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Abstrakt
Diplomová práce Fenomén labužnictví a časopisy věnované gastronomii na území
České

republiky

v letech

2004-2012

se

zabývá

gastronomickými

periodiky

vycházejícími na českém trhu v uvedeném časovém období. V úvodní části práce je
nastíněna problematika jídla ze sociologického hlediska, je osvětlena jeho role ve
společnosti, jeho symbolicky komunikační hodnota i schopnost sociálně stratifikovat
společnost. Charakterizován je životní styl české populace a její postoj k jídlu.
Následující část práce je věnována gastronomickému trendu v médiích, jeho kontextu,
projevům, způsobu jakým je reflektován v České republice i jeho možným účinkům na
společnost. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány vybraným gastronomickým
periodikům na českém trhu. Zmíněna je situace na trhu s periodiky v roce 2012 a
gastronomické časopisy jsou rozděleny do kategorií podle svého zaměření. Závěrečná
část práce analyzuje zvolené měsíčníky F.O.O.D. , Gurmet, a Apetit, které jsou
rozebrány z hlediska rubrik, inzerce, používaného jazyka i grafického zpracování.
Součástí práce je i stručná sémiotická analýza vybraných článků v časopisech.

Abstract
Diploma thesis Fenomén labužnictví a časopisy věnující se gastronomii na území České
republiky v letech 2004-2012 is devoted to the questions of publishing gastronomical
magazines in Czech republic in the years 2004-2012 and describes the culinary trend
which is frequent issue of the Czech media discourse in the year 2012. The first parts of
the thesis deal with the sociological perspectives on food, its role within society is
explained as well as its ability to produce the meanings and symbols and to express
social differentition. The attitude of Czech population towards food and lifestyle is
characterized. The following chapter focuses on the culinary trend in various kinds of
masmedia content, it reveals the context of the trend, its impact and the way it is
represented in Czech republic.
The last two chapters of the thesis deal with the gastronomical magazines, which are
divided into two main categories according to their content. The current situation on the
Czech market with magazines is explained. The final chapter focuses on selected
gastronomical magazines F.O.O.D. Apetit and Gurmet which are analyzed from the
point of their sections arrangment, graphic design, advertisement and language. Short
semiotic analysis of selected articles is presented.
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gastronomie a všeho, co k tomuto oboru patří. Z televizních obrazovek znějí
pořady o vaření, pořádají se kuchařské kurzy, opulentní gastronomické festivaly
se stávájí populárními společenskými událostmi. Farmářské trhy s čerstvými
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Kniha poskytuje kritický pohled na dnešní společnost „přepracovanosti“ a místo, jaké
v ní zaujímá volný čas a odpočinek. Zabývá se socio-ekonomickým a kulturním
přístupem k volnému času, jeho instituciálním rámcem, dvě kapitoly jsou věnovány
tématu práce a volného času. Významná část je věnována také globalizaci volného času a
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luxusní spotřeby a zdravého způsobu života.
KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Praha : Grada publishing, 2010.
272 s.
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paradoxní životní styly – liberálně-ironické životní styly, buržoazně-bohémský životní
styl a. j.), věnuje se problematice genderu, módy, nabízí i analýzu městského a
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GERSHUNY, Jonathan. Changing times : work and leisure in postindustrial society.
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peníze, mají při svém vytížení vůbec čas je utratit, zatímco lidé bez práce mají volného
času dost, ale žádné prostředky. Kniha se zabývá politickou ekonomií času a nahlíží na
jeho proměny v poslední třetině dvacátého století.
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atd.
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Úvod
„Gastronomie je láska, vášeň, poezie, něha, krev, pot a slzy, setkání a rozcho y,
sny a zklamání, hr ost, sláva, peníze, nekončící příběh... prostě život.“1 (Roman Vaněk,
gastronomický expert)
Cílem práce Fenomén labužnictví a časopisy věnující se gastronomii na území
České republiky v letech 2004-2012 je detailně zmapovat oblast tištěných periodik
v České

republice,

jež

se

věnují

gastronomii,

za

současného

pojednání

o gastronomickém trendu, který v roce 2012 probíhá v českém mediálním diskurzu.
Gastronomickým trendem je v této práci nazýván jev, který staví jídlo a s ním
související témata do popředí zájmu masových médií, k čemuž v českém prostředí
dochází po roce 2004. Především lifestylová média prezentují jídlo jako významnou
součást životního stylu. Prosazují hodnoty jako sezónnost a domácí původ potravin,
zobrazují vaření jako zábavnou aktivitu a propagují labužnictví, zájem o vyhledávání
vybraných pokrmů a jejich užívání si.
O problematice gastronomie2, analytické vědě o všem, co se vztahuje k lidskému
jídlu, bylo v České republice v minulosti napsáno mnoho akademických prací.
Přehlédneme-li práce zaměřené na medicínská, psychologická a profesní témata (např.
hotelová gastronomie, poruchy příjmu potravy), zjistíme, že většina prací z oboru
společenských věd se zabývá gastronomií z hlediska kulturologie a z hlediska
historického zkoumání její role v dějinách lidstva. Problematika gastronomických
časopisů byla zkoumána v práci „Gastronomie na stránkách prvorepublikového tisku“
autorky Kristiny Šemberové (2012), ze současného pohledu však toto téma zpracováno
nikdy nebylo.

1

Co děláme v kuchyni špatně? Ptejte se Romana Vaňka. In: Zpravo ajský server li ových novin [online]. 2012 [cit.

2012-10-29].
2

Gastronomie je syntetická věda zahrnující všechny disciplíny vztahující se k lidské výživě, zkoumá vše, co se

vztahuje k lidskému jídlu. Jejím cílem je zajistit zachování lidského rodu prostřednictvím nejlepší možné výživy.
(BRILLAT- SAVARIN cit. podle Jí lo: ějiny chuti. 1. české vyd. Editor Paul H. Freedman. Praha: Mladá fronta,
2008, str. 266)
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Odborná literatura, která by se zabývala uceleným přehledem vydávání
gastronomických periodik, není k dispozici. Při zjišťování informací o současné
časopisecké nabídce jsem tak vycházela z archivu Národní knihovny. Odborné
publikace, které by se v České republice věnovaly gastronomii v kontextu
společenských věd, se omezují na knihu Lidé a jídlo Věry Dvořákové Janů a publikaci
Jídlo: dějiny chuti editora Paula Freedmana. V práci proto pracuji především
s literaturou angloamerickou, která tématu jídla ve společnosti věnuje mnohem větší
pozornost z historického i současného hlediska. Jelikož práce vychází z českého
prostředí a všímá si vztahu zdejší populace ke gastronomii, využívala jsem empirických
výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd
České republiky a dat Českého statistického úřadu. V některých kapitolách bylo
vycházeno z osobních rozhovorů, které mi pro účely této práce poskytl pan Roman
Vaněk, gastronomický expert a šéf Pražského kulinářského institutu, pan Zdeněk
Pohlreich, šéfkuchař, a paní Jitka Rákosníková, šéfredaktorka časopisu F.O.O.D.
Důvodem výběru práce je můj osobní zájem o obor gastronomie a s ní související
témata.
Úvodní kapitola práce bude věnována obecné teorii jídla a jeho roli v našem
životě. Po dlouhou dobu byla problematika jídla zkoumána pouze z pohledu fyziologie
a přírodovědy, zatímco její význam pro společenské vědy byl opomíjen. „Jí lo však
nik y není jen jí lo“3 a vedle své nutriční hodnoty a schopnosti zasytit nese řadu dalších
významů. Sociální aspekty jídla jsou oblastí, která se člověka jako konzumenta neustále
dotýká, ať již k jídlu přistupuje jakýmkoliv způsobem. Jídlo je významným prostředkem
začleňování jedince do společnosti, kdy si jedinec jeho prostřednictvím osvojuje
sociokulturní normy svého prostředí. Vedle národní příslušnosti, náboženství a dalších
faktorů se na procesu socializace významnou měrou podílejí masová média. V této
kapitole se proto budu věnovat jídlu zejména jako předmětu společenskovědního
zkoumání, popsána bude jeho komunikačně symbolická role i schopnost sociálně
stratifikovat společnost.

3

CAPLAN, Pat. Food, health, and identity. [Online-Ausg.]. London: Routledge, 1997, str. 3
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Je zřejmé, že jídlo a vaření, jako součást každodenního života jedince, souvisejí
s tím, jak lidé žijí. To, jakým způsobem přistupujeme ke gastronomii, je nepochybně
ovlivněno způsobem života, ekonomickou situací, množstvím volného času i způsobem,
jak jej trávíme. Jídlo lze považovat jako součást životního stylu jedince. V druhé části
práce se budu zabývat těmito aspekty z pohledu české populace, neboť se domnívám, že
se jedná o oblast pro pochopení současného gastronomického trendu nepostradatelnou.
Po vymezení základních pojmů nahlédnu na životní styl Čechů, způsob, jakým tráví
svůj volný čas, a následně zaměřím pozornost na jejich přístup k jídlu. Budou
charakterizovány stravovací návyky, trendy ve spotřebě potravin, nákupní zvyklosti i
postoj, jaký čeští obyvatelé zaujímají k vaření.
Cílem třetí kapitoly je systematicky zmapovat gastronomický trend, který v roce
2012 probíhá v českém i světovém mediálním diskurzu. Lze se domnívat, že běžný
občan žijící v České republice si nemohl nevšimnout, že se stále více v mediálních
obsazích setkává s jídlem, vařením a gastronomií ve všech možných formách. Na první
pohled by se mohlo zdát, že jídlo je tématem, které v našich životech nabývá na
doposud nevídané důležitosti. Ačkoliv v České republice dochází k intenzivnímu
prosazování jídla v masových médiích až po roce 2004, v zahraničí, především ve Velké
Británii, je jídlo v popředí mediálního zájmu již od let devadesátých. Opoždění je
logickým důsledkem českého historického vývoje, kdy se po dobu komunistického
režimu v zemi prakticky zastavil veškerý gastronomický rozvoj. Gastronomický trend
prostřednictvím sdělení v lifestylových médiích opakovaně komunikuje hodnoty a
významy, jako jsou jednoduchost chutí a sezónnost potravin, prosazuje zábavní
charakter vaření a zálibu v labužnictví. Tyto a další aspekty budou spolu s kontextovým
ukotvením trendu v kapitole charakterizovány. Zvláštní pozornost bude věnována
fenoménu kuchařských celebrit, které v pořadech o vaření prezentují svůj životní styl.
Pojednáno bude o projevech gastronomického trendu v České republice i o jeho
možných dopadech na společnost.
Čtvrtá a pátá kapitola tvoří poslední část práce, která je věnována tištěným
periodikům o gastronomii, jež vycházejí na českém trhu. Gastronomické časopisy
představují širokou oblast výstupů, které se odlišují svým obsahem, grafickým
zpracováním i cílovou skupinou. Soustředit se budu proto na jejich charakteristiku a
jednotlivé tituly rozčlením do kategorií podle jejich zaměření. Zmíněna bude aktuální

6
situace tištěných periodik na českém trhu v roce 2012. V poslední kapitole práce se
zaměřím na tři gastronomické měsíčníky: F.O.O.D., Apetit a Gurmet. Tyto časopisy
zastupují kategorii periodik, která plně reflektují gastronomický trend a kromě obsahu
receptů svým příjemcům prodávají určitý životní styl. Časopisy budou analyzovány od
doby svého vzniku (tj. od roku 2004, kdy vznikl časopis Apetit) z hlediska složení
rubrik, grafického zpracování i jazyka. Za pomocí stručné sémiotické analýzy budou
popsány významy, jež časopisy čtenářům komunikují.
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1. Sociální aspekty jídla
Jídlo je ústředním tématem, jenž provází tuto práci v každé její části, úvodní
kapitola je proto věnována teoretickému náhledu na jeho problematiku.
Jídlo a stravování bylo po dlouhou dobu zkoumáno z pohledu fyziologie a
přírodovědného bádání. Byli to biologové, fyziologové a chemici, jež v 19. století počali
zkoumat procesy lidské výživy ve smyslu uspokojování lidských potřeb. Později se
k této skupině přidali vědci z oblasti medicíny, kteří svoji pozornost zaměřili na nutriční
hodnoty, studium životních funkcí, metabolických poruch atd. Jídlo bylo chápáno jako
pouhý nosič živin a ve středu zájmu bylo lidské tělo a jeho způsob práce s potravou.4
Ve společenských vědách se téma jídla začalo objevovat v šedesátých letech
19. století a od té doby je v tomto oboru významným předmětem zkoumání. Zvláště
v posledních letech nebývale vzrůstá zájem o kulturní a sociální aspekt jídla
v humanitních a sociálních oborech, zejména mezi historiky, etnology, literárními
badateli, sociology, psychology i žurnalisty.5 V této kapitole bude uveden stručný
náhled na roli jídla v našem životě, jeho komunikačně-symbolickou funkci i schopnosti
společenské stratifikace.

1.1 Jídlo jako prostředek socializace
Sociologie jídla je disciplína, jež se zabývá funkcí potravy, systémy stravování a
stolování v době současné i minulé. Zabývá se činnostmi spojenými s přípravou jídla
z hlediska

různých

kultur,

z hlediska

vztahu

určité

společnosti

k různým

sociodemografickým skupinám a etnickým společenstvím a z hlediska vztahu k jedinci
v souvislosti s jeho socializací, životním cyklem, životním stylem a jejich proměnami.6

4

DVO ÁKOVÁ-JAN , Věra. i é a jí lo. Praha: ISV, 1999, str. 21

5

DVO ÁKOVÁ-JAN , Věra. Li é a jí lo. Praha: ISV, 1999, str.13

6

MA ÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A. et al. Velký sociologický slovník I. Praha : Karolinum, 1996,

str. 1074
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Základní otázka sociologického zkoumání jídla se týká vymezení jedlých a
nejedlých potravin v životě jedince. Jedlost potravin není pouhou záležitostí těla a jeho
metabolických schopností potravinu strávit, ale záležitostí jednotlivých kultur, jež se
vyhýbají či naopak vyhledávají určité potraviny. Jedlost by se dala vyjádřit jako:
„…varování, které je kulturním popisem vloženo

o sociálního rámce určité

společnosti“.7 To, zda je některé jídlo považováno za jedlé či nikoliv, je jednoznačně
sociálně usměrněno.
Z široké škály pro člověka netoxických potravin si tak určitá kultura vyjímá
okruh pokrmů, jež považuje za nejedlé, i když by je její příslušníci mohli jíst bez
jakýchkoliv následků. Ačkoliv z biologické stránky je jedno, zda člověk nasytí svůj hlad
masem z vepře nebo z koně, pro sociální hodnocení v určité společnosti a kultuře je to
rozdíl značný.8
Způsob stravování jedince je tak ovlivňován jeho příslušností k určité kultuře a
národu a odpor k jistým jídlům v jedné zemi, která se v druhé zemi servírují jako
lahůdka, není ničím neobvyklým. Významnou roli v diverzitě stravování hraje také
náboženství. Příkazy jednotlivých náboženských kodexů zakazují věřícímu požívat
určité potraviny anebo naopak přikazují dodržovat určitý způsob přípravy jídla.
Příkladem může být košer strava u židů, rituálně čisté jídlo hnutí Hare Krišna či zákaz
hovězího masa mezi hinduisty.
Vymezovat jedlé od nejedlého se jedinec učí v rámci procesu socializace.9 Tento
proces u člověka začíná v dětském věku kojením a následným rozlišováním, co je
k jídlu a co není. Děti mohou jíst jakékoliv potraviny, aniž by byly zatíženy
sociokulturními předsudky a mohou je i přes nejedlost v rámci jejich kultury považovat
za chutné. Teprve potom, co jsou dostatečně rozumově vyspělé a začleněné do

7

DVO ÁKOVÁ-JAN , Věra. i é a jí lo. Praha: ISV, 1999, str. 14

8

DVO ÁKOVÁ-JAN , Věra. Li é a jí lo. Praha: ISV, 1999, str.14

9

Socializace je proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti a který obnáší příjem norem, hodnot,

společenských rolí díky kterým si jedinec vytváří svou identitu. (Jandourek, 2003, str. 126)

9
společnosti, pravděpodobně sami přestanou určitou potravinu jíst. Socializační proces
„stávání se člověkem“ obsahuje významnou složku učení se, co lidé jedí a co nikoliv.10
Proces socializace v ohledu jídla není omezen pouze na dětství, ale probíhá
v rámci celého života. Ovlivňují ho například různé životní změny, jako je změna
bydliště, sňatek atd., kdy se dospělý jedinec musí adaptovat na nové sociokulturní
formy.11
Člověk se v rámci socializace neučí jen rozlišovat jedlé a nejedlé potraviny, ale
zjišťuje jak jídlo připravovat, jak jej kombinovat, přijímá informace o tom, kdy, s kým a
jak je vhodné jídlo konzumovat. Učí se také utvářet a rozpoznávat určité kategorie jídla
v rámci své společnosti. Jelliffe klasifikuje pět skupin jídla, které lidé ve většině kultur
nejčastěji rozlišují. Kulturní jídlo je jídlo, které je v dané společnosti běžně dostupné i
konzumované, prestižní jídlo je jídlo, jehož konzumace je spojena s určitými
speciálními událostmi nebo vyššími sociálními skupinami, zdravé jídlo je spojeno
s propagací zdraví a tělesné stránky člověka, magické jídlo konzumentovi propůjčuje
specifické vlastnosti a fyziologické jídlo je určeno pro určité zvláštní skupiny, jako jsou
staří lidé, těhotné ženy atd.12 Na základě těchto uvedených socializačních procesů si
jedinec vytváří ucelený soubor vztahů a postojů k jídlu, který lze označit jako jeho
osobní stravovací zvyklosti.
Na procesu socializace se významnou měrou podílejí instituce, jako jsou stát,
masová média a reklama. Právě masová média ovlivňují způsob, jakým rozumíme jídlu
tím, že předkládají významy a hodnoty a prezentují určité vzorce chování. Sloupky
v novinách, články v lifestylových médiích, zobrazování jídla v televizních seriálech
a filmech, stejně tak jako jeho prezentace ve specializovaných pořadech i knihách
o vaření, ukazují jedinci, jakým způsobem má tuto problematiku chápat. „Mé ia se

10

BEARDSWORTH, Alan; KEIL, Teresa: Sociology on the Menu. London: Routledge, 1997. str. 55

11

DVO ÁKOVÁ-JAN , Věra. i é a jí lo.. Praha: ISV, 1999, str. 35

12

JELLIFFE cit. podle Sociology on the menu, London: Routledge, 1997. str. 55
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po ílejí na formování vztahu příjemců s ělení k jí lu, ovlivňují jejich konzumaci a
mohou způsobovat změny preference chutí ve společnosti.“ 13

1.2 Jídlo jako prostředek komunikace
Kromě toho, že s jídlem člověk doplňuje tělesné zásoby, přijímá určité symboly
a významy a prostřednictvím jídla komunikuje. Výběr určitých potravin a pokrmů
odrážejí jedincovu identitu a odlišují jej od ostatních. Jídlo, které konzumujeme,
vyjadřuje, jací jsme, čemu věříme a jaké máme hodnoty.14 Jídlo může značit příslušnost
k určité třídě, etnicitě, životnímu stylu, náboženství a dalším sociálním strukturám.
„Jí lo ukazuje, zda jsem Brit, hin uista, ži , ítě nebo ospělý, cestovatel nebo u avač
gastronomických tren ů.“15
To, jaké jídlo člověk konzumuje, je sociálně vnímáno a může jej spojovat
s určitými představami a konotacemi. Výzkumy veřejného mínění ve Spojených státech
amerických tak například ukazují, že vegetariáni jsou v zemi vnímáni jako skupina,
která konzumuje brokolici, hnědou rýži, avokádové sendviče a staví se do
opozice k válce, má kladný vztah k drogám a řídí dovezená auta. „Konzumenti jí la
z fast foo u jsou považováni za je ince věřící a konzervativní, kteří často nosí oblečení
z polyesteru, zatímco labužníci jsou v očích Američanů liberální intelektuálové, kteří
často užívají rogy.“16
Symbolická dimenze jídla spojuje určité pokrmy s příslušností k pohlaví, kdy
jsou některé potraviny vnímány jako spíše maskulinní a jiné spíše feminní. S muži je
spojováno velké množství jídla, které „dodává sílu“ jako například červené maso. Muži
jsou vnímáni jako silnější jedinci, kteří potřebují více jídla, jež si dopřávají po velkých
soustech, zatímco jídlo konzumované po menších soustech, vyžadující větší pozornost,
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jako třeba ryby, je spatřováno jako ženské. S ženami jsou spojovány „jemnější“ pokrmy
jako ovoce nebo precizně zabalené čokoládové bonbony.17 Symbolika jídla se projevuje
i v ohledu věku, kdy pokrmy pro dospělé jsou považovány jako příliš „silné“ pro děti a
naopak speciální dětská jídla odpovídající dětským chutím a potřebám mohou vyvolávat
asociace něčeho „infantilního“.18
Určité události jsou v různých kulturách spojeny s jídlem a rituálními procesy.
Oslavné události jako svatby, výročí, pietní akce jsou realizovány jeho prostřednictvím.
Jídlo přejímá funkci komunikačního prostředku například při formálních společenských
večeřích nebo v situacích, kdy lidé chtějí někoho pohostit. Distribuce jídla a jeho výběr
značí úctu k hostovi či významnějšímu členovi společnosti, kdy jsou mu přednostně
servírovány nejvybranější porce. Rituálem je akt pití kávy, kdy je vedle samotného pití
černého nápoje tato aktivita chápána ve významu udělat si pauzu, rozčlenit si den a
doplnit energii. „Jít na kávu“ nebo „dát si kávu“ je událostí, jež většinou prioritně
nespočívá v příjmu nápoje, ale ve strávení klidné chvíle. Fyziologická a výživová
relevance kávy je zanedbatelná a dominuje její komunikativní funkce.19
Jídlo jako prostředek výměny mezi jedinci symbolizuje náklonnost, může sloužit
také jako odměna či trest. Malé děti jsou často odměňovány či trestáni za pomocí
obdarovávání nebo odpírání sladkostí. Symbolická dimenze jídla označuje také některá
jídla a pokrmy jako tabu. Jedním z nejčastějších takových tabu napříč společnostmi je
například kanibalismus.

1.3 Jídlo jako prostředek sociální stratifikace
Jídlo je významným prostředkem sociální stratifikace. Jak bylo zmíněno, může
symbolizovat rozdílné sociální postavení v oblasti věku, genderu, životního stylu nebo
také sociální třídy.
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Jídlo může zdůraznit sociální pozici určité elity a může být statusovým
produktem. „Zahrnuje v sobě prvky vystavování na o iv, exhibice či sociální prestiže.“20
Spojení mezi společenským statusem a jídlem se formuje po celou dobu historie
lidstva, v evropském středověku byla například jasně rozpracovaná pravidla, jaké jídlo
je pro danou sociální skupinu přiměřené. Bílý chleba, zvěřina, vybraní ptáci, ryby a
exotické koření byly určené šlechtě, zatímco sedláci se měli držet své údajně přirozené
stravy tvořené mléčnými výrobky, tmavým chlebem a zeleninou.21 Preference určitých
jídel sociálních skupin byly zdůvodňovány lékařsky, „...kdy koroptve nebyly pro
venkovana vho né a pronikavost intelektu vyšších vrstev byla přiklá ána stravě složené
z elikátních pokrmů“.22 Ve skutečnosti výběr jídla symbolicky posiloval názory na
společenskou třídu a status.
Ačkoliv vymezení potravin pro určité třídy vymizelo, v dnešní společnosti jsou
stále patrné určité stereotypy spojené s jídlem sociálních skupin s nižšími příjmy.
Francouzský sociolog Pierre Bourdieu se domnívá, že stejně tak jako vyšší třídy
vyznávají určitý vkus v hudbě, umění a oblékání, vyznačují se také specifickým vkusem
v oblasti jídla, kterým se vydělují od vrstev nižších. Střední a vyšší třídy nezatížené
nedostatkem prostředků na jídlo přikládají velkou váhu hodnotám jako je štíhlost a
delikátní vyvážená strava. Lidé s vyšším společenským statusem upřednostňují lehké,
„kultivované“ a delikátní pokrmy, zatímco dělnická třída vyhledává spíše těžkou,
tučnou a „hrubou“ kuchyni. Dělnická třída klade důraz na maskulinní hodnoty, jako je
síla těla, a vyhledává proto velké množství levného, nutričně výživného jídla, které dodá
tělu zásobu energie.23
Michael Calnan a Sarah Cant ve své kvalitativní studii z roku 1990 zkoumali
rozdíly mezi stravováním rodin ze střední a dělnické třídy. Pro dělnickou třídu
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představovaly výdaje na jídlo mnohem citelnější úbytek z celkového příjmu a z tohoto
důvodu byli lidé při nakupování daleko snáze ovlivnitelní cenou a kladli mnohem větší
důraz na cenu před chutí potravin. Pro střední třídu byla kvalita potravin při výběru
naopak na prvním místě.24
Autoři zjistili, že lidé ze střední třídy mnohem více nakupovali zdravější
potraviny a jejich povědomí o zdravé výživě bylo na mnohem lepší úrovni než u jedinců
z druhé skupiny.25 Na otázku, jaké potraviny jsou pro ně nedostupné a rádi by je
kupovali, odpovídali lidé z obou skupin naprosto rozdílně. Střední třída za takovéto
potraviny označila především exotické pokrmy, nižší třída za takové jídlo označila
například steaky z červeného masa.26
Studie Dobsonové, Beardsworthové, Keilové a Walkera z roku 1994 se zaměřila
na britské rodiny z nejchudších vrstev žijící na podpoře nebo na její hranici. Výzkum
monitoroval nákupní a stravovací procesy rodin a přinesl popis strategií, které lidé
z chudých vrstev využívají k ušetření na jídle. Ukázalo se například, že tyto rodiny
nakupovaly každý den (čím menší zásoby, tím méně se toho sní) a kupovaly především
mražené a zpracované jídlo, neboť příprava jídla byla levnější než z potravin
čerstvých.27 Byla vypozorována velká míra konzervatismu v rámci stravovacích
procesů, kdy rodiny jedly víceméně stále stejné potraviny a vyhýbaly se jakýmkoliv
experimentům. Ačkoliv by se při určité změně jídelníčku nutriční nároky na výživu
rodin daly uspokojit ještě mnohem levnějším jídlem za dramatického snížení jejich
tehdejších výdajů, ani jedna z těchto rodin k takovému kroku přistoupit nechtěla.
Důvodem byla snaha udržet tradiční způsob stravování za každou cenu, protože těmto
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rodinám dodával pocit, že jsou stále součástí mainstreamové konzumní společnosti.28
Jasně se tento jev projevil u dětí, jimž se matky snažily dopřát plnohodnotné svačiny,
aby jejich potomci ve škole nezakoušeli stigma chudoby. Ženy tak například spořily
zvlášť část prostředků na to, aby děti mohly oplatit pozvání svých kamarádů.29 Rodiny
cítily, že nemohou žít podle standardů klasické britské rodiny, což vedlo k pocitu
strádání nikoliv na úrovni kalorií, ale na úrovni kulturní a sociální.30
Diferenciace vyšších tříd a nižších tříd v jídle je časově proměnlivá a podléhá
kulturnímu vývoji i módním trendům. Je zřejmé, že mnohé potraviny, jež byly
v minulých dobách považovány za luxusní a určené pro vyšší třídy, dnes již tak
vnímány nejsou a naopak. Příkladem může být bílý chleba, který byl v minulosti po
dlouhou dobu považován za symbol vysokého standardu a kultury, zatímco dnes je na
toto místo stavěn kvalitní chléb tmavý.31 Stejně tak cukr byl považován za luxusní
produkt dovážený z kolonií, avšak dnes je brán především jako nositel kalorií vedoucích
k tloustnutí a kažení zubů. Ještě v 18. století zastával humr a kaviár v žebříčku prestiže
skromnější místo, zatímco dnes se jedná o vybranou lahůdku vyšších vrstev.32
Ve Velké Británii bylo tradiční britské jídlo v rámci vyšších tříd v osmnáctém a
devatenáctém století nahrazeno jídlem francouzským. Toto zahraniční jídlo si mohly
dopřávat jen bohaté skupiny společnosti a bylo považováno za symbol luxusu.
S rozvojem globalizace se do země dostaly vlivy světové gastronomie a do té doby
exotická jídla jako kebab, indická tikka masala či čínské pokrmy se posléze stala něčím
běžně dostupným i pro chudší vrstvy. James se domnívá, že v důsledku globalizace
chutí dochází v dnešní době v Anglii ke znovuobjevování tradiční britské kuchyně
s důrazem na její autenticitu a regionálnost. „Zahraniční jí lo je

nes v Británii
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považováno za jí lo ostupné i nižším vrstvám, zatímco kvalitní omácí jí lo britské
značí vrstvy vyšší“.33
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2. Životní styl, volný čas a přístup k jídlu české
populace
Po nahlédnutí na teoretické přístupy ke studii jídla a jeho roli ve společnosti
bude tato část práce věnována vztahu české populace k jídlu a vaření. Způsob, jakým
přistupujeme ke gastronomii, je významně ovlivněn naším životním stylem. V první
části kapitoly se proto budu zabývat jeho problematikou. Po vymezení základních
pojmů budou nastíněny možné typologie životního stylu českých obyvatel. Životní styl
se odehrává v několika časových dimenzích. Určující je oblast volného času, ve kterém
se jedinec svobodně rozhoduje o svém působení. Z tohoto důvodu bude charakterizován
přístup Čechů k volnému času, k jeho množství i k jednotlivým aktivitám, jimiž se
v tomto čase zabývají. V poslední části kapitoly bude pojednáno o stravovacích
zvyklostech české populace, problematice vaření jako každodenní součásti života i
přístupu Čechů k nákupu potravin.

2.1 Životní styl
Životní styl je termín, který se používá v nejrůznějších kontextech a nemá
jednoznačné vymezení, které by definovalo jeho význam.
Pojem životní styl jako první použil rakouský psycholog Alfred Adler v roce
1930 v knize The Science of Living, jež se zabývala individuální psychologií. Životní
styl byl charakterizován jako jedinečný způsob chování jedince, který vychází z jeho
motivů, rysů, zájmů a hodnot a prolíná se s veškerým jeho chováním.34
Životní styl lze chápat jako přirozenou součást každodenního života. „Je to
určitý vzorec chování, který iferencuje je ince o

ruhých. Životní styl nám pomáhá

pochopit, co li é ělají, proč to ělají a co jejich je nání znamená pro nás i pro ně
samotné.“ 35
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Přesahuje hranice různých oborů a dá se o něm hovořit jako o typické
multidisciplinární a interdisciplinární problematice, kterou nelze uchopit a studovat
z pohledu jediné vědy.36 „Je to systém ůležitých činností a vztahů a s nimi provázaných
praktik charakteristických pro určitý subjekt v jeho kaž o ennosti.“ 37
V nejobecnější rovině je životní styl způsob, jakým lidé žijí, tedy jak bydlí,
stravují se, vzdělávají se, chovají se v různých situacích, baví se, pracují,
spotřebovávají, komunikují, rozhodují se, cestují, vyznávají se a dodržují určité
hodnoty, starají se o děti, pěstují potraviny, vyrábějí atd.38 Je zřejmé, že životní styl
pokrývá širokou oblast, kterou je velmi těžké komplexně uchopit. K pochopení
problematiky napomáhá níže uvedené schéma.

Obrázek 1: Schéma životního stylu 39
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Životní styl úzce souvisí s pojmem životní způsob. Zatímco někteří autoři jej
užívají jako synonyma a v mnoha sociologických slovnících lze nalézt jen jeden
z těchto termínů, jiní mezi nimi vidí rozdíl. Mezi druhé jmenované patří Helena
Kubátová, která vzájemně vymezuje pojmy životní styl, životní způsob a životní sloh,
tedy výrazy, o nichž je většinou smýšleno totožně. Životní styl se vyznačuje vnitřní
koherencí, integrací a kvalitativní souvislostí všech prvků. Lze si jej představit jako
systém, „…je pro něj charakteristická provázanost jeho je notlivých prvků, je chápán
jako vnitřní je nota tíhnoucí k je nolitému a průkaznému vyjá ření“.40 Oproti tomu
životní způsob nelze chápat kvalitativně jako systém, ale jako kvantitativní výčet
jednotlivých aspektů (činností, vztahů, projevů atd.). Je to tedy pojem mnohem
obecnější. Životní sloh označuje životní způsob charakteristický pro určitou dobu.41
Obecně lze říci, že každý člověk má nějaký životní styl, poněvadž každý jedinec
má nějaké hodnoty, je napojen na určitou sociální síť, určitým způsobem tráví svůj
volný čas atd. Rozdíly v životním stylu jedinců se pak dají chápat v rovinách
diferenciace nebo alternativy.42
Diferenciace životního stylu vychází ze životních podmínek jedince, které jsou
určitým způsobem dané. Je to např. pohlaví, věk, bydliště, vzdělání, profese, rodinný
stav i fáze životního cyklu. V jednotlivých etapách života se člověk vyvíjí a prochází
„dílčími“ životními styly, které jsou modifikacemi jednoho základního celoživotního
stylu jedince. Tento celoživotní styl je „ ynamizovaný a o sociálního časoprostoru
promítnutý ho notový systém člověka, který je in ivi ualizovaný a specifický, i k yž má
společné rysy s alšími je inci“.43
Lidé pocházející ze stejné společenské vrstvy a subkultury mající stejné
zaměstnání mohou mít naprosto odlišný styl.44 Alternativa životního stylu znamená
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možnost volby mezi dvěma nebo více způsoby životních stylů. Je to volitelný životní
styl, kam můžeme zařadit například zdravý životní styl, životní styl ekologických
aktivistů, posluchačů určitého typu hudby atd.45
Variantnost životních stylů bývá postihována pomocí různých typologií, které
dokáží popsat strukturu společnosti. Bývají užívány v marketingu, kdy při popisu cílové
skupiny marketéři využívají jednak sociodemografických, a jednak psychografických
dat. Nejčastěji se v rámci životního stylu zkoumá oblast životních hodnot,
volnočasových aktivit, společenských postojů, mediálního chování, domácnosti,
zaměstnání či ideálního způsobu života.46
Životní styl se výrazně promítá do nabídky mediálních obsahů, kde od
osmdesátých let dochází k nárůstu takzvaných lifestylových médií.47 Tato média
prezentují určitý životní styl, který je v dané době označován za žádoucí, a ukazují,
jakým způsobem jej dosáhnout. Lifestylové pořady a časopisy prezentují esteticky
dokonalou, „stylizovanou“ stránku každodenního života jedince, které jejich
konzumenti mají dosáhnout spotřebou těch správných produktů, jež tyto mediální
obsahy nabízejí.48 „V nešním světě plném možností a širokého výběru se lifestylová
mé ia stávají průvo ci spotřeby, jež ukazují, jaké zboží, služby a zážitky si máme
vybírat.“49 Média na sebe ve zvýšené míře začala brát roli rádce, „…který nera í svým
čtenářům pouze to, jak uvařit obré italské špagety a jaké víno se k nim nejlépe ho í,
ale v příbězích skutečných i z ánlivých prominentních hvěz

navozují určité

(nekomplikované, je no uché) mo ely chování a stereotypy postojů“.50
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Sledování pořadů o proměnách vzhledu, čtení lifestylových časopisů či vaření
podle knih od kuchařských celebrit jsou aktivity, které se významně podílejí na
formování našeho vkusu, identity a životního stylu.51
Životní styl je v dnešních masových médiích prezentován jako hodnota, která se
dá jednoduše koupit i změnit pomocí reklamou propagovaných výrobků a
předkládaných stereotypů chování.

2.1.1 Životní styl v České republice
V České republice se první pokusy o komplexní zkoumání typologie životního
stylu uskutečnily v roce 1995 a od té doby jej pro marketingové potřeby svých klientů
pořádá mnoho výzkumných agentur jako Median, STEM/MARK, Millward Brown,
GfK a další.52
V této práci bude použita typologie Lifestyle zpracovaná společností AISA.
Tento průzkum v České republice probíhá kontinuálně od roku 1995 a data jsou
pravidelně aktualizována. Uvedená typologie vychází z aktualizace z roku 2012, jež
vznikla na základě údajů zkoumaných deníkovou metodou od sedmnácti tisíc
respondentů.53 V rámci dospělé populace rozlišuje tato typologie českou populaci do
šesti typů dle jejich životního stylu. Tyto typy označuje jako troufalé, starostlivé,
zodpovědné, sebevědomé, družné a bezstarostné. O každém typu natočila AISA krátké
video.54
Rozložení jednotlivých typů napříč českou společností, věk a genderovou
příslušnost zachycuje tabulka.
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Tabulka 1: Zastoupení jednotlivých typů dle jejich životního stylu v české populaci

55

Troufalí jsou Češi milující výzvy, kteří představují nejméně početnou skupinu
Čechů (6 %), jež je tvořena z většiny muži. Tito lidé se snaží za každou cenu překonat
sami sebe. Troufalí rádi dělají nové a odlišné věci, mají rádi překvapení a velká část
z této skupiny je ráda středem pozornosti, například mezi přáteli. Úspěch pro ně
představuje splněný sen, chtějí dělat věci bez omezení a udržet si svou svobodu za
každou cenu. Peníze pro ně představují prostředek k novým zážitkům, umějí je vydělat
a velmi rádi je utrácejí.56 Mají rádi restaurace, bary, módní oblečení. Slevy je oslovují,
ale těší je, jen když si je sami naleznou. Rádi nakupují na internetu a zakládají si na
originálních a módních značkách.57 Troufalí tvrdí, že nic takového jako současná
finanční krize není.58 Průměrný věk zástupců této kategorie je 38 let.
Sebevědomí lidé chtějí v prvé řadě získat obdiv, uspět v práci a rozvíjet svůj
talent.59 Představují druhou nejméně početnou skupinu obyvatel (8 %). Tvoří ji více
mužů než žen. Orientují se na úspěch a vysoký status a mají vysoké nároky. Tito Češi
rádi vedou ostatní a často se považují za intelektuály. Peníze pro sebevědomé slouží
k udržení určité životní úrovně, umějí je snadno vydělat a také snadno utratit.60 Mají
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rádi hezké vybavení bytu, umí si užít dražší dovolenou. Preferují především kvalitu a
značku, která je pro ně symbolem postavení, a rádi tak vyhledávají netradiční
produkty.61 Sebevědomí berou finanční krizi jako výzvu a příležitost něco ve své kariéře
dokázat. Z médií upřednostňují internet. Lidé z této skupiny jsou nejméně šťastní ze
všech uvedených typů.62 Jejich průměrný věk je 38 let.
Starostlivé skupině Čechů nejvíce leží na srdci spokojenost jejich blízkých.
Poměr mužů a žen ve skupině je vyrovnaný. Starostliví představují druhou nejpočetnější
skupinu Čechů (26 %). Tito lidé nejsou příliš otevření novinkám a trendům, často
nejsou ambiciózní. Jsou rádi, když se jednotlivé dny jejich života neliší od druhých,
mají rádi svůj „klid“.63 Velká část z této skupiny si myslí, že v minulé době se měli lépe,
protože společnost byla jiná než dnes. Lidé se podle nich k sobě dříve chovali dobře, na
rozdíl od současnosti. Pro starostlivé je nejdůležitější uchránit harmonii, dobře vychovat
své děti, mít zdravou rodinu a spolehlivého partnera. V rámci přístupu k penězům je tato
skupina velice opatrná a snaží se ušetřit.64 Většinou tito Češi kupují to nejlevnější,
spokojí se s málem a jsou skromní. Kvůli nižší ceně jsou ochotni slevit na kvalitě.
Značka produktů pro ně není důležitá. Před internetem dávají přednost televizi.65
Průměrný věk starostlivých je 44 let.
Družní tvoří nejpočetnější skupinu obyvatel České republiky (28 %). Jsou to
lidé, jež tíhnou k tradicím a milují společnost. Skupinu tvoří spíše ženské pohlaví. Jsou
to praktičtí jedinci, kteří se ze všeho nejvíc snaží udržet spokojenost svých blízkých a
dosáhnout úspěchů, které sdílí s ostatními. Snaží se moc neutrácet a v žádném případě
neutrácejí bezhlavě. Inklinují k tradičním a osvědčeným značkám, novinky přijímají
opatrně. Nemají rádi změny. Ve finanční krizi se tato skupina bojí o svou životní úroveň
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a omezuje spotřebu. Tato skupina lidí má ráda ruční práce a nemá ráda změny.66
Průměrný věk je 45 let.67
Bezstarostní Češi jsou životní optimisté, kteří tvoří 21 % Čechů. Poměr žen a
mužů ve skupině je vyrovnaný. Tato skupina lidí chce vypadat dobře a chovat se
zábavně tak, aby se zalíbila svému okolí.68 Velká část z bezstarostných se řadí do
věkové kategorie 24-34 let, průměrný věk je pak 40 let. Tito lidé řeší především
přítomnost a budoucnost nechávají spíše náhodě. Mají rádi kulturu, rádi se baví s přáteli
a vyráží často do společnosti. Úspěchem podle bezstarostných je rozdávat radost, a to
třeba i drobnostmi. Nechtějí se stát otrokem peněz a ubližovat ostatním, peníze pro ně
nejsou nic víc než oběživo.69 Lidé tohoto typu se rozhodují bezprostředně, baví je
změna a nové věci, většinou se nikdy nenudí. Slevy nevyhledávají a raději koupí, co
ještě nezkusili. Dokáží ocenit kvalitu, ale tradice značky pro ně příliš neznamená. Tito
lidé jsou nejšťastnější ze všech uvedených typů.70
Zodpovědní jedinci hledají v životě hluboký smysl a snaží se každou svou
činností o plnohodnotný život.71Tato skupina je stejně jako skupina starostlivých
tvořena velkým množstvím lidí starších padesáti pěti let. Průměrný věk je 44 let.
Skupinu tvoří větší množství mužů než žen. Lidé tohoto typu jsou trpěliví a zásadoví a
jsou nároční na sebe i na svoje okolí. Zodpovědní si chtějí zasloužit respekt, a proto také
dělají věci, co mají smysl, neustále se rozvíjejí a postupně naplňují předem stanovený
plán. Mají rádi pořádek a věci, jež jsou efektivní, mezi něž patří například technologické
produkty šetřící čas. V rámci chování k penězům mají zodpovědní ze všech uvedených
skupin nejvíce naplánováno, co s nimi udělají. Finanční krizi berou jako společenský
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problém, který musí začít řešit aktivně. Před internetem a televizí upřednostňují
noviny.72
Při porovnání s výsledky z ostatních let z průzkumu vyplynulo, že zatímco v
roce 1995 představovala skupina sebevědomých Čechů celou čtvrtinu populace,
v roce 2012 to bylo jen 8 %. Z 11 na 6 % se za stejné období zmenšila i v mnohém
podobná skupina troufalých Čechů. Markantně ovšem přibylo bezstarostných, a to ze
4 % v roce 1995 na současných 21 %.73
Stručnou typologii životního stylu podle způsobu trávení volného času
formulovali také výzkumníci Centra pro výzkum veřejného mínění sociologického
ústavu AV ČR z roku 2010. Ve studii „Trávení volného času v České republice
ve srovnání s evropskými zeměmi“ rozdělují autoři českou populaci do třech typů podle
četnosti jejich volnočasových aktivit. Tyto skupiny nazývají jako svět aktivit mimo
domov, svět ženské kultury a svět domáckého způsobu života.74
Lidé z kategorie aktivit mimo domov tvoří 35 % české populace. Průměrný věk
této kategorie je 39 let a jedná se spíše o mužskou část obyvatel. Zástupci této skupiny
tráví nejčastěji čas návštěvou kulturních akcí, kina, sportem nebo bytím na internetu a
poslechem hudby. Jsou to lidé s vyšším vzděláním, kteří častěji pochází z velkých
měst.75
Svět „ženské“ kultury reprezentuje 45 % českých obyvatel. V této kategorii se
nacházejí lidé, jejichž nejvíce favorizovanými volnočasovými aktivitami jsou
nakupování, sledování televize, čtení knih a setkávání s příbuznými. Skupina je tvořena
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z větší části ženským pohlavím a lidmi se středoškolským vzděláním. Zástupci této
kategorie nejčastěji pocházejí z velkého města a je jim nad šedesát let.76
Svět „domácí“, převážně pasivní kultury tvoří téměř 20 % české populace. Tito
lidé se ve svém volném čase věnují především ručním pracím, jako je kutilství,
upřednostňují také sledování televize a navštěvování příbuzných. Zástupci této
kategorie často navštěvují sportovní události jako diváci, sportu se však věnují
minimálně. Poměr mužů a žen je v této kategorii vyrovnaný. Věk je střední a vyšší.
Většina lidí z této kategorie má nižší vzdělání a žije na vesnici.77

2.2 Volný čas
Jak ukazuje výše uvedené schéma znázorňující problematiku životního stylu,
v oblasti „otázky KDY“ se životní styl se odehrává v různých časových dimenzích.
Vedle zmíněné dimenze životních cyklů je to také dimenze vymezující pracovní, vázaný
a volný čas.
Pracovní čas je jakýmsi harmonogramem života všedního dne, je to čas strávený
pracovní výdělečnou činností. Volný čas je časem mimopracovním, je zbytkovým
časem vedle času vázaného a jeho objem je závislý na délce pracovní doby a
mimopracovních závazků. Vázaným časem se rozumí „…čas vynaklá aný na všechny
monotónně

se

opakující

činnosti

kaž o enního

života

související

s nutností

fyziologického bytí člověka“.78 Vázaný čas tak může být například dojíždění do práce,
péče o domácnost, mytí nádobí, osobní hygiena, vaření, péče o děti atd. Je to čas, který
vyplňují povinnosti, jež člověk musí udělat, ovšem je zde určitá možnost volby.
Je zřejmé, že rozdělení času do výše uvedených tří kategorií může být
problematické, pokud se v rámci času mimopracovního některé činnosti překrývají.
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Takovými aktivitami mohou být například ruční práce u žen, kutilství u mužů, vaření
nebo péče o děti. Tyto činnosti mohou být obtížné zařaditelné, poněvadž každý jedinec
k nim přistupuje jiným způsobem. Proto jsou uváděny do kategorie „polovolného“
času.79
Volný čas je „...taková časová sféra, v níž je možné nejvýrazněji uplatňovat
svobo ná rozho nutí o její náplni na zákla ě spíše vlastních potřeb, zájmů a ho not,
než zvenčí více či méně povinných aností a povinností a stereotypů. Je to takový časový
prostor, který člověku zbývá po splnění pracovních a mimopracovních povinností, který
je tvořen komplexem činností, k jejichž vykonávání se člověk rozho l sám ze své vlastní
vůle a vykonává je pro ně samé. Volný čas je ůležitou imenzí kaž o ennosti, která je
zása ní pro povahu životního stylu.“.80
Z hlediska funkce se věnuje volnému času francouzský sociolog Joffre
Dumazedier. Rozlišuje funkci relaxační (především fyzický odpočinek), funkci
sebevzdělávání (kultivace osobnosti) a funkci zábavní (duševní relaxace). Za ideální je
dle Dumazediera považováno, když jsou všechny tyto funkce rovnoměrně rozděleny.
Jako optimální vidí situaci, kdy se člověk ve volném čase věnuje aktivitě, jež je
protikladem k jeho činnosti pracovní. Duševně pracující člověk by se tak například měl
věnovat fyzické aktivitě na zahradě a četba je ideální náplní volného času manuálně
pracujících lidí.81
Existuje řada faktorů, které ovlivňují trávení volného času, jako například
pohlaví, věk, fáze životního cyklu, vzdělání, sociální postavení, profese nebo finanční a
prostorová dostupnost volnočasových aktivit. K volnočasové participaci dochází vždy
v rámci určité společnosti a kultury, která má na její podobu rovněž významný vliv.
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Volný čas významně ovlivňuje existující institucionální prostředí, ale také hodnoty
a tradice dané kultury.82
Volný čas lze rozčlenit do jednotlivých typů z pohledu rytmu střídání volného
času s prací – denní rytmus (pracovní doba), týdenní rytmus (víkend), roční rytmus
(dovolená).83 Lze jej také rozlišit dle jednotlivých volnočasových aktivit, které
představují široké spektrum činností, jako jsou kulturní aktivity, sportovní aktivity,
sociální aktivity, vzdělávací aktivity, veřejné aktivity, rekreační a cestovatelské aktivity,
hobby a manuální aktivity.84
Ačkoliv nelze jednoznačně říci, že jaký životní styl jedinec žije, tak podle toho
tráví i svůj volný čas, je zřejmé, že mezi oběma jevy je velice úzká závislost.

2.2.1 Češi a volný čas
Vztah české populace k volnému času monitorují empirické výzkumy Centra pro
výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR. Poslední pořádané
průzkumy, které jsou v době psaní této práce k dispozici, jsou „Volný čas„ a „Trávení
volného času v České republice ve srovnání s evropskými zeměmi” a „Co děláme ve
svém volném čase“, z let 2004 a 2010.
Z výzkumů vyplývá, že lidé v České republice mají nejvíce volného času
o víkendu, kdy jedna čtvrtina obyvatel má deset až čtrnáct volných hodin, druhá čtvrtina
sedm až devět hodin, třetí čtvrtina pak šest hodin volného času. Ve všední den má jedna
třetina populace tři až čtyři hodiny volného času, jedna čtvrtina má jednu až dvě hodiny
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volného času a pětina obyvatel má pět až šest hodin volného času denně. 6 % Čechů
uvedlo, že nemá ve všední den vůbec žádný volný čas. 85
Ze všech aktivit, kterým se lidé ve volném čase nejvíce věnují, vede sledování
televize, na kterou se dívá 41 % populace. O druhé místo se dělí aktivní provozování
sportu a četba, kterým se věnuje shodně 31 % obyvatel. Z dalších činností pak tráví
obyvatelé České republiky nejčastěji čas s přáteli (26 %), rodinou (24 %) a také
procházkami (17 %).86 Tabulka dokumentuje volnočasové aktivity v letech 2004-2009 .

Tabulka 2: Způsob trávení volného času 87

Co se týče četnosti jednotlivých volnočasových aktivit, nejfrekventovanější je
četba časopisů, které se pravidelně alespoň jednou týdně věnuje 67 % české populace,
jednou za měsíc takto činí 24 % obyvatel. Jen 3 % respondentů uvedla, že se četbě
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časopisů nevěnují nikdy. Oblíbenou činností české populace je také poslech hudby.
Z nahrávek ji poslouchá 51 % obyvatel alespoň jednou týdně, 18 % lidí poslouchá
hudbu jednou za měsíc.88
V rámci návštěv kulturních zařízení dominuje kino, kam občas zajde 64 % lidí.
Z této části pak 15 % chodí do kina jednou za měsíc či častěji. 60 % lidí občas zajde do
divadla, zatímco pravidelně představení navštěvuje pouze 8 % obyvatel. Ještě menší
počet obyvatel navštěvuje galerie a výstavy, kam jednou za měsíc zavítají 4 % obyvatel.
Téměř polovina Čechů (49 %) tato zařízení nenavštěvují nikdy.89
Místem, kam lidé ve svém volném čase vyrážejí často, jsou restaurace, vinárny a
kavárny. Více než polovina dotazovaných (54 %) navštěvuje tato zařízení nejméně
jednou za měsíc.90 Oblíbeným koníčkem je také nakupování, jemuž se mnozí Češi
věnují se svými rodinami o víkendech. Tento jev je pro Českou republiku víceméně
výjimečný, neboť v zahraničních zemích bývají nákupní centra v neděli zavřená. Dle
výzkumů agentury STEM/MARK je nakupování v nákupních centrech sedmou
nejčastější víkendovou volnočasovou aktivitou dotazovaných rodin.91
Sportovní aktivity ve svém volném čase vykonává 33 % obyvatel jednou nebo
vícekrát za týden, oproti tomu 34 % nesportuje nikdy. Oblíbenou volnočasovou
aktivitou je oblast individuálních koníčků, které se ve svém volnu věnuje téměř jedna
polovina Čechů (49 %) jednou či vícekrát v týdnu.92
Z pohledu funkce volného času hledají Češi takovou náplň, která poskytuje
odpočinek a relaxaci spíše než aktivnější formu jeho trávení. Učení se, rozvoj osobnosti
a navazování nových užitečných kontaktů jsou relativně málo častou aktivitou, které se
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ve svém volnu věnuje často jen jedna pětina obyvatel.93 Sebevzdělávání se věnují
nejvíce lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří také více čtou knihy a časopisy a
navštěvují divadla, galerie či koncerty vážné hudby.94 35 % populace uvedlo, že ve
svém volném čase přemýšlí o práci, 29 % se cítí uspěchaných a 5 % zažívá ve svém
volném čase pocit nudy.95
Z výzkumů volného času vyplynul jasně patrný rozdíl mezi trávením volného
času u žen, které preferují četbu časopisů, knih, návštěvu divadel, galerií, výstav, a
mužů, jež svůj volný čas věnují nejvíce individuálním koníčkům, sportu a častěji také
navštěvují restaurace, vinárny a kavárny.96 Tento jev lze připisovat tradičnímu
mužskému chození do hospody „na pivo“, které bylo zřejmě pod tuto kategorii
zahrnuto.
Rozdíly trávení volného času se odrážejí také v ohledu věku. Mladí lidé (15-29
let) poslouchají hudbu, navštěvují koncerty a chodí do restaurací nebo do kina častěji
než starší generace. Více času mladší generace také tráví sportem a zvyšováním svých
znalostí a dovedností. Lidé starší šedesáti let svůj volný čas tráví pasivněji četbou knih a
časopisů a věnují se svým individuálním koníčkům.97
Rozložení volného času neprodělalo za posledních dvacet let žádné větší změny.
Největší pozorovanou změnou je pokles návštěvnosti kin. Zatímco v počátku
devadesátých let navštěvovala kino alespoň jednou měsíčně třetina dotázaných, v roce
2009 se do kina se stejnou frekvencí vydává jen 16 % obyvatel. Tato změna je
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nepochybně způsobena rozvojem audiovizuálních médií včetně stahování obsahu
z internetu. Další změnou je konstantně klesající zájem o četbu časopisů.98
Tento jev má na svědomí mnoho různých faktorů jako je koupěschopnost
obyvatelstva i silná konkurence elektronických a nových médií. Zvýšená konzumace
obsahu elektronických médií se mimo jiné promítá do nižších reklamních příjmů a stále
se snižujícího nákladu jednotlivých periodik.99 O tomto jevu bude podrobněji pojednáno
v páté kapitole práce.

2.3 Češi a jídlo

2.3.1 Trendy ve spotřebě potravin
Ve srovnání s jinými národy Evropské unie je patrné, že průměrný Čech se
stravuje spíše méně zdravě. Na prvních místech v jídelníčku průměrného Čecha
dominují přílohy, které se zde servírují mnohem větší ve srovnání s ostatními
evropskými zeměmi.100 Nejoblíbenější přílohou jsou brambory v nejrůznějších
podobách, které upřednostňuje 53 % obyvatel, následují knedlíky (17 %), rýže (10 %) a
těstoviny (5 %).101 Naopak zelenina, která je v jiných státech na prvním nebo druhém
místě, je v pozadí. Obyvatelé Čech mají v oblibě spíše větší porce, což je u strávníků z
jiných zemí na posledních místech jejich preferencí. V rámci Evropské unie se čeští
obyvatelé spolu s Belgičany nejméně zajímají o to, jaká je nutriční kvalita jídla, které
konzumují. Namísto kvality jídla Češi upřednostňují jeho větší množství.102
Z dlouhodobého pohledu na konzumaci jednotlivých složek potravy lze sledovat pokles
spotřeby chleba a vzestup konzumace těstovin. Zatímco v roce 2004 snědl průměrný
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Čech 53,3 kg chleba za rok, v roce 2010 to bylo již o 12,3 kg méně. Těstoviny ve
stejném období stouply z 6,2 kg na osobu na 7,1 kg. Dochází také k úbytku pití mléka,
kterého v roce 2010 vypili Češi o 3,9 litru na osobu méně než v roce 2004. Naopak
spotřeba mléčných výrobků a sýrů stoupla ve stejném období o 2,7 kg.103
Roste spotřeba ovoce, kterého Češi dle dlouhodobého průměru snědí asi 77 kg
ročně. Od roku 2004 se však změnil poměr mezi ovocem mírného pásma, jako jsou
jablka a hrušky, a dováženými jižními plody jako jsou mandarinky, pomeranče, banány.
Zatímco v roce 2004 snědli Češi 33,5 kg tohoto jižního ovoce, v roce 2010 to bylo již
o 3,8 kg více. Ačkoliv v každém ročním období je možno nakupovat sezónní české
produkty, mnoho lidí původu potravin nevěnuje pozornost. Zeleniny zkonzumují Češi
v dlouhodobém průměru 79,7 kg, což tvoří 10 % z jejich celkového množství stravy.104
Z masa konzumují Češi nejčastěji vepřové s průměrnou spotřebou 43,6 kg ročně,
následuje maso drůbeží (20,3 kg ročně), hovězí (13,4 kg ročně) a králičí (3 kg ročně).
Ostatní druhy masa se pohybují v množství kolem půl kilogramu za rok.105
Průměrný Čech sní 5,6 kilogramů ryb za rok (0,7 % z celkové stravy), přičemž
kromě štědrovečerní večeře upřednostňují Češi před sladkovodními rybami ryby
mořské. Sladkovodní ryby z tohoto množství tvoří 1,4 kilogramu na osobu za rok.106
Ačkoliv je Česká republika zčásti krajem rybníkářským a žije zde množství jedlých
druhů, zůstává tento potenciál ve velké míře nevyužit.
Zatímco spotřeba biopotravin dosáhla v roce 2007 nárůstu o 70 % oproti roku
2006, po výrazném rozmachu tohoto trhu v letech 2005-2008 dochází od roku 2010 ke
stagnaci obratu. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč a
podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 %.107

103

Spotřeba potravin v Česku (2010). In: Český statistický úřa : tiskové zprávy [online]. 10.4.2012 [cit. 2012-11-28].

104

Analýza spotřeby potravin v roce 2010. In: Český statistický úřa [online]. 10.4.2012 [cit. 2012-11-28].

105

Tamtéž.

106

Čerstvá ryba na talíři. In: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. 2012 [cit. 2012-11-20].

107

Český trh s biopotravinami v roce 2010. In: EAgri: Ekologické země ělství [online]. 2012 [cit. 2012-12-20].

33
Češi ve srovnání se Západoevropany mnohem častěji pijí slazené limonády a
více si dopřávají alkohol, zejména pivo. Právě pivo je oblastí, kde českému národu
s dlouhodobou konzumací 158 litrů na osobu patří světové prvenství. 51 % mužů a
12 % žen označuje tento nápoj jako svůj nejoblíbenější.108

2.3.2 Stravovací návyky
Co se týče denní skladby jídla, ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie
Češi relativně často snídají, pouze pět ze sta dotazovaných Čechů uvedlo, že ve všední
den nesnídá nikdy. Nesnídající jsou častěji muži než ženy. 91 % Čechů konzumuje
snídani ve svých domácnostech a zbylí snídající se ráno stravují v práci nebo fast
foodech. Oběd si ve všední den dopřává 94 % obyvatel, ovšem jen polovina toto
dodržuje skutečně pravidelně. Čtvrtina lidí obědvá doma, zatímco 40 % Čechů si do
práce nosí jídlo připravené z domova, což lze považovat za český fenomén.109
Jak vyplývá z kapitoly věnující se volnému času, navštěvují Češi ve svém volnu
restaurace a jiné stravovací podniky rádi. Alespoň jednou do měsíce se v naší republice
stravuje v restauraci 59 % obyvatel, 4 % udávají frekvenci několikrát týdně a 2 % se zde
stravují denně nebo obden. Vůbec do restaurací nechodí 20 % obyvatelstva.110 Co se
týče útraty, kterou jsou zde Češi ochotni akceptovat, její hladina je nízká.
V rámci oběda v restauraci jsou nejoblíbenější polední menu za zvýhodněnou
cenu. Jak ukázal výzkum společnosti KPMG Česká republika, pro Čechy je cena při
orientaci v restauraci to nejdůležitější. Více než čtvrtina dotázaných (27 %) se tak chce
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s cenou za oběd vejít do 100 Kč. 30 % respondentů nemá problém s částkou mezi 100 a
150 Kč, 19 % pak uvedlo jako akceptovatelnou částku mezi 150 a 200 Kč.111
Nejčastěji se v restauracích stravují lidé s vyšší životní úrovní, lidé žijící bez
partnera a také lidé mladší. Češi často jedí sami (26 %) a také se při jídle věnují
sledování televize (31 %).112

2.3.3 Češi a vaření
Několikrát do týdne se vaří v devíti z deseti všech českých domácností. Pouze
8 % Čechů doma vaří jen několikrát za měsíc či méně často.113
Vaření je spjato s životní úrovní domácností. Z výzkumu subjektivního
hodnocení životní úrovně CVVM z října 2012 vychází, že jedna třetina (34 %) lidí
v České republice má podle vlastního úsudku dobrou životní úroveň své domácnosti,
z toho 3 % ji hodnotí jako „velmi dobrou“ a 31 % jako „spíše dobrou“. Naopak za
špatnou považuje životní úroveň své domácnosti čtvrtina (26 %) občanů. 21 % lidí
z této skupiny ji označilo za „spíše špatnou“ a 5 % za „velmi špatnou“. Dvě pětiny
obyvatel (40 %) pak životní úroveň domácnosti charakterizují jako „ani dobrou, ani
špatnou“.114
Z lidí, kteří subjektivně označují svojí životní úroveň za špatnou, vaří doma
každý den 59 % dotazovaných. U skupiny Čechů, kteří označují svoji úroveň za dobrou,
je to pak 41 %. Zdálo by se, že čím nižší je životní úroveň, tím častěji se doma vaří,
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ovšem toto přestává platit u skupiny, jež svou úroveň označuje za velmi špatnou. Z této
kategorie si s každodenní frekvencí může dovolit vařit každý den jen 41 % lidí.115
Ve všední dny chtějí Češi vařit hlavně jednoduše a rychle. O víkendu, zvláště
v neděli, která je spojena s tradicí svátečního oběda, věnují lidé přípravě jídla času více.
V průměru stráví Češi vařením 2,1 hodiny denně.116 Na rozdíl od Slovenska nebo
Maďarska je v České republice relativně velké zastoupení mužů, kteří stojí v čele
kuchyně. Ve třetině domácností je kuchařem muž, což z části může souviset s tím, že
muži častěji mívají vaření jako koníčka a věnují mu volný čas, o čemž bude pojednáno
v třetí kapitole práce.117 V 19 % domácností se při vaření střídají oba partneři.118
Ačkoliv je vaření aktivitou, kterou dnes muži běžně provozují a většina profesionálů
v oblasti je mužského pohlaví, je asociováno spíše jako ženská činnost. Z výzkumu
pořádaného společností SANEP vyplývá, že tři čtvrtiny Čechů se domnívají, že vaření je

v rámci domácích prací ženskou úlohou. Pouze 2 % populace si myslí, že by měli vařit
spíše muži, a 25 % lidí si myslí, že by se o vaření měli muž a žena v domácnosti podělit.
Ať již k vaření přistupuje žena nebo muž, v žebříčku domácích prací je vaření na první
příčce obliby. V rámci domácích prací představuje nejoblíbenější činnost pro 23,3 %
žen a 29,7 % mužů.119
Postoj k vaření je nepochybně ovlivněn tím, zda člověk žije sám nebo
s partnerem či rodinou. Člověk, který žije sám, může ve vaření jen pro svou osobu
spatřovat neekonomičnost a raději tak bude navštěvovat restaurace a kupovat připravené
jídlo. Ze sociologického pohledu se lze domnívat, že vaření pouze pro sebe není
z hlediska výsledku tolik uspokojivé jako vaření pro sebe a další strávníky. Osamocení
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lidé tak vaří méně často než lidé s partnerem a z této skupiny si pro sebe vaří
jednoznačně více ženy než muži. Nejméně vaří lidé ve věkové kategorii 30-44 let.120
Co se týče dovednosti vaření, velký výběr jídel umí připravit 45 % lidí, 27 %
Čechů neumí vařit vůbec.121 Častěji vařit vůbec neumí lidé bez partnera a rodiny nebo
umí jen pár jednoduchých jídel.122 Lidé, jež umí vařit, se tuto schopnost nejčastěji
naučili od matky. Druhým nejvýznamnějším zdrojem jsou pak kuchařské knihy.
Recepty z novin a časopisů zkouší 80 % vařících. Z žen je využívá 90 %, z mužů 59 %.
Češi vaří především proto, že domácí strava lépe odpovídá požadavkům rodiny,
je zdravější než jídlo v restauraci nebo že vaření doma považují za levnější. Na doma
připraveném pokrmu pak lidé nejvíce oceňují jeho lepší chuť a také možnost jeho
sdílení s rodinou. Jedinci, kteří nevaří, takto činí především kvůli nedostatku času,
nepořádku, který při vaření vzniká, nebo kvůli dlouhému času, jež zabere samotná
příprava jídla.123

2.3.4 Nákupní zvyklosti
Přístup Čechů k jídlu odráží nepochybně způsob, jakým si vybírají a nakupují
potraviny. V souvislosti s nákupním chováním Čechů se zvláště v poslední době
objevují v médiích informace o tom, že některé potraviny v obchodech jsou nekvalitní,
obsahují škodlivé látky a způsobují újmu na lidském zdraví. Mediálně známé aféry
nedávné doby, jež objevila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, čítají například
přítomnost posypové soli v bramborových lupíncích polské výroby, přelepování etiket
trvanlivosti výrobků společnosti Ahold nebo záměnu země původu potravin v síti
obchodů

Penny.

Nejčerstvějším

skandálem

je

pak

objevení

metylalkoholu

v alkoholických nápojích a následná částečná prohibice od 14. září 2012, která však
nezabránila úmrtí celkem třiceti pěti osob.
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Pro polovinu Čechů je jejich finanční situace z roku 2012 horší než v roce
předchozím a výhledově žádné zlepšení nečekají. Tomu se přizpůsobuje i jejich
spotřební chování. Z průzkumu agentury GfK vyplynulo, že v roce 2011 v důsledku
z obav z finanční situace změnilo nákupní zvyklosti 80 % českých domácností.
„Zákazníci stále více vyhle ávají slevy a akční ceny, a to v letácích roznášených o
jejich omovů i přímo na pro ejně.“124
Zástupci největších řetězců s potravinami se shodují, že český zákazník se
orientuje především na nízkou cenu. Eva Karasová z Tesco stores říká, že „… po roce
2008 se v ůsle ku obav z ekonomické situace li é stali v ohle u ceny ještě mnohem
citlivější a začali více porovnávat nabí ky na trhu“.

125

Čeští zákazníci vyhledávají

zboží s akčními slevami, které super/hypermarkety hojně nabízejí. Tomáš Drtina ze
společnosti GfK potvrzuje, že: „… masově vzrůstá nárůst nákupu zboží ve slevách. Češi
proklamují kvalitu, ale nakonec si koupí stejně to nejlevnější.“126 Češi si potrpí na
nakupování v hypermarketech a až 36 % domácností zde utratí největší část svých
výdajů za potraviny. Přibližně dvě pětiny (41 %) českých domácností opět uvedly jako
své hlavní nákupní místo hypermarket, pětina diskontní prodejnu (21 %), pětina menší
prodejnu (19 %), 17 % supermarket a 2 % jiný typ prodejny.127 Od ledna do června
2012 nakupovali průměrní Češi v průměru 143krát a za jeden nákupní košík zaplatila
česká domácnost v průměru 180,50 Kč.128
V souvislosti s velkou oblibou nakupování v hypermarketech a jejich velkému
počtu v České republice dochází k ovlivňování společnosti velkými potravinovými
řetězci, jež svými akčními nabídkami usměrňují, co lidé nakupují a jedí.129 Podle Ivana
Macha, prezidenta Aliance výživových poradců, je tento jev velkým problémem a
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upozorňuje na to, že ze dvou třetin je rakovina tlustého střeva v ČR spojována právě
se špatnými stravovacími návyky.130
Ačkoliv průměrný český zákazník navenek volá po kvalitních potravinách, chce
je kupovat pouze za nízkou cenu nebo za cenu, která se příliš neliší od ostatních levných
výrobků. Demonstrovat se tento jev dá například na prodeji pravých špekáčků, jenž
podle tzv. špekáčkové vyhlášky131 musí obsahovat určité procento masa. Lidé
nakupující v obchodech Ahold desetkrát častěji nakupují levnější uzenářské výrobky
připomínající špekáčky vzhledem, nikoliv však složením.132 Projevuje se to i v případě
prodeje českého česneku, který nemůže konkurovat ceně 25,- Kč za kilogram, za kterou
se v obchodech prodává dovážený česnek asijský. Kvůli nízké ceně dávají zákazníci
přednost dovezenému a český česnek je v dnešní době téměř nedostatkovým zbožím,
neboť se zdejším zemědělcům nevyplatí jej pěstovat.
Lobby supermarketů, které se snaží reagovat na poptávku a zákazníkům nabízet
co nejvíce druhů zboží za nejnižší ceny, se odráží na kvalitě prodávaných potravin.
Výrobci musí vyrábět co nejlevněji, aby obstáli v konkurenci a supermarket si místo
nich nenašel jiného dodavatele. Dochází k optimalizaci receptur potravin a není
výjimkou, že stejné potraviny od jednoho výrobce jsou v zahraničních zemích svým
složením odlišné od potravin českých. Zjistili to technologové z Mendelovy univerzity
v Brně i reportéři Hospodářských novin. Ti objevili, že zatímco v kečupu stejného
výrobce je v Česku 11 % rajčat, v Německu je tento podíl 70 %. Cenový rozdíl je
v přepočtu 60 haléřů v neprospěch české varianty. Obdobná byla situace například
u Tesco párků, jež se ve Velké Británii nabízí za cenu 28,- Kč a obsahují 50 % masa,
zatímco jejich česká varianta obsahuje 60 % masného separátu, avšak maso zde není
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žádné. Česká verze je přitom o 10 Kč dražší než britská. Podobnou situaci nalezneme u
široké škály výrobků včetně šunky a paštik bez masa, marmelád bez ovoce atd.133
Orientace Čechů na nízkou cenu není pouze záležitostí nejchudší sociální vrstvy,
kde se toto jednání chápe jako jediná možnost, ale je to jev postihují celou společnost.
Neplatí, že nakupovat ve slevách není pro určitou skupinu spotřebitelů dostatečně
důstojné. Vedle hypermarketů se tak stále větší oblibě těší diskontní prodejny. Jana
Myšková, psycholožka a expertka na psychologii nakupování, říká: „ i é se naučili
využívat i iskontní pro ejny, což je je en z nových tren ů. Cho í tam nakupovat, aby
ušetřili. A

iskontní řetězce tomu po řizují i své reklamní kampaně. Ukazují, že

nakupovat cenově výho ně je "tren y", že iskonty již nejsou pouze pro finančně slabší
skupinu obyvatel.“134
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3. Jídlo jako trend
V této kapitole bude nahlédnuto na jídlo a vaření z hlediska současného trendu,
jenž staví gastronomii a s ní související témata do popředí zájmu masových médií.
Z jídla a vaření se stalo frekventované téma mediálního diskurzu, způsob zábavy i
součást životního stylu určité skupiny společnosti. Dlouhodobý přísun mediálních
obsahů věnovaných jídlu a vaření vyvolává představu, že se jídlo stalo důležitým
tématem, kterému se v našich životech věnujeme více než v minulosti. Tato kapitola se
zaměřuje na kontext trendu, jeho hlavní aspekty i způsob, jakým je reflektován v České
republice.

3.1 Kontext trendu
Oblast lidského stravování jako součást každodenního života, byla v masových
médiích reflektována odjakživa. Se vznikem jednotlivých typů médií se v nich jídlo
jako téma začalo přirozeně velmi brzy prosazovat. První rozhlasové pořady o jídle se
objevují ve Spojených státech amerických ve dvacátých letech dvacátého století, jen pár
let po zahájení pravidelného veřejného vysílání.135 První barevný časopis, věnovaný
jídlu, vínu a životnímu stylu byl americký Gourmet, který začal vycházet v roce 1941.
Televizní pořady o jídle se na obrazovkách začaly objevovat v první polovině
čtyřicátých let, kdy byl uveden první pořad o jídle na světě I love to eat. Tento pořad
provázel americký kuchař James Beard a jeho stopáž byla patnáct minut.136
V období devadesátých let dochází v bohatých západních společnostech
k intenzivnímu nárůstu zájmu médií a veřejnosti o téma gastronomie.137 „Chození o
restaurací, egustace vína, sle ování kuchařských show a vaření pro zábavu se stalo
pro obyvatele zemí, které tento tren zasáhl, zábavou.“ 138
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Dochází k rozmachu množství pořadů, časopisů a knih o jídle, z kuchařů se
stávají mediálně známé celebrity a sloupky o jídle či recenze restaurací se staly běžnou
součástí novin. Dochází k demokratizaci vysoké gastronomie, která již není záležitostí
určitých společenských vrstev, ale stala se široce dostupnou.139
Gastronomický trend výstižně popisují slova autorky Knihy Secret Ingredients
Sherrie Innesové:
„V současné společnosti je cítit neutuchající hla

po informacích o jí le

a vaření, které se nevyskytují jen v kuchařských knihách, ale v nespočtu alších z rojů.
V kaž é trafice se nachází obrovské množství gastronomických časopisů, informace
o jí le se nachází ve všech novinách, v televizi je záplava kuchařských show
a specializované televizní kanály vysílají pořa y o vaření 24 ho in enně. Chcete-li se
ozvě ět, jak upéct ořechový ort ve tři ho iny ráno, stačí zapnout televizi. Internet
zaplavují stránky věnované jí lu, k e se lze očíst o zahraničních kuchyních, a zapálení
amatéři i profesionálové z e iskutují na variacemi receptů. Informace o jí le a vaření
zkrátka fascinují nešní společnost.“140
Vznik gastronomického trendu lze chápat jako reakci na stav gastronomie ve
světě, jenž se od poválečných let nesl v duchu mechanizace potravinového průmyslu,
zkracování času přípravy pokrmů, „pohodlného jídla“141 i řetězců restaurací rychlého
občerstvení. Poválečná léta byla spjatá s modernizací v technologii pěstování plodin,
jejich konzervaci, dopravě, balení i marketingu.142„… o borníci na výživu a vě ečtí
pracovníci v oblasti potravin byli očarováni sterilními sny o hygieně, konzervovaných a
umělých příchutích. Bu oucnost se měla stát

obou

enaturalizovaného poho lí,

hranatých rajčat, které se bu ou lépe balit, nápoje Tang, namísto neohrabaného
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potravinového

žusu, margarínu, zmražených potravin a slazených sní aňových

cereálií.“143
Šedesátá a sedmdesátá léta v USA znamenala rozvoj supermarketů, jež nabídly
zákazníkovi velké množství zboží na jednom místě. Změnil se charakter nakupování,
který dříve znamenal především obcházení trhů a specializovaných obchodů, a
potraviny, jež byly dříve k dostání jen v určitých sezónách, se daly nakoupit po celý rok.
Supermarkety přišly s nabídkou neobvyklého ovoce, mraženého jídla a hotových jídel
z velkovýroben.144 Tato předem připravená jídla, která nevyžadují takřka žádnou
úpravu, se v padesátých letech stala „synonymem pro stylovou alternativu kaž o enní
rutinní práce v kuchyni“.145 V padesátých letech dochází ke vzniku mnoha nových
forem občerstvení mimo domov a o dvacet let později se restaurace rychlého
občerstvení jako McDonald's rozšiřují do celého světa. Dochází ke komercionalizaci,
globalizaci a standardizaci potravního řetězce.
Odpor k modernizaci a stejnorodostí jídla vyjádřilo hnutí Slowfood, které
vzniklo jako reakce na dobývání světa fastfoodem a z toho vyplývající „stan ar izaci a
egra aci chuti“.146 Hnutí odstartovalo v roce 1986 v Itálii a pokouší se obnovit smysl
pro místo a sezónnost a tradiční způsob přípravy jídla namísto masového. Jeho cílem je
boj proti „globální stan ar izaci jí la ve světě“ podporováním rozmanité, autentické a
ekologické gastronomie.147
Současný gastronomický trend, který v západních společnostech probíhá od
devadesátých let, se v mnohém nechává inspirovat právě hnutím Slowfood. Prosazuje
hodnoty jako kvalita potravin, důraz na jejich autentičnost, sezónnost a místní
ingredience. Staví se do opozice k velkochovům i hotovému jídlu z velkovýroben.
Polotovary šetřící čas, které byly dříve vítaným pomocníkem v kuchyni, jsou dnes
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z velké míry považovány za něco nežádoucího.148 Současný trend v gastronomii je spjat
s návratem k jednoduchosti, ke kuchyni autentičnosti, venkova a tradice.
Do jisté míry to pře stavuje znovuobjevování Ameriky, vž yť říve byla všechna
kuřata ve volném výběhu, protože žá ná masová pro ukce neexistovala, a po obně pře
ne ávnými pokroky v chovu plavali všichni lososi v ivoké vo ě. V kontextu rozvíjející
se technologie, homogenizace a o říznutosti o agrárního života, má v sobě taková
kuchyně schopnost zachovat či napo obit výrobky ro inné tra ice a přirozeným
způsobem chované maso určitou luxusní, okázalou je no uchost.“ 149
Gastronomický trend je prosazován lifestylovými masovými médii a obsahy,
jako jsou časopisy, noviny, televizní pořady, knihy i nová média. Tato média ukazují
příjemcům jídlo jako důležitou každodenní součást životního stylu a demonstrují, jaký
přístup k jídlu by lidé měli mít, jaké produkty konzumovat, jak si je vybírat. Lifestylová
média podporují trend labužnictví, zájem ve vyhledávání vybraných pokrmů a jejich
užívání si, což může znamenat navštěvování restaurací, nakupování na trzích, výběr
exkluzivních potravin a další aktivity. Důraz je kladen na chuťový požitek a
rozpoznávání kvalitních surovin. Ukazují také, že domácí vaření jako součást
každodenního života jedince je aktivita zábavná, odlehčená a kreativní.
Potenciál jídla jako další mediální oblasti, která je součástí zábavního průmyslu
s ekonomickými zájmy, byl v devadesátých letech naplno rozvinut a důraz na zábavní
rozměr jídla je patrný zvláště v rozvoji nové formy kuchařských show.

3.2 Vaření jako zábava
Gastronomický trend postihuje aktivity spojené s konzumací jídla a také s jeho
přípravou. Vaření je činností, jež spadá v rámci všedního dne jedince do výše zmíněné
kategorie „polovolného“ času. Na jedné straně lze na tuto aktivitu pohlížet jako na
domácí práci, která je vykonávána s pocitem povinnosti, na straně druhé jako na
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činnost, která může být pro člověka koníčkem, kterému věnuje svůj volný čas. Vaření
jako koníček bez vědomí povinnosti je činností, která je jedním z prosazovaných
aspektů gastronomického trendu. Zatímco výběr a nákup surovin patří v rámci vaření
jako domácí práce k nejméně oblíbené činnosti, lidé, jež vaří pro zábavu, tuto fázi
považují za velmi důležitou a favorizovanou. Pro nákup těch správných ingrediencí
neváhají navštívit několik specializovaných podniků, mohou mít zálibu v nákupu
kvalitních kuchyňských pomůcek, sbírání kuchařek či odebírání gastronomických
časopisů. Vaření je hobby, které je finančně náročné, a rozsah finanční zátěže, kterou
tento koníček přináší, se může u jednotlivých jedinců velmi lišit.150
Takzvaní hobby cooks

151

si mohou připravovat domácí máslo, sušit své vlastní

těstoviny nebo vyrábět parmskou šunku. S vařením pro zábavu je spojen společenský
rozměr této aktivity, kdy hobby cooks pořádají tematické večeře pro přátele a rodinu
nebo mohou podléhat fenoménu bytových restaurací. Bytová restaurace je způsob
společného stravování, který má tradici ve Francii a Skandinávii. Hostitel pozve k sobě
domů známé i neznámé lidi, uvaří menu o několika chodech a kdo z návštěvníků je
spokojený, zaplatí za večeři, kolik uzná za vhodné.152
V otázce vaření jako koníčka a vaření jako domácí práce hraje roli pohlaví.
„U ženy může být vaření oblíbenou činností, ale vž y je zde přítomná skutečnost, že j e
o jakési zvyšování kvalifikace. Vaření je vnímáno jako povinnost ženy…U mužů je
situace jiná. Vaření není spojeno s povinností, je to cesta, jak zazářit.“153 V České
republice nebyl vykonán žádný průzkum, který by oblast vaření jako záliby zkoumal,
a podíl žen a mužů na tomto koníčku tedy není znám. Lze se ovšem domnívat, že vaření
čistě jako hobby bude záležitostí spíše mužů než žen, které jej častěji mají jako jednu
z nutných činností, jimiž pečují o členy domácnosti. „Pro ženu znamená vaření
povinnost, pro muže je to hobby. Muži, kteří
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profesionální úrovně.“154 Psycholog Jeroným Klimeš se domnívá, že někteří muži ztrácí
uplatnění v domě nebo na zahradě a: „…snaží se najít své místo v omácnosti jin e než
na gauči po novinami. Poku chce muž oma okouzlovat, lepší než luxování nebo
utírání prachu je pro něj kreativní vaření."

155

Největší podíl na prezentaci vaření jako

zábavy mají současné kuchařské show a v nich účinkující kuchařské celebrity, jež
budou popsány v následující kapitole.

3.3 Kuchař jako celebrita
Jeden z nejvýraznějších aspektů gastronomického trendu, který se výrazně podílí
na popularizaci gastronomie ve společnosti, je fenomén slavných šéfkuchařů. Z kuchařů
dnešní doby, jež uvádějí vlastní televizní pořady, se stávají celebrity, které jsou součástí
showbusinessu stejně jako herci nebo zpěváci.
Televizní pořady o jídle mají již téměř sedmdesátiletou tradici. Do devadesátých
let se většina těchto pořadů zaměřovala v první řadě na to, jak divákovi co nejlépe
a nejjednodušeji demonstrovat recept, který pak bez problému bude moci aplikovat
doma. Například show Family Fare a Delia´s Cookery Course prezentovaly Deliu
Smith, první ženskou kuchařku v britské televizi, jejímž úkolem bylo představení
základních kuchařských technik a dovedností divákům. „V pořa ech jsem pře vá ěla
pouhou demonstraci toho, jak správně uvařit jí lo. Nebylo to o zábavě, protože to
neo poví alo teh ejšímu stylu pořa u.“156 Delia Smith spolu s Julií Childs, první ženou
v pořadu o vaření v USA, byly zástupkyněmi původních kuchařských pořadů, jejichž
primárním cílem bylo informovat a vzdělávat diváka. Tyto pořady se odehrávaly
striktně v rámci televizního kuchyňského studia a podle Lucy Scholes upevňovaly
tradiční náhled na vaření jako ženskou práci a „...vz ělávaly ženy k tomu, aby byly
obrými manželkami, které přípravou jí la pečují o členy své ro iny“. Druhým
typickým formátem pořadu, který měl za úkol diváka vzdělat, avšak nebyl vázaný na
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prostředí studia, byl cestovatelský deník, ve kterém se kuchař setkával s pokrmy a
surovinami z celého světa, které následně představoval divákovi.
Formát gastronomických pořadů se značně proměnil a jeho současná podoba
byla utvářena ve Velké Británii v devadesátých letech.157 Pořady jako The Naked Chef
Jamieho Olivera, Nigella Bites Nigelly Lawson nebo Hells Kitchen Gordona Ramsayho,
zásadně ovlivnily vývoj současných pořadů o jídle produkovaných v různých zemích
světa. Na rozdíl od původních kuchařských pořadů se současný typ odlišuje tím, že
funkce vzdělat a informovat diváka je upozaděna. Vaření a recepty nejsou na prvním
místě důležitosti, jde především o demonstraci určitého životního stylu a o pobavení
diváka. Na rozdíl od pořadů předchozích, kde osoba kuchaře nebyla nijak prosazovaná,
dochází v dnešní době k opaku a osobnost kuchaře je v pořadu zcela stěžejní. Kuchařské
celebrity se stávají zprostředkovateli, kteří svoji osobou demonstrují žádoucí životní
styl. Lze na ně pohlížet jako na „…nové hr iny konzumní společnosti, jež prezentují
určitý životní styl jako hlavní životní cíl. Svoji in ivi ualitu a vkus emonstrují určitým
výběrem zboží, oblečení, svým způsobem chování, vzhle em, zkušenostmi i tělesnými
dispozicemi, které dohromady ivákovi prezentují životní styl.“158
Jednoznačně se tento jev dá pozorovat na fenoménu Jamieho Olivera. V jeho
pořadu The Naked Chef je ve středu pozornosti jeho osobnost. Oliver se vedle role
kuchaře prezentuje jako obyčejný kluk, manžel, otec i politický aktivista v jedné osobě.
„Jamie neučí iváky jak vařit, ale učí je jak žít tím, že jim ukazuje svůj životní styl.“159
V jednotlivých epizodách kamera sleduje Olivera, jak jezdí na svém skútru
v Londýně a hledá ty správné ingredience na trzích, jak připravuje a servíruje jídlo mezi
hraním stolního fotbalu za poslouchání britské populární hudby, jak obdivuje tenisky
v obchodě se sportovním zbožím, jak se věnuje hraní na bicí ve své skupině i jak tráví
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čas s přáteli na motokárách.160 Oliverův životní styl je prezentován v každé minutě
pořadu.
V show dochází ke stírání hranice mezi domácím prostředím a veřejným. Divák
tak má možnost vidět Oliverovo manželku a dvě dcery, některé epizody pochází přímo
z jeho domácnosti.161 Oliver často v pořadech podporuje svůj mediální obraz
„obyčejného muže“, který dělá chyby. Komentuje své nedostatky a před divákem
snižuje své schopnosti, když říká: „Co se mi líbí na tomhle salátu, je, že i takový i iot
jako jsem já, ho umí u ělat.“162 Nebo jej kamera zabírá v momentě, kdy spálí toast,
který je součástí receptu, jenž připravuje.163
Hlavní cíl Oliverova pořadu je představit vaření jako zábavu, která stojí
v opozici k domácí práci. V show je vaření představováno jako něco jednoduchého a
odlehčeného, něco, co je v dnešní společnosti moderní a žádoucí. „Vaření musí být
legrace, musí to být zábavné, je no uché a mít šťávu.“164 Kamera tak nikdy nezabírá
Olivera při úklidu kuchyně, mytí nádobí či čistění trouby, protože tyto rutinní domácí
činnosti neodpovídají zábavnímu charakteru vaření.165
Životní styl ve svém pořadu prosazuje také britská kuchařka Nigella Lawson.
Její pořady Nigella Bites, Nigela Feasts a Nigella Express ukazují divákovi, jak má
uvařit určité jídlo, ale zároveň odkrývají detaily z jejího soukromého života. Lawson se
v pořadech staví do role „sestry, která ává ivákovi přátelské ra y a tipy a vyvolává
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v něm pocit, že je jeho nejlepší kamará ka“.166 Nigella se ve svých pořa ech prezentuje
jako něk o, koho byste skutečně rá i poznali a strávili s ním čas, i k yž vás vaření ve
skutečnosti nezajímá.“167 Stejně jako Oliver i Lawson prezentuje jídlo jako něco
zábavného a jednoduchého a klade důraz na to, aby se s její osobností divák mohl
ztotožnit. Svoje kuchařské schopnosti hodnotí veřejně jako průměrné. „Nemyslím si, že
jsem výjimečná kuchařka. Také si nemyslím, že by jí lo muselo být něco nepřístupného,
co je určené jen špičkovým šéfkuchařům.“168
V opozici Lawson i Oliverovi stojí fenomén Gordona Ramsayho a jeho
kuchařských reality show. Ramsay je příkladem celebrity, která v pořadech o vaření, jež
jsou původně vnímány jako femininní, demonstruje jednoznačnou maskulinitu.
„Ramsay je slavný pro svůj über-macho přístup k vaření a jeho ambici být nejlepší ve
všem co

ělá.“169 Za tento přístup lze pokládat kuchařovo aroganci, nadřazenost,

agresivní přístup k soutěžícím a zdůrazňování vlastních kuchařských dovedností.
Ramsayova sebeprezentace obsahuje sprostou mluvu, urážky a ponižování soutěžících.
Na rozdíl od Lawson i Olivera je Ramsay zobrazován vždy v profesionální kuchyni, což
demonstruje jeho profesionální schopnosti a vyděluje se tím od vaření v domácím
prostředí, jež může mít konotaci ženské práce. Maskulinitu demonstruje již úvodní
znělka pořadu, ve které jsou uváděny záběry na nože a jejich ostří. Jednou z nejčastěji
veřejně používaných fotografií, jíž je Ramsay prezentován, je jeho obličej mezi
zkříženými čepelemi, což evokuje představu něčeho nebezpečného a „drsného“.
Pokud popisujeme současné kuchařské celebrity, nehovoříme tolik o jejich
kuchařských dovednostech, ale spíše o trendech, které zasahují současné populární
zábavné pořady o životním stylu. Pořady tvoří nejčastěji formáty reality show či docu
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soap

170

, důraz je kladen na dramatičnost, emoce, stírání hranic mezi domácím a

veřejným prostředím a záběry z prostředí mimo studia. „Tím, že programy o jí le
přijaly prvky zábavních pořa ů, vaření samotné je tak prezentováno jako aktivita
zábavná.“171 O kuchařských celebritách se dá uvažovat jako značce, která synergicky
prolíná různé typy médií. Vedle televizních pořadů vydávají své knihy, mají mobilní
aplikace a webové stránky, objevují se ve známých talkshow a stávají se nadnárodně
mediálně známými. Každý kuchař ve svých pořadech používá specifický přístup
sebeprezentace, který zahrnuje způsob jazyka i vzhledu. „Šéfkuchaře jako celebrity lze
považovat za jakýsi zábavný balíček. Nabízejí charisma i autoritu, zo pově nost
novináře, aktivisty i ro iče v jednom.“172

3.4 Gastronomický trend v ČR
Na rozdíl od západních zemí se gastronomický trend v České republice projevil
později, což je přirozeně spjato s historickým vývojem země.
Zatímco gastronomie první republiky byla v Československu na vysoké úrovni,
její nabídka byla srovnatelná s Vídní a patřila k evropské špičce, s nástupem
komunistického režimu v roce 1948 dochází k pozastavení gastronomického vývoje na
více než čtyřicet let. Dochází ke znárodnění restauračních zařízení, jejich rozdělení do
čtyř cenových kategorií a sjednocení gastronomické nabídky v celé zemi.173
Po pádu komunistického režimu v roce 1989 dochází k obratu a návratu
k soukromému vlastnictví. Uvolnění trhu znamenalo přísun široké škály nových
produktů a omezená socialistická nabídka potravin byla vystřídána pestrým výběrem
doposud neznámých výrobků, surovin či ovoce. V roce 1991 vznikl první
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supermarket 174 a 20. března 1992 dochází k otevření první restaurace rychlého
občerstvení McDonald's.175 Díky umožnění podnikání s sebou devadesátá léta přinesla
nárůst restauračního průmyslu. Jídlo však není tématem, jemuž by se věnovala
v médiích přílišná pozornost. „Dobíhala porevoluční nála a, li é si nej říve chtěli
oplnit zásoby elektroniky, oblečení.“176 V televizi se objevují pořady o vaření a na trhu
jsou nové kuchařské knihy, které reprezentují tehdejší dobový fenomén, kdy se do
popředí gastronomie v médiích dostávají mediálně známé osobnosti.177 Především herci
mají svoje televizní pořady a vydávají kuchařky a jejich status mediálně známé
osobnosti je považován mezi veřejností za autoritu zkušeného rádce v oblasti
gastronomie.
Média se o oblast jídla začínají intenzivněji zajímat po roce 2004.178 Od té doby
vývoj gastronomického trendu „...pozvolna kopíruje křivku vývoje gastronomického
tren u ve Velké Británii pře

vaceti lety“.179 V roce 2009 se na televizních

obrazovkách začíná objevovat řada nových kuchařských pořadů, „které násle ují
úspěšné zahraniční vzory“.180 V licenci britského Kitchen´s Nightmare Gordona
Ramsaye se na televizi Prima začíná vysílat pořad Ano, šéfe. Ano, šéfe byl prvním
pořadem o jídle v České republice, jenž funguje na principu reality show, jehož úkolem
je odkrývat zázemí českých restauračních zařízení a za pomocí rad profesionála z oboru
zlepšovat jejich stav. Společně s Ano, šéfe přicházejí na obrazovky další pořady jako
Prostřeno (licence britského Come and dine with me), S Italem v kuchyni, Na nože
(inspirace britskými pořady Hells kitchen a Master chef) a další, jež jsou příkladem
současné formy gastronomických pořadů vycházejících z formátu reality show a docusoap. Z kuchařů v České republice, jež mají své vlastní pořady, se stejně jako
v zahraničí stávají mediálně známé osoby, které vydávají knihy a stávají se součástí
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showbusinessu. „Kuchaři nahrazují v pořa ech herce a vystupují zpoza kuchařských
veří. Společenský status kuchaře se mění.“181
Zájem o jídlo a jeho aspekty se projevuje také v časopisecké nabídce, kde od
roku 2004 dochází ke vzniku nových titulů, jako jsou Apetit, Cucina Italiana, Gurmet či
F.O.O.D. Tyto časopisy doplňují stávající nabídku periodik, jejichž obsahová nabídka
byla omezena na výčet receptů, a kromě receptů zahrnují složku životního stylu. Stejně
tak jako pořady i časopisy kladou důraz na hodnoty, jako je regionálnost, kvalita a
čerstvost potravin a vyzývají čtenáře k „užívání si požitku z jídla“. Význam je přikládán
tradici, dochází k znovuobjevování prvorepublikové gastronomie a pokrmů české
kuchyně. Zvyšující se poptávka po propagovaných sezónních a regionálních
potravinách dala vzniknout farmářským trhům. První farmářský trh byl zaveden v roce
2010 v Praze a v současné době (roce 2012) se po celé České republice pořádá 170
trhů.182 V roce 2008 dochází ke vzniku mnoha kuchařských škol (Ola kala, Pražský
kulinářský institut, Škola vaření kluků v akci, Chefparade), kterým v průběhu let stoupá
návštěvnost. Zdena Měrková z kuchařské školy Ola kala uvádí, že zatímco v roce 2009
prošlo jejich školou 539 účastníků (bez započtení účastníků teambuildingu), v roce 2011
bylo návštěvníků kurzu 987.183 Roman Vaněk z Pražského kulinářského institutu říká,
že oproti prvnímu roku existence Pražského kulinářského institutu mají dnešní
posluchači školy mnohem více erudované dotazy. „Dříve se li i ptali mnohem
povrchněji, nes musíte mít jako špičková škola mnohem hlubší znalosti pro uktu a
oboru u nás i ve světě.“184
Gastronomický trend je spojen také s pořádáním různých událostí. Od roku 2007
se v Čechách pořádají gastronomické festivaly. Prvním byl pražský Prague Food
festival, který v jeho prvním roce navštívilo 8 000 návštěvníků. V roce 2012 dosáhl
počet hostů čísla 18 364. Gastronomické festivaly se dnes neomezují jen na hlavní
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město a v současné době je možné navštívit celou řadu těchto událostí po celé
republice.185
Rozvoj gastronomických témat se projevuje také v oblasti nových médií.
Internet je prostředím, kde dochází k nárůstu blogů o jídle, pravděpodobně
nejznámějším průkopníkem v této oblasti je Martin Kuciel. Od roku 2006 provozuje
blog cuketka.cz, na kterém sdružuje postřehy ze světa gastronomie, v roce 2010 založil
web scuk.cz, který je průvodcem po stravovacích zařízeních a obchodech s jídlem po
celé republice.186 Na svém facebookovém profilu má v době psaní této práce 15 646
fanoušků. Od roku 2004 vychází papírový sborník Grand restaurant, projekt, jenž
hodnotí kvalitu českých a moravských restaurací. Recenze restaurací jsou prezentovány
na webu grandrestaurant.cz.187 Od roku 2011 si lze do mobilních telefonů stáhnout
českou aplikaci o jídle Apetit stejnojmenného časopisu, která uživateli umožňuje přístup
do databází s recepty.
V roce 2012 je jídlo frekventovaným tématem mediálního diskurzu, který
prochází všemi typy médií. Roman Vaněk, gastronomický expert a šéfkuchař, uvádí:
„Ještě nik y v této zemi jí lo nebylo tak výrazným pře mětem společenské ebaty jako
je tomu nes.“188 Jídlo se stalo běžnou součástí také negastronomických periodik a
novin. Téměř každý společenský časopis i noviny mají alespoň krátkou rubriku
věnovanou jídlu (například Zápisník labužníka v časopise Instinkt, recenze restaurací
v časopise Euro, rubrika Dobrá chuť v Lidových novinách a další). Téma jídla se
dostává ve zvýšené míře také do zpravodajství, především v souvislosti s kvalitou
potravin, jež se prodávají v českých supermarketech a stavem českého stravování.
Mohlo by se zdát, že v posledních letech se Češi jídlem ve svých životech
zabývají více než kdy předtím. Je třeba si však uvědomit, že gastronomický trend je
především trendem mediálním. Ačkoliv v rovině celoplošných médií postihuje celou
společnost, není to jev, který by ovlivňoval chování všech obyvatel rovnoměrně. Lze se
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domnívat, že gastronomickému trendu budou podléhat určité skupiny lidí více než jiné,
což je ve velké míře dané ekonomickou situací obyvatel. Lidé z vyšších příjmových
skupin mají přirozeně více prostředků, které mohou investovat do oblasti jídla, která je
nyní módní. Mohou si dovolit navštěvovat dražší restaurace, nakupovat exkluzivnější
potraviny, mají peníze na to, aby cestovali za jídlem a vínem a kupovali si drahé
kuchyňské vybavení. Mohou se nechat ovlivňovat módním zbožím i podniky, kupovat
si dražší časopisy a účastnit se kuchařských kurzů, jelikož na to mají prostředky.
61 % českých obyvatel však v roce 2012 nedosáhne na průměrnou mzdu, která
ve 3. čtvrtletí 2012 činila 24 514 Kč.189 Nejvíce Čechů pobírá měsíčně mzdu v rozmezí
mezi 18 000 a 24 000 Kč, následováni jsou lidmi vydělávajícími od 24 000 do 30 000
Kč, na třetím místě jsou pak obyvatelé s platem od 12 000 do 18 000 Kč. 5 % Čechů
vydělává méně než 12 000 Kč.190 57 % Čechů nepovažuje svou domácnost za dobře
finančně zajištěnou a jedna čtvrtina obyvatel nemá žádnou finanční rezervu.191 Pro
skupiny s nižšími příjmy jsou tak mnohé aspekty gastronomického světa nedosažitelné.
Pokud by chtěli gastronomický trend následovat, na vybrané potraviny, návštěvy
restaurací a další aktivity jim nezbývají prostředky. Jídlo je v roce 2012 stále
prostředkem sociální stratifikace společnosti.
Gastronomický trend a jeho vnímání společností nelze aplikovat pouze na oblast
finančního příjmu. Je zřejmé, že kromě prostředků ovlivňuje přístup lidí k trendu i
způsob, jakým žijí. V rámci kategorizace životního stylu českých obyvatel uvedené
v předchozí části práce se lze domnívat, že gastronomickému trendu budou podléhat
nejvíce jedinci ze skupiny sebevědomých, troufalých a bezstarostných, jelikož tito lidé
mají větší tendenci podléhat novinkám a trendům. Z hlediska typologie volného času se
dá očekávat, že restaurace a události spojené s jídlem budou nejvíce navštěvovat lidé ze
skupiny
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velkých městech a na venkově. „Ve městech jsou li é vystaveni většímu me iálnímu
tlaku a mají větší možnosti, kam se jít najíst a co nového ochutnat. Jít o restaurace
několikrát

o měsíce není ničím neobvyklým. Naopak na venkově je životní styl

staromó nější a pomalejší, svázaný různými společenskými klišé a pro mnoho li í není
napříkla chození o restaurací téma, protože se jí oma a o hospo y se cho í na
pivo.“192 Zvýšené finanční náklady na život ve městě souvisí s širšími nákupními
možnostmi a také s obecnou tendencí k vyšší spotřebě. Lidé zde mají lepší přístup
k široké škále surovin a daleko více možností gastronomického vyžití. V městském
životním stylu roste význam nepřímé komunikace a vazeb vytvářených masmédií.193
Životní styl obyvatel města tak mnohem více inklinuje k podléhání trendům šířeným
médii, jako je právě trend gastronomický.
Tempo života na venkově a malých městech 194 je oproti městskému pozvolnější.
Je zde špatná dostupnost obchodních možností i gastronomického vyžití. Venkov se
obecně potýká s nedostatkem dobře placených pracovních míst, což může výrazně
ovlivňovat koupěschopnost obyvatel. Obchody s potravinami v menších obcích bývají
hůře zásobeny a také dražší než ve městě, což může velké části obyvatel znemožňovat
dostupnost některých surovin, kuchyňských potřeb atd.195
Média vytvářejí obecnou představu, že jídlo a vaření je oblastí, jež je dnes
mnohem více zapojená do našich životů, než tomu bylo dříve. Je nepochybné, že
množství mediálních výstupů týkajících se jídla v minulosti nikdy v takovém objemu
jako v posledních letech českou veřejnost nezasahovalo. Nelze popřít, že kuchařské
show patří mezi nejsledovanější pořady
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výzkumy, které by odrážely gastronomický trend a jeho vliv na skutečný vztah české
veřejnosti k jídlu a vaření.
Výzkumy monitorující vztah Čechů k jídlu a vaření ukazují, že česká společnost
ve vztahu ke gastronomii neprodělala žádné změny. Potvrzují, že Češi jsou vaření
ochotni věnovat stále méně času. Jak vyplynulo z průzkumu společnosti Hamé, pro
57 % Čechů je ideální délka přípravy teplého jídla kratší než 15 minut, čehož je vařením
doma velmi těžké dosáhnout.197 53 % Čechů pak povařuje vaření za nutnou činnost,
která je brána jako povinnost.198
Vedle požadavků na to, aby bylo jídlo rychlé, chtějí lidé za jídlo i ušetřit.
Projevuje se to v jejich nákupním chování i v tom, že pouze 78 % populace je za běžnou
teplou večeři ochotno utratit méně než 100 Kč. To je v případě návštěvy restaurace nebo
dovezeného jídla domů prakticky nemožné.199 Jak již bylo zmíněno v předchozí
kapitole, v rámci nákupních zvyklostí dochází k orientaci české populace především na
nízkou cenu a nákup levných potravin na úkor jejich kvality. Češi mají rádi velké porce
a nejméně ze všech zemí Evropské unie se skutečně zajímají o složení potravin.
Z trendů ve spotřebě potravin vyplývá, že dovážené ovoce se těší větší oblibě než ovoce
domácí a konzumace domácích sladkovodních ryb je několikanásobně překonána
konzumací ryb mořských. Prodej biopotravin již několik let stagnuje.

3.5 Účinek gastronomického mediálního trendu
Média představují významný faktor, který spoluutváří život jedince i celé
společnosti. Předpoklad, že média ovlivňují chování, postoje a názory jedinců, je
obecně pokládán za nesporný, čím však mohou jedince i společnost skutečně ovlivňovat
a jaké povahy toto působení je, není jednoznačně známo. Média vždy působí jako
součást celospolečenského kontextu a jejich vliv nelze oddělovat od zbytku sociálního
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prostředí.200 „Mé ia bu ou jen zří kak y je inou nebo ostatečnou příčinou určitého
efektu a je neobyčejně těžké stanovit jejich relativní přispění.“201
Odhadovat účinek gastronomického trendu na společnost je z tohoto důvodů
obtížné. Kromě čísel o sledovanosti, čtenosti mediálních obsahů či návštěvnosti akcí
neexistují žádné důkazy, které by účinek na skutečný vztah jedinců k jídlu a vaření
prokazovaly nebo vyvracely. Na příkladu České republiky je patrné, že ačkoliv by se
mohlo zdát, že prosazování trendu ovlivňuje zdejší gastronomické prostředí, přístup
Čechů k jídlu a vaření tomuto trendu neodpovídá.
Mnoho autorů věnujících se oblasti jídla a vaření ve společnosti sdílí názor, že
gastronomický trend je forma zábavy, která se více projevuje ve sledovanosti
kuchařských pořadů než ve skutečném přístupu lidí k vaření a stravování. Například
Lucy Scholes ve své studii říká: „Sledujeme pořa y o vaření, k e se připravují složité
recepty, kupujeme si knihy od kuchařů, kteří tyto pořa y uvá ějí. A zatímco se íváme,
vytáhneme si z mrazáku pizzu, kterou si ohřejeme v mikrovlnce.“202 Scholes se domnívá,
že lidé raději tráví čas u televize u pořadů o vaření, které zaplavují obrazovky, než aby
skutečně vařili a jednali podle předkládaných vzorců chování. Tento fakt dokazují i
reklamy potravinářských firem, které se zaměřují na prodej hotových pokrmů.
Například společnost Marks and Spencer v roce 2011 ve Velké Británii uvedla sérii
reklam, ve kterých je pomocí receptu znázorněna příprava nabízeného hotového
pokrmu. Spot je natočen v souladu s gastronomickým trendem tak, aby byly
prezentovány hodnoty, jako je čerstvost a kvalita surovin. Hlas známého britského herce
Matthewa Macfaydea v reklamě popisuje dlouhý recept, kde zdůrazňuje regionalitu
jednotlivých ingrediencí a všechny tyto suroviny sleduje kamera. Na konci spotu je
vidět čerstvě uvařené či upečené jídlo, například štrůdl, a Mcfayden oznamuje, že není
potřeba, aby divák nad jeho přípravou trávil tolik času, protože Marks and Spencer takto
učiní za něj.203 Na jednu stranu tak reklama podporuje gastronomický trend tím, že
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předkládá obraz autentičnosti, čerstvosti surovin a poctivého zpracování receptu, na
druhou stranu jej nabídkou připraveného hotového jídla, které stačí jen ohřát, popírá.
S názorem, že společnost se ráda dívá, ale v reálném důsledku v souladu
s trendem prosazování jídla nejedná, koresponduje i Frances Short. Sloupky a články o
jídle se dnes dají nalézt ve všech novinách, pořady o vaření běží na většině televizních
stanic, avšak je otázkou, zda nám tato záplava informací o jídle skutečně rozšiřuje
obzory, které jsme dříve neměli, nebo nás spíše uvádí do zmatku.204 Short se domnívá,
že na jednu stranu je mediální boom informací o jídle a vaření pozitivní v tom, že
dochází ke stírání hranic mezi sociálními třídami i kulturními rozdíly. Většina členů
společnosti tak má šanci získávat informace o nových pokrmech či technikách, dozvídat
se zajímavosti o mezinárodních kuchyních a je jim umožněno dosáhnout co největší
znalosti o jídle.205
Množství informací však může mít i efekt opačný a spíše než abychom se cítili
vzděláni a informováni, můžeme pociťovat tlak a dezorientaci. Short v tomto ohledu
zdůrazňuje rozporuplné požadavky, které dnes lifestylová média na jedince kladou.
„Rady a oporučení v pořa ech, časopisech o jí le i v kuchařkách dnes na příjemce
naléhají a uvá í jej ve zmatek. Na jednu stranu je třeba starat se o ro inu, ale být
rychlý,

bát na tra ici, ale zajímat se o nové věci, neomezovat se, ale vž y mít

v patrnosti své z raví a kult štíhlosti, opřávat si a přitom si hlí at vý aje.“206
Negativní efekt mohou vyvolávat také vysoce stylizované záběry a fotografie
jídel, zobrazované v krásném prostředí, jež ukazují, jak by jídlo mohlo nebo mělo
vypadat. Na jednu stranu toto může být inspirující, na stranu druhou mohou tyto
obrázky dokonalosti vyvolávat v jedincích, zvláště ženách, nejistotu z vlastních
schopností.

Někteří

teoretici

jídla

se

domnívají,

že

obrázky

zobrazované

v gastronomických časopisech se neváží k realitě, ale ukazují jakousi fikci o jídle, sen,
kam můžeme utéct.207 Lidé, kteří si časopis kupují ani nemusejí mít v úmyslu časopis
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číst. „Nemáme skutečný zájem naučit se připravovat profiteroly

208

. Prostě si jen

užíváme pře stavování si, jaké by to mohlo být, k ybychom byli méně zanepráz nění,
více výkonní, kdybychom byli lepšími ro iči s hezčí kuchyní a kouzelnou imunitou vůči
kaloriím.“209
Jednou z možných rolí působení médií ve společnosti je role eskapistická, kdy
média nabízejí „únik z tristní kaž o ennosti o světa snů“.210 Tato hypotéza o roli
médií vychází z představy, že s mediální realitou smyšlených seriálových příběhů,
senzačních zpráv a celebrit je možné se identifikovat natolik, až tato realita uživateli
médií autenticky zlepší kvalitu života.211 Lze se domnívat, že pořady o vaření,
kuchařské celebrity, recenze restaurací a celá oblast gastronomického trendu, jenž
předkládají lifestylová média, může být příkladem právě této teorie. Současná
společnost se nechce zabývat vážnými tématy, jež se váží k realitě všedního dne, a
uchyluje se k oblasti jídla a vaření jako k odlehčenému a zábavnému tématu.
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4. Gastronomické časopisy v České republice
4.1 Situace na trhu s časopisy v ČR
Periodickým tiskem se dle zákona o periodickém tisku z roku 2000 rozumějí
„… noviny, časopisy a jiné tiskoviny vy ávané po

stejným názvem , se stejným

obsahovým zaměřením a v je notné grafické úpravě nejméně vakrát v kalen ářním
roce“.212 Časopisy jsou tiskoviny, jež vycházejí pravidelně v určitém místě a mají
nejméně půlroční a nejvíce jednotýdenní periodicitu. Od deníků se liší menší
aktuálností, větší podrobností probíraných témat a grafickou úpravou.213
Vydávání periodik je podnikáním, ve kterém je díky vysokým počátečním
nákladům vstup na trh pro nové subjekty obtížný. Struktura finančních nákladů
periodického tisku se vyznačuje vysokou intenzitou práce a vysokými pevnými náklady.
Charakter podnikání v oblasti periodického tisku je hybridní, neboť probíhá na dvou
trzích: na trhu prodeje periodik čtenářům a na trhu prodeje reklamního prostoru
inzerentům.214
Vydávání periodického tisku je v České republice ovlivňováno několika faktory:
Jsou to legislativní a politické podmínky, všeobecné ekonomické podmínky
(rozvoj národních ekonomik a s tím související rozvoj reklamního trhu jako ekonomické
základny médií, koupěschopnost obyvatelstva), ekonomické podmínky vydávání
periodického tisku (náklady na výrobu a distribuci), kapacitní možnosti trhu
periodického tisku a konkurence elektronických a nových médií.215
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Legislativní podmínky vydávání časopisu zahrnují státní opatření, která mohou
být restriktivní jako například sankce za porušování práva svobody projevu či porušení
administrativních povinností. Stát může výrazně ovlivnit náklady vydavatelů
zvyšováním cen za energie, služby, poštovní poplatky a také zvýšením sazby daní.
Ačkoliv jsou časopisy komoditou se sníženou sazbou daně z přidané hodnoty, v lednu
2012 byla tato sazba navýšena o čtyři procentní body. DPH z prodeje časopisů činí nyní
14 % a v roce 2013 se očekává další zvýšení o jeden procentní bod.216
Stále důležitější roli hraje také evropská legislativa. V projednávání jsou
směrnice o ochraně práv spotřebitelů a o ochraně osobních údajů, které by mohly mít
zásadní vliv na tradiční systém předplatného a jeho marketingu či na užití osobních
údajů v žurnalistice.217
Nejzávažnějším jevem, se kterým se periodický tisk v České republice
v posledních letech potýká, je jeho klesající čtenost. Ta je způsobena různými faktory,
jako je ekonomická situace ve společnosti, koupěschopnost obyvatelstva, cena periodik
a ve velké míře také silná konkurence nových médií. Přesun mediální konzumace části
čtenářů k obsahu distribuovanému digitálními či mobilními kanály je trendem, který se
s každým rokem čím dál více rozvíjí. Vydavatelé se s odlivem čtenářů snaží vyrovnat
tím, že nabízejí spektrum možností přístupu k jejich obsahu prostřednictvím digitálních
a mobilních technologií.218 Časopisy dnes standardně vedle základního papírového
titulu mají webové stránky, kam nahrávají alespoň část svého obsahu, poskytují také
aplikace pro mobilní telefony, tablety a čtečky.
Počet časopisů vydávaných v České republice do roku 2008 rostl, v posledních
čtyřech letech však konstantně klesá. Zatímco v roce 2004 byl celkový počet titulů na
trhu 2534, v roce 2008 dosáhlo toto číslo 3950. Od tohoto roku však každý rok dochází
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k úbytku časopisů. Zatímco v roce 2010 bylo na trhu 3603 magazínů, v roce 2011 to
bylo 3576 titulů.219

Graf 1: Počet titulů novin a časopisů v České republice 220

Vydávané časopisy lze rozdělit na časopisy pro širokou veřejnost a časopisy pro
specifickou skupinu čtenářů, jako jsou odborné revue, časopisy politických stran a
charitativních organizací, farní bulletiny atd. V roce 2011 těchto specifických periodik
bylo na českém trhu 1623. V oblasti časopisů pro širokou veřejnost dochází v letech
2004-2008 k navyšování počtu ve všech jejich kategoriích. Zatímco v roce 2004 bylo
například 249 titulů z kategorie pro volný čas, v roce 2008 byl jejich počet navýšen na
369 titulů. Po roce 2008 dochází k poklesu a v loňském roce bylo na trhu 323 těchto
periodik.221
Jak bylo zmíněno, jedním z pilířů, na kterém leží financování vydatelů, je příjem
z inzerce. Závislost na reklamě a inzerentech je společným jmenovatelem současné
komerční časopisecké produkce a nejvyšší příjmy z inzerce mají tituly, jež se pohybují
v oblasti volného času, hobby, programových titulů a časopisů pro ženy. 222 V případě
časopisů o vaření je tento pilíř zcela dominantní.
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Od druhé poloviny roku 2008 v důsledku světové finanční a hospodářské krize
v České republice kontinuálně pokračuje trend omezování reklamních výdajů
zadavatelů inzerce. Tyto výdaje se inzerenti snaží rozdělit do více distribučních kanálů a
je zde jasně patrný přesun investic od klasických k novým médiím. Vydavatelé na tuto
situaci reagují nabídkou inzertního prostoru ve svých digitálních platformách, jež
částečně vyrovnávají pokles příjmů z prodeje i pokles inzertních příjmů.223
Konkurenční prostředí nutí vydavatelské domy dále zkvalitňovat obsah jimi
vydávaných periodik, zařazovat nové atraktivní suplementy i grafické prvky. Tato
skutečnost se projevuje zejména v nabídce rozmanitých inzertních služeb, kde je
konkurence zvyšována i specializovanými inzertními periodiky. Vstřícný přístup
vydavatele k zadavatelům reklamy může mít negativní vliv na nezávislost redakce,
který se může projevovat klientelismem a skrytou reklamou.224
Trendem ovlivňujícím obsahové hledisko časopisů v současné době je znatelná
simplifikace a zkracování textů. Časopisy hojně využívají obrazové a grafické výrazové
prostředky a patrná je inspirační závislost na estetice internetových stránek. Magazíny
v posledním desetiletí výrazně přispěly k odklonu společnosti od tradiční orientace na
psaný verbální projev a na využívání záznamu sdělení přirozeným jazykem.225

4.2 Časopisy věnované gastronomii
Časopisy věnované gastronomii se řadí k zájmovým periodikům určeným pro
širokou veřejnost, jež pokrývají oblast volného času a hobby. Tato periodika se
primárně věnují vaření, jídlu a s nimi souvisejícím tématům. Dříve byla řazena do
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kategorie časopisů pro ženy, od roku 2006 však v rámci Unie vydavatelů ČR tvoří
časopisy o vaření samostatnou kategorii.226
Lze usuzovat, že kategorie vznikla z důvodu nárůstu obliby vaření napříč
pohlavím a vzniku nových titulů, jejichž cílová skupina již není tvořena pouze ženami.
U některých stávajících titulů došlo v posledních letech ke zvýšení čtenosti mezi muži,
což potvrzují vydavatelé: „V posle ních několika letech jsme zaznamenali velký nárůst
popularity tohoto titulu mezi muži, kteří čím

ál častěji zastávají místo ro inného

kuchaře.“227
Přesný počet gastronomických periodik na českém trhu v roce 2012 není znám,
neboť Unie vydavatelů nesdružuje údaje o všech vydavatelích a žádná jiná organizace
tento segment časopisů nemonitoruje.

ádově však lze usuzovat, že celkový počet

těchto periodik se pohybuje kolem několika desítek titulů.228 Ačkoliv rubriky o vaření
jsou běžnou součástí ženských periodik již od doby první republiky, samostatné
časopisy o gastronomii jako takové začaly vznikat v devadesátých letech. Jako první
byly uvedeny časopisy, které sloužily profesionálům z oboru. V roce 1991 začal
vycházet čtvrtletník Gastronomická revue (nakladatelství Tempo), ve stejném roce se
pak na trhu objevuje časopis Food service (České a slovenské odborné nakladatelství,
spol. s.r.o.), jenž se zaměřoval na moderní gastronomii, hotelnictví a účelové stravování.
Jako první časopis sdružující recepty začal vycházet v roce 1992 časopis Malá Diana –
recepty. Tento čtvrtletník existuje pod názvem Diana recepty – speciál na trhu dodnes.
Jeho vydavatelem je německá společnost BPV Medien Vertrieb GmbH, jež
spolupracuje s českou překladatelskou společností Rolino. V roce 2004 byl založen
časopis Apetit, který byl v této době prvním titulem, jenž se kromě receptů zaměřoval
na životní styl.229
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V České republice skupina gastronomických periodik pokrývá rozmanitou škálu
titulů, jež jsou rozdílné z hlediska ceny, obsahu i čtenářské základny. Základním
zájmem vydavatelů u všech těchto časopisů však je generace zisku, který plyne v prvé
řadě z příjmů z inzerce. Po obsahové stránce je společným jmenovatelem magazínů
obsah receptů.
Časopisy o jídle v České republice nevycházejí s větší frekvencí než jednou
měsíčně, specializovaný čtrnáctideník či týdeník o jídle a vaření není v roce 2012 na
českém trhu žádný. Gastronomické magazíny lze diferenciovat podle různých hledisek,
jedním z nich je například čtenost. Nejčtenější periodika o vaření ve čtvrtém čtvrtletí
roku 2011 a prvním čtvrtletí roku 2012 zobrazuje níže uvedený graf.

Graf 2: Nejčtenější periodika o vaření 230

Časopisy lze dále dělit podle obsahu či podle toho, zda se zaměřují na početné
publikum s vysokým podílem nízkopříjmových vrstev nebo na méně početné čtenářské
skupiny se středními a vyššími příjmy.
Pokud porovnáme současnou časopiseckou nabídku na českém trhu, je zřejmé,
že časopisy o gastronomii lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou
časopisy, jejichž hlavní ambicí je být katalogem receptů, druhou skupinou jsou pak
časopisy, které kromě samotných receptů pokrývají i oblast životního stylu a jejich
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obsah odráží součsný gastronomický trend. Čtenářovi nabízejí články, reportáže,
rozhovory, aktuality z oblasti gastronomie, informace o bydlení, recenze restaurací a
další texty. Pro tyto dvě skupiny v následujícím textu používám označení gastronomické
časopisy – sbírky receptů a gastronomické časopisy – magazíny životního stylu.
Kromě uvedených skupin je podstatné vnímat i skupinu třetí, do které spadají
periodika o gastronomii, jež nelze do výše uvedených kategorií zařadit. Tyto
gastronomické časopisy jsou především publikacemi profesními, zastupují je tituly jako
Horeka, Food and beverage, Hotel a restaurant, Beverage a gastro nebo Barlife. Profesní
tituly vychází čtvrtletně a zaměřují se především na zaměstnance, management a
podnikatele působící v oblasti gastronomie. Vlastní čtvrtletník Gastro report – minutka
má Asociace českých kuchařů a cukrářů

231

a specifickým titulem na českém trhu je

časopis Výživa a potraviny, který je zpravodajem pro oblast školního stravování. Na
trhu existuje také odborný dvouměsíčník pro výrobce, zpracovatele a prodejce masa a
masných výrobků Maso. Pro odborníky i amatéry zajímající se o dorty, jejich pečení a
zdobení vydává společnost Genius Press, s.r.o. ,čtvrtletník Dortománie.
Vedle časopisů placených se na trhu objevují také bezplatné časopisy o jídle,
jako je časopis sítě obchodů Billa Gusto, magazín výrobce kuchyňských pomůcek a
nádobí Tescoma magazín nebo časopis Albert v kuchyni, jenž vydává společnost Ahold.
Tyto firemní časopisy jsou nástroje přímé komunikace společnosti s klientem, které si
kladou za cíl zlepšit reputaci podniku, podpořit prodej výrobků a zvýšit loajalitu tak,
aby zákazníci nepřecházeli ke konkurenci.232
V následujícím textu budou popsány první dvě zmiňované kategorie časopisů
o jídle, které pokrývají největší část trhu. Budou popsány aspekty, jež je charakterizují.
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Jelikož v této práci není možné popsat všechny jednotlivé existující tituly na trhu,
pro každou kategorii bylo vybráno několik časopisů, jež danou kategorií reprezentují.

4.3 Gastronomické časopisy – sbírky receptů
Gastronomické časopisy jako sbírky receptů reprezentují kategorii časopisů,
v níž se nachází nejpočetnější skupina titulů věnovaných vaření na českém trhu.
Časopisy, které sem spadají, jsou po obsahové stránce katalogem receptů, jež
kromě postupů na přípravu pokrmu obsahují minimální množství jiného textu.
Vycházejí z představy časopisu o vaření jako „periodické kuchařské knihy“, která
s každým číslem přináší čtenářovi seznam nových receptů. Časopisy neobsahují prostor
pro reportáže, články o surovinách ani jiné texty. Cena těchto periodik je ve srovnání
s druhou kategorií nižší. Tato periodika se na českém trhu objevují v devadesátých
letech, tedy v době před gastronomickým boomem, a stejně jako v minulosti je i dnes
jejich hlavním cílem informovat čtenáře o receptu. Velké množství z těchto časopisů
jsou speciály ženských titulů, z čehož lze usuzovat zaměření spíše na ženské čtenářky.
Rubriky v časopisech jsou rozdělovány podle určitého typu pokrmů. Lze
konstatovat, že některé témata rubrik se objevují shodně ve všech typech časopisů
napříč trhem, příkladem může být téma nedělního oběda. Víkend je v České republice
odedávna spjat s kaloricky vydatnějším jídlem, rodinným obědem a volným časem,
proto se v těchto rubrikách objevují časově náročnější recepty. Rubrikou, která je
obvyklá ve všech typech časopisů, je také prezentace nových výrobků z oblasti
gastronomie na trhu. Jak již bylo zmíněno, příjmy gastronomických periodik jsou
generované především z poskytování inzerce a právě tyto stránky podpoře produktů
slouží.
Recepty uváděné v magazínech z kategorie časopisů – sbírek receptů, pocházejí
ze dvou zdrojů. Některé časopisy tohoto typu fungují na principu kolektivně
vytvářeného obsahu. Jejich obsah nebo jeho část je v tomto případě spoluvytvářen
čtenáři, kteří na základě finanční motivace zasílají do redakce svoje recepty
i s fotografiemi. Druhým zdrojem receptů jsou recepty redakční. Redakce je čerpají
ze specializovaných fotobank a archivů, se kterými mají vydavatelé uzavřené smlouvy.
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Kulinární studia, kde se pokrmy pro prezentaci v časopise připravují a fotografují,
nejsou u tohoto typu magazínů běžnou součástí redakce.
Výjimku na českém trhu představuje vydavatelství Bauer media. Tento
vydavatelský dům je vydavatelem několika časopisů pro ženy (Tina, Chvilka pro tebe,
Rytmus života, Žena a život, Claudia atd.) a některých zájmových titulů o vaření
(Chvilka v kuchyni, Vaříme krok za krokem, Vaříme, Chuťovka a Recepty pro zdraví).
Pro všechny vydávané tituly poskytuje vydavatel společnou servisní redakci – kulinární
studio, ve kterém produkuje fotografie pokrmů. Studio je vybaveno fotoateliéry,
kuchyněmi a rekvizitárnou a jídla se zde připravují a fotografují za účasti kuchařů a
profesionálních fotografů.233
Pokud srovnáme jednotlivé tituly z této kategorie, je zřejmé, že v rámci skupiny
jsou mezi časopisy rozdíly, které vychází především z jejich ceny. Vedle časopisů, které
se prodávají za cenu nižší než deset korun, spadají do této kategorie měsíčníky jako
Vaříme krok za krokem, Báječné recepty, Recepty pro zdraví, Rytmus života,
Nejchutnější recepty atd. Tato periodika se pohybují v cenové relaci od deseti do
dvaceti korun a jsou tvořena redakčními recepty za použití agenturních fotografií. Na
trhu se objevuje také velké množství čtvrtletníků, jako jsou Tina – Vaříme, Diana
recepty, Sabrina recepty, Knihovnička recepty, Chuťovka – příloha Ženy a život a další.
Nejčtenější čtvrtletníky jsou Tina – Vaříme a Knihovnička recepty. Samostatnou
skupinu tvoří tři nejčtenější gastronomická periodika na českém trhu, která jsou zároveň
ta nejlevnější.
V této skupině se nacházejí měsíčníky Svět ženy Pošli recept (Hubert Burda
Media, 5,99 Kč), Blesk Vaše recepty (Ringier Axel Springer, 6,90 Kč) a Chvilka
v kuchyni (Bauer media, 5,90 Kč). Tyto měsíčníky jsou samostatnými speciály časopisů
Svět ženy, Blesk pro ženy a Chvilka pro tebe a fungují zcela nebo částečně na principu
čtenářských receptů. V následujícím textu budou tato nejčtenější periodika o vaření
stručně popsána.
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Svět ženy Pošli recept
Časopis Svět ženy Pošli recept je na českém trhu v ohledu čtenosti fenoménem.
Titul vznikl v roce 2007. Jeho průměrná čtenost dosahuje 450 000 čtenářů na jedno
vydání.234 Je nejčtenějším periodikem o vaření na českém trhu a to během celé
existence. Náklad časopisu činil v říjnu 2012 230 985 výtisků.235 Formát časopisu je A5,
tištěn je na levném novinovém papíře, jeho rozsah je 66 stran.
Obsah tohoto časopisu je kompletně tvořen čtenářskými recepty. Za každý
uveřejněný recept obdrží čtenář finanční odměnu 400-450,- Kč v závislosti na tom,
jakým kanálem je recept poslán.236 Časopis je rozdělen do několika pravidelných rubrik
podle zaměření receptů, jako jsou Sezónní recepty, Dietně a chutně, Nedělní oběd či
Zdraví na talíři. Každý recept je uveden perexem od autora receptu, jako například:
„Čokolá a Margot je plná kokosu a její specifickou chuť oceníš v tomto receptu“237
nebo „kokosky jsou velmi aromatické, všem se sliny sbíhají, už k yž je peču.“238 Často
je zde kromě jména a bydliště autora uvedena i jeho portrétní fotografie. Fotografie
pokrmů v časopise zasílají sami čtenáři a jelikož časopis nestanovuje žádná pravidla, jak
by snímky měly vypadat, jejich kvalita i aranže se od sebe velmi liší.
Časopis je ve srovnání s ostatními periodiky o vaření netypický v tom, že čtenáře
ve všech případech oslovuje tykáním. V editoriálu tak například šéfredaktorka uvádí:
„…na stránkách tohoto čísla naj eš…“239 Nebo:„…recepty si můžeš schovat.“240 Lze
usuzovat, že tento přístup má v čtenářovi vyvolat pocit souznění s časopisem a
přátelského kontaktu. Nestandardní také je, že na obálce každého čísla není zobrazena
fotografie jídla, jako je tomu u všech ostatních gastronomických periodik, ale fotografie
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rodiny, která byla v daném čísle zapojena do rubriky Návštěva u čtenářů. Tato rubrika
přináší krátký článek o rodině (většinou v rozsahu dvou odstavců), jež pozvala redakci
k sobě domů a uvařila pokrm, jehož recept je přiložen. Finanční odměna pro rodinu je
1000,- Kč a dárek jako například výrobník sodovky.
Blesk Vaše recepty
Časopis Blesk Vaše recepty je měsíčník, jehož odhadovaná čtenost je 262 000
čtenářů na jedno vydání. Po časopise Pošli recept je tedy druhým nejčtenějším v České
republice.241 Ověřený prodaný náklad činí dle ABC 162 302 výtisků.242 Časopis stojí
5,90 Kč, jeho formát je o něco větší než A5. Začal vycházet v roce 2010 pod
vydavatelstvím Ringier Axel Springer jako součást skupiny časopisů deníku Blesk. Jeho
heslem je „čtenáři vaří čtenářům“, což odkazuje ke stejnému principu sdílení
čtenářských receptů jako v časopise Pošli recept. Kromě těchto receptů, za které čtenáři
získávají odměnu 1 000 Kč, poskytuje časopis i recepty redakční a také několik
stručných rubrik bez receptů. Tou je například rozhovor s mediálně známou osobou
z českého showbusinessu, která se vyjadřuje k tématu vaření a čtenářům představuje tři
své oblíbené recepty. Rozhovor časopisu poskytla například fotografka Sára Saudková
nebo modelka Andrea Kloboučková. V každém čísle se nachází dvojstrana
doporučených receptů, vždy od jiného profesionálního kuchaře, a rubrika Kulinární
koktejl, jež prezentuje novinky na trhu. Na rozdíl od časopisu Pošli recept používá
Blesk u všech receptů, tedy i čtenářských, profesionální fotografie z agentur, v tomto
případě z agentury Profimedia.
Chvilka v kuchyni
Časopis Chvilka v kuchyni patří do skupiny titulů ženského týdeníku Chvilka
pro tebe. Časopis vydává společnost Bauer media. Vychází na českém trhu od května
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roku 2010. Vychází ve formátu A5, stojí 6,90 Kč. Jeho odhadovaná čtenost je 144 000
čtenářů,243 prodaný náklad je 101 439 výtisků.244 Rozsah časopisu je 62 stran.
Veškeré publikované recepty v časopise jsou dílem čtenářů, odměna činí 500,Kč za každý recept. Používané fotografie jsou zčásti redakční a zčásti čtenářské.
Recepty jsou rozděleny dle rubrik, jako jsou Polévky na zahřátí, Kořeněné pochoutky
z pánve a čtyři strany jsou pravidelně věnovány také rubrice Jídlo za pár korun. Na
rozdíl od předchozích časopisů Chvilka pro tebe neuvádí u receptů ceny. Redakční texty
se omezují na několik tipů, jež jsou uvedeny napříč receptovými rubrikami, jako je
například Perníčkové desatero (tipy pro co nejlepší přípravu perníku).245 Časopis
pravidelně uvádí také rubriku Krajové speciality, kde je krok za krokem prezentován
klasický regionální recept od čtenáře, jenž je zde vyfocen při vaření. Stálou rubrikou
bez receptů je také Horoskop a Servis pro vás, strana obsahující tipy na výrobky, jež
jsou aktuálně na trhu.
Inzerce publikovaná ve výše uvedených časopisech do deseti korun je velmi
specifická a orientuje se na komodity, které s oblastí gastronomie nijak nesouvisejí.
Nejvíce inzerovanými produkty jsou léky a doplňky stravy jako preparáty určené pro
pohybový aparát, inkontinenční pomůcky, kapky proti nachlazení a další. Druhou
oblastí, na kterou se zaměřuje inzerce, jsou slevové akce, cenově výhodné nabídky a
také finanční půjčky. Příkladem může být PR článek Nenechte se škrtit cenou
elektřiny 246 společnosti RWE, slevové kupóny na záclony společnosti Dante nebo
výhodná nabídka glukometru pro nemocné cukrovkou. Inzerci v listopadovém Pošli
recept má také projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Větší šance, jež pomáhá
nezaměstnaným znevýhodněným jedincům nalézt práci.
PR články se vyskytují zejména v časopise Blesk Vaše recepty a díky špatně
viditelnému označení je čtenář může mít problém rozlišit od standardního redakčního
obsahu. Některé nejsou označeny vůbec, jako například Sýrové delikatesy z 11. čísla 2.
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ročníku.247 Společnost Sedlčanský Modřenín uvádí čtyři recepty, přičemž v každém je
tento sýr obsažen. Recepty mají stejnou grafickou úpravu jako redakční obsah časopisu
a je tedy velice snadné nabýt dojmu, že se nejedná o inzerci. Podle zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy odpovídá takový typ reklamy reklamě skryté, která je
zakázána.248
Časopisy v receptech uvádějí suroviny, které jsou běžně dostupné z hlediska
cenového i z hlediska fyzické dostupnosti v obchodech. Šéfredaktorka časopisu Pošli
recept Marie Vodová říká: „Čtenáři našeho časopisu

ávají pře nost levnějším

surovinám, levné recepty vž y ve ly žebříček oblíbenosti.“249 Důraz je z tohoto důvodu
kladen na nízkou cenu a výhodnost receptů. To je patrné například v jednotlivých
čtenářských tipech: „Pražené man le jsou pochoutka, která bývá v obcho ech poměrně
rahá, ovšem omácí verze je mnohem levnější.“250 Ale i v editoriálu časopisu, kde
šéfredaktorka uvádí: „Je prav a, že v posle ní obě je nutné zamýšlet se víc na cenou,
potraviny jsou čím ál ražší.“251 Nebo: „V časopise naj eš recepty na levné, ale stejně
obré vánoční speciality. Tak si ne ělej zbytečné starosti…“252
Vzhledem

k ceně

časopisů,

zaměření

inzerentů,

surovinám

užívaných

v receptech i finanční motivaci čtenářů lze usuzovat, že čtenářská základna těchto
periodik je tvořena lidmi s průměrnými a nižšími příjmy. Jelikož se jedná o speciály
ženských časopisů, můžeme se také domnívat, že větší část čtenářů bude tvořena
ženským pohlavím. Časopis Chvilka v kuchyni, jenž jako jediný přesnější údaje o cílové
skupině zveřejňuje, uvádí, že jej čte 82 % žen a 18 % mužů. 66 % čtenářů se nachází ve
věku mezi třiceti a padesáti devíti lety, dalších 16 % pak tvoří lidé do sedmdesáti let.253
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Na rozdíl od časopisů v kategorii, jež bude popsána v následující kapitole, lze usuzovat,
že se tyto časopisy zaměřují spíše na čtenáře, kteří mají vaření jako součást domácí
práce, která slouží k uspokojení členů rodiny, než jako čisté hobby. „Našimi čtenáři
jsou většinou ženy, které mají na starost vaření pro ro inu.“254
Zobrazované fotografie, které zasílají čtenáři, jsou velice důležitým faktorem
těchto časopisů, který se staví do opozice vysoce stylizovaným fotografiím jídla, jež
v rámci gastronomického trendu prezentují média. Redakce časopisů se domnívají, že
autorské fotografie ukazují čtenářům spíše důvěryhodnou realitu než „hezké a
přez obené obrázky jí la, u kterého má mnoho li í pocit, že ho nezvlá nou nikdy
uvařit“.255

4.4 Gastronomické časopisy – magazíny životního stylu
Gastronomické časopisy v této kategorii představují magazíny, které svým
zaměřením nepokrývají pouze katalog receptů, ale prodávají zákazníkům určitý životní
styl.
Vedle receptových rubrik jsou běžnou součástí časopisu rubriky bez receptů, jež
přinášejí články o tématech ze světa gastronomie i jiných oblastí. Uváděny jsou
reportáže ze zahraničních či tuzemských míst, články zaměřené na suroviny, rozhovory
s gastronomickými profesionály i celebritami, recenze restaurací, testy produktů, články
o bydlení, cestování a další texty. Časopisy jsou výrazně dražší než kategorie časopisů
jako sbírek receptů, tisknuty jsou na kvalitní křídový papír, mají brožovanou vazbu.
Oproti časopisům levnějším, jejichž hlavní náplní jsou recepty, dominují v této kategorii
časopisů fotografie nad recepty. Důraz je kladen na to, aby fotografie byly dokonale
zpracované a vysoce stylizované, jejich rozměr zaujímá často celou stranu.
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Obecně lze říci, že se časopisy zaměřují na čtenáře, kteří se zajímají o jídlo a
vaření a tato témata vnímají v širším kontextu. Lze usuzovat, že tito lidé se nechávají
ovlivnit současným gastronomickým trendem, oblast jídla je pro ně zábavou, součástí
jejich žádoucího životního stylu. Tito lidé pravděpodobně mají rádi kvalitní potraviny a
zajímají se o to, co jí. V ohledu dovednosti vaření to mohou být pokročilí, ale i naprostí
začátečníci, dokonce i lidé, kteří nevaří. Vzhledem k cenám časopisů, které patří
v oblasti periodik o gastronomii k vyšším, i surovinám, které tvoří jednotlivé recepty 256,
se dá usuzovat, že se jedná o čtenáře převážně ze střední a vyšší příjmové skupiny.
Může se také jednat o čtenáře z nižší příjmové skupiny, u nichž konzumace časopisu
může podpořit sebeprojekci do vyšší vrstvy.257
Informace o rozmístění čtenářské základny ve velkých městech a mimo ně
redakce neposkytují. Lze ovšem předpokládat, že ve velkých městech bude prodaný
náklad těchto periodik vyšší. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, životní styl
obyvatel města více inklinuje k podléhání trendům šířeným médii, jako je právě trend
gastronomický, je zde lepší přístup k surovinám, které jsou v těchto časopisech velmi
často v běžných obchodech nedostupné. Prodej těchto časopisů na venkově také může
výrazně ovlivňovat koupěschopnost čtenářů, jež raději upřednostní časopis levnější, ve
kterém jsou recepty s dostupnějšími ingrediencemi.
Společným jmenovatelem pro tento koncept časopisů kromě rubrik zaměřených
na životní styl je příprava, zkoušení receptů a focení hotových jídel přímo v redakcích
časopisů. V redakci se tak nachází kulinární studio (kuchyň, atelier), kde se jednotlivá
jídla uvaří a připraví k prezentaci do časopisu.
Složení redakce kromě šéfredaktora většinou tvoří redaktoři, editor, korektor a
výtvarný ředitel, jenž se stará o grafickou podobu časopisu. Vedle těchto pozic se
v každém časopise objevuje řada stálých pracovníků, jako jsou autoři a fotografové.
Důležitou součástí tvůrčího týmu, bez které se redakce neobejde, jsou food stylisté a
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food dekoristé. Tito členové redakce pracují na vizuální stránce časopisu, která je
v případě této kategorie periodik stěžejní. Hlavní část čtenářovy pozornosti mají upoutat
fotografie jídel a jak lze usuzovat z příspěvků na internetových fórech, velká část
čtenářů si nejvíce užívá právě vizuální podobu časopisu a listování barevnými
stránkami. Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, naaranžované obrázky jídla mohou
poskytovat fikci a nerealitu, únik do světa snů, jež čtenářovi umožňují fantazírovat.
Redakce tak fotografiím věnují maximální úsilí.
Food stylista jídlo uvaří a naaranžuje tak, aby jeho výsledný vzhled byl
bezchybný. Food dekorista vybírá nádobí či pozadí, do kterého bude jídlo umístěno,
případně ozdobné předměty, které jej budou obklopovat. Jeho role spočívá ve vytvoření
správné atmosféry, jež by ze snímku jídla měla vyzařovat. Fotografie bývají
celostránkové, často jsou zčásti překryty receptem, musí proto vypadat naprosto
bezchybně. Aranžování a focení jídla je proces, který se v průběhu času mění a zažívá
různé módní vlny. Jitka Rákosníková, šéfredaktorka časopisu F.O.O.D., na toto téma
říká: „… je to jako s oblečením. Je en rok se fotí pažitka přirozená,
zauzlovaná a třetí rok se seká na kousky.“
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zřejmý jasný trend na co největší přirozenost a naturální vzhled focených surovin a
pokrmů, důraz je kladen na prvotřídní kvalitu a čerstvost používaných ingrediencí.259
Jan Hajný, food stylista, uvádí: „Trendem je u ělat jí lo tak, aby působilo nejen chutně,
ale také lehce. Velké porce a ho ně ingre iencí, to neska nikoho nebaví. V nešní
gastronomii platí, že jí lo by mělo být je no uché, řekněme o čtyřech chutích a to samé
platí o barvách.“260
Specifický přístup vyžaduje i samotný proces focení. „Kaž á fotka znamená
v průměru vě ho iny práce, něk y méně, jin y více. Po celou tu obu, kterou hotový
pokrm zčásti stráví i po rozsvícenými světly, musí vypa at tak čerstvě, jako byste ho
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právě naservírovali na talíř.“261 Docílení tohoto efektu může zahrnovat i jemnou práci
se štětečkem a olejem, přibarvování potravin a retuše fotografií.262 Některé potraviny
jsou natolik specifické a pro fotografování nevhodné, že je zastupují náhražky. To je
například zmrzlina, kterou nahrazuje speciální hmota, i pivo, které je kvůli rychle
padající pěně velmi složité zachytit na snímku.263
Fotografování potravin a hotových pokrmů je záležitostí náročnou časově i
finančně. Jak vysvětluje Rákosníková, „..chcete nafotit je nu snítku bylinek, ale musíte
koupit tři květináče, aby se vybrala ta pravá kvalita, která bu e okonalá“.264 Celková
cena zpracování takzvaných story, což jsou bloky o pěti až šesti receptech, vyjde
časopis běžně na částku kolem 30 000,- Kč.265
Jelikož časopisy často disponují omezeným rozpočtem, není vždy v silách
redakce vytvářet veškerý obsah časopisu vlastní produkcí. Časopisy tak doplňují svůj
původní

obsah

recepty

a

fotografiemi,

které

nakoupí

ve

specializovaných

mezinárodních fotobankách, se kterými mají uzavřené smlouvy. Tyto fotobanky
obsahují fotografie jídel i samotné texty receptů. Používané jsou například Profimedia,
Fotolia, Shutterstock a další.266
Převzaté recepty redaktoři překládají do češtiny (někdy takto činí překladatelské
agentury) a znění obsahu přizpůsobují české realitě. Důraz je kladen na to, aby suroviny
používané v receptech byly dosažitelné v České republice. Pokud tomu tak není, měly
by redaktorky uvést vhodnou, v Čechách dostupnou alternativu. Co se týče české
kuchyně, v naprosté většině případů si její recepty časopisy fotí sami, neboť tyto
fotografie zahraniční fotobanky nemají.
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Do této kategorie časopisů spadají na českém trhu periodika Apetit, F.O.O.D.,
Gurmet, Kuchyně.cz (Chuť a styl) a Cucina Italiana. Tři vybraná periodika této
kategorie budou podrobně rozebrána v následující kapitole.

5. Profil vybraných gastronomických měsíčníků Apetit,
F.O.O.D. a Gurmet v letech 2004-2008
Gastronomické časopisy Apetit, F.O.O.D. a Gurmet, které budou analyzovány
v této kapitole, spadají do kategorie časopisů – jako katalogů životního stylu. Jedná se
o barevné magazíny s laminovanou obálkou, které jsou tištěny na kvalitním křídovém
papíře a stojí více než třicet korun. Mají měsíční periodicitu. Tato periodika jsou si
v rámci své kategorie na trhu vzájemně největšími konkurenty. V následujícím textu
budou rozebrána z hlediska obsahového i grafického a budou zahrnuty změny za dobu,
za kterou se nacházejí na trhu. Část kapitoly bude věnována stručné sémiotické analýze
vybraných článků.

5.1 Profil a vývoj časopisu Apetit
Obecné informace
Časopis Apetit vychází v České republice od dubna roku 2004. Vydavatelem
byla společnost Hachette Filipachci 2000, kterou však v červnu 2011 koupila společnost
Burda Praha, spol. s r. o. V roce 2012 je tato společnost majoritně vlastněna německým
koncernem Hubert Burda Media Holding GmbH & Co. KG, minoritní podíl pak vlastní
italská skupina RCS Media Group. Společnost vydává především módní a ženské
časopisy, časopisy o bydlení a motoristice a v rámci kategorie gastronomických

266

Na základě rozhovoru s Jitkou Rákosníkovou, šéfredaktorkou časopisu F.O.O.D., 21. 11. 2012, k dispozici u

autorky

77
časopisů vydává v České republice vedle Apetitu také časopis Katka – Nejlepší
recepty.267
Vydavatel je členem Unie vydavatelů ČR a tištěný a prodaný náklad je tak
kontrolován prostřednictvím ABC. Prodaný náklad časopisu v říjnu 2012 byl 48 084
kusů.268 Odhad čtenosti 119 000 čtenářů na jedno číslo z něj činí čtvrté nejčtenější
periodikum o vaření v České republice. V kategorii časopisů o vaření s cenou vyšší než
třicet korun je pak na prvním místě. 269
Formát časopisu je o něco menší velikosti než A4 a jeho objem v průběhu let
narůstal. Zatímco první číslo z roku 2004 mělo 80 stran, listopadové číslo v roce 2012
mělo stran 154. S počtem stránek se zvyšovala také cena. V době svého prvního vydání
stál časopis 29,- Kč, za osm let se jeho cena zvýšila na 59,- Kč. Časopis je distribuován
i na slovenský trh, kde je jeho nynější cena 1,99 Eur.
Apetit vychází každý měsíc, vždy kolem dvacátého dne. Roční předplatné vyjde
na 395,- Kč a je možné si jej předplatit i na půl roku za cenu 219,- Kč.270
Na místě šéfredaktorky se za dobu existence časopisu vystřídala Hana
Michopulu (duben 2004 – duben 2005), Dita Pecháčková (duben 2005 – červenec
2009), Hana Matoušková (srpen 2009 – duben 2011) a Marie Holobrádková, jež je
v čele časopisu doposud. První dvě jmenované ženy platí za výrazné osobnosti na české
gastronomické scéně. Po odchodu z časopisu se věnovaly svým vlastním projektům.
Hana Michopulu
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začaly v Čechách pravidelně fungovat farmářské trhy. Dita Pecháčková

272

navázala na

svou rubriku deník Dity P., jež měla pravidelně v Apetitu, a publikovala stejnojmennou
kuchařku.
Apetit sám sebe na webových stránkách charakterizuje jako: „Časopis napsaný
s oprav ovou chutí určený pro novou generaci žen a mužů, pro něž je vaření koníčkem a
společenskou zábavou než nutností, jako to bylo pro jejich matky. I k yž se kaž á strana
týká vaření, v celkovém zpracování časopisu se o rážejí prvky související se životním
stylem. Nabízí originální, je no uché a funkční recepty, seznamuje čtenáře
s gastronomickými novinkami a učí je nebát se kuchyně.“273
Cílovou skupinu čtenářů tvořila dle slov redakce z roku 2009 nejtypičtěji: „Žena
okolo třicítky, která žije ve městě, má stře oškolské vz ělání, cho í o práce a zatím
nemá ěti. Volný čas věnuje příteli (poku ho má) či koníčkům, rá a nakupuje, cestuje a
poznává nové věci. Zároveň ale lpí na tra ici a vazbách k ro ině, s láskou vzpomíná na
ětství a jí la, která má s tou obou spojená. Rá a ochutnává a vaří exotické pokrmy,
ale za svůj vrcholný kus stále považuje ne ělní svíčkovou.“274
V roce 2012 však redakce na dotaz o cílové skupině uvádí: „Nemáme přesně
specifikované kategorie čtenářů Apetitu. Víme, že časopis si kupují li é v různém věku,
jak mla é stu entky/stu enti, tak starší ženy/muži i li é

ůcho ového věku. Stále

zůstává fakt, že Apetit si kupují převážně li é se stře ními a vyššími příjmy. I suroviny,
které jsou používány v receptech, nebývají mnohdy nejlevnější a ne kaž ý je má

psala úspěšnou rubriku Zpátky do kuchyně, pro Lidové noviny pak vytvořila webový seriál Snadné vaření.
(http://www.michopulu.cz/cz/hana-michopulu/)
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doma.“275 Na stránkách vydavatele se lze dočíst, že cílovou skupinou Apetitu jsou ženy
i muži ve věku 20-45 let, moderní a vzdělaní, s vášní pro vaření.276
Je patrné, že původní úzké zaměření cílové skupiny se s popularizací
gastronomie napříč českým mediálním diskurzem rozvolnilo, což je jev zřejmý i u
ostatních zkoumaných časopisů.
V roce 2004 dostal časopis ocenění Unie vydavatelů za nejlepší časopis roku
v kategorii Hvězda roku a v roce 2005, 2006, 2007 a 2010 získal cenu v kategorii
specializovaný časopis pro ženy.277 Časopis má od roku 2004 uzavřenou smlouvu
s britskými gastronomickými časopisy BBC Good Food278 a BBC Olive,279 z jejichž
fotobanky čerpá část receptů včetně fotografií. Tyto převzaté recepty po přeložení a
přizpůsobení českým surovinám doplňují původní redakční obsah. V roce 2012 tvoří
redakci šéfredaktorka, asistentka redakce, editor, dvě redaktorky a pětičlenná jazyková
redakce. Grafickou podobu časopisu má na starosti stálý tříčlenný tým. Spolupracovníci
redakce tvoří jeden externí autor (Věra Strnadová, která píše rubriku U bloggerky
v kuchyni), tři fotografové, dva food stylisti (Milena Volfová, Marek Všetečka) dva
food dekoristi (Bára Fišerová, Markéta Zindulková), stylistka a make-up artistka.
Obálka a grafické zpracování
V počátečních letech časopisu od dubna 2004 do prosince 2007 byla obálka
Apetitu laminovaná. Dominoval jí velký nápis Apetit v horní části stránky. Nad
písmeny „p“ a „e“ ze slova Apetit bylo menšími písmeny uveden titulek „napsáno
s chutí...“. Tento celek tvořící název časopisu je užíván po celou dobu jeho existence.
Nápis Apetit má od založení časopisu po současnost s každým číslem jinou barvu.
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Horní okraj obálky v období 2004-2007 lemoval úzký různobarevný proužek
s titulkem „1. časopis s recepty, které oprav u fungují“. Na titulní straně byla
vyobrazena vždy jedna velká hlavní fotografie jídla, která se týkala tématu uvedeného
v čísle (s odkazem na název receptu a stránku). Další menší fotografie (v počtu 2-5) se
nacházely v širším barevném pásu lemujícím spodní okraj obálky. Na titulní straně se
vyskytovalo větší množství upoutávek umístěných po jejím pravém i levém okraji, jež
lákaly čtenáře k přečtení obsahu.
V pravém horním rohu se od květnového čísla 2004 začala objevovat výrazná
žlutá „samolepka“ s textem „jen 29,- Kč“, která se s růstem ceny časopisu změnila na
„jen 49,- Kč“. Od dubna 2004 se vždy na různém místě obálky vyskytovalo také razítko
„testováno, prověřeno Marianne“. V roce 2005 se změnilo na „testováno, prověřeno
re akcí a čtenáři“.
V lednu roku 2008 za vedení Dity Pecháčkové došlo k největšímu re-designu
časopisu v jeho historii. Časopis získal modernější vzhled, lesklou obálku vystřídala
luxusnější matná verze a množství zde uvedeného textu se výrazně zredukovalo. Titulní
straně dominovala pouze jedna velká fotografie. Zmizela žlutá samolepka, proužek
u horního okraje i pás s menšími fotografiemi. Razítko „testováno, prověřeno, re akcí a
čtenáři“ se ustálilo v pravém horním rohu. Dle slov Pecháčkové v lednovém editoriálu
došlo ke „zje no ušení

esignu, kla ení

ůrazu na eleganci a vytvoření většího

prostoru pro fotografie jí el“. 280
Grafický design časopisu byl v této době nejvíce zdařilý a čistý, stránky jakoby
nabyly minimalismu a uveřejňované fotografie získaly umělečtější nádech. Recepty
byly uváděny nejčastěji na bílém pozadí, bílá barva tehdy stránkám časopisu
dominovala. Po odchodu Pecháčkové z časopisu v červenci 2009 došlo k postupné
proměně grafického zpracování a v lednu 2010 byla ustavena podoba časopisu, jež se
používala i v roce 2012.

280

PECHÁČKOVÁ, Dita. Úvodník. Apetit. 2008, roč. 5, č. 1, s. 1.

81
Současný vzhled obálky Apetitu se ve velké míře navrátil ke své podobě před
rokem 2008. Titulní strana je opět laminovaná, razítko „testováno, prověřeno re akcí a
čtenáři“ se nachází stabilně v levém rohu. Oproti roku 2004-2007 zmizel proužek při
horním okraji s titulkem „1. časopis s recepty, které oprav u fungují“. V jiných
ohledech je vzhled čísel z roku 2004 a 2012 téměř totožný. Po obou stranách obálky se
vyskytuje velké množství upoutávek a kromě dominantní fotografie se ve spodní části
znovu objevil barevný pás. Zde je uvedeno několik menších fotek pokrmů. V levém
dolním rohu se pak nachází fotografie osoby, která v konkrétním čísle figuruje.
Barvy na obálce Apetitu jsou od počátku jeho vydávání vždy velice syté a pestré
tak, aby časopis čtenáře na stánku zaujal na první pohled. Obálka tak působí výrazným,
avšak kvůli velkému množství textu a fotografií poněkud roztříštěným dojmem.
Rubriky
Časopis Apetit prošel za osm let existence mnoha obsahovými proměnami. Před
popisem současného stavu obsahu se proto pokusím zachytit nejzajímavější rubriky,
které se zde v jeho historii objevily.
V prvních dvou letech časopisu za vedení Hany Michopulu a Dity Pecháčkové
se časopis dělil na části Úvod, Ještě dnes večer (rychlé a snadné recepty), Vaření pro
zábavu (složitější recepty na nedělní sváteční oběd, recepty pro děti…), Prima Sezona
(kalendář akcí, sezónní recepty), Krok za krokem (recepty s detailním popisem postupu
přípravy), Téma (články a recepty věnované určitému tématu jako třeba francouzská
kuchyně), Test a Nákupy. Počet stran se pohyboval kolem 84.
Součástí každé úvodní části byla kromě rejstříku a editoriálu rubrika Jak se vaří
Apetit, kde byly vyobrazeny fotky redakce z přípravy a stylingu jídla. Čtenář tak měl
možnost nahlédnout do zákulisí časopisu, včetně přípravy jídel a jejich focení, což svým
zákazníkům poskytl až časopis Gurmet v roce 2011.
V říjnu 2005 se začíná pravidelně objevovat rubrika Rodinné vaření, která se
zaměřovala na společné vaření s dětmi. Hlavní představitelkou této rubriky se stala
tehdejší food stylistka Apetitu Milena Volfová a její dvě dcery. V článku Pečení je
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zábava tak například matka s dcerami představují, jak si užít den společně v kuchyni
s recepty z kynutého těsta

281

a v dalším se pak účastní výlovu rybníka.282 Důraz je

kladen na barevné fotografie rozesmátých dětí, které si aktivity spojené s jídlem užívají.
V červnu 2005 se v oddílu Vaříme pro zábavu objevuje rubrika Třicetiminutová večeře
pro přátele. Šéfkuchař zde prezentuje čtyři recepty vhodné pro setkání o více lidech.
Tyto recepty jsou určené k vystřihnutí, z čehož lze usuzovat, že redakce předpokládá, že
si její čtenáři recepty uschovávají.
V lednu 2008 dochází k největší obsahové změně časopisu v jeho historii.
Přibylo 32 stran a časopis navýšil počet stran nad 134. Doposud uváděné rubriky se
přeskupily do oddílů Úvodem, Pro každý den, Víkend a Servis pro vás. Vzniklo také
několik rubrik nových.
Rubrika Deník Dity P. vznikla dle slov šéfredaktorky Pecháčkové na popud
žádostí známých o její ověřené recepty.283 V této rubrice tak šéfredaktorka uváděla vždy
své tři oblíbené recepty, které se vázaly k nějaké její vzpomínce či životní etapě,
například pobytu v USA, a doprovázela je svými osobními doporučeními. Byly zde
uvedeny například „Recepty pro blondýny“ 284, kde Pecháčková (sama blondýna)
využívala stereotypu spojeného s inteligencí plavovlasých žen. Uvedeny byly
jednoduché recepty a motto „u sporáku lze vypa at úžasně a přitom stejně úžasně
uvařit.“285 Pecháčková se v této rubrice po vzoru kuchařských celebrit dostává do
středu čtenářovy pozornosti a odhaluje mu část svého osobního života. Na fotkách, které
rubriku provázejí, je zobrazována vždy pěkně oblečená, nalíčená a v atraktivním
prostředí. Prezentuje zde svůj životní styl, jenž dotváří ostatní vysoce stylizované
fotografie v časopise.
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V části Servis pro Vás se nově objevila rubrika Reportáž, jež přinášela vždy dvě
až tři strany textu například o šampaňském 286, o původu obloženého chlebíčku 287 nebo
o deseti nejlepších cukrárnách v Čechách.288 Přibyla také rubrika Zelený život, která se
věnovala bio-vaření a ekologickému chování. V dubnu 2008 zde například byla reportáž
o způsobu výroby a distribuce potravin pomocí projektu Fair trade. 289 Na poslední
straně časopisu se v tomto období pravidelně uváděla Sladká tečka, recept na dezert.
V roce 2009 byly představeny rubriky Lidé a jídlo a Cestujeme s Apetitem. Lidé
a jídlo přináší články o lidech z České republiky, kteří se ve svém životě věnují určité
oblasti gastronomie. V dubnu 2009 zde byl uveden například rozhovor s Janem
Soukupem, který v pražských Průhonicích provozuje prodejnu zeleniny Stodola,290
říjnové číslo pak přineslo rozhovor s Petrem Frolíkem, jenž si sám praží a mele kávu
v Borohrádku u Hradce Králové.291 Cestujeme s Apetitem je rubrikou, kde jsou
prezentovány „kulinární toulky“ po České republice, v říjnu 2009 se redakce vydává
například do Litomyšle. Kromě základních informací o městě podává tipy, kde se najíst,
kam zajít na dezert, na kávu a čaj či kde nakupovat jídlo.292
V srpnu 2009 nastoupila na místo šéfredaktorky Hana Matoušková a během
následujícího roku dochází k přeskupení stávajících rubrik do oddílů Koktejl, Pro každý
den, Sezona, Na víkend a Vše kolem jídla. V únoru 2011 Matouškovou vystřídala Marie
Holobrádková, která v této funkci je dodnes.
Současná obsahová podoba Apetitu vychází z tematického rozdělení časopisu
z roku 2010. Časopis je vždy uveden editoriálem šéfredaktorky, jenž je doplněn její
portrétní fotkou. V editoriálu se šéfredaktorka čtenářovi svěřuje se svými zážitky
z oblasti gastronomie, které se nějakým způsobem váží k obsahu čísla. Například
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v listopadovém čísle roku 2012 je rubrika věnovaná indické kuchyni a Holobrádková
popisuje svůj první zážitek s touto kuchyní, když se „… přestěhovala na Břevnov a
objevila po nik Tan oor“293 a „…se svým přítelem ochutnala velice pálivé jí lo, ze
kterého byla ru á, jako by oběhla maraton“.294 Čtenář se tak v každém úvodníku
dozví něco o osobě šéfredaktorky a informacích z jejího osobního života. Holobrádková
čtenáře neoslovuje, ale vždy začíná nějakým konstatováním, např.: „Tento rok jsme si
pečení cukroví v re akci střihli hne

vakrát...“295 Úvodník je krátký a stručně se

vyjadřuje k hlavním tématům aktuálního čísla.
V první části magazínu Koktejl jsou pravidelně uvedeny kratší rubriky jako
Z vašich dopisů, Recept čtenáře, Novinky a tipy, To je pecka, U bloggerky v kuchyni či
Poradna, kde se redakce vyjadřuje k dotazům čtenářů. Patrná je snaha redakce působit
v roli „zkušeného“ rádce, který si vždy ví rady a udělá maximum, aby čtenářovi
pomohl. V odpovědích jsou tak například používány výrazy jako „máme pro vás
několik ověřených ra “

296

nebo „obrátili jsme se s vaším

otazem na o borníka

297

z oblasti pro eje sýrů“.

V rubrice Novinky a tipy jsou představovány nové výrobky, obchody s jídlem,
kuchyňské pomůcky, restaurace a další novinky ze světa gastronomie. Stránky, stejně
tak jako v ostatních časopisech, působí dojmem katalogu inzerce a redakce je označuje
za své tipy. Při pozornějším zkoumání jednotlivých doporučení je zřejmé, že některé
doporučované zboží a služby mají v časopise placený inzertní prostor, a to dokonce ve
stejném čísle. V listopadovém Apetitu 2012 se tak například objevuje tip na keramické
porcelánové boxy určité značky, do nichž se redaktorky dle svých slov „zamilovaly“.
Celostránkovou inzerci této společnosti přitom nalezne čtenář o jednu stranu dále.298
Stejně tak v říjnovém čísle 2012 se objevuje pobídka k poslechu nového pořadu o vaření
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ve vysílání známého rádia (Frekvence 1), přičemž inzerce tohoto média ve velikosti
stránky se nachází o tři strany dále.299
V rubrice To je pecka redaktorky magazínu zkoušejí novou a inovativní službu
či výrobek a o své dojmy se dělí s čtenáři. Redaktorky například zjišťují, kde si v Praze
zakoupit kvalitní rychlé občerstvení,300 nebo představují domácí kompostér na bázi
„žížaliště“.301 Výrobky i společnosti jsou v této rubrice konkrétně jmenovány a články
mají doporučující charakter. V případě fastfoodu jsou zde například vyjmenované čtyři
podniky: bageterie Boulevard, Angus burger, Nordsee a Pizza master express, které
redaktorky „pro čtenáře vytipovaly“.302 Kritéria hodnocení čtenářovi nejsou známy, a
tak je otázkou, do jaké míry jsou tato hodnocení objektivní.
Food bloggerka Věra Strnadová (blog.veruska.cz) každý měsíc své zkušenosti
přenáší z internetu na papírovou dvojstranu časopisu a v rubrice U bloggerky v kuchyni
představuje „známé a běžně ostupné surovin, a způsoby, jak z nich získat co největší
užitek“.303
V druhé sekci časopisu Pro každý den začíná receptová část, která se vyznačuje
dominancí vizuálního obsahu a stručnými texty, jež zahrnují víceméně popis receptů.
Hlavní díl čtenářovy pozornosti má jednoznačně připadnout na lákavě naaranžované a
stylizované jídlo. Nejčastější model receptů v současném Apetitu, Gurmetu i F.O.O.D.u
je uvádění textu na levé straně a celostránkové fotografie jídla na straně pravé. Běžné
také je, že text receptu velkoformátovou fotografii jídla částečně překrývá.
Pravidelná receptová rubrika 5 večeří se v časopise objevuje konstantě od roku
2004. Apetit zde dle svých slov předkládá čtenářům „vyzkoušené nápa y na ro inné
večeře, ze surovin, které máte oma“.304 Uvedeny zde mají být rychlé a jednoduché
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recepty z běžně dostupných ingrediencí, které si čtenář má uvařit doma v týdnu, kdy
chodí do práce a nemá čas na dlouhé přípravy. Mottem rubriky je „ukážeme vám, že
uvařit večeři sna no a levně je hračka“.305 Celá rubrika je však v každém čísle převzatá
z britského časopisu BBC Good Food a lze se domnívat, že poměrně velký počet zde
uvedených surovin nepatří k těm, co by měli čeští obyvatelé běžně doma. V receptech
z listopadu 2012 se v ingrediencích objevuje čerstvá šalvěj, čedar nebo španělská
klobása chorizo, květnové číslo stejného roku zase uvádí chilli pastu harissu, koriandr a
těstovinovou rýži orzo. Je patrné, že ani proklamovaná „levnost“ ingrediencí neplatí.
Recepty jsou doprovázeny komentáři čtenářů – dobrovolníků, kteří je údajně testovali a
ostatním čtenářům dávají tipy k dosažení co nejlepších výsledků. Dobrovolníci zde mají
uvedenou portrétní fotku, aby budili představu důvěryhodnosti. Vyjadřují své pozitivní
pocity, které z jídla měli, například „…kne líčky pře čily naše očekávání“306 nebo
„…losos byl výtečný, zajásala jsem na touto lehkou úpravou“.307
Dalšími pravidelnými rubrikami této části jsou Bleskovka (dle redakce jídlo
s časem přípravy kolem deseti minut) a Naučte se kupovat. V roce 2012 se v této
rubrice uvádí pravidelně seriál o mase, prezentovány jsou instrukce, jak rozpoznat
kvalitní kus, kde nejlépe nakoupit, na co si dát pozor. Seriál uvádí kuchař a odborník na
maso Václav Frič. V každém díle seriálu je čtenář upozorněn, že dušené ledvinky, telecí
maso, vepřovou panenku atd. (podle toho jakému tématu je článek věnován) může
ochutnat v restauraci Na pekárně, kde tyto pokrmy majitel Frič podává. V prosincovém
čísle 2012 jsou uváděna i řeznictví, která dle redakce nabízejí nejkvalitnější maso: „My
sázíme na řeznictví Kšána a syn nebo na www.jehnecimaso.cz.“308 V rubrice Problém
měsíce se řeší specifická témata o vaření, jako například problematika stravování
v těhotenství, jakým způsobem uvařit pro velké množství lidí najednou atd. Další
stránky v části Pro každý den patří samostatným receptům a nesou vždy jméno po
konkrétním pokrmu.
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Jak již název napovídá, sekce Sezona je receptová část zaměřená na čerstvé
potraviny, které jsou v danou sezónu na trhu. Rubrika Právě v sezoně obsahuje seznam
aktuálních potravin a jejich stručný popis, vedle toho přináší kalendář akcí spojených
s gastronomií, které se v daném měsíci po celé České republice odehrávají. Většina
rubrik této části časopisu nemá stálý název, neboť se zaměřuje vždy na jiné recepty a
podle nich se jmenují. Redaktorky tak mají prostor pro vymýšlení různých slovních
hříček. Recepty věnované kořenové zelenině například spadají pod název Návrat ke
kořenům, pokrmy z rebarbory nesou název Rebarborové rabování.
Receptovou část časopisu uzavírá sekce Na víkend, ve které čtenáři naleznou
časově náročnější recepty, jež tvoří pomyslný protipól sekci Pro každý den. Pravidelně
se zde objevuje rubrika Nedělní oběd, která přináší recepty na menu o několika
chodech, včetně výběru vhodných nápojů. V Krok za krokem – Učíme se od mistra
renomovaní kuchaři a odborníci z oblasti gastronomie prozrazují know-how, tipy a
podrobný popis k přípravě určitého pokrmu. Témata zde uvedená se často týkají
specialit zahraniční kuchyně, například recept na výrobu kari pasty

309

nebo tradiční

české klasiky, jako je vánoční perníková chaloupka.310 V oddíle Na víkend se
pravidelně objevují další složitější recepty.
Závěrečný oddíl časopisu se jmenuje Vše kolem jídla. Na rozdíl od předchozí
receptové části přináší o něco více článků. Pravidelně se zde objevují reportáže o lidech
působících v oblasti gastronomie, které obsahuje rubrika Lidé a jídlo. Dočíst se lze
o např. o majiteli kavárny Na Faře v Klentnici u Mikulova,311 řezníkovi chovajícím
Přeštická prasata
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nebo o rodině spravující dýňovou farmu v Bykoši u Karlštejna.313

V rubrice Ze světa přispívají čtenáři, jež posílají „pohlednice“ z určitého města kde žijí
nebo žili. Čtenář se dozví informace o stravovacích zvyklostech v daném místě, tipy na
nákupní místa, lokální speciality a restaurace. Prosincové číslo 2012 například uvádí
pohlednici z italské Bologne, kde žije Češka Gajané Krinovičová 25 let. V článku
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čtenářovi přibližuje, jak se slaví vánoční svátky a jaké speciality se podávají na
štědrovečerní tabuli v této části Italie.314 Pohlednice z Abú Dhabí z květnového čísla
stejného roku zase nastiňuje čtenářovi životní příběh Karolíny Rambousové, která se
sem s rodinou přestěhovala kvůli manželově práci. Kromě popisu místní nabídky
v obchodě, cen, i arabských stravovacích zvyků se čtenář dozvídá informace z osobního
života čtenářky, když říká: „S manželem jsme byli zvyklí át si po večeři pivo či víno, a
protože máme rezi enční víza, můžeme nakupovat alkohol v limitovaném množství.“315
Nebo: „Naši kluci si o školky nosí v batůžku to, na co jsou z Čech zvyklí.“316
Stálou rubrikou páté části je Test (redakce testuje a porovnává výrobky stejného
druhu), Kuchařka (recenze kuchařské knihy) a Na návštěvě, kdy se redaktorky vydávají
na návštěvu k osobě působící v oboru gastronomie a nahlížejí do její kuchyně.
Posledními rubrikami časopisu jsou pak Jídlo a zdraví (recepty, jež mají dle redakce
pozitivní dopad na zdraví), Víno (dvojstrana věnovaná vždy určitému druhu vína, výběr
vín pro Apetit zajišťují redaktorky Dana Obermajerová a Darina Sieglová) a VIP
dotazník - rozhovor, ve kterém jsou zpovídány mediálně známé osobnosti. Těmi v roce
2012 a 2011 byli například moderátorka Jolana Voldánová, gastronomická expertka
Hana Michopulu, herci Adéla Gondíková nebo Lukáš Hejlík.
Inzerce
Gastronomické časopisy jsou komerční časopisy orientované na zisk. Slouží tak
podpoře prodeje služeb a produktů a jejich závislost na reklamě a inzerentech je značná.
Časopis Apetit toto naprosto potvrzuje. Forma zde uvedené reklamy se stejně tak jako
v ostatních časopisech rozlišuje na klasickou inzerci a PR články. Inzerovány jsou
tematické produkty, jako jsou kuchyňské potřeby, potraviny, obchody s jídlem, ale i
komodity s gastronomií nesouvisející jako třeba krémy, ubytovací zařízení či bělení
zubů. Obecně lze říci, že inzerované zboží je ve vyšší cenové hladině.
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Inzertní prostory jsou umístěny napříč celým časopisem, tak aby inzerentům
nejlépe vyhovovaly pro zaměření jejich produktu. PR článek společnosti Lindt
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o

snoubení chutě vína se tak například nachází v rubrice Víno, recepty z koncentrátu
Masox od Vitany 318 jsou umístěny poblíž redakčních receptů na polévky.
PR články jsou v Apetitu vždy viditelně označeny jako Inzerce při horním okraji
stránky, čtenář by tedy neměl mít problém je odlišit od vlastního obsahu časopisu. Lze
pozorovat, že v některých případech grafická úprava PR článků vychází z grafiky
Apetitu. Například článek společnosti Tefal S respektem k přírodě,319 uvádí recepty na
bramboračku, biftek a zeleninu, přičemž tyto recepty vypadají totožně jako ostatní
rubriky v časopise. V textu receptů je uvedeno: „..kvalitní nepřilnavou pánev rozpalte
na maximum, thermo-spot u pánví Tefal by měl ru ě zářit.“320
Pro posouzení objemu inzerce v průběhu let existence časopisu jsem použila
vzorek říjnových a dubnových čísel z posledních tří let časopisu. Jako inzerci jsem
započítávala klasickou reklamu i PR články včetně přední i zadní obálky. V průměru
tvoří inzerce v Apetitu 22 % objemu každého čísla. Lze se domnívat, že vedle PR
článků a inzerce tvoří třetí skupinu reklamy v časopisu reklama skrytá. Podle zákona se
skrytou inzercí rozumí taková reklama, u níž je obtížné rozlišit, že se jedná o reklamu
zejména proto, že není jako reklama označena.321 V případě všech zkoumaných
gastronomických časopisů je patrné, že uváděné stránky s tipy a doporučeními redakce
jsou v podstatě propagací výrobků a služeb firem. Tyto stránky jako reklama označené
nejsou, tedy by mohly být považovány za reklamu skrytou, avšak tím, že jsou
prezentované jako redakční tipy, neporušují zákon. Lze se ovšem domnívat, že velké
množství čtenářů tyto stránky bude skutečně chápat jako vyzkoušené tipy redakce, aniž
by postřehlo, že na dalších stránkách časopisu jsou některé doporučované produkty
standardně inzerované.
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Rubrika To je pecka přináší v každém čísle článek s doporučením na vyzkoušení
nějakého produktu či služby a hranice mezi redakčním článkem a skrytou inzercí je zde
velmi tenká. Příkladem může být článek o online nakupování u společnosti Tesco, jež
byl uveden v dubnovém čísle roku 2012 322 a vyznívá pozitivně ve prospěch společnosti.
V říjnovém čísle stejného roku se v rubrice Novinky a tipy objevuje doporučení na
výhody online nákupu v tomto obchodě.
Závěr
Apetit lze hodnotit jako periodikum, které je v kategorii gastronomických
časopisů na českém trhu již pevně usazeno. Nepochybně tak těží ze své dlouholeté
tradice a faktu, že byl v roce 2004 prvním gastronomickým časopisem svého druhu
v České republice.
Koncept časopisu, který prezentuje vaření jako součást životního stylu a podává
ověřené (tedy redakcí uvařené a vyzkoušené) recepty, se však od roku 2004 rychle
rozšířil a běžně jej dnes používají i další tituly jako F.O.O.D., Gurmet či Chuť a styl.
Apetit část receptů přejímá z britského BBC Good Food a BBC Olive a informace
o tom, že je recept převzatý, uvádí drobným písmem u hřbetu vazby, které lze velice
snadno přehlédnout. Na otázku, zda převzaté recepty redakce zkouší, než je čtenářům
předkládá, odpověděla asistentka redakce: „Převzaté recepty zkoušíme jen v přípa ě,
k y je nám něco nejasné nebo je v něm surovina, kterou by naši čtenáři nesehnali. Poté
se snažíme přijít na chybu nebo zvolit jinou ingre ienci. Recepty testujeme vž y, poku
se nás na něj čtenáři ptají, něco jim není jasné.“323 Převzaté recepty tvořily například
v říjnu 2011 10 z celkových 53 receptů v čísle, v říjnu 2012 to bylo 13 z celkového
počtu 78 receptů. Od počátku vydávání časopisu tvoří převzaté recepty pravidelně
rubriku od pondělí do pátku, kde se nachází například recept na Marocké kuře s kaší ze
sladkých brambor.324 Stěžejními ingrediencemi tohoto receptu jsou sladké brambory
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batáty a africké koření Ras-al-Hanút, tedy položky, které nejsou v běžném obchodě
k dostání.
Vizuální stránka časopisu je od prvních čísel velmi kvalitní a fotografie převzaté
z archivu časopisů BBC i fotografie původní se od sebe žádným způsobem neodlišují.
Apetit je ze všech analyzovaných časopisů nejobjemnější a jsou zde zastoupeny
především rubriky receptové. Z celkem 154 stran, jež tvořily listopadové číslo roku
2012, bylo 34 stran tvořeno články či kratšími texty bez receptů. Co se týče jazyka,
který je v časopise užíván, cítit je snaha o co nejčastější oslovení čtenáře a jeho vtáhnutí
do děje. Čtenáři jsou oslovováni přímo a pokaždé, když je to možné. Oslovení má
nalákat k přečtení rubriky, což se děje například kontaktními otázkami v perexu:
„Potřebujete se v zimě zahřát?“325 Nebo: „J e vám hlava z asijských receptur
kolem?“326 Časté jsou také výroky typu: „Nafotili jsme pro vás…“327 Nebo: „Otestovali
jsme pro Vás…“328 Jimi redakce demonstruje roli časopisu jako zkušeného rádce, který
podává pomocnou ruku a poskytuje servis čtenářovi. V perexu se také objevují pobídky
jako: „Pozvěte přátele na indickou hostinu!“329 Nebo: „Zabalte si árek!“.330
Cítit je snaha redakce působit jako tým, který vykonává pro čtenáře „práci“,
usnadňuje mu orientaci ve světě gastronomie i na trhu.

5.2 Profil a vývoj časopisu F.O.O.D.
Obecné informace
Časopis F.O.O.D. začal vycházet v září roku 2008. Vydavatelem časopisu je
společnost Mladá fronta a.s., jež je právním nástupcem původního vydavatele deníku,
podniku Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství. V roce 2012 je jejím
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stoprocentním akcionářem český podnikatel František Savov.331 Společnost se neúčastní
auditu ABC ČR a veřejně data o tištěném a prodaném nákladu nesděluje. Odhadovaná
čtenost z prvního čtvrtletí roku 2012 podle Unie vydavatelů ČR činí 33 000.332
Název F.O.O.D. v českém překladu z angličtiny znamená jídlo, tečky mezi
písmeny pak značí počáteční písmena českých slov fascinující, obyčejné, okouzlující a
dobré. Časopis má stejný formát jako Apetit a Gurmet, tedy o něco menší než A4.
Jeho cena je 53,- Kč v Čechách a 2,79 Eur na Slovensku. Roční předplatné
časopisu stojí 583,- Kč.333 Rozsah časopisu je od počátku vydávání 130 stran. Vychází
každý měsíc kolem 26. dne. Šéfredaktorkou časopisu je od počátku jeho vzniku Jitka
Rákosníková, která v oblasti kulinárních časopisů má dlouhodobou zkušenost.334
Časopis sám sebe charakterizuje jako: „Časopis, ve kterém se ozvíte zákla ní
informace i zajímavosti ze světa vysoké gastronomie, na

ruhé straně nahlé nete

profesionálům po pokličku u nich oma. Přináší recepty a informace o „kosmopolitní“
kuchyni, avšak kla e si za cíl vracet se k tra iční české kuchyni, objevovat zapomenuté
osobnosti náro ní gastronomie a přinášet krásné

omácí, tra iční a veřejným

stravováním neponičené recepty, na které můžeme být oprav u hr í.“335
Cílová skupina časopisu jsou dle webových stránek vydavatele: „Li é, jež mají
rá i vaření a jí lo a vnímají tato témata v širším kontextu. Neuspokojí je „běžné“
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kuchařky či časopisy o vaření. Jsou nároční a rá i si připlatí za kvalitní zboží. Nechají
se také často ovlivnit reklamou.“336
Podle slov šéfredaktorky byla cílovou skupinou při vzniku časopisu zamýšlena
spíše vyšší a střední vrstva obyvatel s vyšším vzděláním, avšak v roce 2012 je tato
situace rozdílná a časopis nemá žádnou přesně vymezenou cílovou skupinu.
Rákosníková uvádí: „...vaření

nes zajímá kaž ého. Časopis čte obrovská skupina

čtenářů, jež j e napříč věkovému roz ělení, gen erem i sociální skupinou. Čtou nás
matky stře oškolačky na mateřské

ovolené i starší „hobby cooks“. Společným

jmenovatelem čtenářů je zájem o informace o jí le a vaření, skupina se však ne á nějak
úzce specifikovat.“337
Část uváděných receptů přejímá časopis z fotobank, jednou z nejčastěji
využívaných je nadnárodní společnost Profimedia. Poměr uváděných původních a
přejímaných receptů je dle slov Rákosníkové padesát procent vlastní tvorby na padesát
procent převzatých receptů. Redakce je oproti Apetitu i Gurmetu nejméně početná, tvoří
ji šéfredaktorka, editorka, redaktor, grafická ředitelka a korektorky jazyka (šestičlenný
tým). Stálí spolupracovníci redakce čítají sedm osob, z toho jeden food stylista, food
dekorista, dva fotografové a tři spolupracující autoři.
Obálka a grafické zpracování
Pokud srovnáme obálku časopisu F.O.O.D. za čtyři roky existence na českém
trhu, je zřejmé, že její vzhled neprošel žádnou změnou. Každému číslu dominuje velká
fotografie jídla (s odkazem na název receptu a stranu), nejsou zde již žádné menší
fotografie. Nápis F.O.O.D v horní části strany má s každým číslem jinou barvu. Těsně
při horním okraji nad tímto nápisem se objevuje titulek „ jí lo a ještě mnohem víc“.
V zápatí každého písmena ze slova F.O.O.D. se objevují slova fascinující, obyčejné,
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okouzlující a dobré, což jsou dle slov šéfredaktorky přídavná jména, která charakterizují
jídlo.338
Upoutávky na obsah časopisu se vyskytují po pravém i levém okraji, jejich počet
se pohybuje od tří do čtyř. Hlavní téma časopisu je uvedeno vždy v dolní části strany
pod fotografií. Spodní okraj obálky lemuje tenký černý pruh, kde jsou bílým písmem
uvedeny názvy tří až čtyř pokrmů z aktuálního čísla. Obálka je většinou laděna spíše do
světlých pastelových barev a celkově působí jednodušeji a přehledněji než u Apetitu a
Gurmetu.
Rubriky
Časopis od počátku vydávání vede stejná šéfredaktorka, což se významně
podepisuje na jeho grafické i obsahové podobě, jež jsou relativně stálé. Jednotlivé
rubriky se v průběhu let přejmenovávaly a přesunovaly v rámci sekcí, změny však
nebyly natolik výrazné jako v ostatních zkoumaných časopisech.
Každé číslo F.O.O.D.u otevírá editoriál, jenž má vždy jiný název vázající se
k danému měsíci a doprovází jej odlišná fotografie šéfredaktorky. Na rozdíl od Apetitu i
Gurmetu je úvodník Rákosníkové delší, zaujímá celou stranu a šéfredaktorka se zde
nevyjadřuje ke vzpomínkám, dojmům a příběhům ze svého osobního života. Text
čtenáře podrobně uvádí do obsahu aktuálního čísla včetně popisu jednotlivých rubrik a
okolností jejich vzniku. Rákosníková čtenáře nijak neoslovuje.
Po úvodníku jsou v každém čísle věnovány dvě strany Kalendáři, kde jsou
uvedeny důležité akce z gastronomické scény odehrávající se napříč Českou republikou.
V letech 2008 a 2009 byly rubriky časopisu děleny do částí Předkrm, Ve formě,
Doma, Osobnost, Modrá stužka, Bedekr, Dekor, Vinný sklípek a Poslední chod. V roce
2010 toto dělení pokračuje, jen oddíl Ve formě se rozdělil na Sezona a Zdraví. Současná
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obsahová skladba časopisu vychází z podoby ustavené v lednu roku 2011 a časopis
rozděluje na sekce Předkrm, Sezona, Zdraví, Doma, Bedekr a Poslední chod.
Hlavní změnou dnešní podoby obsahu časopisu oproti minulosti je úplné zrušení
sekce Dekor, která zde byla v prvních dvou letech. V této části byla pravidelně uváděna
rubrika Ruční práce, kde se nacházely návody na nejrůznější výrobky a techniky pro
zkrášlení domácnosti. Další pravidelná rubrika této části se jmenovala Životní prostor a
přinášela reportáže ze stylových interiérů soukromých nemovitostí v České republice.
Například článek Pohádka o chalupě

339

z říjnového čísla roku 2008 přinesl šest stránek

textu o zrekonstruované chalupě v Jihočeském kraji. V lednu 2009 zde byl uveden
článek Domov cestovatelky, který zobrazoval karlštejnský dům PR manažerky
společnosti Louis Vuitton. Interiéry byly v této rubrice prezentované na vysoce
stylizovaných fotkách charakteristických pro současné časopisy o bydlení. Důraz byl
kladen na vybavení interiérů a jeho design. Výroky jako „velkolepý lustr je ílem
německého

esignera Ingo Maurera“ nebo „váza byla součástí výz oby českého

pavilonu na Expo 58 v Bruselu“ 340 upozorňovaly čtenáře na jeho výjimečnou hodnotu.
V části Předkrm se v současnosti nachází rubrika Know-how (dvojstrana
s radami redakce na dotazy čtenářů a zajímavosti týkající se jídla) Novinky (tipy
redakce na nové produkty a služby), Evergreen (recept na tradiční jídlo české a světové
kuchyně) a Retro (článek o klasickém jídle české kuchyně s receptem). Pravidelnou
součástí Předkrmu je rubrika Profesionálové, která se v časopise objevuje již od prvního
čísla. Čtenářům je formou článku představen člověk, jenž je odborníkem v oboru
gastronomie nebo v její spojitosti vykonává nějakou neobvyklou činnost. Objevila se
zde například Nina Provaan Smetanová
barmanka Martina Cseri

342

341

, kurátorka Muzea gastronomie v Praze,

nebo potravinová technoložka Olga Benešová, která se ve

své práci věnuje výrobě zmrzliny.343 V některých číslech rubrika přináší reportáž
z profesionálního gastronomického prostředí. Článek Chuť mléčné dráhy například
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uvedl reportáž z mlékárenského závodu z Litovele, kde se vyrábí sýr Gran Moravia.
Text spolupracujícího autora redakce Ivana Vernera podrobně čtenářovi vysvětluje, jak
se zde sýr zpracovává: „Sýrařskou harfou se sraženina poté roz ělí na robná zrna.
V alší fázi se pak zkouší homogenit těchto zrnek nástroji, po obnými rýžovací pánvi
hle ačů zlata. Na ní ulpívají bílé kousky, jakási zrna, která ala sýru jméno.“ 344 Článek
je doprovázen fotografiemi z jednotlivých fází výroby sýra.
V sekci Sezona se nachází vždy jedno hlavní téma odpovídající danému měsíci
s pěti až šesti recepty ze sezónních surovin. V některých číslech se zde nachází také
článek o určité sezónní potravině, jako třeba článek Lahůdky z lesů i polí
z listopadového čísla 2012.345
Spolupracující autor redakce Václav Malovický zde na třech stranách mapuje
situaci zvěřiny, jejího původu a způsobu přípravy v České republice. V článku je
popsána historie konzumace zvěřinových pokrmů: „Dnes by už málokterý restaurant
okázal u ělat takovou z hostinu, jako v roce 1311 uspořá al kar inál Pelagru pro
papeže Klimenta V., 16 kar inálů, 20 prelátů a mnoho šlechticů. Sestával se z evíti
cho ů, z nichž kaž ý obsahoval 3 pokrmy…“ Pravidla jejich servírování: „Tra iční
servírování nápojového skla vlevo pochází z časů, k y svatý Hubert při hostině ve
Francii po lovu na počest hostitele byl usazen ve le jeho neobyčejně krásné manželky a
pravou rukou ú ajně blou il v jejím klíně...“ I pravidla lovu: „Závazné je i staro ávné
lovčí právo střelce nejen na snítku jehličí omočeného v rahocenné krvi, ale i na
trofej.“346
V sekci Zdraví se opakuje rubrika Novinky, která prezentuje nové produkty a
tipy pro zdravý životní styl. Jak již bylo zmíněno u Apetitu, jsou tyto stránky tvořené
nabídkou inzerce nejrůznějších výrobků, které jsou označeny jako redakční tipy.
Ačkoliv se rubrika nachází v části Zdraví, prezentované produkty často se zdravím
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nesouvisejí. Příkladem je čistící prostředek na nádobí Amway nebo tip na bagetu
Crocodille s bramborovým salátem, která pravidla zdravého životního stylu popírá.347
Další rubrika této části je zaměřena na údajně zdraví prospěšné recepty a nenese
stálé jméno, neboť se věnuje vždy jinému tématu. Jsou zde uvedeny recepty na pokrmy,
jež mají dle redakce mít pozitivní dopad na lidské zdraví, jako je posílení imunity.
Například srpnové číslo roku 2011 v této části uvádí rubriku 10 výher pro vaše tělo, jež
je uvedena perexem: „Chcete-li se bránit, musíte mít čím. Příro a nám ale poskytuje
neskutečný arzenál, s jehož pomocí se můžete patřičně obrnit.“348 Vedle receptů se zde
nacházejí krátké texty, které doporučují čtenářovi dodržovat správný jídelníček a
kupovat

místní

sezónní

plodiny.

Redakce

doporučuje

z kontrolovaného systému IPZ 349, „jenž naleznete napříkla

kupovat

zeleninu

v pro ejně Penny

market“.350
Čtvrtou část časopisu představuje oddíl Doma. Tato část uvádí nejvíce receptů
z celého obsahu. Pravidelně se zde nachází rubrika Nedělní oběd (recepty k přípravě
složitějšího víkendového menu o několika chodech) a rubrika Fast F.O.O.D. Mottem
této rubriky je Rychle, obře, úsporně a stejně jako v Apetitu se zaměřuje na recepty pro
pracovní dny. Recepty zde uvedené jsou tvořeny z ingrediencí, o nichž se lze domnívat,
že jsou v českých obchodech běžně dostupné a odpovídají mnohem více české realitě
než v Apetitu. Recepty se zdají být také méně komplikované, jako například vejce na
špenátu, bramboračka s krupkami, slaný koláč s pórkem atd.351 Další tři až čtyři rubriky
této sekce se zaměřují vždy na určitou potravinu, jako třeba kuřecí maso, kynuté těsto,
pestré polévky, exotické ovoce a další. Do roku 2009 se zde objevovala také rubrika
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U šéfkuchaře doma, což byla reportáž z domácnosti určitého kuchaře, který zde
představil svoji kuchyň a oblíbené recepty.
Nejrozsáhlejší oddíl časopisu je Bedekr. Tato sekce je převážně tvořena články a
většina zde uvedených rubrik existuje od počátku vydávání časopisu.
Úvodní rubrika U šéfkuchaře představuje článek o českém šéfkuchaři a jeho
kariéře. Kromě těchto informací je zde prezentována restaurace, ve které kuchař pracuje
a čtenář se například dozvídá: „Kaž ý ze tří po niků, k e Marek Ra itsch působí, má
o lišný charakter. V Kampa parku se po ávají rybí a masové lahů ky… v Hergetově
cihelně se hosté setkají s o lehčenou českou kuchyní a kuchyně Cowboys se proslavila
pře evším

íky skvělým steakům.“352 Šéfkuchař v této rubrice připravuje menu

speciálně pro čtenáře časopisu F.O.O.D.
Rubrika Osobnost přináší článek o určité historické nebo současné (české i
zahraniční) osobnosti z oblasti gastronomie. Z historických se zde objevila například
reportáž o Anuši Kejřové

353

, jež vlastnila první školu vaření v České republice, nebo o

Mileně Ruth Fleischmannové

354

známé pod pseudonymem Lady remoska. Současné

představené osobnosti byly například populární australská kuchařka Donna Hay 355 nebo
Paul Bocuse, francouzský světově proslulý šéfkuchař. 356 Reportáže mají rozsah alespoň
dvě strany textu, doplněny jsou o fotografie ze života osobností i o jejich vlastní recepty
včetně těch historických.
Pravidelnou rubrikou s důrazem na české tradice je Regionální kuchyně. Zde se
vyskytuje reportáž pojednávající o určité oblasti České republiky. Autoři charakterizují
region a zdejší zvyky a čtenářovi je prezentováno několik lokálních receptů. Například
v článku pouť na Moravu se čtenář dozvídá historické souvislosti o oblasti: „Poté, co
roku 833 kníže Mojmír připojil ke svému knížectví i to nitranské knížete Pribiny, se á
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hovořit o vzniku Velkomoravské říše...“357 Kulturní doporučení: „K yž už bu ete
v Kroměříži, zvané hanácké Atény, nevynechejte návštěvu zámecké obrazárny. Naj ete
tu skvosty světového malířství o

Maxe Švabinské a Emila Fily...“358 I turistické

informace: „Sjíž ět můžete první cyklo- álnici v Česku, novou cyklostezku Bečva…“359
Článek je provázen fotografiemi dokumentujícími přípravu valašských frgálů a
dvojctihodných koláčů v tradičním rodinném pekařství Jany Kaslové, kde se ručně
vyrábějí. Čtenáři se v receptové části dozvídají recept na koláč a další moravské
pokrmy.
Název rubriky Modrá stužka vychází z francouzského kulinářského ocenění Le
Cordon Bleu.360 Redakce se v této rubrice věnuje určitému pokrmu či surovině, jako
například rýži nebo čokoládě, z historického hlediska. Článek Bramborový hit z října
2012 se na třech stranách věnuje bramborám. Text je podán způsobem, kdy je na
počátku každého odstavce citována píseň „O zemských jablkách“ z roku 1760 ze sbírky
Johany Frýbortové z Náměště a její sestry Františky Podivenské z Biskupství na
Hané.361 Tato píseň je autorkou článku rozebrána podle jednotlivých slok, které jsou
vysvětleny a uvedeny v kontext. Například sloka písně: „Též také měští pekaři pravějí,
že se lepší

aří jejich pečení a práce, k yž jsou jabka v za ělávce,“ je čtenářovi

osvětlena odstavcem popisujícím, jak se z bramborového těsta v době nedostatku
mouky lidé pokoušeli upéct chleba. Následující strany uvádějí několik receptů
z brambor.
Rozsáhlou rubrikou části Bedekr je Cestování za jídlem. Jak již název napovídá,
v této rubrice předkládá redakce informace o zahraniční zemi nebo městě. V některých
číslech jsou informace podávány formou reportáže z uskutečněných cest redaktorů nebo
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spolupracujících autorů, jindy se jedná o popisné články. Autoři se zaměřují na kuchyni
a stravovací návyky v zemi, uvedeny jsou obecné historické a geografické souvislosti o
místě. Čtenář si může přečíst články o „exotických“ zemích, jako je Japonsko

362

nebo

Peru,363, ale i o zemích sousedních, jako je Rakousko a Slovensko, a jejich regionech.364
V listopadu 2012 na stránkách této rubriky publikuje spolupracující autor redakce
Tomáš Nídr reportáž z Ekvádoru, kde mapuje situaci na zdejších kakaových
plantážích.365 Nídr sledoval činnost zemědělského družstva Kallari, které v Ekvádoru
vyrábí biokakao a čokoládu, což je v zemi neobvyklé. „Kallari se postavilo zave eným
globalizačním pravi lům, k y rozvojový svět o ává suroviny a v Evropě či USA z nich
u ělají rahou laskominu.“366 Autor popisuje způsob zpracování kakaových bobů, jež
je dokumentován na fotografiích. Dotýká se i politické situace v zemi, kdy
„… prezi ent Rafael Correa by rá rozšířil těžbu ropy o míst pralesa, kterých se ropný
boom zatím ne otkl“.367
Rubrikou, která provází F.O.O.D od prvního čísla, je také Restaurace, kde jsou
uvedeny články o třech restauracích po celé České republice. Redakce se zaměřuje na
podniky, jež jsou dle jejího názoru něčím výjimečné, například tím, že využívají
lokálních dodavatelů, nacházejí se na zajímavých místech nebo mají dlouhou historii.
Patrný je důraz na sezónnost nabízeného jídla: „V srpnové nabí ce Rychtářského statku
se objeví to, co červenec neupeče: „Kančí hřbet se švestkovou omáčkou…“368 Domácí
produkci: „Domácí hruškový závin se šlehačkou se v Šalan ě připravuje na místě
z kvalitního ovoce.“369 I na exkluzivní gurmánské pokrmy: „Ve slavné americké
přípravě Surf an

Turf nahrazuje humra bisque. J e o labužnickou francouzskou

polévku připravovanou z korýšů, k y se využívá i jejich krunýřů.“370 Redaktoři uvádějí
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doporučení, co si objednat, informace o šéfkuchařovi i lokalitě. Pokrmy restaurací se
pohybují ve střední a vyšší cenové hladině, kdy se ceny za hlavní jídlo pohybují okolo
částky 200 Kč.
Rubrika Vinný sklípek na čtyřech až šesti stranách pravidelně přináší články
o lokálních českých vinařstvích i odrůdách vín. Spolupracovník redakce, znalec vína Jiří
Kolečko, zde doporučuje vyznamenané druhy vína. Uvedeny jsou vinařské aktuality
s kalendářem událostí.
Časopis uzavírá část Poslední chod. Zde se nachází rejstřík, ochutnávka příštího
čísla a Newsletter, který stejně jako rubrika Novinky upozorňuje čtenáře na nové
výrobky z oblasti gastronomie na trhu. Poslední stránka časopisu je podobně jako
v Apetitu tvořena VIP dotazníkem. Na dotazy redakce týkající se jídla odpovídali
v interview například herečka Alice Bendová, zpěvák Richard Tesařík nebo Filip Sajler
a Emanuel Riddi, mediálně známí kuchaři.
Inzerce
Stejně tak jako v ostatních zkoumaných časopisech nachází se i ve F.O.O.D.u
velké množství inzerce. Šéfredaktorka časopisu Jitka Rákosníková v rozhovoru uvedla,
že z ekonomických důvodů by byl ideální takový model časopisu, kdy jeho třicet
procent tvoří inzerce, jež je prodána klientům za nesnížené ceny. 371 Objem reklamy na
jedno číslo činil za poslední tři roky v průměru 24 %.372
Inzerce v časopise představuje široké spektrum výrobků, které kromě produktů
spojených s gastronomií zahrnují kosmetiku, radiové stanice, domácí potřeby i značky
oblečení. Často jsou prezentovány dražší a exkluzivnější značky jako oblečení Hugo
Boss, gurmánské luxusní měděné nádobí de Buyer, silvestrovské menu v hotelu
Intercontinental atd.
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PR články bývají v časopise označené viditelně na horním okraji stránky jako
Advertorial. V některých případech však toto označení chybí, jako třeba v článku Na
jedné plotýnce uvaříte všechno z dubna 2012.373 PR materiál firmy Zepter je sice
označen slovem Inzerce, ovšem toto označení je uvedeno cca milimetrovým písmem
svisle při levém okraji článku. Může být tak snadno přehlédnuto.374 Stejně tak jako
v Apetitu i ve F.O.O.D.u mají některé PR články stejnou grafickou podobu jako zbytek
rubriky. Příkladem může být článek Kávový zázrak Společnosti Caffisimo, který se
objevil v rámci rubriky Pečení. Na fotografii u článku (receptu) byl vyobrazen dezert
s šálkem kávy a celkové zpracování stránky dokonale navazovalo na vedlejší redakční
stranu.375
V každém časopise se objevuje dvakrát rubrika Novinky a jednou rubrika
Newsletter, tedy tři rubriky, jež doporučují výrobky a služby na trhu a slouží podpoře
jejich prodeje. Označovány jsou jako tipy redakce. Stejně tak jako v Apetitu je ve
F.O.O.D.u možné pozorovat spojitost mezi doporučovaným zbožím a inzercí. Příkladem
může být odlehčená řada Tesco light, jež má v říjnu roku 2009 v časopise inzertní
prostor v rozsahu půl strany, přičemž v rubrice Novinky je uveden tip právě na tuto řadu
pokrmů.376 Skrytá reklama se dá v časopise pozorovat na více místech, a to i v rámci
receptové části. Například v říjnu 2008 se v rubrice Zdraví objevuje několik receptů a
v malých rámečcích jsou uváděny obecné zajímavosti o ingrediencích a jejich účincích.
Vyzdvihnut je například pozitivní dopad železa ve špenátu, v jiném rámečku se však
objevuje také tip na přírodní minerální vodu Contrex, jež dle redakce obsahuje řadu
prospěšných minerálů.377 V rubrice Know-how z listopadu 2012 se čtenář táže redakce
na rozdíly mezi umělými sladidly. Pod odpovědí redaktorek je uvedena ilustrační
fotografie sladidla značky Dia-Chrom.378 V rubrice U šéfkuchaře je vždy vedle
představení kuchaře prezentováno také jeho působiště a hodnocení tohoto místa redakcí,
které vyznívá pozitivně a může vyvolávat dojem skryté reklamy této restaurace.
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Závěr
Obecně lze časopis F.O.O.D. hodnotit jako periodikum, které se od ostatních
zkoumaných magazínů odlišuje především vyšším poměrem obsahu, jenž je tvořen
články bez receptů. Z celkového počtu 130 stran vždy cca 50 patří těmto rubrikám. Ve
srovnání s Apetitem a Gurmetem lze pozorovat, že uvedené články jsou obsáhlejší,
podrobnější a na vyšší „odborné“ úrovni. Více se věnují informacím z historie surovin i
tradičních pokrmů, které jsou uváděny v souvislostech. Výjimkou na českém trhu je
rubrika o historických osobnostech z oblasti gastronomie. V časopise lze nalézt také
reportáže, které relativně podrobně seznamují čtenáře s procesem výroby a vzniku
potravin.
Oproti ostatním dvěma časopisům je zde také posílena rubrika věnující se vínu,
která mívá rozsah čtyř a více stran. Pozitivně lze hodnotit stálost obsahu i grafické
stránky časopisu v průběhu doby. To je dano působením jedné šéfredaktorky.
V časopise je ve srovnání s ostatními časopisy nejvyšší počet inzerce a celé tři
rubriky jsou věnovány redakčním tipům na produkty. Časopis má ze všech dalších titulů
nejméně svých vlastních receptů, neboť vždy cca jednu polovinu ze všech receptů
přejímá. Používaný jazyk v časopise na rozdíl od ostatních zkoumaných časopisů
neoslovuje čtenáře tolik často, spíše se vyhýbá pobídkám a čtenářovi nejsou nikdy
kladeny kontaktní otázky. Perex většinou obsahuje souhrn informací, o nichž článek
píše, jako: „Marmelá a, žem, želé, rozvářka, za všechny tyto požehnané ary v ěčíme
želírujícím pektinům,“379 u článku o jablečném pektinu. Nebo: „Kouzelné příro ní
scenerie, rybníky, starobylé hra y, pyšné zámky, malebné vísky a městečka a pře evším
obré jí lo – zkrátka jižní Čechy,“380 u reportáže z jižních Čech.
F.O.O.D. se čtenářovi představuje jako rádce a poskytovatel servisu: „O
Milána po Sicílii jsme pro Vás vybrali...“381 Nebo: „Stačí jen vě ět, jak na to...“382
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Snaží se také působit jako „odborník“, který kromě receptů přináší širokou škálu
informací, jež mají posílit čtenářovy vědomosti o jídle.

5.3 Profil a vývoj časopisu Gurmet
Časopis Gurmet začal vycházet v prosinci roku 2005, v této době se však
jmenoval Chef gurmán. V listopadu 2010 došlo k jeho přejmenování na Gurmet.
V současnosti jej vydává společnost Astrosat: magazine publishing. Tato společnost je
v roce 2012 majoritně vlastněna společností Vltava-Labe-Press, a. s., minoritním
vlastníkem je pak přes společnost Rtv media group GmbH německý vydavatelský dům
Bertelsmann AG.383
Vydavatel je členem Unie vydavatelů a prodaný náklad v říjnu 2012 činil 19 602
kusů.384 Odhadovaná čtenost na jedno číslo je 30 000 čtenářů.385
Časopis stojí 34 Kč, na Slovensku 1,90 Eur, je tedy nejlevnější ze všech
zkoumaných magazínů. Roční předplatné časopisu stojí 290,- Kč.386 Formát časopisu je
o něco menší než A4, jeho rozsah je 82 stran.
V obecných informacích o časopise na stránkách vydavatele se lze dočíst, že
„vzrůstající obliba kvalitních a nových surovin, televizních pořa ů o vaření a
kuchařských kurzů o ráží skutečnost, že li é chtějí jíst lépe a jinak než

říve“.387

Gurmet zde sám sebe charakterizuje jako časopis, „jenž přináší tu nejlepší školu vaření,
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která je naučí zvlá nout nové tren y v gastronomii, a nabízí tak možnost jíst i oma
stejně obře jako v restauraci“.388
Časopis za sedm let na českém trhu vedly šéfredaktorky Ivana Jenerálová
(prosinec 2005 – duben 2007), Martina Mecerová (květen 2007 – září 2007), Marie
Holobrádková (říjen 2007 – květen 2011) a Veronika Weigertová, jež je v čele časopisu
od května 2011 až doposud.
Cílovou skupinu časopisu tvoří dle slov současné šéfredaktorky ženy a muži ve
věku od 20 do 45 let. Recepty jsou směřovány na úplné začátečníky i pokročilé. Gurmet
je jediný gastronomický časopis na českém trhu, jenž nepřebírá recepty z fotobank a
archivů, ale veškerý obsah tvoří vlastní tvorba redakce. „Snažíme se

ržet naši

pro ukci, abychom měli recepty oprav u vyzkoušené tak, aby fungovaly.“389 Redakce je
nejpočetnější ze všech analyzovaných časopisů. Kromě šéfredaktorky je zde šest stálých
redaktorek, dva foodstylisté, dva fotografové, editorka, korektorka, art directorka a šest
stálých spolupracovníků redakce.
Obálka a grafické zpracování
V prvních dvou letech existence byla obálka Gurmetu velmi podobná obálce
Apetitu ze stejné doby, nebyla však laminovaná. V horní části titulní strany se nacházel
nápis Chef Gurmán, který měl bílou barvu, nad ním byl uveden titulek „Nejlepší škola
vaření“. V levém horním rohu se objevovala vždy jinak barevná „samolepka“ s cenou
29,- Kč. Stránce dominovala jedna velká fotka. Při dolním okraji obálky se stejně jako
u Apetitu v této době nacházel širší pás, ve kterém byly umístěny čtyři fotografie. Tři se
týkaly uvedených pokrmů a jedna zobrazovala mediálně známou osobnost či
profesionála z oblasti gastronomie, který se v daném čísle objevil. Upoutávky na články
byly uvedené po levém i pravém okraji obálky a na jednom čísle jich bylo až sedm.
Jedna z upoutávek uváděla vždy počet receptů v čísle.
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S nástupem šéfredaktorky Marie Holobrádkové v září 2007 se výrazně změnila
grafická podoba obálky i celého časopisu. Časopis se zvětšil o několik centimetrů na
velikost 30x21 cm. Pás s malými fotkami ze spodní části obálky zmizel a na straně
zůstala jen jedna velká fotografie jídla. Název Gurmán byl v této době zasazen do
širokého červeného pásu, který lemoval horní okraj obálky, a samolepka s cenou se
přesunula do pravého horního rohu. Uvnitř časopisu došlo ke sjednocení nadpisů
jednotným fontem, pokrmy byly zobrazovány většinou na čistě bílém pozadí a údaje
o receptech byly zasazeny do hranatých závorek, které provázely celý časopis. Celkově
byl vzhled časopisu v této době velmi zjednodušen, působil však stroze a chladně.
Již v říjnu 2008 se Gurmet navrátil ke své původní velikosti a kompletní podobě
před nástupem Holobrádkové. V roce 2009 došlo k redukci upoutávek a jejich umístění
pouze na levou stranu obálky, jež trvá dodnes. V lednu roku 2011 dochází
k zalaminování obálky a současná podoba Gurmetu vychází z jeho vzhledu v prvních
letech existence. Nad názvem časopisu se nachází titulek „nejlepší škola vaření“, při
dolním okraji je pás se čtyřmi fotografiemi. Nápis Gurmet je uveden vždy jinou barvou.
Rubriky
Časopis Gurmet nebyl v počátečních letech existence dělen do jednotlivých
oddílů, jak je to běžné u ostatních časopisů, ale obsah byl členěn dle jednotlivých
rubrik. Dělení do oddílů bylo ustaveno v roce 2009, kdy se časopis rozděluje na části
Předkrm, Jídlo, Pití, Čtení, Nákupy. V roce 2010 se oddíly slučují a Gurmet je rozdělen
do sekcí Jídlo a Pití, Čtení a Servis. Toto členění zůstalo časopisu do současnosti.
Za sedm let existence a působení čtyř šéfredaktorek se v magazínu vystřídalo
mnoho různých rubrik. Často docházelo jen k jejich přejmenování a velkou část
původního obsahu z prvních čísel nalezneme v časopise dodnes. Některé rubriky však
přestaly existovat úplně, jako například Vaříme podle zvěrokruhu. Tato rubrika
charakterizovala vždy určité znamení horoskopu dle jeho stravovacích návyků a
předkládala recept na vhodné jídlo. Podobnou rubriku je dnes možné najít v časopise
Chvilka v kuchyni.
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Netradiční byla také rubrika Vaříme v knihách. Rubrika nepojednávala
o kuchařské knize, ale o pokrmu, jenž byl zmíněn v klasickém literárním díle. Byl zde
například uveden recept na dýňovou polévku a citace z knihy Johna Steinbecka Na
východ od ráje,390 kde jedna z postav právě tento pokrm připravuje. V jiném čísle byl
citován úryvek z knihy Joanne Harrisové Čokoláda.391
Rubrikami, které se v časopise pravidelně objevovaly v letech 2005 a 2006, byly
Po čem ženy touží a Po čem muži touží. Prezentovány zde byly tipy na dárky pro obě
pohlaví a jednalo se o stránky s inzercí. Dobrý začátek byla rubrika, jež v prvních dvou
letech časopisu pokrývala pouze recepty na přípravu snídaně. V roce 2007 se začalo
objevovat Zelené okénko, rubrika výhradně s vegetariánskými recepty.
Editorial časopisu byl do roku 2011 tvořen vždy textem a fotografií
šéfredaktorky.392
Od roku 2011 do současnosti je úvodník doplněn o další čtyři fotografie,
dokumentující přípravu aktuálního čísla. Jsou zde fotografie ze stylingu jídla, procesu
focení i porad a čtenářovi je tak předkládán obraz redakce a jejích jednotlivých členů.
Šéfredaktorka jako jediná ze všech tří časopisů oslovuje v každém čísle čtenáře:
„Milé čtenářky, milí čtenáři.“ Text úvodníku podobně jako v Apetitu odhaluje
informace z šéfredaktorčina života a z jejího přístupu ke gastronomii: „Užívám si
chvilek, k y připravím nějakou tu obrotu…“393 Nebo: „Pak už jen po

ekou s čajem

vyčkávám, až bu e ílo hotovo.“394
Část Jídlo a pití je receptovou částí časopisu. Tuto sekci otevírá pravidelná
rubrika Od pondělí do pátku, kde jsou rychlé recepty na každý den v týdnu, podobně
jako v rubrice Apetitu 5 večeří a Fast f.o.o.d. ve F.O.O.D.u. Tato rubrika v podobné
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verzi existovala v časopisu již od roku 2005, kdy se jmenovala Na nákup. Byla
sponzorována společností Interspar a bývalý spolupracovník redakce, šéfkuchař Martin
Polačko, zde prezentoval pět receptů určených k vystřihnutí. U každého receptu této
rubriky je uvedena cena za jednu porci, která je vždy nižší než padesát korun. Při
pohledu na recepty je patrné, že ingredience vycházejí z běžně dostupných potravin a
jedná se o pokrmy vycházející z českého prostředí jako zelný zimní salát s jablky,
chlebové smaženky nebo zapékaný pórek s klobásou.395 Zatímco Apetit a F.O.O.D.
uvádějí u receptů informace o počtu porcí a době přípravy, Gurmet podává údajů více.
V záhlaví každého receptu předkládá tabulku s informacemi o času přípravy, kalorické
hodnotě, složitosti, počtu porcí a faktoru zdraví, pikantnosti a ekonomické výhodnosti
pokrmu. Ten je měřen pomocí počtu hvězdiček.
Rubrika Domácí klasika se podrobně věnuje receptu na tradiční pokrm, jako jsou
pouťové pokrmy nebo vánoční cukroví. Recept je podrobně rozepsán a fotograficky
dokumentován v jednotlivých fázích přípravy. Doplněn je o text specialisty na toto jídlo
(kuchaře, cukráře), který pro čtenáře připravuje několik triků, jak dosáhnout co
nejlepších výsledků. Například u jablečných knedlíků v prosincovém čísle roku 2012
tyto rady poskytuje šéfkuchař Jaroslav Monček z rakouské restaurace, protože:
„…recepty z jablek jsou v Rakousku velmi oblíbené a pan Monček, jich má v rukávu
celou řa u“.396 Je zde uveden webový odkaz na restauraci Kočár z Vídně, ve které
kuchař působí.
Současná rubrika Sezona existovala v časopise již od prvního čísla pod názvem
Na nákupu. Recepty ze sezónních potravin jsou doprovázeny zajímavostmi
o jednotlivých surovinách, například: „Brokolice je ohromně chutná, srší vitaminy C, A,
E a B a minerály (vápník, raslík, fosfor)…“397 Nebo: „V 90. letech 20. století sně l
kaž ý občan ČR necelých 8 kg mrkve ročně.“398
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Menu na víkend přináší recepty na několik chodů určených pro sváteční nedělní
oběd a Cukrárna je samostatná rubrika, kde se nachází vždy jeden recept na dezert.
Profesionální cukráři zde čtenářovi detailně krok za krokem popisují jeho přípravu.
Častou autorkou receptů této části je Pavlína Berzsiová, cukrářka a členka
představenstva Asociace kuchařů a cukrářů České republiky.
Od prvního čísla věnuje Gurmet pozornost dětem a jejich roli v kuchyni.
V letech 2005 a 2006 to byla rubrika Mami, uvař mi, věnovaná receptům vhodným pro
děti. O rok později se rubrika přejmenovala na Malí kuchtíci a obsahově se posunula
k receptům, jejichž příprava počítá se součinností dětí. Od roku 2011 se rubrika jmenuje
Dětské vaření a klade si za cíl uvádět recepty, které by byly pro děti nekomplikované a
zábavné. Recepty jsou psané jazykem, který hovoří přímo k dítěti a používány jsou
obraty jako: „Pozvi si k přípravě muffinů kamará y.“399 Nebo: „Zkus použít i formu na
minimuffinky!“400 Uvedené fotografie zobrazují děti při vaření těchto receptů.
V každém čísle časopisu se nachází rubrika Musíte vědět. Tato dvojstrana uvádí
článek s informacemi o určité potravině, jako je například vanilka, kaštany nebo med.
V článku 10 věcí o kaštanech, které musíte vědět, jsou například popsány odrůdy
kaštanů: „Na výcho ě Ameriky tvořily je lé kaštany o rů y castanea entat asi 25 %
celkového lesního porostu.“401 Doporučení pro pěstitele a obchody: „U nás můžete
kaštanovou mouku koupit na Bioobcho .cz či toppotraviny.cz.“402 A také způsob jejich
přípravy: „Pan Hr lička oporučuje namočit je o vo y a teprve pak péct.“403 V článku
ovšem nikde není uvedeno, kdo je pan Hrdlička a proč jeho radu redakce využívá.
Kurz vaření s Radkem je pravidelná rubrika, kde šéfkuchař Radek Kašpárek
z kuchařského atelieru Ola Kala krok za krokem učí čtenáře vařit určitý pokrm. Asistuje
mu u toho šéfredaktorka časopisu. Rubrika je doplněna fotografiemi jednotlivých fází
postupu, na kterých jsou oba vyobrazeni. Šéfredaktorka je typ mladé atraktivní
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blondýny, šéfkuchař je mladý, vysoký a tmavovlasý muž. Oba dva jsou vždy civilně
oblečeni tak, aby k sobě barevně ladili, jejich oblečení je módní. Kašpárek má například
na fotografiích z vaření hovězího žebra černou košili s dlouhým rukávem, v jiném díle
rubriky má na sobě zelené polo tričko, které nese výrazné logo výrobce. Příprava
pokrmů se odehrává vždy v pěkné kuchyni a světlém prostředí. Čtenářovi je tak kromě
jídla předkládán obraz životního stylu obou zástupců rubriky.
V každém čísle Gurmetu se již od roku 2005 objevuje rubrika Téma, která se
zabývá pokaždé jiným námětem receptů, jako jsou například ryby 404, vánoční
cukroví 405, recepty na sladké dárky 406 či těstoviny407.
Závěrečnou rubrikou části Jídlo a pití je Snadno a levně. Tato rubrika se
v Gurmetu objevuje od roku 2007, tehdy ještě pod názvem Před výplatou. Uvedeno je
pět receptů, u kterých je důraz na nízkou cenu surovin, jež dle redakce vyjdou čtenáře
na částku do 30 Kč za porci. Recepty obsahují na přípravu snadné pokrmy, jako
například omeleta s nivou, fazolky se strouhankou nebo bylinkové těstoviny.408
Čtení je částí časopisu obsahující články. Do roku 2007 se zde pravidelně
objevovala rubrika Jídlo a zdraví, která se zabývala souvislostí zdravotního stavu a
stravování. Uveden byl například článek pojednávající o cukrovce 409 a receptech
určených pro diabetiky. Článek Jak jsme na tom s éčky, upozorňoval čtenáře na
chemické přísady v potravinách.410 Tématu zdraví se v magazínu v současnosti žádná
stálá rubrika nevěnuje.
Cestování a zahraniční recepty v časopise Gurmet od roku 2005 do roku 2011
pokrývala rubrika Vůně dálek, která v roce 2007 změnila jméno na Ze světa. V této
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rubrice redakce předkládala článek o zahraniční zemi nebo regionu, jenž popisoval
zdejší jídelní zvyky a tradice. V prosinci roku 2005 se zde například objevil článek
Vánoce a svět Brazílie, který byl vytvořen ve spolupráci s brazilským kuchařem
Antoniem Calvasem Calvahrem, jenž pracuje v pražské restauraci Ambiente Brasiliero.
Popsány jsou historického vlivy na brazilskou gastronomii: „… afričtí otroci přispěli
speciálním

ruhem palmového oleje i maniokem,“411 místní druhy restaurací

churascarrias i způsob zdejší úpravy pokrmů: „Ro izio je pak způsob servírování tohoto
masa, při kterém churasqueros (číšníko-kuchaři) cho í mezi stoly a o krajují hostům
maso ze špízu přímo na jejich talíř.“412 Čtenář se dočte o způsobu, jakým brazilské ženy
nakupují ovoce na vánoční svátky a uvedeny jsou recepty na brazilská jídla. Ta jsou
vybrána tak, aby neobsahovala žádné v Česku nedostupné suroviny.
V současné době se cestování v Gurmetu soustřeďuje především na tuzemsko.
Rubrika Na cestách provází čtenáře místy České republiky a zdejší gastronomickou
nabídkou, někdy jsou v rámci této části prezentovány restaurace a podniky. Například
v prosincovém čísle roku 2012 redakce navštívila dle svých slov zajímavé obchody a
podniky v Praze. V odstavci Kam za salátem a chlebíčky se čtenář dozvídá, že široký
sortiment lahůdek má Jan Paukert, příznivé ceny nabízí lahůdkářství Zlatý Kříž a
Liběřské lahůdky jsou „ro innou firmou se se mnáctiletou tra icí, která pro zákazníky
enně připravuje čerstvé lahů ky“.413
Pravidelnou rubrikou je také Rande s..., dvoustránkový rozhovor s profesionály,
kteří se pohybují v oboru gastronomie. Mezi zpovídané patřila například kurátorka
Muzea

gastronomie

v Jakubské

ulici

v Praze

Nina

Provaan

Smetanová 414,

gastronomický expert Pavel Maurer 415 nebo Markéta Purzlová, obchodnice s čajem.416
Poslední jmenovaná žena je jednatelkou společnosti ABIX Europe, která podle slov
redakce do České republiky „ ováží kvalitní prémiové čaje německé značky
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TeeGschwen ner“. V interview Co ještě nevíte o čaji radí čtenářům, jak poznat kvalitní
čaj, jak jej připravovat a jak rozlišovat jednotlivé druhy. Na otázku, jaký čaj bude
servírovat hostům o Vánocích, odpovídá: „…třeba náš čaj rooibos Zimní kouzlo,
s manželem si pak áme určitě zelený čaj s vtipným názvem Sencha Klaus.“417
Pravidelnými rubrikami části Čtení jsou také První pomoc, kde redaktorky
odpovídají na dotazy čtenářů ohledně vaření, a Test. Tato rubrika uvádí čtyři recepty
určené k vystřižení a prezentuje tři různé výrobky-ingredience, které při jejich přípravě
redakce vyzkoušela. Jejich výhody jsou popsány v odstavci Nejlepší redakční tipy.
V roce 2009 přibývá v časopise rubrika Dekor, která spadá do oddílu Servis.
Zaujímá jednu stranu tipů na ruční výrobu dárků a jiných dekoračních předmětů. Část
Servis kromě Dekoru obsahuje ještě rubriku Novinky a Trendy, která je tvořena
redakčními tipy na výrobky a služby na trhu.
Do roku 2009 uzavírala časopis rubrika Šťastný konec, která uváděla recept na
míchaný alkoholický drink. V současnosti je poslední rubrikou Vip tip. Redaktorky se
setkávají s mediálně známou osobností na obědě vždy v jiné restauraci, která je
čtenářovi představena v medailonku. Tato restaurace je prezentována jako oblíbené
místo zpovídané celebrity. Ve formě článku zde redakce čtenářovi přináší rozhovor
s touto osobností, jež se svěřuje se svým přístupem k jídlu a vaření a čtenářům
předkládá svůj oblíbený recept. V této rubrice se objevila například herečka Chantal
Poullain, herec Lukáš Hejlík nebo zpěvačka Hana Zagorová. Hana Zagorová se
s redaktorkou sešla na oběd v lodní restauraci Matylda v Praze. Pozitiva restaurace
zdůrazňují slova Hany Zagorové: „Moc se mi líbí, k yž se loď zahoupá.“
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Inzerce
Stejně jako ve F.O.O.D.u a Apetitu, i v Gurmetu je objem inzerce značný. PR
články jsou označeny jako Advertorial, ovšem v mnohých případech toto označení
chybí. Společnost Delvita zde například v roce 2006 měla článek Barevné jaro s recepty
určenými k vystřihnutí, které krom malého loga nebyly od ostatního obsahu časopisu
k rozeznání.

419

V prosincovém čísle roku 2012 se zase nachází neoznačený PR článek

společnosti Dilmah, který se věnuje problematice čaje.420 V počátečních letech časopisu
byly některé PR materiály zařazeny do obsahu mezi ostatní rubriky jako Speciální
projekt. V roce 2006 to byl například projekt olivového oleje Monin a krájených rajčat
Valfrutta 421 nebo speciální projekt společnosti Želetava, uvádějící dvě strany receptů na
pokrmy ze sýrů této značky.422 Celá rubrika Na nákup byla průběhu roku 2006
sponzorována společností Interspar.
Inzerce v časopise Gurmet je ve srovnání s oběma zkoumanými časopisy nejvíce
zaměřená na výrobky, které mají souvislost s vařením a jídlem. Jen zřídka se zde
objevuje prezentace společnosti, která by se nedotýkala gastronomie. Inzerované
produkty se stejně jako v obou výše uvedených časopisech zaměřují na dražší produkty
jako je zmrzlina Haagen-Dazs, luxusní nádobí Mauvel nebo kuchyňské spotřebiče
Baumatic. V časopise se nachází velký objem redakčních tipů a doporučení, které se
neomezují pouze na rubriku Novinky a trendy, ale prolínají se celým časopisem. Lze
pozorovat spojitost mezi doporučovaným zbožím a inzercí, například tip na
harmonickou chuť oplatky Mily se objevil v prosincovém čísle 2012 a celostránková
inzerce této oplatky byla prezentována v čísle listopadovém.423
Tenká hranice mezi redakčním a PR článkem může být pozorována v rubrice
Vip tip, kde je čtenářovi přiblížena spíše restaurace, do které mediálně známá osobnost
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ráda chodí, než tato mediálně známá osobnost samotná. Článek je výčtem pozitiv a
argumentů, proč by čtenář měl do této restaurace vyrazit. Také zmiňovaný rozhovor
s Markétou Purzlovou, kde nepřímo doporučuje svoje produkty, může být chápán jako
PR propagace. Za poslední čtyři roky tvořil objem inzerce v časopise průměrně 21 %
obsahu.424

Závěr
Magazín Gurmet lze považovat za časopis, který se od ostatních zkoumaných
magazínů nejvíce odlišuje tím, že veškeré recepty skutečně zkouší, připravuje a
fotografuje v redakci. Časopis tak nepoužívá recepty a jejich fotografie ze zahraničních
fotobank. Oproti konkurenci má Gurmet výrazně méně stran, čímž může být pro některé
zákazníky méně atraktivní. Recepty ve srovnání s F.O.O.D.em i Gurmetem nejvíce
odpovídají české realitě a užívané ingredience jsou ve většině případů snadno k dostání
ve větších českých obchodech.
Časopis je na trhu sedm let a za tuto dobu prošel mnoha proměnami po obsahové
i vizuální stránce. Úvodní čísla se po grafické stránce nezdají být natolik povedená, jako
například stránky v Apetitu ze stejné doby, což může být dáno právě snahou redakce
o výhradně vlastní produkci obsahu. Obor food stylingu a food dekoru nebyl v roce
2004 v České republice na tolik rozvinuté úrovni, aby mohl konkurovat zahraničním
fotobankám.
V Gurmetu se při srovnání s ostatními časopisy nachází výrazně více rubrik,
které čtenářovi vysvětlují recept názorně krok za krokem pomocí podrobného popisu a
fotografií. Ilustruje to motto časopisu „nejlepší škola vaření“, kdy je zřetelný důraz na
funkci časopisu jako prostředku pro rozvoj kuchařských schopností. Zobrazování
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receptů v jednotlivých fázích lze považovat za způsob, který čtenáře bude motivovat
k uvaření jídla, poněvadž díky rozepsaným krokům je zde minimalizována jeho obava
z neúspěchu.
Způsob užívání jazyka je v časopise velmi podobný jazyku Apetitu. Je patrná
snaha o co nejčastější oslovování čtenáře, což se velmi často projevuje otázkami:
„Marně blou íte obcho em a nevíte co uvařit?“425 Nebo: „Také si pamatujete, jak vám
jako malým ětem ro iče říkali...?“426 Patrné jsou i pobídky: „Pojďte se te y s námi
naučit…“427 Nebo: „Ozdobte si byt…“428 Stejně jako v obou výše uvedených časopisech
staví se Gurmet do role rádce a průvodce. V časopise je požíváno hodně zdrobnělin,
například „jablíčka zase jinak,“429 „kne líček takto naplněný bu e zevnitř pěkně
voňavý,“430 „triky na nejlepší vánoční pitíčko“431 i žoviální tón, kdy artyčok je nazýván
jako „bo láč, který nepíchá“432 a brokolice je „ku rnatá krasavice“.433

5.4 Sémiotická analýza vybraných článků
F.O.O.D., Apetit i Gurmet představují typ gastronomických periodik, které na
svých stránkách čtenářovi reprezentují určitý životní styl. Tato reprezentace se děje
pomocí prvků, jež tvoří jednotlivá sdělení v časopise a komunikují čtenářovi určité
významy. Lze usuzovat, že zkoumané tituly budou svým příjemcům nabízet významy
podobné, neboť obsah této kategorie časopisů odráží současný gastronomický trend. Pro
zjištění, jaké konkrétní hodnoty časopisy svým konzumentům předkládají, bude
vykonána drobná sémiotická analýza. Tato metoda je protiváhou k analýze kvantitativní
a přiznává výzkumu značnou míru subjektivity. Oproti snaze o sčítání výsledků se
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sémiotická metoda soustřeďuje na otázku významu zkoumaného sdělení a poznání
zkoumaného děje na základě interpretace znaků. Mediální sdělení je tvořeno znaky,
jako je používaný jazyk, fotografie, znělky atd. a tyto prvky se skládají z „označujícího“
a z „označovaného“.434 V analýze se zaměřím na jazyk a fotografie jako označující,
označovaným pak budou mentální koncepty-denotace, které tyto znaky vyvolávají.
Pro analýzu byl vybrán vzorek listopadových čísel roku 2012, kde jsem
zkoumala obsahově podobné rubriky zaměřené na cestování, jež jsou tvořeny
reportážemi. V Apetitu se jednalo o článek Posvěcená kavárna
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z části Lidé a jídlo,

v časopise F.O.O.D. byl vybrán článek Kraj rybníků, blat a dobrých hospodyněk
z oddílu Bedekr, v časopise Gurmet byl vybrán článek Perníkové Pardubice

437

436

z části

Na cestách. V textech jsem se zaměřila na výrazy, jimiž jsou zdůrazňovány pozitivní
aspekty navštíveného místa, a argumenty, kterými redaktoři čtenáře „vybízejí“
k návštěvě lokality.
Apetit – článek Posvěcená kavárna 438
Článek

je

reportáží

Marie

Holobrádkové

z návštěvy

kavárny

Fara

v jihomoravské Klentnici. Jedná se o kavárnu, kterou vlastní otec a syn Radek a Petr
Džiubanovi.
V textu dochází k zdůrazňování hodnoty rodiny, jež je asociována s pocitem
péče, lásky a bezpečí. Tyto hodnoty se v tomto případě přenáší i na vztah majitelů
kavárny k nabízenému jídlu. Čtenářovi je předkládán obraz rodinného podniku, který
stojí v opozici anonymním velkým restauracím a fastfoodům. Důraz je kladen na
zvýraznění osobního zapojení členů rodiny do chodu kavárny: „K pár stolkům rychle
přibyly alší, otevřel se penzion a celá ro ina má plné ruce práce.“ Nebo: „…pan
Džiuban starší, kterého jsem o chytla, k yž kmital spolu s personálem po zahrá ce a
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obsluhoval hosty.“ Výrazem „kmital“ poukazuje autorka na pracovitost majitele, který
v podniku aktivně pracuje společně se svými zaměstnanci. Majitel, který je každý den
v kavárně, asociuje osobní vztah k místu i pocit, že je schopen pohlídat si její provoz a
nabízenou kvalitu. V článku se čtenář dozvídá, že „jí elní lístek má jen pár položek,
které jsou napsány kří ou na tabuli“. Odkazuje to k představě nekomplikovanosti zdejší
nabídky, která je protikladem dlouhých jídelních lístků v běžných českých restauracích,
a využívání čerstvých potravin, které jsou ihned zpracovány. Jídelní lístek, který není
v papírové podobě a je neustále smazáván a přepisován křídou, značí jeho závislost na
dostupnosti potravin, které jsou zrovna sezónní. Potvrzují to i slova autorky: „…ve
znamení rajčat se neslo celé léto, pan Džiuban starší je totiž pěstuje na poli po
Sirotčím hrá kem a má jich tam 42 ruhů.“ Zde je patrné zdůraznění místa „pod
Sirotčím hrádkem“ tak, aby čtenářovi bylo jasné, že se v kavárně používají regionálně
vypěstované potraviny. Důraz na lokální suroviny a autenticitu je patrný, když autorka
článku říká, že si majitelé „sami vyrábí bylinkové čaje z bylinek z vlastní zahrá ky“.
Vlastní zahrádka asociuje představu venkova, čerstvosti a domácích produktů,
zdrobnělina jakoby značí péči, kterou tomuto místu majitelé věnují. Autorka klade
důraz také na zvýraznění atmosféry místa, když uvádí: „Na zahrá ce to hučí jako
v úlu.“ Tím čtenář nabývá dojmu, že se jedná o oblíbené a frekventované místo.
Atmosféru vykreslují také výrazy: „Už cesta o vesnice po Pálavskými vrchy má na
mě blaho árné účinky.“ Nebo „Vinice září barvami a kochám se výhle em na
Mušovská jezera.“ Slova „kochání se“ i „zářit barvami“ mají čtenáře přesvědčit
o výjimečnosti a kráse zdejší krajiny, „blahodárné účinky“ vyvolávají dojem odpočinku
a požitku.
Fotografie 1. – Apetit, Posvěcená kavárna, viz. Příloha
Vzhledem k modré obloze, slunečnímu svitu a poli, jež zabírá její největší část,
evokuje fotografie atmosféru léta na venkově. Opálený muž s šedivými vlasy je
vyobrazen v rajčatovém poli sám mezi velkým množstvím rajčatových keřů. U jednoho
z keřů klečí. V kleku se ke keři sklání a jeho pohyb rukou i pohled upřený směrem dolů
značí jeho soustředěnost. V jeho postoji je asociována péče, preciznost a starost
o rostlinu, ze které jakoby opatrně otrhává jednotlivá rajčata do proutěného košíku.
Proutěný košík i samota muže asociují, že se nejedná o organizovanou zemědělskou
sklizeň a že všechny další keře bude očesávat právě on osobně. Šedivé vlasy naznačují
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jeho starší věk a ve spojení s opálenou kůží evokují představu jeho zralosti a zkušenosti.
Muž na sobě má civilní oděv, který odkazuje k představě, že se nejedná o zaměstnaného
zemědělce, ale spíše o člověka, který si od povinností běžného dne odskočil natrhat pár
čerstvých plodů. Triko muže je v barvách modré bílé a červené, tyto barvy mohou
asociovat národní symboliku a české produkty. V pozadí pole se nachází na kopci hrad,
který odkazuje k historické tradici zobrazeného místa.
F.O.O.D. – článek Kraj rybníků, blat a dobrých hospodyněk 439
Článek Evy Všetíčkové přináší reportáž z regionu jižních Čech, která monitoruje
zdejší gastronomickou nabídku. V úvodním odstavci autorka popisuje geografické
vymezení oblasti a čtenář se dozvídá, že: „hluboké lesy, které se táhnou po él státních
hranic s Rakouskem, jsou proslulé množstvím hub a borůvek“. Čtenářovi je tak od
počátku článku nastolena představa jihočeského kraje jako regionu velice úrodného a
bohatého na suroviny. Houby a borůvky v lese symbolizují potraviny, které rostou
divoce a nejsou člověkem běžně pěstovány, což asociuje vzácnost. Redaktorka
prezentuje jižní Čechy jako kraj, který poskytuje ideální podmínky „…pro turisty jak
pěší, tak na kole či člunu“. Čtenář je tak ujištěn, že ať preferuje jakýkoliv způsob
trávení volného času, jižní Čechy jsou místem, kam se mu vyplatí jet, neboť mu nabízí
široké možnosti vyžití.
V článku je popsáno několik receptů, jako je oukrop nebo „zavrcená“ polévka,
které silně odkazují k tradiční jihočeské kuchyni. Ta je prezentována jako poctivá,
venkovská a sezonní: „...hospo yňky
nabízela.“ Nebo: „Uměly vž y

okonale využívaly vše, co z ejší příro a

obře připravovat různé

ruhy ryb, které jim

poskytovaly z ejší rybníky.“ Výjimečnost a tradici jihočeské gastronomie asociují slova:
„V obě, kdy Marie Antoinetta nosila bramborový květ jako ozdobu, Jihočeši již
konzumovali okolo 15 kilogramů brambor na osobu ročně.“ V článku je jasně patrná
nostalgie po minulosti, která svými jednoduchými a poctivými jídly představovala
protiklad k dnešní uspěchané době. Jihočeská kuchyně je prezentována jako něco
unikátního, co dle slov autorky dokáže z jednoduchých surovin „vyčarovat báječné
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recepty“. Tradiční kuchyně je asociována jako něco vzácného, co je třeba opatrovat,
neboť „…recepty se pře ávají v ro inách z matky na

ceru jako ro inné stříbro“.

V závěru článku se autorka řečnicky ptá: „ epenice, lekše nebo bramborovka... není to
poezie?“ Čtenářovi je tak nabízena představa, že prostá jídla z brambor jsou
gastronomickým zážitkem, který předčí komplikované exkluzivní lahůdky.
Fotografie 2. – F.O.O.D., Kraj rybníků blat a obrých hospo yněk, viz příloha
Selské stavení na fotografii jednoznačně evokuje představu českého venkova a
klidného vesnickho náměstí. Štíty domu, precizně malované vzory, červená střecha i
žluto-bílá barva fasády odkazují k české tradici, krajovému folklóru a historii. Velikost
stavení asociuje představu tradičního rozlehlého statku na vesnici, která je spojována
s tvrdou poctivou prací v hospodářství, domácí produkcí a nemechanizovaným
zemědělstvím. Svěže zelená tráva a stromy navozují atmosféru venkovského léta,
mohou asociovat prázdninové „léto u babičky“.
Fotografie 3. – F.O.O.D., Kraj rybníků blat a obrých hospo yněk, viz příloha

Vyobrazená krajina na fotografii je laděna do tmavých zemitých barev modré,
zlatavé a hnědé, což evokuje podzimní náladu. Hlavní plochu fotografie zaujímá pohled
na širokou temně modrou vodní hladinu, která může být asociována s pocitem tajemna,
hloubky přírody. U břehu vody stojí statný strom, barva jeho listí i to, že některé je
spadané v jeho okolí, odkazuje k počátku podzimní sezóny. Na obloze lze pozorovat
mraky, vodní hladina však částečně odráží paprsky slunce, což odkazuje
k proměnlivosti počasí v této době. Celé okolí rybníka je lemováno temnými lesy, nikde
v dohledu není žádné stavení nebo člověk, což asociuje čistotu, majestátnost a divokost
přírody, která není podrobena člověku.
Gurmet – článek Perníkové Pardubice 440
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V reportáži Perníkové Pardubice navštívila redaktorka Dana Komrsová několik
gastronomických zařízení v tomto městě a o každém z nich přináší čtenářovi informace.
„Kli nou a útulnou kavárničku s pře zahrá kou“ objevila ve vnitrobloku na rušné třídě
v podobě podniku Chillis cafe, kde „při pití laho né kávy lze očima sle ovat výstavku
ěl více či méně známých umělců“. Popis kavárny má čtenářovi navozovat představu
klidu v ruchu města, kde se požitek z pití kávy snoubí se zážitkem uměleckým.
Zdrobnělina slova kavárna značí komorní charakter prostoru, který je v opozici rušným
velkým podnikům. „Smetanové atte Machiatto con Panna je výborné, ale už chceme
vyzkoušet i Římskou kávu. Bez povšimnutí nenecháme ani kávu z Barbadosu a
ochucenou Toskánskou kávu, provoněnou vůni vanilky a anýzu.“ Výčtem nápojů
autorka čtenáře vyzývá k degustaci, navozuje představu labužnického ochutnávání a
vyhledávání gastronomických požitků jako něčeho žádoucího a neodolatelného.
O bistru Petite Boheme, podniku nabízejícím take-away občerstvení, autorka
říká, že se jedná o „…vynikající místo pro věčné pospíchálky s omácím rychlým
občerstvením“. A zároveň: „Malé bistro s pestrou nabí kou na velkých ce ulích nás
přinutilo zpomalit tempo.“ Čtenářovi jsou tak předloženy zdánlivě neslučitelné významy
rychlosti a zpomalení. Představa rychlého občerstvení, jež asociuje především
standardizované jídlo v fastfoodových restauracích, je jakoby „zpomalena“ či pozitivně
narušena tím, že jídlo „je připravováno pře

zákazníkem“ a důraz je kladen na

čerstvost, kdy se v nabídce objevují „čerstvé saláty“ a „čerstvé bagety“.
Při návštěvě lokálních obchodů s perníkem vyzdvihuje redaktorka historickou a
rodinnou tradici místních společností: „Perníkář Pavel Janoš pochází z cukrářské a
perníkářské ro iny se staletou tra icí.“ A: „Ro inná firma Janurových zahájila výrobu
v roce 1990 s malým kuchyňským robotem a omácí troubou.“ Důraz klade také na
ojedinělost zdejších výrobků: „Všechny pro ukty jsou výhra ně ruční práce.“ A: „Ruce
místních šikovných z običek vytvářejí krásné vzory.“
O navštívené restauraci U Dvou Kohoutků autorka uvádí, že „..začátky byly
velmi těžké a majitelé vložili o z okonalování provozovny a vybavení kuchyně kaž ou
volnou korunu“. Čtenáře to odkazuje k představě odhodlaných a nadšených majitelů,
kteří obětovali vše proto, aby si mohli otevřít restauraci. Lze nabýt dojmu, že majitelé
mají skutečnou vášeň pro svůj podnik a vydobytého úspěchu si váží, což se odráží na
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jejich poctivém přístupu. Zdůrazněno je, že podnik pořádá „ egustační večery“, „ peče
se z e omácí pečivo“ a „zeleninu a maso o ávají místní farmáři“, což podtrhuje
smysl pro poctivé domácí jídlo, využívání regionálních zdrojů a užívání si požitku
z jídla.
Fotografie 4 – Gurmet, Perníkové Par ubice, viz příloha
Na obrázku jsou vyobrazeny dvě ženy v obchodě s perníkem, což značí obrázek
perníkové chaloupky v pozadí. Žena s šedivými vlasy stojí za pultem, díky svému stáří
vyvolává dojem životní zkušenosti, což v tomto případě pravděpodobně odkazuje na její
zkušenosti v oblasti perníkářství. Její civilní oděv – květované tričko a svetr – asociují
domácí prostředí a mohou vyvolávat představu rodinné firmy, kde zaměstnanci
nemusejí nosit žádné pracovní uniformy. Žena předkládá mladší zákaznici na skleněný
pult balíčky a ta si je velmi pozorně prohlíží a vybírá. Díky soustředění obou žen, které
svůj pohled upírají na pult i postoji jejich těl, kdy se nad něj jakoby opatrně naklání,
vyvolává scéna dojem, že se jedná o prodej něčeho cenného. Situace připomíná spíše
výjev například z obchodu se šperky, v tomto případě přenesené na perníky, jež jsou
pod pultem vystaveny ve skleněné vitríně jako vzácné zboží.
Fotografie 5. – Gurmet, Perníkové Par ubice, viz příloha
Na fotografii je vyobrazena krajina v létě, její největší část zaujímá louka
s ledabyle rozmístěnými balíky sena. Ačkoliv zde nejsou žádná zvířata, pozorující
obrázku může mít pocit, že se ihned za hranicí fotografie pasou krávy nebo koně, což
navozuje dojem zdravého, idylického venkovského prostředí s čerstvým vzduchem. Za
loukou se nachází shluk několika domů s jasně červenou střechou, které značí tradiční
českou vesnici s původními domy. Posekaná tráva i zpracované seno odkazují
k představě práce, kterou zde obyvatelé vesnice vykonávají. Nad vesnicí se nachází
zalesněný kopec, na jehož vrcholu stojí hrad. Tento výjev místu propůjčuje
„pohádkovost“ a odkazuje ke zdejší historické tradici. Obrázek vyvolává dojem
idylického venkovského místa, kde se snoubí příroda s historií.

122
Závěr analýzy
Ideální životní styl, který je časopisy na stránkách zkoumaných rubrik
konstruován, představuje idylicky čistý svět venkova, který má blízko přírodě a je tak
protipólem rušnému světu velkoměsta se svým uspěchaným životním tempem. Mýtus
venkovského světa představuje ve spojitosti s gastronomií klidné a zdravé prostředí,
které je asociováno jako ideální místo pro zpomalení a labužnické vychutnávání si
požitků z jídla. Důraz je kladen na nekomplikovanost a prostotu jídla, jež venkovské
prostředí nabízí. U potravin jde na prvním místě o pocit čerstvosti, jako by byly před
malým okamžikem sklizeny na blízkém poli či zahradě nebo byly poraženy na místním
statku. Předkládána je představa „babičkovské“ poctivosti, domáckosti a rodinné péče
o jídlo. Ta je stavěna do opozice k prostředí anonymních hypermarketů nabízejících
standardizované potraviny a řetězcům s rychlým občerstvením, jež lze nalézt ve velkých
městech. Vyzdvihována je historická tradice navštívených míst, která odkazuje ke
kvalitě prvorepublikové gastronomie a prověření dobou a je asociována jako něco
vzácného, co musí být bedlivě opatrováno.
Na základě analýzy lze říci, že všechny tři tituly předkládají svým čtenářům
zcela totožné významy. Ačkoliv článek z časopisu Gurmet představil namísto
venkovského místa město Pardubice, i v tomto článku je patrný důraz na hodnoty
spojené s venkovem, jako je zpomalení a klid. Jeden ze zkoumaných obrázků u článku
dokresluje tento význam tím, že ukazuje přírodní prostředí z okolí Pardubic, kraje Pod
Kunětickou horou.
Narace výše uvedených textů odkazuje na důležitost využívání lokálních zdrojů,
ručního zpracování, sezónnosti a domácí tradici. Představuje lokální produkty
prostřednictvím vybraných labužnických zážitků (rajčata z oblasti pod Sirotčím
Hrádkem, autentický perník). V textech lze vypozorovat přítomnost mýtu
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, který

odkazuje k představě venkova jako vhodného místa pro labužnictví, vychutnávání si
jídla a kvalitních ingrediencí.
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Mýtus je opakující se archetypální vzorec příběhu objevující se ve větším množství příběhů dané kultury.

(TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010,s. 154)
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Závěr
Záměrem této diplomové práce bylo systematicky zmapovat gastronomická
periodika na českém trhu a kontextově ukotvit současný probíhající gastronomický
trend, jenž od roku 2004 staví témata spojená s jídlem a vařením do popředí zájmu
masových médií.
Pro splnění tohoto cíle bylo nutné v úvodních dvou kapitolách práce čtenáře
seznámit s problematikou jídla ze sociologického hlediska. Byl osvětlen význam jídla
ve společnosti, který nespočívá v nutriční hodnotě a fyziologických vlastnostech, ale
v jeho komunikačně symbolické roli, schopnosti utvářet jedincovu identitu i funkci
stratifikovat nižší a vyšší sociální vrstvy. Na jídlo bylo nahlédnuto jako na složku
životního stylu jedince, která o něm vypovídá. Jelikož téma této práce vychází
z českého prostředí, bylo z tohoto důvodu pojednáno o životním stylu české populace,
charakterizován byl také postoj českých obyvatel k jídlu i vaření.
Gastronomický trend v médiích se dá chápat jako reakce na globalizaci a
standardizaci potravin, jež počala v poválečných letech ve Spojených státech
amerických a přinesla s sebou vznik supermarketů, sítí rychlého občerstvení i hotových
polotovarů. Tato předem připravená jídla, která nevyžadují takřka žádnou úpravu, se
v padesátých letech stala „synonymem pro stylovou alternativu kaž o enní rutinní
práce v kuchyni“.442 Odpor k modernizaci a stejnorodosti jídla vyjádřilo v osmdesátých
letech

hnutí

Slowfood,

ke „komercionalizaci

a

které
egra aci

vzniklo
chuti“

v italském
443

s cílem

Piedmontu
„bojovat

jako opozice
proti

globální

stan ar izaci jí la ve světě“.444
Mnohé z hodnot nastolených tímto hnutím prezentuje i současný gastronomický
trend, který prosazuje sezónnost, podporuje lokální potraviny, klade důraz na jejich
kvalitu a autentičnost. Tyto významy jsou opakovaně komunikovány skrze lifestylová
masová média, která ukazují svým příjemcům jídlo jako důležitou součást životního

442

Jí lo: ějiny chuti. 1. české vyd. Editor Paul H Freedman. Praha: Mladá fronta, 2008, str. 348
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stylu a demonstrují, jaký přístup by k němu měli zaujímat, jaké produkty konzumovat i
jak si je vybírat.
Při tvorbě teze této práce byl zvolen název Fenomén labužnictví a
gastronomické časopisy v letech 2004-2012. S časovým odstupem a hlubším poznáním
problematiky lze však labužnictví chápat jako jednu z prosazovaných hodnot
gastronomického trendu. Kromě vyhledávání a užívání si chuťových požitků,
zdůrazňování kvality a původu potravin, vyzdvihuje gastronomický trend také zábavní
charakter vaření. Prostřednictvím kuchařských celebrit v současných gastronomických
televizních pořadech je tato aktivita představována jako činnost zábavná, společenská a
kreativní, která je v opozici k domácí práci v kuchyni.
Jídlo je v roce 2012 v České republice frekventovaným tématem mediálního
diskurzu, který je prosazován napříč všemi mediálními typy. Gastronomické časopisy
jsou na českém trhu s periodiky pevně usazeny již od devadesátých let, kdy se začínají
objevovat samostatné tituly věnované vaření. Tato skupina časopisů vznikla s cílem
poskytnout čtenářovi seznam receptů a být „periodickou kuchařskou knihou“, jejíž
hlavní náplň tvoří recepty. Tato periodika existují na českém trhu dodnes a spadají do ní
tři nejčtenější tituly o vaření Pošli recept, Chvilka v kuchyni a Vaše recepty. V roce
2004 na trhu vzniká nová kategorie gastronomických periodik, jež je tvořena časopisy,
které kromě receptových rubrik předkládají na svých stránkách čtenářům určitý životní
styl. Ten je čtenářům reprezentován skrze reportáže z cest za kulinárními zážitky,
recenze restaurací, rozhovory s celebritami, rubriky o bydlení, články o původu potravin
a další obsah. Periodika se vyznačují vysoce stylizovanými fotografiemi, které odkazují
k představě, jak by jídlo i životní styl jedince měly vypadat. Sémiotická analýza
vybraných titulů z této kategorie F.O.O.D., Apetit a Gurmet ukázala, že časopisy
prostřednictvím užívaného jazyka i fotografií opakovaně komunikují významy jako je
sezónnost, tradice a jednoduchost a vytvářejí mýtus idylického venkova.
Jak bylo uvedeno v úvodu práce, prosazování témat spojených s gastronomií
v médiích vyvolává dojem, že jídlo a vaření v současnosti hrají v našich životech
významnější roli než kdykoliv předtím. Opakováním týchž motivů či týchž způsobů
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zpracování určitého tématu v médiích se může ustálit představa, že takové zpracování
odpovídá skutečnosti a že je jejím „odrazem“.445
Lze usuzovat, že gastronomický trend bude mít vliv na určité jedince
společnosti. Toto ovlivnění bude ve velké míře záviset na ekonomické situaci, kdy si
lidé z nižších příjmových vrstev přirozeně nemohou dovolit investovat takové finanční
prostředky do oblasti jídla jako lidé z vyšších příjmových skupin, i na životním stylu,
který určuje, jaký význam jídlu v našich životech přisuzujeme.
Skutečné mediální účinky gastronomického trendu na společnost však nebyly
zkoumány a z této práce vyplývá, že probíhající trend nemá na postoj české společnosti
ke gastronomii žádný významný dopad. Jak je zřejmé z uvedených výzkumů, lidé
v České republice vaření věnují stále méně času, jen minimálně se zajímají o to, co
konzumují, spíše než domácí potraviny upřednostňují dovezené a v obchodech i
restauracích kladou důraz především na nízkou cenu.
Gastronomický trend je tak třeba chápat především také jako trend mediální,
který se projevuje více v číslech čtenosti a sledovanosti mediálních obsahů než ve
skutečném chování či změně postojů. Lze se domnívat, že pořady o vaření, kuchařské
celebrity, recenze restaurací a celá oblast tohoto trendu, jenž předkládají lifestylová
média, nabízí svým příjemcům zábavu a možný „únik z tristní kaž o ennosti o světa
snů“.446 Současná společnost se namísto zabývání se vážnými tématy, která se váží k
realitě všedního dne, uchyluje k oblasti jídla a vaření. Časopisy o jídle tak mohou
představovat prostředek, kterými čtenáři unikají od každodenního života do světa fikce
a fantazie o jídle, jako odlehčeného a zábavného tématu.
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Summary
The aim of this thesis was to map the gastronomical magazines which have been
published in Czech republic since 2004 until today and to describe the culinary trend
which is frequent and popular issue of the current Czech media discourse. The first parts
of this work dealt with the sociological perspectives on food and eating. The ability of
food to present the meanings and symbols was described as well as its ability to express
social differentiation. Food is central to our identity and lifestyle and therefore the
attitude of Czechs towards these aspects was covered.
Culinary trend might be seen as the response to the food standartization and
globalization that occured in the postwar years in the United States. There was a large
rise of supermarkets, fastfood restaurants and ready meals in the fifties. The origins of
the culinary trend could be seen in the Slowfood movement, which was estabilished in
1986 in Italy and whose goal was to rediscover the traditional values as food autenticity,
seasonality and regionality. These values are represented by the curent culinary trend,
which put emphasis on gourmet enjoyment of food, food quality and presenting cooking
as an entertainment. In Czech republic, the trend is reflected across various media types
and content. Gastronomical magazines have been already part of the Czech magazine
market since the nineties. They represent two main categories – gastronomical
magazines as the catalogues of recipes and gastronomical magazines as the lifestyle
magazines. The second group was developed in the year 2004, when the first title of this
kind, Apetit, was launched. Beside the recipes these magazines provide reports about
culinary travels, articles about the origins of particular foodstuffs, interviews with
celebrities, restaurants reviews, or the articles about living. They represent lifestyle on
the photograps, in which the food is highly stylized. They represent the gastronomical
trend by presenting the values as seasonality, tradition and regionality of the food.
Because of the media interest on food issues, one might get the impression, that
the importance of food has risen dramatically in recent years. However the real impact
on the attitude of the Czech society to gastronomy has not been prooved. According to
the surveys, Czechs are spending much less time on cooking than ever, they are mostly
not interested in the food content, prefer imported foodstuffs from the domestic ones
and search for the low price instead of quality. Therefore the culinary trend must be
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understood as the media trend, which may be observed in consideration of viewership
and readership rather than in respect of real impact on society. Culinary trend could be
seen as the escape from serious topics of everyday life to the world of dreams and food
fiction, which is represented on the magazines pictures.
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