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I. Úvod 

1.1 Materiál, metody a cíl práce 

Tato diplomová práce by měla přispět к charakteristice jazyka tištěných 

médií určených mládeži jako specifické sociální skupině. Vychází z analýzy 

vybraných tištěných médií (časopisů) a snaží se zachytit a zjistit, jaké 

komunikační strategie a jazykové prostředky užívají média pro získání a udržení 

dospívajících čtenářů a komunikaci s nimi. Soustředím se na prostředky 

akceptability textu, které doložím na příkladech konkrétních časopiseckých textů. 

Předpokládám, že užití prostředků akceptability je na jedné straně motivováno 

snahou autorů seriózně a srozumitelně čtenáře informovat, na straně druhé 

snahou navázat s nimi kontakt, přiblížit se jejich světu, vytvořit atmosféru 

blízkosti a důvěry (oslovení, tykání / vykání...). Dále očekávám, že snahy o 

akceptabilitu se projeví také na volbě tématu a útvaru národního jazyka, na délce 

a strukturaci textů, lexiku, užití výrazových prostředků na rovině syntaktické, 

v množství kontaktních prostředků či aktualizovaného vyjadřování. Závěry, 

к nimž práce dospěje, by měly přispět к informovanosti o světě časopisů pro 

mládež a jejich jazykové kultuře. Dále by měly shrnout výskyt projevů 

akceptability na výčtu konkrétních příkladů a pomoci ke klasifikaci těchto 

zjištěných jevů a vymezení jejich funkcí. Zaznamenané příklady také budou 

sloužit к většímu poznání strategií autorů, jak si získat publikum. 

Zdrojem mého zkoumání byl bohatý soubor textů z časopisů 

nashromážděných v letech 2002 až 2005. Z tohoto materiálu jsem vybrala pouze 

některé texty, a to na základě roztřídění textů podle žánrů. Poté jsem se zabývala 

jejich obsahovou analýzou z pohledu akceptability. Zjištěný soubor jazykových 

jevů, které jsem vyhodnotila jako prostředky ovlivňující přijatelnost textů, jsem 

popsala a snažila se je objektivizovat. Proto jsem je porovnala s příklady 

uváděnými v odborné literatuře a srovnávala jsem i jejich užívání v jednotlivých 

časopisech mezi sebou. 

Práce je strukturována do tří hlavních kapitol. První shrnuje dosavadní 

výsledky výzkumů a teoretická východiska, která jsem blíže poznala v dostupné 
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sekundární literatuře. Mezi stěžejní pojmy této kapitoly patří: mládež, jazyk 

mládeže, média, žurnalistika, publicistický styl, jazyková kultura, textová 

lingvistika a akceptabilita textu. V druhé kapitole představuji jednotlivé časopisy 

celostátního dosahu určené mládeži, vzorek zkoumaných časopisů jsem vybrala 

na základě výsledků Media Projektu 2005. Časopisy stručně charakterizuji, 

sleduji jejich obsah, množství reklamy, v závěru je porovnávám. Ve třetí, 

poslední části práce analyzuji konkrétní časopisecké texty. Pro analýzu jsem si 

vybrala texty těchto žurnalistických žánrů: úvodník šéfredaktora, interview, 

reportáž, recenze, zpráva, návod, fotoromán a vlastní texty čtenářů. Zjištěné jevy 

se snažím klasifikovat a zobecnit. V závěru se také zamýšlím nad využitím 

zjištěných poznatků ve výuce (práce s texty, porozumění textu, mediální 

výchova). 

1.2 Dosavadní výsledky výzkumů 

Jazyk médií je v současné době vhodným objektem pro jazykové analýzy. 

Nabídka časopisů je poměrně široká, mládeži jsou na stáncích určeny časopisy 

počítačové, o zvířatech či adrenalinových sportech a časopisy „pro střední 

proud". V tomto „středním proudu" jednoznačně převažují časopisy pro dívky. 

Tyto tiskoviny se už víckrát staly předmětem zkoumání (Čmejrková, 1996). 

S. Čmejrková se ve svých pracích zamýšlí nad tím, do jaké míry mohou 

tvůrci časopisů ovlivňovat, respektive utvářet názory a postoje mladých čtenářek. 

Jednou ze strategií, uplatňovanou médiem, je konstruování masového, tedy nijak 

blíže definovaného, čtenáře. Přesto se autoři textů snaží vytvořit dojem, že 

„každého jedince v mase berou jako individuum", jde o tzv. syntetickou 

personalizaci (Čmejrková, 1996, s. 267). Charakteristické pro syntetickou 

personalizaci jsou intersubjektivita, která má u čtenářky navodit dojem společně 

sdílených zkušeností, potřeb a prožitků, dále dialog, jenž stejně jako oslovování 

tvary druhé slovesné osoby a časté užívání přivlastňovacího zájmene Tvůj 

zvyšuje apelativnost textu. Časopisy vytvářejí dojem, že vycházejí čtenářkám 

maximálně vstříc, simulují intimní vztah založený na porozumění. Čmejrková 
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však upozorňuje na to, že tyto texty pouze využívají pocitu důvěrného vztahu, ale 

jejich hlavní funkcí je nabídka zboží. Řada rubrik tak plní především reklamní 

funkci, jedná se o skrytou reklamu. 

Časopisy pro mládež se také staly tématem diplomových prací, několik 

z nich bylo velkým přínosem i pro mou práci. Je to například diplomová práce H. 

Hegerové Jazyková analýza dívčích časopisů (Hegerová, 2001), ve které autorka 

porovnává dva časopisy pro dívky, Super Dívka a Bravo Girl!. V teoretické části 

se zabývá například i feministickým přístupem к jazyku, v praktické části pak 

jazykovou analýzou, hláskoslovnými, tvaroslovnými, slovotvornými, 

syntaktickými a stylistickými jazykovými jevy v časopiseckých textech. 

Největší prostor věnuje slovní zásobě, uvádí celou řadu zajímavých výrazů 

z prostředí sprejerů, snowboardistů, skateboardistů, narkomanů, z oblasti 

moderní hudby apod., které mládež poměrně běžně užívá. Ve své práci dospěla 

к názoru, že jazyk dívčích časopisů významně ovlivňuje mluvená podoba jazyka, 

respektive snaha autorů sejí přizpůsobit. K tomu autoři textů nejčastěji využívají 

expresivních jazykových prostředků či aktualizace (záměrné odchylky od 

standardního užívání jazyka). 

Diplomová práce J. Polákové Šance zaujmout? К orientaci časopisu 

SCORE na čtenáře (Poláková, 1995) se zabývá tématem interaktivní funkce 

(vzájemným působením dvou nebo více činitelů, zde redakce časopisu a jejích 

čtenářů) a prostředky jejího naplňování v časopisu Score, především na žánrech 

úvodníku, recenze, návodu a dopisu čtenářům. Autorka zkoumá především 

porušování komunikačních norem a zásad jazykové kultury. Podrobně srovnává 

žánry ve Score s jejich definicemi v odborné literatuře a stručně se zmiňuje i o 

obrazných vyjádřeních, aluzích v úvodnících či prvcích profesní mluvy 

v recenzích. Zaměřuje se na prostředky a postupy aktualizované, zejména na ty, 

které se liší 0d „běžných" aktualizací uplatňovaných v publicistických 

komunikátech. 

Diplomová práce S. Dvořáka К jazyku časopisu SCORE (Dvořák, 2000) 

popisuje ve své praktické části především slovní zásobu časopisu -
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onomaziologické postupy, přejímky z cizího jazyka, spisovnost / nespisovnost, 

expresivitu lexika, neologismy, frazémy a transtextovost. S. Dvořák uvádí na 

textech časopisu Score příklady mluvy mládeže, jazyka beletrizované 

žurnalistiky a slangu počítačových hráčů. Tyto tři oblasti označuje jako klíčové, 

které spoluvytvářejí charakter textů časopisu Score. Vzájemné vztahy těchto 

projevů pak vytvářejí jedinečnost textů. V závěru své práce uvádí zajímavý 

slovníček slangu počítačových hráčů užívaného v časopisu Score. 

M. Skrbková ve své diplomové práci Jazyková úroveň vybraných časopisů 

pro mládež (Skrbková, 2004) v teoretické části shrnuje poznatky o rozvrstvení 

českého jazyka, o vztahu spisovného a nespisovného jazyka. V praktické části 

zaznamenává chyby (ve smyslu odchylky od kodifikace) na různých rovinách 

jazyka (pravopisné, syntaktické, stylistické, přepisy, chyby motivované a 

nemotivované). Nemotivované chyby jsou chyby neúmyslné, chyby z neznalosti. 

Motivované chyby jsou úmyslné, mají nějaký určitý cíl - v tomto případě 

vznikají především kvůli snaze stylizovat nespisovnou výslovnost a mluvu 

mládeže. Ke svým analýzám si vybrala čtyři časopisy, které rozdělila do dvou 

skupin. Do první skupiny, kterou pojmenovala „časopisy společenské", zařadila 

časopisy Bravo a Dívka. Do druhé, kterou nazvala „časopisy zájmové", pak 

vybrala časopisy Modely a modelář a ABC. Časopisy hodnotila i z pohledu 

jazykové kultury. 

Zájem o zkoumání časopisů vyplývá zřejmě i z toho, že časopisecké texty 

mohou být dobrým námětem к práci ve škole, námětem к diskusím, jazykovým 

analýzám, a že vyjadřování v časopisech se podílí na utváření komunikačních 

návyků mládeže. 

Výše jmenované práce pro mě byly cenným zdrojem odkazů na vhodnou 

sekundární literaturu a poznatků zejména v oblasti lexika jazyka mládeže, 

jazykové kultury časopisů a komunikace autorů se svými čtenáři. 
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II. Teoretická část 

2.1 Mládež, jazyk mládeže, vztah mládeže к médiím 

2.1.1 Definice cílové skupiny, pojmy pubescence, adolescence, mládež 

Přímo v názvu diplomové práce se objevuje vymezení cílové skupiny pod 

termínem „mládež". Tento termín v psychologické a sociologické literatuře 

doplňují termíny puberta či pubescence a adolescence. 

Poslední léta povinné školní docházky označuje např. M. Nakonečný jako 

dobu dospívání a pubescenci. Věkově pubertu zařazuje mezi 13. a 14. rok, u 

děvčat už dříve (Nakonečný, 1995). Podobně M. Vágnerová (Vágnerová, 1996): 

„Období dospívání je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí. Jeho první 

polovina, puberta, je časově lokalizována přibližně mezi 11./12. a 15. rok, 

s určitou individuální variabilitou, danou v tomto případě především geneticky. 

Puberta představuje snad nejdynamičtější, komplexní proměnu v životě jedince, 

která nějakým způsobem modifikuje všechny složky osobnosti." (Vágnerová, 

1996, s. 237) 

V této době hledá člověk vlastní identitu, bojuje s nejistotou, 

nezakotveností a pochybnostmi především o sobě samém, snaží se najít si svou 

pozici ve společnosti. Důležitou roli hrají momentální hodnoty pubescenta, často 

ovlivněné prostředím, ve kterém se pohybuje. Mladý člověk se v období puberty 

proměňuje také tělesně, což má pro každého subjektivní význam, který se odráží 

emočně, psychickou labilitou, vztahovačností apod. Významnou roli hrají 

vrstevníci, pubescent často napodobuje své spolužáky, dělá, co oni, čte, co oni, 

sleduje filmy, kupuje časopisy, obléká se ve stejném stylu jako oni. Rád se 

identifikuje s nějakým vzorem. Přijímá pouze to, co mu imponuje, čeho si váží. 

Mezi hlavní hodnoty v této době patří intimita, přátelství, důvěrnost, porozumění 

a možnost sdílet společné zážitky či tajemství. 

Pro charakteristiku mluvené podoby jazyka je termín „puberta" příliš 

úzký. V lingvistice se věkové vymezení skupiny mladých, kteří komunikují 

„svým jazykem", rozšiřuje na termín mládež. V sociologii je tento termín 

vymezen následovně: „Soubor jedinců, označovaných souhrnným termínem 
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mládež, je bohatě diferencován psychicky, fyzicky (věkově) i sociálně. Mládeží 

lze rozumět sociální kategorie jedinců, kteří zastávají relativně stejné sociální 

pozice; přitom sociální hodnota těchto sociálních pozic je dána historickou 

situací sociálního (pod)celku, v němž tyto kategorie žijí, příslušností к sociální 

vrstvě a typem (charakterem) vzdělání. Mládež není ani psychologicky, ani 

sociologicky všeobecným jednolitým, pevným a stabilním sociálním jevem; je 

bohatě diferencována s neméně bohatě diferencovanými specifickými potřebami, 

hodnotovým systémem, postoji, zájmy, názory, (sub)kulturou, atp." (Geist, 1992, 

s. 2 2 8 - 2 9 ) 

A. Jaklová (Jaklová, 1993/94) vymezuje pojem mládež jako věkovou 

skupinu 6 až 25 let, jež lze charakterizovat především sociální nedospělostí. 

Z hlediska životního cyklu představuje mládež kategorii přechodnou, touto 

životní etapou projde každý člověk. Současně je však mládež trvalou hodnotou 

v tom smyslu, že představuje součást každé společnosti. 

Časopisy pro mládež uvádějí na svých internetových stránkách věk svých 

čtenářů, ten se s každým titulem mění jen málo, obecně se jedná o skupinu mezi 

12 a 22 lety. Toto vymezení zahrnuje kromě puberty i poslední etapu dospívání, 

adolescenci. „Období adolescence je druhou fází relativně dlouhého časového 

úseku dospívání. Trvá přibližně od 15 do 20 let, s určitou individuální 

variabilitou." (Vágnerová, 1996, s. 295) 

V období adolescence mladý člověk pokračuje ve vytváření vlastní 

identity a životního názoru a formuje úroveň sebevědomí. Preferuje intenzivní 

prožitky, stále se identifikuje s pozitivně vnímanými vzory. Stabilizuje své zájmy, 

postoje a emoce, většinou už vede pravidelný sexuální život, uvolňuje svou 

závislost na rodičích, snaží se osamostatnit. Souvisí to s ukončením školy a 

nástupem do zaměstnání. 

Řada těchto skutečností vycházejících z poznatků psychologie, sociologie 

a dalších disciplín je zřejmá i redaktorům a tvůrcům časopisů, kteří tak vycházejí 

vstříc svým čtenářům stylizací autorů do podoby důvěrníka, obsahovou složkou 

časopisů, typem reklam apod. V této práci se zaměřím na skupinu čtenářů ve 
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věku 12 až 22 let, což odpovídá věkovému vymezení období pubescence a 

adolescence a zároveň věku čtenářů, jak je uvádějí jednotlivá vydavatelství. 

2.1.2 Jazyk / mluva mládeže 

Jen zběžným pohledem do časopisů určených pubescentům a 

adolescentům si všimneme snahy autorů přizpůsobit se mluvě mládeže (netýká se 

ABC). Co je pro mluvu mládeže typické? 

Termín mládež byl vysvětlen v předchozí kapitole. Mluva / parole je 

obecně charakterizována následujícími rysy: je tvořena kombinacemi, 

syntagmaty jednotek systému; mluvený řetěz má lineární povahu; mluva je vždy 

individuální; existuje v určitém okamžiku a váže se na konkrétní situaci; je 

realizována zvukovými prostředky; je nepřipravená a neveřejná; odráží se v ní 

emocionalita, expresivnost a apelovost; běžně chybí záznam mluvy, pořizuje se 

pro její zkoumání, potom umožňuje se к ní vracet a zkoumat ji; v mluvě se 

projevuje individuální kreativita mluvčího a je zdrojem jazykových změn; mluva 

je realizací, manifestací eventuálně záznamem jazyka v jednotlivých 

individuálních projevech, textech, promluvách nebo řečových aktech, v tomto 

smyslu je neomezená. (Jaklová, 1979) 

„Mluva mládeže je realizována běžně mluveným jazykem. Běžně mluvený 

jazyk je souhrn jazykových prostředků, jichž užívají mluvčí v nejrůznějších 

každodenních situacích v neoficiálním prostředí." (Jaklová, 1979, s. 2) 

Zájem lingvistů o jazyk mládeže se zesiluje asi od 80. let 20. století 

především v západní Evropě, postupně však i u nás. Z diskusí vyplývá, že dosud 

neexistuje shoda v zásadní otázce, je-li jazyk mládeže samostatným strukturním 

útvarem, sbírkou lexikálních jednotek a výslovnostních nedůsledností, či stylem 

vyjadřování. Dříve se výzkum jazyka mládeže zaměřoval především na jevy pro 

mládež specifické - nej výraznějším zdrojem byly prostředky lexikální, proto se 

pro jazyk mládeže používal termín slang mládeže. Později se pozornost lingvistů 

obrátila také к jevům, které se u mladých mluvčích vyskytují ve větší míře, 

nejsou však výlučně znakem mluvy mládeže. (Jaklová, 1993/94) 
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A. Jaklová definuje mluvu mládeže jako „specifické prostředky 

celonárodního jazyka, kterých užívá mládež rozličných sociálních a zájmových 

skupin a věkových stupňů mužského i ženského pohlaví od 6 do 25 let 

v soukromém komunikačním styku v neoficiálním prostředí" (Jaklová, 1993/94, 

s. 55). Pro různé věkové skupiny uvádí Jaklová různou míru užívání těchto 

specifických prostředků. Udává, že nejméně jich užívají děti kolem šesti let, pak 

míra jejich užívání stoupá až к adolescenci, vrcholem je období 17 až 22 let, 

potom tato pomyslná křivka klesá až к věku 30 let. 

Mládež se podle A. Jaklové odlišuje od ostatních mluvčích například 

výraznou nespisovností, užíváním slangových prostředků, velmi častým 

užíváním expresivního a vulgárního lexika a stavěním těchto expresivních 

prostředků vedle neutrálních, dokonce i knižních, hojným výskytem určitých 

frazémů a hlavně tendencí к aktualizaci frazémů, obecnou tendencí к jazykové 

hravosti. Jazykovou hravostí je pak myšleno vytváření neologismů, aktualizace, 

hyperbolizace, parodie, persifláž, tvorba originálních pojmenování apod. Dále 

musíme zmínit i intertextovost, nejrůznější odkazy na již existující texty, narážky, 

citace, aluze apod. Velmi výraznou úlohu tu hraje individualita mluvčího, proto 

jsou některé výrazy neopakovatelné a brzy zanikají. Podobně jako A. Jaklová 

charakterizují jazyk mládeže už v 60. letech lingvistky A. Jirsová, H. Prouzová, 

N. Svozilová (Naše řeč, 1964). 

L. Bayerová-Nerlichová, bohemistka žijící dlouhodobě v Německu, se ve 

své práci rozhodla postihnout současný vztah spisovné a obecné češtiny v Praze a 

na Plzeňsku. U respondentů si všímala i pohlaví a dosaženého vzdělání. Výzkum 

probíhal na základě záznamů autentických rozhovorů a vyplnění dotazníků. Jako 

nej běžnější prvky obecné češtiny vyhodnotila: V hláskové rovině - í za - é a -e j 

za -ý/í po tvrdých souhláskách ve slovních základech a koncovkách, protetické 

v a i / a zaí/á po všech souhláskách v poslední slabice před -m. V morfologické 

rovine -ma místo -mi v instr. pl., -ý v nom./ak. pl. tvrdých adjektiv všech rodů a 

-u/ou za —i/í v 1. os. sg. préz. akt. sloves 3. třídy vzoru kryje, kupuje a konečně 

tvar slovesa být v kondicionálu prézenta 1. os. pl. bysme místo bychom. Řadu 
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těchto prvků obecné češtiny zaznamenáme i v psaném projevu časopisů pro 

mládež. 

Obecně lze konstatovat, že v mluvě mládeže funguje určitý princip, který 

spočívá v tendenci к silné expresivitě a v tendenci к neustálé jazykové hravosti. 

Nadmíra expresivity je u mládeže zřejmá, protože intenzita citového prožívání je 

u ní velmi výrazná, čímž se právě liší od ostatních věkových skupin. Pro jazyk 

mládeže je typické přehánění v hodnocení osob či jiných skutečností a užívání 

hrubých nadávek. Expresivnost vyjádření také odpovídá potřebě mladých lidí 

strhávat na sebe pozornost. Silná expresivita je jednotícím principem mluvy 

mládeže. (Jirsová, Prouzová, Svozilová, 1964) 

Na druhou stranu nesmíme opomíjet fakt, že mládež není jednotná 

skupina, která řídí své jazykové chování podle pevných zákonů. Obecně lze 

jazyk mládeže dělit nejen podle věkových podskupin, ale také podle sociálních 

podskupin a zájmových podskupin. (Jaklová, 1993/94) Sociální původ, životní 

styl rodiny, životní styl party či jiné skupiny (sport, hudba, sprejerství, drogy, 

počítačové hry) - to vše jsou prvky, které ve velké míře spoluurčují vyjadřování 

dětí a mládeže. 

P. Macek (Macek, 1999) konstatuje, že adolescenti pojmenovávají typické 

zkušenosti a životní situace, do kterých se dostávají a které mají často specifické 

označení. Svoji zkušenost považují často za unikátní, a proto se jim běžné 

vyjádření v jazyce zdá neadekvátní a příliš formální. Užívání slangu a 

specifických výrazů je kritériem pro získání statusu a prestiže ve vrstevnické 

skupině, specifický slovník reprezentuje určitou hodnotovou orientaci a jeho užití 

se stává podmínkou pro hodnocení vztahů, chování a konkrétních situací. To se 

projevuje afektovaným vyjadřováním, odlišnou výslovností, užíváním přezdívek, 

v oslovování, pojmenovávání a především ve slovní zásobě. 

Lingvisté si nejčastěji všímají slovní zásoby jazyka mládeže, někteří 

dokonce tvrdí, že „morfologie ani syntax se nevymyká z normy běžné mluvy" 

(Jirsová, Prouzová, Svozilová, 1964, s. 199). Jádro slovní z á s o b y jazyka mládeže 

určují především specifické zájmy mladých, životní styl, typické situace a 
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zkušenosti daného věku, sociální zařazení ve světě mladých, mentální stavy a 

emocionální vztahy, vyjadřování postojů к jiným lidem, oceňování, intenzifikace 

(projev expresivity, typický pro mluvu mládeže; jedná se o přehnané, nadnesené 

hodnocení skutečnosti). Pro tuto slovní zásobu je charakteristická vysoká míra 

polysémie, lexikálně sémantických posunů a obraznosti. Mládež je také 

mimořádně ochotná přijímat výrazy ze všech vrstev jazyka i z cizích jazyků 

(zejména z angličtiny). Časté jsou výpůjčky ze slangů a z prostředí, které mládeži 

imponuje, z argotu. Zajímavé příklady z nejrůznějšího prostředí uvádí ve své 

diplomové práci H. Hegerová (2001). 

V oblasti slovotvorby se mládeži často připisují nespisovné výrazy 

s neobvyklými předponami a příponami či složeniny, které nesouvisejí s žádným 

konkrétním slangem. Například kompozita s výrazy „super, mega, giga" uvádí 

Hegerová (2001), příponu „ouš" už například Jirsová, Prouzová, Svozilová 

(1964). 

2.1.3 Média, vztah mládeže к médiím 

Tisk, tedy i časopisy pro mládež, zahrnujeme mezi média. Termín média 

patří mezi nej používanější pojmy současnosti. Kromě tisku zařazujeme mezi 

média také rozhlas, televizi, popřípadě média založená na digitálním zpracování 

a přenosu dat. Masmédia můžeme rozdělit na tištěná (noviny, časopisy, literatura) 

a elektronická (rozhlas, televize, internet). Původ slova z latinského „médium" 

(prostředek, zprostředkující činitel) je zřejmý. „Termínem masová média, 

masmédia se označují ta média, jejichž podstatným rysem je skutečnost, že 

nepodporují vysílání a přijímání sdělení na obou stranách, nýbrž svou podstatou 

staví jednoho účastníka do role vysílatele (podavatele) a druhého do role 

příjemce. Předpokládaná povaha příjemce, tj. početná skupina lidí, kteří mají 

navzájem slabé nebo žádné sociální vazby, většinou se neznají, tvoří tedy „masu" 

- svádí к představě o anonymním souboru příjemců, který dal těmto médiím 

označení." (Jirák, Kôpplová, 2003, s. 21) D. McQuail tento typ komunikace 

popisuje na tzv. „přenosovém modelu" (McQuail, 1999, s. 72). V tomto modelu 
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stojí na jedné straně média, která zprostředkovávají publiku nějaké informace, 

přičemž výběr těchto předávaných informací probíhá na základě zájmu a 

očekávání cílové skupiny. Tento proces je silně ovlivňován zpětnou vazbou. 

Hlavní roli už nehraje předávání informací, ale uspokojení publika. 

Ke zkoumání médií jsou důležité poznatky ze sociologie, psychologie, 

historie, lingvistiky, antropologie či politologie. Teorií komunikace, masové 

komunikace, vztahem masových médií a společnosti, charakteristikou masmédií 

či jejich funkcemi, vlivem médií na chování lidí a dalšími problémy se zabývala 

řada vědců (Kunczik, 1995; McLuhan, 1984; McQuail, 1999, ad.) 

Mladého člověka, který ještě nemá ustálené názory a stále se hledá (viz 

2.1), pohltí média velmi snadno. Jsou pro něj hlavním zdrojem informací, 

předkládají mu a podsouvají své názory, „obecně" přijímané vzory, ovlivňují jej 

reklamou apod. Proto je velmi důležité pracovat s médii i ve výuce. Mládež by se 

měla naučit přistupovat к médiím kriticky, naučit se kritickému myšlení, 

vstupovat do kooperace, ale též do konfliktních situací. Na druhé straně by se 

měla naučit využívat média pro své potřeby, umět s nimi pracovat (viz kap. 6.). 

v 

2.2 Žurnalistika a publicistika na přelomu tisíciletí 

Časopisecké texty, které ve své diplomové práci analyzuji, patří do velké 

skupiny žurnalistických textů. „Denní tisk a vše, co s ním souvisí, zahrnujeme do 

označení žurnalistika. Periodický tisk žurnalistického zaměření a vše, co s ním 

souvisí, označujeme jako publicistiku. Protože žurnalistika a publicistika spolu 

těsně souvisí, označujeme je často souhrnným názvem publicistika. Žurnalistika 

a publicistika jsou základní složkou hromadných sdělovacích prostředků." 

(Bečka 1973, s. 7n.) Bartošek vysvětluje tyto termíny následovně: „Žurnalistika 

(novinářství) je činnost zaměřená na sbírání, úpravu a distribuci zpráv, 

příslušných komentářů a dalších charakteristických materiálů (sdělení) 

prostřednictvím masmédií. Žurnalistická sdělení mají různou funkci. 

К informování slouží zpravodajství, к hodnocení a přesvědčování publicistika." 

(Bartošek, 1997, s. 42) 
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Žurnalistika úzce souvisí se společností, proto odráží její současné 

základní hodnoty a problémy. Protože informace mají dnes vysokou hodnotu, 

přinášejí zisk, vzniká mezi médii velká konkurence - mezi soukromou a 

veřejnoprávní televizí, mezi internetovými portály, denním tiskem a časopisy, ale 

i jednotlivými typy médií navzájem (Bartošek, 1997). Řada tiskovin má proto i 

internetovou verzi a časopisy pro mládež nejsou výjimkou. (Odkazy na webové 

stránky časopisů jsou uvedeny v kapitole 3.) Také autorům publikujícím v těchto 

časopisech jde o to „prodat se". Tomu přizpůsobují výběr témat, lexikum, styl 

apod. (viz kap. 4. ,5.) Média kladou důraz na zpětnou vazbu, zjišťují očekávání 

veřejnosti, řídí se podle něj a určitým způsobem i toto očekávání formují. Stále se 

zesiluje jejich role persvazivní a manipulativní. 

Persvaze a manipulace charakterizují dnešní tisk. Persvaze znamená 

přesvědčování. To lze velmi široce chápat jako označení „funkce přesvědčovací, 

získávací, ovlivňovací, vybízecí, hodnotící a uvědomovací". (Jaklová, 2002, s. 

169) „Cílem persvaze je formování vědomí recipientů a působení na veřejné 

mínění. V tomto smyslu je persvaze konstituujícím rysem funkčního stylu 

publicistického." (tamtéž, s. 169) Persvaze je dosahováno třemi různými 

strategiemi (vycházím z rozdělení, které vymezila M. Švehlová na semináři 

mediální výchovy, který jsem absolvovala v rámci studia bohemistiky na 

Pedagogické fakultě UK). V dnešní době je v oblasti médií nejrozšířenčjší 

manipulace, která bývá skrytá, a publikum si často ani neuvědomuje, že je 

intenčně manipulováno. Druhou strategií je argumentace, která dnes ustupuje, 

přestože by měla být logická argumentace nedílnou složkou seriózních periodik. 

Třetí je sedukce, neboli svádění, uvádění na nepravou cestu. Typickým příkladem 

této strategie je bulvár. 

Žurnalistika se mění vlivem společensko-politických, ale také 

technologických změn. Potupně se tak mění i jazyk žurnalistiky. Na jedné straně 

je to stručnost a jasnost vyjádření, na druhé sklon к větší zábavnosti. Výrazným 

fenoménem dnešní žurnalistiky je bulvár. 
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Bulvární žurnalistika se začala konstituovat na počátku 20. století ve Velké 

Británii a USA. Vychází z předpokladu, že pro publikum jsou nej atraktivnější 

emoce a informace související se základními rysy lidské psychiky a projevy 

lidského chování: strach, smrt, neštěstí, násilí, erotika a sex, majetek atd. Takové 

zprávy doplňují i odpovídající fotografie, spoty, titulky apod. Prvky bulvární 

žurnalistiky pronikají i do „seriózního" zpravodajství, nevyhýbají se ani 

tiskovinám a pořadům pro mládež. 

2.2.1 Psanost / mluvenost 

Téma psanost / mluvenost by mohlo být námětem na rozsáhlou 

samostatnou práci, touto otázkou se již zabývala řada lingvistů. I. Nebeská tvrdí: 

„Napětí, mezi tím, jak se mluví a píše, a tím, jak by se mluvit a psát mělo, je 

věčnou otázkou teorie jazykové kultury." (Nebeská, 1996, s. 137) 

Z hlediska vývoje lidstva je mluvená podoba jazyka zřejmě starší 

(Hrbáček, 1995). Také z hlediska vývoje jedince je zřejmé, že dítě si nejprve 

osvojuje mluvenou podobu jazyka, teprve později, většinou s nástupem do školy, 

podobu psanou. Postupně se však začaly obě podoby jazyka, mluvená i psaná, 

považovat za dva rovnocenné systémy. Rozdíly mezi mluvenou a psanou 

podobou jazyka jsou způsobeny především rozdíly v situaci, v níž mluvená a 

psaná komunikace probíhá. Mluvený projev doplňují neverbální prostředky, 

intonace, gesta, mimika. Psaný projev se opírá pouze o jeden kanál, a to kanál 

grafický. Chybí kontakt s autorem, mezi ním a čtenářem bývá vzdálenost místní i 

časová. V mluveném projevu je více implicitnosti, psané texty bývají 

explicitnější. Mluvený text bývá útržkovitý, neúplný, psaný je sevřenější. Psaný 

text bývá náročnější na sledování než text mluvený. To je však více v souladu 

s tím, že čtenář má více času na to, aby psaný text interpretoval a porozuměl mu. 

V současné době se však stále častěji setkáváme se smíšenými podobami 

psanosti a mluvenosti. Takové texty bývají předávány pomocí masmédií, 

počítačů, e-mailů, faxů, krátkých textových zpráv - v těchto situacích mluvíme i 
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píšeme, proto je nutné zamýšlet se nad novým pojetím mluvenosti a psanosti 

(např. Čmejrková, 1997). 

Mluvený projev probíhá rychleji, je více situačně vázán na určitý kontext. 

Interakce probíhá v průběhu komunikace, partner může rychleji reagovat, podílet 

se na vývoji komunikace. I v psané komunikaci probíhá interakce, zpětná vazba, 

která však v čase probíhá déle. Za výhody psaného projevu tedy můžeme 

považovat: možnost volit dobu a tempo čtení (něco čteme pozorněji, něco 

rychleji, zběžněji), možnost vybírat si z obsahu. Psaný projev je trvalejší, je 

možné se к němu vracet. Psané texty bývají více stylizačně propracované, často 

obsahují složitější souvětí, bývají realizovány spisovnou češtinou. 

Analýzy časopiseckých textů, které jsem v této práci zkoumala, však 

ukazují, že autoři některých z nich se snaží oslovit své čtenáře Jejich jazykem", 

pokoušejí se napodobovat mluvenou podobu jazyka svého publika, tedy mluvu 

mládeže (viz 2.1.2). 

Spisovnost / nespisovnost 

Častým zkoumaným jevem při analýzách textů je také spisovné a 

nespisovné užívání určitých jazykových prostředků. Dostáváme se tak 

к problémovým oblastem spisovnosti / nespisovnosti, kodifikace, hovorové 

češtiny či užívání obecné češtiny. Velmi obecně lze říci, že spisovná čeština 

zahrnuje prostředky stylově neutrální, hovorové a knižní. Řada jazykových 

prostředků, které bývají běžně užívány nejen v mluvené, ale i psané podobě 

jazyka (časopisecké texty jsou toho dobrým příkladem), však kodifikována není. 

V analyzovaných textech se nespisovnost nejvíce projevuje užitím prvků obecné 

češtiny (především v tvarosloví, lexiku), sociolektů a obecnou snahou přizpůsobit 

se mluvě mládeže. Názory českých lingvistů na problematiku spisovnosti / 

nespisovnosti se různí a stále probíhá diskuse, jaké zaujmout stanovisko к situaci 

češtiny, jejíž spisovná a nespisovná podoba se od sebe vzdalují. To však není 

předmětem této práce. 
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2.2.2 Publicistický styl dnes 

„Publicistika je známa jako mezilidská komunikace informující o 

aktuálních společenských a politických událostech a komentující je." (Chloupek, 

1997, s. 176) 

Publicistický styl vznikl na základě specifických požadavků žurnalistiky a 

publicistiky. Pro tento funkční styl je typické, že kromě funkce sdělné, 

informativní, komunikační či agitační a uvědomovací plní navíc funkci 

persvazivní. Cílem persvazivní funkce je ovlivňovat publikum, přesvědčovat ho, 

získávat ho na svou stranu. Žánry publicistického stylu bývají tradičně děleny na 

zpravodajské (zpráva, interview), analytické (úvodník, komentář, recenze) a 

beletristické (sloupek, fejeton, reportáž), patří sem jak projevy psané, tak i 

mluvené. Z toho vyplývá, že stylové rozpětí publicistiky je velmi široké. Navíc 

se publicistický styl velmi rychle vyvíjí, musí pružně a rychle reagovat na 

nejrůznější změny společnosti, přizpůsobovat se různým typům adresáta apod. 

Publicistický styl zároveň absorbuje prvky ostatních funkčních stylů, odborného, 

prostěsdělovacího, ale i uměleckého. 

V publicistickém stylu dnešní doby hrají hlavní roli především funkce 

persvazivní, přesvědčovací a získávací (Chloupek, 1997, viz 2.2). Publicistické 

texty nemají pouze informovat o nějaké události, autoři článků se snaží své 

čtenáře nějak ovlivnit, podsunout jim svůj názor, postoj k dané události. Všechny 

tyto funkce lze dobře vysledovat například na textech reklamních. 

Výběr jazykových prostředků výrazně ovlivňují právě funkce 

přesvědčovací a získávací. Významnou roli tu samozřejmě hraje fakt, že texty 

publicistického stylu vznikají často velmi rychle, téměř bez přípravy. Pro snazší 

orientaci adresáta i jednodušší práci novinářů se ustálily modely určitých zpráv, 

týkající se jak formy, tak i slovní zásoby. Modelové je složení jednotlivých čísel 

novin a časopisů (určité stránky se věnují tradičním tématům, jsou zde pravidelne 

rubriky apod.). Modelovost lze vysledovat i v jednotlivých žánrech či typech 

článků (J. Chloupek, 1997). 
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Modelovost a stereotypnost zasahuje i slovní zásobu. Stereotypnost 

vyjádření bývá na jedné straně zdůrazněna, potom mluvíme o automatizaci, na 

straně druhé bývá cíleně porušována, tuto strategii (záměr dosáhnout určitého 

komunikačního cíle) označujeme jako aktualizaci. V textech publicistického 

stylu se tedy objevují výrazy neutrální spisovné, většinou se opakující spojení a 

obraty (tzv. publicismy), ale také nová neotřelá spojení, nové výrazové 

prostředky. Důležitým faktorem pro formování publicistických textů je typ 

adresáta a jeho očekávání. 

Dnešní žurnalistické texty jsou stále více stylizované, od 90. let 

vznikají nové žánry a postupy, zpravodajství a publicistika splývají se zábavou. 

J. Homoláč hovoří o tzv. „beletrizaci žurnalistiky" (Homoláč, 1998, s. 7). Jedná 

se například o rozmach obrazného vyjadřování, užívání figur, frazémů a jejich 

aktualizací, obliba knižních výrazů, neologismů a nejnovějších módních výrazů 

z angličtiny, dodávajících projevu exkluzivitu. Homoláč dále tvrdí, že „událost už 

není něčím, o čem se má informovat, ale (pouhým) materiálem pro autorův 

slovesný výkon, jehož cílem je čtenáře pobavit nebo je naopak utvrdit 

v přesvědčení, že tento svět (tato společnost) rozhodně není nej lepším ze všech 

světů. Nové přitom není to, že tomu tak je, ale to, že o tom autoři mluví." 

(Homoláč, 1998, s. 55) 

2.3 Disciplína textová lingvistika 

Textová lingvistika patří к mladým lingvistickým disciplínám, rozvíjí se 

od 60. - 70. let minulého století. Tato disciplína se zabývá textem, jeho produkcí 

a recepcí. Předmět, metody i vymezení postavení textové lingvistiky se odvíjel 

od definice textu. Textová lingvistika navázala především na rétoriku a stylistiku, 

ale také na poznatky o aktuálním členění větném. 

Pojetí textové lingvistiky můžeme vysvětlit na základě dvou principů, 

textově gramatickém a komunikačně pragmatickém. Textově gramatické pojetí 

(či přístup propoziční) vychází od nejnižších textových jednotek a snaží se 

postihnout, jak z nich vzniká text. V tomto smyslu hovoříme o textové syntaxi či 
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textové gramatice, jejichž předmětem zkoumání jsou způsoby a prostředky 

propojenosti vět a jejich částí v souvětí a textu. Při komunikačně pragmatickém 

pojetí (komunikační přístup) postupujeme směrem opačným, tedy od textu jako 

celku. Pozornost lingvistů se pak obrací к textu jako nástroji jednání aktivních 

účastníků komunikace (teorie mluvních aktů), úzce spjatých s komunikační 

situací. Při analýze textů se tak vychází z intence, respektive dominantní funkce 

textu a jeho obsahu. Od intence se odvozuje i volba druhu textu, kterým jsou 

určeny struktura i výrazové prostředky. (Encyklopedický slovník češtiny, 2002; 

Příruční mluvnice češtiny, 2003; Mluvnice češtiny III, 1987) Autor většinou 

dobře zná cílovou skupinu, ke které se obrací, což ovlivňuje zpracování textu 

využitím prostředků akceptability, jimiž se text stává pro publikum 

srozumitelnější, a autor tak snadněji dosahuje zamýšleného cíle. 

2.3.1 Textová lingvistika a další lingvistické disciplíny 

Textová lingvistika byla dříve označována také jako gramatika textu. 

Zabývá se jazykovou výstavbou textů, zaměřuje se na užívání jazykových 

prostředků z nižších rovin jazyka. Nesmíme však opomenout funkční hledisko. 

Texty musíme zkoumat od částí к celku, ovšem také od celku к jednotlivým 

částem. Výstavba textu j e založena na určitých gramatických pravidlech, 

nejvýznamněji j i ovlivňuje syntax. 

„Syntax věty (zejména souvětí) i textu má řadu jevů společných, jde např. 

o obdobné základní logické a sémantické vztahy mezi složkami (adice, kontrast, 

gradace, kauzální vztahy aj.), ale i o některé prostředky vyjadřování spojitosti." 

(Mluvnice češtiny III, 1987, s. 622n.) Specifickými prostředky výstavby textů 

jsou zájmena a zájmenná příslovce ve funkci odkazovači, konektory, členicí 

signály, aktuální členění větné, tematické a rematické posloupnosti, slovosled, 

větosled v souvětí. Textovými souvislostmi bývá podmíněn i výběr výrazových 

prostředků slovesného času, způsobu, vidu, podobně i možnosti vyjadřování 

eliptického či kondenzovaného apod. (Mluvnice češtiny III, 1987) 
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Hranice mezi stylistikou a textovou lingvistikou nejsou úplně zřejmé. Tyto 

dvě disciplíny mají společný objekt zkoumání, text. Stylistika zkoumá jak 

produkci textu, zde se snaží zobecnit zákonitosti výstavby textu, tak i výsledný 

text, v kterém zjišťuje existenci textových vzorců, obecných modelů textové 

výstavby a jejich modifikace. Taktéž textová lingvistika se nezajímá pouze o 

hotový text, ale i o vlastní komunikační akt. Pro obě lingvistické vědy, tedy pro 

stylistiku a textovou lingvistiku, jsou společné tyto oblasti zkoumání: 

charakteristika složek komunikačního aktu, rozbor členění textu, částečně také 

sledování prostředků vytváření textové návaznosti na úrovni jazykové formy 

projevu. Stylistický pohled na text využívá textová lingvistika při vymezování 

druhů textu a při popisu realizací a modifikací syntaktických konstrukcí 

v textech. (Chloupek, 1997) 

Lingvistická pragmatika nebo také pragmalingvistika „studuje všechny 

aspekty významu, které nejsou předmětem studia sémantiky (které sémantická 

teorie nevysvětluje)." (Švehlová, 2001, s. 13) Pragmatika studuje jazyk 

z funkčního hlediska a zkoumá užití jazyka z hlediska znalostí světa a závislosti 

na něm, tzn. zabývá se vztahy mezi jazykem a kontextem, komunikační situací, 

principy a pravidly užívání jazyka. Mezi problémy, kterými se pragmatická 

lingvistika zabývá, patří teorie mluvních aktů a řečových jednání. Stejně jako 

textová lingvistika analyzuje texty, zkoumá jevy, které ovlivňují výstavbu 

výpovědi, její formu, funkci, efekt či presupozice - předpokládaný význam textu, 

který přistupuje к jejímu vlastnímu významu a který vyplývá z kontextu a 

situace, popřípadě i přímo z významu některých lexémů nebo i celé věty (Lotko, 
1999). 

2.3.2 Textovost / textualita 

Termínem textualita se shrnují vlastnosti, které jsou pro text typické. Podle 

komunikačního pohledu na textovou lingvistiku to jsou: situativnost, 

intertextovost, intencionálnost, akceptibilita, informativnost a koherence, popř. 

koheze textu, (rozdělení podle Příruční mluvnice češtiny, 2003, s. 652n.) 
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Situativností rozumíme vázanost textu na konkrétní komunikační situaci, 

jeden text totiž může mít v různých situacích jiný smysl, někdy nabývá tohoto 

smyslu pouze v určitém kontextu. Situativnost je soubor okolností, za nichž se 

odehrává řečová činnost a které tuto činnost spoluvytvářejí a ovlivňují. 

(Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 390) 

Intertextovost: Texty nejsou vázány pouze na určitou situaci, ale váží se 

také na již existující texty, na všeobecné znalosti či hodnoty. Toto propojení se 

realizuje různými způsoby, někdy je vázanost textu na jiný přímo přiznávána, 

jindy se jedná o skryté narážky. Text může odkazovat na známou realitu, na jiný 

text, případně na jinou část textu samého. Dnešní texty jsou bohaté na 

intertextové odkazy, těžko bychom našli plně autonomní text. 

Intencionálnost úzce souvisí s komunikačními funkcemi. Autor textu má 

vždy konkrétní cíl, kterého chce v komunikaci dosáhnout, a podle toho volí 

určité jazykové prostředky. 

Akceptabilitou textu rozumíme snahu autora o přijatelnost textu z pohledu 

adresáta. Autor projevuje snahu o komunikační soulad použitím určitých 

jazykových prostředků. Vzhledem k tomu, že toto je ústřední téma diplomové 

práce, věnuji se akceptabilitě podrobně v kapitole 2.4. 

Informativnost textu je jedním z konstitutivních rysů textovosti. Text 

neplní pouze určitou funkci, ale nese zároveň nějaký obsah, autor chce světu 

sdělit určitou informaci. 

Koherencí se rozumí soudržnost dvou či více t e x t o v ý c h jednotek, jedná se 

o obsahovou souvislost, kterou autor do textu vkládá a adresát je schopen ji 

v textu rozpoznat. Nemusí být na první pohled zřejmá, je potřeba také umět číst 

mezi řádky. Kontinuita textu je tedy zajištěna sledem aktuálních významů. 

Existuje celá řada prostředků koherence textu, gramatických, lexikálních, 

syntaktických a dalších. 

V souvislosti s koherencí se hovoří také o kohezi textu. Koheze (konexe, 

spojitost textu) je „realizací spojitosti segmentů textu v jeho povrchové struktuře 

užitím gramatických, podle novějších prací i logicko-sémantických, popř. 
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zvukových a pravopisných prostředků, které jsou recipientovi bezprostředně 

přístupné". (Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 217) 

2.3.3 Terminologie textové lingvistiky (text, komunikát, promluva, diskurz, 

výpověď) 

V diplomové práci se zabývám časopiseckými texty, termín text však bývá 

definován různě a často se překrývá s jinými lingvistickými termíny (komunikát, 

promluva, výpověď, diskurz). Na rozdíl od nižších jazykových rovin není 

terminologie textové lingvistiky zcela vyhraněná. Zaměřila jsem se na to, jak 

jednotlivé termíny definují naše současné mluvnice: Mluvnice češtiny, Příruční 

mluvnice češtiny a Čeština - řeč a jazyk. 

Při vymezení textové lingvistiky jsme hovořili o dvou různých přístupech 

к textu, od nichž se odvíjí i jeho definice. Jedná se o přístup textově gramatický 

či propoziční a komunikačně pragmatický či komunikační (viz 2.3). První přístup 

nechápe text jako komunikační jednotku, ale charakterizuje ho na úrovni langue 

jako spojení dvou a více jednotek realizované lexikálními a gramatickými 

prostředky. Textovost je dána spojitostí textu. Přístup komunikační vymezuje text 

jako komplexní jazykový útvar s jistým obsahem a funkcí na úrovni parole 

(vázanost textu na komunikační situaci, mluvčího a účel komunikace), který je 

výsledkem, ale též nástrojem jazykového jednání mluvčího. Všechny tři naše 

moderní mluvnice chápou text ve smyslu komunikačního přístupu. 

„Texty (komunikáty, jazykové projevy, promluvy) jsou základními útvary, 

jimiž se realizuje lidská komunikace, sdělování informací." (Mluvnice češtiny 

III, 1987, s. 622) Text je základní formou fungování jazyka ve společnosti, 

komplexní jednotkou znakového charakteru, která odráží skutečnost světa ve 

formě sdělení, jež slouží к dosažení určitého komunikačního cíle. (Mluvnice 

češtiny III, 1987) Termín diskurz Mluvnice češtiny nepoužívá. 

Mluvnice M. Čechové a kol. definuje pojem text jako označení procesu 

komunikování, častěji pro označení výsledku tohoto komunikování, tj. pro 

vzniklý komunikát (jazykový projev, někdy označovaný jako promluva), ve 
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třetím významu pak jako označení verbální struktury komunikátu (v tomto 

významu se používá i termínu textura). (Čeština - Řeč a jazyk, 2000) Někdy se 

pro text jako výsledek komunikování používá též termínu diskurz. 

„Texty můžeme charakterizovat jako celistvé (komplexní) a zpravidla též 

soudržné (koherentní) jazykové útvary, jejichž prostřednictvím mluvčí realizuje 

různé komunikační cíle. Podobně jako výpovědi, vyznačují se také texty jistým 

obsahem a vždy též jistou funkcí." (Příruční mluvnice češtiny, 2003, s. 652) 

S termíny komunikát, diskurz a promluva Příruční mluvnice češtiny nepracuje. 

Vymezením výše uvedených termínů se zabývali i další čeští lingvisté, 

například F. Čermák (Čermák, 2001), J. Hrbáček (Hrbáček, 1994) či K. 

Hausenblas (Hausenblas, 1984). Porovnání užívání těchto termínů by vystačilo 

na samostatnou diplomovou práci. Cílem této kapitoly bylo shrnout základní 

definice textu v současných mluvnicích a konstatovat, že v této práci budu 

používat termín text ve smyslu definice Příruční mluvnice češtiny. 

2.4 Akceptabilita textu, vymezení pojmu, příklady 

Termín „akceptabilita" ve slovníku cizích slov nenajdeme. Je tu pouze 

sloveso „akceptovat" - přijímat, souhlasit. Není uveden ani ve slovníku 

lingvistických termínů (Lotko, 1999). 

Akceptabilitou čili přijatelností textu pro adresáta rozumíme snahu o 

porozumění textu určitým příjemcem. Jazykové prostředky jsou do textů 

vkládány už při jeho vzniku, protože autor zná své publikum a obrací se к němu 

tak, aby jeho text byl cílovou skupinou chápán, to znamená, že snaha o 

akceptabilitu textu ovlivňuje jeho výslednou podobu. V české odborné literatuře 

je textová lingvistika a samotná akceptabilita textu dobře propracována 

v Příruční mluvnici češtiny (2003). Podle Encyklopedického slovníku češtiny 

(2002) rozumíme termínem akceptabilita textu „přijatelnost výrazů a struktur 

přirozeného jazyka v procesu komunikace v závislosti na komunikační situaci, 

v níž jsou užity." (str. 29) Porozumění textu mohou zabránit pamětní, stylistické 

či věcné důvody (např. příliš komplikovaná souvětí, špatná volba kódu, 
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protimluvy apod.). Akceptabilita textu pro adresáta ovlivňuje i jeho produkci 

mluvčím, v mluveném projevu je například důležitá pečlivá výslovnost. Mluvčí 

volí adekvátní útvar národního jazyka, snaží se zřetelně strukturovat text, potlačit 

protimluvy. Pochopení textu pomáhají i různé zjednodušující a shrnující 

reformulace, výklad neznámé skutečnosti odkazem, přirovnáním ke skutečnosti 

analogické a adresátovi již známé apod. (Encyklopedický slovník češtiny, 2002). 

Příruční mluvnice češtiny i Encyklopedický slovník češtiny uvádějí dále 

několik příkladů lexikálních či gramatických prostředků vztahujících se 

к akceptabilitě textu. Jsou to například prostředky komunikačního souladu -

různé obraty, částice, ověřovací otázky, prostředky kontaktní - pozdravy, tykání / 

vykání, oslovení, deminutiva, použití dokonavého a nedokonavého vidu, etické 

dativy, kontaktní výrazy či enklitické partikule (viz níže). Uvádím zde obecné 

příklady projevů akceptability. 

Mluvčí se při komunikaci snaží získat si pozornost adresáta, dovolává se 

jeho souhlasu, podpory, odvolává se na obecně známé skutečnosti (vědomosti, 

dovednosti, zkušenosti zběžného života komunikantů). Toto úsilí je nejvíce 

patrné v dialogu. Projevy snahy o komunikační soulad najdeme v řadě 

publicistických textů v novinách i časopisech, nevyjímaje časopisy pro mládež 

(viz níže). К těmto jevům patří například obraty typu jak víme, jak je všeobecně 

známo apod. Dále jsou to částice vždyť, přece: Vždyť já jsem to nevěděl. To mi 

měla přece poradit ta úřednice. Mezi projevy snahy o komunikační soulad patří i 

ověřovací otázky že ano, viď, co myslíš, mám pravdu apod. 

O tom, zda text bude pro adresáta přijatelný, rozhoduje také řada dalších 

okolností. Důležitou roli hraje vztah mluvčího a adresáta, který se projevuje ve 

volbě oslovení a pozdravů, určuje, zda budeme druhé osobě tykat, či vykat. 

V mluveném jazyce se vyskytuje řada výrazových prostředků a jejich kombinací, 

které úroveň vztahů odrážejí, je to například přechod z vykání na tykání apod. 

(Nekula, 2002). 

Ke kontaktním prostředkům řadíme například pozdravy: ahoj, nazdar, čau 

X dobrou, zdravím, nashle X dobrý den, na shledanou X s pozdravem (v 
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písemném styku) apod. Výslednou podobu textu určují také prostředky řečnické 

perspektivy, slovesné tvary druhé osoby sg. / pl.: pojď dál X pojďte dál. Při 

vyjádření gramatické osoby může docházet i к posunům: Jak se máte, pane 

Nováku? XJak se máme, pane Nováku? Významnou úlohu hraje i oslovení, jinak 

oslovujeme známé osoby, jinak neznámé. Forma oslovení, kterou volíme, 

ovlivňuje náš vztah к druhé osobě, sympatie, nesympatie, důvěra, respekt, 

nadřazenost či pohrdání, ale i prostředí (zaměstnání, škola, večírek, rodina): Jano 

(tykání neutrální) X Janičko (tykání / vykání důvěrné); Dvořák (ve škole) Храпе 

Dvořáku (vykání neutrální); pane vedoucí (vykání zdvořilé); holčičko (tykání 

к neznámé osobě). 

Poměrně často se v komunikaci setkáme s deminutivy Ještě pivo? X Ještě 

pivečko?, Dej mi čtvrthodinu! X Dej mi čtvrthodinku!, vliv na akceptabilitu má i 

vid. Dokonavý vid ve výzvách je považován za neutrální / zdvořilý, zatímco vid 

nedokonavý působí ve stejném kontextu důvěrně / nezdvořile: posaď se X sedej. 

Mezi kontaktní prostředky akceptability textu dále patří etické dativy (To ti byla 

zima), kontaktní výrazy {panečku, člověče, poslyš), enklitické partikule (Copak 

se ti stalo?). (Nekula, 2002) 

Přijatelnost textu ovlivňují i další faktory: volba tématu, strukturace a 

délka textu (jeho členění, přehlednost), volba určitého útvaru národního jazyka, 

slovní zásoba (množství cizích slov, odborné výrazy, expresivita), syntaktické 

prostředky (délka vět a souvětí, výpovědní modifikáty apod.). Tyto jevy budou 

spolu s praktickými příklady podrobněji popsány v další části práce (kap. 5.). 

24 



III. Praktická část 

3. Časopisy pro mládež 

Podíváme-li se o několik let zpátky, zjistíme, že dříve byla nabídka 

časopisů pro mládež poměrně chudá. Starší z nás by si vzpomněli na Sedmičku 

pionýrů, která už neexistuje, na časopis VTM - Věda a technika mládeži, jenž 

v poslední době změnil svou cílovou skupinu. ABC má také dlouhou tradici, 

vychází dodnes a lze říci, že si zachovalo svou tvář. Po změně politické a 

společenské situace v roce 1989 se na trhu objevila řada nových časopisů. Byly 

to například Filip a Filip pro náctileté (název zajímavě spojuje obsah časopisu a 

cílovou skupinu, zkratkové slovo Filip znamená film, literatura a písničky, české 

„náctiletí" je obdobou anglického „teenageři" ), nebo například hudební magazín 

Poplife, ty však už také nevycházejí. Silnou pozici zaujal na českém trhu 

zahraniční kapitál, tedy například časopisy, které к nám přišly z německého 

prostředí - Bravo, Dívka, Top dívky (Mädchen), Bravo Girl! či Cosmogirl a 

vycházejí v zahraniční licenci či překladu. Tyto časopisy získaly svůj okruh 

čtenářů a pravidelně vycházejí dodnes. 

Pro dnešní časopisy pro mládež je také typické jejich těsné sepětí s dalšími 

médii. Upoutávky a reklamy na nové číslo časopisu lze zaznamenat ve vysílání 

televize či rozhlasu, většina časopisů má i svou internetovou verzi. Do hry také 

významně vstupuje ekonomický faktor. Ten časopisy determinuje co do kvality 

papíru, tiskáren či distribuce. Je zřejmé, že se časopisy musí uživit, kromě 

prodaných výtisků je hlavním zdrojem příjmů reklama (viz 3.4.3). 

3.1 Media projekt a Unie vydavatelů 

V první fázi jsem sledovala nabídku na novinových stáncích, informovala 

jsem se o časopisech pro mládež, které odebírají a svým čtenářům nabízejí 

veřejné knihovny. V rámci pedagogické praxe jsem zjišťovala situaci i formou 

jednoduchých dotazníků jak na základních školách, tak i na středních; částečně 

mi vypomohli i učitelští kolegové. Nakonec jsem získala reprezentativní přehled 

časopisů pro mládež na stránkách Unie vydavatelů, kde se pravidelně zveřejňují 
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výsledky tzv. Media projektu. Zkoumala jsem následující časopisy, jejichž výčet 

je sestaven podle jejich čtenosti: Bravo, Dívka, Bravo Girl!, ABC, Top dívky, 

Popcorn a Cosmogirl!. 

TITUL NAKLAD POČET ČTENÁŘŮ 

V TISÍCÍCH V TISÍCÍCH 

BRAVO 83 310 
DÍVKA 50 218 

BRAVO GIRL! 60 177 
ABC 53 134 

TOP DÍVKY 58 118 
POPCORN 38 63 

COSMOGIRL 40 47 

(Zdroj - Media Projekt 2005) 

Rozpor mezi nákladem a počtem čtenářů daného titulu j e především 

v tom, že nákup časopisů j e určitá finanční investice. Jeden časopis čte proto celá 

rodina, často koluje mezi spolužáky, kteří si kupují různé časopisy a navzájem si 

j e pak vyměňují , lze š i j e také vypůjčit ve veřejných či školních knihovnách. 

Media projekt se zabývá zkoumáním mediálního trhu, mediálním 

chováním lidí, sleduje tedy například poslechovost rádií či čtenost nejrůznějších 

tiskovin atd. Některé firmy nebo některá nakladatelství si takové služby 

objednávají samy. Například nakladatelství Europress (Bravo, Bravo Girl!, 

Dívka) pak na svých internetových stránkách zveřejňuje věkové složení svých 

čtenářů či jejich pohlaví. Výsledky Media projektu lze též najít na webových 

stránkách Unie vydavatelů (www.uvdt.cz). Unie vydavatelů je dobrovolným 

sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a 

poskytování obsahů prostřednictvím internetu, vznikla v roce 1990. Disponuje 

přehledem informací o mediálním trhu s důrazem na tiskovou část. Zdrojem 

informací jsou vlastní průběžně aktualizované údaje o vydavatelích a jejich 

titulech a také databanka mediálních dat, která obsahuje údaje o výzkumu 
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čtenosti, nákladu tisku, případně výdajích na reklamu. Tyto informace jsou 

čtvrtletně aktualizovány, v databázi je cca 3500 titulů, u kterých je vždy uvedena 

charakteristika obsahu, kontakty, ceníky inzerce, technické parametry atd. 

3.2 Citace jednotlivých časopisů podle vydavatelství 

3.2.1 Europress 

V kategorii časopisů pro mládež dominuje vydavatelství Europress 

(www.europress.cz), které je dceřinou společností nakladatelství Bauer Verlag. V 
v v v . 

České republice vydává dvanáct časopisů (např. Šťastný Jim, Zena a život, 

Rytmus života, Bydlení), z toho tři pro mládež - Bravo, Bravo Girl! a Dívka. 

Bravo 

Vůbec první Bravo v historii vyšlo 26. srpna roku 1956 v Německu, 

v České republice se poprvé objevilo v roce 1991. Časopis Bravo vychází 

každých 14 dní vždy ve čtvrtek, má 48 stran, cena se v současné době ustálila na 

19,50 Kč. Bravo je podle Media projektu 2005 nejčtenější časopis pro mladé ve 

věku od 12 do 18 let. Na základě stejného zdroje se uvádí, že nejvíce jsou 

zastoupeni čtrnáctiletí (34 % chlapci, 66 % děvčata), jde většinou o žáky a 

studenty žijící ve větších městech do 100 000 obyvatel. Časopisy Bravo a 

BravoGirl! vycházejí dvakrát do měsíce. To jim dovoluje poměrně rychle 

reagovat na hudební a filmové novinky, nejrůznčjší trendy apod., což je pro 

mladé čtenáře jistě atraktivní. Bravo si mladí kupují kvůli aktuálním informacím 

ze světa showbyznysu, rozhovorům s jejich idoly, různým reportážím, novinkám 

z oblasti módy, sportu, techniky, internetu a mobilní komunikace, atraktivním 

plakátům, hitparádám, filmovým tipům a dalším zajímavostem. 

Obsah časopisu tvoří několik pravidelných rubrik (Aktuálně, Muzika, 

Reportáž, Poradna, Filmstory, Movie news, Foto-love-story, Postery, Zábava, 

Servis). Rubrika Aktuálně reaguje na jedné straně na skutečně aktuální události 

(koncerty, televizní pořady, předávání různých cen apod.), na druhé straně pak 

přináší rozhory s nejrůznějšími osobnostmi. Muzika shrnuje výsledky českých i 

zahraničních hitparád, nabízí recenze na nové hudební nosiče a texty populárních 
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písní v původním jazyce a překladu. V rubrice Reportáž se objevují netradiční 

příběhy lidí (drogově závislých, žijících s postižením apod.). Svým čtenářům se 

redakce snaží pomáhat a radit v oblíbených rubrikách Poradna a Láska, sex a 

trápení (dříve Láska, sex a něžnosti). Filmstory pomocí fotografií a krátkých 

textů přibližuje děj určitého filmu, rubrika Movie news pak informuje o nových 

filmech v kinech a na videu a dalších zajímavostech ze světa filmu. Foto-love-

story je fotoromán, tedy jakýsi příběh ze života ztvárněný v podobě série 

fotografií a krátkých textů. Postery jsou vlastně plakáty osobností, rubrika 

Zábava zahrnuje kvizy, křížovky, různé testy, horoskop či komiksy. V Servisu 

najdeme kontakty na fankluby českých i zahraničních umělců a kontakt na 

redakci. 

Časopis Bravo má i svou internetovou verzi, lze ji najít na stránkách 

www.bravoweb.cz(www.bravicko.cz). V pěti souborech (MAG Bravo, FUN 

Bravo, TIP Bravo, MY Bravo a ABOUT Bravo) najdeme texty z aktuální tištěné 

verze, soutěže či tipy na víkendy, řadu zajímavých internetových odkazů, 

inzeráty, seznamku či prostor pro diskusi čtenářů a základní informace o 

časopisu, kontakty, předplatné apod. Názvy souborů i názvů rubrik v tištěné verzi 

dokladují hojné užívání anglicismů v časopisech pro mládež, což je projevem 

internacionalizace jazyka. Bravo vychází i v jiných zemích a názvy rubrik 

Filmstory, Movie news či souboru MY Bravo, ABOUT Bravo jsou univerzální a 

srozumitelné pro mladé různých národností. Zároveň je užívání anglicismů 

projevem aktualizace - ABOUT Bravo zní zajímavěji než O Bravu. Množství 

anglicismů zaznamenáme i v běžné mluvě mládeže. 

Celostránková reklama nezabírá v časopisu velkou plochu. Je zaměřena 

především na mobilní operátory a jejich nabídky (T-Mobile, Eurotel), také na 

mobilní telefony obecně, možnosti vyzvánění a stažení různých log atd. 

Propagovány jsou i některé kosmetické značky (Avon, Green line, Schwarzkopf 

apod.). V některých číslech jsou i módní tipy s odkazy na konkrétní značky 

včetně cen (Mango, Sasch, La Halle, Clockhouse, 5. avenue, Nike, 

Akademiks...). V textu o hudebním stylu hip hop se také například dočteme, že 
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„ Rolex je značka hodinek, které by měl mít každý raper. " (Bravo, 2003, č. 15, s. 

7). Podobné výpovědi sugerují čtenářům dojem, že chtějí-li dodržet určitou 

image, bez některých doplňků se neobejdou. Nejedná se o příklad klasické 

reklamy, jde o reklamu skrytou, která v časopisech pro mládež zabírá velký 

prostor. 

Bravo Girl! 

Čtrnáctideník Bravo Girl! je časopis pro dívky ve věku 13 až 17 let, který 

v České republice vychází od roku 1996. Nejvíce jej čtou šestnáctileté až 

sedmnáctileté dívky z větších mest, časopis však vyhledávají i chlapci 

(www.europress.cz). Cena se ustálila na 23,- Kč, časopis vychází každý druhý 

čtvrtek a má pravidelně 50 stran. Svým dospívajícím čtenářkám přináší Bravo 

Girl! témata týkající se dospívání, lásky, sexu a partnerství. Představuje aktuální 

módní trendy, tipy z oblasti kosmetiky, poradnu krásy. Součástí časopisu jsou 

také plakáty, povídky či rozhovory s oblíbenými idoly. Obsah i témata se velmi 

podobají časopisu Bravo. Bravo Girl! má však jinou cílovou skupinu, zaměřuje 

se na dívčí publikum, proto tu najdeme určité rubriky navíc. 

Mezi pravidelné rubriky časopisu patří: Beauty & Body (péče o tělo a 

pleť, sledování životního stylu osobností, rady, tipy), Action (příběhy čtenářek, 

reportáže z natáčení filmů, z modelingových soutěží; rady, jak vycházet s rodiči, 

jak vycházet ve škole se spolužáky i s učiteli apod.), Móda & Trendy (módní tipy 

podle ročního období, hodnocení oblékání hvězd, snaha o n a p o d o b e n í jejich stylu 

modely dostupnými pro čtenářky...), Test & Fun (testy, někdy i vědomostní, 

různé zajímavosti), Love & Boys (intimní příběhy čtenářek, „návody" na 

flirtování, líbání, básničky, na stránce Intim odpovídají odborníci na dotazy 

čtenářek), Stars (novinky, příběhy a trapasy hvězd, rozhovory) a Vyhraj (soutěže 

o ceny). Pravidelnou součástí časopisu je oblíbený fotoromán, dále jsou to 

plakáty, křížovka, rubrika Crazy (vtipy, hádanky, trapasy čtenářů i různých 

celebrit), Horoskop, Listárna a Music a Film (recenze, přehledy koncertů, 

hitparády atd.). Stručnou charakteristiku časopisu lze získat na stránkách 

29 

http://www.europress.cz


vydavatelství www.europress.cz, vlastní stránky však časopis nemá. Používání 

anglických názvů pro jednotlivé rubriky jsem popsala již u časopisu Bravo. 

Celostránkových reklam je v časopisu poměrně málo, většinou zabírají 

dvě strany. Doplňuje je několik dalších, které к inzerci využívají asi jednu třetinu 

strany. Reklama je především zaměřena na oblečení, kosmetiku, drogerii, mobilní 

telefony apod. Oděvní značky jsou opět propagovány fotografiemi oblečení 

s uvedením značky i ceny (GAS, Kenvelo, C&A, Triumph, Promod, Terranova, 
New Yorker apod.). 

Dívka 

Časopis Dívka vychází ve vydavatelství Europress od roku 2000 a je určen 

dívkám ve věku 15 až 19 let. Na 84 stranách se snaží sledovat aktuální módní 

trendy, nabízí poradenství v kosmetice, módě, ve vztazích a sexu, monitoruje 

život celebrit, také informuje o technických novinkách, hudbě, filmu nebo videu. 

Dívka se někdy vyjadřuje i к aktuálním publicistickým tématům. Dále obsahuje 

testy, horoskop a soutěže, listárnu, seznamku a rubriky s čtenářskými příspěvky. 

Dívka je měsíčník, vychází ve čtvrtek mezi 15. a 20. dnem v měsíci, současná 

cena činí 45,- Kč. Pod značkou Dívka během roku navíc vycházejí takzvané 

Speciály (Super Dívka), tradiční je také školní Dívka diář vždy na začátku roku. 

Časopis se skládá z následujících pravidelných rubrik: Tělo od A do Z, 

Sex od A do Z, Vztahy od A do Z, Láska od A do Z, Křížovka, Film a video, 

Hudba, Internet a humor a Horoskop. V prvních čtyřech rubrikách jde především 

o dopisy čtenářek, které jsou rozděleny do kategorií tělo, sex, vztahy a láska. Na 

tyto dotazy pak přicházejí odpovědi redakce, často podpořené autoritami z řad 

odborníků (kosmetiček, psychologů apod.). Rubriky Film a video, Hudba a 

Internet a humor informují o novinkách v těchto oblastech, přinášejí tipy na 

zajímavé filmy, hudební nosiče a internetové stránky. Křížovky bývají soutěžní a 

lze vyhrát poměrně zajímavé, leckdy i drahé ceny, rubrika Horoskop zabírá celou 

dvojstranu. Na jedné z posledních stran najdeme také Adresář sítí prodejen 
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s oblečením, filmovými a hudebními nosiči, kosmetikou apod., o kterých se v 

předchozích textech psalo. Také tato rubrika vlastně funguje jako skrytá reklama. 

Kromě výše uvedených stálých rubrik jsou i další texty členěny do oddílů: 

Láska, kluci, přátelství (možná náhodně připomíná rubriku časopisu Bravo -

Láska, sex a trápení) obsahuje „návody", jak flirtovat, jak kluka zaujmout, jindy 

portréty mladých herců, zpěváků či sportovců, zkušenosti a zážitky dívek, které 

jsou přirovnávány к podobným zážitkům celebrit. Rubrika Celebrity informuje o 

tom, jak se hvězdy oblékají a líčí к nejrůznějším příležitostem, přibližuje jejich 

příběhy a postřehy, přináší jejich portréty a rozhovory s nimi. Oddíl Příběh ze 

života se snaží nabídnout čtení o zážitcích, které může prožít každý člověk, 

příběhy se často týkají nemocí, různých závislostí, trápení s láskou apod. 

Oddíl Krása se zabývá kosmetickými tipy, ochranou pleti vzhledem к ročnímu 

období, tipy na cvičení apod. Série článků nazvaných O Tobě se věnuje 

nejrůznějším postřehům a zkušenostem čtenářek, některé z těchto příběhů jsou 

dokonce redakcí „známkovány". Texty o trapasech čtenářek jsou například 

hodnoceny „skandálometrem" o třech hodnotách (Styď se!, To je nářez!, 

Absolutní skandál!). Rubrika Móda přináší nejnovější módní tipy a Dárečkem 

bývají například tetovací obrázky, prameny vlasů jako příčesky či vzorky 

pleťových krémů. 

Nepravidelně vychází i Super Dívka o 92 stranách, která sc skládá 

z následujících částí: Titulní Dívka obsahuje články, jež jsou inzerovány na 

úvodní straně časopisu; Hvězdná Dívka nahlíží do světa celebrit, sleduje módu 

hvězd a jejich životní styl; v oddílu Tvoje Dívka najdeme dopisy, ve kterých 

čtenářky popisují své trapasy, posílají vzkazy a zveřejňují své příběhy. Věrná 

Dívka zahrnuje texty, které se vyjadřují к problémům vztahů, sexu, lásky, 

obsahuje též listárnu a horoskop. Články Půvabné Dívky informují o novinkách 

v oblasti kosmetiky a módy. V oddíle Zamilovaná Dívka jsou tématem číslo 

jedna kluci a zamilované příběhy. Zprávy Akční Dívky pak informují o tipech na 

zajímavé internetové stránky, o hudebních, filmových novinkách apod. 
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Internetové stránky časopis nemá, stručný popis nabízí pouze web vydavatelství 

www.europress.cz. 

Reklama je zaměřena především na oblečení (LaHalle, Zara, C&A, 

KappAhl, Benetton, Sasch, Vero Moda, New Yorker, Leiser), kosmetiku (Avon, 

Rimmel, Max Factor) či mobilní telefony. Přestože se jedná o poměrně drahé 

značky, mají tyto reklamy v časopise své stálé místo. Nejedná se o celostránkové 

reklamy, takové najdeme průměrně tři v jednom čísle, jde spíše o kosmetické či 

módní tipy a doporučení, ovšem na konkrétní značku a konkrétní produkt. 

3.2.2 Axel Springer 

Vydavatelství Axel Springer (www.axelspringer.cz) vydává v České 

republice časopisy Auto Tip, Auto Profi, Svět počítačů či Playboy. Z časopisů pro 

mládež jsou to Top dívky a Popcorn. 

Top dívky 

Časopis Top dívky je českou verzí německého časopisu Mädchen a je 

vydáván v licenci Axel Springer Young Mediahouse GmbH. Jedná se o měsíčník, 

který má 84 stran a lze jej v současné době pořídit za 40,- Kč (předplatné 37,-

Kč). Strukturu časopisu tvoří především móda, kosmetika, partnerské vztahy, 

portréty celebrit, rozhovory s populárními osobnostmi, životní styl, zábava a 

soutěže. Top dívky se netají záměrem navázat se čtenářkami úzký a důvěrný 

vztah a ovlivňovat jejich životní styl. Snaží se oslovit hlavně „náctileté dívky", 

typická čtenářka je „mladá dívka ve věku 12 až 19 let, většinou středoškolačka. 

Žije v dobře situovaných rodinách a disponuje poměrně velkým kapesným, které 

investuje do kvalitních a značkových produktů. Chce jít s dobou, a tak sleduje 

trendy v oblasti módy, životního stylu a kosmetiky. Samozřejmostí je pro ni 

používání počítače a mobilního telefonu." (www.axelspringer.cz) 

К pravidelným rubrikám časopisu patří Hot news (nejrůznější aktuální 

informace), Móda, beauty & fit (kosmetické a módní tipy, účesy, zdravá strava a 

32 

http://www.europress.cz
http://www.axelspringer.cz
http://www.axelspringer.cz


cvičení), Love, sex & psycho (poradny, příběhy čtenářek), Reportáže a rozhovory 

(rozhovory s osobnostmi, reportáže a příběhy), Stars & film (recenze na filmy, 

nová hudební alba,...), Zábava & magie (testy, křížovka, škola čar a kouzel), 

Fotoromán a Plakáty. Čtenářky jsou tedy informovány o novinkách ve světě 

showbyznysu, trendech v líčení, kosmetice, mohou si přečíst rozhovory 

s osobnostmi, najít odkazy na zajímavé stránky na internetu, na jejich dotazy 

odpovídají odborníci z různých oborů. V časopise se otiskují i příběhy o různých 

záhadách a podivných událostech, jsou zde také zveřejňovány básničky a 

povídky čtenářek. 

Na stránkách www.topdivka.cz jsou texty z tištěné verze věnované módě, 

lásce, aktuálním tématům (osobnosti, filmy, televizní pořady apod.). Návštěvníka 

zaujmou názvy odkazů - téměř vše je totiž TOP (Top vtip, Top mail, Top chat, 

Top love, Top home, Top music, Top beauty). Užití anglicismů a samotného 

výrazu „top" souvisí s internacionalizací jazyka, aktualizací i intenzifikací. „Top" 

znamená špičkový, nejlepší (známe z přehledů hitparád, návštěvnosti filmů 

v kinech - „top ten", „top five"). Názvy oddílů tedy navozují dojem, že na těchto 

stránkách najde čtenář to nejlepší v daném oboru. V Impressu najdeme kontakty 

na redakci či informace o předplatném. 

Díky svému rozsahu nabízí časopis více prostoru к reklamě, celostránkové 

tu najdeme asi čtyři a řadu prostorově menších. Časopis je určen dívkám, proto je 

tu opět prezentováno kosmetické a drogistické zboží (Avon, Always, Grenn line, 

Lybar, Hellada, Manhattan Cosmetics, apod.). Reklama je propojena i se 

soutěžemi, často jsou cenami kosmetické balíčky, plyšová zvířátka či módní 

doplňky. Výherní předměty jsou prezentovány spolu s kontaktem na internetové 

odkazy uvedených značek nebo adresou prodejny. Otázky jsou většinou velmi 

jednoduché a vztahují se к obsahu časopisu. Módní značky jsou propagovány 

jako u jiných časopisů, odkazem na trendovou věc s uvedením značky i ceny. 

Například před létem 2003 byla celá jedna strana věnována letním sandálům, 
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objevilo se tu 18 tipů na boty - H&M, Baťa, The Art, Clockhouse, C&A (Top 

dívky, 2003, č. 7). 

Popcorn 

Časopis Popcorn je měsíčník, jehož hlavní složkou jsou články věnované 

hudbě, módě a životnímu stylu vůbec. Čtenář zde najde pestrou směs toho, co 

zajímá dnešní teenagery: módu, plakáty, filmy, pohled do zákulisí showbyznysu, 

sport, zajímavosti, tajemství, magii a čarování a samozřejmě i lásku a sex. Ve 

srovnání s ostatními časopisy nabízí Popcorn nejvíce plakátů - zabírají až 20 

stran jednoho čísla. Redakce časopisu má zajímavou strategii ke zvýšení prodeje, 

řada těchto plakátů má totiž velký formát a v časopise vychází na pokračování. 

Časopis má 76 stran a jeho cena je 40,- Kč (předplatné 35,- Kč). Nepravidelně 

vychází také Speciál. Redakce popisuje svého typického čtenáře jako „teenagera 

ve věku 12 až 19 let, který žije ve středním nebo větším městě, v dobře situované 

rodině. Zajímá se o módní trendy v oblasti životního stylu, módy a kosmetiky a 

v neposlední řadě v oblasti hudby - poslechem hudby tráví spoustu volného času. 

Se svými vrstevníky je častým návštěvníkem filmových produkcí." 

(www.axelspringer.cz). 

Časopis se skládá ze čtyř hlavních oddílů - News, Něco spešl, Servis a life 

style a Plakáty. Rubrika News přináší rozhovory s hudebníky, zprávy ze světa, 

informuje o nových deskách, nabízí možnost soutěžit o vstupenky na koncerty, 

hudební nosiče a další drobné ceny. Něco spešl zahrnuje vtipy, trapasy a příběhy 

slavných, texty věnované kouzlům, magii a záhadným událostem. Servis a life 

style je nejobsáhlejším oddílem textů, věnuje se módě, filmovým novinkám, 

lásce a sexu, sportu, najdeme tu i křížovku, horoskop či texty písniček na přání 

čtenářů (opět v původním jazyce i v překladu do češtiny). Jednou z tendencí 

vývoje češtiny je přejímání anglických výrazů, velmi zřetelně se projevuje 

v publicistice, časopisy pro mládež jsou dobrým příkladem. Přejímají se různé 

termíny z oblasti hudby, módy, životního stylu (life style), někdy jsou anglicismy 
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přepisovány podle své výslovnosti, což je typickým projevem písemného 

vyjadřování mládeže (spešl). V tomto případě může jít o snahu ozvláštnit text, 

v příspěvcích čtenářů však také o neznalost psaného tvaru slova. 

Na stránkách www.popcornweb.cz jsou články z právě vydaného čísla, 

dále například rubriky help line, seznamka či zpovědnice, kde se čtenáři svěřují 

se svými zážitky, posílají vzkazy přátelům apod. Lze si tu také objednat starší 

čísla časopisu. Funguje zde i diskusní fórum na témata z oblasti hudby, filmu a 

životního stylu. 

Klasická reklama nezaujímá v časopisu velkou plochu, většinou asi dvě 

strany (hlavně mobilní operátoři). Oproti dívčím časopisům zde zaznamenáme 

reklamy na hudební rádia (Radio Kiss) či počítačové hry. Bývá tu také inzerován 

časopis Top dívky, který vydává nakladatelství Axel Springer. (Je to i naopak, 

časopis Top dívky propaguje Popcorn.) 

3.2.3 Ringier ČR 

Společnost Ringier ČR vydává v současné době řadu titulů, například 

Blesk, Sport, Reflex, Týdeník Televize a další. Mládeži je určeno „staré známé" 
ABC. 

ABC 

Časopis ABC má v České republice dlouholetou tradici, vychází 

jednoznačně nejdéle, a to již padesátým rokem. Jedná se o čtrnáctideník, který 

vychází každé druhé pondělí. Cena jednoho čísla je 32,- Kč (předplatné 26,- Kč). 

Cílovou skupinou jsou mladí čtenáři ve věku 12 - 22 let, zejména chlapci (podle 

internetových stránek www.ringier.cz je to dokonce 73%). Dříve neslo ABC 

podtitul „časopis mladých techniků a přírodovědců", dnes je to „časopis generace 

XXI. století". „ABC přináší články pro mladou generaci, jež se zajímá o vědu, 

techniku, počítače, o ochranu přírody. Dále má čtení časopisu přinášet i zábavu, 

dobrodružství, ale zároveň má sloužit jako pomůcka při studiu a vzdělávání." 

(slova generálního ředitele vydavatelství Ringier ČR, Ing. Tomáše Böhma, 
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к vydání 1000. čísla ABC; ABC, 2003, č. 10, str. 3) Čtenáře ABC vzhledem 

к ostatním časopisům pro mládež charakterizují především odlišné zájmové 

oblasti. 

„Abíčko" ze zkoumaného vzorku poněkud vybočuje. Je to populárně-

vědecký časopis, ve kterém chybí rubriky typické pro časopisy „středního 

proudu" věnované sexu či módě. Naopak obsahuje vystřihovánky, kvizy, více 

komiksů a vědomostních soutěží. Přesto však musí jít ABC s dobou, dokázat 

oslovit své stálé, ale i nové čtenáře, přestože se orientuje na trochu jinou cílovou 

skupinu než ostatní časopisy pro mládež. To se projevuje především reagováním 

na filmové či knižní novinky a počítačové hry, sledováním trendů ve sportu 

(zaměřuje se na extrémní, nebo méně známé sporty) a informacemi o světě 

počítačů a internetu. 

Po titulní straně následuje pravidelně reklama (knihy, vystřihovánky, ale 

například také Unicef), úvodník šéfredaktora a obsah aktuálního čísla. První 

strany ABC nejsou děleny do pravidelných rubrik, najdeme zde různé reportáže a 

texty věnované přírodě, vesmíru, technice, sportu či cestování, většinou jde až o 

pět textů na deseti stranách. V další části již následují pravidelné rubriky: Tipy, 

rady, náměty (rady o pěstování rostlin, tipy na zajímavé knihy, odpovědi na 

podněty čtenářů, jak hrát počítačové hry). Multimédia a Počítače se věnují 

zajímavým internetovým stránkám či různým počítačovým programům. Příroda 

kolem nás radí, jak pečovat o domácí zvířata, a snaží se poučit čtenáře 

informacemi o zvířatech žijících v našem okolí. Moje Hobby přináší návody na 

různé fyzikální či chemické pokusy, jak pracovat s keramikou, vytvořit 

paspartovací rámečky apod. Zábava a Rychlý postřeh trénují logické uvažování, 

paměť a zkoušejí vědomosti čtenářů. Abeceda zajímavostí přináší fotografie s 

krátkými texty o různých významných stavbách, technických vynálezech, 

kulturních a literárních památkách apod. Redakční servis informuje o zajímavých 

akcích, zveřejňuje výsledky hádanek a kvizů, tipy na knihy a filmy, připomíná 

kontakt na redakci. Nedílnou součástí ABC jsou vystřihovánky, které jsou 

umístěny uprostřed časopisu - například různé stavby a památky, auta, kasičky, 

36 



krabičky na dárky, hlavolamy, hrady apod. Zajímavé jsou i soutěže, často o 

poměrně hodnotné ceny (počítače či fotoaparáty). 

Na webových stránkách www.iabc.cz najdeme samozřejmě články 

z aktuálního čísla, ovšem je zde také možné zapojit se do diskuse na nejrůznější 

téma - alternativní zdroje energie, letectví, oblíbené komiksy, sport, film, 

literatura a řada dalších. Lze tu nalézt archivy časopisů, vystřihovánek a 

komiksů. Stránky nabízejí i odkazy na zajímavé akce, soutěže, výstavy apod. 

Čtenáři se mohou na cokoliv zeptat, funguje zde odkaz Poradna, kam mohou 

zasílat své dotazy z oblasti přírody, techniky či počítačů. 

V porovnání s ostatními časopisy pro mládež vymezuje ABC reklamě 

velmi málo prostoru. Celostránková reklama se poměrně pravidelně objevuje na 

druhé a poslední straně. Vzhledem к cílové skupině je zde omezena reklama na 

oblečení či kosmetiku, nahrazuje ji reklama na počítačové hry, knihy a časopisy, 

výstavy, ale například i pojištění, obchodní dům OBI či Unicef. 

3.2.4 Hearst-Stratosféra 

Nakladatelství Stratosféra (www.stratosfera.cz, www.stratosfera.net) bylo 

založeno v roce 1996 a vydává řadu časopisů pro dospělé, pro muže i ženy. Jsou 

to hlavně časopisy životního stylu pro ženy jako Cosmopolitan, Lucky Star, 

Style, Jackie apod., časopisy pro muže Speed, Esquire, Stuff, Redhot a časopisy 

bulvární Spy, Super! SPY. 

Cosmogirl! 

Přebal tohoto časopisu a vlastně i jeho jméno napodobuje už zažitou 

značku časopisu pro dospělé ženy Cosmopolitan, což dospívající dívky jistě na 

první pohled zaujme. Ovšem podtitul zní „Pro všechny mladé rebelky" a podle 

slov redakce časopis obsahuje „ten nejlepší návod, jak přežít dospívání, školu, 

rodiče, seznamování a přitom nepoznat nudu. "Cosmogirls" jsou hvězdy každé 

třídy!", (www.stratosfera.cz) Cena časopisu je 49,- Kč (předplatné 45,-), má 100 
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stran. Cílovou skupinou jsou dívky ve věku 15 až 22 let z rodin s průměrným a 

vyšším příjmem. Bravo Girl! a Cosmogirl! zaujmou čtenáře vykřičníky v názvu 

časopisu. Ty mají přitáhnout zájem, zdůraznit titul časopisu, jsou i graficky 

znázorněny velmi výrazně. Jde o projev intenzifikace, používání vykřičníku 

v časopiseckých textech je poměrně časté. 

Texty Cosmogirl! jsou členěny do několika pravidelných rubrik: Z titulky, 

StarGirl, ShopGirl, SoulGirl, CosmoBoy, CGStyle a GoGirl. Nejen forma a 

název, ale též struktura připomíná časopisy pro ženy (Cosmopolitan, Elle, 

Bazaar). Po titulní straně následuje vždy jednostránková či dvoustránková 

reklama, po ní úvodník šéfredaktorky a obsah čísla. Texty v rubrice Z titulky 

(univerbizace je jednou z progresivních projevů mluvy mládeže, což se odráží i 

ve vyjadřování v časopisech pro mládež) jsou články, na které časopis 

upozorňuje již na přebalu. Bývají to rozhovory s osobnostmi, příběhy čtenářek, 

profily hvězd či oblíbené návody, jak dosáhnout úspěchů u druhého pohlaví. 

StarGirl sleduje životní styl celebrit, ShopGirl informuje o módních trendech, 

radí, jak se oblékat, kombinovat oblečení, jaké nosit barvy, přináší tipy na líčení, 

součástí rubriky je také oblíbená proměna dívky (jak se změní po nalíčení 

odborníkem). SoulGirl zahrnuje především příběhy samotných čtenářek a 

poradnu. CosmoBoy je zdrojem návodů ,jak sbalit kluka", radí dívkám a pokouší 

se představit jim svět tak, jak ho pro změnu vidí chlapci. CGStyle se věnuje 

především módě a novinkám v oblasti kosmetiky, cvičení a návodům, jak si něco 

vyrobit. GoGirl obsahuje především recenze na hudební a filmové premiéry, 

horoskop, hádanky, vtipy, seznamku a adresář. 

Na internetových stránkách www.stratosfera.cz/cosmogirl 

(www.cosmogirl.cz) najdeme řadu odkazů na rubriky, které se zabývají módními 

trendy, reportážemi, rozhovory, sexem, magií či návody ,jak na kluky". Zajímavá 

je rubrika Cestománie popisující atraktivní výlety či Vyrob si sama obsahující 

nápady, jak si ušít netradiční kabelku nebo ozdobit obyčejnou šálu apod. Jsou zde 

také publikovány básničky a povídky samotných čtenářek. Nechybí horoskop, 
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testy, soutěže ad. Barevně jsou odlišeny kapitoly Tvoje básničky a Tvoje 

povídky. 

Časopis Cosmogirl! obsahuje nejvíce celostránkových reklam, v jednom 

čísle je jich průměrně šest. Na některé z posledních stránek najdeme dokonce 

„Speciální inzertní projekt", kde se na jedné straně prezentuje několik firem. 

Reklama se týká především mobilních telefonů, oblečení, také například služby 

Student agency, časopisů stejného nakladatelství (Show), jednoznačně nejvíce 

však kosmetiky a drogistického zboží (Dermacol, Ori flame, Manhattan 

Cosmetics, Always, Kotex, Libresse atd.) a oblečení (Diesel, Benetton, 

Fornalina, Leiser, H&M, Vero Moda, Anima Tua apod.). Oděvní značky jsou 

propagovány podobně jako u dalších časopisů pro dívky, navíc je tu však seriál 

téměř uměleckých fotografií modelek (opět s odkazy na značku a cenu), což musí 

být finančně poměrně náročná záležitost. Předpokládám, že to je jeden z hlavních 

důvodů, proč je Cosmogirl! nejdražším časopisem pro mládež (z těch, které jsou 

uvedeny v této práci). 

3.3 Funkce časopisů 

Obecně lze říci, že časopisy mají funkci informativní i formativní. Formou 

reportáží, rozhovorů, zpráv či recenzí přinášejí nejrůznější informace, snaží se 

obohatit vědomosti a znalosti svých čtenářů, působit na jejich etické a estetické 

hodnoty, ovlivnit jejich názory na svět. Nechybí však také snaha nabídnout 

zábavu a v časopisech „středního proudu" i relaxaci formou „nenáročné četby", 

fotorománů, testů, kvizů apod. 

M. Nakonečný (Nakonečný, 1965) mluví o několika účincích četby na 

čtenáře. Četba má funkci instrumentální, přináší informace, které čtenář využívá 

v reálném životě při řešení praktických životních problémů. Dále hovoří o funkci 

prestižní - čtenář patřící к určité sociální skupině vyhledává četbu takového 

druhu, která vyzdvihuje jeho sociální skupinu, což zpětně posiluje jeho pozitivní 
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vztah к této skupině a vede к identifikaci s těmi, kdo dosáhli takových cílů, o 

které usiluje i on sám. Četba poskytuje i funkci potvrzovací, příjemce má nějaký 

názor na určité skutečnosti a problémy a četbou si tato svá stanoviska potvrzuje. 

Konečně má četba i funkci estetickou, zábavnou či rekreační, která se pojí 

s funkcí únikovou. 

Časopisy pro mládež, ať už vycházejí jednou či dvakrát měsíčně, mají 

například proti knihám výhodu, že mohou poměrně pružně reagovat na aktuální 

trendy, novinky, populární osobnosti apod. Navíc jsou časopisecké texty poměrně 

krátké, lze je přečíst rychle a bez většího úsilí a koncentrace. Velkou konkurencí 

tištěných médií je internet, kde si lze snadno a rychle vyhledat informace o 

čemkoliv a o komkoliv. Časopisy se tedy snaží získat si čtenáře i obrazovou částí 

svých textů, fotografiemi, plakáty, různými dárky přibalovanými к časopisům 

apod. Pro pubescenty a adolescenty je důležité, aby „byli v obraze", věděli, co se 

děje, co je zrovna „in". Časopisy bývají často čteny hromadně, kolují po třídě, 

každý se к určitému tématu vyslovuje, vznikají diskuse. Zřejmá je i snaha 

redakce stát se rádcem, průvodcem a přítelem svých čtenářů, což se nejvíce 

projevuje v rubrikách listáren a úvodníků. Mladým lidem se tak dostávají 

odpovědi na otázky, na které by se třeba báli zeptat rodičů či učitelů. Časopisy 

podněcují i aktivní odpočinek, nabízejí různé testy, křížovky, soutěže, 

vystřihovánky či návody, jak si něco vyrobit. Významnou úlohu v časopisech, jak 

již bylo několikrát zmíněno, hraje reklama (viz 3.4.3). 

3.4 Porovnání časopisů 

Časopisy jsem se rozhodla porovnávat vzhledem k typu adresáta, 

obsahové náplni a složení rubrik, podle druhu a množství reklamy. 

v 
3.4.1 Časopisy podle typu adresáta 

Podobně jako v nabídce časopisů pro dospělé, kde jednoznačně převažují 

časopisy životního stylu určené především ženám, dominují také mezi tituly pro 
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mládež časopisy pro dívky. Ze sledovaného vzorku sedmi tiskovin jsou to Bravo 

Girl!, Dívka, Top dívky a Cosmogirl!. Bravo se snaží oslovit obě pohlaví (podle 

výzkumů jej čtou ale více dívky), taktéž Popcorn, který se prvoplánově profiluje 

jako hudební magazín, se zaměřuje na chlapce i dívky. Tento časopis opravdu 

věnuje většinu svého prostoru hudbě, hudebním novinkám, rozhovorům se 

zpěváky, skupinami apod., ale pouze v obecnější rovině. Například jiný hudební 

magazín, Spark, který se zaměřuje na rockovou a metalovou hudbu, se už 

soustředí na mnohem užší a konkrétnější cílovou skupinu. Obecnost Popcornu 

zajišťuje větší množství čtenářů, aby si je však časopis udržel, stává se z něj také 

spíše časopis životního stylu. ABC vybočuje, má svůj okruh čtenářů, kteří mají 

jiné zájmy než hlavní skupina čtenářů časopisů pro mládež. Jsou zvídaví, rádi se 

učí něco nového, sami něco vytvářejí. V této cílové skupině dominují chlapci (viz 

3.2.3). 

Je zřejmé, že muži i chlapci mají konkrétní zájmy. Jejich požadavkům 

vycházejí vstříc časopisy úzce zaměřené na nej různější obory - sport (Hattrick), 

výpočetní technika (Level, Score), auta (Speed, Svět motorů, Auto Tip), sci-fi a 

fantasy (Ikare, VTM) apod. Časopisy životního stylu je tedy málokdy dokáží 

oslovit. Většinu žen naopak zajímá móda, jak žijí osobnosti, životní osudy 

ostatních lidí, kuchařské recepty, návody, jak si zkrášlit šatník, vybavit 

domácnost apod. Toto se odráží také v časopisech pro dívky, které se tematicky i 

formálně časopisům pro ženy podobají. 

Kromě genderového rozlišení čtenářů bychom mohli uvažovat o věkové 

kategorii či původu čtenářů (finanční situace rodiny, velikost sídel apod.). 

Vzhledem k tomu, že cílová skupina „mládež" je vymezena věkem, bylo by 

složité pokoušet se tuto skupinu dále dělit. Velikost sídel i finanční situace 

čtenářů, případně rodin, ve kterých žijí, jsou také velmi těžko ověřitelné 

kategorie. 
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3.4.2 Obsahová stránka časopisů 

Také obsahová stránka zkoumaných časopisů je velmi podobná. Vychází 

to ze zájmů mladých čtenářů a souvisí to také s jejich věkem (viz 2.1.1). Nejvíce 

se opakují témata - film a hudba, počítač, internet a počítačové hry, svět celebrit, 

láska a sex (poradny), móda a životní styl. Jediným časopisem, který se z této 

obsahové uniformity vymyká je ABC. Zde jsou hlavními tématy příroda, 

technika, sport, počítač, multimédia. Vzhledem к tomu, že se časopisy snaží 

reagovat na trendy, na aktuální události, aby oslovily své, případně i nové 

čtenáře, objevují se ve stejném časovém období stejné hvězdy, reakce na stejné 

události, časopisy informují o filmových a hudebních novinkách atd. Také forma 

těchto textů je víceméně podobná, žánrově se jedná především o rozhovory, 

recenze, úvodníky či fotoromány. Nakladatelství mezi sebou soupeří i množstvím 

fotografií, plakátů či různými atraktivními dárky, které к časopisům přibalují. 

Populární jsou také soutěže, často o hodnotné ceny (počítač, fotoaparát, mp3 

přehrávač, CD, DVD, kosmetické balíčky apod.). 

3.4.3 Reklama 

Ačkoli to nemusí být na první pohled zřejmé, mladí čtenáři jsou zároveň 

velmi významnou kupní silou. Nejsou sice ve většině případů ekonomicky 

aktivní, svým přehledem o nových trendech však často značně ovlivňují rodinné 

investice. Přestože nemají vlastní příjmy (nebo jen malé), chtějí být oblečeni 

podle poslední módy, provozovat trendové koníčky, mít nejnovější kosmetické 

hity, mobilní telefony apod. Hovoří se dokonce o kulturním zboží určeném 

mládeži, o vzniku celého specifického „průmyslu pro teenagery". Toto zboží 

zahrnuje především oděvní a sportovní značky, potraviny, film či hudbu. Existuje 

názor, že subkultura mládeže dávno není autentická, ale že se stále více 

komercionalizuje. (Macek, 1999) Pro časopisy je reklama významným zdrojem 

příjmů. Z toho vyplývá, že reklamy v časopisech pro mládež zabírají poměrně 

velký prostor. Některé tituly dokonce na svých internetových stránkách uvádějí 
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reklamní partnery. Nej významnejší z nich zdůvodňují, proč inzerují právě v tom 

daném časopisu, čímž dělají zpětně reklamu časopisu. 

Všemi časopisy se prolínají reklamy na mobilní telefony, mobilní 

operátory a jejich služby. V dívčích časopisech, ale také v Bravu a Popcornu, 

převládají reklamy na drogistické a kosmetické zboží, oděvní značky apod. 

Trochu stranou stojí ABC se zaměřením na literaturu, počítačové hry a různé 

akce. V každém časopisu najdeme velké celostránkové (případně i 

dvoustránkové) reklamy, převládají však reklamy skryté ve formě doporučení či 

seznamu obchodů. Tato doporučení a fotografie módních tipů pak samozřejmě 

doprovázejí slogany typu: „To musíš mít!", „Bez toho se žádná cosmodívka 

neobejde!" (Cosmogirl!, 2004, č. 1) apod. 

Shrnutí 

Pro větší přehlednost výše uvedených údajů, které se týkají základních 

informací o titulech, obsahu časopisů či typu reklam, jsem shrnula všechny 

poznatky do tabulky. 

Redakce časopisů a autoři jednotlivých textů využívají různé strategie, jak 

oslovit své čtenáře, získat si je a udržet jejich přízeň. Tyto postupy budu sledovat 

na jednotlivých konkrétních příkladech v další části práce. 

Pro analýzy textů jsem nashromáždila množství časopisů z let 2002 až 

2005, z nichž jsem vybrala pouze některé (viz seznam literatury a pramenů). 
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Časopis Náklad 
v tis. 

Ctenosl 
v tis. 

1 Cílová 
1 skupina 

Periodicita Formát Počet 
stran 

Cena Adresa redakce / 
Kontakt 

Internetové 
stránky 

Obsah 
časopisu 

Typ reklamy 

BRAVO 83 310 1 chlapci i 
dívky, 12 
- 1 8 let 

čtrnáctideník A4 48 19,50 
Kč 

Viktora Huga 6, 
150 00 Praha 5 

225008346 

www.bravoweb.cz hudba, film, 
móda, životní 
styl, celebrity, 

láska, sex 

mobilní 
komunikace, 

oblečení, 
kosmetika, 

módní doplňky 
DÍVKA, 
SUPER 
DÍVKA 

50 218 dívky, 15 
- 1 9 let 

měsíčník A4 84 
92 

39,-
Kč 

Viktora Huga 6, 
150 00 Praha 5 

225008358,411 

www.europress.cz móda, životní 
styl, celebrity, 

láska, sex, 
kosmetika, 

poradny 

mobilní 
komunikace, 

oblečení, 
kosmetika, 

módní doplňky 
BRAVO GIRL! 60 177 dívky, 13 

- 1 7 let 
čtrnáctideník A4 50 23,-

Kč 
Viktora Huga 6, 
150 00 Praha 5 

225008271 

www.europress.cz móda, životní 
styl, celebrity, 

láska, sex, 
kosmetika, 

poradny 

mobilní 
komunikace, 

oblečení, 
kosmetika, 

módní doplňky 
ABC 53 134 mládež, 

zejména 
chlapci, 

1 2 - 2 2 let 

čtrnáctideník A4 44 35,-
Kč 

U Průhonu 13, 
170 00 Praha 7 

225977229 
abc@ringier.cz 

www.iabc.cz příroda, 
technika, 

sport, počítače, 
literatura, 
soutěže 

počítačové hry, 
literatura, 
mobilní 

komunikace 

TOP DÍVKY 58 118 dívky, 12 
- 19 let 

měsíčník A4 84 40,-
Kč 

Dělnická 12, 
170 00 Praha 7 

234692220 
redakce@topdi vka. cz 

www.topdivka.cz móda, životní 
styl, celebrity, 

láska, sex, 
kosmetika, 

poradny 

mobilní 
komunikace, 

oblečení, 
kosmetika, 

módní doplňky 
POPCORN 38 63 chlapci i 

dívky, 12 
- 1 9 let 

měsíčník A4 64 40,-
Kč 

Dělnická 12, 
170 00 Praha 7 

234692210 
redakce@popcorn.cz 

www.popcornweb. 
cz 

hudba, film, 
móda, životní 
styl, celebrity, 

plakáty 

mobilní 
komunikace, 

hudební rádia, 
počítačové hry 

COSMOGIRL.' 40 47 dívky, 15 
- 2 2 let 

měsíčník A5 100 49,-
Kč 

Drtinová 8 
150 00 Praha 5 
234 109 675 

cosmogirl@stratosfera. 
cz 

www.stratosfera.cz 
/cosmogirl 

www.cosmogirl.cz 

móda, životní 
styl, celebrity, 

láska, sex, 
kosmetika, 
poradny 

oblečení, 
kosmetika, 

módní 
doplňky, 
speciální 

inzertní strana 

http://www.bravoweb.cz
http://www.europress.cz
http://www.europress.cz
mailto:abc@ringier.cz
http://www.iabc.cz
http://www.topdivka.cz
mailto:redakce@popcorn.cz
http://www.popcornweb
http://www.stratosfera.cz
http://www.cosmogirl.cz


t 

Časopis Náklad 
v tis. 

Ctenos 
v tis. 

t Cílová 
skupina 

Periodicita Formáť Počet 
stran 

Cena Adresa redakce / 
Kontakt 

Internetové 
stránky 

Obsah 
časopisu 

Typ reklamy 

BRAVO 83 310 chlapci i 
dívky, 12 
- 1 8 let 

čtrnáctideník A4 48 19,50 
Kč 

Viktora Huga 6, 
150 00 Praha 5 

225008346 

www.bravoweb.cz hudba, film, 
móda, životní 
styl, celebrity, 

láska, sex 

mobilní 
komunikace, 

oblečení, 
kosmetika, 

módní doplňky 
I DÍVKA, 
SUPER 
DÍVKA 

50 218 dívky, 15 
- 19 let 

měsíčník A4 84 
92 

39,-
Kč 

Viktora Huga 6, 
150 00 Praha 5 

225008358,411 

www.europress.cz móda, životní 
styl, celebrity, 

láska, sex, 
kosmetika, 

poradny 

mobilní 
komunikace, 

oblečení, 
kosmetika, 

módní doplňky 
BRAVO GIRL! 60 177 dívky, 13 

- 17 let 
čtrnáctideník A4 50 23,-

Kč 
Viktora Huga 6, 
150 00 Praha 5 

225008271 

www.europress.cz móda, životní 
styl, celebrity, 

láska, sex, 
kosmetika, 

poradny 

mobilní 
komunikace, 

oblečení, 
kosmetika, 

módní doplňky 
ABC 53 134 mládež, 

zejména 
chlapci, 

1 2 - 2 2 let 

čtrnáctideník A4 44 35,-
Kč 

U Průhonu 13, 
170 00 Praha 7 

225977229 
abc@ringier.cz 

www.iabc.cz příroda, 
technika, 

sport, počítače, 
literatura, 
soutěže 

počítačové hry, 
literatura, 
mobilní 

komunikace 

TOP DÍVKY 58 118 dívky, 12 
- 19 let 

měsíčník A4 84 40,-
Kč 

Dělnická 12, 
170 00 Praha 7 

234692220 
redakce@topdivka.cz 

www.topdivka.cz móda, životní 
styl, celebrity, 

láska, sex, 
kosmetika, 

poradny 

mobilní 
komunikace, 

oblečení, 
kosmetika, 

módní doplňky 
POPCORN 38 63 chlapci i 

dívky, 12 
- 1 9 let 

měsíčník A4 64 40,-
Kč 

Dělnická 12, 
170 00 Praha 7 

234692210 
redakce@popcorn.cz 

www.popcornweb. 
cz 

hudba, film, 
móda, životní 
styl, celebrity, 

plakáty 

mobilní 
komunikace, 

hudební rádia, 
počítačové hry 

COSMOGIRL.' 40 47 dívky, 15 
- 22 let 

měsíčník A5 100 49,-
Kč 

Drtinová 8 
150 00 Praha 5 
234 109 675 

cosmogirl@stratosfera. 
cz 

www.stratosfera.cz 
/cosmogirl 

www.cosmogirl.cz 

móda, životní 
styl, celebrity, 

láska, sex, 
kosmetika, 
poradny 

oblečení, 
kosmetika, 

módní 
doplňky, 
speciální 

inzertní strana 

http://www.bravoweb.cz
http://www.europress.cz
http://www.europress.cz
mailto:abc@ringier.cz
http://www.iabc.cz
mailto:redakce@topdivka.cz
http://www.topdivka.cz
mailto:redakce@popcorn.cz
http://www.popcornweb
http://www.stratosfera.cz
http://www.cosmogirl.cz


4. Klasifikace prostředků akceptability a vymezení jejich funkcí 

Autoři mohou vycházet vstříc svým čtenářům, snažit se o přijatelnost svých 

textů, různým způsobem. V této práci jsem se zaměřila na následující projevy 

akceptability: 1. téma, 2. délku a strukturaci textu, 3. volbu určitého útvaru 

národního jazyka, 4. slovní zásobu, 5. výrazové prostředky na rovině syntaktické, 6. 

kontaktní prostředky a 7. aktualizaci. 

1. Téma 

„Téma je maximálně zhuštěný komunikát, který se omezuje jen na sdělení o 

jádru informace a zároveň naznačuje, z jakého informačního okruhu se budou 

čerpat další data. Tématem nemůže mluvčí svůj komunikační záměr realizovat, 

nýbrž jen naznačuje směr a rozsah jeho realizace. Stejně tak nemůže téma uspokojit 

očekávání adresáta, že se mu dostane slíbených nebo žádaných informací..." 

(Jelínek, 1999, str. 230) Téma vybírají autoři na základě dobré znalosti cílové 

skupiny, téma a jeho jazykové ztvárnění formuje hotový text, ovlivňuje vlastnosti 

výsledného textu, podle tématu určuje autor i typ komunikačního kódu. 

Je zřejmé, že časopisy se snaží o akceptabilitu svých textů už volbou tématu. 

Poměrně rychle reagují na výsledky aktuálních hitparád či žebříčky sledovanosti 

nejnovějších filmů a populárních televizních pořadů a v souvislosti s tím vybírají 

nové hvězdy, nové osobnosti mediální scény. Média vytvářejí svoje hvězdy. S těmi 

natáčejí interview, sledují jejich šatník, oblíbená jídla, životní styl. To vše mladého 

čtenáře zajímá a aktuálnost témat, zdůrazněná lákavými titulky na prvních stranách 

časopisu, zároveň zvyšuje prodejnost, a tedy i náklad. Je zajímavé sledovat, jak 

rychle se tyto trendy mění (Harry Potter, Pán prstenů, Česko hledá Superstar, české 

verze reality show - Big Brother, Vy Volení, různé chlapecké skupiny atd.). Obecně 

se témata nemění, mění se jen tváře, pořady, produkty. V časopise ABC je tomu 

trochu jinak. Je to dáno jiným typem cílové skupiny, která je spíše než věkem 
vymezena odlišnými zájmy a koníčky čtenářů. Hlavní témata spadají do oblasti 
přírody, techniky a sportu. 
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2. Strukturace a délka textu 

Strukturace textu souvisí jak s tématem, tak s délkou textu. V psaných 

textech bývají předěly mezi dílčími tématy naznačeny graficky, text je členěn na 

odstavce. Odstavec či skupina odstavců vztahujících se к jednomu dílčímu tématu 

může být označena nadpisem, který nějakým způsobem formuluje téma, klíčová 

slova mohou být signalizována jiným typem písma. (Jelínek, 1999) 

Časopisecké texty jsou strukturovány různě. Hlavním cílem je usnadnit 

čtenáři orientaci v textu. V interview jsou zřetelně odděleny otázky a odpovědi 

typem písma či jeho barvou. V delších textech bývá postupně rozvíjena myšlenka či 

etapy příběhu, určité logické celky jsou členěny do odstavců či kapitol. Ve 

fotorománech jsou jednotlivé obrázky číslovány, podobně i jednotlivé kroky 

v návodech. 

Cílová skupina ovlivňuje i rozhodnutí autora, jak bude text dlouhý, jak bude 

strukturován (z pohledu horizontálního členění textu - především členění na 

kapitoly, odstavce, úvod, stať, závěr, případně shrnutí; z pohledu vertikálního 

členění - různé typy písma, doplňující texty, odkazy na další texty - Chloupek, 

1997), kolik důležitých informací bude obsahovat. U některých čtenářů musíme 

počítat s jistou nesoustředěností, možná i leností číst. Pubescenti a adolescenti 

dávají přednost kratším textům, dlouhé a informačně bohaté články by je zřejmě 

odradily. Stranou opět stojí ABC, například jeho reportáže či jiné redakční články 

zabírají několik stran. U časopiseckých textů hraje také významnou roli obrazová 

složka, která doplňuje psaný text, dokresluje situaci. Delší texty ve všech 

sledovaných časopisech bývají rozčleněny do několika kratších odstavců či 

podkapitol, navíc jsou odlišeny různými nadpisy či barvou a typem písma. 

V časopisech pro mládež převládají kratší texty. Recenze a určité zprávy 

zahrnují například jen několik vět, podobně návody se omezují na stručné pokyny. 

Fotoromány zabírají 3 - 8 stran, ale zde hraje hlavní roli obrazová složka, textová je 

velmi oslabena. Pokud porovnáme jednotlivé časopisy, vybočuje ABC, zde autoři 

textů předpokládají, že jejich čtenáři jsou zvídaví a připraveni proniknout do 

problému. Proto si mohou dovolit zařazovat delší texty, které většinou tvoří až 
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prvních deset stran čísla časopisu. Následující strany pak obsahují stálé rubriky 

s kratšími texty. V ostatních časopisech jsou dlouhé články spíše výjimkou. Cílová 

skupina a očekávání čtenářů jsou pro autory textů určující v tom smyslu, že musí 

důkladně zvážit, jaké informace jsou pro čtenáře podstatné. Ovlivňuje to výběr 

stěžejních údajů, zpracování informací, a tím i konečnou délku a strukturaci textu. 

3. Volba určitého útvaru národního jazyka 

Některé texty v časopisech pro mládež, například v ABC je to většina článků, 

jsou realizovány spisovným jazykem. Nejčastěji se jedná o redakční texty na nějaké 

vážnější téma. Autoři chtějí zdůraznit vážnost tohoto tématu, působit v tu chvíli na 

čtenáře jako autority, rádci, dospělí (reportáže, určité druhy zpráv, odpovědi 

v poradnách). Převážná většina textů (kromě textů časopisu ABC) je však 

stylizována do nespisovného jazyka, konkrétně je zde patrná nápodoba mluvy 

mládeže. Cílem je přiblížit se cílové skupině, komunikovat s ní ,jejím" jazykem, 

působit neformálně, spontánně a neotřele, vytvořit pocit důvěrnosti, sounáležitosti, 

přátelství a porozumění, zároveň však ovlivňovat adresáta, jeho postoje a hodnoty. 

Mluva mládeže byla popsána v teoretické části, připomenu jen, že je, především na 

území Čech, velmi ovlivněna obecnou češtinou (hláskosloví a tvarosloví), výrazně 

se projevuje v lexiku (anglicismy, slangy, univerbizace apod.), typická je pro ni 

stylizace nespisovné výslovnosti (moooc, zdravím), expresivita, intenzifikace, 

opakování slov, na rovině syntaktické časté užívání spojky „a", vedlejších vět 

příslovečných a časových apod. Jednotlivé příklady budou uvedeny níže. 

4. Lexikum 

S ohledem na cíl komunikace a akceptabilitu textu je velmi důležitá i volba 

přiměřených výrazových prostředků na lexikální rovině. Inventář lexikálních 

výrazových prostředků je velice bohatý a jejich variabilita vysoká. Chceme-li však 

dosáhnout zamýšleného komunikačního cíle, musíme být schopni rozlišovat, v jaké 

situaci je možno určitého pojmenování použít. Důležitou roli hraje stylová 

charakteristika a takzvané objektivní a subjektivní slohotvorné činitele. Mezi 
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objektivní slohotvorné činitele řadíme například situaci, adresáta, prostředí, téma, 

mezi subjektivní faktory spjaté s autorem - jeho věk, vzdělání, znalost 

problematiky, momentální psychický stav apod. Autor textu vybírá jazykové 

prostředky z různých možností vyjádření, kritéria tohoto výběru jsou motivována 

komunikačním záměrem autora, snahou nějakým způsobem na příjemce textu 

zapůsobit. (Křístek, 1999) 

Autoři textů v časopisech pro mládež chtějí své čtenáře informovat, ale 

zároveň je pobavit, získat je na svou stranu, vytvořit dojem přátelství a sdílení 

stejných zkušeností, zážitků či tajemství. Cílem časopisu ABC je informovat čtenáře 

o různých zajímavostech, rozvíjet jejich vědomosti a dovednosti. Na poli 

slovotvorby a slovní zásoby lze výrazy hodnotit podle několika principů: teritoriální 

rozvrstvení (dialekty, regionalismy, obecná čeština), vymezení sociální (slang, 

argot, profesní mluva), podle časové platnosti (archaismy, historismy, neologismy), 

funkčněstylové příslušnosti (termíny) či podle příznaku expresivity. (Rozdělení -

Häuser, 1980) 

V jednotlivých analyzovaných textech budu sledovat užívání následujících 

lexikálních prostředků a slovotvorných postupů: 

• výrazů z obecné češtiny - Obecná čeština, původně interdialekt, je dnes, 

především v Čechách, všeobecně užívaným dorozumívacím kódem v běžné 

mluvě; obecněčeské výrazy pronikají i do spisovného jazyka, zejména do 

jeho mluvené podoby (Příruční mluvnice češtiny, 2003). 

• zkracování slov, iniciálových zkratek - Používání zkratek a zkratkových 

slov je projevem jazykové ekonomie, někdy se z těchto výrazů tvoří další 

slova (CD - cédo, cédéčko). 

• emotikonů - Emotikony jsou obrázky vytvořené pomocí grafických znaků 

(nejčastěji interpunkčních znamének), které vyjadřují pocity mluvčího. 

V psaném textu nahrazují suprasegmentální prvky (především intonaci). 

Používání emotikonů je rozšířeno hlavně v komunikaci e-mailové, často se 

objevuje v krátkých textových zprávách (sms) apod. Nejvíce se jedná o 

obličeje vytvořené pomocí dvojtečky, případně středníku (oči), pomlčky 
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(nos), závorek či kroužku (ústa). Vkládají se za větu a určují její modalitu. 

Výrazně pronikají do psaných textů. (Hašová, 2002; Skrbková, 2004) Jsou to 

moderní vyjadřovací prostředky, jež mládež běžně a často užívá, 

univerbizace - Univerbizace je typickým slovotvorným postupem s rysy 

mluvenosti, je to takový postup, při němž je původně víceslovná lexikální 

jednotka (spojení adjektiva se substantivem) nahrazena jednotkou 

jednoslovnou. Pro univerbizaci je často příznačná nespisovnost a expresivita, 

složenin - Snaha o neotřelost vyjádření se projevuje i v tvoření zajímavých 

složenin. Řada z nich je opět ovlivněna stylizací mluvy mládeže, zejména 

intenzifikací {supertěžítko, maxihoroskop). 

expresivity, zdrobnelín - Rozlišujeme expresivitu trojího druhu: a) 

expresivní příznak je součástí významu slova, b) slovo nabývá expresivního 

významu pouze v určitém významu, c) expresivita vzniká aktuálně jako 

následek jeho použití ve stylovém, citově či jinak odlišeném kontextu. Mezi 

kladně zabarvená slova řadíme slova familiární, hypokoristika, dětská slova, 

eufemismy, mezi negativně zabarvená pak pejorativa, augmentativa, slova 

vulgární, zhrubělá či dysfemismy. Expresivní výrazy vyjadřují citový, 

hodnotící a volní vztah mluvčího ke sdělované skutečnosti. (Příruční 

mluvnice češtiny, 2003) V časopisech pro mládež se expresivity nejvíce 

využívá ve fotorománech. Používání zdrobnělin pak souvisí jak se stylizací 

mluvy mládeže, tak i s expresivitou a také přímo s akceptabilitou textu, 

intenzifikace - Intenzifikace je projevem expresivity, intenzifikační 

prostředky jsou typické pro mluvu mládeže. Jedná se o přehnané, nadnesené 

hodnocení skutečnosti; projevuje se zde subjektivní hodnocení, zvýšená 

citovost v označování skutečnosti, zveličování, hyperbolické hodnocení. 

Nejde o skutečnou intenzitu pojmenování, ale spíše o intenzitu vlastního 

dojmu a pocitu. Výrazovými prostředky jsou hodnotící adjektiva a adverbia, 

která mají často primárně negativní hodnotící význam {děsivá představa, 

naprosto nezbytný doplněk, děsně tě miluju, absolutně nemožný). Toto 

vyjadřování je typické pro žánr fotorománu (příklady v analýzách textů, 5.7). 
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termínů a odborných výrazů - Nejvíce odborných výrazů (slov, která 

nesou přesný význam bez vedlejších příznaků - Příruční mluvnice češtiny, 

2003) najdeme v časopisu ABC. Snaha o akceptabilitu se zde například 

projevuje uvedením latinských názvů do závorky - kočka pouštní (Felis 

margarita), serval stepní (Leptailurus serval) apod. V ostatních časopisech 

se nejvíce vyskytují odborné výrazy z oblasti populární hudby (râper, r'n'b, 

hip hop). Tímto se podrobně zabývala ve své diplomové práci H. Hegerová 

(Hegerová, 2001), která popisovala pojmenování osob, názvy hudebních 

stylů, pojmenování a hodnocení hudebních jednotek a zařízení či názvy 

činností. Zejména v časopisech pro dívky se vyskytují termíny z oblasti 

módy, kosmetiky či zdravého životního stylu (cvičení, stravování), většinou 

nebývají vysvětleny, autoři textů předpokládají, že je čtenáři znají, 

cizích slov - Vyjadřování mluvy mládeže, a tedy i časopisů pro mládež, 

obsahuje množství cizích slov, zejména anglicismů. Ty jsou někdy používány 

v původní grafické podobě, jindy je jejich grafika přizpůsobena mluvené 

podobě (nápodoba mluvené angličtiny). Slouží především jako aktualizační 

prostředek a používají se v oblasti módy, populární hudby či sportu. Protože 

užívání anglicismů už je poměrně běžné, dalším ozvláštněním je právě přepis 

slov tak, jak se čtou (spešl, mobajl, fešri). 

slangů - „Slang je svébytná součást národního jazyka, jež má podobu 

nespisovné vrstvy speciálních pojmenování realizované v běžném 

dorozumívacím styku lidí vázaných stejným pracovním prostředím nebo 

stejnou sférou zájmů a sloužící jednak specifickým potřebám jazykové 

komunikace, jednak jako prostředek vyjádření příslušnosti к prostředí či 

к zájmové sféře..." (Hubáček, 1979, s. 17n.) V časopisech pro mládež 

najdeme příklady slangu studentského, hudebního, slangu autorů graffiti, 

skateboardistů a snowboardistů či slangu počítačových hráčů. Cílem použití 

slangových jazykových prostředků je oslovit konkrétní skupinu čtenářů, 

představit jejich komunitu ostatním či aktualizovat vyjádření. 
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• frazeologie - Nejrůznější ustálená slovní spojení obohacují slovní zásobu i 

v časopisech pro mládež. 

5. Syntaktické prostředky 

Akceptabilita textu se projevuje na syntaktické rovině v délce věty a souvětí, 

složitosti větných struktur či modifikaci syntaktických konstrukcí (elipsa, 

aposiopese, osamostatňování větných členů, parcelace, přídatné výrazy - Mluvnice 

češtiny III, 1987). Výpovědní modifikace jsou důsledkem situační zakotvenosti 

výpovědí projevující se v jejich formální syntaktické struktuře. К výrazným typům 

výpovědních modifíkátů patří: vsuvka, parcelace, předsouvání výrazů, 

osamostatňování vedlejších vět, osamostatňování infinitivních konstrukcí, 

osamostatňování hlavních vět, stažené souvětné konstrukce, partikulizace vedlejších 

vět, opakování výrazů, elipsa (Encyklopedický slovník češtiny, 2002). Lze téz 

sledovat konkurenci mezi větnými schématy a jejich nevětnými kondenzáty; 

aktuální členění větné, tematickou a rematickou složku výpovědi - především 

odchylky od standardního slovosledu české věty, např. v případech, kdy réma 

předchází tématu, což většinou signalizuje zdůraznění nové informace či subjektivní 

zabarvení výpovědi. „V psaném textu, jehož výpovědi nemají expresivní zabarvení, 

je slovosledné schéma výpovědi téma - réma víceméně závazné." (Jelínek, 1999, 

str. 263) V publicistických textech se na rovině syntaktické často objevují příklady 

neobratného vyjadřování, různé chyby ve větné skladbě, slovosledu či aktuálním 

členění větném, případně ve výstavbě textu, což zaznamenává i současná 

jazykovědná literatura (např. Sgall, Panevová, 2004; Svozilová, 2000; diplomová 

práce Skrbkové, 2004). Já se soustředím naopak na srozumitelnost vyjádření, na 

formulaci textu vzhledem ke znalostem a očekávání čtenáře. Budu sledovat, jak se 

autoři textů snaží o to, aby čtenáři textu porozuměli, orientovali se v něm. Dále se 

zaměřím na to, jak autoři udržují pozornost čtenáře, neoslabují ji častými 

odbočkami, opakováním nebo protahováním textu. 

V časopisech pro mládež se na syntaktické rovině projevují dva přístupy. 

Některé texty časopisu ABC se svým vyjadřováním řadí к odborného stylu, na 
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rovine ě syntaxe tomu odpovídá užívání bohatě rozvitých vět jednoduchých, 

složitějších souvětí (vztažné, vložené věty) či kondenzace. V ostatních časopisech 

převládá snaha autorů o stylizaci mluvené podoby jazyka, která spočívá například 

v hojném užívání spojky „a", vedlejších vět časových a příslovečných (spojky či 

spojovací výrazy pak, potom, když). Zaměřila jsem se také na aktualizační projevy: 

• kondenzaci - Kondenzace (zhuštění jazykové projevu; Lotko, 1999) je 

typickým rysem odborného stylu, proto jsem nejvíce příkladů našla 

v populárně-naučných textech ABC. 

• deiktické výrazy - Deixí nazýváme přímé ukazování mimo jazyk na objekty 

reality, zvláště pomocí zájmen a adverbií (Lotko, 1999). V časopisech pro 

mládež se setkáváme s nadměrným užíváním deiktických prostředků, což 

opět souvisí se stylizací mluveného jazyka. 

• aposiopesi - Aposiopese je neukončená výpověď, v textu chybí nějaká nová 

informace. Tento výrazový prostředek bývá využíván poměrně často -

v úvodnících, fotorománech, vlastních textech čtenářů. Pro čtenáře je to 

signál, že něco bude pokračovat, následovat. Neukončenost má vzbudit 

čtenářovu zvědavost, případně si má sám domyslet, co se dělo dál. 

• parcelaci - Parcelace se vyznačuje vyčleňováním syntaktických členů mimo 

větu, které má různé stylistické opodstatnění. V příkladech, které jsem 

doložila, se parcelace opět využívá к aktualizaci, к přiblížení se к mluvené 

češtině, vyjadřování připomíná spontánní mluvený projev, kdy mluvčí nemá 

svůj text připravený a postupně doplňuje další informace, 

parentezi - Rozlišujeme několik druhů vsuvek: kontaktové, postojové, 

doplňující či vysvětlující. Poslední typ je hojně zastoupen i v časopisech pro 

mládež, vsuvky doplňují, vysvětlují, opisují či konkretizují komplikovanější 

výpovědi. Bývají ve větě odděleny čárkami nebo závorkami, 

osamostatňování větných členů - Vyčleňováním některých větných členů 

se docílí zdůraznění výpovědi. 
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6. Kontaktní prostředky 

O přijatelnosti textu a jeho správném pochopení rozhoduje také vztah 

mluvčích, který se odráží ve způsobu oslovení, v pozdravech, tykání či vykání 

určité osobě (osobám) a dalších výrazových prostředcích. Autoři textů se dovolávají 

potvrzení svých slov, snaží se upoutat čtenáře, vybídnout ho к nějaké činnosti, zjistit 

jeho názor. Zároveň předstírají, že své publikum dobře znají, a vytvářejí proto 

fiktivní dialogy, ve kterých se ptají jménem čtenářů (jako by věděli, co přesně je 

zajímá) a zároveň si odpovídají, hledají řešení. Blízký, až intimní kontakt se čtenáři, 

je typický pro časopisy pro mládež, trochu stranou opět stojí ABC, kde takové 

množství kontaktních prostředků jako v ostatních časopisech nenajdeme. 

• oslovení čtenáře (pozdravy) - Všechny typy oslovení patří к prostředkům, 

v nichž se odráží sám fakt komunikatívnosti, jejich obsahová složka je velmi 

oslabena. Fungují jako výrazy označující, ke komu se mluvčí obrací. Jedná 

se o sociální konvenci, oslovení by mělo být pro adresáta přijatelné, aby po 

nem mohl být rozehrán dialog. Oslovení určuje sociální skupinu, к níž 

adresát náleží, i autora samotného. Už pouhým oslovením mohou mluvčí 

naznačovat svůj komunikační záměr. Oslovením mluvčí: navazuje kontakt 

s jedinečným adresátem, identifikuje adresáta z většího počtu účastníků, 

navazuje kontakt s malou skupinou lidí či s velkou skupinou. (Švehlová, 

1995) Autoři časopiseckých textů vyjadřují oslovením důvěrnost, přátelství a 

sympatie ke svým čtenářům. Důvěrná oslovení dominují i v dalších textech, 

křestními jmény bývají oslovovány i populární osobnosti (fotoromán, 

interview, různé doprovodné komentáře к fotografiím apod.). Například 

v úvodnících se oslovení stále opakuje, je však většinou graficky odlišeno od 

ostatního textu barvou i velikostí písma. Pokud čtenáři píší do redakce nějaké 

své dotazy, oslovují je autoři ve svých odpovědích podle toho, jak se 

podepsali (křestním jménem, jeho zkratkou, přezdívkou, zdrobnělinou 
jména). 

tykání / vykání - Zaměření na adresáta plní kromě oslovení i morfologické 

prostředky - tykání a vykání. Jsou to prostředky řečnické perspektivy, 
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slovesné a zájmenné tvary 1. a 2. slovesné osoby. Mluvnické tvary tykání / 

vykání nahrazují oslovení, pokud je adresát neznámý. (Švehlová, 1995) 

Svým čtenářům redakce tykají v 2. osobě singuláru, obracejí se к jednomu 

„konkrétnímu" čtenáři, někdy hovoří ke skupině v 2. osobě plurálu (častěji 

v ABC). Tykání souvisí se strategií časopisu vytvořit si se čtenáři důvěrný 

kamarádský vztah, někdy je osoba čtenáře ještě zdůrazněna velkým 

písmenem (Ty, Tvoje). V teoretické části byl vysvětlen pojem syntetická 

personalizace, tedy strategie, kdy každý jedinec v mase je vnímán (a tedy i 

oslovován) jako individuum (Čmejrková, 1996). 

• hodnotící poznámky / komentáře - Kontakt se čtenáři navazuje redakce 

komentováním jejich dopisů, příběhů, fotografií či dalších textů, které 

vytvořili sami čtenáři. Redaktoři však hodnotí i různé situace celebrit 

zaznamenané na fotografiích, případně hudební či filmové novinky 

v recenzích apod. 

• výzvy - Rada úvodních textů v různých rubrikách vybízí čtenáře, aby jim 

věnovali pozornost, případně se je snaží nějak motivovat a vybídnout 

к nějaké činnosti. Příklady oslovení čtenáře a vyzvání, aby zasílal své 

literární pokusy, inzeráty či dotazy do časopisu jsem uvedla také v oddíle 5.8. 

• stylizované dialogy - Zejména v časopisech pro dívky najdeme množství 

příkladů stylizovaných dialogů. V nich se staví časopis do role znalce dívčích 

tužeb a potřeb, a proto se za ně ptá a zároveň si odpovídá. Tohoto 

výrazového prostředku se také velmi často využívá pro skrytou reklamu. Se 

stylizovanými dialogy souvisí i využití řečnických a ověřovacích otázek. 

• přídatné výrazy - Používání přídatných výrazů se vztahuje především ke 

stylizaci mluvy mládeže, autoři se dovolávají souhlasu čtenářů (že jo?). 

7. Aktualizace 

Aktualizací rozumíme záměrnou odchylku od standardního užívání jazyka, 

snahu o porušení stereotypního vyjadřování. Mezi výrazové prostředky patří humor, 

hravost, vtip, slovní hříčky, příměry, přirovnání, intertextualita apod. Aktualizace je 
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typická pro mluvu mládeže, často sej í však využívá i v publicistickém stylu obecne. 

Zároveň vlastně téměř všechny příklady uvedené v kapitolách o slovní zásobě a 

syntaxi jsou projevem aktualizace. 

5. Příklady analýzy textů (podle žánrů) z hlediska akceptability textu 

Texty v jednotlivých časopisech budu analyzovat podle žánrů jednotlivých 

článků, aby byly prostředky akceptability snadněji porovnatelné. Zaměřila jsem se 

na úvodníky, rozhovory (interview) se známými osobnostmi, reportáže, recenze, 

zprávy (rozšířené zprávy, profily osobností), návody, fotoromány a texty, které 

tvořili sami čtenáři (dopisy, vlastní příběhy, povídky, básničky, inzeráty). V této 

části budu uvádět nejvýraznější jazykové prostředky jednotlivých analyzovaných 

textů, v závěru každé kapitoly shrnu konkrétní projevy akceptability každého žánru. 

Vždy jsem analyzovala několik textů, v analýzách jsou uvedeny pouze příklady 

některých z nich. 

5.1 Úvodník / editorial šéfredaktora 

Úvodník má v novinách a časopisech většinou své pevné místo, často bývá 

prvním významným textem. Původně měl tento žánr spíše politický význam, který 

je už dnes potlačen. V současné době autoři úvodníků reagují na aktuální události a 

společenské otázky, ve zkratce zde bývá prezentován obsah a podoba celého 

časopisu, úvodník vypovídá o dění a stanoviscích redakce. „Úvodník vychází 

z faktů, která už jsou známa a zpracována, známé informace však dále vysvětluje a 

doplňuje o stanovisko se snahou ovlivnit čtenáře." (Osvaldová, Halada, 2002, str. 

198) Úvodníky v časopisech pro mládež píší šéfredaktoři v ich formě, mísí se zde 

prvky úvodníku, komentáře, ale i otevřeného dopisu. Autoři především upozorňují 

na obsah čísla, vyzdvihují podle nich nej důležitější a nej delší texty, zdůrazňují 

různá výročí, aktuální události, akce a soutěže. 

Žánr úvodníku zaznamenáme ve třech časopisech pro mládež - v 

Cosmogirl!, Top dívky a ABC. Ve zkoumaném vzorku se nejčastěji objevuje na třetí 

straně, autorkami jsou především ženy. V časopisech pro dívky vystupují 
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šéfredaktorky Míša Klimková (Cosmogirl!) a Marie Písecká (Top dívky) jako 

kamarádky čtenářek, jako jedny z nich, které řeší stejné problémy. Texty působí 

přátelsky a otevřeně. Sebeprezentace autorky a celé redakce je promyšlená, cílem je 

získat si důvěru čtenářek, jejich přízeň. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, volí autorky 

dívkám blízká aktuální témata (prázdniny, vlasy a účes, třídní mrcha, dopisy 

čtenářek apod.), slovní zásobu a vyjadřování stylizující mluvu mládeže, texty 

doplňují autorky svou fotografií a „vlastnoručním" podpisem (pouze křestním 

jménem - Marie, Míša). 

V textu bývají tučně vyznačena různá slova, která se nejčastěji vztahují 

к tématu úvodníku, к obsahu časopisu či nějaké významné události: frajer, buh, 

drb, tasenej, kumpána, str. 62, těla, objekt, tupoun (Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 3). 

Tématem analyzovaného úvodníku (Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 3) byla láska 

šéfredaktorky ke krásnému, svalnatému, ale hloupému spolužákovi na střední škole. 

Jeho skutečné vlastnosti si autorka uvědomila až později a nyní chce dívky 

upozornit, že takový idol nemusí být právě ten pravý. Tím, že vypráví svou 

zkušenost a přiznává se к něčemu, za co se dnes trochu stydí, si získává důvěru 

čtenářek, je jim blízká, zároveň se snaží čtenářky ovlivnit, sleduje výchovný cíl. 

Úvodník však zároveň upozorňuje na dominantní část aktuálního čísla, velký test 

,Je tvůj kluk ten pravý?", který lze najít v časopisu na straně 62 (proto je i tento 
údaj v textu zdůrazněn). 

Autory úvodníků v časopise ABC jsou tři redaktoři, Miroslava Volfová 

(šéfredaktorka), Zdena Martinová (redaktorka sekce přírodní vědy) a Dárek Šmíd 

(redaktor sekce technika). Tito autoři se zaměřují na různé zajímavé události, 

postřehy, vlastní zážitky apod. I tady najdeme občas tučně vyznačená slova, která se 

však к obsahu časopisu nevztahují, význam tohoto zdůraznění jsem neodhalila. 

Fotografie redaktorů chybí, podpis je realizován „vlastnoručně" c e l ý m jménem. 

Lze konstatovat, že v úvodnících se často odrážejí vlastní zkušenosti 

redaktorů, většinou v souvislosti s tím, co nyní může trápit čtenáře, co je pro ně 

aktuálním tématem. Jsou to souvislé přehledné texty, v nichž dominuje snaha o 
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navázání kontaktu, čemuž odpovídá stylizace mluvy mládeže (především v dívčích 

časopisech, v ABC ne). 

V úvodnících dominují následující projevy akceptability. 

Ad 1) Autoři úvodníků reflektují své čtenáře již volbou tématu, kterým bývá nějaký 

konkrétní zajímavý zážitek, aktuální událost, moment významný pro čtenáře 

(začátek prázdnin, návrat do školy apod.). Projevem akceptability je také 

vyjadřování osobní zkušenosti autora, které často nenápadně sleduje výchovný cíl 

(význam školy nejen jako místa, kde se vzděláváme, ale kde se také setkáváme 

s lidmi a učíme se komunikovat; prázdninové brigády apod.). 

Ad 2) Texty úvodníků se objevují většinou na stejném místě, jsou stručné a krátke. 

Graficky je odlišeno oslovení čtenářů a podpis autorů, zdůrazněna jsou některá 

slova stěžejní pro téma úvodníku či pro shrnutí obsahu aktuálního čísla. Úvodníky 

ABC zabírají sloupek v pravé části 3. strany, jsou zarovnány do bloku a členěny na 

odstavce, jsou přehlednější. 

Ad 3) Autoři úvodníků v časopisech Top dívky a Cosmogirl! užívají ve svých 

textech většinou stylizace mluvy mládeže, časopis ABC se drží s p i s o v n é h o jazyka. I 

v ABC občas najdeme příklady stylizace mluvy mládeže (slušná suma, hromada 
zbytečných krámů - ABC, 2003, č. 6, str. 3), ty jsou však v porovnání s ostatními 
časopisy ojedinělé. 

Ad 4) Volba útvaru jazyka se nejvýrazněji projevuje ve slovní zásobě. V úvodních 

se hojně vyskytují výrazy z obecné češtiny - šminky (Top dívky, 2002, č. 8, str. 3), 

frajer (Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 3); složeniny (maxihoroskop, supertěžítko -

Cosmogirl!, 2004, č.l, str. 3) výrazy expresivní, zdrobněliny a zkracování slov -

dovča, podprda, hoďka (Cosmogirl!, 2002, 4. 6, str. 6), háro (Cosmogirl!, 2003, č. 

H, str. 4), drbíky, dopísky, Bára, Zuzanka (Top dívky, 2004, č. 11, str. 3), projevy 

intenzifikace (úžasná hra - Top dívky, 2004, č. 11, str. 3), anglicismy (sexy -

Cosmogirl!, 2003, č. 11, str. 4), frazeologie (být in, vypadat к světu - Cosmogirl!, 

2003, č. 11, str. 4) a poměrně časté užívání emotikonů (P.S. Pro všechny rebelky 

z CG! chatu: Hrozně se omlouvám, že jsem tam tak dlouho nebyla. Už se polepším 

© - Cosmogirl!, 2002, č. 6, s. 6). Šéfredaktorka využila ve svém textu i 
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studentského slangu (děják, tasenej - Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 3). V časopise 

ABC výše uvedené příklady najdeme řidčeji, objevují se tu cizí slova (certifikát, 

originál), příklady intenzifikace (tisíc ubrousků nebo jiná šílenost), ne úplně běžně 

užívané výrazy (obezřetný, neblaze), projevy expresivity či ironie jsou označeny 

uvozovkami (Jtéstľ, v negativním smyslu - vše ABC, 2003, č. 6, str. 3). V jiném 

úvodníku, který pojednává o vztazích mezi člověkem a zvířaty, už najdeme 

například i množství zdrobnělin (hlavička, štafličky, žebříček, žabka - ABC, 2003, 

č. 4, str. 3). Mají aktualizační funkci, napomáhají ironickému vyznění textu. 

Ad 5) Na rovině syntaktické se také výrazně odráží snaha o stylizaci mluvenosti -

jak věty jednoduché, tak souvětí nesou prvky mluvené řeči, je zřejmá snaha o 

spontánnost textu, o dojem nepřipravenosti, autor si často jako by teprve v průběhu 

psaní uvědomuje, co ještě chtěl sdělit, doplňuje myšlenky. Jednoduché věty jsou 

většinou nekomplikované, souvětí naopak delší (Píšu to proto, že i když mi tehdy 

připadalo, že otravuje celej můj život od začátku do konce, 30. června v osmičce se 

ozvalo poslední zvonění a já si uvědomila, že ji za dva měsíce už před školou 

nepotkám. - Cosmogirl!, 2005, č. 3. str. 3), často se vyskytují vedlejší věty 

příslovečné časové (Když jsem byla na střední škole, šílely jsme všechny holky 

z ročníku po jednom klukovi... Když se na mě podíval, usmál se a dokonce mě 

oslovil... - Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 3). Převládá řazení myšlenek v poměru 

souřadicím, ze spojek je nejužívanější spojka „a", častá je nadbytečnost deiktických 

výrazů. (Byl od nás ze třídy a byl frajer.... Taky chodil dobře oblékaný a doteď 

vidím ten jeho super zadek upnutý ve značkových džínách a to, jak s ním vlnil, když 

šel к tabuli. - Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 3). Slovosled věty je často subjektivní (... 

a takové legrácky jako rozsypání penálu všude možně po třídě nebo nacpání tašky 

do nej hnusnějšího kouta na záchodcích ani nezmiřiuju... - Cosmogirl!, 2005, č. 3. 

str. 3). Časopis ABC se tradičně liší, věty jsou výrazně více rozvité (Jeho výhra je 

podmíněna nákupem zboží z přiloženého katalogu ve výši alespoň dvou tisíc korun. 

~ ABC, 2003, č. 6, str. 3). Také souvětí jsou pestřejší, jak parataktieká, tak 

hypotaktická, bohatší je i repertoár spojek (S ABC na ni nyní můžete získat 

mimořádnou slevu až 240 korun - snažíme se tak vyjít vstříc všem čtenářům, kteří 
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uvažují o tom, že si Velkou knihu vystřihovánek ABC koupí pod stromek, aby se 

stavbou městečka mohli začít právě o vánočních svátcích. - ABC, 2004, č. 24, str. 

3). Pro všechny tři příklady textů je společná snaha o modifikaci syntaktických 

struktur, najdeme příklad elipsy (zaplatit za Havaj - místo za dovolenou na Havaji -

ABC, 2003, č. 6, str. 3), aposiopese (... ráda cítím jejich ... - Cosmogirl!, 2003, č. 

11, str. 4), parcelace (Já jsem podobným způsobem vyhrál už několik desítek 

milionů. A také sportovní auto. A zájezd do Thajska. A cihličku pravého zlata. -

ABC, 2003, č. 6, str. 3; Dneska mám pro vás novinku z naší redakce. Máme novou 

asistentku. Jmenuje se Bára... - Top dívky, 2004, č. 11, str. 3) či deixe (...znáš 

pátky, tyhle dny člověk nikdy nic nestihne - Cosmogirl!, 2002, č. 6, str. 6). 

Ad 6) Kontaktní prostředky hrají v úvodnících významnou roli, v tomto žánru je 

snaha o navázání kontaktu se čtenáři zřejmá, je to jeho hlavní funkcí. Texty jsou 

uvedeny osloveními, která se ve všech třech sledovaných časopisech liší - Cau\ 

(Cosmogirl!, 2002, č. 6, str. 6), Ahoj holky! (Top dívky, 2003, č. 4, str. 5), Milí 

čtenáři/ Milé čtenářky, milí čtenáři! (ABC, 2003, č. 8, str. 3; 2003, č. 11, str. 3). 

První příklad Čau! působí velmi obecně, neosobně, až trochu hrubě. Oslovení Ahoj 

holky! Vymezuje cílovou skupinu, je to běžně užívaný pozdrav. Způsob oslovení 

časopisu ABC vyjadřuje určitý odstup, ale též zdvořilost. Autoři úvodníků oslovují 

své čtenáře většinou v 2. os. pl. Často se v textech užívá stylizovaných dialogů a 

řečnických otázek (Ptáte se proč a co je se Zuzkou? Víte, co mi dalo práce to před 

vámi ututlat? - Top dívky, 2004, č. 11, str. 3). První souvětí je příkladem zeugmatu, 

odchylky od pravidelné větné vazby, která vzniká tím, že se u dvou sloves s různou 

I vazbou užije vazby jen jednoho z nich (Lotko, 1999). Příklady kontaktních 

prostředků nechybí ani v ABC. (To je slušná suma, co říkáte? Ze u vás v rodině se 

nic takového stát nemůže? Buďte v klidu! Může a určitě se vám to i mnohokrát 

stane. - ABC, 2003, č. 6, str. 3). V předchozím příkladu se objevuje i doklad 

osamostatněné věty vedlejší. Zaznamenáme i různá upozornění (Tuhle hru lásky si 

nenechte ujít! - Top dívky, 2004, č. 11, str. 3). Svou funkci má i obrazová složka, 

fotografie redaktorů signalizují snahu o navázání kontaktu s konkrétní známou 

osobou, autoři se takto přibližují svým čtenářům. 
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Ad 7) Aktualizace se v tomto žánru projevuje především užitím humoru 

(„umělecky" si párkrát hrábnout do hřívy - Cosmogirl!, 2003, 6. 11, str. 4; ... 

protože jsme začínali mít trošku strach, že jednoho dne místo na oběd budeme 

uhánět do porodnice! © - Top dívky, 2004, č. 11, str. 3; rosničce je šumafuk, 

rosnička se krčí, jako by čekala kobercový nálet, chce si protáhnout stehýnka -

ABC, 2003, č. 4, str. 3). S aktualizací však souvisejí i výše uvedené příklady, její 

užívání je tedy běžné ve všech sledovaných úvodnících. 

5.2 Interview 

Interview je oblíbeným žánrem současné publicistiky. Autoři textu 

předpokládají, že vědí, co čtenáře zajímá, a podle toho se rozhovor odvíjí. Do jisté 

míry je interview věrným odrazem běžného rozhovoru, odhaluje nitro, názory a 

přesvědčení zpovídaného, plní tedy funkci sdělnou, uvědomovací a získávací. Je 

realizováno kladením otázek a získáváním odpovědí a jejich záznamem. „Interview 

je dialog otázek a odpovědí, v němž partneři na rozdíl od diskuse mají jasně 

stanovené role tazatele a odpovídajícího. Interviewovaná osoba je veřejně známa 

nebo vynikající v nějakém oboru, jejíž názory zaujmou recipienty. Rozhovor 

iniciuje novinář, který volí téma interview, klade otázky, zachycuje atmosféru 

setkání a osobnost zpovídaného, zaznamenává a zpracovává odpovědi, může tedy 

ovlivnit řazení i konečnou formu odpovědí, vtiskuje záznamu svou představu../' 

(Osvaldová, Halada, 2002, str. 82) 

Interview zaplňují i stránky časopisů pro mládež. Typem a barvou písma se 

zřetelně odlišují otázky autora rozhovoru a odpovědi dotazovaného. Zvláštností 

těchto textů je, že jsou často převzaty z jiných jazykových mutací, na českých 

textech je to velmi patrné. U některých rozhovorů bychom očekávali, že bude 

novinář zpovídané osobnosti vykat, ale není tomu tak. Je to dáno překladem 

z angličtiny, kde není tykání a vykání gramaticky rozlišeno. Řada těchto rozhovorů 

pak působí trochu nevěrohodně. Častý je i přechod ze spisovného jazyka do 

nespisovného a naopak. Například Brad Pitt (Top dívky, 2003, č. 6, str. 61 - 62) 

v rozhovoru s osobou označenou v záhlaví textu jako Alischka (přezdívka členky 
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redakce) odpovídá na otázku: „Před pár lety sj_se oženil. Jaké to je býtje•natý?" 

„Je to fantastickej pocit, každvmu bych to doporučil. Ještě nikdy v životě jsem nebyly 

tak šťastnej... " Na jednu z následujících otázek však reaguje: „Když žiješ 

v partnerství, je pro tebe důležité uchovat si určitou volnost a nechat také volnost 

tomu druhému. " (str. 6In.) Nabízí se otázka, proč jsou jednotlivé výrazy jednou 

uvedeny ve spisovném tvaru, jindy v nespisovném. Vzhledem k tomu, že neexistuje 

autentický záznam rozhovoru v češtině, jde o překlad, muselo jít o volbu 

překladatele. Střídání spisovných a obecněčeských koncovek u adjektiv patrně není 

nijak motivováno. Je možné, že když má autor pocit, že už je nespisovných tvarů 

vedle sebe příliš, zařadí do textu tvar spisovný, (hodnotila již Skrbková, 2004) 

Časopis Bravo Girl! (Bravo Girl!, 2004, č. 16, str. 1 0 - 1 1 ) přinesl rozhovor 

se Sámerem Issou, který soutěžil v show Česko hledá Superstar a umístil se na 

třetím místě. Na rozhovor upozorňuje titulní strana časopisu největším titulkem 

Sámer „ U holek dám na první dojem " s podtitulkem Výherkyně Daniela zpovídá 

superboye (str. 1). Jedna ze čtenářek navštívila svého oblíbence, on ji provedl po 

rodném Děčíně a následně spolu provedli rozhovor, otázky si připravila sama 

čtenářka. Otázky a odpovědi jsou opět odlišeny barvou písma i jeho velikostí. 

Dotazy jsou zprvu kladeny ve spisovném jazyce (Jaký jsi měl pocit, když jsi vypadl 

těsně před koncem? Jaký předmět jsi měl ve škole nejradši?), později, snad vlivem 

odpovědí interviewovaného, přestupuje autorka na jeho styl (Dělal jsi někdy 

závodně nějakej sport? Jaký máš rád oblečení?). Dvoustránkový text doplňuje 

devět fotografií s popisky. Sámer Issa na nich přestavuje svou matku a bratra, město 

Děčín či svou školu. Z interview vyplývá, že je to „obyčejný kluk, který se 

úspěchem v soutěži nijak nezměnil, své fanynky má rád" (Sámer: „Svý fanynky 

mám rád!"). Můžeme předpokládat, že obdivovatelka zpěváka, mladá čtenářka 

časopisu, zastupuje širší okruh čtenářů, zajímají ji stejné věci jako ostatní, a proto je 

to od redakce dobrý tah, že tento rozhovor svěřili jí (navíc tuto možnost získala 

výhrou v soutěži). Oba aktéři jsou přibližně stejně staří, přirozeně si tykají. 

Rozhovor se tak vyvíjel trochu jinak, než kdyby ho sestavoval dospělý člen redakce. 

Jedním z identifikovaných projevů akceptability je větší účast čtenářů na formování 
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časopisu, jež je však zároveň také strategií redakce к oživení rubrik i jednotlivých 

textů. 

Interview v časopisu ABC, v němž rozhovory pravidelně nevycházejí, se od 

dvou výše uvedených příkladů liší. Analyzované interview probíhalo mezi 

reaktorem Honzou Binderem a Janem Rambouskem „alias mr. pixelem" (ABC, 

2005, č. 21, str. 8 - 11, mr. pixel je přezdívka, malá písmena jsou projevem 

aktualizace). Tento osmnáctiletý mladík byl hned v úvodu označen jako Jeden 

z největších talentů současného designunásledoval výčet jeho největších úspěchu. 

Opět jsou graficky odlišeny otázky a odpovědi, čtyřstránkový rozhovor je veden ve 

spisovné češtině, někdy je však zdůrazněno spontánní vyjadřování mladého človeka 

(je to v pohodě). Text je doplněn uměleckými fotografiemi z dílny 

interviewovaného autora. Na konci Jan Rambousek vzkazuje čtenářům: „Nic není 

tak dokonalé, aby to nemohlo být ještě lepší. Proto nebuďte líní a nic nevzdávejte. " 

V tomto případě samotná interviewovaná osoba navazuje kontakt se čtenáři, coz 

také považuji za projev akceptability. 

Ze všech tří příkladů je zřejmé, že si autoři vybrali pro své čtenáře atraktivní 

téma. Brad Pitt je oblíbený americký herec, Sámer Issa nově objevená česká 

pěvecká hvězda, Jan Rambousek přes svůj mladý věk velká osobnost českého 

designu. Analyzované texty jsou poměrně dlouhé (ve srovnání s jinými 

časopiseckými texty). Celkový dojem doplňují fotografie s popisky. U prvních dvou 

příkladů je zřejmá snaha o stylizaci nespisovné výslovnosti (vim, moooc) a stylizaci 

mluvy mládeže. Tato stylizace působí u prvního rozhovoru (Brad Pitt - Top dívky) 

nevěrohodně, vzhledem к věku herce a zřejmému původu rozhovoru, který nebyl 

pořízen v češtině. Druhý příklad rozhovoru realizují „náctiletí" (Sámer Issa - Bravo 

Girl!), proto je zde mluva mládeže na místě, nejde o stylizaci, ale o přirozený 

projev. Zároveň lze říci, že čím nižší je věk aktérů, tím více projevů mluvené 

podoby jazyka a nespisovných prvků v rozhovorech najdeme. 

Velký rozdíl zaznamenávám v informacích, které jsme se dozvěděli. První 

dva příklady rozhovorů se soustředí na soukromí osobnosti, třetí příklad (Jan 

Rambousek - ABC) se snaží vyzdvihnout práci mladého autora. To potvrzuje i 
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doprovodný obrazový materiál, první dva rozhovory doplňují fotografie ze 

soukromí, v časopise ABC jsou to však Rambouskovy umělecké fotografie. 

Zajímavé je i poselství mladého designéra, který vybízí čtenáře ABC, aby byli 

tvůrčí. Také v rozhovoru ABC se ptá redaktor na rodiče a dívky (toto téma se 

objevuje ve všech třech rozhovorech), je to však jen forma odlehčení od vážnějšího 

tématu. Volba zpovídaných osobností, způsob vedení rozhovoru (ve všech třech 

případech si aktéři tykají), informace, které se čtenáři dozvědí, to vše je dano 

cílovou skupinou a očekáváním publika. Tím je určena i volba kódu a slovní 

zásoby. 

V rozhovorech jsem zaznamenala následující projevy akceptability. 

Ad 1) Jedním z jejích projevů je opět volba tématu, v rozhovorech navíc výběr 

interviewovaných osob, které jsou pro čtenáře zajímavé. Patří sem i způsob vedení 

rozhovoru, kladení otázek za cílem dozvědět se určité informace. 

Ad 2) Je zřetelně odlišeno pásmo otázek redaktora a odpovědí dotazovaného, a to 

barvou, typem či velikostí písma, což přispívá к přehlednosti a snadné orientaci. 

Délka rozhovorů je různá, někdy se jedná pouze o několik replik, jindy interview 

zabírá několik stran. Například v časopisu ABC nemají rozhovory stálé místo, 

pokud je však redakce zařadí, bývají poměrně obsáhlé. Redaktoři si vybírají 

významné osobnosti z nejrůznějších oborů, považují je za kapacity, a proto jim 

věnují velký prostor pro vyjádření svých názorů a postojů. Předpokládají, že i 

čtenáře tyto osobnosti zaujmou a dlouhý rozhovor jim poskytne řadu nových a 

zajímavých informací. 

Ad 3) Z příkladů uvedených v analýzách rozhovorů vyplývá, že i zde dominuje 

snaha o stylizaci mluvené podoby jazyka (časopis ABC opět stojí stranou, přesto i 

zde najdeme jednotlivé příklady). Důvody užití této strategie i její projevy jsou 
uvedeny výše. 

Ad 4) Slovní zásobu v rozhovorech určuje volba kódu, ale též obor působnosti 

dotazovaného. Proto zde nejčastěji najdeme výrazy typické pro mluvu mládeže, ale 

též slangové výrazy či odborné termíny. Stylizace mluvy mládeže se nejvíce 

projevuje v užívání prostředků intenzifikace (šíííííleně. ve vztahu jim to festovně 
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skřípe - Top dívky, 2003, č . 6, str. 60; (A byl jsi nervózní?) SlraMjnocJ^lné 

nehorázně! - Bravo Girl!, 2004, č. 16, str. 11; hrozně se mi líbily - ABC, 2005, č. 

21, str. 9), expresivity a zdrobnělin (Bradík, Jen - Bravo Girl!, 2004, č. 16, s. 12; 

ségra, brácha - Cosmogirl!, 2005, č. 3, str. 42), univerbizaci (webovky - webové 

stránky, ABC, 2005, č. 21, s. 9), přijímačky - Cosmogirl!, 2002, č. 6, str. 66) apod. 

V textech se objevují i výrazové prostředky studentského slangu (hudebka, tělák -

Bravo Girl!, 2004, č. 16, str. 11), hudebního (rhytm'nblues, árenbíčko - Bravo 

Girl!, 2004, č. 26, str. 11) či slangu fotografů a grafiků (freeart, digitál, klasika, 

3déčko - ABC, 2005, č. 21, str. 9) a termínů (pixel, design, futurismus - tamtéž). 

Ad 5) V rozhovorech se střídají repliky, většinou se jedná o krátké a stručné otázky, 

ani odpovědi nebývají příliš obsáhlé. I pro tento žánr, jak bylo uvedeno výše, je 

typická stylizace mluvenosti (příklady podobné jako u žánru úvodníku) - odráží se 

jak ve stavbě otázek, tak i v odpovědích. Redakce se snaží představit populární 

osobnosti včetně jejich osobitého vyjadřování, které má dokládat spontánnost 

rozhovorů a autenticitu (Momentálně celá Evropa šílí po O-Zone. Čím to podle vás 

je, že máte takový úspěch? - Arsenie: Tajemství našeho úspěchu tkví v tom, že jsme 

prostě originální. Jsme mladý, přirozený, dobře vypadáme a děláme to, co máme 

rádi. Tolik pozitivní energie se přece někde musí odrazit. Dan: A taky jsme hrozně 

pracovitý. - Bravo Girl!, 2004, č. 16, str. 43). Někdy se v závorce a odlišným 

písmem uvádějí emoce interviewovaných osob (...smích - tamtéž). Najdeme 

příklady deixe, aposiopese či elipsy - v odpovědi na otázku lze část věty vynechat, 

chybějící informace si snadno domyslíme z kontextu (Co škola? Máš na ni vůbec 

čas? - Docházím zatím celkem pravidelně. - Je zřejmé, že do školy. ABC, 2005, č. 

str. 9). Také syntaktická rovina rozhovorů je ovlivněna oběma účastníky, jsou-li 

mladí, projevuje se tato s k u t e č n o s t v jejich vyjadřování. Je-li však interviewovanou 

osobou uznávaná osobnost, odráží se to jak v pokládání otázek redaktorem, tak 

Především v odpovědích dotazovaného, které se blíží odbornému stylu (rozhovor 

s Jiřím Grygarem - ABC, 2003, č. 11, str. 8 - 10). Jazykově se to projevuje ve 

sbvní zásobě (především užívání termínů a cizích slov: astronomie, meteorit, 

neteoritický roj, eliptická dráha, záření gama - tamtéž), ale též v syntaxi: bohatě 
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rozvité jednoduché věty — Na vysoké škole mi zase mimořádně imponoval americký 

astrofyzik indického původu Subrahmanyan Chandrasekhar (1910 - 1995) 

nesmírnou důkladností a šíří svého vědeckého záběru, od studia stavby běžných 

hvězd až po vysvětlení existence bílých trpaslíků a černých děr (str. 8), složitější 

hypotaktická souvětí, vložené věty - Byla to náramně podivuhodná práce už proto, 

že jsem kvůli natáčení musel o víkendech dojíždět z Řeže, kde jsem tehdy pracoval, 

do studia Slovenské televize v Mlynské dolině v Bratislavě, (tamtéž). Nechybí 

vsuvky, vztažné věty spojené zájmenem jenž - Jiří Grygar je členem Občanského 

sdružení Sisyfos (Klub českých skeptiků), jež bojuje proti pavědám, (str. 9) či 

kondenzace (...to rozhodnutí padlo po přečtení populárně-vědeckého spisku pro 

mládež... - str. 8) apod. Akceptabilita se v tomto textu projevuje i použitím citace 

celých jmen vědců a jejich životopisných dat, tyto údaje čtenářům umožňují snáze 

se orientovat v množství nových informací. 

Ad 6) Aktéři rozhovorů si většinou tykají, redaktoři zpovídanou osobu uvedou 

v krátkém textu před samotným interview a dále už ji neoslovují. Avšak například 

právě v rozhovoru s J. Grygarem, významným českým vědcem, je tomu jinak. Ten 

je vnímán jako autorita, redaktor mu důsledně vyká a oslovuje ho pane Grygare (str. 

8). Všechny rozhovory doplňují nejrůznější fotografie s popisky a komentáři, 

dokládající buď soukromí osobnosti, nebo jeho práci a obor, ve kterém působí. 

Rozhovory jsou často pořizovány na přání čtenářů, nčkdy se objeví vzkaz či 

poselství určené přímo čtenářům (ABC, 2005, č. 21). 

Ad 7) Aktualizace a snaha o humorné vyznění textu je častá v komentářích 

к fotografiím („Fakt nechápu, proč mi dávají jídlo do okapu." - říká Jako" žirafa 

na fotografii J. Rambouska - A B C , 2005, č. 21, str. 9), někdy v přímo v odpovědích 

osobnosti (Občasné schůzky a jiné pracovní absence mi tolerují, čili je to v pohodě 

- tamtéž). V odpovědi na otázku, zda měl Sámer Issa problémy s tím, že po otci 

není Čech, se dočteme: Možná, když jsem byl malej a lidi se mě třeba ptali, proč 

mám takový jméno. Ale dnes už to mám jako výhodu, jako bingo. Když se třeba 

někdo zeptá na Petra, tak hned jakej Petr, ale když se řekne Sámer, tak je hned 

všechno jasný ©(Bravo Girl!, 2004, č. 16, str. 11). 
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5.3 Reportáž 

„Reportáž je svědeckou výpovědí konkrétního zážitku. Spojuje v sobě 

aktuální informační a názorovou složku, vychází z bezprostředně nezvyklé situace, 

jíž byl autor většinou osobně přítomen. Reportér pozoruje a popisuje, hledá 

souvislosti příběhu, děj ztvárňuje prostřednictvím jednajících osob..." (Osvaldová, 

Halada, 2002, str. 154n.) 

Ze zkoumaného vzorku časopisů dominuje tomuto žánru jednoznačně ABC. 

Reportáže nejvíce informují o světě zvířat, různých výpravách do cizích zemí apod. 

Reportáž Cesta do Maroka aneb Jak jsem „lovila" lva (ABC, 2003, č. 11, str. 16 -

18) popisuje cestu zooložky Dominiky Formanové z plzeňské ZOO do marockého 

Rabatu pro lví samici. Text zabírá tři strany, je dělen do několika kapitol, které mají 

své pojmenování, a tří zeleně podbarvených polí s dalšími stručnými informacemi. 

Významnou úlohu hrají obrázky (mapa Afriky a Maroka) a fotografie autorky na 

cestách, lvů, momentek z Maroka a dvě fotografie zaznamenávající odchyt a převoz 

lvice. Obrazovou složku považuji za významnou, zvláště pro mladého čtenáře je 

velkou pomůckou ke správnému pochopení celého textu. Psaný text je realizován ve 

spisovné češtině, občas najdeme snahu po ozvláštnění (přefrčela jsem Německo, 

vymotala jsem se, na autě trůnila bedna...). Autorka dvakrát použila slova ubikace, 

nejsem si jistá, jestli tento výraz patří do běžného slovníku mládeže a nezasloužil by 

si vysvětlení. Z kontextu by však měl být význam jasný. Zoologické termíny jsou 

vysvětleny - „Lev berberský (neboli marocký či atlas ký) P anther a leo leo, je 

poddruh lva, který ve volné přírodě již nežije. " Marocký význam jména lvice je také 

objasněn: Zuoina (arabsky Nádherná). Výše zmíněné vysvětlivky a překlady 

považuji za významný projev akceptability. 

Časopis Bravo (Bravo, 2003, č. 5, str. 18 - 19) přinesl reportáž Jak se žije 

metr nad zemí o dvou sourozencích, liliputáncích. Autoři textu jsou označeni jako 

Pája a Lubor. Reportáž zabírá jednu dvoustranu, na první pohled zaujme, že 

obrazová složka převažuje, zaujímá více jak tři čtvrtiny plochy. Textová složka je 

zaznamenána velmi drobným písmem, skládá se ze tří odstavců, jinak není členěna, 

působí poměrně nepřehledně. Text je tvořen vždy nějakou uvozovací větou, po ní 
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následují citace obou sourozenců. Jak autoři, tak i Pavlína a Jirka (sourozenci, o 

nichž reportáž pojednává) nemluví spisovně (intr, brácha, ségra; „ Tady v Brně jsou 

na tělesně postiženy zvyklí. ") Na posledním příkladu mě zaujalo, proč jsou přímo 

vedle sebe tvar spisovný a nespisovný. Nepokládám to za záměr, ale spíše 

nedůslednost autorů, zvláště uvážíme-li, jaká je jazyková situace v Brně. Zde sice 

není obecná čeština vnímána jako cizorodý útvar, aktivně se však neužívá. Městská 

mluva brněnská je založena na středomoravském interdialektu (Čechová, 2003). 

V tomto případě snaha o stylizaci běžně mluvené komunikace působí nevěrohodně. 

Textová část je potlačena, písmo je velmi malé, text není horizontálně členěn, to 

může čtenáře od četby odradit. Je to škoda, protože článků s vážnějšími tématy je 

v časopise poměrně málo. Tímto je text už na začátku oproti jiným znevýhodněn. 

Dominuje část obrazová, jedenáct fotografií s popisky, některé jsou podle mne 

zbytečné a na úkor psaného textu, který by si zasloužil důkladnější zpracování. Je 

zřejmé, že reportáž nepatří ke stěžejním žánrům Brava, téma postižených lidí je 

neobvyklé, čtenáři očekávají spíše jiné články. Pokud ale redakce takový článek 

zařadí, měla by mu věnovat stejnou pečlivost jako jiným textům. 

Jako reportáž je označen i text v časopisu Bravo Girl! (Bravo Girl!, 2003, 

č.7, str. 50) Jak Anastacia bojuje proti rakovině prsu. Článek je pouze na jedné 

stránce, polovinu zabírá fotografie zpěvačky, čtvrtinu strany samotná „reportáž" a 

čtvrtinu otázky a odpovědi vztahující se к problematice rakoviny prsu. Není uveden 

ani autor článku, ani kdo se ptá a kdo odpovídá v následující části textu. Článek je 

uveden velmi dramaticky: lékařská diagnóza ji zasáhla jako blesk z čistého nebe! 

Doktoři soulové královně totiž nedávno oznámili, že má rakovinu prsu. Všichni 

fanoušci s Anastacií cítí a drží jí palce. Jaké má vyhlídky do budoucna? " Text 

informuje o tom, že známá zpěvačka onemocněla rakovinou prsu, podstoupila 

operaci a chemoterapii a nyní se zotavuje. Pomáhají jí v tom přátelé i podpora 

fanoušků. Tento text přes vážné téma působí velmi lacině, nepodává ověřené 

informace, ale jednoznačně chce zasáhnout emoce čtenářů: „Zpráva o zdravotním 

stavu známé hvězdy s magickým hlasem šokovala miliony fanoušků po celém 

světě Anastacia má štěstí, že má kolem sebe přátele, kteří jsou jí i v těch 
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nejtěžších životních chvílích stále nablízku, jsou jí oporou a dodávají jí potřebnou 

odvahu a energii. Patří mezi ně i její partner, který se poslední dobou objevuje po 

jejím boku? Věříme. že ano.... " Článek svým tématem, grafickým zdůrazněním 

některých pasáží, spekulací ohledně zpěvaěěina přítele či dramatickým 

vyjadřováním spadá do kategorie bulváru. S žánrem reportáže má velmi málo 

společného, chybí zde „svědecká výpověď konkrétního zážitku", je jen 

zprostředkovaný, neprožitý, neosobní. Opět se jedná o přetisk z jiné jazykové verze, 

citace zpěvačky mohou být pravdivé, ale zbylý text mohl dopsat prakticky kdokoliv. 

Působí tak velmi nevěrohodně. 

Prostředky akceptability v reportáži jsou následující: 

Ad 1) Tématem pro reportáže jsou často netypické zážitky a zkušenosti mladých 

lidí (život s postižením, nemoc - bulimie, mentální anorexie, neplánované 

těhotenství, drogová zkušenost apod. - někdy jsou tato témata zpracována jako 

reportáž, jindy jako příběh čtenáře, viz níže). V časopisu ABC jsou to témata 

z oblasti přírody, výzkumu, vesmíru, sportu, historie, techniky apod. Ve všech 

případech se jedná o atraktivní téma pro určitou cílovou skupinu. 

Ad 2) Reportáže jsou poměrně dlouhé texty, v ABC zabírají i několik stran. 

Většinou jsou horizontálně členěny na kratší úvodní pasáž, která čtenáře uvede do 

problému, vlastní text je členěn do kapitol, bývá doplněn dalšími doprovodnými 

texty, většinou odlišenými barvou či typem písma. Někdy se v reportáži objevuje i 

přímá řeč účastníků výpravy, je vždy uvedena uvozovkami. 

Ad 3) Reportáže jsou realizovány ve spisovném jazyce v časopisu ABC, což zde 

pokládám za projev akceptability, v ostatních časopisech jen někdy, většinou 

v případech, kdy má text působit výchovně, jedná se o vážné téma. Pokud své 

zkušenosti zprostředkovává mladý člověk, nechybí zde opět výrazové prostředky 

mluvy mládeže. 

Ad 4) Dominuje-li textu snaha o mluvenost, opakují se v lexiku příklady uvedené i 

u jiných žánrů - typická je intenzifikace, expresivita a užívání zdrobnělin (akcička, 

klubík - Bravo, 2003, č. 27, str. 26). Dříve byly moderní výrazy klub či akce, které 

jsou dnes však běžnou součástí slovníku většiny Čechů, proto je jim expresivní 
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příznak dodán vytvořením zdrobneliny. Slovní zásoba reportáže je dána především 

tématem, najdeme proto příklady narkomanského slangu {perník, travka, pervitin, 

kokain, extáze - Bravo, 2003, č. 10, str. 19), slangu autorů graffiti (writer, sprej er, 

con sprej s barvou - Bravo, 2003, č. 5, str. 35), skateboardistů a snowboardistů, 

případně jiných nadšenců provozujících extrémní sporty (snowboarding, surf, 

snurfel, winter stick - Dívka, 2003, č. 1, str. 38; deska, truck, best trick contest, 

streetstyle, skatepark, grip, ollie - Cosmogirl!, 2002, č. 6, str. 36, 37; bouldering, 

chyt, cepín, mačky, buildering - ABC, 2003, č. 5, str. 1 6 - 1 8 ) . V ABC se hojně 

vyskytují i cizí slova, termíny - jména zvířat (viz výše), výrazy z oblasti historie 

(egyptolog, restaurátor, pyramida, nekropole - ABC, 2003, ě. 4, str. 4 - 8). Některé 

z nich jsou používány samozřejmě, bez vysvětlení (hieroglyfický nápis - str. 5), jiné 

jsou vysvětleny (reis, dělnický předák - str. 5). Vysvětlení neobvyklých slov je 

projevem akceptability. 

Ad 5) Reportáže v časopisu ABC jsou obsáhlé, přinášejí řadu nových informací, 

proto je zde vhodné sledovat provázanost tématu a rématu. Texty jsou pro čtenáře 

poměrně náročné, proto je pro pochopení důležité, aby bylo vyprávění 

chronologické, jednotlivé myšlenky na sebe logicky navazovaly a dále se rozvíjely. 

Nové informace musejí přicházet postupně a v souvislosti se známými 

skutečnostmi. To vseje v ABC dodrženo. Zároveň se v těchto textech projevuje vliv 

odborného stylu, najdeme řadu příkladů kondenzace, využívá se jí к úspornosti 

vyjádření (S díky jsem náměstka nechala odjet, ... - ABC, 2003, č. 11, s. 17; ... 

hořící koule rozpadávající se na desítky kusů...- ABC, 2003, č. 5, str. 4; čas 

vymezený na naši výpravu, možnost dozvědět se něco bližšího, teprve po ulovení 

druhého exempláře - ABC, 2003, č. 8, str. 5; zeleně světélkující oči, zatažitelné 

drápy - ABC, 2003, č. 6, str. 5) či parenteze - Přistání bylo naplánováno na 1. 

února 2003 v 9.16 hodin washingtonského času (15.16 středoevropského) na mysu 

Canaveral, na ranveji číslo 33; Přišla poslední kapitánova odpověď: „Roger" 

(rozumím)...; Challenger startoval ke svému desátému letu (byl to dvacátý pátý let 

raketoplánu, označený STS-51L) 28. ledna 1986. (vše text o raketoplánech, ABC, 

2003, č. 5, str. 4, 5). Jednoduché věty jsou poměrně bohatě rozvité (Terénní toyota 

69 



se konečně vymanila z chaosu káhirských ulic. Vedle královských pyramid se zde 

nacházejí i hroby významných úředníků a kněží. - ABC, 2003, č. 4, str. 4 ) , souvětí o 

několika větách jsou jak parataktieká, tak hypotaktická, často se užívají vložené a 

vztažné věty, spojovacím výrazem bývá vztažné zájmeno jenž (Napadlo autory 

nápisů, jimiž jsou dveře pokryty, že i po tak dlouhé době je lidé budou umět přečíst 

a porozumí jim? - tamtéž, str. 5). Pro čtenáře náročná syntaktická výstavba textuje 

proložena prostředky parcelace (Jediné, co respektovali Maročané, bylo červené 

světlo na semaforech. Někdy. - ABC, 2003, č. 11, str. 17), aposiopese („Někde tady 

musí být - mezi námi a Džoserem. Ale kde... " - ABC, 2003, č. 4, str. 8), 

zaznamenáme i příklad osamostatněných větných členů (Práce na vykopávkách, to 

není zdaleka jen oprašování vzácných nálezů jemným štětečkem. - tamtéž, str. 5). 

Projevem akceptability je též užití autorského plurálu ve vyprávění (Jedeme podél 

palmových hajů... odbočujeme... zastavujeme - tamtéž, str. 4). Přestože vyjadřování 

v reportážích ABC odpovídá jazyku odborného stylu, jsou to srozumitelné texty, a 

mládež je schopna je akceptovat, pokud má vůli a trpělivost proniknout do 

problému. Je zřejmé, že ne každý pubescent je ochoten vynaložit potřebnou energii, 

aby toho docílil. Časopis ABC se však orientuje na konkrétní cílovou skupinu, která 

je na vyjadřování časopisu zvyklá, nečiní jí potíže orientovat se i v náročnějších 

textech. 

Reportáže v ostatních časopisech pro mládež nejsou z pohledu syntaxe tak 

zajímavé. Často zde převládá stylizace mluvenosti, jejíž projevy jsou popsány výše. 

Ad 6) Snaha o kontakt se čtenáři a akceptabilitu textů je dána i obrazovou složkou 

reportáží. V ABC se jedná o různé nákresy, mapy, autentické fotografie z míst, o 

nichž reportáž pojednává apod., jsou k nim připojeny vysvětlivky a komentáře. 

V textech se vyskytují i řečnické otázky (Jaká tajemství ještě poušť skrývá? Vede 

к němu právě tato šachta? Dozvíme se to někdy? - ABC, 2003, č. 4, str. 7, 8). 

Fotografie s komentáři najdeme i v reportážích jiných časopisů, navázání kontaktu 

se čtenáři je také nejčastěji realizováno pomocí řečnických otázek (Ptáte se, proč se 

Jirka s Pavlínou narodili takhle postižení? A co oba sourozence nejvíc štve? -

Bravo, 2003, č. 5, str. 19). 
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Ad 7) Aktualizace vyjádření je v reportážích ABC nezbytná, pouhý projev 

odborného stylu by byl příliš jednotvárný a nezajímavý (Motyky se zakusují do 

sypkého písku... ; střípek po střípku skládají příběhy z dob dávno zaniklé civilizace; 

věčně hladoví psi - ABC, 2003, č. 4, str. 4). V ostatní časopisech se aktualizace 

projevuje především v intenzifikaci, dramatičnosti vyjádření (zpráva šokovala, jako 

blesk z čistého nebe - viz analýza textu, Bravo Girl!, 2003, č. 7, str. 50), či využitím 

humoru i v textech s vážným tématem (Jak se žije metr nad zemí; „Když na něco 

nedosáhnem, tak si povyskočíme... " - B r a v o , 2003, č. 5, str. 19). 

5.4 Recenze 

„Recenze je shrnující hodnocení a posudek, druh publicistického textu, jenž 

má za úkol především informovat a představit veřejnosti dílo v hlavních rysech. Na 

rozdíl od kritiky nemá recenze příliš velký rozsah, a proto se soustřeďuje pouze na 

hodnocení výrazně kladných či výrazně záporných hodnot. Zároveň stručně 

představuje tvůrce, sleduje dílo do zrodu a zařazuje ho do kontextu další umělecké 

činnosti." (Osvaldová, Halada, 2002, str. 150) J. Chloupek (Chloupek, 1997) 

zařazuje recenzi mezi publicistické žánry analytické a dodává, že recenze bývá 

zároveň reklamou, nabízí zboží. 

Recenze jsou významnou součástí všech zkoumaných časopisů, nejčastěji se 

jedná o hodnocení nových hudebních nosičů, počítačových her, knih či filmů. Délka 

i zpracování těchto textů se liší, například časopis ABC nabízí delší, obsáhlejší 

recenze, které se zaměřují na knihy a počítačové hry. Ostatní časopisy přinášejí 

recenze zejména hudební a filmové, texty jsou podstatně kratší než v ABC, v Bravu 

se dokonce jedná většinou o velmi krátké texty, tři čtyři věty, které vystihují umělce, 

obsah a zároveň nějakým způsobem hodnotí. Hodnocení nemusí být vždy slovní, 

například Bravo pod textem znázorňuje počet hvězdiček (od jedné do pěti - Ruce 

pryč!, Jen pro fandy, Průměr, Extratřída, Absolutní top), Popcorn pak tři různé 

obličeje s určitým počtem vykřičníků (Nebaví, Fajn!, Baví!!!). Toto hodnocení je 

typickým příkladem intenzifikace, expresivity či aktualizace. 
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ABC (ABC, 2005, č. 21, str. 44 - 45) například věnovalo dvoustranu 

recenzím stolní hry Da Vinci code, hudebním novinkám Foo Fighters a Kelly 

Clarkson, knihám Smrtelné stroje, Golem a elixír lásky a Hvězdné knize 1 : Mistr 

Kadehar, konečně pak filmům Cesta kolem světa za 80 dní a Krotitelé upírů. Stolní 

hra, podle recenzentů „zábavná a svižná", je představena spisovným jazykem a 

součástí recenze je i návod, jak ji hrát. Také recenze knižní a filmové jsou 

realizovány spisovným jazykem. Úplně jinak jsou však zpracovány recenze 

hudební, které připomínají vyjadřování Brava či Popcornu („ ..., ale i jako frontman 

Foo Fighters si vydobyl slušnou pozici v rockovém mainstreamu. ..., jedno obsahuje 

tvrdv punkový nářez a druhý melancholické melodické kousky. " - str. 44). Také zde 

doprovází slovní hodnocení obrazová složka, jedna až pět hvězdiček, a fotografie 

recenzovaných předmětů. Recenze v dalších časopisech jsou si velmi podobné, 

krátké texty s fotografií nosiče (CD, DVD) nebo hudebníků, tyto rubriky často 

doprovázejí soutěže o ceny. Výrazové prostředky v recenzích se opakují, hojně jsou 

to například obraty - vystřihl si několik skladbiček, svůj sound nezapře, debutové 

album, provařený song, výběrovka plná hitů, cédo, pecka apod. 

Nejvýraznějšími projevy akceptability v recenzích jsou: 

Ad 1) Recenze hodnotí něco nového (hudební nosiče, filmy, hry, knihy apod.), tím 

je dána aktuálnost a atraktivita tématu. 

Ad 2) Texty jsou často velmi krátké a stručné, není nutné je více členit, pouze se 

graficky odlišuje název, autor díla a popisný text. Pokud je užito přímé řeči, je 

v uvozovkách. 

Ad 3) V recenzích se často využívá stylizace mluvy mládeže, která v tomto žánru 

částečně proniká i do vyjadřování redaktorů časopisu ABC (většinou se však zužuje 

na hudební či počítačové recenze, texty o filmech a knihách bývají spíše 

realizovány ve spisovném jazyce). 

Ad 4) Některé lexikální jednotky vyskytující se v recenzích byly uvedeny 

v analýzách textů. Nejvýrazněji jsou zastoupeny projevy expresivity a intenzifikace 

(viz výše), univerbizace (Pokondři, dvoučlenná skupina Těžkej Pokondr - Bravo, 

2002, č. 7, str. 15, bestofko, hudební nosič s hity The best of - Bravo, 2003, č. 15, 
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str. 44), často se využívají iniciálové zkratky (CD, DVD, sci-fi - ve všech 

sledovaných časopisech), odborné termíny hudebního stylu a výrazy hudebního 

slangu (např. song, singl, frontman, soundtrack - Top dívky, 2005, č. 7, str. 62; 

mainstream - ABC, 2005, č. 21, str. 44); sound, rock, reggae, R'n'B - Popcorn, 

2005, č. 12, str. 26), slangu počítačových hráčů (datadisk, kampaň, tahová fantasy 

hra - např. ABC, 2003, č. 4, str. 33, ale i v Bravu, Popcornu - chybí v dívčích 

časopisech). Silné zastoupení mají i anglicismy (news - movie news, sound news, 

spešl - Popcorn, 2003, č. 9, str. 5). Obecně lze říci, že slovní zásoba recenzí je ve 

všech sledovaných časopisech velmi podobná, výjimkou tentokrát není ani ABC. 

Ad 5) Vzhledem ke krátkosti textů nezbývá příliš prostoru pro výrazové prostředky 

syntaktické. Dominují rozvité jednoduché věty a souvětí nejvíce o třech větách 

(Dlouho očekávané filmové pokračování příběhu Černé Mamby alias Nevěsty je 

samozřejmě doprovázeno druhým soundtrackem... Křehkou Američanku Jennifer 

Paige znají čeští fanoušci hlavně díky hitu Crush, ale ona se může pochlubit řadou 

dalších hitových songů. - Bravo, 2004, č. 11, str. 42). V jednom čísle časopisu se 

objevuje řada recenzí (např. 15 na jedné straně časopisu Bravo), proto se autoři 

nevyhnou opakování některých slovních spojení a obratů, slovní hodnocení 

nahrazují grafickými prvky (viz výše). Výstavbu textů opět ovlivňuje snaha o 

stylizaci mluvenosti. Někdy bývají recenze doplněny přímou řečí interpreta, který 

se ke své hudbě vyjadřuje („Mám ráda Lauryn Hill a vždycky jsem milovala 

Whitney Houston a Ellu Fitzgerald", přiznala se Stacy. - Popcorn, 2004, č. 9, str. 

26). Cílem využití tohoto prostředku je většinou jen potvrzení slov recenzenta. 

Ad 6) Kontaktní prostředky jsou vyjádřeny tykáním a zdůrazněním osoby čtenáře 

(písničky tě rozvlní, kdo moc tohohle maniaka nebo jeho řev nemusí, ať rovnou dá 

od téhle desky ruce pryč - Popcorn, 2004, č. 9, str. 26), nechybí řečnické otázky 

(Proč jim nevěřit? - tamtéž) či hodnoticí poznámky (příklady v analýzách). Zvláštní 

způsob snahy o navázání kontaktu se čtenáři projevuje redaktorka Alischka 

v rubrice Musicnews časopisu Top dívky, zejména ve volbě oslovení (Nazdárek 

kašpárek! - Top dívky, 2005, č. 7, str. 62; Nazdárek broučci! - Top dívky, 2003, č. 

4, str. 62; Nazdárek, prdelky! - Top dívky, 2002, č. 8, str. 62; Nazdárek ještěrky! -
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Top dívky, 2002, č. 10, str. 62). Autorka se pokouší vytvořit si osobitý styl a už 

oslovením zapůsobit na čtenáře, upozornit na rubriku. Za tímto oslovením následuje 

krátký obecný text připomínající úvodník a teprve po něm hudební recenze. Cílem 

vyjadřování autorky je jistě připoutat pozornost, souvisí s aktualizací, ale je též 

projevem expresivity a mluvy mládeže. Některé příklady však považuji za 

nevhodné a z pohledu čtenářů za neakceptovatelné. Texty recenzí vždy doplňuje 

fotografie objektu, o kterém se mluví, případně hudebníka či herce. 

Ad 7) Příklady aktualizace vyjádření byly uvedeny výše. Někdy se projevují 

pokusy o humorné či ironické vyznění textu (Ronan šéfuje kapele „Boyzone", 

kromě toho dal taky dohromady projekt „ Westlife ", takže mu logicky šéfuje taky a 

kromě toho všeho ještě stíhá vydávat sólové desky! Je fakt dobrej, co? ... A nějaký 

ten miliónek mu teď do kapsy určitě kápne i za jeho nové sólové album. - Top 

dívky, 2002, č. 8, str. 62). 

5.5 Zpráva 

„Novinová zpráva je informace o události nebo jevu, který se stal nebo 

nestal, stane nebo nestane; odpovídá na základní otázky kdo, co, kde, kdy, rozšířená 

zpráva na jak a proč. Zpráva zachovává věcnost, přesnost, úplnost, spolehlivost, 

včasnost a citovou neutrálnost..." (Osvaldová, Halada, 2002, str. 215) 

Časopis ABC se skládá především z delších textů, žánr krátké zprávy 

najdeme pravidelně v rubrice Abeceda zajímavostí. Rubrika přináší stručné 

informace ze světa přírody, techniky, kultury, literatury (Vzácný jeřáb Dálného 

východu, Tvrdší než nejtvrdší, Prastará protéza, Opravdu velké akvárium - ABC, 

2003, č. 7, str. 38 - 39) apod. Texty jsou vždy doplněny obrázky a fotografiemi. 

Zprávy jsou ve spisovném jazyce, text je aktualizován především použitím 

deminutiv - soška, dílko, medvídek, nožka, termínů - jeřáb červenolící, 

polykrystalin, stupeň Celsia, vysvětlivek v závorkách - Khinganský zapovednik (typ 

chráněného území), několik tisíc jedinců (celkem jich dnes přežívá asi 5000). 

Ostatní časopisy pro mládež přinášejí především zprávy ze světa celebrit, 

filmu či hudby (rubrika Super news či Film extra v Popcornu, Aktuality - Starnews, 
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Filmnews, Musicnews v Top dívky, zde se někdy mísí žánr zprávy a recenze). 

Titulky některých z nich připomínají bulvár (Madonna: Zase nahá!, Michelle 

Williams: Super mrcha!, Christina Aquilera: Dostanu koho chci! - Top dívky, 2002, 

ě. 8, str. 7). V těchto textech opět zaznamenáme řadu zajímavých výrazů, příkladů 

intenzifikace (začal drsně křičet, vyrazil jako čert, vodopád nadávek - Top dívky, 

2002, ě. 8, str. 6; super špion, fakt děsný - Bravo Girl!, 2004, ě. 23, str. 46), 

v titulcích zpráv nezbytné vykřičníky (viz výše), které mají za úkol upoutat čtenáře, 

zdůraznit důležitost titulku, respektive celého textu. Nechybí projevy expresivity, 

leckdy i vulgarismy (čahoun, mrcha, ty debile - Top dívky, 2002, č. 8, str. 6, 7), 

anglicismy (song, teenager, thriller - Bravo, 2003, č. 26, str. 47), aktualizace 

vyjádření (...hraje na piano a černobílé klapky se objevují i na obalu její nové 

albové novinky ... - Bravo, 2003, č. 26, str. 47; poodhalil roušku tajemství, nemá 

ani páru - Bravo Girl!, 2004, č. 23, str. 46) apod. 

Za rozšířenou zprávu se dá považovat profil osobnosti, kromě faktů bývá 

vyjádřen i názor autora textu. Tento druh textu je v časopisech poměrně hojně 

zastoupen, řada osobností je prezentována na přání čtenářů. Většinou se jedná o 

celostránkové redakční texty doplněné fotografiemi osobností, delší texty jsou 

členěny do odstavců se samostatnými titulky, nechybí různé zajímavosti (co 

osobnost nejraději jí, co si obléká, jaký sport má nejraději, jak ji vnímají kolegové 

apod.). Články jsou většinou realizovány spisovným jazykem, dokonce i přímá řeč 

(komentář hvězdy), stylizace mluvenosti není tak dominantní („Když jsme se 

poprvé potkali, považoval mě za příliš odměřenou a já jeho za arogantního. " - Cate 

Blanche«, Dívka, 2004, č. 3, str. 11). Přesto nechybí příklady zdrobnělin (fotbálek, 

mamka Molly, taťka Daniel, bráška Joe, saxík - Popcorn, 2003, č. 9, str. 66), výrazů 

z obecné češtiny či studentského slangu (kámoš - Dívka, 2003, č. 1, str. 21), 

expresivity (slušňák, vzorňák - Dívka, 2003, č. 1, str. 21; týpek- Popcorn, 2003, č. 

9, str. 66 ), intenzifikace (pořádně to rozbalil - Dívka, 2003, č. 1, str. 21; Jos he 

rozhodně vytáčí - Popcorn, 2003, č. 9, str. 66), frazeologie (Je к máni. To nemá 

chybu. - Dívka, 2004, č. 6, str. 10), složenin (polokozačky; maxisukně - Top dívky, 

2002, č. 10, str. 15) apod. 
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Také ABC obsahuje žánr rozšířené zprávy, jsou to články v první části 

časopisu. Příkladem je text o šelmách, malých kočkách (ABC, 2003, č. 6, str. 4 -

7). Hlavní titulek zní Tichošlápkové v nočních temnotách s podtitulkem Hebké 

kočičí tlapky jsou zároveň nebezpečnou zbraní. Celý článek uvádí několik vět, ve 

kterých jsou tučně vytištěna důležitá slova vztahující se к tématu a uvádějící do 

problému (nejdokonalejší, kočky, účelnost s elegancí, lovci, к zabíjení). Oddíl 

časopisu je pak v záhlaví stránky označen malé kočky a stvořeny к lovu. Text je dále 

členěn na podkapitoly (názvy jsou označeny větším písmem zelené barvy) -

Šavlozubípříbuzní, Velikost nerozhoduje, Zeleně světélkující oči, Zatažitelné drápy, 

Dokonalé smysly, Průvodce člověka, Specialisté, Kočky a voda, .... Text je doplněn 

deseti fotografiemi s popisky, obrázky znázorňující tvar zorničky, svaly a klouby, 

které ovládají zatahování drápů. Poslední součástí textu jsou ještě čtyři žlutá pole 

s krátkými informacemi (Přízrak z bornejských pralesů, Lovečtí pomocníci, 

Opokočka a Ohrožené bohatství). Uvedla jsem příklad členění delšího textu, slovní 

zásoba a syntaktická výstavba tohoto článku odpovídá odbornému stylu (viz níže). 

V textu najdeme množství cích slov a termínů - exemplář, elegance, grácie-, jména 

popisovaných šelem, vždy s latinským termínem v závorce - kočka bažinná (Felis 

chaus); oligocén, pliocén, pleistocén - vždy je tento termín blíže časově určen. Tyto 

vysvětlivky jsou projevem akceptability. 

V analyzovaných zprávách se akceptabilita nejvíce projevovala následovně: 

Ad 1) Tématem zpráv jsou na jedné straně aktuální novinky ze světa celebrit, na 

druhé straně nejrůznější zajímavosti, aktuálnost zde nehraje hlavní roli. Do žánru 

zprávy jsem zařadila i profil osobnosti, tento typ rozšířené zprávy přibližuje 

významné osobnosti různých oborů. Zvláštním typem rozšířené zprávy jsou také 

texty ABC, které opět čerpají z oblasti vědy, techniky, přírody, sportu apod. V těchto 

zprávách je informační styl obohacen o doplňující popis události, někdy se může 

blížit reportáži (Cechová, 2003). Doplňuj ící informace oživují strohost a stručnost 

zpráv, což je projevem akceptability, mladého čtenáře většinou nezajímají jen suchá 

fakta. 
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Ad 2) V analýzách jsem pracovala se dvěma typy zpráv, v krátkých zprávách je 

pouze vyznačen nadpis a dále nejsou členěny, vhledem к délce textu to není nutné. 

Většinou odpadá úvodní část textu, často je hned na začátku vyslovena stěžejní 

informace, která se dále rozvíjí. Delší zprávy (profily osobností, úvodní texty ABC) 

jsou poměrně rozsáhlé, člení se do podkapitol, které mívají vlastní nadpisy apod. 

(viz výše). Krátké texty jsou pro čtenáře snadno akceptovatelné, delší texty vyžadují 

rozčlenění na kratší celky, musí být přehledné, zřetelně strukturované. 

Ad 3) Zprávy ze života celebrit, světa hudby a filmu jsou realizovány nespisovným 

jazykem, stylizací mluvenosti. Texty ABC (články rubriky Abeceda zajímavostí, 

úvodní texty - bez ohledu na délku textu) jsou ve spisovné češtině, velmi patrný je 

zde vliv odborného stylu. 

Ad 4) Slovní zásoba zpráv je opět určena volbou útvaru národního jazyka, proto ji 

na jedné straně determinuje snaha o mluvenost, na druhé pak právě prostředky 

charakteristické pro odborný styl. Projevy intenzifikace či expresivity byly uvedeny 

výše, taktéž příklady termínů a odborných výrazů. 

Ad 5) Podobně jako slovní zásoba je i syntaktická výstavba zpráv ovlivněna užitím 

určitého kódu. Lze říci, že příklady syntaktické výstavby textu jsou velmi podobné 

jako u žánru recenze. Pokud v textu dominuje stylizace mluvené podoby jazyka, 

opakují se následující příklady: krátké jednoduché věty (Telly je zoufalá. Colin 

Farellse líbal s chlapem! Max by mohl vyprávět. - Bravo Girl!, 2004, č. 23, str. 47), 

časté užívání spojky „a" (Orlando Bloom popírá, že by byl se svou přítelkyní Kate 

Bosworth zasnoubený a že se budou brát, a nechápe, kde se takové spekulace vzaly. 

- Bravo Girl!, 2004, č. 23, str. 47), či lineární řazení informací a množství 

vedlejších vět příslovečných časových (Když se před jedním obchodem v L.A. 

začalo střílet, převzal v obchodě rázně velení a přikázal všem, aby si lehli na zem, 

aby se nikomu nic nestalo. Když přijela policie, pochválili ho za skvělé jednání. -

Top dívky, 2004, č. 11, str. 7) apod. Ovlivňuje-li stavbu textu odborný styl, najdeme 

řadu příkladů kondenzace (Dnes žije na Zemi 38 druhů kočkovitých šelem řazených 

do šesti rodů. - str. 5), rozvitých vět jednoduchých (Spolu s jihoamerickou kočkou 

horskou tak patří к nejméně známým a současně i nej ohroženějším kočkám světa 
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vůbec. - str. 4, Staří Egypťané ji proto cvičili speciálně к lovu vodního ptactva. - str. 

5), složitých parataktických i hypotaktických souvětí s vloženými a vztažnými 

větami (Na druhou, mnohem početnější skupinu, tak zbylo označení malé kočky, 

přestože i mezi nimi se najdou druhy, jež si s těmi velkými nezadají - taková puma 

může být dokonce větší než některé poddruhy levhartů. - str. 5), dodržování 

tematicko-rematických posloupností (Ačkoliv všechny kočky mají na první pohled 

podobný vzhled, v několika významných znacích se nápadně liší. Jedním 

z nej důležitějších je stavba jázylky. Navenek se to projevuje hlasovými schopnostmi 

kočky. Velké kočky vydávají úctyhodný řev, při němž „ tuhne krev v žilách ", to malé 

kočky nedovedou. - str. 5), apod. Text je takto dobře přehledný, nemusí se opakovat 

všechny informace, jsou zřejmé z předchozích vět (Jedním z nej důležitějších 

znaků..., Navenek se stavba iazvlkv projevuj p. ). Pro obě strategie výstavy textuje 

společné využívání prvků aposiopese (A snad vůbec nejlépe se přírodě povedly 

kočky, kterým zoologové souhrnně říkají malé... - Následující text vysvětluje proč., 

str. 5) a parenteze (... jak všichni milovníci koček vědí... - tamtéž). První z nich 

spíše ozvláštňují text, druhé doplňují informaci, vysvětlují, případně uvádějí postoj 

autora. 

Ad 6) Snaha o navázání kontaktu se čtenáři je signalizována využitím 

stylizovaných rozhovorů, řečnických otázek, přídatnými výrazy či různými 

komentáři - Jé, čije to páníček? - Top dívky, 2002, č. 8, str. 7; Podle čeho tedy 

vědci rozhodují, do které ze zmíněných skupin kočku zařadí? - ABC, 2003, č. 6, str. 

5; Kočka je jedno z nej trpělivějších zvířat vůbec - bez jediného pohybu vydrží čekat 

v úkrytu až půl hodiny! (Jestli se vám zdá, že to nic není, tak to zkuste, po půl 

minutě vás budou „brnět" všechny klouby a kosti) - tamtéž. V ABC je to také 

odkaz к všeobecným znalostem čtenářů (Kdo by neznal naši obyčejnou domácí 

kočku. - ABC, 2003, č. 6, str. 5). Všechny texty doplňují fotografie či obrázky, 

které, zvláště v textech ABC, mají velký význam pro pochopení celého článku. 

Ad 7) Aktualizace vyjádření je často patrná již v názvech jednotlivých článků 

(Tichošlápkové v nočních temnotách - Hebké kočičí tlapky jsou zároveň 

nebezpečnou zbraní - článek o kočkách, ABC, 2003, č. 6, str. 4; Pavouci mužík -
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text o herci Tobey Maquirovi, která ztvárnil postavu Spidermana, Top dívky, 2002, 

č. 8, str. 6). Další příklady jsou uvedeny v analýzách textů. 

5.6 Návod 

Návod je slohovým postupem, popisem pracovního postupu či popisem děje; 

lineárně popisuje sled jistých dějů, někdy je spojený se statickým popisem předmětů 

nebo jevů, které s dějem souvisejí. Při sestavování návodu je užitečné dodržovat 

pořadí jednotlivých dějů, aby se předešlo nepřehlednosti a návod byl snadno 

pochopitelný. Návody bývají monologické, většinou jsou realizovány spisovným 

jazykem. Z gramatického hlediska se v návodech využívá inkluzívního plurálu (já + 

vy) nakrájíme, imperativu 2. os. sg./pl. nakrájej / nakrájejte, indikativu nakrájíš / 

nakrájíte, případně deagentizováných konstrukcí zeleninu nakrájet. Analyzované 

návody v časopisech pro mládež využívají především imperativu druhé osoby 

jednotného čísla, ABC častěji imperativu druhé osoby množného čísla. Tento rozdíl 

spatřuji ve strategii dívčích časopisů hovořit se čtenáři jako individualitami 

(syntetická personalizace), ABC komunikuje se svou „standardní" cílovou 

skupinou, nemá potřebu vytvářet si se čtenáři důvěrný vztah, zachovává určitý 

odstup poučeného a znalého redaktora, který vysvětluje neznalým čtenářům pro ně 

nějaký nový postup. Zaznamenáme i příklad návodu, jak si zachovat hezký vztah se 

svou nejlepší přítelkyní, v němž je využito infinitivních konstrukcí -

Nekomandovat! Nepodvádět! Držet spolu! (Dívka, 2004, č. 6, str. 47). 

V časopisech pro mládež nacházíme návody, jak realizovat fyzikální pokus, 

jak vyrobit model auta, sestavit různé vystřihovánky nebo také jednoduchý 

tranzistor (Tranzistorový strážce, ABC, 2004, č. 24, str. 32), hrát počítačovou hru 

(ABC, Bravo, Popcorn), jak si ušít kabelku, uplést módní šálu, vylepšit postavu 

(Snadné cviky na pláž a do bazénu, Bravo Girl!, 2004, č. 16, str. 6 - 8), vytvořit 

zajímavý účes (Krepování na dovolenou, Top dívky, 2002, č. 10, str. 38 - 39), či 

návody typické pro dívčí časopisy - jak svést chlapce svých snů (Návod na získání 

bohatého úspěšného kluka, Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 58 - 59), jak se oblékat, jak 

líčit (např. Kočičí oči krok za krokem, Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 34 - 37). 
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Nejrůznější návody pravidelně zaujímají v časopisech určitý prostor, nejvíce je 

tento typ textu zastoupen v ABC, které v každém čísle přináší nějaké vystřihovánky, 

informace o počítačových hrách a programech s návodem, jak s nimi pracovat. Zde 

jsou také texty nejdelší, členěné do odstavů, leckdy s řadou termínů (tranzistor, 

polovodič, potenciometrický trimr, odpor, záporný / kladný pól, emitor, alobal, 

piezosirénka - ABC, 2004, č. 24, str. 32). Návody jsou doprovázeny fotografiemi a 

schématy, které znázorňují popisovanou činnost a usnadňují pochopení textu. 

V dívčích časopisech se žánr návodu objevuje také poměrně často, zejména jde o 

texty z oblasti módy, kosmetiky a životního stylu. Časopis Cosmogirl! dokonce 

nepravidelně zařazuje rubriku „Šikovné ručičky - Vyrob si sama". Také tady hraje 

obrazová složka významnou roli, fotografie zaznamenávají jednotlivé popisované 

cviky, kroky při líčení či česání apod. Zajímavé je, že při popisu výrobku (polštářek, 

tílko, ponožky, kalhotky atd.) je většinou součástí textu pouze hotový produkt, 

obrazově není zachycen postup práce. Texty jsou většinou realizovány nespisovnou 

vrstvou obecné češtiny, stylizovanou mluvou mládeže. 

V návodech se užívá specifického lexika, které určitá cílová skupina snadno 

dešifruje, pro neznalého to však může být obtížné (anglické oko, ujmout, názvy 

koření, počítačový slang apod.). Termíny či počítačový slang jsou bohatě 

zastoupeny v ABC, v ostatních časopisech jsou to pojmy z oblasti módy, kosmetiky, 

tělovýchovy apod. (příklady níže). 

V žánru návodu se nejvíce vyskytují tyto projevy akceptability: 

Ad 1) Návody se v časopisech pro mládež většinou týkají módy, kosmetiky, 

zdravého životního stylu a cvičení, případně strategie, jak si získat sebevědomí či 

chlapce svých snů. V časopisu ABC jde o sestavení vystřihovánek, zhotovení 

různých dárků vzhledem к určitému ročnímu období (jaro - zdobení květníků, 

Velikonoce - malování vajíček apod.) či praktických výrobků (rámečky, tranzistor). 

Ad 2) Texty nejsou příliš dlouhé, často se omezují na pouhý výčet činností, někdy 

jsou jednotlivé kroky číslovány a doplněny fotografiemi, na kterých je postup také 

zaznamenán. Některé návody v ABC jsou souvislé texty (chybí číslování 

postupných činností), členěné pouze do odstavců. Jednotlivé díly vystřihovánek 
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jsou označeny, sestavení podrobně popsáno, přesto některé z nich působí na laika 

velmi komplikovaně (historická tramvaj, elektrický vůz 109 - ABC, 2004, č. 19, str. 

21). 

Ad 3) V návodech se stylizace mluvenosti neprojevuje do té míry jako ve výše 

uvedených žánrech. Návody jsou většinou realizovány ve spisovném jazyce. 

Ad 4) Slovní zásoba návodů je určena především oblastí činnosti, do které spadá -

móda, kosmetika, životní styl, technika apod. Každý z těchto oborů má svou 

specifickou terminologii, která se v textech v určité míře také vyskytuje (korektor, 

make-up, matující pudr, peeling- Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 35; dřep, stoj, podřep 

- Dívka, 2004, 4. 6, str. 66 - 68; kalorie, celulitida, hormony, vitamíny, bílkoviny -

Cosmogirl!, 2005, č. 3, str. 72 - 75); tranzistor, polovodič, potenciometrický trimr, 

odpor, záporný / kladný pól, emitor, alobal, piezosirénka - ABC, 2004, č. 24, str. 

32). Termíny většinou nebývají v textu vysvětleny, autoři počítají s tím, že jsou 

čtenářům dobře známy. Rada z nich se skutečně běžně užívá a v časopisech pro 

dívky se často opakují (vitamíny, kalorie, peeling), i zkušení čtenáři ABC si zřejmě 

dokáží poradit s lexikem ve „svých" návodech. S cílovou skupinou se liší i 

akceptabilita užitých výrazů. Čtenář ABC by možná nevěděl, co je to korektor, 

čtenářka dívčích časopisů by nemusela rozumět výrazu emitor. 

Ad 5) Syntaktická výstavba návodů se často omezuje na jednoduché pokyny, 

převažují věty jednoduché, krátká souvětí. Také zde navazuje téma nové věty na 

réma věty předchozí, logický sled jednotlivých kroků je zachován (Korektor -

V tečkách ho nanes do polokruhu pod oko a vklepáváním jej rozetři. „ Vklepaný" 

korektor lépe sedne... - Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 35). Jak bylo řečeno výše, 

v návodech se nejvíce užívá 2. os. sg. a 2. os. pl., případně osamostatněných 

infinitivů. Akceptabilita textu se však projevuje i užitím inkluzívního plurálu (Pořiď 

si pár mašlí, fixů, šikovné pazourky, staré tílko a startujeme! - Cosmogirl!, 2002, č. 

1, str. 74). Najdeme zde i příklady hypotaktických souvětí spojených tzv. 

absolutním vztažným zájmenem „co" (Sgall, Panevová, 2004) - topiky, co teď letí 

(Cosmogirl!, 2002, č. 6, str. 22); účesy, co se исш (Top dívky, 2002, č. 8, str. 76). 
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Ad 6) 7) Kontaktní prostředky nejsou tak hojně zastoupeny v návodech 

časopisu ABC, přesto příklady najdeme, především oslovení čtenářů (Minule jste si 

vyzkoušeli... - ABC, č. 2004, č. 24, str. 32; Dnes vám přinášíme pokračování... -

tamtéž, str. 24). Nejvíce těchto výrazových prostředků zaznamenáme v dívčích 

časopisech (výzvy, stylizované dialogy, řečnické otázky, tykání, přídatné výrazy 

apod.) - zde jsou zároveň projevem aktualizace (S vizážistkou Katkou Kosovou 

jsme pro tebe připravili detailní postup „velkého očního přelíčení". Jestli chceš, 

aby tvé zrakové detektory vypadaly vždy dokonale, čti dál a řiď se našimi radami. -

Cosmogirl!, 2004, č. 2, str. 34; Chceš se blýsknout ultraoriginálními hadříky vlastní 

provenience? - Cosmogirl!, 2004, č. 1, str. 74; Vylepšuješ si ráda svůj pokojíček? 

Pak pro tebe máme bezva nápad a navíc můžeš i vyhrát. - Bravo Girl!, 2004, č. 16, 

str. 12; Mít takovou kamarádku je super, no ne? - Dívka, 2004, č. 6, str. 46; Do 

plavek musíme zhubnout, že jo? - Cosmogirl!, 2002, č. 6, str. 32). 

5.7 Fotoromán 

Fotoromán je zvláštním typem textu. Je tvořen sledem fotografií, které jsou 

doplněny krátkým, stručným sdělením, jež je konvenčně graficky upraveno do 

obláčků (někdy obdélníkových rámečků). Tato sdělení vyjadřují přímou řeč 

účastníků, případně jejich myšlenky (naznačeno menšími bublinami, které к textu 

vedou). Fotoromány jsou oblíbenou součástí časopisů Bravo Girl!, Top dívky a 

Bravo. Nabízí se otázka, proč je tento žánr pro mládež tak zajímavý? Zřejmě proto, 

že jde o nenáročné čtení, obrázek, respektive fotografie uvede čtenáře do situace, 

psané texty jsou zde jen pro doplnění, proto jsou velmi krátké. Zúčastnění projevují 

na fotografiích emoce, je vidět, zda jsou smutní, rozčilení apod. Psaným textem jsou 

vlastně pouze repliky aktérů, místy jen jedna věta na dokreslení situace. Tématem je 

většinou láska, lež, podvod, problémy s rodiči, neshody mezi kamarádkami -

například Pomsta je sladká (Bravo, 2003, č.15), Krátkozraká lež (Bravo Girl!, 2004, 

č. 16), Venkovská princezna (Top dívky, 2002, č.8). Na začátku jsou vždy hlavní 

účastníci krátce popsáni (jméno, věk, několik informací relevantních vzhledem 

kpříbčhu): „Šárka, 16... miluje dobrodružství, proto neodmítne pozvání na rande 



od neznámeho kluka. Ani ve snu by ji nenapadlo, jak schůzka dopadne. " (Bravo 

Girl!, 2004, č. 15, str. 20) Rozsah textu se liší v každém časopisu, v Bravu jsou to 

průměrně tři strany, v Bravo Girl! pět až šest a v Top dívky dokonce osm stran. Pro 

snazší orientaci čtenáře jsou jednotlivé fotografie očíslovány. Vzhledem k tomu, že 

ve fotorománech vystupují mladí lidé, odpovídá tomu jejich vyjadřování, typická je 

mluvenost a silná expresivita (příklady níže). 

Příběhy jsou velmi jednoduché, kýčovité, vždy s dobrým koncem, modely se 

stále opakují. Ve fotorománech jde především o jedinou milostnou romanci, 

přičemž variabilita těchto příběhů je značně omezená. Modely příběhů jsou stejné, 

mění se jen účastníci a prostředí. Pojem reality je zde velmi zjednodušený, je 

představován poněkud zdeformovaný obraz světa. Všechny tyto příběhy bychom 

mohli podle schématu děje rozdělit do tří hlavních skupin: 

1. Stěžejním námětem je stálost vztahů. Dvojice se do sebe zamiluje, sblíží se, ale 

za velmi krátkou dobu dochází к ohrožení vztahu (intrikán, málo informací o tom 

druhém, porušení tabu apod.). Nastane komplikace, kterou hlavní hrdinka řeší 

útěkem z domova, pokusem o sebevraždu atp. Poté však přichází nečekaná pomoc 

od nějaké spřízněné osoby, situace se uklidňuje, všechno dobře končí. 

2. Na začátku je silná antipatie hlavních hrdinů, která se však postupem času mění 

v lásku. Často se také objeví komplikace v sociálním postavení obou postav (ona je 

bohatá, on chudý), rodiče vztahu nepřejí, snaží se je rozdělit, přichází opět nějaký 

dramatický pokus o řešení, vše ale končí očekávaným happyendem. 

3. Třetí variantu bychom mohli označit jako fabuli vzestupu. Nenápadný, stydlivý a 

nezajímavý jedinec konečně jednou vezme život do svých rukou a získá to, o čem 

dlouho tajně snil. 

Fotoromány znamenají pro čtenáře, ale především pro čtenářky, únik ze světa 

reálných starostí do světa „pohádek" a snění, kde všechno dobře skončí. (Hegerová, 

2001) Nej významnější projevy akceptability ve fotorománech jsou následující. 

Ad 1) Za projev akceptability považuji jejich stálé místo v časopisech Bravo, Bravo 

Girl! a Top dívky a jejich modelovost, která nevyžaduje příliš pozorné čtení a 
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soustředění. Zřejmě zastávají typ červené knihovny, jejíž příběhy přitahují některé 

čtenářky po celý život. 

Ad 2) V textech dominuje obrazová složka, jednotlivé fotografie jsou číslovány, 

což podporuje snadnou orientaci v textu. Repliky jsou graficky přisuzovány 

jednotlivým aktérům, je zřejmé, co kdo říká. 

Ad 3) Významným rysem fotorománů je velmi výrazná stylizace mluvy mládeže 

(jak v lexiku, tak v syntaxi), mladí jsou vlastně hlavními hrdiny těchto příběhů. 

Pokud ve fotorománů vystupují dospělí, bývá jejich mluva odlišena od mluvy 

mladých, je realizována spisovným jazykem (Vy necháte svoji kamarádku jen tak 

sedět na silnici a jdete dál? Asi vás nechám všechny odvézt. Nepomohli jste té 

nehodě náhodou? Jste opilí! Tohle se vůbec nemuselo stát. - Top dívky, 2004, č. 11, 

str. 49). 

Ad 4) V lexiku dominují projevy expresivity (depka, překvápko, narozky - Top 

dívky, 2005, č. 7, str. 64, 65; miláček, beruška, blázínek, princezna - Bravo girl!, 

2004, č. 15, str. 20 - 30; hajzl, srab, fiflena - Top dívky, 2002, č. 10, str. 4 4 - 5 1 ; 

kecy, ksicht, prasárny- Bravo, 2004, č. 1, str. 14 - 16) a intenzifikace (móóóc se mi 

to líbilo - Bravo Girl!, 2005, č. 3, str. 28; hrozně se těšila - Top dívky, 2004, č. 11, 

str. 44; strašně něžný, strašlivá vzpomínka - Bravo, 2003, č. 15, str. 15). Aktéři 

příběhů se často oslovují různými variantami svých křestním jmen (Luky, Lukína, 

Markeťáček, Markétka, Anča - Bravo, 2003, č. 15, str. 14 - 16), což naznačuje 

jejich vzájemné vztahy. Ve fotorománech se vyskytuje i řada anglicismů (show, 

Dance with me - název jednoho fotorománů, Bravo Girl!, 2004, č. 11, str. 20 - 29), 

výrazů studentského slangu (matika - Bravo Girl!, 2004, č. 11, str. 23), 

obecněčeských slov (kravál, kámoš, kámoška - Bravo Girl!, 2004, č. 11, str. 20 -

29). 

Ad 5) Věty jsou velmi krátké, většinou jednoduché nebo souvětí o dvou větách. 

Najdeme příklad aposiopese (To je... to je všechno kvůli tomu... tehdy... - Hrdinka 

příběhu se bála říct nahlas, že byla v dětství zneužita. - Bravo, 2003, č. 15, str. 15), 

deixe (Byla tady ta strašlivá vzpomínka, moje kamarádka Anča - tamtéž; Vidíš toho 

krásnýho kluka? Toho v zeleným tričku, viď? Ty se znáš s těma holkama, co tu 
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tancujou? - Bravo Girl!, 2004, č. 11, str. 20 - 21). Poslední příklad zároveň 

reprezentuje použití tzv. absolutního vztažného zájmene „co". Objevují se i chyby 

ve slovosledu (Marek ji přivítá u sebe doma s růží stylově v puse. - místo stylově 

s růží v puse, Bravo Girl!, 2004, č. 11, str. 22). 

Ad 6) Autoři fotorománů se ke čtenářům přímo neobracejí, kontaktní prostředky 

zde chybí. 

Ad 7) Projevy aktualizace opět souvisejí především se snahou přiblížit se mluvě 

mládeže (všechno jsem zpackal, něco jsem zvrtal, netlač na pilu, přivydělám si 

aspoň nějakou korunu - Bravo Girl!, 2004, č. 11, str. 20 - 29; otevřou svojí 

kamarádce oči, vstoupit do dějin školy, to vyprávěj svojí babičce - Top dívky, 2005, 

č. 7, str. 46 - 53), objevují se pokusy o humorné vyznění textu v charakteristice 

jednoho z aktérů příběhu (Tomáš, 17... a když je v nouzi potřeba muže, rád jim 

pomůže... - Top dívky, 2004, č. 11, str. 44). 

5.8 Vlastní texty čtenářů (dopisy, vlastní příběhy, povídky, básničky, inzeráty) 

Jednou z progresivních strategií redakcí je zapojit do formování časopisu co 

nejvíce čtenářů. Ti mají stále více možností, jak ovlivnit obsah časopisu, strukturu 

textů, témata, apod. Často najdeme rozhovory, profily osobností, plakáty, texty písní 

a další texty „na přání". Vlastní texty čtenářů mají také stále více prostoru, do 

časopisů lze zasílat různé vtipy, postřehy, komentáře, dotazy do různých druhů 

poraden, inzeráty, ale také příklady vlastní tvorby, zejména básničky a povídky. Ve 

vlastních textech čtenářů jsou velké rozdíly - básničky, povídky, někdy i příběhy a 

dopisy redakci bývají ve spisovném jazyce, pisatelé tak zřejmě odlišují vážnější 

texty, ve kterých se svěřují se svými city, pocity, trápeními a zkušenostmi. Pokud 

má text působit vesele (různé zážitky z prázdnin, trapasy apod.) je stylizace 

mluvenosti velmi silná, stejně jako v inzerátech či komentářích. Výjimkou je opět 

ABC, časopis neobsahuje rubriky poraden či listáren, redaktoři spíše preferují 

komunikaci prostřednictvím internetových stránek, čtenáři mohou posílat své 

dotazy, komentáře či příspěvky do diskuse e-mailem. 
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Redakce ostatních časopisů své čtenáře explicitně vybízejí, aby posílali své 

příspěvky: „Napsala jsi někdy zaláskovanou básničku? Prožíváš nebo jsi zažila 

lásku jako trám? Pošli nám svou básničku do redakce nebo mailem! Každý měsíc si 

tu můžeš přečíst krásná zamilovaná vyznání!" (Top dívky, 2002, č. 8, str. 2), 

„Hledáš kámoše nebo lásku? V Top dívce je můžeš najít! Pošli nám svůj inzerát a 

my ho zdarma uveřejníme! Pozor! Inzeráty s fotkou mají přednost! Heslo: Wanted! 

Nebuď sama, vždyť nemusíš!" (tamtéž, str. 58) Tyto texty mají funkci kontaktní, 

cílem je zaujmout čtenáře a vyzvat je к činnosti. Množství vykřičníků, které mají za 

úkol upoutat a zdůraznit obsah textu, nelze přehlédnout. 

Dopisy 

Většina korespondence čtenářů směřuje do rubriky poraden, někdy však 

čtenáři komentují určité texty, najdeme i výtky, že redakce neuvedla správně určité 

údaje apod. Poradenské rubriky se orientují především na problémy dospívání -

vztahy, sex, zdraví, kosmetiku, módu apod. Nejvýraznější je zde intenzifikace, je 

zřejmé, že problémy mladí prožívají velmi silně a považují je za jedinečné a 

„nejdůležitější na světě": „ Vážím 52 kg a měřím si 155 cm, mám obrovský břicho a 

stehna a nevím, jak s tím dolů Taky jsem hrozně líná. Slyšela jsem o nějakém 

koření, co pomáhá. Pomoc!" (Dívka, 2003, č. 1, str. 19). Na dopisech čtenářů lze 

vysledovat, že čím nižší je jich věk, tím nespisovnčjší je jejich projev. S věkem 

roste i snaha o lepší vyjadřování. Odpovědi redakce (většinou různých odborníků) 

jsou ve spisovném jazyce. Tato spisovnost zdůrazňuje rádcovskou roli redakce, 

použití nespisovného výrazu pak má na čtenářky působit přesvědčivě (Skrbková, 

2004). Časopis Cosmogirl! se snaží navázat ještě bližší kontakt se svými 

čtenářkami, v poradně představuje odborníky, kteří radí v oblasti sexu, vztahů a 

krásy, prostřednictvím fotografie a uvedením křestního jména (Pavla, Honza, Zuzka 

- Cosmogirl!, 2004, č. 1, str. 48). Pokud si mohou čtenářky promítnout rádce do 

konkrétní osoby, jsou pro ně jejich instrukce snáze přijatelnými. 
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Vlastní príbehy 

Tyto texty lze rozdělit do dvou skupin: do první bychom zařadili poměrně 

rozsáhlé výpovědi na citlivé téma (drogy, nevěra s přítelem kamarádky, nechtěné 

těhotenství, AIDS, mentální anorexie...), do druhé kratší texty, které popisují nějaký 

konkrétní zážitek. Přestože se v první skupině textů dočteme zajímavé, mnohdy i 

velmi emotivní příběhy, vážnost tématu není signálem pro užívání spisovného 

jazyka. Mluvčími jsou mladí lidé a jejich vyjadřování tomu odpovídá. U druhé 

skupiny textů lze mluvenost vyjadřování (spolu s projevy expresivity, intenzifikace 

či aktualizace) očekávat a také se potvrzuje. Uvedu pouze několik příkladů: vzrůšo, 

travka, perník, fotr, ucejtil, atmoška - Bravo, 2003, č. 10, str. 19; jsem vpoho, 

aidsačka, strašně moc ho za to miluju - Bravo, 2003, č. 15, str. 19). Všechny tyto 

výpovědi končí nějakým poselstvím, poučením, optimistickým výhledem do 

budoucna. Kratší texty, které popisují zážitky, trapasy či komentáře (například 

к veselým fotografiím, jež také posílají sami čtenáři), jsou typickým projevem 

mluvy mládeže (výrazové prostředky jsou podrobně popsány níže). Tyto texty jsou 

zpětně komentovány redakcí (Jejej!, Slušný!, Horor!!! - Top dívky; Styď se!, To je 

nářez!! Absolutní skandál!!!, To je průšvih! Propadni se!! Udělej si plastiku!!! -

Dívka). Z jazykového hlediska jsou tyto redakční komentáře projevem expresivního 

vyjadřování, některé působí nevhodně, až vulgárně. 

Inzeráty 

Inzeráty (není zde myšlena inzerce, ale inzeráty samotných čtenářů) jsou 

pravidelnou součástí časopisů pro mládež (chybí v ABC). Jazykové ztvárnění je 

poměrně zajímavé, velmi záleží na autorovi inzerátu. Někteří čtenáři mají zřejmě 

pocit, že jde o vážnou věc, a stylizují se do role dospělých (hledám pohledného 

kluka do nepohody, odepíši všem, hledám kluka příjemného vzhledu - Cosmogirl!, 

2004, č. 1, str. 98). Je zřejmé, že tyto texty jsou ovlivněny stylem podobných rubrik, 

jde o projev jazykového automatismu, užité obraty jsou vágní, typické pro rubriku 

seznamovacích inzerátů v časopisech pro dospělé (Skrbková, 2004). Jsou to vlastně 

schematicky vyprázdněné fráze, mládí čtenáři si možná ani neuvědomují pravý 
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význam spojení, je to pro ně jen pomůcka, jak inzerát sestavit. Na druhou stranu 

některé inzeráty jsou příkladným projevem mluvy mládeže - nechybí prvky 

aktualizace, expresivity, intenzifikace, humoru apod. (fajn lidi, dvě super kámošky 

životem neuspokojený, všem co hledají pořádného samce - Top dívky, 2002, č. 8, 

str. 58; hezká bruneta hledá skej taky, brejkaře, ráda plavu, jezdím na všem možném 

— Popcorn, 2003, č. 9, str. 70; kluka pohodáře, fotečka přiložena, studuj u na 

obchodce - Cosmogirl!, 2004, ě. 1, str. 98). V těchto příkladech nejvíce zaujme 

autostylizace pořádný samec, hezká bruneta - autoři těchto inzerátů si zřejmě 

dodávají sebevědomí, chtějí zaujmout. Zaznamenáme i slangové výrazy (brejkař, 

skejťák), příklad univerbizace (obchodka), užití neshodných přívlastků (pohodový 

kluk - klukpohodář) či aktualizované vyjádření (foto přiloženo -fotečka přiložena, 

zároveň je zde elidováno sloveso být). V časopisech najdeme kromě seznamovacích 

i další typy inzerátů (koupě, prodej, výměna), ty však nejsou jazykově tak zajímavé. 

Básničky, povídky 

Tvůrčí úsilí samotných čtenářů je prezentováno především zveřejněním 

jejich literárních pokusů. Spisovné vyjadřování má nejvíce prostoru právě v těchto 

textech mladých čtenářů, zejména čtenářek. Většinou se jedná o zamilované verše, 

vyznání. Některé pokusy nevybočují z určitých klišé (srdce se rozbušilo, láska se 

nedá koupit, květiny milují louku, andělé nebe, lásky - vrásky), někdy překvapí 

archaické výrazy (slzy tekou - vše Top dívky, 2002, č. 8, str. 2). К těmto textům se 

většinou redakce explicitně nevyjadřuje. Předpokládám, že si redaktoři uvědomují, 

že zde čtenáři ventilují své emoce a intimní pocity, a nechtějí jim svými komentáři 

ublížit. Zároveň nechtějí hodnotit úroveň jednotlivých literárních počinů, snad aby 

neodradili čtenáře od dalších tvůrčích pokusů. 

Projevy akceptability ve vlastních textech čtenářů a reakcích redakcí na tyto 

texty shrnuji do těchto hlavních bodů. 

Za hlavní projev akceptability považuji samotnou strategii redakcí vymezit 

svému publiku prostor pro zveřejňování vlastních příspěvků. Cílová skupina se tak 
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mění z pasivního publika na aktivní spolutvůrce časopisu. Tato strategie je společná 

pro všechny časopisy, v ABC jen není tak explicitně vyjádřena. 

Čtenáři posílají své příspěvky na výzvy redakcí, t a j e pak často i komentuje, 

dominantní funkci nesou kontaktní prostředky (viz výše). Ve zpětných reakcích 

časopisů se využívá i oslovení křestním jménem či přezdívkou (Ahoj Nikolo! Ahoj 

Wendy! Ahoj Fájvinko Rino! Ahoj Verčo! - Popcorn, 2003, č. 9, str. 71; Milá 

Feťulo,... Milá Ivano,... Milá čtenářko, ... - oslovení je odlišeno graficky, 

v posledním případě je použito oslovení čtenářko, protože tazatelka se podepsala 

anonymka, Dívka, 2004, č. 6. str. 65). To, že redakce odpovídají na dotazy čtenářů, 

je projevem akceptability, zároveň také zdvořilosti. 

Téma, rozsah textu, slovní zásobu i prostředky syntaktické výstavby si volí 

čtenáři sami. Někdy je zřejmá snaha o nápodobu vyjadřování v časopisech, 

jazykový humor, aktualizaci (psovitá šelma, labrador patřící autorce povídky - Top 

dívky, 2005, č. 7, str. 80), jindy se čtenáři snaží zdůraznit vážnost vyjádření svých 

emocí (viz příklady výrazů v jejich básních). Autoři se však většinou nedokáží 

vyhnout projevům mluvenosti, i když lze vypozorovat, že s věkem se zlepšuje i 

vyjadřování čtenářů (A já tam třeba někoho objevím! Jestli se v tomhle roce 

nezamiluju, tak už nikdy! - Bravo Girl!, 2004, č. 4, str. 21; Minulej rok jsem tam 

ulovila takovýho cool týpka. Něco úplně jinýho než ty trdla ze třídy. - Dívka, 2004, 

č. 6, str. 52). 

Shrnutí 

Na základě uvedených analýz textů a příkladů projevů akceptability je 

zřejmé, že redaktoři využívají různých výrazových prostředků přijatelnosti textu, 

v jednom vyjádření jich můžeme najít několik najednou (téma, délku a strukturaci 

textu, intenzifikaci, aktualizaci, kontaktní prostředky, řečnické otázky, výzvy, prvky 

roviny lexikální i syntaktické, stylizaci nespisovného jazyka apod.). Cílem autorů je 

vyjadřovat se neotřele, neformálně, vtipně, jednoduše tak, aby to bylo pro cílovou 

skupinu mládeže atraktivní, aby je texty, respektive celé časopisy zaujaly. V ABC 

však převažuje spisovná čeština, změna vyjadřování je dána odlišnou cílovou 
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skupinou. V této práci jsem se zaměřila pouze na některé prostředky akceptability, 

které jsem doložila na konkrétních příkladech. 

Výrazným projevem akceptability je volba tématu, které musí být zajímavé, 

aktuální, atraktivní, netradiční, nové, aby čtenáře oslovilo. Projevuje se ve všech 

žánrech časopisů, témata se však liší vzhledem к cílové skupině - jiné téma je 

zajímavé pro čtenáře ABC, jiné pro čtenáře Brava. Najdeme však i příklady témat, 

která se objevila téměř ve všech časopisech (knižní i filmové zpracování Harryho 

Pottera či Pána prstenů, extrémní sporty apod.). Přijatelnost textu z pohledu adresáta 

ovlivňuje délka a strukturace textu, kterou lze sledovat jak z pohledu 

horizontálního, tak i vertikálního členění textu. Ve všech časopisech vycházejí 

většinou kratší texty (zejména krátké zprávy, recenze, úvodníky či návody), dlouhé 

reportáže či úvodní texty najdeme v ABC. Tyto články jsou dále členěny do odstavů 

či kapitol, aby byly pro čtenáře přehledné, mohli se v nich snadněji orientovat. Svou 

roli hrají i titulky či doprovodné texty a komentáře к obrázkům. Volba útvaru 

národního jazyka je dána cílem autora textu. V analyzovaných příkladech se 

opakovaly dvě různé strategie - na jedné straně snaha o stylizaci mluveného jazyka, 

která se projevovala ve většině textů pro mládež mimo texty ABC (v hudebních 

recenzích ovšem ve všech časopisech), na straně druhé snaha o spisovnost v textech 

s vážnými náměty. V časopisu ABC je spisovnost poměrně důsledně dodržována. 

Slovní zásoba se liší v závislosti na tématu, volbě útvaru kódu a zvoleném žánru. 

Termíny, odborné, cizí či slangové výrazy jsou typické pro recenze, reportáže, 

návody a některé zprávy; expresivita, intenzifikace, univerbizace či výrazy z obecné 

češtiny převažují v úvodnících, fotorománech, rozhovorech a vlastních textech 

čtenářů. Využití syntaktických prostředků se opět řídí volbou komunikačního kódu, 

jiné postupy jsou charakteristické pro odborný styl (reportáže, zprávy a návody 

v ABC), jiné pro stylizaci spontánního, mluveného vyjadřování (fotoromány, 

interview, úvodníky). Populárně-naučné články ABC se skládají z rozvitých 

jednoduchých vět, složitých souvětí s vloženými a vztažnými větami, často se 

vyskytují kondenzované výpovědi a vysvětlující vsuvky. Mluvenost je 

signalizována lineárním sledem výpovědí, často zaznamenáme spojku „a", vedlejší 
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věty příslovečné časové či nadbytečný výskyt deiktickýeh výrazů. Akceptabilita 

textu se však projevuje například i užitím autorského plurálu (například 

v reportážích ABC) či inkluzívního plurálu (návody v dívčích časopisech). 

Kontaktní prostředky (především oslovení, stylizované dialogy, výzvy a řečnické 

otázky) dominují v časopisech pro dívky (Bravo Girl!, Cosmogirl!, Top dívky, 

Dívka), nejméně jich zaznamenáme v ABC. Kontaktní funkce je však 

charakteristická pro všechny úvodníky. Všemi časopiseckými texty prostupuje 

aktualizace, neotřelost vyjádření, kterou lze doložit ve všech žánrech. 

Projevem přijatelnosti textu pro adresáta je však také například obrazová 

složka textů. Fotografie osobnosti, o níž pojednává text, přesně určuje, o koho se 

jedná (jméno někdy nemusí stačit), mapy, schémata doplňují reportáže a návody, 

reprodukce přebalů hudebních či filmových nosičů doprovází recenze, hlavní roli 

hraje obrazový materiál ve fotorománech. Autoři doplňují své texty obrázky 

s popisky, nákresy, mapami apod., je zřejmé, že mladý čtenář nemusí být dostatečně 

informován, naopak přinášené údaje jsou pro něj nové, a proto se mu redakce snaží 

pomoci v orientaci a zařazení nových informací mezi informace známé. 

Odborná literatura uvádí i další příklady projevů akceptability, například užití 

etického dativu, enklitických partikulí či rozlišení významu použitím dokonavého a 

nedokonavého vidu (viz teoretická část), příklady jejich pravidelného využití však 

analýzy textů nepotvrdily. 

6. Časopisecké texty ve škole 

V souvislosti s komunikačně pragmatickým obratem dochází i ke změně 

pohledu na výuku češtiny ve školách, do popředí se dostává komunikační výchova. 

Komunikační pojetí předmětu český jazyk zdůrazňuje komunikační činnosti, tedy 

rovnoměrné rozvíjení všech komunikačních dovedností (umět mluvit, naslouchat, 

psát i číst). V poslední době se často hovořilo o tom, že české děti málo čtou, 

neumějí se orientovat v textu, nerozumějí tomu, co si přečetly (tzv. čtenářská 

gramotnost). Je tedy jistě vhodné využít časopisecké texty pro cvičení к porozumění 

textu. Prostředkem i cílem výuky je totiž komunikovat v konkrétní komunikační 
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situaci, zabývat se izolovanými texty pozbývá smyslu. Žáci mohou parafrázovat 

text, opsat ho vlastními slovy, shrnout obsah, vystihnout hlavní téma a další důležité 

myšlenky, pokusit se o zápis toho nejdůležitějšího v bodech, vytvářet koláže textů a 

obrázků vztahujících se к jednomu konkrétnímu tématu apod. Rozvíjí se tak obě 

dovednosti, umění číst i psát. Navíc se žák učí formulovat své myšlenky, což mu 

pomůže jak ve škole, tak v životě. Také různé jazykové rozbory, cvičení na 

poznávání slovní zásoby lze trénovat na živých časopiseckých textech. Ty jsou 

zejména příkladnou ukázkou projevů expresivity, intenzifikace či aktualizace. Bylo 

by například zajímavé pokusit se převádět nespisovné výrazy do spisovného jazyka, 

formulovat spisovně texty stylizované do mluvy mládeže, ale i naopak, využít texty 

ve spisovné češtině a ztvárnit je tak, jak by je formuloval pubescent v neformálním 

projevu. Vhodné je využít články к analýze z pohledu textové lingvistiky, zabývat 

se komunikační situací, intencí autora, intertextovými odkazy, členěním textu a 

právě i projevy akceptability, které žákům napoví, jak a proč s nimi redakce 

časopisů komunikují právě tímto způsobem, jaké jsou jejich strategie, aby si získali 

své čtenáře. Lze také porovnávat texty určitých žánrů v jednotlivých časopisech 

mezi sebou (recenze, reportáž v ABC a ostatních časopisech pro mládež), nebo 

zkoumat modely pohádek a modely fotorománů a porovnávat je a jejich ztvárnění. 

Jedním ze žánrů, které jsem analyzovala ve své práci bylo interview. 

Rozhovor lze využít jako nejkomplexnější cvičení, které má vazbu ke čtení i 

к psaní. Umět se ptát, zpracovávat odpovědi a využívat je pro svou vlastní potřebu 

je důležité - člověk musí průběh rozhovoru promýšlet, vést v patrnosti cíl 

rozhovoru, odhadovat, jak bude partner reagovat, promýšlet téma, příslušný 

problémový okruh, učit se jasně formulovat otázky, reagovat na repliky partnera, 

vybírat si vhodné a zajímavé osoby. 

Cílem mediální výchovy je naučit se žít s médii, využívat je, bránit se jejich 

tlaku; umět vyhledávat informace, porozumět jim, mediální sdělení analyzovat a 

kriticky je hodnotit. Je důležité naučit se rozlišovat text věcný a manipulativní, 

odhalit manipulaci a umět sej í bránit, kriticky hodnotit média s ohledem na kvalitu, 

bohatství, zajímavost, spolehlivost a objektivnost přenášených sdělení. Dalšími 
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okruhy pro mediální výchovu mohou být také mediální instituce, typy médií a typy 

textů, mediální technologie, jazyk médií, asymetrie mezi stranou autora a příjemce, 

mediální reprezentace (stereotypy, porovnání různého zpracování jednoho tématu). 

(Šebesta, 1997) „Je nutné, aby se žáci naučili přistupovat к médiím aktivně. Musí si 

být vědomi úskalí a nástrah mediální komunikace, stejnou měrou však je třeba, aby 

v mediálních výtvorech rozpoznali potenciál, který nabízejí pro jejich osobní rozvoj 

- jako zdroj informací, zábavy, prostředek společenského dialogu atd. Média jsou 

důležitou částí světa, v němž žijeme, a proto není vhodné žáky učit jen se bránit 

jejich negativnímu vlivu; je třeba je učit, jak s médii vstupovat v dialog." (Daněk, 

Kosová, 2004) 

Na základě výše uvedených příkladů, jak s texty pracovat a analyzovat je, lze 

také podle výskytu a množství určitých výrazových prostředků poznat strategie 

jednotlivých autorů i celých redakcí, jak čtenáře získat na svou stranu, ovlivnit jeho 

postoje, hodnoty či spotřebitelské návyky. Žáci by se měli naučit odhalovat tyto 

strategie ve všech mediálních sděleních. Zajímavé by také bylo porovnání tištěných 

a internetových verzí časopisů, případně diskuse, jakým způsobem a proč konkurují 

tištěným médiím internet a televize. 
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IV. Závěr 

Hlavním tématem diplomové práce je akceptabilita textu. V odborné 

literatuře (především v Příruční mluvnici češtiny a Encyklopedickém slovníku 

češtiny, v nichž oddíly o akceptabilitě zpracoval Marek Nekula) se uvádí několik 

příkladů projevů přijatelnosti textu, já jsem v této práci analyzovala a na 

konkrétních příkladech doložila tyto výrazové prostředky, které obě publikace 

explicitně jmenují: délku a strukturaci textu, kontaktní prostředky, adekvátní volbu 

útvaru národního jazyka a využití specifické slovní zásoby. Po podrobnějším 

seznámení s časopisy a jejich strategiemi, jak komunikovat se čtenáři, jsem se 

rozhodla zabývat se i tématem, syntaktickými prostředky (délkou a složitostí vět a 

souvětí, výpovědními modifikáty, srozumitelností a zřejmou formulací výpovědí) a 

aktualizací, protože také tyto prostředky významně ovlivňují konečnou podobu 

textu v tom smyslu, aby byl text pro čtenáře časopisů přijatelný. Je totiž samozřejmě 

v zájmu redakcí, aby jejich texty byly adresáty dobře přijaty a čtenáři jim rozuměli. 

Také tyto projevy akceptability jsem ověřovala na konkrétních příkladech. Bohatý 

jazykový materiál jsem získala analýzou textů určitých žánrů: úvodník, interview, 

reportáž, zpráva, recenze, návod, fotoromán, vlastní texty čtenářů. Materiál jsem 

uspořádala, klasifikovala, snažila se jej objektivizovat a postihnout jeho funkci. 

Užití různých jazykových prostředků, je motivováno snahou autorů navázat se 

svými čtenáři úzký kontakt. Je zřejmé, že autoři textů znají dobře své publikum, ať 

už na základě různých výzkumů, Media projektu, korespondence se čtenáři či z 

vlastních anket, případně z internetových diskusí, které na svých stránkách časopisy 

nabízejí. Z těchto příkladů vyplývá, že prostředky akceptability hrají při vzniku 

textu významnou roli a výsledný text výrazně ovlivňují. Jejich využití vychází 

z dobré znalosti cílové skupiny a snahy autorů čtenáře upoutat, získat si jejich 

pozornost a udržet si jejich zájem. Projevy akceptability se významně liší s ohledem 

na cílovou skupinu. Je zřejmé, že co je akceptovatelné pro široké publikum časopisu 

Bravo či dívčích časopisů, nemusí být akceptovatelné pro čtenáře ABC a naopak. 

Volba vhodného tématu je projevem akceptability ve všech časopisech a 

všech jednotlivých žánrech. V úvodnících je to většinou nějaká aktuální událost a 
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zkušenost autora, v recenzích hudební či filmové novinky, v reportážích a zprávách 

zajímavá fakta a události, v rozhovorech volba interviewovaných osobností, ve 

fotorománech láska a vztahy. Ve všech časopisech najdeme texty z oblasti filmu, 

hudby a počítačů, v ABC dominují technika, věda a příroda, v dívčích časopisech 

pak život celebrit, životní styl, móda, kosmetika, sex a vztahy. 

V časopisech pro mládež převažují kratší texty (úvodníky, recenze, krátké 

zprávy), jsou uvedeny titulkem, dále se nečlení. Hlavní informace je obsažena hned 

v úvodu textu a dále rozvíjena. Mezi delší články patří interview, reportáže, úvodní 

zprávy ABC, profily osobností, příběhy čtenářů; dlouhé texty jsou příznačné pro 

prvních deset stran každého čísla ABC. Všechny rozsáhlé texty jsou uvedeny 

titulkem a dále členěny do kapitol či odstavců, které bývají nadepsány 

samostatnými titulky. К přehlednosti a snadnější orientaci v textu napomáhají i 

grafické prvky, různé barvy a typy písma. Někdy jsou v textu tučně vytištěna určitá 

slova, která se většinou vztahují к tématu článku (úvodníky, rozšířené zprávy). 

Návody (mimo ABC) a fotoromány využívají číslování, v interview je odděleno 

pásmo tázajících se a dotazovaných. Je-li využito přímé řeči i v jiných žánrech 

(především v reportážích a recenzích), je označena uvozovkami. 

Cílová skupina a očekávání čtenářů determinuje také volbu útvaru národního 

jazyka. ABC přináší seriózní články, důraz je kladen na informativnost těchto textů. 

Jsou formulovány ve spisovném jazyce a ovlivněny populárně-naučným stylem, 

čemuž odpovídá i výběr jazykových prostředků (termíny, slang, objektivní 

slovosled, vysvětlující vsuvky, kondenzace apod.). V ostatních časopisech dominuje 

snaha o navázání úzkého vztahu se čtenářem, jež se projevuje stylizací mluvy 

mládeže ve všech žánrech, typická je tato strategie pro fotoromány (obecněčeské 

výrazy, expresivita, intenzifikace, univerbizace, zkracování slov, lineární řazení 

myšlenek, časté užívání spojky „a" apod.). Avšak i v časopisu ABC najdeme 

příklady mluvenosti, a to zejména v recenzích a úvodnících. V časopisech středního 

proudu se naopak spisovný jazyk objevuje v momentech, kdy se autoři snaží 

zdůraznit vážnost tématu (reportáže, odpovědi v poradenských rubrikách). 
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Volba kódu, zvolený žánr a očekávání čtenářů ovlivňuje i výběr jazykových 

prostředků na rovině lexikální. V reportážích, rozhovorech, zprávách, recenzích i 

návodech časopisu ABC zaznamenáme množství termínů z oblasti přírody, vědy, 

techniky či sportu a slangových výrazů (hudebních, počítačových, skateboardistů a 

snowboardistů). V ostatních časopisech převládají projevy expresivity, univerbizace 

a intenzifikace, časté jsou příklady emotikonů (úvodníky, interview, recenze, 

fotoromány). I zde však, především v rozhovorech, zprávách a recenzích, 

zaznamenáme příklady výše jmenovaných slangů. Termíny se nejčastěji vyskytují v 

návodech, pocházejí z oblasti módy, kosmetiky, tělovýchovy či životního stylu. 

Společné pro všechny časopisy je užívání tradičních zkratek (CD, DVD, sci-fi, 

ZOO). 

Syntaktická výstavba textů je opět určena dvěma různými strategiemi autorů. 

Informativně bohaté články ABC (rozhovory, reportáže, zprávy a návody) jsou 

ovlivněny odborným stylem, který se na rovině syntaxe projevuje užitím bohatě 

rozvitých vět jednoduchých, složitých hypotaktických souvětí, množstvím 

vložených a vztažných vět, kondenzátom a vsuvek, případně pestrého repertoáru 

spojek. Stavba textu je složitější, jednotlivé celky jsou těsněji spjaté. Jiné 

syntaktické prostředky jsou charakteristické pro stylizaci spontánního vyjadřování 

v ostatních časopisech (úvodníky, fotoromány, rozhovory): kratší souvětí, lineární 

řazení myšlenek, množství parataktických souvětí spojených spojkou „a", vedlejší 

věty příslovečné časové, omezená zásoba spojek (a, ale, že, aby). Spojitost těchto 

textů není tak výrazná. V textech více vázaných na situaci (aktuální událost, 

skutečnosti čtenářům známé) zaznamenáme subjektivní slovosled, syntakticky 

neúplné, eliptické vyjadřování, množství deiktických výrazů. Odborné články se 

snaží o nezávislost na situaci (reportáže, rozšířené zprávy či návody ABC), 

příznačný je pro ně objektivní slovosled, větší soudržnost textu. Pro obě strategie je 

společná snaha o oživení textu využitím výpovědních modifikátů (parcelace, 

parenteze, elipsy, aposiopese), doplňují i náročnější texty ABC. Projevem 

akceptability na syntaktické rovině je také využití autorského plurálu (reportáže 

ABC) či inkluzívního plurálu (návody v dívčích časopisech). 
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Kontaktní prostředky, oslovení, tykání, stylizované dialogy, výzvy, řečnické a 

ověřovací otázky, jsou charakteristické především pro dívčí časopisy, souvisí to se 

syntetickou personalizací (návody, poradenské rubriky). Kontaktní funkce je 

zároveň příznačná pro žánr úvodníku, cílem autora je vždy navázat vztah se 

čtenářem, oslovit ho, zaujmout, nalákat jeho pozornost na obsah časopisu. Nejméně 

těchto prostředků jsem zaznamenala v časopisu ABC. 

Projevem akceptability v časopiseckých textech je také využití aktualizace, 

tento jev prostupuje všemi žánry i časopisy. Zajímavé, neotřelé vyjadřování je 

charakteristické pro mluvu mládeže, proto v časopisech najdeme řadu příkladů. 

Jedná se především o jazykový humor, různé příměry, metafory či intertextové 

odkazy. 

Snažila jsem se také postihnout různé strategie autorů (projevy akceptability 

s nimi bezprostředně souvisejí), jak komunikují se svými čtenáři, jak je oslovují, 

získávají jejich důvěru. Redakce časopisů (časopis ABC v tomto směru opět 

vybočuje) a autoři konkrétních textů volí různé postupy. Nejvýraznější z nich je 

stylizace nespisovného jazyka, zejména mluvy mládeže. Významnou roli hraje i 

prezentace časopisu jako přítele / rádce / průvodce a důvěrníka čtenářů. 

Nepřehlédnutelnou strategií je také silná manipulace, sklon к bulváru a 

„zlidšťování" hvězd a populárních osobností. Za velmi progresivní považuji také 

udělování stále většího prostoru samotným čtenářům, kteří tak mají do určité míry 

možnost ovlivňovat formování a vývoj časopisu. 

Stylizace mluvy mládeže zvyšuje v případě časopisů úspěšnost komunikace. 

Své texty autoři aktualizují a různým způsobem ozvláštňují, využívají slovní zásoby 

pubescentů a adolescentů, různých obratů a formulací, univerbizace, expresivity, 

intenzifikace apod. Cílem této strategie je ukázat čtenářům, že členové redakce 

nejsou dospělými autoritami jako rodiče nebo učitelé, ale naopak jsou jejich 

kamarády, lidmi, kteří jim rozumí, chápou jejich starosti a problémy, jsou vždy na 

jejich straně. Znají odpovědi na jejich otázky, je na ně spolehnutí, i když všichni 

v okolí čtenáře selžou (rodiče, kamarádi, rodina). Jsou spolehlivými důvěrníky, 
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znalci potřeb čtenářů, jejich tužeb a představ. Časopisy pro mládež usilují 

v maximální míře o vytvoření intimního vztahu se čtenáři - kontaktní prostředky, 

explicitně vyjádřené zkušenosti redaktorů, žánr úvodníku, reportáže, poradenské 

rubriky, proto se jejich vyjadřování přibližuje jazyku, jakým čtenáři skutečně 

komunikují. Zároveň je však nutné uvést, že ze strany redakcí nejde jen o gesto 

vstřícnosti, ale také o příznak osvojení si určitých komunikačních strategií, které 

slouží například к přesvědčování či utváření jistých spotřebitelských návyků (např. 

stylizované dialogy). 

Obsahová náplň časopisů pro mládež (mimo ABC) často připomíná bulvár a 

časopisy životního stylu, kterých je v současné době na pultech velké množství. 

Také časopisy pro mládež sledují a zaznamenávají různé novinky a „perličky 

z kuloárů" apod. Hvězdy a slavné osobnosti jsou prezentovány jako obyčejní lidé 

s obyčejnými problémy, jako jedni z nás. Mladé čtenáře samozřejmě upoutá, že i 

slavný herec nosil rovnátka, nebo že úspěšná zpěvačka nezažila příliš vydařené 

první rande. Tuto strategii zesilují redakce rubrikami, ve kterých napovídají, jak 

napodobit módní variace jednotlivých osobností, líčení, životní styl, setkáme se i 

s články typu „Chceš mít sebevědomí jako...". К fotografiím osobností bývají často 

připojeny texty, stylizované jako přímá řeč vložená do úst osoby na fotografii, které 

mají navodit dojem bezprostřednosti, důvěrnosti. Tato důvěrnost je vyjádřena 

v oslovení, tykání celebritám, „vtipnými" komentáři apod. Všechny tyto texty 

vytvářejí pocit přímého kontaktu se známou osobností, mezi čtenářem a osobností 

jako by vzniká nějaký vztah. Vydavatelství si pomocí této strategie vlastně 

„připravují" budoucí čtenáře svých titulů pro dospělé. 

Redakce se snaží zatraktivnit strukturu časopisů prostřednictvím textů, které 

vytvářejí sami čtenáři. Najdeme řadu příkladů nejrůznějších výzev, aby se čtenáři 

svěřili, zeptali se, nechali si poradit, přihlásili se do různých anket, akcí apod. 

Časopisy se do určité míry řídí vkusem publika, aktuálními trendy. Pravidelně 

vycházejí plakáty, rozhovory, medailony různých osobností či texty písní na přání, 

čtenáři tak mají možnost významně ovlivňovat obsah časopisů, jejich tematickou 

náplň. Otevírá se však i velký prostor pro jejich vlastní příběhy či literární tvorbu. 
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Redakce publikují zážitky čtenářů, jejich vtipy, komentáře, poznámky, dotazy do 

různých typů poraden, ale zároveň i jejich literární pokusy (hlavně básničky a 

povídky). Čtenáři, v tomto případě spíše čtenářky, se zapojují do oblíbených 

proměn, nechávají se nalíčit a obléci s pomocí odborníka, vše je pak v časopise 

zdokumentováno. Objevují se i příklady, kdy sami čtenáři realizovali rozhovor se 

známou osobností. To, že si mohou do určité míry tvořit časopis sami, zajišťuje 

jejich zájem a zaručuje prodejnost. 

Všechny zmíněné strategie, především stylizaci mluvenosti, můžeme 

pravděpodobně považovat také za projev demokratizace jazyka jako jednoho ze 

znaků současného mediálního diskurzu. Velmi patrná je i tendence 

к internacionalizaci (pronikání anglicismů, termínů z oblasti hudby, módy a 

životního stylu) či marketizaci jazyka. Významnou roli hraje reklama a skrytá 

reklama, časopisy vytvářejí dojem, že jen správná image je zárukou úspěchu ve 

škole, v zaměstnání i v partnerských vztazích a v životě vůbec. 

Strukturu a srovnání časopisů jsem uvedla ve druhé kapitole. Ve zkoumaném 

vzorkuje velký rozdíl mezi časopisem ABC a ostatními časopisy pro mládež (jak ve 

struktuře, tak ve vyjadřování). Je to dáno rozdílnou cílovou skupinou, publikum 

ABC charakterizuje zájem o vědu, přírodu či sport, publikum ostatních časopisů pro 

mládež je vymezeno především věkově. V ABC převažují texty ve spisovné češtině, 

od ostatních časopisů se často liší tématem, dále pak délkou textů, využitím cizích 

slov, termínů a slangových výrazů či syntaktickými prostředky signalizujícími 

odborný styl. ABC tvoří populárně-naučné články, které mají čtenáře seriózně 

informovat, přinášet nové poznatky či rozvíjet znalosti, vědomosti a dovednosti 

svých čtenářů. Přesto bych časopis ABC neoznačila za časopis pouze „pro chytré 

děti", věřím, že dokáže oslovit širší mladé publikum. Z pohledu akceptability jsem 

dospěla к závěru, že ABC snáze přijmou čtenáři časopisů „středního proudu'y než 

publikum ABC například některý z dívčích časopisů. 
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PRAMENY: 

Časopisy (vzorek čísel z let 2002 - 2005): 

B r a v o - 5 , 10, 15,26/2003; 1, 11 ,25/2004 

Bravo Gi r l ! -7 , 22, 27/2003; 4, 5, 11, 15, 16/2004 

Dívka - 9 / 2002; 1 / 2003; 1, 3, 5, 6 / 2004; 1 / 2005 

Top dívky - 8, 10 / 2002; 4, 6, 7 / 2003; 4, 11 / 2004; 7 / 2005 

Popcorn - 9, 12 / 2003; 2, 5, 8, 11 / 2004; 12 / 2005 

ABC - 4, 5, 6, 7, 10, 11 / 2003; 24 / 2004; 21 / 2005 

Cosmogirl! - 6 / 2002; 4, 11 / 2003; 1, 2, 9 / 2004; 3 / 2005 

Internetové odkazy: 

www.uvdt.cz 

www.europress.cz 

www.bravoweb.cz(www.bravicko.cz) 

www.axelspringer.cz 

www.topdivka.cz 

www.popcornweb.cz 

www.stratosfera.cz(www.stratosfera.net) 

www.cosmogirl.cz 
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A N O T A C E 
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103 strany 

Tato diplomová práce by měla přispět к charakteristice jazyka tištěných médií 

určených mládeži jako specifické sociální skupině. Vychází z analýzy vybraných 

tištěných médií (časopisů) a snaží se postihnout, jaké komunikační strategie a jazykové 

prostředky užívají redakce časopisů pro získání a udržení dospívajících čtenářů a 

komunikaci s nimi. Na základě výsledků Media projektu 2005 se předmětem 

zkoumání staly texty časopisů Bravo, Bravo Girl!, Dívka, Top dívky, Popcorn, ABC a 

Cosmogirl!. Výzkumná část práce se soustředila na prostředky akceptability, které jsou 

doloženy na konkrétních časopiseckých textech. Byly analyzovány následující typů 

textů: úvodníky, interview, reportáže, recenze, zprávy, návody, fotoromány a vlastní 

texty čtenářů. Autoři textů vycházejí svým čtenářům vstříc různým způsobem, práce se 

zaměřila na tyto projevy akceptability: téma, délku a strukturaci textu, volbu určitého 

útvaru národního jazyka, slovní zásobu, výrazové prostředky na rovině syntaktické, 

kontaktní prostředky a aktualizaci. V závěru byly zmíněny i různé strategie autorů, jak 

komunikují se svými čtenáři. 
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