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Abstrakt
Práce se zabývá rozborem trhu s časopisy pro předškolní děti v letech 1990 až 2000.
V první části popisuje proměny mediálního prostředí a podmínky pro vydávání
periodických tiskovin. Sleduje všechny tituly, které byly v daném období vydávány, a
zaznamenává, jaký vliv na ně měly změny podmínek vydavatelského podnikání.
V druhé části se práce zaměřuje na vývoj vybraných titulů z hlediska vnějších a
vnitřních znaků v určeném období a srovnání daných časopisů mezi sebou. K analýze
byly vybrány tituly: Bobík, Medvídek Pú, Méďa Pusík, Mickey Mouse, Kačer Donald a
Sluníčko, analyzovány byly vždy dva výtisky z každého roku, ve kterém v období let
1990 až 2000 tato periodika vyšla. K dosažení cílů práce byla použita metoda
kvalitativního výzkumu a studium příslušné literatury.
Součástí práce je rovněž kapitola věnující se profilu dítěte předškolního věku, pro lepší
orientaci v tématu.

Abstract
The thesis deals with analysis of market with magazines for preschool children between
years 1990 and 2000. The first part describes the transformation of media environment
and conditions for issuing periodicals. Also monitors all the titles that were issued
during the period, and notes the impact that the publishing business conditions changes
had on them.
In the second part, the thesis focuses on the development of selected titles in terms of
external and internal characters in the specified period and compares these titles with

each other. For the purpose of the analysis were selected titles: Bobik, Medvídek Pú,
Méďa Pusík, Mickey Mouse, Kačer Donald and Sluníčko, there were analyzed every
two copies of each year in the period from 1990 to 2000 when the magazines were
published. To achieve our goals, the qualitative research methods and study of relevant
literature were used.
The thesis also includes a chapter devoted to the profile of preschool age, for better
orientation in the subject.
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Úvod
Žijeme v době, kdy jsou média nejrůznějšího typu a zaměření neoddělitelnou
součástí našich životů. Nedovedeme si bez nich představit běžný den, možná si jejich
vzrůstající vliv a význam ani neuvědomujeme. Média na nás působí v každou denní
dobu, z nejrůznějších míst, těmi nejrozmanitějšími způsoby. A nejenom na nás dospělé,
ale i na děti, a to již od jejich útlého věku. Televize, rádio, internet a v neposlední řadě
také tisk, to všechno má na děti jistý vliv, a přestože můžeme média vnímat jako zdroj
zábavy, nelze opomenout ani jejich další funkce, jako přenos informací a norem. Je
proto důležité všímat si obsahů mediálních sdělení, které se dostávají k nejmenším a
nejvíce ovlivnitelným lidem, dětem.
Dětský věk jednoznačně ovládají vizuální média – internet, televize, DVD a
videohry. Způsob, kterými jsou tyto produkty předkládány, je pro děti srozumitelný,
příběhy se velmi podobají realitě a proto není obtížné je zpracovávat a skutečně vnímat.
Vedle televize a internetu však působí také další, u předškolních dětí i jejich rodičů
často opomíjená, média. Následující práce se zaměřuje na jedno z nich, časopisy určené
pro předškolní děti.
Práce Časopisy pro předškolní mládež v období let 1990 až 2000 si stanovila
několik úkolů. Popsat českou mediální scénu a její proměny po roce 1989, zjistit jaké
tituly určené předškolním dětem vycházely v daném období, které vznikaly a zanikaly, a
také popsat, jak se tyto tituly během let, kdy byly vydávány, měnily.
V první kapitole je popsána metodologie, kterou je celá bakalářská práce
zpracována.
Druhou částí je podrobný profil dítěte předškolního věku, obsahuje psychický
vývoj dítěte, procesy učení a rozvoje dovedností, samostatnou podkapitolou je také
pasáž věnující se přístupu dětí k médiím.
Ve třetí kapitole jsou popsány změny mediálního prostředí a jejich vliv na
vydavatelské podnikání. Tato část práce také uvádí všechny časopisy pro předškolní děti
vydávané ve zkoumaném období a profily vybraných vydavatelství, která je měla ve
svém portfoliu.
Závěrečná část práce se pokouší zodpovědět otázku jak se konkrétně měnily
časopisy určené předškolním dětem v průběhu let 1990 až 2000. Činí tak pomocí
kvalitativního výzkumu na vzorku vybraných titulů. Vzhledem k tomu, že cílem práce
bylo obsáhnout celý trh s časopisy pro předškolní děti, bylo nutné analyzovat co
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nejrozmanitější vzorek titulů. Původní český titul, zahraniční mutace, periodikum, které
bylo vydáváno po celé zkoumané období, i takové které začalo vycházet až v druhé
polovině 90. let. Zde bylo, po důkladnějším studiu dostupných titulů, nutné odchýlit se
od původních tezí. V nich byly jako vzorky k analyzování určeny časopisy
Mateřídouška, Medvídek Pú, Méďa Pusík, Sluníčko a Šmoulové. Mateřídouška je
ovšem časopis určený dětem mladšího školního věku, proto nebylo vhodné ho do
analýzy zahrnout. Další změna nastala u periodika Šmoulové, které vycházelo pouze po
dobu dvou let. Tyto dva tituly byly tedy nahrazeny časopisy Bobík, českého vydavatele
Čtyřlístek s.r.o., a měsíčníkem Mickey Mouse, v roce 1996 přejmenovaným na Kačera
Donalda. Ten byl stejně jako Šmoulové produktem vydavatelství Egmont a vycházel po
celé sledované období.
Pátá kapitola, závěr, shrnuje celou práci a hodnotí dosažení stanovených cílů.
V několika posledních letech vznikla celá řada diplomových prací zabývajících se
vývojem jednotlivých titulů pro děti a mládež, titulů určených pro dospívající dívky,
komparace časopisů pro děti po roce 2000 a další. Téma vývoje časopisů pro předškolní
děti v 90. letech 20. století dosud zpracováno nebylo, proto doufám, že by tato práce
mohla přinést nové poznatky a informace.
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1. Metodologie práce
Cílem této práce je popsat trh s časopisy pro předškolní mládež, jeho stav a
proměny jednotlivých titulů v letech 1990 až 2000.
První část práce uvede podrobný profil cílové skupiny, tedy dětí ve věku 3 až 6
let. Bude se věnovat jejich psychickému vývoji, rozvoji schopností a dovedností,
procesu učení, neopomene ani vztah dětí k médiím. K vyhotovení tohoto profilu bude
zapotřebí studia literatury zaměřující se na vývojovou psychologii, psychologii
osobnosti, ale také nejrůznější příručky pro učitele a rodiče, které se věnují rozvoji
dovedností u předškolních dětí. Vzhledem k dostatečnému množství zmíněné literatury
a cílům práce budou primárně použity prameny od českých autorů, především pro jejich
znalost místního prostředí.
Další, stěžejní část bakalářské práce, je popis trhu s dětskými časopisy a jeho
proměn. Nejprve bude stručně popsána situace na českém trhu s periodickým tiskem
před rokem 1989 a jeho následné proměny v dalším desetiletí. K vyhotovení této
kapitoly využiji dostupné dokumenty mapující situaci na českém trhu z hlediska všech
faktorů, které ovlivňovaly tehdejší vydavatele. Vzhledem k tomu, že období 90. let 20.
století je z hlediska vydavatelského podnikání velmi obtížné zmapovat, využiji k jeho
popisu konkrétní příklady vybraných vydavatelství a titulů. V této oblasti bude
nápomocná práce Josefa Bendy, Vlastnictví periodického tisku v České republice v
letech 1989-20061, který se této problematice detailně věnuje, dále Encyklopedie
českých nakladatelství 1949-20062 Jana Halady a také internetové stránky samotných
vydavatelů.
Následně se práce zaměří na konkrétní tituly určené předškolním dětem. Nejprve
je nutné určit, o které časopisy se bude jednat. Tituly budou muset splnit následující
podmínky: musí se jednat o časopisy, například podle definice Ireny Reifové, tedy musí
se jednat o takové periodikum, které vychází v delších časových intervalech než noviny,
maximálně jedenkrát týdně, minimálně dvakrát ročně. Vykazuje stejnou vnitřní jednotu
danou zaměřením a obsahem,3 a svým zaměřením zahrnovat také skupinu dětí ve věku
3 až 6 let. K vyhledání těchto titulů bude využita databáze Evidence periodického tisku
1

BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Karolinum,
2007, 273 s. ISBN 978-80-246-1387-1.
2
HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 378 s. ISBN
978-80-7277-165-3.
3
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 32
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Ministerstva kultury České republiky4 a databáze Národní knihovny České republiky5,
která poskytuje ještě další údaje o titulech. 6 Na základě informací získaných z těchto
databází a také dalšího zkoumání titulů, z důvodu určení jejich zaměření, které není
vždy explicitně uvedeno, bude vytvořena skupina časopisů splňujících daná kritéria a
dále zpracována z hlediska cílů této práce. Tedy vydavatelské struktury, periodicity,
doby, ve které tituly vycházely. A to ve formě přehledné tabulky i souvislého textu. Do
vzorku nebudou ovšem zahrnuty časopisy vydávané křesťanskými organizacemi, které
byly často dostupné pouze regionálně a v omezeném množství.
Závěrečná část práce se pokusí zodpovědět otázku Jak konkrétně se v průběhu
let 1990 až 2000 měnily časopisy určené předškolním dětem?, a to pomocí
kvalitativního výzkumu zpracovávajícího vybrané tituly a jejich vývoj z hlediska
vnějších i vnitřních znaků a jejich celkového dojmu.
Vzhledem k cílům práce se kvalitativní výzkum zdá být vhodným nástrojem, jak
k těmto cílům dospět. Potvrzuje to také definice, kterou uvádí metodolog Creswell:
,,Kvalitativní

výzkum

je

proces

hledání

porozumění

založený

na

různých

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního a lidského problému.
Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o
názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách‘‘.7 Díky
této metodě bude možné zahrnout všechny zjištěné údaje a procesy, které povedou
k zodpovězení výzkumné otázky.8
Fáze kvalitativního výzkumu zahrnují definici výzkumné otázky, definici
dokumentu a pramennou kritiku9:
 Definice výzkumné otázky: vzhledem k tomu, že jedním z cílů této práce
je popsat změny a vývoj daných titulů, výzkumná otázka byla tedy
definována takto: Jak se konkrétně měnily dané tituly z hlediska vnějších
a vnitřních znaků během zkoumaného období? Takto určená otázka by
měla průběh zkoumání nasměrovat tak, aby získané informace
4

Evidence periodického tisku a vydavatelství. Ministerstvo kultury. [online]. 2007-2010 [cit. 2011-12-17].
Dostupné z: http://www.mkcr.cz/
5
Národní knihovna České republiky [online]. 2006 [cit. 2012-04-15]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/
6
Například: zaměření periodika, periodicitu, rozsah, rozměry.
7
CRESWELL, In: HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz.
vyd. Praha: Portál, 2008, s. 50
8
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál,
2008, s. 52
9

Tamtéž, s. 132
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zahrnovaly údaje o vydavatelích, grafickém zpracování, ceně, obsahu,
reklamě a dalších znacích, které mohou napomoci k zodpovězení
definované otázky.
 Definice dokumentu: v letech 1990 až 2000 bylo na našem území
vydáváno velké množství titulů pro předškolní děti. Vzhledem k tomu a
také s přihlédnutím k faktu, že zkoumané období představuje deset let,
není možné zkoumat všechny tyto tituly. Z celého souboru je tedy nutné
vybrat pouze několik z nich. Po delší úvaze a bližším seznámení s tituly
byly vybrány tyto: Sluníčko, jediný časopis, který vycházel i před rokem
1990, Mickey Mouse a jeho nástupce Kačer Donald, tento titul byl
vydáván již od roku 1990, Méďa Pusík, třetí nejdéle vydávaný časopis
pro předškolní děti, na českém trhu od roku 1991, dále Bobík, poprvé
vyšel v roce 1996, který je produktem českého vydavatele, a Medvídek
Pú, úspěšný časopis, uvedený na trh v roce 1998. Takto určený vzorek
by měl zahrnout všechny druhy vydávaných periodik pro předškoláky.
Časopisy českých i zahraničních vydavatelství, takové, které byly
dostupné na trhu již před rokem 1990, vznikly krátce po něm nebo byly
uvedeny na trh až v druhé polovině 90. let.
U každého z definovaných dokumentů byly analyzovány výtisky z let, ve
kterých dané časopisy vycházely, vždy dvě čísla, nejčastěji leden a
červenec. V případě, že některý těchto výtisků nebyl dostupný, bylo
analyzováno nejbližší dostupné vydání (únor, srpen).
Všechny zmíněné dokumenty byly získány ze skladů Národní knihovny České
republiky v Praze, Moravské zemské knihovny v Brně a Pedagogické knihovny J. A.
Komenského v Praze.
Výsledky provedeného zkoumání jsou formou tabulek a souvislého výkladu zpracovány
ve čtvrté kapitole této práce.
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2. Předškolní dítě: vymezení pojmu, psychologický
profil
2.1. Psychologický vývoj člověka
Každý člověk se během celého svého života vyvíjí. A to nejen fyzicky, ale
samozřejmě také po psychické stránce.10 V jednotlivých fázích života se mění způsoby
prožívání, chování, uvažování. S věkem se proměňují i potřeby člověka.11 Je proto
důležité zkoumat, jak a díky čemu dochází ke změnám lidské psychiky.
Mezi nejdůležitější činitele lidského vývoje patří, vedle genetické výbavy,
faktory vnějšího prostředí, z nichž nejvýznamněji do psychologického vývoje zasahují
vlivy sociokulturní. Sociokulturní vlivy určují normy, hodnoty a způsoby chování, které
jedinec, na něhož dané vlivy působí, přejímá. Tyto vlivy jsou mu zprostředkovávány
určitou sociální skupinou, ke které subjekt náleží. Může se jednat o nejrůznější instituce,
malé sociální skupiny (jako je například rodina, úzký okruh přátel) či média.12 Ti
všichni mají na člověka a jeho vývoj vliv, závisející na intenzitě a kvantitě, se kterou na
daného jedince působí. Pokud se jedná o přetrvávající vlivy, dochází ke změně
psychických procesů a vlastností člověka. Tento proces nazýváme učením.13
Učení a zrání (způsobené dědičností) jsou dvě základní cesty umožňující
realizaci duševního vývoje.14

2.2. Dítě předškolního věku
Předškolním věkem rozumíme období lidského života mezi 3. a 6. rokem.15 Od
třetího roku zaznamenáváme menší vázanost na rodinu, kontakty s vrstevníky začínají
nabývat na intenzitě a důležitosti. 16 Aktivity, kterým se samo nebo společně s kamarády

10

MATĚJČEK, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. s. 9
VÁGNEROVÁ Marie. Psychologie osobnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 13
12
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. s. 19
13
Tamtéž, s. 21
14
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče. 2.
přeprac. a rozš. Praha: Portál, 2009. s. 203-204
15
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. s. 102
16
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. s. 149
11

8
věnuje, nejsou již samoúčelné (nehraje si, aby si hrálo), ale mají určitý cíl. I přesto je
chování stále velmi egocentrické, váže se na subjektivní dojem. A právě to se má během
vývoje dítěte v předškolním věku postupně měnit.17 Celá etapa vývoje je ukončena
výrazným mezníkem v životě dětí, tedy nástupem do školy. Je to zlomová životní
událost, která je poměrně přesně časově vymezena. Jedinec k ní dospěje, dosáhne-li
určeného věku a také odpovídající vývojové úrovně. Ve škole je uveden do nového
prostředí, buduje si své postavení, integruje do denního režimu řízené učení, dochází tak
k velkým změnám.18
Dítě v předškolním věku je stále zaměřeno na nejbližší svět, tedy na zjevnou
podobu světa, kterou vnímá jako realitu. Vše, co vidí, bere jako neměnný fakt, veškeré
poznatky a zkušenosti jsou definitivní. Díky tomu si děti vytváří obraz světa, který
nejsou schopné opustit. Vnímají pouze zjevné znaky, často ulpívají na jedné vlastnosti
objektu a nepřipouští jakékoli změny v případě, že nejsou zcela jednoznačné a přijatelné
(logicky i emočně).19 V situacích pro ně jakkoli nesrozumitelných či nepřijatelných si
často vypomáhají fantazií, která je pro jejich věk typická a stále velmi důležitá. Je
nezbytná pro rovnováhu citovou i rozumovou. Pokud se dítě cítí ztracené a nechápe, co
se děje kolem něj, může mít jeho představivost harmonizující význam. Přestože je
v tomto věku již schopné rozlišovat živé a neživé objekty, je schopné rozdíly mezi nimi
přehlížet a přizpůsobit si realitu dle svých potřeb.20
Jedinec ve věku tří let si už začíná uvědomovat svoje vlastní já.21 To je spojené
s rozvojem identity, sebepojetí, dítě o sobě začíná uvažovat a postupně se objevuje
krátké, ale silné období, které je ve znamení egocentrismu.22 Tím je ovlivněno veškeré
vnímání dítěte, vše prožívá s ohledem na svoji osobu, své potřeby. Právě v této době se
setkáváme s egocentrickou řečí, která není primárně určená další osobě, je přímo
spojená s myšlením a jedná se především o spojení rozvoje řeči a proudu vědomí.
Pokud dítě hovoří s další osobou, není ještě schopno brát v potaz reakce druhého,
nejedná se o dialog.23 Stejně tak chápání okolí je ve velké míře vázáno na uvědomění si
sama sebe. Například prostor vnímá dítě jako něco, co ho přímo obklopuje, přeceňuje
17

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. s. 102
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče. 2.
přeprac. a rozš. Praha: Portál, 2009. s. 225-228
19
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. S. 103
20
Tamtéž, s. 106
21
ČAČKA, Otto. Psychologie dítěte. 1. vyd. Tišnov: Sursum, 1994. s. 16
22
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. s. 116
23
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče. 2.
přeprac. a rozš. Praha: Portál, 2009. s.61
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velikost objektů, které jsou blízko něj, transformuje podobu věcí podle úhlu, ve kterém
se na ně dívá. Podobné je vnímání času. Pojem času a časové jednotky se u dětí rozvíjí
pomalu, a to především díky opakujícím se jevům, jejichž součástí dítě je. Často
přeceňuje časové úseky, pokud se zrovna nudí, ale z praktického hlediska není čas ještě
vůbec důležitý. 24
V této době o sobě dítě uvažuje, ale není schopné samo dojít k závěrům. Začíná
se projevovat nekritičnost, sebehodnocení je stále závislé na názoru jiných, nejčastěji
rodičů.25 Přestože se dítě stýká s vrstevníky (například ve školce, na hřištích apod.), učí
se začleňovat do společnosti, soutěžit a spolupracovat, jedná se o rovný vztah, kde
nikdo nemá jasnou výhodu, vzorem jsou stále ještě rodiče, případně jiní dospělí.26
Rodina je největší autoritou, ideálem, je na ni pohlíženo zcela nekriticky. V době od tří
let života dítě akceptuje normy a pravidla určené společností. Považuje je za správné
především z důvodu, že jsou mu předkládány rodiči, dospělými, ještě o jejich správnosti
samo neuvažuje. Navzdory tomu se u něj začíná objevovat pocit viny za nežádoucí
chování (tedy porušení nastavených norem a pravidel), lze také zaznamenat sílící
citlivost svědomí (nemusí tomu už nutně předcházet pokárání nebo trest ze strany
rodičů).27 To vše dokazuje, že na jedince má primární vliv jeho rodina. A to nejenom
v otázce určování pravidel, ale i v oblasti učení.

2.3. Proces učení předškolních dětí
Dítě předškolního věku je velmi citlivé na všechny podněty v jeho okolí, učí se
bezděčně.28 Stále bojuje s přelétavostí pozornosti a je pro něj těžké soustředit se na
jednu konkrétní činnost, myšlení je útržkovité, nekoordinované, málo propojené. Je
spíše názorné, intuitivní, ještě není příliš flexibilní (to se začíná měnit v období 4. roku
života), jedinec ale zároveň stále více pozoruje a napodobuje okolí.29 Právě
napodobování je jedním z hlavních způsobů, jak se dítě začíná učit. Vzhledem k tomu,
že rodina má na dítě největší vliv, jsou rodiče hlavním vzorem, který potomci
napodobují. Přejímají zvyky, vzorce chování, názory. Podle vzoru rodičů si vytvářejí
24

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. s. 111-112
Tamtéž, s. 116
26
KÖSSELOVÁ KVĚTA. Šimon půjde do školy: Program všestranného rozvoje předškolního dítěte. 1.
vyd. Praha: Portál, 1995. s. 14
27
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. s. 120-122
28
ČAČKA, Otto. Psychologie dítěte. 1. vyd. Tišnov: Sursum, 1994. s. 43
29
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. s. 102-107
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povědomí o tom, co je špatné, co dobré.30 Díky komunikaci s dospělými rozvíjejí svoje
řečové, vyjadřovací dovednosti, učí se nápodobou projevu. U dětí je naprosto pravdivé
tvrzení, že ‚příklady táhnou‘.31 Proto je ze strany dospělých důležité, aby při učení
aktivně pomáhali, dítě podporovali a pokusili se mu porozumět.
V předškolním věku dítě začíná více přemýšlet o světě, rozšiřuje si pojmy o
předmětech, lidech. Dokáže soustředěně poslouchat vyprávění (v tomto věku
nejintenzivněji prožívají pohádky) a dokáže se k nim vyjadřovat, diskutovat o nich.
Také začíná pokládat ‚proč‘ otázky a snaží se tak dobrat podstaty věcí.32
Jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak se dítě učí a zároveň baví, je hra. Ve hře
nejde jenom o to, že děti získávají zkušenosti se světem, ale poznávají také sebe samé.33
Díky hraní rozvíjí nejrůznější dovednosti (sociální, pohybové) a celou osobnost
(intelekt, fantazii, tvořivost, vnímání). Přináší jim pocit realizace, smysluplnosti a
radosti. Nejrůznější aktivity jsou rovněž prostředkem kontaktu s dospělými a svými
vrstevníky (v pozdějším věku). Samozřejmě stejně tak jako osobnost a schopnosti
dítěte, mění se v závislosti na věku i to, jak a s čím si hraje. Lze říci, že hra se mění
s potřebami vývoje. Mezi třetím a čtvrtým rokem jsou oblíbené hračky, které jezdí
(vozík, vláček). Baví ho stavění objektů z kostek, skládání jednoduchých skládaček.
Začíná si víc kreslit, modelovat.34 Většina aktivit se vztahuje k běžným každodenním
činnostem, pomalu se začínají objevovat hry na sociální role, dítě už je schopné být
někým jiným (hry na vaření, na prodavačku). Postupem času do svých her děti zapojují
sociální vztahy – rodiče, v menší míře vrstevníky, některé mají svoje imaginární
kamarády.35
Mezi čtvrtým a pátým rokem začne dítě potřebovat více prostoru ke hraní. Je
více fyzicky aktivní, skáče, běhá, hraje si s míčem. 36 Jeho manuální dovednosti již
dovolují používání nůžek, štětců. Okolo pátého roku jsou děti schopné lepit, stavět
stavebnice, tvarovat z hlíny. 37 Více vyhledávají hry, které mohou hrát se svými

30

ČAČKA, Otto. Psychologie dítěte. 1. vyd. Tišnov: Sursum, 1994. s. 17
Tamtéž, s. 47
32
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. s. 114
33
ČAČKA, Otto. Psychologie dítěte. 1. vyd. Tišnov: Sursum, 1994, s. 47
34
BEDNÁŘOVÁ , Jiřina, ŠMARDOVÁ, Vlasta. Diagnostika dítěte předškolního věku: Co by dítě mělo
umět ve věku od 3 do 6 let. 1. vyd. Brno: Computer Press a.s., 2007. s. 59
35
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče. 2.
přeprac. a rozš. Praha: Portál, 2009. s. 242
36
BEDNÁŘOVÁ , Jiřina, ŠMARDOVÁ, Vlasta. Diagnostika dítěte předškolního věku: Co by dítě mělo
umět ve věku od 3 do 6 let. 1. vyd. Brno: Computer Press a.s., 2007. s. 59
37
Tamtéž, s. 6
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kamarády. Některé děti jsou schopné hrát hry, u kterých je nutné se střídat v aktivitě
(pexeso, domino).38
V období mezi pátým a šestým rokem života už dítě zvládá hry náročné na
pohyb, dobře ovládá jemnou motoriku, takže se velmi zlepšuje ve výtvarných aktivitách
(pokusy o výrobu vlastní knihy apod.). Právě výtvarné aktivity jsou vhodným
výrazovým prostředkem například jako způsob projevu nebo cvičení před výukou
psaní.39 Děti tohoto věku si rády hrají ve skupině dětí, oblíbené jsou pohybové
námětové hry. Dokážou se podělit o hračky, vystřídat se ve hře, jsou schopné
akceptovat pravidla her a popřípadě se smířit s prohrou. Pro děti ve věku pěti let jsou již
určeny didaktické hry, tedy hry, při nichž je učení záměrné. Jde o přechod mezi hrou
spontánní a činností, které má určitý vzdělávací cíl. Vzhledem k tomu, že hru
podmiňuje spoustu faktorů, je pozorování dětí při hře ideální způsob, jak se o dítěti
dozvědět velké množství informací. Lze vypozorovat jeho sociální dovednosti, jak
komunikuje, jak je vnímavé. Na základě těchto poznatků je potom snazší s jedinci
pracovat, pomáhat jim dál se rozvíjet, směřovat.40
Mezi vhodné vzdělávací aktivity tedy patří četba a sledování pohádek, které by
měly vedle zábavy přinášet také harmonii, poučení a rozvíjet fantazii, dále nejrůznější
hry podněcující radost dítěte z učení, zájem poznávat nové věci a snahu zvládat nové
dovednosti.41 Jako aktivity procvičující jemnou motoriku jsou ideální například
nejrůznější cvičení s prsty, tleskání pouze ukazováčky nebo kreslení cesty ven
z bludiště.42 Zrakové vnímání se dobře trénuje při rozlišování barev, vyhledávání
shodných dvojic či při hledání částečně ukrytých předmětů.43 Řečové dovednosti, které
jsou kolem pátého roku života již velmi dobře vybudované, lze procvičovat při
činnostech, kdy dítě popisuje charakteristické vlastnosti předmětů, popisuje, co vidí na
obrázku nebo vysvětluje význam slov.44
V současné době je ze strany rodičů a vyučujících ve školkách pochopitelně
složité věnovat dítěti tolik času a soustředěné pozornosti, kolik by potřebovalo. Nabízí
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se ale také množství pomůcek, které dítěti mohou přímo i nepřímo pomoci v rozvoji
myšlení, dovedností a současně je i bavit bez přítomnosti rodičů či kamarádů. Jedním
z těchto významných a dnes již nepostradatelných pomocníků jsou média.

2.4. Děti a média
Média a mediální komunikace obecně představují v dnešní společnosti důležitý
zdroj poznání, zkušeností a zábavy. Jsou neoddělitelnou součástí běžného života
každého jedince, formují společnost, ve které žije, podílí se na tvorbě norem sdílených
se všemi ostatními. Utvářejí veřejné mínění i osobní zkušenosti a prožitky jednotlivce.
Schopnost zpracovat informace přenášené médii je proto pro člověka nezbytnou
součástí fungování ve světě. Média mohou být člověku prospěšná v mnoha ohledech,
rozšiřují poznání, vzdělávají, pomáhají se rozhodovat, navozují pocit spojení
s ostatními, poskytují únik od starostí, zprostředkovávají struktury pro běžný den,
mohou ale zároveň také manipulovat s názory a informacemi, děsit, nepříznivě
ovlivňovat životní styl.45 Je proto důležité se s médii seznamovat, učit se dekódovat
obsahy mediálních sdělení a využívat je ke svému obohacení a zábavě. A protože se
mediální průmysl rozvíjí velmi dynamicky, je nutné, aby lidé na poznatky o médiích
přicházeli svojí vlastní zkušeností a nespoléhali se na mnohdy již neaktuální výklady a
návody, jak s nimi zacházet.
Děti se již od útlého věku s médii, ve všech jejich podobách, setkávají prakticky
denně. Televize, rádio, internet, noviny, časopisy. Tyto mediální produkty jsou součástí
jejich života od prvních chvil, kdy začínají vnímat svět kolem sebe. Vnímají svět
nekriticky, automaticky přejímají názory a normy, které jsou jim předkládány. Média
jsou pro ně tak i socializačními prostředky, protože prezentují určité modely chování,
jež děti potom napodobují.46 Chápou zpracovaná témata jako standard, vůbec neuvažují
o jejich pravdivosti. Vzhledem k tomu, že v dítě v předškolním věku nechápe rozdíl
mezi fikcí a realitou, často tak přejímá některé vzory chování i zcela nevědomě.47
Z toho důvodu je nutné, aby byla uplatňována určitá rodičovská kontrola užívání médií.
Rodičovský příklad má pro děti v útlém věku ještě stále značný vliv, sledují, jaká média
rodiče využívají, jaký k nim mají postoj. S přibývajícím věkem je ale pro dítě důležité
45
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identifikovat se s vrstevníky, sdílet společné zážitky, dění. K tomu slouží například
diskutování o filmech, seriálech. Jedinec tak cítí potřebu sledovat stejné produkty už
z důvodu, aby nebyl izolován od skupiny.
V současné době ovládá dětský předškolní věk jednoznačně televize, video a
počítače. U dětí jsou oblíbená ta média, která mohou sledovat vizuálně. Je to
nejjednodušší a nejpohodlnější forma vnímání. Pokud nerozumí nebo nechtějí sledovat
verbální doprovod, snadno se soustředí pouze na obrázky, jindy je televize pouze
kulisou, při níž se věnují jiným činnostem, hrám. 48 Tato multimédia výrazně ovlivňují
zájmy dětí, jejich vzory, skladbu dne. 49 Na druhé straně ale televize a filmy podporují
spíše pasivní druh zábavy, při které dítě ani nedostane možnost domýšlet si nebo se při
sledování namáhat s přemýšlením o obsahu. Celá řada experimentů dokazuje, že
televize spíše podporuje mechanické zapamatování informací, ale nerozvíjí tvořivost.50
Vzhledem k rozmanitosti televizních stanic a jejich programovému složení je
obtížné kontrolovat všechny obsahy, ke kterým se dítě dostane. Jedním z často
diskutovaných problémů v oblasti děti a televize je zobrazování násilí. Násilí
prezentované v mediálním příběhu jako součást života může podněcovat diváka
k podobnému chování, zejména kvůli tomu, že děti ještě nejsou schopny oddělit roviny
reality a fikce. 51 Samozřejmě záleží na prezentaci. V případě, kdy je násilné chování
zobrazované pozitivně (například jako způsob obrany), může jedinci takové jednání
připadat normální. Výsledkem sledování násilí v televizi ale nemusí být vždy agresivita,
mnoho dětí pociťuje strach. Některé výzkumy dokazují, že děti při sledování
zpravodajství zažívají pocit strachu, ten může přetrvat i značnou dobu po skončení
relace. Nemusí se jednat jen o zprávy kriminální nebo informace o válce, mnohdy jsou
jako stresory zmiňovány požáry, dopravní nehody, živelné pohromy. Děti pociťují
úzkost, nejistotu, strach o vlastní život či život rodičů. 52 Je tedy nutné je seznamovat
s pořady, vysvětlit jim, co vlastně sledují a nepodporovat přílišné sledování pořadů pro
ně nevhodných. Na druhé straně existuje množství vhodných pořadů určených pro
mládež, které jsou prospěšné, mohou děti něco naučit. Například základy cizích jazyků,
počítání, informace o světě kolem nás podávané vhodnou a pro děti srozumitelnou
47
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formou. Televize může také pozitivně ovlivňovat rozvoj řeči a vyjadřovací schopnosti.
Slouží rovněž jako trénink při přelétavosti pozornosti.53
Dalším médiem, se kterým se děti setkávají, je rádio. Pro předškolní věk je
ovšem typická netrpělivost a nízká míra pozornosti, kterou pouze zvukový záznam
nedokáže dlouhodobě udržet, proto není rádio dětmi příliš vyhledáváno.
Mezi další mediální produkty určené mládeži patří knihy a časopisy. Přestože je
jejich nabídka dostatečná, děti preferují vizuální média.54 Ve značné míře totiž zájem o
tisk závisí na zvycích rodiny, případě přátel. Pokud je čtení v rodině běžnou záležitostí,
pravděpodobně k němu najde cestu i dítě. Četba či prohlížení knih a časopisů je přitom
velmi aktivní způsob přijímání informací a poznatků. Jedinec se musí více namáhat při
interpretaci obsahů, ale může si příběhy dotvářet podle vlastní fantazie, čímž rozvíjí
tvořivost.55 Další výhodou tištěných médií je možnost se k nim kdykoli vrátit, znovu
s nimi pracovat. Dítě může s knihou strávit tolik času, kolik bude chtít, nebo potřebovat
pro její interpretaci. Není limitováno přesně určeným časem trvání, jako je tomu
například u televize nebo pořadu v rozhlase. Dítě předškolního věku je samozřejmě při
práci s knihou či časopisem limitováno schopností číst. Nicméně dokáže již velmi dobře
interpretovat obrázky, samo si z nich dovede vytvořit příběh, zvládne základy počítání,
je schopné luštit lehké hlavolamy, motorické schopnosti jsou ve věku pěti let již na
velmi dobré úrovni.56 Proto mohou mít i pro ně vhodné časopisy a obrázkové knížky
přínos. Pokud se děti s tiskem setkávají od útlého věku a vypěstují si k němu pozitivní
vztah, je pravděpodobné, že i v dospělosti se k němu budou vracet.
Mediálních produktů je v současné době nepřeberné množství, a ani pro
dospělého člověka není jednoduché se ve všem lehce zorientovat. Média denně také
působí na děti, pro které mohou být přínosné v mnoha svých podobách, ale naopak
děsivé a matoucí. Je proto nutné děti s médii seznamovat, pomáhat jim vybírat vhodné
produkty, naučit je, jak média využívat k získávání informací, poznatků, ale i k zábavě.
Média se stávají neoddělitelnou součástí našich životů a je nutné vědět, jak s nimi žít.
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3. Časopisy pro předškolní děti po roce 1989
3.1. Vydávání tisku před rokem 1989
Přestože doba před rokem 1989 se v českých tištěných médiích nevyznačovala
ani svobodou slova ani podnikání, jejich role byla přesto značná. Toho si byla vědoma i
vláda a na tisk nahlížela jako na potřebný, ale současně také podezřelý nástroj. Na
základě toho se z tištěných a dalších médií stal protežovaný i pečlivě hlídaný prostředek
komunikace. Noviny a časopisy ovšem nepředstavovaly pouhé rekvizity normalizační
politiky, byly společníky v běžném životě lidí. Znamenaly pro ně zábavu, poučení, zdroj
informací.57
Po roce 1948 se vydavatelství stala majetkem politických stran, společenských
organizací a nejrůznějších spolků, takto vytvořená vlastnická struktura se v podstatě
nezměnila po dalších 40 let.58 Nejčtenější deníky a týdeníky v 80. letech stále vydával
ÚV KSČ – Rudé právo, Večerní Praha, Květy; ÚV SSM – Mladá fronta, Mladý svět;
Revoluční odboroví hnutí – Práce; nebo například Československá strana socialistická –
Svobodné slovo.59
I v této době byla ale nabídka dostupných titulů velmi široká. Vycházely
časopisy určené mládeži, ženám, tituly zaměřené na konkrétní volnočasové aktivity.
V 80. letech se do Československa začaly dovážet i zahraniční časopisy, například
časopis Burda nebo francouzský komiks pro děti Pif. Tyto tituly byly ovšem drahé a
k dostání pouze na několika málo místech. Rovněž podléhaly kontrole příslušných
úřadů, proto se pronikání zahraničních časopisů nestalo masovou záležitostí. 60 V této
době se začal také výrazně projevovat nedostatek investic do nových technologií.
Stávající technické vybavení často způsobovalo nedostatek novinového papíru, který
vedl k přídělovému systému a k situaci, kdy se některé tituly stávaly nedostatkovým
zbožím.61
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Vedle legálního oficiálního tisku existovala v Československu také alternativní
scéna tvořená tituly exilovými, ale i takovými, které vznikaly přímo na území státu.
Mezi osobnosti, které se na poli nelegálního tisku angažovaly, patřily například Rudolf
Zeman, Jiří Dienstbier, Petruška Šustrová nebo Jiří Ruml. V průběhu jejich působení se
jim a dalším novinářům podařilo vydat velké množství významných titulů, které se
výrazně zapsaly do historie.62

3.2. Vydávání tisku po roce 1989
Rok 1989 znamenal pro česká média, stejně jako pro všechny další oblasti
lidského života, zásadní zlom. Doba porevoluční plynula ve znamení budování nových
demokratických struktur, změn legislativy, vytváření tržního prostředí, což mělo velký
vliv na podobu a roli médií. V první řadě byly oslabeny jeho vazby na stát, po několika
desetiletích byla obnovena svoboda slova a cenzura označena za nepřípustnou. Také
způsob, jakým byla média vnímána uživateli, se změnil. Čtenáři, posluchači a diváci
mediálních obsahů je začínají vnímat jako zdroj zábavy, uvědomují si konkurenční
prostředí na trhu a kladou vyšší nároky na podobu obsahů.63
Odstátněním a privatizací státních podniků odstartoval na českém trhu s tiskem
proces masivní změny vlastnických vztahů. Dosavadní deníky a časopisy přecházeli do
rukou dosavadních členů redakcí, nově vytvořených českých společností nebo
zahraničních vlastníků. 64 Vzhledem k nedostatečně nasycenému trhu vznikalo velké
množství nových titulů, ze zahraničí byly přejímány překlady úspěšných časopisů.65
Konkurence vydavatelů byla vysoká, čemuž bylo nutné přizpůsobit i podmínky
vydávání tiskovin. Samotný vstup na trh byl finančně velmi náročnou záležitostí,
zvyšovaly se ceny papíru, tisku, distribuce. Také čtenáři začali klást vyšší nároky na
obsahy a grafické zpracování, současně ale klesala čtenost tiskovin vzhledem ke stále
zrychlujícímu pronikání internetu. Základním kritériem rentability se stal náklad, na
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kterém byla závislá inzerce, hlavní zdroj příjmů.66 Ustavuje se tak reklamní trh, jehož
objem rok od roku roste.67
Pro mnohé vydavatele bylo ovšem plnění těchto podmínek náročné, často
dlouhodobě neudržitelné. Velké množství z nově vzniklých titulů zanikalo, jiné
přecházely do rukou zkušených vydavatelských koncernů, které na český trh vstupovaly
ze zahraničí. To vedlo k poměrně rychlé a rozsáhlé koncentraci vlastnictví na poli
českého periodického tisku. Od poloviny 90. let byl trh periodických tiskovin ustálen a
ovládán několika koncerny.68 Mezi nejvýznamnější vydavatele patří RINGIER ČR, a.s.
(vlastněný nizozemským RINGIER B.V.), který vydává například deník Blesk a Sport,
dále MAFRA a.s. (majoritně vlastněna Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH)
vydávající Mladou frontu DNES, VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (majoritně vlastněná
Verlagsgruppe Passau GmbH) z velké části ovládající český regionální tisk.69
Společně se změnou vydavatelského prostředí se transformovaly obsahy a
grafické zpracování většiny titulů. Tyto změny byly výraznější u časopisů, kterým se
věnuje následující podkapitola.

3.2.1. Trh s časopisy po roce 1989
Vývoj na trhu s časopisy měl podobný průběh jako transformace v oblasti
denního a regionálního tisku. Krátce po roce 1989 započal přerod tehdejších titulů, dělo
se tak privatizací, často oddělením redakce od vydavatele a založením vlastní
společnosti. Rostoucí poptávku brzy doplnily zcela nové časopisy vydávané převážně
zahraničními vydavatelskými domy, ale také českými subjekty.70
Trh s časopisy byl v 90. letech velmi různorodý, mnohem více než trh s denním
tiskem, je proto obtížné přesně popsat vývoj vlastnických vztahů. K lepší orientaci je
proto vhodné rozdělit zmíněné časové období do dvou etap. Na období let 1989 až
1992, kdy docházelo ke ,spontánní privatizaci´, zakládání nových titulů a začátku
pronikání zahraničních vydavatelů na trh. A na období mezi lety 1993 a 2000, kdy
66
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přešla většina českých vydavatelství a jednotlivých časopisů do rukou zahraničních
vlastníků, kteří dále rozvíjeli stávající nabídku a přinášeli další tituly.71
Příkladem nově založeného periodika českými novináři je časopis Reflex, který
vychází od roku 1990. Původně byl vydáván vydavatelstvím RX a.s., později jej
majitelé prodali společnosti RINGIER ČR.72 Toto vydavatelství má ve svém portfoliu
velké množství titulů, které zakoupila nebo založila během 90. let, například Blesk pro
ženy, Nedělní Blesk, TV Revue, ABC.73
Podobně jako Reflex vznikl i týdeník Respekt, nástupce samizdatového titulu
Informační servis. Respekt je jedním z mála časopisů, které i po roce 2000 zůstaly
v českém vlastnictví. Vydává jej R-Presse s.r.o., jejímž majoritním vlastníkem je Karel
Schwarzenberg.74
Jedním z původních českých nakladatelství, které v 90. letech přešly do majetku
zahraničních společností, je MONA s.r.o.. Vznik vydavatelství je datován do roku 1968,
kdy vznikl jako zastřešující vydavatelství pro tři časopisy: Vlasta, Žena a móda,
Praktická žena. Všechny zmíněné tituly vycházely také po roce 1989, Žena a móda
pouze do roku 1993, zbylé dva jsou vydávány i po roce 2000. V roce 1992 se
vlastníkem vydavatelství stává Nizozemský svaz nakladatelů, který poskytuje dceřiné
společnosti dostatek financí na modernizaci. 75 Díky nim byly v následujících letech
založeny časopisy Story a Překvapení, rovněž zakoupeno vydavatelství KWĚTY
ČESKÉ, s.r.o. vydávající Týdeník Květy.76
Mezi zcela nová vydavatelství, která se na českém trhu objevila, patří například
Hachette Filipacchi 2000, s.r.o., působící v Čechách od roku 1997 a vlastněné
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA a Burda Verlag Osteuropa GmbH. Jejich
portfolio zahrnuje časopisy Elle, Marianne a mnohé další. 77
Jak je patrné z uvedených informací, trh s časopiseckými tituly se během 90. let
velmi dynamicky rozvíjel. Vznikalo velké množství titulů určených konkrétním
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skupinám, které spojovala sociodemografická specifika, životní styl, zájmy. Vzhledem
k velké konkurenci, která mezi vydavatelskými domy vznikala, bylo zapotřebí hledat
stále nové cesty, jak upoutat pozornost potenciálních čtenářů. Začala tak vznikat nová
časopisecká kultura, zjednodušovaly se a zkracovaly texty, vznikaly internetové stránky
časopisů, velká důležitost byla přikládána vizuální podobě.78 Zvyšoval se důraz na
barevné provedení, lesk. 79 Předplatitelům byly nabízeny nejrůznější slevy a výhody.
Některé časopisy vycházely s občasnými přílohami, dárky.
Všechny časopisy se ovšem na konci minulého tisíciletí ocitly ve stejné pozici,
byly a stále jsou fatálně závislé na reklamě a inzerci.80

3.3. Časopisy pro předškolní děti v letech 1990-2000
,,Časopisem rozumíme takové periodikum, které vychází v delších časových
intervalech než noviny, maximálně jedenkrát týdně, minimálně dvakrát ročně. Vykazuje
stejnou vnitřní jednotu danou zaměřením a obsahem‘‘.81
Dítě předškolního věku je jedinec, který se nachází mezi 3. a 6. rokem svého
82

života.

Z těchto dvou definic je patrné, které tituly můžeme považovat za časopisy pro
předškolní děti. Před rokem 1989 byla jejich nabídka nedostatečná, existovalo velké
množství nejrůznějších titulů zaměřených na mládež, například Ohníček, Pionýr,
Sedmička Pionýrů, které byly ale primárně určeny dětem od deseti let, časopis
Mateřídouška měl cílovou skupinu mezi dětmi od šesti do osmi let.83 Jediným titulem
určeným předškolním dětem bylo Sluníčko. Vycházelo ve vydavatelství Mladá Fronta
již od roku 1967 a mělo tak velmi širokou základnu odběratelů. 84
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Situace se začala rychle měnit, v období let 1990 až 2000 vzniklo v Čechách
množství titulů orientujících se právě na předškolní děti. Některé z nich byly určeny
výhradně nejmenším dětem, jiné rozšířily cílovou skupinu i na mladší školní věk, řada
časopisů neurčila žádné věkové rozhraní, ale svými obsahy definovaly, že i jejich titul je
určen malým dětem. V následující tabulce jsou uvedeny všechny takové časopisy, pro
lepší orientaci v tématu, dále následuje podrobnější rozbor situace na trhu s těmito
tituly.

Tituly pro předškolní děti vydávané v letech 1990 - 2000
Název

Vydáváno v letech

Periodicita

Vydavatel

Sluníčko

1967-

1x mesíčně

Mladá fronta a.s.

Mickey Mouse

1990-1996

1x měsíčně

Egmont ČR, s.r.o

Méďa Pusík

1991-

1x měsíčně

Paleček 8+8

1994-1995

1x měsíčně

Moje pastelka

1994-1999

2x měsíčně

Šikulka

1995-1998

1x měsíčně

Honzík jde do školy

1995

1x měsíčně

Dumbo

1995-1997

1x měsíčně

Poznámky
dále pod
názvem Kačer
Donald

Pražská
vydavatelská
společnost, s.r.o.
Egmont ČR, s.r.o
ETC PUBLISHING,
dále pod
s.r.o.
názvem Pastelka
Periskop Příbram,
s.r.o.
Nakladatelství
Macek-Delta,
s.r.o.
dále pod
Egmont ČR, s.r.o
názvem Slůně
Čtyřlístek s.r.o.

Bobík

1996-2001

10x ročně

Tom a Jerry

1996-

dvouměsíčník

Egmont ČR, s.r.o

Kačer Donald

1996-

2x měsíčně

Egmont ČR, s.r.o

Šmoulové

1997-1999

dvouměsíčník

Egmont ČR, s.r.o

Hurvajz

1997-1998

1x měsíčně

Vydavatelství K

Barbie

1997-

1x měsíčně

Egmont ČR, s.r.o

Slůně

1997-2002

1x měsíčně

Egmont ČR, s.r.o

Medvídek Pú

1998-

1x měsíčně

Hurvajz Plus

1999-2000

1x měsíčně

Dáda

1999-2001

1x měsíčně

Egmont ČR, s.r.o
Hurvajz spol.
s.r.o.
Music Model
trust, s.r.o.

Pastelka

1999-

1x měsíčně

Reprogress, s.r.o.

dříve pod
názvem Mickey
Mouse
dále pod
názvem Hurvajz
Plus

dříve pod
názvem Hurvajz

dříve pod
názvem Moje
pastelka
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Již v roce 1990 vstoupila se svými překladovými tituly na československý trh
společnost Egmont orientující se na vydávání knih a časopisů pro děti. Prvním
časopisem, který uvedla na nový trh, byl komiksový Mickey Mouse, zpočátku měsíčník.
Jednalo se o velmi atraktivní novinku, objevovaly se v něm postavičky z pohádek Walta
Disneye, zpracován byl v pestrých barvách. Po krátké pauze, kdy časopis nevycházel
v roce 1995, byl obnoven a dále distribuován pod názvem Kačer Donald, tentokrát již
jako čtrnáctideník. Tituly západní produkce se známými pohádkovými postavami se
staly populárními, v roce 1995 začal Egmont s vydáváním měsíčníku Dumbo, který byl
o dva roky později přejmenován na Slůně. V roce 1996 následoval komiksový měsíčník
Tom a Jerry, o rok později dvouměsíčník Šmoulové, ten vycházel pouze dva roky. Od
roku 1997 vydává nakladatelství měsíčník Barbie, určený dívkám, od roku 1998
měsíčník Medvídek Pú. V letech 1994 až 1995 vycházel jednou měsíčně časopis
Paleček 8+8 omalovánek a hádanek. Jediný titul, který nevycházel z dílny Walt
Disney´s.
Známými pohádkovými postavami se ovšem inspirovali i čeští vydavatelé.
V roce 1996 se poprvé na českých novinových stáncích objevil Bobík z dílny tvůrců
komiksu Čtyřlístek vydávaný stejnojmenným vydavatelstvím Čtyřlístek, s.r.o.. Děti
časopisem provázel Bobík, jedna z hlavních postav dobře známého komiksu. Časem se
k němu přidaly také zbývající, Fifinka, Pinďa a Myšpulín. Zpočátku vycházel Bobík 8x
ročně, poté 10x. Poslední číslo vyšlo v roce 2001.
Podobným titulem byl původní český měsíčník Hurvajz, poprvé vydaný v roce
1997 Vydavatelstvím K, o dva roky později přejmenován na Hurvajz Plus. Tehdy jej
vydávalo Hurvajz s.r.o. ve spolupráci s Divadlem S + H. Jak název napovídá, jednalo se
o komiksy, úkoly a pohádky s postavami známých loutkových pohádek Spejbla a
Hurvínka. Poslední číslo časopisu vyšlo v roce 2000.
Mezi časopisy vydávané českými vydavateli patřil například měsíčník Honzík
jde do školy, kladenského nakladatelství Macek-Delta, s.r.o.. Tento, z větší části
černobílý titul, vycházel pouze v roce 1995, potom bylo jeho vydávání zastaveno.
V roce 1995 vznikl měsíčník Šikulka příbramského vydavatelství Periskop, které
vydává stejnojmenný regionální týdeník. Šikulka vycházel do roku 1998, kdy byl
zrušen.
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Mezi časopisy pro předškolní děti s nejdelším působením na trhu se řadí Méďa
Pusík. Česká mutace německého měsíčníku vychází od roku 1991 v licenci Pražské
vydavatelské společnosti, s.r.o..
Mezi posledními tituly, které v 90. letech 20. století vznikly na českém trhu, je
měsíčník Dáda společnosti Music Model Trust, s.r.o.. Děti jím provázela oblíbená
herečka Dagmar Patrasová, která se ve zmíněné době věnovala tvorbě pro děti. Časopis
vycházel až do roku 2011.
Za zmínku stojí také časopisy s křesťanskou tématikou, které nebyly uvedeny v
tabulce. Například Duha vydávaný mezi lety 1994 a 1997 nebo měsíčník Kroky od roku
1997. Oba tituly určené pro děti od pěti let zajišťovalo nakladatelství A-Alef s.r.o.. Mezi
další časopisy s křesťanskou tématikou patřil měsíčník Nezbeda, vydávaný od roku
1992 společností Portál, určený pro děti školního věku s přílohou Cvrček, pro
předškolní děti. A měsíčník Kulíšek, vydavatelství H+H Schusterovi. Nejednalo se
ovšem o tituly v široké distribuci, často byly distribuovány pouze regionálně, mnohé
z nich nevycházely pravidelně.85
Přestože i na trhu s časopisy určenými pro předškolní děti můžeme vysledovat
podobné tendence jako na trhu s ostatními časopisy a denním tiskem, předešlý výčet
vznikajících titulů a jejich osudu v průběhu desetiletí vykazuje jistou odlišnost. Po roce
1989 vzniklo velké množství časopisů určených nejmenším dětem, téměř polovina
z nich během deseti let změnila název nebo dokonce zanikla. Rozdílnou tendenci lze
ovšem pozorovat ve vlastnických vztazích. Drtivá většina zmíněných titulů byla od
počátku vydávána jedním vydavatelstvím.
Následující podkapitola obsahuje podrobnější profily několika z nich.

3.3.1. Profily vybraných vydavatelů časopisů pro děti v ČR
Egmont ČR, s.r.o.
Nakladatelství Egmont vzniklo na našem území již v roce 1990, tehdy ještě pod
názvem Egmont ČSFR jako zahraniční pobočka celoevropského nakladatelství Egmont
A/S. Tato dánská společnost založená již v roce 1878 Egmontem Haraldem Petersenem,
která ještě do roku 1992 nesla název Gutenberghus, vydává převážně překladovou
literaturu ve více než dvou desítkách států v Evropě. Významným okamžikem v historii
společnosti byl také rok 1948, kdy získala z USA kontrakty na časopis Kačer Donald a
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další produkty Walt Disney´s. V druhé polovině dvacátého století se portfolio Egmontu
rozrůstá o produkci v oblasti filmu a televize, v 90. letech začíná expandovat do
východní Evropy.86
Do Československa se společnost Egmont dostala již v roce 1990, kdy zde
založila svoji pobočku. Velmi rychle se zapsala do podvědomí dětských čtenářů, na něž
se zaměřuje. Velkou výhodou bylo výhradní právo na vydávání produkce Walta
Disneye, tedy možnost přiblížit dětem svět, který byl pro ně před rokem 1990 téměř
neznámý, o to více ale žádaný. První vydanou knihou v Československu byly Veselé
Vánoce Walta Disneye.87 Egmont se ovšem neomezil pouze na vydávání knih. Již
v roce 1990 uvedl na český trh svůj první komiksový časopis Mickey Mouse. Rychle
následovaly další tituly určené dětem všech věkových skupin, například Dumbo, Barbie,
Medvídek Pú. V současné době je vydáváno okolo třiceti podobných titulů. Koncem 90.
let rozšířilo nakladatelství svoji nabídku o sportovní časopisy, od roku 1999 Hockey
Pro, od roku 2000 Pro Football: magazín o mezinárodním fotbalu. 88
V roce 1992 došlo k rozdělení Egmont ČSFR na českou a slovenskou pobočku,
kdy vznikl Egmont ČR vlastněný dánskou společností Egmont Internacional Holding
A/S, dceřinou společností Egmont A/S.89
Tituly vydávané jedním z největších producentů dětské literatury v České
republice jsou typické výraznou grafickou úpravou a bohatými ilustracemi, které často
převažují nad textem.90
Čtyřlístek, s.r.o.
Vydavatelství Čtyřlístek vzniklo jako soukromý subjekt již v roce 1990. Jeho
vlastníky byli od počátků autoři komiksu Čtyřlístek: Jaroslav Němeček, kreslíř a
duchovní otec postav, který vlastní většinový podíl společnosti, 69,2%, dále Jiří
Poborák a Jiří Čehovský, spisovatelé působící jako scénáristé a šéfredaktoři vydávaných
časopisů, každý z nich vlastní 15,4% vydavatelství.91
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Původní portfolio vydavatelství se v podstatě oddělilo od nakladatelství
Panorama, které vydávalo tituly s komiksy Čtyřlístku již od roku 1969, tehdy ještě jako
knižní publikace. Samostatné vydavatelství Čtyřlístek s.r.o. se zaměřilo výhradně na
tituly spojené s postavami komiksu, začalo vydávat měsíčník Čtyřlístek, nejrůznější
speciály, omalovánky. Mezi lety 1996 a 2001 dokonce časopis Bobík určený nejmenším
dětem. 92
Vydavatelství a jeho produkty se v 90. letech dokázalo prosadit i mezi velkou
konkurencí zahraničních titulů, a to především díky velké oblibě komiksových
dobrodružství Pindi, Fifinky, Bobíka a Myšpulína u velkého množství čtenářů. To
dokazuje i 500. vydání časopisu, které vyšlo již v roce 2010.93
Mladá fronta a.s.
Historie vydavatelství a nakladatelství Mladá fronta sahá až do roku 1945, kdy
bylo založeno jako podnik Svazu československé mládeže. Od doby svého založení
vydávala Mladá fronta stejnojmenný deník, postupně se portfolio rozšiřovalo o
významné časopisecké tituly pro mládež: Mateřídouška, Sluníčko, Mladý svět. Vznikaly
ale také další tituly určené ženám, detektivní příběhy, encyklopedie. S nakladatelstvím
spolupracovala řada významných českých a zahraničních autorů i ilustrátorů.94
Po roce 1989 pokračovala Mladá fronta ve vydávání svých úspěšných titulů stále
ve

vlastnictví

Socialistického

svazu

mládeže,

který

nahradil

v roce

1969

Československý svaz mládeže. Ten byl ale po roce 1989 zrušen a vystřídán Svazem
mladých.95
V roce 1990 se po vytrvalých jednáních od Mladé fronty, nakladatelství a
vydavatelství odděluje deník Mladá fronta a časopis Mladý svět, od tohoto okamžiku
vydávané společností MaF a.s..
V roce 1993 je Svaz mladých nahrazen nově zřízeným Fondem dětí a mládeže,
který spravuje majetek tehdejšího SSM až do roku 2001, kdy byla nařízena jeho
likvidace.96
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V současné době je stoprocentním akcionářem vydavatelství Mladá fronta a.s.97
americká společnost EUROPEAN TRUST SERVICE INC.98 Mladá fronta je jedním
z nejúspěšnějších a největších vydavatelských domů v České republice, zahrnuje pestré
portfolio titulů, z nichž mnohé vydává od svého založení.99Má široké spektrum čtenářů,
což dokazují jak tituly ekonomické, tak i tituly pro ženy, muže, děti a další.100
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4. Vývoj vybraných časopisů pro předškolní děti
v letech 1990 až 2000
4.1. Profil a vývoj časopisu Bobík
101

Časopis Bobík v letech 1996-2000
Rok

Číslo

Podtitul

Vydavatel

Tisk

Šéfredaktor

Cílová
skupina

Periodicita

1.

Poznáváme,
hrajeme si,
vyprávíme

Čtyřlístek,
s.r.o.

Moraviapress
Břeclav

Jiří Čehovský

Od 3 let

8x ročně

210x295

16

14,90 Kč

5.

Poznáváme,
hrajeme si,
vyprávíme

Čtyřlístek,
s.r.o.

Moraviapress
Břeclav

Jiří Čehovský

Od 3 let

měsíčník

210x295

16

14,90 Kč

1.

Poznáváme,
hrajeme si,
vyprávíme

Čtyřlístek,
s.r.o.

Moraviapress
Břeclav

Jiří Čehovský

Od 3 let

měsíčník

210x295

16

15,50 Kč

7.

Poznáváme,
hrajeme si,
vyprávíme

Čtyřlístek,
s.r.o.

Moraviapress
Břeclav

Jiří Čehovský

Od 3 let

10x ročně

210x295

16

15,50 Kč

1.

Poznáváme,
hrajeme si,
vyprávíme

Čtyřlístek,
s.r.o.

Moraviapress
Břeclav

Jiří Čehovský

Od 3 let

10x ročně

210x295

16

15,50 Kč

7.

Poznáváme,
hrajeme si,
vyprávíme

Čtyřlístek,
s.r.o.

Moraviapress
Břeclav

Jiří Čehovský

Od 3 let

10x ročně

210x295

16

17,90 Kč

1.

Čtyřlístek
pro nejmenší

Čtyřlístek,
s.r.o.

RT Agentura

Jiří Čehovský

Pro
nejmenší

10x ročně

210x295

20

17,90 Kč

7.

Čtyřlístek
pro nejmenší

Čtyřlístek,
s.r.o.

RT Agentura

Jiří Čehovský

Pro
nejmenší

10x ročně

210x295

20

17,90 Kč

1.

Čtyřlístek
pro nejmenší

Čtyřlístek,
s.r.o.

Omikron
Praha

Jiří Čehovský

Pro
nejmenší

10x ročně

210x295

20

19,90 Kč

7.

Čtyřlístek
pro nejmenší

Čtyřlístek,
s.r.o.

Omikron
Praha

Jiří Čehovský

Pro
nejmenší

10x ročně

210x295

20

19,90 Kč

1996

1997

1998

1999

2000

Rozměry Počet
(mm)
str.

Cena

Časopis Bobík se poprvé na českých novinových stáncích objevil v červnu roku
1996 jako produkt původního českého vydavatelství Čtyřlístek, s.r.o., Na polinách 40,
Praha 4. Šéfredaktorem byl Jiří Čehovský, tvůrce populárních komiksů Čtyřlístek. Na
začátku své existence měl časopis vycházet 8x ročně, ale jeho periodicita se již po
několika málo vydáních změnila, na konci roku 1996 a začátku roku 1997 byl uváděn
jako měsíčník, dále vycházel 10x ročně.
Hlavním průvodcem periodika s podtitulem Poznáváme, hrajeme si, vyprávíme
se stal Bobík, jedna z postav příběhů Čtyřlístku. Jeho obrázky byly vždy na titulní
straně, uvnitř časopisu se neobjevoval jako hlavní aktér, spíše ,vykukoval´ na okrajích.
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Červeně označená pole upozorňují na změnu v údajích oproti předchozímu období.
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Obsah časopisu tvořily z větší části nejrůznější úkoly na procvičování motoriky
(spojování bodů, dokreslování obrazců, vystřihovánky) a cvičení počítání a psaní,
v každém čísle se děti věnovaly jednomu vybranému písmenu a číslovce. Dále se na
stránkách časopisu objevovaly pohádky. Vždy jedna klasická pohádka a jedna pouze
obrázková s Bobíkem, kterou měly děti vypravovat. Pravidelnou rubrikou byla Cesta
kolem světa, v níž byl popsán jeden stát nebo kontinent se svými typickými znaky, o
kterých měly děti povídat. Podobně vypadala dvoustrana věnovaná zvířatům a
rostlinám.
Obsahová struktura byla pevná a v prvních třech letech se měnila pouze
minimálně. Od listopadového čísla roku 1996 vycházela pravidelně na straně 2 rubrika
O našich dějinách, věnovaná vždy nějaké významné osobnosti z českých dějin. Jedinou
podstatnější změnou v letech 1996 až 1999 bylo zvýšení ceny. Z původních 14,90Kč
stoupla v lednu 1997 na 15,50Kč, o rok později na 17,90Kč.
Výrazným mezníkem v historii časopisu byl rok 1999, kdy došlo ke znatelné
transformaci obsahu. Od čísla 1 roku 1999 vydavatelství změnilo tiskárnu z tehdejší
Moravipress Břeclav na RT Agenturu. Bobík stále vycházel 10x ročně, v lesklém
provedení, ale o 4 strany delší se speciálním dárkem pro předplatitele a s podtitulem
Čtyřlístek pro nejmenší. Hlavními průvodci se staly všechny známé postavy z komiksu,
tedy Bobík, Fifinka, Pinďa, Myšpulín. Objevovaly se stejné rubriky a téměř totožné
úkoly jako v předešlých letech, pouze dostaly nové titulky; například Hrajeme si
s Pinďou, Myšpulínova abeceda, Fifinka vypravuje. Cesty kolem světa vystřídala
stránka o městech České republiky – Cesty naší vlastí.
V roce 1999 také poprvé vychází na stránkách periodika reklama, která se
pravidelně na straně 2 objevuje až do roku 2000. Jednalo se o reklamu společnosti
FOTOLAB. Byla zpracována jako Myšpulínova škola fotografování. V každém čísle se
děti dozvídaly jak správně fotografovat. Tyto stránky byly jediné s fotografiemi, zbytek
čísla byl vždy zaplněn pouze obrázky.
Poslední změna byla u časopisu zaznamenána v prvním čísle roku 2000, kdy
byla opět změněna tiskárna, tentokrát na Omikron Praha. To se projevilo pouze na ceně,
která stoupla na 19,90Kč. Takto vycházel časopis až do roku 2001, kdy bylo jeho
vydávání zastaveno.
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4.2. Profil a vývoj časopisu Medvídek Pú
Časopis Medvídek Pú v letech 1998-2000
Rok Číslo Podtitul

Tisk

1.

Tvůj
časopis o
přírodě

Egmont
ČR

Svoboda
Grafické
závody
a.s.

Šárka
Tomáš
Kadlecová Vondrovič

měsíčník

210x295

36

27
Kč

5.

Tvůj
časopis o
přírodě

Egmont
ČR

Svoboda
Grafické
závody
a.s.

Šárka
Tomáš
Kadlecová Vondrovič

měsíčník

210x295

36

27
Kč

1.

Tvůj
časopis o
přírodě

Egmont
ČR

Svoboda
Grafické
závody
a.s.

Šárka
Tomáš
Kadlecová Vondrovič

měsíčník

210x295

36

29
Kč

7.

Tvůj
časopis o
přírodě

Egmont
ČR

Svoboda
Grafické
závody
a.s.

Šárka
Tomáš
Kadlecová Vondrovič

měsíčník

210x295

36

29
Kč

1.

Tvůj
časopis o
přírodě

Egmont
ČR

Svoboda
Grafické
závody
a.s.

Šárka
Tomáš
Kadlecová Vondrovič

měsíčník

210x295

36

39
Kč

7.

Tvůj
časopis o
přírodě

Egmont
ČR

Svoboda
Grafické
závody
a.s.

Šárka
Tomáš
Kadlecová Vondrovič

měsíčník

210x295

36

39
Kč

1998

1999

2000

Překlad

Verše

Periodicita

Rozměry Počet
Cena
(mm)
stran

Vydavatel

Měsíčník Disney´s Medvídek Pú začal vycházet ze všech zkoumaných titulů
nejpozději, v červnu 1998. Jednalo se o překlad amerického časopisu Winnie the Pooh
Magazine inspirovaného filmovými a seriálovými příběhy Medvídka Pú. Časopis
s podtitulem Tvůj časopis o přírodě vydával Egmont ČR, výhradní vlastník práv na
pohádkové příběhy Walt Disney.
Medvídek Pú zůstal věrný svému názvu. Periodikem děti provázely známé
postavičky z pohádky. Byly hlavními aktéry pohádek a příběhů, objevovaly se
v rubrikách s úkoly a informacemi o přírodě.
Obsahová struktura se ve zkoumaném období nijak výrazně neměnila.
Pravidelně byly v titulu uváděny 3 až 4 pohádky, několik omalovánek a vystřihovánek,
velká část časopisu byla věnována přírodě a informacím o zvířátkách. V každém vydání
byla rovněž stránka na procvičení počítání. Všechny zmíněné rubriky byly pravidelně
umísťovány na určité místo a zaujímaly stejný rozsah. Nepravidelně se během tří
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zkoumaných ročníku objevovaly plakáty, recepty, básničky, nejrůznější návody na
výrobu hraček.
Hned v prvním zkoumaném výtisku zabírala dvě strany reklama, a to na další
produkty vydavatelství Egmont – knihy s Medvídkem Pú a časopis Slůně. Takto se
situace pravidelně opakovala, teprve v roce 2000 vyšla v lednovém čísle reklama
společnosti LEGO.
Z hlediska grafického zpracování se Medvídek Pú během tří zkoumaných let
nezměnil. Vycházel s lesklými pevnými deskami a lesklými vnitřními listy. Jako jeden
z mála časopisů ve své době obsahoval velké množství barevných fotografií, především
zvířat a rostlin. Od roku 2000 lákal své čtenáře na pravidelné dárky, které byly zdarma u
každého čísla. Zpočátku se jednalo o dárky z papíru (pexeso), později z plastu (formička
na vykrajování). Další výraznější změnou bylo zvýšení ceny - pravidelně každý rok.
Z původních 27 korun na 29 korun v roce 1999, o rok později stál Medvídek Pú o
celých deset korun víc.
Vydavatelství Egmont ČR pokračovalo s vydáváním časopisu i po roce 2000 a
toto periodikum vychází v Čechách dodnes.

4.3. Profil a vývoj časopisu Méďa Pusík
Časopis Méďa Pusík v letech 1991-2000
Cílová
Rozměry Počet
Periodicita
skupina
(mm)
stran

Cena

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Neumannová
Germany

Od 3 do
9 let

měsíčník

210x280

36

18Kčs

konsorcium
NMS a agentura
Zk

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Neumannová
Germany

Od 3 do
9 let

měsíčník

210x280

36

18Kčs

11.

konsorcium
NMS a agentura
Zk

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Neumannová
Germany

Od 3 do
9 let

měsíčník

210x280

36

18Kčs

3.

konsorcium
NMS a agentura
Zk

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Neumannová
Germany

Od 3 do
9 let

měsíčník

210x280

36

22 Kč

7.

konsorcium
NMS a agentura
Zk

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Neumannová
Germany

Od 3 do
9 let

měsíčník

210x280

36

22 Kč

Rok

Číslo

Vydavatel

1991

1.

konsorcium
NMS a agentura
Zk

4.
1992

1993

Originál

Překlad

30

3.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Neumannová
Germany

Od 3 do
9 let

měsíčník

210x280

36

22kč

7.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Neumannová
Germany

Od 3 do
9 let

měsíčník

210x280

36

22kč

1.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Neumannová
Germany

Od 3 do
9 let

měsíčník

210x280

36

22kč

1.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Od 3 let
Neumannová
Germany

měsíčník

210x280

36

24 Kč

7.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Od 3 let
Neumannová
Germany

měsíčník

210x280

36

24 Kč

1.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Od 3 let
Neumannová
Germany

měsíčník

210x280

36

24 Kč

7.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Od 3 let
Neumannová
Germany

měsíčník

210x280

36

24Kč/s
CD
89,90Kč

1.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Od 3 let
Neumannová
Germany

měsíčník

210x280

36

24Kč/s
CD
89,90Kč

7.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Od 3 let
Neumannová
Germany

měsíčník

210x280

36

24 Kč

1.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Od 3 let
Neumannová
Germany

měsíčník

210x280

36

24Kč/s
CD
75Kč

7.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Od 3 let
Neumannová
Germany

měsíčník

210x280

36

24Kč/s
CD
75Kč

1.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Od 3 let
Neumannová
Germany

měsíčník

210x280

36

24Kč/s
CD
89,90Kč

7.

Pražská
vydavatelstká
společnost s.r.o.

Rolf Kauka,
Rita
VPM
Od 3 let
Neumannová
Germany

měsíčník

210x280

36

25 Kč

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Titul Méďa Pusík byl na našem území vydáván nepřetržitě již od roku 1991. Je
tak jedním z nejdéle vycházejících časopisů pro předškolní děti v České republice. Na
český trh jej uvedlo konsorcium NMS a agentura Zk. Jednalo se, jako u většiny nových
titulů v té době, o českou verzi původního německého měsíčníku Bussi Bär. Oblíbená
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kreslená postavička medvídka Pusíka a jeho kamaráda Bella od autora Rolfa Kauky se
v Německu poprvé objevila na konci 60. let102, časopis měl tedy dlouhou tradici, což se
jistě projevilo i na obsahové struktuře. Ta se v české vydání téměř nezměnila během
celé zkoumané doby.
První číslo české verze se objevilo v létě roku 1991 s lesklými deskami,
mastnými vnitřními listy a čtyřmi stranami nečíslovaných vystřihovánek, které byly
pravidelnou součástí každého výtisku. Časopis neobsahoval fotografie, pouze obrázky
nepříliš věrné realitě, poprvé vyšel s fotkami v až v roce 2000.
Hlavním průvodcem byl pochopitelně medvídek Pusík spolu se svým
kamarádem psem Bellem. Dalšími postavami, které pravidelně mohly děti vidět, byla
rodina skřítků Wummelových, od roku 1996 byly jejich příběhy uváděny pod názvem
Lesníčkovi. V každém vydání měli svůj vyhrazený prostor také sourozenci Péťa a Líza.
Obsahová struktura se v průběhu let téměř nezměnila. První čtyři strany byly
věnovány příběhům Pusíka a Bella, následovalo několik stran s úkoly, nejčastěji se
jednalo o počítání, vymalovávání nebo hledání rozdílů na obrázcích. Následovala
dvoustrana informující děti o zvířátkách, životním prostředí nebo různých povoláních.
Další dvě strany byly věnovány vypravování Střapatý Péťa a upovídaná Líza. Poté se
střídaly úkoly s povídkami, nechyběla dvoustrana o Wummelových. Pravidelnou
rubrikou byl jednoduchý recept, který mohly děti vyzkoušet doma. Tuto strukturu je
možné vysledovat s menšími obměnami v každém ze všech analyzovaných výtisků
časopisu. Větší rozdíly se ovšem objevovali mezi jednotlivými měsíci. V letních
měsících přibylo návodů na hry, mírně se snížil počet úkolů zaměřujících se na psaní a
počítání.
První reklama byla zaznamenána v březnovém vydání roku 1994, kdy soutěž pro
čtenáře sponzorovala společnost LEGO. Ve všech dalších číslech časopisu se od té doby
našla nejméně jedna strana s reklamou na hračky této společnosti. Na soutěže
sponzorované Legem byla dokonce upoutávka na každé titulní straně. Netrvalo dlouho a
přidávaly se další firmy. Od roku 1996 zabíraly reklamy v každém čísle 3 až 4 strany.
Jednalo se především o firmy vyrábějící sladkosti, džusy, společnosti produkující hudbu
určenou dětem. V červencovém výtisku z roku 1999 propaguje svoje produkty
102
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společnost McDonald´s. V posledním analyzovaném vydání, červenci 2000, vyšlo
dokonce 6 stran reklam.
Méďa Pusík, přestože působil na českém trhu dlouho dobu, nezaznamenal
během zkoumaného období žádné výrazné proměny. Jediná změna ve vlastnických
vztazích se udála v roce 1994. Od této doby byl časopis vydáván v licenci Pražské
vydavatelské společnosti s.r.o.. Na podobu a obsah titulu tato událost neměla žádný
větší dopad. Cena se poprvé zvýšila již v roce 1993, poté v roce 1996. Od roku 1997
bylo možné zakoupit také verzi s CD, a to za cenu 89,90Kč. Součástí balení byly i
omalovánky. O dva roky později klesla cena na 75Kč, v roce 2000 se ale vrátila zpět na
89,90Kč.
Titul Méďa Pusík byl po roce 2000 i nadále vydáván a je v portfoliu Pražské
vydavatelské společnosti dodnes.

4.4. Profil a vývoj časopisu Mickey Mouse / Kačer Donald
Časopis Mickey Mouse 1990-1996 a Kačer Donald 1996-2000
Rok

Číslo

Vydavatel

Periodicita

Rozměry
(mm)

Počet
stran

Cena

1990

1.

Egmont ČSFR

měsíčník

170x220

36

19Kčs

1.

Egmont ČSFR

měsíčník

170x240

36

19Kčs

7.

Egmont ČSFR

měsíčník

170x240

36

22Kčs

1.

Egmont ČSFR

měsíčník

170x240

36

22Kčs

7.

Egmont ČSFR

měsíčník

170x240

36

22Kčs

1991

1992
1993

výtisk nedostupný

1994

přestávka ve vydávání

1995

výtisk nedostupný

1996

1997

1998

1999

1.

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

32 Kč

1. /únor- první
číslo Kačera
Donalda

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

32 Kč

13.

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

32 Kč

6.

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

33 Kč

13

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

33 Kč

1.

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

35 Kč

13.

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

37 Kč

1.

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

39 Kč

13.

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

39 Kč
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2000

1.

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

39 Kč

13.

Egmont ČR

2x měsíčně

170x260

48

39 Kč

Měsíčník Mickey Mouse byl prvním komiksovým titulem, který uvedl na český
trh EGMONT ČR. Stalo se tak již v říjnu roku 1991. Na našem území se do té doby
neobjevovaly žádné podobné knihy ani časopisy. Produkty vydavatelství, které zde
mělo výhradní právo na vydávání pohádek Walta Disneye, se tak staly rychle populární.
Obsah časopisu zprvu tvořily výhradně komiksy s příběhy známých postav
amerického seriálu. Změnu lze zaznamenat až v roce 1996, po roční pauze ve vydávání.
Od tohoto roku se změnila obsahová struktura periodika, objevují se zde první
fotografie, titul vychází jako čtrnáctideník. Komiksy stále tvořily velkou část každého
vydání, přibyly ovšem další rubriky. Jednalo se o vtipy a nejrůznější kuriózní informace
ze světa. V dalších letech se začínají objevovat také hlavolamy, křížovky, hádanky. Od
roku 1997 jsou součástí každého čísla dárky. Často šlo o dárky na pokračování (v
každém čísle byl určitý počet karet nebo součástka k sestavení kompasu apod.).
Nejvýraznější rozdíly mezi jednotlivými čísly je možné pozorovat, podobně jako u
titulu Méďa Pusík, v letních měsících, kdy je část s komiksy zkrácena a místo ní jsou
přidány informace o kempování, letních hrách apod..
Také reklama měla své pevné postavení již od počátku vydávání časopisu. Od
roku 1992 byla vždy minimálně jedna strana věnována propagaci dalších produktů
vydavatelství EGMONT ČR. V roce 1997 se poprvé na stránkách časopisu objevila
reklama na produkt jiné společnosti, než bylo domovské vydavatelství. Sponzorem
jedné ze soutěží se stal Reebok s.r.o.. Postupně se přidávaly další společnosti: Philips
s.ro., Kodak s.r.o., Falcon s.r.o., LEGO s.r.o.. Většinou se jednalo o propagaci
v souvislosti se sponzorováním soutěže.
Výrazným okamžikem v historii periodika se stal rok 1996, tehdy vyšel
naposledy časopis pod názvem Mickey Mouse a od února byl dále vydáván pod názvem
Kačer Donald. K přejmenování došlo po vyhodnocení ankety, ve které se děti měly
vyjádřit, zda si změnu přejí. Tato událost neměla ale zaznamenatelný vliv na obsah ani
podobu časopisu. Stále byl vytištěn na lesklém papíru, proměnou prošlo pouze logo.
Výrazně se během let ovšem měnila cena, z původních 18Kčs se vyšplhala až na 39Kč.
Časopis s podtitulem Nejzábavnější časopis na světě vydává EGMONT ČR
dodnes.
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4.5. Profil a vývoj časopisu Sluníčko
Časopis Sluníčko v letech 1989-2000
Rok

Číslo

Vydavatel

Tisk

Šéfredaktor

Podtitul

Periodicita

Rozměry
(mm)

Počet
stran

Cena

1989

1.

SSM v Mladé
frontě

Polygrafia

Jan Krůta

Pro
nejmenší

měsíčník

170x230

32

2Kčs

5.

SSM v Mladé
frontě

Polygrafia

Jan Krůta

Pro
nejmenší

měsíčník

170x230

32

2Kčs

11.

Mladá fronta
a.s.

Polygrafia

Jan Krůta

Pro
nejmenší

měsíčník

170x230

32

2Kčs

7.

Mladá fronta
a.s.

Polygrafia

Jarmila
Holaňová

Pro
nejmenší

měsíčník

210x185

24

5,50Kčs

11.

Mladá fronta
a.s.

Polygrafia

Jarmila
Holaňová

Pro
nejmenší

měsíčník

210x185

24

5,50Kčs

8.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Holaňová

Pro
nejmenší

měsíčník

210X250

24

5,50Kčs

11.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Holaňová

Pro
nejmenší

měsíčník

210x250

28

11,90Kčs

5.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro
nejmenší

měsíčník

210x250

28

11,90Kčs

12.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro
nejmenší

měsíčník

210x250

28

11,90 Kč

5.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

36

11,90 Kč

11.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

28

11,90 Kč

5.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

36

13 Kč

11.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

28

15 Kč

1.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

36

15 Kč

7.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

28

17 Kč

1.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

28

17 Kč

7.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

28

17 Kč

1.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jarmila
Krůtová

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

36

20 Kč

7.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jan Krůta

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

36

20 Kč

1.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jan Krůta

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

36

20 Kč

7.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jan Krůta

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

36

20 Kč

1.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jan Krůta

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

36

20 Kč

7.

Mladá fronta
a.s.

ČTK Repro a.s.

Jan Krůta

Pro malé
a větší

měsíčník

210x250

36

20 Kč

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000
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Měsíčník Sluníčko je nejdéle vycházejícím periodikem určeným předškolním
dětem u nás. Ve vydavatelství Mladá fronta začalo vycházet již v roce 1967. Je tedy
jediným ze zkoumaných titulů, který na českém trhu existoval před rokem 1989.
Přestože se jednalo o časopis s dlouhou tradicí a širokou čtenářskou základnou, bylo
nutné jej po roce 1990 výrazně změnit, aby se dokázal prosadit ve stále sílícím
konkurenčním prostředí. To se během zkoumaného období 1990 až 2000 skutečně
podařilo. Žádný jiný ze zkoumaných časopisů neprošel tak viditelnou vizuální a
obsahovou proměnou, jako Sluníčko.
Nějakou dobu, konkrétně celý rok 1990, nedošlo u vnějších znaků k žádné
změně. První výrazná proměna v oblasti grafického zpracování byla oznámena
v prosinci 1990, kdy redakce uvedla v sekci pro rodiče, že příští číslo vyjde v březnu,
z důvodu instalace nové tiskárny. Čtenáři ale měli být odměněni zcela novou podobou
časopisu s většími rozměry a několika stranami tvrdých vložek na vystřihování navíc.
K tomu ovšem nedošlo. Následující číslo bylo vytištěno na stejném matném papíře,
dokonce v menší velikosti než doposud a čítalo o osm stran méně. Redaktoři se
čtenářům omlouvali a zdůvodňovali neproběhnutí změn cenou časopisu, která by byla
příliš vysoká. Ke slibované proměně došlo o rok později, kdy Mladá fronta a.s. změnila
tiskárnu. Od ledna 1992 jí byla ČTK Repro a.s., což se okamžitě projevilo zvětšením
rozměrů periodika a také lesklým papírem, na kterém byl časopis vytištěn. V roce 1993
začíná vycházet několik středových listů na takovém papíře, na který mohou děti kreslit,
počet stran navíc sloupl o čtyři. V takové grafické úpravě vychází Sluníčko až do roku
2000, mění se pouze počty stran a v roce 1997 přibývají slibované nečíslované
vystřihovánky na tvrdém papíře.
V závislosti na grafickém zpracování stoupá průběžně také cena časopisu.
Z původních 2Kčs v roce 1990 se pravidelným zvyšováním vyšplhala až na 20Kč od
roku 1998.
Stejně výrazně jako technické parametry se během sledovaného desetiletí měnil
obsah časopisu. Před rokem 1989 zaujímaly většinovou část periodika pohádky,
básničky a písničky. Po roce 1989 tento trend pokračoval ještě několik dalších vydání a
potom se začínal pozvolna měnit. Obsahová struktura výtisků roku 1990 vypadala
následovně: první čtyři strany zaujímala pohádka, dalších pět básnička a písnička,
následovaly tři strany úkolů zahrnujících počítání, procvičování abecedy a vybarvování.
Dalších pět stran bylo věnováno básničkám a pohádkám. Své trvalé místo měla také
soutěž Dobrý chodec, která probíhala každý rok. Ve vydání se objevily obrázky od dětí,
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pravidelná strana pro rodiče, komiks a několik dalších úkolů. Podobně vypadala
struktura časopisu do roku 1992. Od tohoto okamžiku se začaly textů pomalu zkracovat
a zjednodušovat. Básničky se podstatně zkrátily, namísto několika stran byly dlouhé
maximálně několik slok.
Například básnička, která vyšla v zářijovém čísle roku 1989, zaujímala šest stran
a byla poměrně složitá na pochopení:
,, V asfaltové zemi,
v betonové vesničce,
se zelená poslední zahrada
na světě.
Ale zemřel poslední
zahradní děda
a zahradní domek
zůstal prázdný…‘‘103
Naopak básnička uvedena v roce 1992 dokazuje, jak se během dvou let změnil
obsah časopisu:
,, Když je buřinka malinká,
Nosí blesky v kapse,
Říká se jí buřinka,
Plaší jenom vrabce.‘‘104
Od roku 1992 se rovněž začaly objevovat nové rubriky. Dvoustránka o
zvířátkách, větší množství úkolů zaměřujících se na počítání a abecedu, Putování
s Vteřinkou, které přinášelo nové informace o světě kolem nás. Na stránkách časopisu
měly ovšem své místo i některé ze starších rubrik. Například soutěž Dobrý chodec,
komiks U pešků, který později nahradili Zahrádkovi a následně Cestovatel Všetečka a
Honzík a Kulda. Titul neměl tak pevnou strukturu jako předešlé zkoumané časopisy.
Velmi malé množství stálých obsahů se objevovalo na určitém místě, měnil se jejich
rozsah, zpracování, některé rubriky vycházely každý druhý měsíc. Jediným pravidelně
103

Úryvek básně Poselství jabloňového krále, Jan KRŮTA, Sluníčko, č.5, ročník 23, SSM v Mladé
frontě, Praha, 1989, s.2
104
Žáček Jiří: Buřinka. Sluníčko, č.5, ročník 25, Mladá fronta a.s., Praha, 1992, s. 3
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umístěným prvkem byl komiks na poslední straně každého vydání. Do roku 1993 se zde
objevoval původní komiks Čimčárek, po následující dva roky dokonce zahraniční My
little Pony od společnosti Hasbro. Od roku 1994 jej vystřídal opět původní seriál
Bambulka a Bazilínek. V roce 1996 byl nahrazen komiksem Pik a Kvik, který na svém
místě zůstal až do roku 1999, dokud nebyl vystřídán Datlíkem a Hátou.
Své místo na stránkách časopisu měla tradičně také reklama. Poprvé byla
zaznamenána v roce 1993 v lednovém vydání. Jednalo se o propagaci zmrzliny Algida.
V každém dalším čísle potom vycházela jedna strana určená reklamě. V této době zde
inzerovaly firmy Nesqiuk nebo Supraphon. Od roku 1995 již zaujímaly reklamy strany
dvě, a to pravidelně str. 2 a 35. V roce 1996 se poprvé objevila soutěž sponzorovaná
Legem, stejně jako u ostatních analyzovaných časopisů, a rovněž se stala pravidelnou
součástí periodika. Objem reklamy i nadále stoupal, v roce 2000 se v posledním
zkoumaném čísle vyskytlo 6 reklam.
I přes silnou konkurenci se časopis Sluníčko dokázal na českém trhu po roce
1989 prosadit. Přizpůsobil vizuální podobu i obsah měnícím se požadavkům čtenářů a
povedlo se mu vydobýt si své místo. O tom svědčí i fakt, že je Mladou frontou a.s.
vydáván dodnes.

4.6. Shrnutí
Přestože analyzovaný vzorek tvořila skupina velmi rozmanitých titulů –
původních českých, zahraničních překladových, časopisy vycházející celé zkoumané
období, i takové, které vznikly v druhé polovině 90. let - lze u nich vypozoroval celou
řadu shodných znaků z hlediska vývoje titulu ve sledovaném období.
V první řadě byly velmi stabilní v otázce vlastnictví. Téměř všechny zkoumané
časopisy byly vydávány stejným vydavatelstvím, pouze Méďa Pusík změnil vydavatele,
a to jednou v roce 1993. Stejně tak se minimálně měnilo grafické zpracování časopisů.
Výjimkou je pouze Sluníčko, které se nutně muselo transformovat po roce 1998, aby
stačilo konkurenci. Od roku 1993 se ani jeho podoba výrazně nezměnila.
Shodné jsou pro všechny tituly také postupné tendence nabízet čtenářům
nejrůznější dárky a přílohy navíc. U některých je to několik stránek omalovánek, pro
jiné plastové hračky. Tyto suplementy se začínají objevovat v druhé polovině
zkoumaného období.
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Samostatným tématem, které musím zmínit, je reklama. Ta se postupem času
objevila ve všech zkoumaných časopisech, v některých koncem sledovaného období
zaujímala více než desetinu obsahu periodika. Zaměřením se jednalo nejčastěji o
produkty čokoládoven a hračkářství. Medvídek Pú, Mickey Mouse a Kačer Donald
měly na svých stránkách pravidelně upoutávky na další produkty vydavatelství
EGMONT ČR. Ve všech analyzovaných titulech, s výjimkou časopisu Bobík, se
objevily soutěže sponzorované společností LEGO. Nejvyšší podíl reklamní plochy měly
koncem roku 2000 shodně periodika Sluníčko a Méďa Pusík. Nejméně naopak titul
Bobík.
Ze všech zkoumaných hledisek se nejvíce vyvíjel měsíčník Sluníčko, to je
ovšem pochopitelné vzhledem k situaci, ve které se od počátku roku 1990 nacházel.
Naopak nejmenší změny byly zaznamenány u titulu Medvídek Pú, ani zde není pochyb
o důvodech, proč tomu tak bylo. Přišel na trh jako jeden z posledních a navíc se jednalo
o dobře zavedený a vyzkoušený model ze zahraničí.

39

5. Závěr
Tato práce si na počátku zpracování určila několik cílů.
V první řadě popsat změny české mediální krajiny a podmínek, za kterých
vydavatelé uváděli na trh své produkty, po roce 1989 a v následujícím desetiletí. Tento
cíl se myslím podařilo splnit díky množství dostupné literatury a jejímu studiu. V práci
jsou zpracovány proměny vydavatelského podnikání a jejich dopad na podobu trhu
s periodiky.
Dalším cílem práce bylo popsat trh s časopisy určenými pro předškolní děti a
vysledovat jeho proměny v průběhu zkoumaného období. Zpracování této části práce
považuji za nejsložitější vzhledem k tomu, jak obtížné bylo popsat proměny velmi
dynamicky se rozvíjejícího trhu, a také kvůli malému množství kvalitních a úplných
zdrojů. Přesto myslím, že se podařilo tento cíl splnit, především díky analýze vývoje
konkrétních vydavatelských domů a jejich titulů.
Posledním cílem této bakalářské práce bylo odpovědět na stanovenou otázku Jak
se konkrétně měnily dané tituly z hlediska vnějších a vnitřních znaků během
zkoumaného období?. Při hledání odpovědí byly použity metody kvalitativního
výzkumu a díky výsledkům, kterých bylo touto metodou dosaženo, lze definovanou
otázku zodpovědět. Vývoj vnitřních a vnějších znaků nelze shrnout a aplikovat na každý
jeden zkoumaný titul. Mezi jednotlivými časopisy se zákonitě objevovaly rozdíly dané
především podmínkami, za kterých periodika vznikala. U některých titulů byl tedy
zaznamenán masivní vývoj vnějších i vnitřních znaků, u jiných byly tyto změny mírné.
Lze ale nalézt několik shodných tendencí. V první řadě jsou to pouze minimální změny
ve vlastnictví jednotlivých titulů. Dále je to stoupající objem reklamy, a také vzrůstající
nabídka služeb, které se periodika snaží nabídnout svým čtenářům. Tyto dva znaky
začaly být výraznější od druhé poloviny sledovaného období.
Pevně doufám, že tato práce v budoucnu poslouží dalším studentům při
zpracování blízkých či navazujících témat.
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Summary
This thesis deals with several goals which were set at the very beginning.
First, describe the changes of czech media environment and the conditions under which
publishers issued their products, since 1989 and in the next decade. This goal was
fulfilled thanks to the amount of available literature and its study. In this thesis the
publishing business changes and their impact on the form of periodicals are stated.
Another goal was to describe the market with magazines designed for preschool
children and to trace its changes during the analysis period. Processing of this work I
consider to be the most difficult, because of how difficult it was to describe changes of
very dynamically growing market, and also due to a small number of high quality and
comprehensive resources. Yet I think, I managed to meet this goal, mainly due
analyzing the development of certain publishing houses and their titles.
The final goal of this thesis was to answer the set question How, specifically,
have the selected titles changed in terms of external and internal characters, during the
period?. The qualitative research methods were used due to answer the question.
Development of internal and external signs can not be summarized and applied to each
one examined the title. The individual journals are inevitably different, mainly because
of the diverse conditions under which the periodical was created. In some titles the
development of external and internal characters was massive, within the other titles the
changes were mild. But also some consistent trends between the titles could be found..
First of all, there were only minimal changes in the ownership of individual periodicals.
Then there is an increasing volume of advertisement and increasing range of services,
which are offered to its readers. These two characters have become more pronounced
since the second half of the period.
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