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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na procesy konstruování luxusního životního stylu 

na stránkách lifestylového magazínu proč ne?!. Téma si klade za cíl analyzovat jeden rok 

jeho činnosti v několika rovinách. První rovinu představuje kvantitativní obsahová analýza, 

jejíž primární cíl je určit poměr inzerce vůči redakčnímu obsahu. Na základě těchto 

kvantitativních zjištění bude obsahová skladba magazínu konfrontována s majetkovou 

strukturou nejvýznamnějších inzerentů. Druhou rovinou jsou expertní rozhovory provedené se 

šéfredaktorem a jednou redaktorkou magazínu, které přinášejí cenný doplňující materiál. Třetí 

rovinu představuje kvalitativní obsahová analýza, která se zaměří na luxusní životní styl, jež 

je prostřednictvím magazínu konstruován. Tento luxusní životní styl bude popisován skrze 

vybrané příklady a ukázky obrazového a textového charakteru. Teoretický úvod poskytne širší 

historický rámec, ve kterém se koncept luxusu utvářel. Tyto poznatky jsou poté v praktické 

části práce využity k vysvětlení řady popisovaných fenoménů, které luxusní životní styl a jeho 

symboliku vytváří. Závěrečná část práce nabízí detailní rozbor skladby inzerentů, jejich 

produktů a rozvrstvení v rámci segmentů luxusního trhu prostřednictvím komplexních 

vizualizací.  

 

 

 

 



Abstract 

This diploma thesis focuses on the process of designing a luxurious lifestyle within the 

proč ne?! magazine. The theme aims to analyze the year’s activities at several levels. The 

first level is a quantitative content analysis, where the primary objective is to determine the 

ratio of advertising to editorial content. Based on these quantitative findings the magazine’s 

content will be confronted with the ownership structure of major advertisers. The second level 

is represented by expert interviews carried out with the magazine editors who bring valuable 

additional material. The third level is a qualitative content analysis which focuses on a luxury 

lifestyle that is constructed through the magazine. This luxury lifestyle will be described 

through various selected examples of textual and pictorial character. Theoretical introduction 

provides a broader framework in which the concept of luxury is described. In practical part of 

the thesis, these findings are used to explain several luxury phenomenons. The final part 

offers a detailed analysis of the advertiser’s structure, their products and stratification within 

segments of the luxury market through comprehensive visualization. 
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ÚVOD 

Motivace k výběru práce a její záměr 

 Při psaní bakalářské práce s názvem Strategie značek Louis Vuitton a Alfred 

Dunhill v roce 2009: komparativní studie1 vyvstalo na základě zjištěných poznatků několik 

možností, jak v analýze prostředí luxusních značek dále pokračovat komplexnějším 

způsobem, který by se orientoval více na konstruované mediální prostředí v dané oblasti. Při 

tehdejším analyzování mýtů, příběhů, stereotypů a jiných metatextových struktur, se kterými 

luxusní značky pracují, jsem dostal nápad tuto problematiku dále rozvést a věnovat se 

konkrétnímu médiu, které jsem vnímal jako soubor představ, očekávání a sdělení komerčního 

i nekomerčního charakteru2. Vznikl předpoklad toho, že veškeré tyto aspekty konstruují 

konzistentní mediální prostředí, jehož charakteristika by vytvořila zajímavý, autentický a 

dosud málo probádaný studijní materiál. Začal jsem tedy hledat tuzemské médium, které by 

vše výše zmíněné sdružovalo a vytvořilo tak vzorek vhodný pro studium a které by se dalo 

díky jazykové a geografické blízkosti co nejdetailněji analyzovat.  

Magazín proč ne?!3 splňoval všechny určené předpoklady, jelikož je z hlediska 

luxusního trhu tematicky konzistentní, orientuje se tedy pouze na luxusní životní styl, a 

jelikož se naskytla reálná příležitost provést rozhovory přímo v redakci magazínu, které v této 

práci slouží jako informačně zajímavý doplňující zdroj informací. Nelze ho ovšem pokládat 

za zdroj stěžejní, protože tím je samotná kvantitativní a kvalitativní analýza definovaného 

vzorku.  

Magazín vychází pod hlavičkou Hospodářských novin, v rámci kterých může takový 

vyhraněný doplněk působit až kontrastně – magazín pojednávající o luxusním životním stylu 

vyskytující se v ekonomicky zaměřeném periodiku, které v posledních letech musí logicky 

informovat o tématech typu hospodářské krize, může některým čtenářům připadat až 

nevhodný. Na druhou stranu lze považovat jeho existenci ukotvenou v budování samotné 

značky Hospodářských novin. Ty mají dle dat Unie vydavatelů ve srovnání s konkurenčními 

                                                 
1 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 

2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl 

Kollmannová, Ph.D. 
2 Pod pojmem komerční sdělení je myšlena marketingová komunikaci a pojem nekomerční sdělení zastupuje 

určitý mediální příběh, který není přímo reklamou. 
3 V rámci celé práce bude název magazínu uváděn tučně, s malým písmenem na začátku a s interpunkčními 

znaménky na konci. V první řadě tím bude zachován grafický ráz názvu a také bude ve všech případech jasně a 

zřejmě odlišen. 



4 

 

Lidovými novinami a Mladou frontou nejnižší čtenost, která v průměru dosahuje 169 000 na 

vydání. Jejich cílová skupina je tedy poměrně vyhraněná, se zájmem o informace 

ekonomického a hospodářského charakteru. Hospodářské noviny se profilují jako 

nejkvalitnější tuzemský ekonomický deník poskytující prvotřídní informace. Magazín proč 

ne?!, který přináší informace z vyhraněného světa luxusního zboží, do této logiky a profilace 

zapadá.   

Akademické publikace věnující se mediálnímu a marketingovému prostředí na trhu 

s luxusním zbožím v Česku prozatím začínají vycházet převážně pouze v podobě 

bakalářských a magisterských diplomových prací. Proto považuji mnou zvolený analyzovaný 

okruh o to atraktivnější. Český trh s luxusním zbožím navíc vykazuje několik odchylek oproti 

mezinárodnímu standardu4, což může představovat další důvod pro detailnější prozkoumání.  

 Jaká je tedy konkrétní podoba luxusního životního stylu, jež je v rámci magazínu 

vytvářen? proč ne?! je z grafického hlediska velmi poutavě zpracován, v rámci tisku je užito 

prvků jako matné křídové archy, následné lakování či vysoká gramáž papíru a představuje tak 

velmi nákladně vypadající suplement Hospodářských novin, který může až provokovat 

akcentací okázalosti, protože už samotné tiskové provedení je v dnešním porovnání velmi 

ostentativní.5 V jaké míře se inzertní část protíná s produktovým PR a s redakční částí 

magazínu? Jaké závěry z toho lze vyvozovat? K veškerým těmto otázkám a předpokladům 

budou v metodologické části vytvořeny hypotézy, které budou dále ověřovány.    

 

 

 

                                                 
4 Studie agentury Mather pojednává o značkách, které do kategorie luxusního zboží nespadají, ale čeští 

konzumenti je za luxusní přesto považují, přičemž některé světově proslulé luxusní značky jsou v tuzemsku známé 

minimálně. Viz Studie Mather: Češi a luxusní značky [online]. c2010, [cit. 2013-09-26]. Dostupné z: 

<http://www.advertures.cz/system/documents/10/original/Studie_Mather_luxusni_znacky_FIN.pdf>. 

Bakalářská diplomová práce Barbory Babické z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK 

popisuje v rámci hloubkových rozhovorů skutečnost podobnou výše zmíněnému. V tomto konkrétním případě se 

jedná o ten fenomén, že 9 z 10 respondentů, konzumentů zboží z kategorie luxusních statků, považuje automobily 

značky BMW za luxusní, přičemž ve stejné kategorii nezmiňují například Audi či Jaguar, kteréžto automobilky 

jsou přímou konkurencí BMW. Viz BABICKÁ, Barbora. Životní styl a konzumace luxusního zboží 

vysokopříjmové skupiny obyvatelstva ČR. Praha, 2012. 88 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D. s. 49 – 88 
5 Dle slov redaktorky Veroniky Miškovské si chce proč ne?! ze zištných prezentačních důvodů udržet svůj tiskový 

standard a neubírat například na gramáži papíru, kterou někteří zástupci přímé i nepřímé konkurence z důvodu 

poklesu prodejů vydaných nákladů snížili. 
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I. TEORETICKÝ ÚVOD 

V rámci teoretického úvodu nejprve představím zkoumaný materiál, který také uvedu 

do kontextu českého mediálního trhu. V další části se budu věnovat metodologii zvolené 

formy analýzy, tedy obsahové kvantitativní a kvalitativní analýze. V rámci podkapitoly 

týkající se metodologie budou stanoveny i tři stěžejní hypotézy vyvozené z předpokladů, na 

jejichž základě téma této magisterské diplomové práce vzniklo. Poslední podkapitola 

teoretického úvodu nese název ideologický rámec. Do teoretického úvodu jsem ji zařadil 

z důvodu důležitosti načrtnutí všeobecných ideových rámců, ve kterých se analýza 

lifestylového titulu a inzerce v něm může ubírat.   

1.1 Představení zkoumaného materiálu 

Magazín proč ne?! vychází jako pravidelná příloha Hospodářských novin.6 Dle slov 

redaktorky Veroniky Miškovské je jeho předobrazem měsíčník How To Spend It, který 

vychází jako příloha Financial Times. Od roku 2009 existuje How To Spend It také ve své 

online podobě, jejíž spuštění doprovázela diskuse o vhodnosti vydávání titulu podporujícího 

ostentativní spotřebu a luxusní životní styl v době hospodářské krize.7 Stejná otázka byla 

aktuální i v roce 2012, a proto zazněla i během expertních rozhovorů v redakci zkoumaného 

magazínu. 

Magazín vyšel v roce 2012 celkem jedenáctkrát, přičemž je téměř každé číslo zřetelně 

tematicky ukotveno. Pro příklad lze uvést speciální vydání soustředící se na golf, říjnové číslo 

zaměřující se na hodinky nebo březen dedikovaný mužům. Tematicky zapadá magazín přesně 

do množiny, kterou teoretikové definují jako luxus. Ten by měl v první řadě poskytovat 

především potěšení a rozkoš.8 „Berry upozorňuje na fakt, že jedinečnost a cena předmětu 

nejsou stěžejními pro jeho označení za luxusní. Kniha dochovaná pouze v jediném exempláři 

je nepochybně exkluzivní a její cena bude dosahovat vrchního limitu ve své kategorii. Na 

druhou stranu nebude nikdy prohlášena za luxusní. Takové označení je spojováno s předměty 

                                                 
6 Hospodářské noviny spadají do portfolia vydavatelství Economia, které je od srpna 2008 fakticky řízeno 

podnikatelem Zdeňkem Bakalou, jež vlastní většinový podíl. Podíl ve výši 88, 36 % byl pořízen prostřednictvím 

společnosti Respekt Media, která je taktéž zcela ovládána Zdeňkem Bakalou.  

Viz www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/26929-bakala-potvrdil-koupi-vetsinoveho-podilu-v-economii/  
7 ALLEN, K. How To Spend It goes online – FT lures advertisers into uncharted waters. The Guardian [online]. 

2009, [cit. 2013-09-17]. Dostupné z <www.theguardian.com/media/2009/oct/02/ft-how-to-spend-it-online-

launch>. 
8 BERRY, CH. J. The Idea of Luxury: a conceptual and historical investigation. 1. vyd. Cambridge University 

Press, 1994. 292 s. ISBN 9780521466912. s. 12 
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a aktivitami denního užití a Berry je člení do čtyř kategorií: jídlo, bydlení, odívání a 

volnočasové aktivity.“9 Tyto čtyři kategorie přesně odpovídají tematickému záběru proč ne?! 

a shodují se i s oblastmi lidské činnosti, které Veronika Miškovská popsala v odpovědích na 

otázky týkající se výběru témat a okruhů, ze kterých se tato témata rekrutují. Takové vnímání 

luxusu potvrzuje i studie provedená komunikační agenturou Mather Advertures, jejíž 

výsledky znázorňuje přiložený graf.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Graf znázorňující segmenty spojované s luxusem11 

Definici cílové skupiny magazínu si můžeme pouze domýšlet a v žádných veřejně 

přístupných zdrojích ji nelze dohledat. V takovém případě by ale měly být za dostatečné 

považovány ty definice, které během rozhovorů poskytl šéfredaktor Jan Babka a redaktorka 

Veronika Miškovská. „Hlavní skupinou jsou ekonomicky aktivní lidé mezi 35-54 lety, z dvou 

třetin muži, z jedné třetiny ženy, převážně vysokoškolsky či středoškolsky vzdělaní, 

podnikatelé či zaměstnanci v rozhodujících pozicích. Jazykem mediálních agentur jde z velké 

                                                 
9 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 

2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl 

Kollmannová, Ph.D. s. 10 
10 Studie Mather: Češi a luxusní značky [online]. c2010, [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: 

<http://www.advertures.cz/system/documents/10/original/Studie_Mather_luxusni_znacky_FIN.pdf>. 
11 Studie Mather: Češi a luxusní značky [online]. c2010, [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: 

<http://www.advertures.cz/system/documents/10/original/Studie_Mather_luxusni_znacky_FIN.pdf>. 
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části o nejkvalitnější skupinu A podle socioekonomické klasifikace. Co se týká proč ne?!, 

oslovujeme lidi, kteří vyhledávají maximální kvalitu ve svém životě. V našem případě se to 

týká materiálních věcí. To nutně neznamená, že si všichni tyto věci pořizují v té škále, v jaké 

o nich magazín informuje. Magazín za 25 korun (s Hospodářskými novinami) funguje i pro 

lidi, kteří na popisovaný životní styl aspirují.“12 „Cílovou skupinou jsou především 

inteligentní lidé. Nejsou to přednostně muži, čtou nás i ženy. Myslím ale, že částí čtenářů je 

proč ne?! vnímáno jako snobský doplněk. Zobrazované zboží nemusí pouze konzumovat, jde 

i o snovou složku. Řada čtenářů může pouze o zobrazovaném životním stylu snít. Navíc není 

hlavním kritériem vysoká cena zobrazovaného zboží, ale kvalita a exkluzivita.“13 

 Magazín proč ne?! není na českém trhu ojedinělý a lze nalézt několik konkurenčních 

titulů. Lidové noviny disponují pravidelnou přílohou Styl a magazínem Esprit. Oba tituly 

informují o životním stylu, módě, designu, umění, architektuře, cestování a vkusu.14 Magazín 

Bel Mondo vznikající společně s týdeníkem Reflex vychází od října 2012. „Je to společenský 

měsíčník pro čtenáře, kteří dokážou ocenit velké příběhy a profily osobností, umějí si užít 

krásné věci, módu nebo architekturu a zajímají se o moderní technologie a kvalitní jídlo.“15 

Na základě subjektivního soudu jsem zvolil jako vzorek pro analýzu magazín proč ne?!, 

jelikož ho považuji za kvalitativně hodnotnější, než Styl a Esprit. Bel Mondo začal vycházet 

až po schválení teze této diplomové práce, a proto nebyl brán v potaz. 6. listopadu 2013 

byl oficiálně oznámen konec vydávání tohoto magazínu.16 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Rozhovor s Janem BABKOU, šéfredaktor magazínu proč ne?!. Praha 4. 6. 2012. 
13 Rozhovor s Veronikou MIŠKOVSKOU, redaktorka magazínu proč ne?!. Praha 12. 6. 2012. 
14 Zdroj: www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-zpravy.asp?y=mafra_all%5Ccs_produkty-a-sluzby_lidove-noviny.htm 
15 Belmondomag.cz [online]. [cit. 2013-10-16]. Dostupné z: <http://www.belmondomag.cz/o-bel-mondu>. 
16 Viz http://mam.ihned.cz/c1-60985290-bel-mondo-konci-economia-chysta-castecne-zpoplatnovani-

dodatecneho-obsahu-ihnedu 
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1.2 Metodologie 

 Na samotný lifestylový magazín byla uplatněna kvantitativní obsahová analýza, 

především pak kvůli velkému množství materiálu nacházejícího se v jedenácti vydáních 

magazínu.17 Díky ní byl zjištěn přesný počet inzertních stránek, počet stránek obsahujících 

produktové PR a počet stránek obsahujících redakční příspěvky. Tyto údaje lze dále porovnat 

s celkovým rozsahem každého čísla a určit tak přesný poměr inzerce vůči redakčnímu 

materiálu (viz Příloha č. 3: Tabulka s grafy znázorňující poměr inzerce a redakčního obsahu).  

Kódovací jednotkou v této analýze je tedy redakční příspěvek, reklama nebo 

produktové PR. „Příspěvkem chápeme graficky ucelenou žurnalistickou jednotku s nadpisem 

nebo samostatný obrazový příspěvek s textem, obrazový materiál k textovým příspěvkům se 

pokládá za součást příslušného textu.“18 Produktové PR bylo pro účely práce definováno jako 

jakákoli zmínka o produktu, která je doplněna o fotografii a informaci o značce, ceně a/nebo 

místu, kde lze tento produkt zakoupit. Konkrétně se v rámci proč ne?! jedná většinou o 

takzvané fashion story19 či redakční sekci zoom20. Produktové PR je v rámci kvantitativní 

analýzy a z ní vyvozených grafů a tabulek posuzováno jako inzerce, nikoli jako redakční 

příspěvek. V rámci magazínu ale produktové PR jako inzerce označené není a s velkou 

pravděpodobností lze tvrdit, že někteří čtenáři ho vnímají jako reklamou neovlivněný 

redakční obsah. Provedená kvantitativní a kvalitativní analýza bude ověřovat, zdali právě 

v rámci produktového PR dochází k prolínání inzertního a redakčního obsahu.  

Výsledky této kvantitativní analýzy shrnuté v tabulce budou dále kvalitativně 

posouzeny, především pro prozkoumání průniku inzertního a redakčního obsahu magazínu. 

Důvodů pro kombinaci kvalitativní a kvantitativní analýzy je několik. Pro zjištění informací o 

průniku obsahu s inzercí a majetkové struktuře inzerentů byla využita kvantitativní analýza, 

která odpovídala objemu daných dat. Kvalitativní analýza byla východiskem pro detailní 

deskripci konkrétních vzorků, které představovaly pro kvantitativní posouzení příliš 

specifický materiál.  

                                                 
17 HAGEN, L. - KONČELÍK, J. - REIFOVÁ, I. - SCHERER, H. - SCHULZ, W. Analýza obsahu mediálních 

sdělení. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 80-246-0827-8. s. 29 
18 Tamtéž,  s. 41 
19 Umělecky laděná série profesionálních fotografií zobrazující ženské a mužské modely oblečené do vybraných 

módních artefaktů, které jsou vždy určitým způsobem tematicky ukotveny. Může se jednat o sezónní inspiraci či 

téma korespondující se všeobecným tematickým laděním konkrétního čísla. 
20 Sekce zoom se vyskytuje vždy na konci každého vydání a zobrazuje inspirativní předměty, v zásadě se jedná o 

oblečení a módní doplňky, které jsou doplněny krátkým komentářem a informacemi o značce, ceně a místu, kde 

je tento artikl možné zakoupit.  
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Expertní rozhovory provedené se dvěma členy redakce magazínu byly zkoumány 

kvalitativně a jejich výsledky jsou použity parciálně jako doplňující informace pro některá 

tvrzení. Jedna kapitola je pak věnována kvalitativnímu posouzení těchto rozhovorů a jejich 

konfrontaci s teoretickými poznatky. Konstruovaný luxusní životní styl bude podroben 

kvalitativnímu výzkumu s prvky deskripce.21 Předpokladem je, že tato analytická část bude 

mít značně subjektivní ráz v porovnání s kapitolou posuzující výsledky kvantitativní obsahové 

analýzy. 

Smysl této práce souvisí s potvrzením, či vyvrácením několika předpokladů, ze 

kterých budou vyvozeny hypotézy. Tyto hypotézy budou v závěru práce ověřovány. Prvním 

předpokladem je, že redakční obsah společně s inzercí konstruuje specifickou realitu 

luxusního životního stylu naplněnou konkrétními artefakty a příběhy. Druhým předpokladem 

je, že redakční a inzertní obsah se do zatím nespecifikované míry protíná. Třetím 

předpokladem je to, že magazín svou podstatou naplňuje očekávání střední a vyšší třídy 

týkající se luxusní spotřeby a utvrzuje ideologii luxusního světa, kterému se jedinec může 

přiblížit skrze pořizování cenově dostupných luxusních artefaktů a zážitků.  

H1: Redakční obsah a inzerce magazínu proč ne?! společně prostřednictvím rozličných 

znaků konstruují specifickou realitu luxusního životního stylu,22 která je definována 

širokým spektrem symbolů spadajících do referenčního systému23, na jehož plné znalosti 

je čtenář schopný sdělení pochopit a správně interpretovat.   

H2: Několik významných inzerentů bude mít za důsledek tu skutečnost, že redakční 

obsah bude do zatím nespecifikované míry ovlivněn obsahem inzertním. Jinými slovy lze 

říci, že významní inzerenti budou mít zájem o vlastní zviditelnění v rámci redakčních 

obsahů.24 

 

 

                                                 
21 Popisující bez vynesení soudu. Viz Oxford Dictionary & Thesaurus. 2. vyd. 2007, 1111 s. ISBN 0-19-860370-

3. 
22 BAUDRILLARD, J. Simulacra and Simulation. The University of Michigan, 1994. 165 s. ISBN 0-472-09521-

8. 
23 WILLIAMSON, J. Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. Marion Boyars, 1994. 

180 s. ISBN 978-0714526157. 
24 REUTER, J. – ZITZEWITZ, E. Do Ads Influence Editors? Advertising and Bias in the Financial Media. The 

Quarterly Journal of Economics [online]. 2006, vol. 121, č. 2, s. 197 – 227. [cit. 2013-10-30]. 
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H3: Magazín proč ne?! představuje udržování rovnováhy mezi nedostupností luxusních 

značek, tedy potvrzování podstaty luxusu, a mezi jejich otevíráním širším vrstvám z řad 

střední a vyšší třídy.25 Utvrzuje tak jakousi hédonistickou ideologii přibližování se světu 

luxusu skrze pořizování cenově dostupných luxusních artefaktů a zážitků.2627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Střední a vyšší třídu v tomto konkrétním případě definujme na příkladu Číny, kde se právě tyto dvě skupiny 

v posledních několika letech rozmáhají díky rozkvětu trhu se službami. V Evropě se jedná o sociální skupiny, 

jejichž příjmy nedosahují částek, za které by bylo možné pořídit hodnotný nemovitý majetek, ale představují 

dostatečnou sumu na občasné pořizování luxusních předmětů, které jsou pečlivě vybírány a podtrhují nositelův 

sociální status. Viz COOPER, N. Emerging luxury strategies: Insights from BrandZ. Millward-Brown [online]. 

2012, [cit. 2013-10-22]. Dostupné z: 

<www.millwardbrown.com/Libraries/MB_Articles_Downloads/MillwardBrown_EmergingLuxury_BrandZstrat

egies.sflb.ashx>. 
26 COOPER, N. Emerging luxury strategies: Insights from BrandZ. Millward-Brown [online]. 2012, [cit. 2013-

10-22]. Dostupné z 

<www.millwardbrown.com/Libraries/MB_Articles_Downloads/MillwardBrown_EmergingLuxury_BrandZstrat

egies.sflb.ashx>. 
27 LIPOVETSKY, G. Paradoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnosti. Přeložil Martin Pokorný. 1. vyd. 

Praha: PROSTOR, 2007. 400 s. ISBN 978-80-7260-184-4. 
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1.3 Ideologický rámec 

 Na problematiku protínání inzerce s redakčním obsahem a na akcentaci určitého 

životního stylu, který by mohl být za určitých okolností nazýván dominantní ideologií28, lze 

pohlížet třemi různými způsoby.  

Prvním z nich je kritický proud reprezentovaný politickou ekonomií komunikace či 

kulturálními studii. V rámci mediální produkce kriticky hodnotí tři aspekty masové 

komunikace. Jsou to mediální produkty jako symbolické artefakty, potenciální konzumenti 

médií a jednotlivci či instituce, kteří konstruují, regulují a plní symbolické prostředí 

mediálními produkty.29 V tomto konkrétním případě by se mohlo jednat o kritiku 

lifestylových magazínů ve smyslu nastolování agendy, která se pozitivně vymezuje vůči 

konkrétnímu stylu života spojeného s konzumací akcentovaných produktů a služeb. Ostatní 

témata a sociální vrstvy nechávají bez povšimnutí a vytváří prostředí stereotypů, které mohou 

negativně ovlivňovat reálný pohled některých čtenářů na svět.30  

Druhý je sociologický proud, který se drží pokud možno objektivní a neutrální 

deskripce popisující jednotlivé fenomény a vyzkoumané skutečnosti bez prvku hodnocení.31 

V duchu tohoto proudu bude vedena tato práce z několika důvodů. Samotná kvalitativní 

analýza, tedy jedna ze zvolených metod zkoumání vybraného materiálu, vybízí k popisu, 

který nechává do značné míry výklad a s ním spojené závěry na čtenáři. Dalším důvodem je 

autorova zkušenost s analýzou artefaktů a příběhů nabízených producenty luxusního zboží, na 

jejímž základě chce prohloubit svou dosavadní práci na akademické půdě. 

  Posledním ze třech proudů je marketingová tendence, která situaci v mediálním 

prostředí analyzuje z hlediska volného trhu, kterému dominuje efektivní propagace čehokoli, 

co lze zpeněžit. Soustředí se na budování značky v ekonomickém a mediálním prostředí, které 

do co možná největší možné míry ovlivňuje ke svému prospěchu.32  

                                                 
28 STOREY, J. Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. London: Harvester Whearsheaf, 1994. p. 226-

227 
29 MEEHAN, E. R. Commodity, Culture, Common Sense: Media Research and Paradigm Dialogue. The Journal 

of Media Economics, February 1999, vol. 12, s. 149 – 163.  
30 HERMAN, E. S. The Propaganda Model Revisited. Monthly Review [online]. July 1996. Dostupné z: 

<www.chomsky.info/onchomsky/199607--.htm>. [cit. 2013-10-30]. 
31 BERGER, A. A. Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and 

Quantitative Approaches.  SAGE, 2010. 341 s. ISBN 978-1412-987-776. 
32 AAKER, D. A. Brand Building: Vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. 1. vyd. Brno: Computer 

Press, 2003. 312 s. ISBN 80-7226-885-6. s. 60 
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Přestože bude sociologický proud vytvářet stěžejní rámec, ve kterém se tato práce 

bude pohybovat, nelze se vyvarovat drobným exkurzům do kritického a marketingového 

proudu, jelikož oba nabízejí velmi zajímavé možnosti, jak různé fenomény a skutečnosti 

popsat a interpretovat.    
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II. LUXUS, ŽIVOTNÍ STYL, MEDIÁLNÍ KONSTRUKCE 

REALITY A PR 

 Druhá kapitola tematicky navazuje na teoretický úvod. Jejím smyslem je na stanovit 

teoretický a pojmový rámec na základě odborné literatury a mého předchozího výzkumu. 

Nejprve definuji luxus a okolnosti jeho vývoje až do dnešních dní. Stejně tak definuje tato 

kapitola pojem životní styl, lifestylové magazíny z hlediska jejich funkce ve společnosti a 

soudobého vývoje a konstrukci reality. Na podkapitolu týkající se teoretických hledisek 

konstrukce reality navazuje vysvětlení konceptu memu a praktické ukázky toho, jak je luxus 

zasazen v populární kultuře. Tyto faktory spolu úzce souvisí a pomáhají ve výsledku 

definovat sociální realitu luxusu jako takového. V závěru druhé kapitoly je popsán teoretický 

a historický rámec public relations, jelikož se tento pojem používá ve spojení s produktovým 

PR, které je zařazeno do inzertní části skladby magazínu. 

2.1 Luxus jako historický koncept 

Jedny z prvních dochovaných zmínek o jakémsi nadstandardu a luxusu nacházíme u 

Epikúra ze Samu zastávajícího hédonistický koncept. Zasazoval se o minimalizaci lidského 

utrpení a maximalizaci požitků.33 „Epikúros byl tvůrcem etického učení, které svým důrazem 

na individualitu jedince bylo znakem helénistické doby: za nejvyšší dobro považoval slast a 

za hlavní předpoklad blaha klid duše.“34 Luxus naší současnosti se s největší 

pravděpodobností začal konkrétně formovat v 19. století a historické souvislosti jeho vzniku 

jsou spojené s pozitivními ekonomickými změnami ve společnosti a se vznikem módních 

značek.35 „Od poloviny 19. století, kdy měli Britové k dispozici jakýsi finanční nadbytek, se 

tyto prostředky využívaly k nákupu více jídla lepší kvality, k rozšíření šatníku, k vybavení 

domácnosti propracovanějším nábytkem a k účasti na volnočasových aktivitách.36 V mnoha 

městech žili daleko luxusněji než v první polovině (19.) století, stěhovali se totiž z městských 

center do výstavních vil na předměstích.“37  

                                                 
33 DUBOIS, B. – LAURENT, G. – CZELLAR, S. Consumer rapport to luxury: Analyzing complex and 

ambivalent attitudes. 1. vyd. Groupe HEC, 2001. 56 s. ISBN 2854187369. s. 3 
34 HALADA, J. Osudy moudrých: Průvodce evropským myšlením. 1. vyd. Praha: Epocha, 2010. 200 s. ISBN 

978-80-7425-036-1. s. 181 
35 OKONKWO, U. Luxury, Fashion, Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1. vyd. Palgrave MacMillan, 2007. 

332 s. ISBN 978-0-230-52167-4. s. 25 
36 BERRY, CH. J. The Idea of Luxury: a conceptual and historical investigation. 1. vyd. Cambridge University 

Press, 1994. 292 s. ISBN 9780521466912. s. 6 
37 MORGAN, K. O. Dějiny Británie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2008. 656 s. ISBN 978-80-

7106-432-9. s. 428 



14 

 

Je možné namítat, že luxus vznikal už mnohem dříve a jako příklad uvádět předměty 

typu ozdob ze vzácných kovů pravěkých lidí, klenoty středověkých vládců či krajky a šperky 

francouzské šlechty 17. a 18. století. Dnešní optikou se o luxusní předměty nepochybně jedná, 

ale z perspektivy jakéhosi williamsovského konceptu structure of feeling38 jde spíše o znaky 

nadřazené společenské třídy, do jejichž každodennosti nemá člen nižší společenské vrstvy 

přístup. Například v 11. a ve 12. století bylo neurozeným vrstvám striktně zakázáno oblékat se 

jako šlechta a dávat na odiv stejné, dnes by bylo možné říci luxusní, znaky (především 

nákladné látky z dovozu a šperky).39 Tento aspekt se s nástupem módních značek a 

demokratizace módy jako takové mění, protože pořizovat artefakty z luxusního segmentu není 

nikomu výslovně zapovězeno, ale zanechává si přitom stále jakousi schizofrenní podstatu.  

„Pokud tvrdíme, že se móda demokratizovala, symboly hierarchické okázalosti jsou 

vesměs minulostí a šance na dosažení luxusu se zrovnoprávnily, není to výrok nepravdivý. 

Faktem ovšem zůstává, že onen luxus je stále symbolem třídního vymezení, neznamená 

zrovnoprávnění vzhledu. Značky, střihy a látky nadále plní funkci společenského odlišení a 

povýšení. Móda se svou podstatou nezměnila, pouze nastavila nová kritéria výlučnosti, jako je 

štíhlost, mládí, sex-appeal, pohodlí a diskrétnost.“40 Dalším takovým kritériem výlučnosti je 

vysoká pořizovací cena, která řadu potenciálních konzumentů automaticky diskvalifikuje 

z možnosti podílet se na daném životním stylu, na čemž luxusní značky také svou identitu 

zakládají.41 „Vysoká pořizovací cena nemusí mít ale pouze peněžitou hodnotu, jelikož při 

potřebě konzumace luxusu je někdy možné investovat také čas či energii.“42 

Od 90. let se producenti luxusu přizpůsobují změnám, které nastaly v oblasti trhu a 

v oblasti konzumentů jejich zboží. Předpoklady pro některé takové změny byly vytvořeny již 

v 19. století, kdy návrháři Charles Frederick Worth a Louis Vuitton úspěšně zavedli koncept 

toho, co dnes nazýváme brandingem. Své zboží začali označovat viditelnou značkou – 

Charles Frederick Worth používal etiketu s imitací královského erbu a Louis Vuitton navrhl 

vzor damier canvas, který se na výrobcích společnosti používá dodnes a stal se z něj jakýsi 

ikonický vzhled.43 Historici módy ovšem dokládají, že prvotním impulsem k zavedení 

                                                 
38 STOREY, J. Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. London: Harvester Whearsheaf, 1994. s. 61 
39 LIPOVETSKY, G. Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Přeložil Martin Pokorný. 1. 

vyd. Praha: PROSTOR, 2002. 450 s. ISBN 80-7260-063-X. s. 55 a 56 
40Tamtéž,  s. 113 
41 OKONKWO, U. Luxury, Fashion, Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1. vyd. Palgrave MacMillan, 2007. 

332 s. ISBN 978-0-230-52167-4. 
42 Rozhovor s Veronikou MIŠKOVSKOU, redaktorka magazínu proč ne?!. Praha 12. 6. 2012. 
43 MÁCHALOVÁ, J. Móda 20. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. 229 s. ISBN 80-

7106-587-0. 
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viditelného označení byl spíše problém kopírování, se kterým se luxusní značky potýkají 

dodnes. Fakt, že zboží s vysokým renomé bylo zároveň viditelně a zapamatovatelně 

označeno, vytváří předpoklad pro podnikatelský přerod let 90. 

Výroba oblečení na míru je velmi nákladná jak finančně, tak i časově. Na požadavek 

generování vyššího zisku s menšími náklady odpověděl systém franšízování a rozšiřování 

produktového portfolia. Luxusní producenti v podstatě ocejchovali svou značkou s vysokou 

symbolickou hodnotou produkty, které v porovnání s na míru vyrobeným oblečením 

dosahovaly zlomku výrobní ceny. Nejednalo se pouze o kolekce prêt-à-porter44, ale i o 

parfémy, domácí doplňky či hotelové řetězce. Výrobky standardní kvality nabývaly vysoké 

symbolické hodnoty skrze luxusní značku.45  

 Další změnou, které se museli výrobci luxusu podřídit, byl odlišný přístup 

k modernímu zákazníkovi, kterého bylo složitější lokalizovat. Zároveň se stalo méně 

předvídatelným jeho nákupní chování, což představovalo pro výrobce, jejichž zákazníci byli 

věrní a díky vysokému finančnímu vstupnímu prahu jasně identifikovatelní, nutnost změny 

přístupu. Luxusní značky tak vstoupily do světa digitálního marketingu a prodeje, začaly se 

orientovat na východní expandující trhy jako Japonsko a později Čína46 nebo zahájily 

spolupráci s úspěšnými módními značkami nabízejícími takzvanou fast fashion – oblečení 

s velmi nízkou pořizovací cenou výrobců jako švédské H&M či španělská Zara, které je 

částečnou kopií oděvů navržených luxusními módními domy a které je během několika týdnů 

ušito a dopraveno na prodejny.47 Nejzásadnějším krokem z hlediska konstruování luxusního 

životního stylu v médiích, což je také hlavním předmětem zájmu této práce, byl vstup do 

populární kultury. Luxusní značky začaly jako své ambasadory využívat filmové a hudební 

hvězdy, sportovce nebo jiné celebrity. Referencemi se také začaly stávat samotné filmy, 

například snímek Ďábel nosí Pradu z roku 200648.49 V druhé kapitole bude tento fenomén 

popsán detailněji za doprovodu obrazového materiálu. 

                                                 
44 Doslovný překlad z francouzštiny znamená „připraveno k nošení“ a jedná se o oděvy vyráběné ve 

standardizovaných konfekčních velikostech. 
45 OKONKWO, U. Luxury, Fashion, Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1. vyd. Palgrave MacMillan, 2007. 

332 s. ISBN 978-0-230-52167-4. 
46 CHEVALIER, M. – XIAO LU, P. Luxury China: Market Opportunities and Potential. 1. vyd. Wiley, 2009. 

300 s. ISBN 978-0470823415. 
47 VACKOVÁ, L. Novým trendem je fast fashion. Marketing&Media [online]. 2006, [cit. 2013-11-23]. Dostupné 

z < http://mam.ihned.cz/109-18244480-on-fast+fashion-100000_d-76>. 
48 Viz www.csfd.cz/film/215378-dabel-nosi-pradu/ [cit. 2013-11-23] 
49 OKONKWO, U. Luxury, Fashion, Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1. vyd. Palgrave MacMillan, 2007. 

332 s. ISBN 978-0-230-52167-4. 
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I dnes plní luxusní zboží důležitou funkci v sociální rovině. „Jsou součástí nového 

sociálního protokolu, v rámci kterého je hodnota a identita jednotlivce určována na základě 

viditelných značek.“50 Společnost rovnoprávnosti s sebou neodmyslitelně přináší potřebu 

vyčlenit se. Tuto funkci může jednoduše plnit některý subkulturní proud, jak popisuje Jana 

Máchalová. Pokud má ale jedinec potřebu vyčlenění směrem nahoru po ose společenského 

postavení, nadřazenosti a prestiže, slouží k tomuto účelu dnes především právě zmiňované 

luxusní značky. Se vstupem na východní trhy se potřeba vlastnictví luxusního artefaktu 

jakožto odznaku prestižního společenského statutu dále prohlubuje. „94 % tokijských žen ve 

věku okolo dvaceti let vlastní alespoň jeden předmět značky Louis Vuitton, 92 % vlastní 

předmět Gucci, 57 % vlastní předmět Prada a 51 % vlastní alespoň nějaký předmět značky 

Chanel.“51 Fakt, že se některý z luxusních předmětů stává normou, logicky otevírá 

problematiku rozsáhlejšího odlišení. V případě, že spotřebitele odlišující prvek nadále 

fakticky neodlišuje, hledá další faktory odlišení se.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 HUSIC, M. – CICIC, M. Luxury consumption factors. Journal of Fashion Marketing and Management 

[online]. 2009, vol. 13, č. 2, s. 231-245. [cit. 2013-11-26]. 
51 Tamtéž 
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2.2 Vymezení luxusu 

 Tato kapitola si klade za cíl v teoretické rovině vymezit luxus a nabídnout výčet 

motivů, kvůli kterým spotřebitelé luxus konzumují. Tyto faktory jsou spolu úzce spjaty a 

v podstatě definují podobu trhu s luxusním zbožím.  

Dostupná odborná literatura nabízí čtyři základní motivy pro konzumaci luxusního 

zboží: 

1. Luxus může vyjadřovat společenskou nadřazenost a finanční možnosti jednotlivce. 

2. Luxus může být konzumován proto, že to tak dělá okolí, kterému se chci přiblížit, 

kterýžto faktor úzce souvisí s Lipovetského konceptem nápodoby.  

3. Luxus nemusí být důležitý sám o sobě, ale jako faktor odlišující konkrétního 

jednotlivce od ostatních individuí, které by rád předehnal na pomyslném společenském 

žebříčku. 

4. Konzumací luxusu si může jednotlivec dopřávat požitků uspokojujících jeho ducha.52 

Tyto čtyři body lze také shrnout do dvou odpovědí na otázku, proč jednotlivec luxus 

vůbec konzumuje. Jeho spotřeba může mít osobní důvod, tedy uspokojení vnitřních smyslů 

člověka, nebo důvod potřeby demonstrovat své společenské postavení.53 „Luxus vychází 

z potřeby, ale je definován touhou. Potřebuji chléb, abych utišil hlad, ale toužím po čerstvě 

upečeném chlebu, který představuje nadstandard. Abych zahřál tělo, potřebuji například ovčí 

houni, ale toužím po plášti z kašmírské vlny, který je luxusní díky složitosti při získávání 

základního materiálu.“54 Podle Berryho je v člověku touha po komfortu a domácím blahobytu 

silně zakořeněna a on ji musí neustále uspokojovat.55 „Posledním stěžejním faktorem luxusu 

je nepotřebnost ve smyslu opaku nezbytnosti. Berry dále upřesňuje, že pokud se jedná o 

                                                 
52 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 

2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl 

Kollmannová, Ph.D. s. 9 
53 DUBOIS, B. – LAURENT, G. – CZELLAR, S. Consumer rapport to luxury: Analyzing complex and 

ambivalent attitudes. 1. vyd. Groupe HEC, 2001. 56 s. ISBN 2854187369. 
54 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 

2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl 

Kollmannová, Ph.D. s. 11 
55 BERRY, CH. J. The Idea of Luxury: a conceptual and historical investigation. 1. vyd. Cambridge University 

Press, 1994. 292 s. ISBN 9780521466912. s. 11 
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nezbytnost, tak ani rozdílná cena a schopnost splácet nedělá z věci nákladné něco 

luxusního.“56 

Další kategorizaci luxusní spotřeby nabízí Vigneron a Johnson na základě pěti 

známých konzumních efektů: 

1. Veblenův efekt – hodnota okázalosti. Tito spotřebitelé připisují největší 

význam výši ceny výrobky, která následně indikuje prestiž. Jejich hlavním 

cílem je ohromit ostatní. 

2. Snobský efekt – hodnota výlučnosti. Snobové vnímají cenu jako indikátor 

výlučnosti a vyhýbají se všeobecně konzumovaným značkám. 

3.  Efekt trendovosti – hodnota společenského statutu. Tito spotřebitelé jsou 

poháněni podobnými pohnutkami jako snobové, ale nekladou takový důraz na 

cenu. Zaměřují se na aktuální míru prestiže dané značky, která jim pomůže 

ohromit ostatní. 

4. Hédonistický efekt – hodnota emocí. Hédonistický spotřebitel se zaměřuje 

především na vlastní pocity a tužby, a proto dbá méně na cenu jako na 

indikátor prestiže. 

5. Perfekcionistický efekt – hodnota kvality. Perfekcionisté vnímají především 

faktor kvality daného zboží a cenu vnímají jako její sekundární indikátor.57  

Těchto pět kategorií dostatečně pokrývá celou škálu možných motivů. Je ale nutné 

říci, že v praxi je jen velmi složité je jasně odlišit a často se vzájemně prolínají. 

Definice luxusu nacházíme také v masových médiích a populárně naučných studiích, 

které jsou pro tuto práci také důležité, jelikož reflektují tuzemský stav věcí. „Obecně lze za 

luxusní považovat takovou značku, která je velmi známá, ale kterou si vzhledem k její vysoké 

ceně může dovolit jen malá skupina lidí. Funkční užitek věcí nesoucích takovou značku je 

relativně nízký, jejich emocionální hodnota je ale o to větší. Luxusní značky slouží především 

                                                 
56 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 

2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl 

Kollmannová, Ph.D. s. 11 
57 Vigneron a Johnson (1999) in HUSIC, M. – CICIC, M. Luxury consumption factors. Journal of Fashion 

Marketing and Management [online]. 2009, vol. 13, č. 2, s. 231-245. [cit. 2013-11-26]. 
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tomu, aby demonstrovaly osobní hodnoty a postavení jejich majitele.58 Konzumovat lze i 

luxusní životní styl, do kterého nepatří pouze móda, šperky a automobily. Jedná se také o 

dovolenou v určitých destinacích, gastronomii, péči o tělo nebo bydlení.“59 Na základě těchto 

definic lze s jistotou konstatovat, že magazín proč ne?! svým tematickým záběrem a cílením 

na konkrétní segment přesně zapadá do výseče toho, co lze definovat jako luxusní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 BUBLÍKOVÁ, B. Nejhodnotnější značku má Louis Vuitton. iHNed.cz [online]. 2011, [cit. 2013-09-26]. 

Dostupné z <http://zahranicni.ihned.cz/c1-29678910-nejhodnotnejsi-znacku-ma-louis-vuitton>. 
59 Studie Mather: Češi a luxusní značky [online]. c2010, [cit. 2013-09-26]. Dostupné z: 

<http://www.advertures.cz/system/documents/10/original/Studie_Mather_luxusni_znacky_FIN.pdf>. 
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2.3 Životní styl 

 Pojem životní styl (lifestyle) je běžným a ustáleným slovním spojením, jehož definice 

je nezbytná pro utvoření teoretického rámce této práce. Dle Chaneyho se v podstatě jedná o 

vzorce chování, které od sebe odlišují jednotlivce.60 Jedná se o důležitý aspekt různorodých 

společenských sfér, ve kterých se individuum vyskytuje.61 Životní styl je úzce spjatý 

s modernitou, tedy také se širokou škálou výběru a konzumních možností. Kultuře, která 

může být pojata jako celistvý životní styl člověka se všemi zvyky, názory a hodnotami, je 

lifestyle podřazen a je třeba ho vnímat spíše jako způsob užívání věcí a chování praktikovaný 

v jasně daných situacích. Nejedná se o celou sociální zkušenost jedince. „Životní styl je 

souborem praktik a postojů, které dávají smysl v určitém kontextu.“62  

Pierre Bourdieu odvozuje prostor, ve kterém se různé životní styly rozkládají, od 

množství ekonomického, kulturního a celkového kapitálu. „Každé třídě pozic odpovídá určitá 

třída habitusů (či zálib) jako produktů společenských podmínek spjatých s dotyčným 

postavením, a prostřednictvím těchto habitusů a jejich generativních schopností pak určitý 

systematický celek statků a vlastností spjatých navzájem stylovou příbuzností.“63 Následně 

pak spojuje konkrétní atributy, artefakty či návyky se společenskou vrstvou. S nárůstem 

celkového kapitálu se zvedá jedincův zájem o domény, jakými může být whiskey, golf nebo 

hra na klavír. Se současným nárůstem kapitálu ekonomického se objevují artefakty a příběhy 

typu šampaňské a hon. Tyto sféry životního stylu jsou dle Bourdieho navíc spojeny s volební 

preferencí pravicových stran, se soukromým sektorem, majiteli v sektoru průmyslové výroby 

a se svobodnými povoláními. Ta jsou živnostenským zákonem definována jako povolání 

advokátů, architektů, auditorů, lékařů, notářů a dalších.64   

Magazín proč ne?! předkládá čtenáři příběhy a artefakty, které lze spojovat 

s částečnou sociální zkušeností a se sociálními sférami a konzumními doménami, které 

popisuje Bourdieu. Ať už se jedná o sportovní vyžití, soukromé zážitky určené pouze pro 

nejbližší rodinu a okruh známých či demonstraci sociálního statutu pomocí předmětů 

spojených s vysokou pořizovací cenou, vždy je to ukotveno v konkrétní situaci a kontextu, ve 

kterém může čtenář zobrazené reálie potenciálně užít a kopírovat. Motivace ke konzumaci 

                                                 
60 CHANEY, D. Lifestyles. Londýn: Routledge, 1996. 183 s. ISBN 0-203-13746-9. s. 15 
61 ŠMÍDOVÁ, O. Životní styl a styl života. Praha: Karolinum, 1992. 187 s. ISBN 80-7066-660-9. 
62 CHANEY, D. Lifestyles. Londýn: Routledge, 1996. 183 s. ISBN 0-203-13746-9. s. 16 
63 BOURDIEU, P. Teorie jednání. Přeložila Věra Dvořáková. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-

7184-518-3. s. 14 
64 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). In: Sbírka zákonů.  
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magazínu pak může být dvojí. Na jedné straně stojí inspirativní obohacení, o kterém mluví 

zástupci redakce, na straně druhé lze na přejímání zobrazeného čtenářem pohlížet 

perspektivou Veblenových závěrů o demonstraci společenské nadřazenosti pomocí 

konkrétních znaků65 či z úhlu pohledu Leibensteina, který pojednává o individuální potřebě 

konformismu, která se v případě luxusního zboží může změnit ve stav, který nazýváme 

snobismem.66  

 Chaney vidí počáteční impuls pro vznik konceptu životního stylu v rozkvětu státních 

ekonomik, které prosperovaly na základě mezinárodního obchodu a vývozu luxusního zboží. 

Od té doby se postupně vyvíjí proudy, které pozitivně hodnotí módní objekty, luxusní zboží 

nebo designové vybavení domácnosti. Plného rozkvětu dosahuje koncept životního stylu 

s nástupem kultury, kterou Chaney nazývá jako urban public culture, která se orientuje na 

marketing objektů podléhajícím módním trendům.67 Tato kultura vzniká nedlouho po 

průmyslové revoluci a po vzniku fenoménu, který dnes nazýváme konzumní společností. 

Glickman, Baudrillard a McKendrick datují tento společenský zlom do 18. století, kdy se 

v Anglii díky koloniálním vazbám stává centrem zájmu exotický předmět, který si 

rozmáhající se a bohatnoucí střední třídy mohou dovolit pořídit a vystavit ve svých 

domovech.68  

Portfolio značek v magazínu často zobrazovaných svou komunikaci staví na odmítnutí 

trendovosti a konzumu. Ve své produkci vidí jakousi uměleckou nadhodnotu, která přesahuje 

módní výstřelky a udávané styly, přičemž jako producenti módy a doplňků sami takové 

trendy udávají. „V době postmoderní se přestalo rozlišovat mezi uměním a masovou kulturou, 

ale také mezi uměním a řemeslem…“69 Umělecký předmět jako kulturní statek má také svou 

specifickou ekonomii a je diskutabilní, zdali luxusní předmět do takového definičního rámce 

zapadá. „Umělecké nebo literární pole vzniká tak, že se postupně vynořuje jakýsi ekonomický 

svět obrácený na hlavu, svět, v němž jsou pozitivní sankce trhu lhostejné nebo i pociťované 

jako negativní. Bestseler není automaticky uznáván za skutečné dílo a komerční úspěch může 

                                                 
65 VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Přeložila Jana Ogrocká. 1. vyd. SLON, 1999. 344 s. ISBN 80-

85850-71-0.   
66 LEIBENSTEIN, H. Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand. The 

Quarterly Journal of Economics [online]. May 1950, vol. 64, č. 2, s. 183-207. [cit. 2013-09-30].   
67 CHANEY, D. Lifestyles. Londýn: Routledge, 1996. 183 s. ISBN 0-203-13746-9. s. 26 
68 GLICKMAN, L. B. Consumer Society in American History: A Reader. Cornell University Press, 1999. 419 s. 

ISBN 0-8014-8486-3. s. 2 a 34 
69 MÁCHALOVÁ, J. Oděv jako kulturní metafora. A2 [online]. 2007, [cit. 2013-09-30]. Dostupné z 

<http://www.advojka.cz/archiv/2007/41/odev-jako-kulturni-metafora >. 
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dokonce platit za odsouzení.“70 Zdá se, že luxusní značky tak staví vlastní „pole“, ve kterém 

se snaží sloučit komerční úspěch se skutečným uměleckým dílem.   

2.4 Lifestylové magazíny 

Jedno z typických dělení, na které lze narazit při hledání odborné literatury týkající se 

lifestylových magazínů, je zacílení na ženy a muže.71 Ženské magazíny jsou v zásadě 

založeny na značné akcentaci sexuality, která je znakem svobody a moci.72 Mužské magazíny 

v současné době představují vymezení vůči svým předchůdcům vznikajícím již v 80. letech, 

které zdůrazňovaly koncept nového muže, který má pochopení pro feministky a je jistým 

způsobem narcistní.73 „Jsou drzé, sexistické, oslavují pracující třídu, kamarádství a především 

mužství.“74 Od roku 2011 toto tematické portfolio doplnil ještě koncept moderního 

gentlemana, který dbá o svůj šatník, obléká se jako moderní dandy75, zajímá ho kvalitní 

řemeslné zpracování a renesancí procházející služby typu pánského holiče.76  

Jak lze dále charakterizovat lifestylové magazíny dneška? Jakou plní ve společnosti 

funkci? Dle Johany Kotišové lze v takových magazínech spatřovat obecnou kulturní tendenci 

jednotlivců prohlížet si vlastní atraktivitu, ujišťovat se o svém „úspěšném“ životě a o tom, že 

se ubírá tou „správnou“, předepsanou cestou. „Terapeutická ideologie, která normativně 

určuje psychosociální a tělesný vývoj a podporuje nekonečné sebe-zkoumání, tvoří součást 

narcistické společnosti.“77  

O narcismu soudobého člověka pojednává i Gilles Lipovetsky. „Narcismus je následek 

a projev procesu personalizace v malém, symbol přechodu od ‚omezeného‘ individualismu k 

individualismu ‚totálnímu‘, symbol druhé individualistické revoluce. Jaký jiný výraz by 

                                                 
70 BOURDIEU, P. Teorie jednání. Přeložila Věra Dvořáková. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-

7184-518-3. s. 138 
71 Unie vydavatelů [online]. c2013, [cit. 2013-10-16]. Dostupné z : <www.unievydavatelu.cz/Upload/1133.pdf>. 

Unie vydavatelů monitoruje tři lifestylové časopisy pro muže a třináct pro ženy. Magazín proč ne?! není 

v monitoringu čtenosti zařazen.  
72 MACHIN, D. - THORNBORROW, L. Lifestyle and the Depoliticisation of Agency. Social Semiotics, Vol. 16, 

No. 1 (2006), pp. 173 - 188. ISSN 1035-0330. s. 176 
73 BENWELL, B. Introduction: masculinity and men's lifestyle magazines. Sociological Review (2003). s. 6 
74 Tamtéž 
75 A man who is too concerned with a stylish and fashionable appearance. Viz Oxford Dictionary & Thesaurus. 

2. vyd. 2007, 1111 s. ISBN 0-19-860370-3. 
76 V českém prostředí se jedná například o společnost Le Premier, jejíž vlastník Jakub Lohniský kolem sebe 

pomocí made-to-measure salónu, obchodu s ručně vyráběnou pánskou obuví a blogu Muži v Česku vytvořil auru 

právě takového moderního gentlemanství. Společně s Michalem Kučerou vlastnícím salon Classic Shoes, který se 

taktéž zabývá dovozem luxusní obuvi, se objevil i na stránkách magazínu proč ne?!. Dalším příkladem může být 

Tomáš Kožíšek, který v Praze vlastní dva holičské salóny Thomas’s Barber Shop. V rámci svého segmentu 

poskytuje nákladnou a velice specializovanou službu, která je určena „těm pravým mužům“.  
77 KOTIŠOVÁ, J. Variace biomoci v lifestylovém diskurzu. Mediální studia, 2011, vol. 2, s. 152 – 165.  
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dokázal lépe vyjádřit tuto nové vzniklou formu psychologicky citlivé, destabilizované i 

tolerantní individuality, soustředěné na emoční seberealizaci, lačnící po mládí, po sportu, po 

rytmu, pro niž je neustálé naplňování v soukromé sféře důležitější než úspěch v životě? Jaký 

jiný výraz by dokázal stejně silné vyjádřit ohromný rozmach individualismu vyvolaný 

procesem personalizace? Jaký jiný výraz by lépe ilustroval naši dnešní situací, kdy 

rozhodujícím společenským jevem už není třídní příslušnost a antagonismus, nýbrž 

rozptýlenost sociálního momentu? Dnes se necháváme vést individualistickými přáními, ne 

třídními zájmy, privatizace života o nás vypovídá víc než výrobní vztahy, hédonismus a 

psychologismus jsou výstižnější než programy a formy kolektivních akcí, byť nových (boj 

proti atomovým pokusům a elektrárnám, regionální hnutí atd.), a tuto kulminaci soukromé 

sféry pojem narcismu odráží.“78  

Sebestřednost individua je pak spojena s touhou okamžitě uspokojovat své touhy a s 

těšením se z téměř neomezené možnosti konzumovat rozličné zboží. Společným 

jmenovatelem životního stylu je hédonismus. „Zbožní společnost se prezentuje jako 

univerzum touhy, které rituálně uctívá hmotný blahobyt a bezprostřední slasti. Není místa, 

kde by se neohlašovaly konzumní radosti, není místa, kde by nezněly chvalozpěvy na zábavu 

a dovolené, a vše se prodává jako příslib individuálního štěstí. Žít lépe a užít si, těšit se z 

pohodlí a komerčních novinek, to vše získává status individuálního práva, samoúčelu a 

každodenně realizovaného cíle mas. Rozvíjí se tu ucelená kultura, která nás vyzývá libovat si 

v okamžitém potěšení, radovat se tady a teď a žít sami pro sebe. Namísto imperativu odříkání 

rozsvěcuje neonový nápis s novým evangeliem: ‚Kupujte a radujte se, tak praví zákon i 

proroci.‘ Otevřeně vyznávanou zásadou spotřební společnosti je osvobození principu slasti a 

oproštění člověka od veškerého nedostatku, odříkání a askeze, které ho v minulosti svíraly. 

Namísto strohých kázeňských příkazů všude halasí výzvy k materiálním touhám, oslava 

zábavy a konzumentství a neochvějné podněcování k soukromému blahu.“79  

Na základě kvalitativní analýzy bude ověřována třetí hypotéza, která byla nabídnuta 

v úvodní kapitole práce a je tematicky spojená s výše popsaným aspektem lifestylových 

magazínů.  

 

                                                 
78 LIPOVETSKY, G. Éra prázdnoty. Přeložila Helena Beguivinová. 1. vyd. Praha: PROSTOR, 2003. 311 s. 

ISBN 80-7260-085-0. s. 5 
79 LIPOVETSKY, G. Paradoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnosti. Přeložil Martin Pokorný. 1. vyd. 

Praha: PROSTOR, 2007. 400 s. ISBN 978-80-7260-184-4. s. 45 
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2.5 Konstrukce reality 

 Pokud je jedním z cílů této práce popis životního stylu, jež je konstruován na 

stránkách magazínu proč ne?!, je podstatné načrtnout teoretický rámec, v jakém se bude 

taková deskripce ubírat. Stěžejním předpokladem je, že realita je sociálním konstruktem, 

který je každému jedinci velmi subjektivní a odvíjí se například od společenského zřízení, 

jehož je individuum členem.80 „Pro oblast médií vypracoval vlastní konstruktivistickou 

interpretaci Jean Baudrillard. Média podle něj poskytují fragmentarizovaný a matoucí pohled 

na svět, hyperreálné reprezentace (simulakra) reálného světa, který se vyznačuje absencí 

reality v tradičním filozofickém smyslu slova. Hranice mezi reprezentací a realitou mizí a 

otázka po tom, co je a co (sociálně, kulturně či mediálně) vytvořené se posouvá do jiného 

kontextu.“81 Zobrazované znaky již nemají jasnou vazbu na realitu, ale spíše vstupují do 

vztahů mezi sebou. Takto vytvořená hyperrealita je předurčována souborem od reality 

odtržených znaků vytvářejících jakousi novou ideologii. Jedná se o mediální svět plný nových 

významů.82   

Skrze mediální obsahy a veškeré zobrazené znaky83 je vytvářena ideologie, kterou ale 

v tomto případě chápejme spíše jako soubor příběhů, obrazů a mýtů, nežli jako mechanismus 

propagující myšlenky a názory dominantní ideologie za účelem manipulování a kontroly 

vědomí podřízených tříd. V tomto světle představuje pojem ideologie pouhé pojmenování pro 

systém myšlenek, systém názorů nebo symbolický systém a nenese s sebou pejorativní 

konotaci.84  

Podle Gaye Tuchmanové představují zprávy přinášející média okno do světa, skrze 

které jedinec poznává sebe, ostatní, své vůdce, své instituce a svůj životní styl. Rámec ve 

smyslu okna, kterým čtenář pozoruje svět bez možnosti ovlivňovat obsah a způsob, jakým je 

mu umožněno vše pozorovat, může být ovšem do určité míry deformován a modifikován. 

                                                 
80 BERGER, P. L. – LUCKMANN, T. The Social Construction of Reality – A Treatise in the Sociology of 

Knowledge. Penguin Books, 1966. 249 s. s. 13 
81 REIFOVÁ, I. Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178-926-7. s. 279 
82 BAUDRILLARD, J. Simulacra and Simulation. The University of Michigan, 1994. 165 s. ISBN 0-472-09521-

8. 
83 ČERNÝ, J. – HOLEŠ, J. Sémiotika. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 363 s. ISBN 80-7178-832-5. s. 16 a 26 
84 THOMPSON, J. B. Ideology and Modern Culture. 1. vyd. Stanford: Standford University Press, 2000. 362 s. 

ISBN 0-8047-1845-8. s. 3 a 5 
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Tímto způsobem pak média a novináři produkující mediální obsahy vytvářejí mediální 

realitu.85 

Tato práce se bude snažit popsat základní znaky ideologie ve smyslu předložených 

myšlenek Baudrillarda a Thompsona. Představí tedy fundamentální znaky, příběhy a jejich 

vztahy, které se v hojné míře v magazínu vyskytují.   

2.6 Koncept memu 

 Realitu jedinec konstruuje také skrze symbolické a významové fragmenty, které jsou 

mu předávány výchovou či prostřednictvím populární kultury. Jednotlivé části rozličných 

významových celků mohou být neseny takzvanými memy, které se v lecčems podobají 

genům. „Koncept memu byl poprvé představen Richardem Dawkinsem v roce 1976. Jedná se 

o součást kulturního dědictví, která je schopna se přenášet negeneticky, přičemž se replikuje 

z mysli do mysli na velmi podobném principu, jakým se to děje u genů. Memem se může stát 

slovo, myšlenka, víra, melodie, náboženský rituál, politická ideologie, móda, recept na 

přípravu pokrmu nebo etiketa. Meme podstupuje přírodní výběr ve smyslu Darwinismu, proto 

musí být dost silný, aby se udržel v mysli jednice a stačil se rozmnožit do co nejvíce dalších 

myslí. Je tedy třeba, aby splňoval kritéria, jakými jsou srozumitelnost či autentičnost.“86  

 Memy se spolupodílejí na konstruování luxusního životního stylu a jeho ukotvení 

v populární kultuře. Jsou významovými fragmenty spoluutvářejícími sociální realitu 

luxusního spotřebního zboží. V následující podkapitole se bude práce podrobněji zabývat 

právě tím, jakého konkrétního zobrazení se luxusním značkám dostává a jaké spotřebitele 

může toto zobrazení oslovit. Na příkladech luxusního zboží a odkazů na něj v rámci populární 

kultury chci demonstrovat to, jak je luxus pevně významově ukotvený v každodenní realitě i 

těch spotřebitelů, jichž se třeba ani bezprostředně netýká. Není ale pochyb o tom, že plně 

chápou jeho symbolickou a ekonomickou hodnotu ukotvenou v jejich kulturním prostředí.  

 

 

                                                 
85 TUCHMAN, G. Making News: A Study in the Construction of Reality. Michigan University: Free Press, 1978. 

244 s. ISBN 0029320302.   
86 ATRAN, S. The trouble with memes: Inference versus imitation in cultural creation. Human Nature, 2001, 

vol. 12, no. 6, s. 351 – 381. in MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: 

komparativní studie. Praha, 2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí 

diplomové práce PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D. 
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2.7 Luxus v kontextu populární kultury 

 Pokud se divák podrobněji zaměří na luxusní značky, může nabýt dojmu jakéhosi 

dvojího života značky. Na jedné straně stojí oficiální mediální obraz řízený a detailně 

plánovaný vlastníkem. Na straně druhé nacházíme luxusní předmět zasazený do zcela 

odlišných reálií. Smysl a symbolika luxusního objektu ovšem zůstává téměř totožná. Na 

následujících obrazových a textových příkladech bude tato dvojakost a výsledná symbolická 

totožnost ilustrována. 

 Jako příklad hovořící za všechny volím značku Louis Vuitton a její hojný počet 

zobrazení v reklamě a popkulturní produkci. Tato společnost představuje jakési synonymum 

luxusu a je nejhodnotnější luxusní začnou vůbec. Spadá do konglomerátu LVMH, který krom 

značky Louis Vuitton vlastní i Moët & Chandon, Hennessey či Dom Pérignon.87 „K 

nejstarším dosud existujícím firmám patří Louis Vuitton, který založil svoji továrnu v roce 

1860 v Asmères u Paříže; jeho syn Georges pak filiálku v Londýně a brzy nato dependance 

v zámoří. V roce 1889 byl za svoji práci odměněn na Světové výstavě v Paříži zlatou medailí. 

Vuitton zpočátku nevyráběl dodnes ceněné kabelky, ale kufry a cestovní brašny, bytelné a 

nepromokavé – využil příležitosti v době, kdy se cestování stalo nezbytnou součástí životního 

stylu vyšších vrstev, k němuž bylo třeba mít praktická, solidní a přitom elegantní 

zavazadla.“88 S cestováním je minimálně z inzertního hlediska značka spojována dodnes. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Sean Connery na vizuálu LV z roku 2009 89  Obrázek č. 2: Michail Gorbačov na vizuálu LV z roku 200990 

                                                 
87 COOPER, N. Emerging luxury strategies: Insights from BrandZ. Millward-Brown [online]. 2012, [cit. 2013-

10-26]. Dostupné z 

<www.millwardbrown.com/Libraries/MB_Articles_Downloads/MillwardBrown_EmergingLuxury_BrandZstrat

egies.sflb.ashx>. 
88 KYBALOVÁ, L. Doba turnýry a secese. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 295 s. ISBN 80-

7106-148-4. s. 29 
89 Zdroj: Martina Lewis, PR manažerka českého zastoupení společnosti Louis Vuitton 
90 Zdroj: Martina Lewis, PR manažerka českého zastoupení společnosti Louis Vuitton 
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 „Nelze přehlédnout, že příslušníci subkultur v minulosti módou a módními návrháři 

doslova opovrhovali. V devadesátých letech minulého století se u italských rapperů, dříve se 

tolerantně a přezíravě usmívajících nad italskou módní scénou, začaly v textech objevovat 

slavná návrhářská jména jako Armani, Dolce&Gabbana, a to po vzoru amerických rapperů, 

kteří byli ‚hadry‘ doslova posedlí a italské návrháře přímo zbožňovali.“91 Lipovetský to 

vysvětluje následovně: „Nižší společenské vrstvy kopírují oděvní styly té vyšší. Taková 

nápodoba se může pohybovat od slepého následování až k selektivnímu uzpůsobení.“92 

Simmel přidává ještě další odůvodnění: „Napodobení individuum osvobozuje od trýzně volby 

a vede k tomu, že se jeví jako pouhý výtvor skupiny, jako nápodoba určitých sociálních 

obsahů.“93 Luxusní předměty se na konci 20. století, tedy v době, která je spojováno 

s největším rozmachem obsese značkou, začali rozšiřovat i do subkultur a do kultury 

populární. Objevovali se v odlišných, často kontroverzních kontextech, ale symbolická 

hodnota se neměnila. Představovala a stále představuje auru úspěchu, vysokého postavení, 

charismatu a všech dalších atributů, které se mohou přenášet z předmětu na nositele. Rhonda 

Garelicková, autorka biografie módní návrhářky první poloviny 20. století Coco Chanel, 

v rozhovoru pro The New York Times zmínila jeden z ústředních mýtů, který doprovází 

luxusní předměty a módu – představují cestu k přemožení fyzických nedostatků a stáří a 

vedou spotřebitele k dokonalosti.94  

 Tato víra v sílu předmětu se dá teoreticky srovnávat se sílou jakéhosi artefaktu, či 

fetiše. Ten vždy představuje jednotlivost, většinou uměle zhotovenou, která nositeli přináší 

bonusy přesahující pouhou užitnou hodnotu objektu.95 Pokud vezmeme v potaz množství 

padělků kabelek Louis Vuitton zabavených v roce 200496 ve Spojených státech amerických, 

lze si představovat jakousi dominanci formy nad obsahem, kulturu nápodoby a simulaker již 

citovaného Baudrillarda. Pokud se budeme soustředit na Českou republiku a Slovensko, 

nepředstavuje zde vlastnictví padělku jakoukoli morální zábranu a jedná se v podstatě o 

                                                 
91 MÁCHALOVÁ, J. Oděv jako kulturní metafora. A2 [online]. 2007, [cit. 2013-11-21]. Dostupné z 

<http://www.advojka.cz/archiv/2007/41/odev-jako-kulturni-metafora >. 
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93 SIMMEL, G. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Přeložil Otakar Vochoč. 1. vyd. Praha: SLON, 2006. 205 

s. ISBN 80-86429-59-8. s. 102 
94 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 
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95 FREUD, S. Totem a tabu. 1. vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1997. 157 s. ISBN 80-86123-01-4. 

s. 99 
96 Američtí celníci zabavili v roce 2004 2 miliony padělků kabelek Louis Vuitton. Viz www.refinery29.com/the-

amount-of-seized-counterfeit-bags-has-fell-by-90-since-2004, cit. [2013-11-21]  
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všeobecně přijímanou skutečnost.97 Síla artefaktu spočívá v symbolu značky odtrženého od 

reality a výrobku, který zmíněnou hodnotu svou vysokou řemeslnou kvalitou původně dodal. 

V rámci populární kultury často stačí pro dosažení kýženého statutu konzumovat pouhou 

nápodobu, která má ovšem srovnatelnou symbolickou hodnotu s originálním výrobkem. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Americký rapper Rick Ross s párem padělaných slunečních brýlí Louis 

Vuitton98 

 V roce 2009 se na titulní straně hudebního magazínu XXL objevila fotografie 

amerického rappera Rick Rosse, který má na obličeji nasazené sluneční brýle Louis Vuitton.99 

Na základě dopisu, který zaslalo vedení společnosti Louis Vuitton editorovi magazínu XXL, 

se jedná o padělek.100 

 Rapová hudba je jedním z odvětví populární kultury, kde se luxusní značky za 

posledních dvacet let pevně ukotvily. Tento trend nalezneme zejména v produkci hudebníků 

ze Spojených států amerických, ale částečně rozšířen je i mezi evropskými interprety. Luxusní 

značky se jejím prostřednictvím dostávají do nečekaných kontextů, přičemž posilují svou 

                                                 
97 KOLLMANNOVÁ, D. „Fake product? Why not!“ Attitudes toward the consumption of counterfeit goods in 

CEE as shown on the example of Slovakia. Central European Business Review [online]. October 2012, č. 2, s. 

23-28. [cit. 2013-11-30]. 
98 Zdroj: www.xxlmag.com/xxl-magazine/2009/05/the-xxl-editors-received-this-letter-from-louis-vuitton-

concerning-the-may-2009-cover-of-rick-ross/ [cit. 2013-11-23] 
99 MAXA, M. Značkové zboží ve věku své technické reprodukovatelnosti. Markething [online]. 2012, [cit. 2013-

11-23]. Dostupné z < http://www.markething.cz/znackov-zbozi-ve-veku-sve-technicke-reprodukovatelnosti>. 
100 Viz www.xxlmag.com/xxl-magazine/2009/05/the-xxl-editors-received-this-letter-from-louis-vuitton-

concerning-the-may-2009-cover-of-rick-ross/ [cit. 2013-11-23] 
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symbolickou hodnotu utvrzováním rozličných spotřebitelů skrze popkulturní sdělení. Luxusní 

značka demonstruje jakousi nadřazenost a samozřejmě blahobyt.    

 

 

 

 

 

 

        Obrázek č. 4: Rapper The Game s doplňky Louis Vuitton 101 Obrázek č. 5: Rapper P. Diddy s bundou Louis Vuitton102 

 Luxusní značky nemusí být pouze součástí vizuálního projevu. Často se zmínky o nich 

dostávají i do samotných textů. Rapper The Game ve své písni It’s Okay (One Blood) 

zmiňuje: „I got the Louis Vuitton belt buckle holding the glock.“103 Další americký rapper 

s uměleckým jménem 50 Cent akcentuje ve své písni Disco Inferno šumivá vína 

z francouzské vinařské oblasti Champagne a koňak z francouzské obce Cognac: „You mix a 

lil' Cris with a little Dom Perignon and a lil' Hennessy, you know we 'finna carry on.“104  

 Obdobné kulturní reference nalezneme i v evropské hudební produkci. Jako příklad 

uvádím ukázky tvorby slovenského zpěváka působícího pod uměleckým jménem Rytmus. 

 

 

 

Obrázek č. 6, 7 a 8: Rapper Rytmus s oblečením a doplňky Louis Vuitton105 

  

                                                 
101 Zdroj: www.youtube.com/watch?v=MwEKA_cqAj0 [cit. 2013-11-23] 
102 Zdroj: https3.amazonaws.comrapgeniuswis-combs.jpg [cit. 2013-11-23] 
103 MAXA, M. Značkové zboží ve věku své technické reprodukovatelnosti. Markething [online]. 2012, [cit. 2013-

11-23]. Dostupné z < http://www.markething.cz/znackov-zbozi-ve-veku-sve-technicke-reprodukovatelnosti>. 
104 Zdroj: www.youtube.com/watch?v=GNqYWkiBHHw [cit. 2013-11-23] 
105 Zdroj: www.youtube.com/watch?v=H-P3_H9YaIg a www.youtube.com/watch?v=vUXzn-xTeA0 [cit. 2013-

11-23] 



30 

 

 Na obrazovém příkladu lze ukázat, že se odkazy na luxusní značky přenášejí i v rámci 

jakéhosi kulturního exportu. Luxus a jeho sociální realita společně se symbolickou hodnotou 

jsou tak součástí ne úzce vyhraněné a regionální kultury, ale kultury globální. 

Zmínky o luxusním zboží v rámci jeho textů jsou také snadno dohledatelné: „Mně to 

jebe preto lebo mam Louis Vuitton na sebe.“106, „Vidíš tenisky Louis Vuitton, diamantové 

Breitlingy, to je ón.“107 

 Filmové produkty představují další prostor, kde lze odkazy na luxusní zboží nalézt. 

„James Bond je milovníkem luxusu a neodolatelným svůdcem, pro nějž jsou ženy důležitou 

součástí života, a Bond Girls tak hrají v jeho dobrodružstvích klíčovou roli (byť je jen 

málokdy představují známější herečky). Podobně důležitá je pro něj volba šampaňského – 

zásadně Dom Pérignon.“108 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Sean Connery jako James Bond s vozem Aston Martin 109   Obrázek č. 10: Sean Connery jako James Bond s hodinkami Rolex110 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Zdroj: www.youtube.com/watch?v=runQo_hRRrs [cit. 2013-11-23] 
107 Zdroj: www.youtube.com/watch?v=cS_0ufMnTS8 [cit. 2013-11-23] 
108 D’AGOSTINI, P. Legendární Filmy. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009. 600 s. ISBN 978-80-204-2042-8. s. 

257 
109 Zdroj: rallyhaus.com/wp-content/uploads/2012/07/Aston-Martin-DB5-Sean-Connery-Goldfinger.png [cit. 

2013-11-23] 
110 Zdroj: www.jamesbondwatch.org.uk/images/connery-rolex.jpg [cit. 2013-11-23] 
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Obrázek č. 11: Daniel Craig jako James Bond s náramkovými hodinkami Omega111 

Znalec luxusu James Bond ale není jediným, kdo užívá luxusní zboží. Dalšími příklady ze 

současné filmové produkce může být snímek The Proposal z roku 2009112 a nebo Sex and the 

City z roku 2008113.  

  

  

 

 

Obrázek č. 12 a 13: Sandra Bullock se zavazadly Louis Vuitton ve snímku The Proposal114 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Sarah Jessica Parker se zavazadly Louis Vuitton ve snímku Sex and the City115 

                                                 
111 Zdroj: www.doozieup.com/wp-content/uploads/2008/07/james_bond_1_high_jpg.jpg [cit. 2013-11-23] 
112 Viz www.csfd.cz/film/239677-navrh/ [cit. 2013-11-23] 
113 Viz www.csfd.cz/film/234760-sex-ve-meste/ [cit. 2013-11-23] 
114 MAXA, M. Značkové zboží ve věku své technické reprodukovatelnosti. Markething [online]. 2012, [cit. 2013-

11-23]. Dostupné z < http://www.markething.cz/znackov-zbozi-ve-veku-sve-technicke-reprodukovatelnosti>. 
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 V závěru podkapitoly 2.1 byly uvedeny příklady toho, kdy se odlišující luxusní 

předměty stává jakousi všeobecnou normou v rámci konkrétní sociální skupiny. Podkapitola 

byla zakončena myšlenkou nastiňující problematiku situace, ve které stávající odlišení již ve 

skutečnosti odlišením není a jedinec hledá nové způsoby, jak se vyčlenit. Toto se děje i 

v populární kultuře. Zmínil jsem, že normou skupiny rapperů se stalo užívání luxusních statků 

a velká míra akcentace tohoto fenoménu. V kontextu předchozí myšlenky je třeba také uvést 

fakt, že již existuje malá část této skupiny, která se proti užívání luxusu zásadně vymezuje a 

za vzor si volí odlišné módní trendy. Příklady uvádím dva. Prvním je zahraniční interpretka 

s uměleckým jménem Kreayshawn. Ve své písni Gucci Gucci říká: „Gucci, Gucci, Louis, 

Louis, Fendi, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit so I don’t even bother.“116 Tuzemské 

rappové uskupení YZO EMPIRE nahrálo ve spolupráci se skupinou HAHA Crew píseň, ve 

které se zmiňuje: „Zrazu si rappery kupujú to Givenchy, lebo majú lóve…“117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
115 Zdroj: nitrolicious.com/wp-content/uploads/2008/05/satc-lv.jpg [cit. 2013-11-23] 
116 Zdroj: www.youtube.com/watch?v=6WJFjXtHcy4 [cit. 2013-11-26] 
117 Zdroj: www.youtube.com/watch?v=Ebt_tirrWRI [cit. 2013-11-27] 
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2.8 Teoretický a historický rámec public relations 

  Public relations, disciplínu volně překládanou jako vztahy s veřejností, lze definovat 

jako plánovanou a trvalou snahu o etablování a udržení dobrých vztahů a porozumění mezi 

organizací a veřejností. Tato velmi obecná definice vznikla především v důsledku toho, že 

v každé oblasti lidské činnosti se charakteristiky toho, jakým způsobem komunikovat 

s veřejností, liší.118 Teoreticky by měla být disciplína public relations striktně oddělena od 

reklamy a prodeje, neměla by nést znaky manipulace a jiných technik ovlivňování. V praxi se 

ale obor public relations často profiluje jako vysoce persvazivní forma komunikace, jejíž 

pověst byla a je negativně ovlivňována, například takzvanými spin doktory.119  

Dle letošní studie European Communication Monitor je PR vnímáno vrcholnými 

manažery a profesionály v oboru jako nejrelevantnější komunikační nástroj. Ostatní nástroje 

byly zastoupeny například marketingovou komunikací, politickou komunikací či krizovou 

komunikací.120 V normální praxi se jednotlivé disciplíny slévají, ale jak již bylo řečeno, 

reklama není totéž, co PR nebo politická komunikace. Toto jsou oddělené disciplíny mající 

své typické charakteristiky.121 Úspěšná komunikace v rámci PR je závislá na situaci 

v mediálním odvětví. Z globálního pohledu se důvěra v média drží nad 50 %. Z hlediska 

regionálního je zřejmé, že například ve většině Evropy důvěra v média klesá.122  

Vzhledem k současné situaci na mediálním trhu lze konstatovat, že novináři jsou na 

produkci pracovníků v PR z části závislí. Počet stran v průměrném, celonárodně 

distribuovaném deníku se zvýšil za posledních třicet let zhruba dvojnásobně, zatímco počty 

novinářů zaměstnaných v redakci stále klesá. Tento trend je způsoben především poklesem 

prodeje tištěných denních titulů. Pokud tedy méně novinářů tvoří více obsahu, je logické, že 

na investigativní žurnalistiku zbývá méně času a více článků vzniká přímo v redakci na 

základě již zpracovaných informací.123 V kontextu tohoto popsaného vývoje tedy lze mluvit o 

                                                 
118 TENCH, R. – YEOMANS, L. Exploring Public Relations. 2. vyd. Pearson Education Limited, 2009. 198 s. 

ISBN 978-0-273-71594- 8. 
119 BAINES, P. – EGAN, J. – JEFKINS, F. Public Relations. Routledge, 2012. 456 s. ISBN1136370773. s. 7 
120 Zerfass, A. - Moreno, A. - Tench, R. - Verčič, D. - Verhoeven, P.  European Communication Monitor 2013 -  

A Changing Landscape: Managing Crises, Digital Communication and CEO Positioning in Europe. Results of a 

Survey in 43 Countries. Brussels: EACD/EUPRERA, 2013. Helios Media. [cit. 2013-11-28] 
121 TENCH, R. – YEOMANS, L. Exploring Public Relations. 2. vyd. Pearson Education Limited, 2009. 198 s. 

ISBN 978-0-273-71594- 8. 
122 Edelman Trust Barometer 2013 – Annual Global Study. Trust In Media. Dostupné z: 

<trust.edelman.com/trust-download/infographic-trust-in-media/> [cit. 2013-11-28] 
123 TENCH, R. – YEOMANS, L. Exploring Public Relations. 2. vyd. Pearson Education Limited, 2009. 198 s. 

ISBN 978-0-273-71594- 8. 
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fenoménu kultury PR článků, které nesou pečlivě profiltrované a obsahově naplánované 

informace, jejichž charakter se pak jako redakční obsah může prolínat s obsahem inzertním.  

Ke změnám v profilaci moderního PR a v náhledu na komunikaci institucí s veřejností 

docházelo na začátku 20. století na základě poznatků Sigmunda Freuda. Jakousi vůdčí osobou 

byl jeho americký synovec Edward Bernays, který je dodnes považován za zakladatele 

moderního PR.124 On sám se ve své knize popisuje smysl a praktiky vztahů s veřejností jiným 

způsobem, než jakým byly definovány výše. „Termín public relations má tři významy: (1) 

informace poskytnuté veřejnosti, (2) přesvědčování směřované na veřejnost s cílem změnit 

jejich postoje a činy, a (3) snaha sjednotit postoje a činy veřejnosti s postoji a činy určité 

společnosti či instituce.“125 Tyto tři body praktikoval například ve 20. letech 20. století, kdy 

během přehlídky alegorických vozů v New Yorku zinscenoval akci, která je dnes nazývána 

jako Torches of Freedom. V roce 1928 najal tehdejší šéf společnosti American Tabacco126 

George Washington Hill Edwarda Bernayse, aby mu pomohl zasáhnout potenciální cílovou 

skupinu žen, pro které bylo protizákonné kouřit na ulici. Bernays požádal o konzultaci 

psychoanalytika Abrahama Ardena Brilla, který předpokládal, že cigareta pro ženy 

představuje symbol osvobození. 31. března 1929 probíhala v New Yorku Velikonoční 

přehlídka a Bernays najal svou sekretářku Berthu Huntovou a další modelky, aby si v průvodu 

zapálily cigaretu. Na místo nechal dopravit i řadu novinářů a fotografů, kteří tak zachytili 

moment zapalování „pochodní svobody“. Promyšlená reklamní kampaň se tak dostala na 

přední stránky amerických novin jako zpráva o dalším kroku vpřed v rámci zrovnoprávnění 

žen.127 

 Disciplína public relations je dnes zcela běžnou praxí doplňující aktivity spojené 

s propagací subjektu a jeho materiálních či intelektuálních produktů. V určité míře je také 

jaksi démonizována, především pak pravděpodobně ze strachu z manipulace veřejným 

míněním a úsudkem jedince. Ze své podstaty ale nemá odvětví public relations implementovat 

do médií skrytou reklamu a obecně lze říci, že se v praxi ani tak neděje, minimálně to zatím 

nebylo zcela prokázáno. Je zřejmé, že public relations mohou mít do jisté míry vliv na 

                                                 
124 The Century Of The Self. 2. díl. The Engineering of Consent [epizoda televizního seriálu]. BBC. 5. 10. 2011. 
125 BERNAYS, E. L. Public Relations. University of Oklahoma Press, 2013. 308 s. ISBN 0-806-1998-27. s. 1 
126 Dnes se tato společnost jmenuje British American Tabacco a je jednou z největších korporací na světě 

zabývajících se výrobou tabákových výrobků. Vlastní přes 200 značek a operuje ve 44 továrnách rozmístěných ve 

39 světových zemích. 

Viz www.bat.com/group/sites/uk__3mnfen.nsf/vwPagesWebLive/DO52ADCY?opendocument&SKN=1[cit. 

2013-10-21] 
127 The Century Of The Self. 2. díl. The Engineering of Consent [epizoda televizního seriálu]. BBC. 5. 10. 2011. 
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nastolování témat, ale například Kunczik upozorňuje na nebezpečí předpojatého vnímání. 

Teze o kontrole průmyslu vědomí skrze reklamu a PR vychází z nedokázaného předpokladu, 

že mezi provozovateli reklam a koncerny existuje nějaké spiknutí.128 

 Na druhou stranu ale někteří teoretikové mluví o globální korporátní kultuře, která 

svou ekonomickou i symbolickou dominanci udržuje skrze globální síť PR agentur, které jsou 

vlastněny pouze několika mediálními konglomeráty. Ty navíc sdružují i organizace 

vytvářející reklamu a popkulturní obsahy. „Vlastnictví PR agentur je ve skutečnosti čím dál 

víc koncentrované a nezahrnuje pouze lobbystické a PR společnosti, ale celou škálu služeb 

spojených s komunikací včetně marketingu, reklamy, pořádání událostí, sponzoringu, 

finančního poradenství, online komunikace a nově i zpravodajství a zábavy.“129 „Řada těch 

největších PR společností na světě nejsou nezávislými subjekty, ale spadají pod vlastnictví 

velkých komunikačních konglomerátů. Těmi největšími jsou Omnicom, WPP, Interpublic a 

Publicis.“130 Míra globalizace v segmentu luxusního zboží je na velmi podobné úrovni, 

jelikož většina jednotlivých luxusních značek spadá do portfolia tří konglomerátů, kterými 

jsou LVMH, PPR a Richemont.131   

 V rámci redakcí fungují i inzertní oddělení, jejichž prací je získat co nejvíce inzerentů 

a také vyjít vstříc jejich potřebám. To bylo zmíněno také během provedených expertních 

rozhovorů na příkladu tematicky zaměřených čísel, které slouží mimo jiné k zatraktivnění 

titulu pro inzerenty. Na základě nepodložených zvěstí se v komunitě novinářů a 

marketingových agentur mluví o případech, kdy je inzertním oddělením nabídnut pozitivní 

článek o produktu jako jakýsi bonus k zakoupené inzerci. Potřeba lákat inzerenty pak 

pravděpodobně vzniká na základě nepříznivého stavu na mediálním trhu, kdy prodeje klesají a 

zisk je třeba generovat jinak. Ve chvíli, kdy takový stav nelze uspokojivě doložit 

prostřednictvím odborné literatury, lze využít konkrétní případy. Na následující obrazové 

příloze lze vidět část z veřejného vyjádření novináře Marka Lutonského, které provedl 

prostřednictvím služby Twitter. Popisuje v něm, jak mu byl PR agenturou nabídnut dárek za 

zveřejnění pozitivního článku o navigacích značky TomTom.     

                                                 
128 KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Přeložili Štěpánka Kudrnáčová a Michal Šmíd. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X. s. 61 
129 MILLER, D. – DINAN, W. A Centrury of Spin: How Public Relations Became the Cutting Edge of Corporate 

Power. Pluto Press, 2007. 240 s. ISBN 978-0745-3268-87. s. 99 
130 Tamtéž, s. 111 
131 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 

2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl 

Kollmannová, Ph.D. 
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Obrázek č. 15: Printscreen twitterového účtu novináře Marka Lutonského132 

                                                 
132 Viz www.facebook.com/photo.php?fbid=564257716996337&set=a.219330581489054.55296.182102028 

545243&tpe=1&theater, [cit. 2013-12-16] 
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 Jiným mocným nástrojem PR v médiích může být interview. „Profesionálové z oblasti 

PR využívají rozhovorů v médiích k tomu, aby rozšířili konkrétní zprávu a vylepšili mediální 

obraz subjektu, který zastupují. Pomocí dobře udržovaných vztahů je pro PR profesionála 

jednodušší úspěšně prezentovat a prodat interview s jeho klientem. Práce PR profesionála ale 

nekončí u prodání rozhovoru. Hned poté musí dané médium kontaktovat a sdělit jim základní 

kontextové informace tak, aby interview vypadalo spontánně a přirozeně.“133 Přirozeně 

vypadající rozhovor může mít tedy skrytý záměr, kterým je rozšíření konkrétní informace 

způsobem, který na čtenáře nebude působit násilně a způsob sdělení bude o to sugestivnější. 

Ve čtvrté kapitole této práce se budu věnovat případům, kdy jsou osobnosti vyvyšovány do 

pozice bezchybných arbitrů a rozhovory s nimi mohou nabývat ikonického charakteru. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 HEATH, R. L. Encyklopedia of Public Relations. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005. 1067 s. ISBN 0-

7619-2733-6. s. 445 
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III. KVALITATIVNÍ VÝZKUM PROVEDENÝ V REDAKCI PROČ 

NE?! 

 V následujících podkapitolách budou shrnuty další, doposud nezmíněné části 

expertních rozhovorů, které byly provedeny v redakci magazínu proč ne?!. Každá 

podkapitola se cíleně věnuje konkrétní části rozhovoru, či dokonce konkrétní otázce, která 

byla kladena za účelem jejího pozdějšího porovnání a konfrontování s teoretickými poznatky, 

případně s výsledky provedené kvantitativní a kvalitativní analýzy. Jedná se především o 

konkrétní informace o cílové skupině magazínu a o subjektivní pocity a dojmy tvůrců obsahu 

týkající se charakteru a obsahu magazínu. 

3.1 Definice cílové skupiny magazínu 

V červnu 2012 byly po domluvě s tehdejším generálním ředitelem vydavatelství 

Economia Petrem Babickým provedeny v redakci magazínu proč ne?! dva expertní 

rozhovory, jejichž přepis je k nalezení v příloze (viz Příloha č. 1: Přepis rozhovoru se 

šéfredaktorem magazínu proč ne?! Janem Babkou a Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s 

redaktorkou magazínu proč ne?! Veronikou Miškovskou). Informace prostřednictvím těchto 

rozhovorů získané splnily několik předpokladů. Předně přinesly názory členů redakce na 

nakládání s PR materiály během přípravy obsahu a na další faktory, které výslednou podobu 

redakčního obsahu ovlivňují. Dále byly na jejich základě získány veřejně nedostupné 

informace, např. definice cílové skupiny z hlediska vydavatele magazínu.  

 Provedené rozhovory nabízejí tvrzení, že cílová skupina Hospodářských novin a 

magazínu proč ne?! je zcela shodná a oba tituly nabízejí v podstatě kompatibilní obsah. 

Hospodářské noviny přinášejí exkluzivní informace ze světa ekonomiky a byznysu, které 

mohou dle slov Veroniky Miškovské oslovovat především inteligentní lidi, kteří mohou 

aspirovat na vyšší životní styl, který může být spojen právě i s konzumací luxusního životního 

stylu a zboží. Stejně tak se i magazín snaží nabízet informace, které jeho redaktoři definují 

jako exkluzivní a velmi vytříbené.134 Oba členové redakce ale akcentují především snovou 

složku nabízeného, tedy i představy vyvolané samotným názvem titulu: „I když může být 

v novinách tématem krize a šetření, tak náš magazín se jmenuje proč ne?! a ten název je dost 

výmluvný (naším předobrazem je How To Spend It od Financial Times). Navíc píšeme o 

věcech, za které se nemusí utrácet jen peníze, ale třeba energie nebo čas.“  

                                                 
134 Rozhovor s Veronikou MIŠKOVSKOU, redaktorka magazínu proč ne?!. Praha 12. 6. 2012. 
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3.2 Redakční pohled na inzerci a PR 

Kritický proud135 nahlíží na magazín tohoto typu pouze jako na platformu inzerentů 

utvrzujících potenciálního konzumenta v tom, že pořízení té či oné luxusní rekvizity je tou 

správnou volbou, aniž by měl dotyčný pocit, že je vystaven nátlaku ze strany prodejce – tedy 

že redakční obsah je pouze extenzí a jakousi zakamuflovanou verzí obsahu inzertního. Další 

možností představuje situace, kdy se ve skutečnosti nemusí jednat o prvoplánovou formu 

produktové reklamy, ale o určité splynutí s ideologií světa luxusní spotřeby a jakési 

symbolické utvrzování konzumní společnosti. Inzerenti luxusního zboží používají symboly 

z referenčního systému čtenářů a s jejich pomocí dodávají významy zobrazovaným 

produktům. Tyto symboly jsou velmi specifické ve smyslu možnosti jejich pochopení – 

přijímatel sdělení musí být detailně seznámen se symboly z daného referenčního systému, aby 

měl možnost sdělení plně pochopit.136 „Reklama jako celek vytváří zbytečný a nepotřebný 

vesmír. Nijak se nepodílí na produkci nebo na praktickém využití věcí, ale i přesto hraje 

stěžejní roli v systému objektů. Nejenom že odkazuje ke spotřebě, ale sama o sobě se stává 

objektem spotřeby.“137 

 V redakci magazínu využívání inzerce ani PR kanálů nijak nezastírají. „Ne každý PR 

materiál je špatný a jsou případy, kdy je jejich užití zcela v pořádku a přináší důležité 

informace. V proč ne?! ale nejsou zásadním ‚plnidlem‘ obsahu.“138 Dle informací získaných 

během rozhovorů jsou PR materiály vybírány velmi selektivně a účast na press tripech je 

iniciována spíše ze strany redakce. 

 Jak vyplyne dále z kvantitativní a kvalitativní analýzy, obsah magazínu lze dělit na 

dvě pomyslné linie. První z nich je inzertní a PR část, která se ani nesnaží zastírat majetkové 

vazby a vztahy zadavatelů inzerce a zobrazených témat v rámci PR. Druhou linií je redakční 

obsah, který ve většině případů není tematicky přímo ovlivněn inzercí, ale často konstrukčně 

zapadá do daného schématu, všeobecného tématu či stěžejní osobnosti daného čísla. To bude 

detailně popsáno v kapitolách čtyři a pět.   

                                                 
135 BERGER, A. A. Ads, Fads, and Consumer Culture: Advertising’s Impact on American Character and 

Society. 4. vyd. Rowman & Littlefield, 2011. 258 s. ISBN 978-1442-206-700. 
136 WILLIAMSON, J. Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. Marion Boyars, 1994. 

180 s. ISBN 978-0714526157. 
137 BAUDRILLARD, J. The System of Objects. Verso, 2006. 224 s. ISBN 978-1844670536. 
138 Rozhovor s Veronikou MIŠKOVSKOU, redaktorka magazínu proč ne?!. Praha 12. 6. 2012. 
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3.3 Redakční pohled na hédonistický charakter obsahu magazínu 

„Zobrazované zboží nemusí (čtenáři) pouze konzumovat, jde i o snovou složku. Řada 

čtenářů může pouze o zobrazovaném životním stylu snít. Navíc není hlavním kritériem 

vysoká cena zobrazovaného zboží, ale kvalita a exkluzivita.“ Tato slova Veroniky Miškovské 

mohou významově splývat s tezemi Gillese Lipovetského o nárocích moderního člověka, 

který navykl záplavě konzumních a informačních možností, potěšení a uspokojení.139 Oba 

dotazovaní potvrzují, že značky, o které se v magazínu objevují, důvěrně znají, a to nejen 

z profesního hlediska. Některé si dovolit mohou, ale na řadu z nich z finančního hlediska 

nemohou dosáhnout. Pokud se vrátíme k myšlence, že obsah nefunguje pouze jako jakýsi 

nákupní návod, ale také jako snový průvodce, můžeme polemizovat nad možnou skutečností, 

že magazín zastává funkci svůdníka nabízejícího slasti a potěšení. „Svůdnost se už neomezuje 

na mezilidské vztahy, nýbrž stává se všeobecným procesem ovlivňujícím spotřebu, 

organizace, informace, vzdělání i mravy.“140  

Redaktoři jsou ti, kteří mají prostřednictvím svých textových produktů svádět, ale 

mohou se snadnou stát i obětí toho stejného svádění. „Svůdcové nejsou nástrojem nějakého 

osudového určení svůdnosti v rozvinuté ‚racionální‘ strategii, spíše jsou obětí této hry, a to ve 

stejné míře, v jaké jsou jejími režiséry.“141 Na tuto myšlenku navazovaly otázky zaměřující se 

na vztah dotazovaných a luxusního konzumního zboží. V obou případech je vztah kladný, 

přičemž míra orientace na daném trhu je velmi vysoká. Jediné omezení představuje pořizovací 

cena, která v některých případech přesahuje osobní únosnou mez.142  

V dalších kapitolách bude na praktických příkladech ukázáno, jak redakční obsah i 

inzerce shodně zapadají do šablony onoho svádění a zdravé touhy, která nemusí být pouze 

realizována skrze akt zakoupení, ale i skrze pouhé snění a skrze podlehnutí svodům. 

    Jedním z předpokladů při studiu magazínu proč ne?! bylo  to, že jako masové 

médium specifickým způsobem ovlivňuje symbolické formy, jež sděluje příjemcům, kteří se 

fyzicky nenacházejí v místě produkce konkrétního sdělení.143 Producent má v rámci 

                                                 
139 LIPOVETSKY, G. Éra prázdnoty. Přeložila Helena Beguivinová. 1. vyd. Praha: PROSTOR, 2003. 311 s. 

ISBN 80-7260-085-0. s. 8 a 9 
140 Tamtéž 
141 BAUDRILLARD, J. O svádění. Olomouc: Votobia, 1996. 213 s. ISBN 80-71-98-078-1. s. 115 
142 Rozhovor s Janem BABKOU, šéfredaktor magazínu proč ne?!. Praha 4. 6. 2012. a Rozhovor s Veronikou 

MIŠKOVSKOU, redaktorka magazínu proč ne?!. Praha 12. 6. 2012. 
143 JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 208 s. ISBN 978-80-7367-287-

4. s. 28 
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komunikace dominantní, institucionální postavení a postrádá zpětnou vazbu od publika, 

respektive s ní ani nepočítá.144 V rámci expertních rozhovorů se jedna otázka věnovala právě 

tomuto aspektu a jejím účelem bylo ověřit, do jaké míry čtenáři na obsah magazínu reagují. 

Dle slov šéfredaktora Jana Babky a redaktorky Veroniky Miškovské se nesetkávají téměř 

s žádnými reakcemi. „Z hlediska kusů prodaného nákladu vs. emailů by se dalo říct (že 

nereagují) téměř vůbec.“145   

 Domnívám se, že magazíny typu proč ne?! dokáží díky logické a stylově homogenní 

kombinaci redakčního obsahu a inzerce vytvářet velmi sugestivní prostředí, na základě 

kterého může méně kriticky nahlížející čtenář vnímat titul jako jakéhosi bezchybného arbitra 

vkusu – ve smyslu arbitra elegantiae, kterým byl Petronius v beletrickém titulu Quo Vadis – 

který vždy ví, co je dobré, módní a stylové. Ve chvíli, kdy čtenář nehledá, nebo nechce hledat 

relevantní alternativní zdroj informací, vytváří zmíněný redakční obsah s navazující inzercí 

danou normu, o které se v podstatě nepochybuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 THOMPSON, J. B. Ideology and Modern Culture. 1. vyd. Stanford: Standford University Press, 2000. 362 s. 

ISBN 0-8047-1845-8. s. 303 
145 Rozhovor s Janem BABKOU, šéfredaktor magazínu proč ne?!. Praha 4. 6. 2012. 
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IV. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ ANALÝZA MAGAZÍNU 

 Čtvrtá kapitola se bude věnovat výsledkům kvantitativní a kvalitativní analýzy a jejich 

podrobnému rozboru. Data získaná kvantitativní analýzou budou rozebrána nejen v této 

kapitole, ale posléze i v páté, která představuje samostatnou část dedikovanou prolínání 

obsahu s inzercí. Větší část čtvrté kapitoly bude věnována kvalitativnímu výzkumu a jeho 

výsledkům. 

4.1 Kvantitativní analýza redakční a inzertní skladby magazínu 

  Prvním aspektem, na který byl brán v rámci kvantitativní analýzy ohled, byl poměr 

redakčního a inzertního obsahu. Detailněji se mu budu dále věnovat v páté kapitole. Druhy 

inzerce a jejich definice byly již zmíněny v metodologické části práce, pro rekapitulaci ale 

uvádím, že jako inzerce byla počítána dvoustránková, jednostránková a půlstránková tištěná 

reklama společně s produktovým PR.  

56 % všech vydání magazínu za rok 2012 bylo tvořeno původním redakčním 

obsahem. 44 % bylo tvořeno inzercí či produktovým PR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4: Graf znázorňující poměr inzerce a redakčního obsahu 
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Obsahové a inzertní rozvrstvení každého jednotlivého čísla je zároveň detailně popsáno 

v přiložené tabulce. 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Tabulka znázorňující poměr inzerce a redakčního obsahu 

  

Inzerci představovaly také reklamní přílohy, které byly s magazínem distribuovány 

v dubnu, květnu, červnu a prosinci. Byly přiloženy jako samostatné brožury. V dubnu se 

jednalo o brožuru s názvem Dovolená v Rakousku, která prezentovala tuto zemi jako letní 

prázdninovou destinaci. V květnu a v červnu byl společně s magazínem distribuován nejprve 

produktový katalog automobilky BMW a v následujícím měsíci katalog další automobilky 

Land Rover. V měsíci prosinci představoval inzertní přílohu katalog zlatých šperků s brilianty 

klenotnictví Aurum146.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Společnost Klenoty Aurum je tvořena dvěma subjekty – akciovou společností a společností s ručením 

omezeným. Jejich kapitál je rakouského, švýcarského a amerického původu. V obchodním rejstříku je společnost 

vedena od roku 1994. Na svých webových stránkách proklamuje šedesátiletou tradici. Viz justice.cz a 

klenotyaurum.cz  
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4.1.1 Tematické rozvrstvení magazínu 

Tematické rozvrstvení magazínu v rámci jednotlivých kategorií, či segmentů, 

znázorňuje následující graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6: Graf znázorňující tematické rozvrstvení v rámci jednotlivých kategorií 

Největší zastoupení připadá segmentům hodinek, šperků, módy a doplňků, které téměř 

trojnásobně přesahují četnost zmínek o předmětech z ostatních kategorií. Rovnoměrným 

způsobem jsou dále prezentovány segmenty automobilů, bankovnictví a financí, cestování, 

domácnosti a bydlení, kosmetiky, parfémů, wellness a zdraví a techniky. Nejméně zastoupené 

jsou kategorie energetiky, jídla a pití, společenských událostí a předmětů spadajících do 

kategorie ostatního.147 

Takové tematické zaměření se shoduje s uvedenými teoretickými poznatky148 i 

s výsledky studie komunikační agentury Mather Advertures149. Magazín proč ne?! je titulem 

zabývajícím se luxusem a pokrývajícím rozličná témata, která mohou být s luxusem 

spojována.  

                                                 
147 V kategorii ostatních je například inzerce České pošty. 
148 BERRY, CH. J. The Idea of Luxury: a conceptual and historical investigation. 1. vyd. Cambridge University 

Press, 1994. 292 s. ISBN 9780521466912. 
149 Studie Mather: Češi a luxusní značky [online]. c2010, [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: 

<http://www.advertures.cz/system/documents/10/original/Studie_Mather_luxusni_znacky_FIN.pdf>. 
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Nejakcentovanější je ovšem segment hodinářství, šperkařství, módy a doplňků. 

Z hlediska průzkumu českého trhu spotřebitelé spojují s luxusem právě hodinářství a 

šperkařství (25 %) a módou (23 %).150 Nejvýznamnější zadavatelé inzerce jsou zastoupeny 

společnostmi, které v těch to segmentech také působí. Tato situace bude pravděpodobně 

způsobena provázaností daných fenoménů. Pokud budeme vycházet z předpokladu, že téměř 

polovina spotřebitelů spojuje luxus s danými segmenty, bude to pravděpodobně způsobeno 

jejich četným zastoupením, což může mít za důsledek i častější výskyt inzerce takových 

společností. V páté kapitole se této segmentaci v propojení s inzercí a redakčním obsahem 

budu dále věnovat a situaci z roku 2012 se budu snažit demonstrovat i pomocí grafů a 

infografik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
150 Studie Mather: Češi a luxusní značky [online]. c2010, [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: 

<http://www.advertures.cz/system/documents/10/original/Studie_Mather_luxusni_znacky_FIN.pdf>. 
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4.2 Kvalitativní analýza - konstrukce životního stylu v magazínu 

 V této podkapitole se bude práce snažit na základě odborné literatury, oborových 

článků, expertních rozhovorů a výzkumu provedeném na vybraném vzorku snažit popsat 

luxusní životní styl, který je konstruován na stránkách magazínu proč ne?! a způsob, jakým 

dochází k jeho vytváření a utvrzování. Ve výsledku představuje každá podkapitola jakýsi 

příběh či aspekt luxusního životního stylu, který je na stránkách magazínu prezentován. 

Charakteristiky každého takového příběhu jsou mimo jiné demonstrovány na obrazových, či 

textových ukázkách.  

 Dle Thompsonova procesu valorizace se obsahům magazínu připisuje určitá hodnota. 

Existují dva typy hodnoty – symbolická a ekonomická. Symbolická hodnota je formám 

připisována na základě způsobu, jakým se o nich pojednává a jak si jich každé konkrétní 

individuum cení. Ekonomickou hodnotu konstruujeme na základě směny symbolické formy 

na trhu. Předměty a služby akcentované v magazínu mají vysokou symbolickou i 

ekonomickou hodnotu – vysoká pořizovací cena, která je většinou způsobena exkluzivitou 

výrobku, posiluje symbolickou hodnotu, která je zapříčiněna přisouzením vysokého 

sociálního statusu na základě vlastnictví konkrétního předmětu, a naopak.151 V tomto 

konkrétním případě navíc redakční obsah a inzerce vytváří velmi konzistentní prostředí 

složené ze specifických symbolů a příběhů, které konstruuje a definuje luxusní životní styl.     

 V následujících podkapitolách bude popsáno, z jakých jednotlivých elementů se 

symbolická hodnota zobrazených artefaktů a příběhů skládá. „Spotřebitelé luxusního zboží se 

dostávají do fáze, kdy se skrze nákup a konzumování rafinovanosti sami stávají rafinovanými. 

Luxus je pak shledáván jako prostředek nabízející jeho nositeli možnost přenést na sebe 

prvotřídní kvalitu, zanechávajíc nadlidský pocit distingovanosti a elitního savoir-vivre.“152 

Příběhy a artefakty zobrazované v magazínu a v rámci populární kultury opakovaně akcentují 

podobné hodnoty a charakteristiky, o kterých se zmiňují i Dubois, Laurent a Czellar. 

    

 

                                                 
151 THOMPSON, J. B. Ideology and Modern Culture. 1. vyd. Stanford: Standford University Press, 2000. 362 s. 

ISBN 0-8047-1845-8. s. 13 
152 DUBOIS, B. – LAURENT, G. – CZELLAR, S. Consumer rapport to luxury: Analyzing complex and 

ambivalent attitudes. 1. vyd. Groupe HEC, 2001. 56 s. ISBN 2854187369. s. 9 
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4.2.1 Specifika českého trhu 

 Vedle příběhů představujících mýty úspěchu a slávy stojí luxusní předměty, které 

doplňují obraz ideologie luxusu. Dle Giddense je symbolická forma takových sdělení 

přenášena, čímž dochází k určité míře odcizení a odtržení od původního kontextu a zasazení 

do kontextu nového.153 Nemusí se jednat pouze o kontext časový a místní, ale i o kontext 

významový. Český trh s luxusním zbožím vykazuje oproti mezinárodnímu standardu jisté 

anomálie. V praxi se dané anomálie projevují tím způsobem, že někteří čeští spotřebitelé 

považují za luxusní ty výrobky, které svou tržní pozici do luxusního segmentu ve skutečnosti 

nezasazují. 

 První vysledovanou odchylkou specifickou pro český trh je vnímání vozů značky 

BMW. Tato automobilka se v magazínu prezentovala květnovou inzertní přílohou. Jedinou 

další prezentovanou automobilovou společností byl britský, indickou společností vlastněný 

Land Rover. Již zmiňovaný výzkum provedený prostřednictvím hloubkových rozhovorů a 

týkající se vztahu vyšší příjmové skupiny k luxusnímu zboží prokázal, že 9 z 10 dotázaných 

považuje BMW za luxusní vůz, přičemž do této kategorie nezařadili Audi, Jaguar, Mercedes 

ani zmiňovaný Land Rover.154 Ve skutečnosti jsou tyto automobilky přímými konkurenty 

s totožným produktovým portfoliem. Výjimku představuje Land Rover, jehož automobil 

považovaný za vlajkovou loď je ve srovnání s touto konkurencí nejdražší.155 

 Jedním z hlavních specifik českého trhu je určitá záměna prémiových značek za 

luxusní. Dle průzkumu agentury Mather Advertures, který představuje jediný současný 

tuzemský výzkum trhu luxusního zboží a jeho spotřebitelů, dochází k záměně například u 

značek Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Lacoste, Zara a Replay, které jsou českými spotřebiteli, 

kteří se průzkumu zúčastnili, považovány za luxusní, ale ve skutečnosti se jedná o značky 

prémiové. Naopak některé zahraniční, v jádru luxusní značky jsou českému spotřebiteli 

neznámé. Jsou jimi Balenciaga, Guerlain, Christian Lacroix, Jimmy Choo a Givenchy.156  

                                                 
153 GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 2000. 596 s. ISBN 80-7203-124-4. 
154 BABICKÁ, Barbora. Životní styl a konzumace luxusního zboží vysokopříjmové skupiny obyvatelstva ČR. 

Praha, 2012. 88 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D. s. 49 – 88 
155 Srovnání proběhlo na základě na Internetu dostupných katalogových cen. 
156 Studie Mather: Češi a luxusní značky [online]. c2010, [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: 

<http://www.advertures.cz/system/documents/10/original/Studie_Mather_luxusni_znacky_FIN.pdf>. 
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Pokud srovnáme výsledky studie Mather Advertures s výsledky kvantitativního 

výzkumu magazínu, lze konstatovat, že Hugo Boss je jedinou prémiovou značkou z výše 

zmíněných, které se na stránkách luxus komunikujícího magazínu objevila. Značky Guerlain a 

Givenchy jsou v proč ne?! komunikovány v rámci inzerce a produktového PR.157   

Vnímání luxusu na českém trhu je nepochybně ovlivněno érou socialismu, která 

měnila pohled spotřebitelů na to, co je luxusní. „V dobách komunismu bylo snahou, aby 

všichni vypadali stejně a synonymem slova luxus bylo šampaňské a kaviár, luxusní hotel, 

drahé auto.“158 Český zákazník se povětšinou lépe orientuje v těch luxusních segmentech, 

které jsou na první pohled viditelné. Zážitkové a pocitové domény, kde lze nadstandardní 

spotřebu jako cestování, vzdělávání nebo péče o tělo a zdraví také praktikovat, jsou často 

opomíjeny. Vnímání jednotlivých segmentů, kupříkladu výše zmíněné automobily, může být 

navíc deformováno tím, jak zahraniční značky a franšízy po roce 1989 vstupovaly na český 

trh. Například síť hotelů Hilton je v tuzemsku vnímána jako nejluxusnější, ale ve skutečnosti 

na světových žebříčcích luxusu stojí výše hotely Waldorf Astoria a Conrad.159 

Pokud srovnáme obsahový záběr magazínu proč ne?! s těmito zmíněnými specifiky, zjistíme, 

že se liší zejména v pestrosti jednotlivých segmentů – magazín se v hojné míře věnuje i 

tématům spojeným s domácností, bydlením, kosmetikou, zdravím, cestováním či technikou160 

–  a v šíři škály komunikovaných značek. Jak již bylo zmíněno výše, magazín komunikuje i 

značky na českém trhu téměř neznámé (Guerlain nebo Givenchy). 

 Dalším specifikem českého trhu je již zmiňovaná vysoká míra tolerance k padělanému 

zboží. Odráží se v tom většinou touha po dosažení vyššího statutu a především vyššího 

ohodnocení v rámci sociální skupiny.161 Dle Vignerona a Johnsona se jedná o efekt 

trendovosti, kdy se spotřebitel nesoustředí na cenu, ale především na prestiž dané značky. 

Logicky sem zapadá i Lipovetského princip nápodoby. 

                                                 
157 Viz Příloha č. 6 a Příloha č. 8 
158 Studie Mather: Češi a luxusní značky [online]. c2010, [cit. 2013-09-26]. Dostupné z: 

<http://www.advertures.cz/system/documents/10/original/Studie_Mather_luxusni_znacky_FIN.pdf>. 
159 Tamtéž 
160 Viz Příloha č. 6 
161 KOLLMANNOVÁ, D. „Fake product? Why not!“ Attitudes toward the consumption of counterfeit goods in 

CEE as shown on the example of Slovakia. Central European Business Review [online]. October 2012, č. 2, s. 

23-28. [cit. 2013-11-30]. 
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4.2.2 Teorie zahálčivé třídy v kontextu demokratizace luxusu  

 V teoretickém úvodu bylo již zmíněno, že jedna z hlavních funkcí luxusu je vyčlenění 

po sociální ose směrem nahoru. V této podkapitole chci v rámci krátkého diskurzu, při kterém 

si pomohu Veblenovými poznatky, poukázat na jistou významovou protichůdnost magazínu 

proč ne?! a obsahu v něm zobrazeném, která ale ve výsledku zapadá do našeho sociálního 

prostředí a podporuje ideologii demokratizace luxusu a vymanění se z dané společenské třídy 

na straně jedné a na druhé straně ideologii o postupu do společensky nadřazené polohy 

pomocí odznaků finančně nákladné spotřeby, na které mohou dosáhnout pouze někteří 

jedinci.   

Dle Veblena byla takzvaná zahálčivá třída, tedy skupina lidí vykonávající ostentativní 

spotřebu a demonstrující svou ekonomickou moc, vždy striktně oddělena od industriální třídy, 

která byla přímo spojena s výrobou.162 Tato sociální diferenciace se vyvinula již v raných 

loveckých kulturách, kde po fyzické stránce silnější a výkonnější muži konzumovali výrobky 

žen, které tehdy představovaly pomyslnou sociální skupinu spojenou s industriální výrobou, 

tedy skupinu umístěnou hierarchicky na nižším stupni. Této vrstvě, do které spadají včetně 

žen i děti a fyzicky nedostačující muži, je konzumace kvalitativně lepšího jídla a občasných 

požitků bez výjimky zapovězena.163 Toto striktní vymezení se začíná měnit s nastupující 

demokratizací módy, která se svou podstatou dotýká i světa luxusního zboží. Ustupuje 

zdobnost, zjednodušují se střihy, které začínají být kopírovány nejen švadlenami 

nedosahujícími světového věhlasu, ale i organizacemi začínajícími se strojovou a relativně 

levnou výrobou módních oděvů.164 Jak bylo již ale zmíněno v podkapitole 2.1, tato 

demokratizace je zdánlivá a nastoluje pouze odlišné hierarchické společenské členění.  

Magazín tak nastavuje významovou protichůdnost. Název proč ne?! evokuje 

dosažitelnost, možnost si něco dovolit bez výčitek a bez ohledu na okolní situaci.165 Některé 

značky v magazínu zobrazované ale s určitostí nestaví svou kýženou exkluzivitu na situaci, 

kdy by si je mohl dovolit kdokoli.166 Charakteristika a osobnost167 luxusní značky spočívá na 

                                                 
162 VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Přeložila Jana Ogrocká. 1. vyd. SLON, 1999. 344 s. ISBN 80-

85850-71-0. 
163 Tamtéž 
164 MÁCHALOVÁ, J. Budiž móda. 1. vyd. Praha: Brána, 2012. 276 s. ISBN 978-80-7243-608-8. s. 15  
165 Rozhovor s Veronikou MIŠKOVSKOU, redaktorka magazínu proč ne?!. Praha 12. 6. 2012. 
166 MATĚJČEK, P. Návrhář Tom Ford chce zamezit demokratizaci módy. Česká pozice [online]. 2011, [cit. 

2013-10-16]. Dostupné z <http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/navrhar-tom-ford-chce-

zamezit-demokratizaci-mody>. 
167 Osobnost značky ve smyslu marketingové komunikace. 
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atributech, jakými jsou opulentnost, nadřazenost, výlučnost, bohatství či prestiž.168 „Celé 

dějiny společnosti se dají sledovat jako boj, kompromis, jako pomalu dosahované a rychle se 

ztrácející okamžiky usmíření, které se objevují mezi splynutím s naší sociální skupinou a 

individuálním odlišením od ní.“169 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
168 OKONKWO, U. Luxury, Fashion, Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1. vyd. Palgrave MacMillan, 2007. 

332 s. ISBN 978-0-230-52167-4. s. 111 
169 SIMMEL, G. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Přeložil Otakar Vochoč. 1. vyd. Praha: SLON, 2006. 205 

s. ISBN 80-86429-59-8. s. 101 
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4.2.3 Příklady zobrazení touhy, štěstí a hříchu zbaveného pokušení 

 Prožívat luxus může konzument nejen skrze hmotné zboží, ale i skrze zážitky a způsob 

nakládání s osobním časem. Takovou konzumaci lze z hlediska producenta sdělení posunout 

až na rovinu jakéhosi náboženského prožitku. V této podkapitole bude popsáno několik 

takových religiózních aspektů  

Jedním z inzerentů v magazínu byla během roku 2012 také společnost Klenoty 

Aurum. Přímo v magazínu inzerovala celkem třikrát, z toho jednou formou inzertní přílohy, 

která byla společně s magazínem distribuována v prosinci. Hlavním marketingovým mottem 

tohoto klenotnictví je věta „Šperky nejsou hřích“. Prosincové číslo magazínu obsahovalo 

krom již zmíněné inzertní přílohy i tištěnou reklamu170. Obě tematicky korespondovaly s 

článkem nazvaným „Vánoční inspirace: 50 objektů touhy“, který byl při provádění 

kvantitativní analýzy hodnocen jako produktové PR. V této podkapitole se chci zaměřit na 

významové propojení touhy a hříchu v obsahu magazínu a v inzerci klenotnictví Aurum, které 

se objevily současně v jednom a tom samém kontextu. 

   Klenoty Aurum v roce 2011 spustily kampaň nazvanou „Šperky nejsou hřích“171, 

která si jako ústřední téma zvolila problematiku křesťanství a hříchu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16: Ústřední vizuál kampaně „Šperky nejsou hřích“172 

                                                 
170 Proč ne?!. Praha: Economia, prosinec 2012. ISSN 1213-7693. 
171 Zdroj: www.klenotyaurum.cz/clanky/sperky-nejsou-hrich-2011 [cit. 2013-11-12] 
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 Ústředním motivem prvního reklamního vizuálu je osoba ženy – jeptišky. Jakési 

sakrální prostředí je divákovi evokováno především prostřednictvím výrazného čepce a 

vitráže nad mramorovým oltářem, na kterém žena sedí. Motiv hříchu je demonstrován také 

prostřednictvím ženy – jeptišky, která vzhledem k životu v řádu nese několik protikladných 

charakteristik. Její rozpuštěné vlasy a vyzývavě pootevřené rty navozují pocit smyslnosti, 

stejně jako výstřih odhalující značnou část ňader a obnažené nohy až do oblasti třísel. Oblast 

rozkroku si žena zakrývá spojenými dlaněmi. Tato vzbuzovaná hříšnost v kontextu 

archetypu173 osoby, která by měla žít dle křesťanského přikázání, má za úkol podporovat 

tvrzení, že pořízení šperku nepředstavuje hřích. Kombinace ženy či muže víry a otevřené 

sexuality je v populární kultuře poměrně trvale zakořeněná. Toto tvrzení chci doložit na dvou 

příkladech, kde se s provokujícím motivem kontroverze do velké míry pracuje.  

Prvním z nich je reklama oděvní společnosti Benetton, kterou vytvořil italský fotograf 

Oliviero Toscani. Zobrazuje líbající se jeptišku a mladého mnicha. 174 Druhým příkladem 

využívání zmíněné kontroverze může být pornografický snímek Il confessionale z roku 

1998175 známého italského herce Silvia Evangelisty, který účinkoval v desítkách dalších 

pornografických filmů.176 Zobrazuje sexuální vztahy převora blíže nespecifikovaného opatství 

s mladými dívkami, které se k němu chodí vyzpovídat, a s jeptiškami ze sousedního ženského 

kláštera. Stejně jako ve výše zmíněných reklamách se zde využívá motivu protikladu, kdy 

hlavní postavy demonstrují chování, které je v rozporu s tím, co od nich divák na základě své 

zkušenosti očekává.  

V širším kontextu tedy zobrazený vizuál klenotnické společnosti Aurum tvrdí to, že i 

situace, která se na první pohled může zdát být velmi hříšnou, ve skutečnosti hřích 

nepředstavuje. Tato narace pracuje v podstatě s příběhem prvotního hříchu a s motivem 

vyhnání z ráje. „Oba (Adam a Eva) žili v ráji (zahradě Eden), ale Bůh Adama varoval, aby 

nejedl ovoce ze stromu ‚poznání dobrého a zlého‘. Had, nejzchátralejší z živočichů, však 

přesvědčil Evu, ta ovoce snědla a dala ochutnat i Adamovi. Oba poznali, že jsou nazí, a 

přepásali se fíkovými listy. Hada, který měl čtyři ještěrčí nohy, Bůh proklel a odsoudil, aby se 

beznohý plazil v prachu. Evu potom odsoudil k porodním bolestem a k tomu, aby nad ní 

Adam vládl. Konečně Adama odsoudil k tomu, aby napříště až do smrti v potu tváře dobýval 

                                                                                                                                                         
172 Zdroj: www.nejletaky.cz/img/velke/letak-4dd012255e814.jpg [cit. 2013-11-12] 
173 ELIADE, M. Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Přeložila Eva Stebingerová. 2. vyd. Praha: 

Oikoymenh, 2003. 104 s. ISBN 80-7298-037-8. 
174 Viz iconicphotos.files.wordpress.com/2009/06/2602.jpg?w=700&h=500 [cit. 2013-11-15] 
175 Viz www.imdb.com/title/tt0473625/ [cit. 2013-11-15] 
176 Viz www.csfd.cz/tvurce/13541-silvio-evangelista/ [cit. 2013-11-15] 
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svůj chléb. Bůh pak přioděl oba koženým suknicemi, a protože se obával, aby nejedli také 

ovoce ze stromu života (a nezískali tak nesmrtelnost), vyhnal je oba z ráje.“177 V tomto 

případě jsou šperky připodobněny k ovoci – jablku ze stromu poznání. Sdělení říká, že šperky 

nejsou hřích. V přeneseném významu to pravděpodobně znamená, že podlehnout touze není 

hřích. Po vzoru biblického příběhu je žena tou pokušitelkou, která už ovšem nebude za své 

činy potrestána, ale pochválena. To, co bylo dříve hříchem, jím již není, touha se stává novou 

ctností. Popkulturní společnost se tak může vrátit do ráje, po kterém tak touží a ze kterého 

byla vyhnána.178 Reklamní sdělení klenotnictví Aurum i článek v magazínu s názvem 

„Vánoční inspirace: 50 objektů touhy“ nabízejí šperky jako předměty touhy, která není hříšná 

a jedinec se za ni nemusí cítit provinile. 

Prosincové číslo čtenáři také nabízí „pětadvacet spolehlivých cest k vaší každodenní 

nirváně“.179 Jedná se o názory dvaceti pěti lidí, které jsou redakcí magazínu považovány za 

významné a inspirativní osobnosti, na to, jak dosáhnout osobní nirvány a pocitu štěstí, tedy 

jakéhosi extatického náboženského prožitku.180 Využití osobností jako ikon, k nimž by měl 

divák vzhlížet, se budu věnovat v následující podkapitole. Zde chci upozornit především na 

konzumní aspekt extatického prožitku, jenž je v dané části redakčního obsahu akcentován. 

Souvisí často s luxusní zážitkovou konzumací. „Posadím se na terasu v restauraci Le Club 

55 v Saint Tropez, kterou proslavila Brigitte Bardot a bavím se pozorováním celebrit, které 

sem dodnes pravidelně přijíždějí. - Můj život byl nejšťastnější v Paříži, kde jsem žila 7 let a 

kde jsem poznala dva muže svého života, manžela Jana Mládka a malíře Františka Kupku. - 

… když surfuji na kitech, speciálních prknech tažených drakem, kdesi u řeckých břehů. - Ráno 

v Dolomitech.“181    

 

 

 

                                                 
177 ČERNÝ, J. – HOLEŠ, J. Sémiotika. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 363 s. ISBN 80-7178-832-5. s. 256 
178 doc. ThDr. Pavel Hošek, Th.D. Křesťanská mystika a mnišství [přednáška]. Praha, 7. 11. 2013. 
179 Proč ne?!. Praha: Economia, prosinec 2012. ISSN 1213-7693. 
180 ELIADE, M. Dějiny náboženského myšlení II. přeložila Kateřina Dejmalová. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 

1996. 463 s. ISBN 80-86005-19-4. 
181 Proč ne?!. Praha: Economia, prosinec 2012. ISSN 1213-7693. 
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4.2.4 Prezentování osobností jako vzorů a arbitrů 

 Na konci třetí kapitoly jsem nadnesl domněnku o tom, že magazín působí jako jakýsi 

arbitr vkusu. Tu jsem dále rozvíjel v předešlé podkapitole. Čím ale proč ne?! svou pozici 

někoho, kdo může doporučovat, upevňuje? Dle mého názoru se jedná o ikonický charakter 

lifestylového magazínu jako takového. Andy Warhol v roce 1969 začal ve svém titulu 

Interview celebrity prezentovat jako určité náboženské ikony. Umisťoval jejich detailní 

portrétní fotografie na titulní stranu a ta sloužila jako lákadlo pro čtenáře. V podstatě se 

jednalo o jisté vzdálené napodobení funkce byzantských ikon, kterých existovala široká 

stylová škála, a každý člen církve si mohl zvolit ikonu, ke které bude vzhlížet.182  

 Takto glorifikované osobnosti podporující nabízená tvrzení se nenacházejí pouze na 

titulní straně, ale i v rámci redakčního obsahu. Magazín prezentuje jednotlivé aspekty 

luxusního životního stylu, kteréžto sdělení utvrzuje zobrazením nějakého vzoru, či ikony. Ta 

čtenáři potvrzuje to, že předložené jednání je správné, chtěné a svým způsobem ikonické. 

„Pokud napodobuji styly tříd shledávaných za společensky nadřazené, získávám tím veškeré 

pozitivní atributy, charisma a moc hraničící s magií fetišů, v jejichž nevšední moc a citovou 

provázanost spotřebitel věří.“183   

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17: Podnikatelé T. Janeba, R. Peňažka a pilot M. Šonka zobrazení jako ikony 

vkusu a prestiže184 

 

                                                 
182 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 

2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl 

Kollmannová, Ph.D. s. 41 
183 Tamtéž, s. 17 
184 Proč ne?!. Praha: Economia, březen 2012. ISSN 1213-7693. a Proč ne?!. Praha: Economia, říjen 2012. ISSN 

1213-7693. 
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Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, magazín názory významných osobností, 

potažmo ikon využívá velmi hojně, objevují se ve většině vydání. Další příklady budou 

uvedeny v následujících podkapitolách. V podstatě se jedná o v médiích tradičně užívaný 

expertní hlas, v tomto konkrétním případě se ale navíc jedná o jakési experty na luxusní 

konzumaci a životní styl. 

4.2.5 Příběh o moderním gentlemanovi 

 Ve druhé kapitole byl stručně zmíněn koncept moderního gentlemana, který v nedávné 

době doplnil širší cílení lifestylových magazínů. Jedná se o fenomén muže, který dbá o svůj 

zevnějšek, ale ponechává si svou zřejmou mužnost.185 Této cílové skupině bylo dedikováno 

celé březnové vydání magazínu.  

Symbolicky se články dotýkají hodnot, jakými jsou mužství, svůdnost a dobrý vzhled: 

„Vybrali jsme sedm pořádných chlapů, kteří mají styl, charisma a vypadají zatraceně 

dobře.“186 Tímto titulkem začíná článek s názvem Návrat chlapa a referuje o názorech 

vybraných osobností na to, jaké jsou opravdové pánské hodnoty a co „dělá muže mužem“. 

Respondenti této ankety se rekrutovali z oblastí života, které jsou spojovány s úspěchem, 

vytříbeností a jakousi všeobecně uznávanou slávou – filmová režie, finančnictví, umění, 

architektura, podnikání či letectví.  

 „Průvodkyně stylem moderního muže“ mluví o tom, že správný muž nemůže 

„existovat bez skvěle padnoucího obleku, košile, kravaty, bot a tašky.“ Popisuje, jak vypadá 

„ušitá mužnost“ a jak si sestavit tu „správnou košili“. Přesvědčuje čtenáře o tom, že je lepší 

chodit „bos nežli v laciných botách“ a ukazuje, „z čeho je kvalitní bota“. Posléze představuje 

„pátek Jakuba Lohniského“, který vlastní pražský salon vyrábějící košile a obleky na míru a 

nabízející kvalitní rámové boty. Z Jakuba Lohniského „je vyhledávaný arbitr pánského 

stylu“, který je „chlap jako každý jiný“ a vlastní „tašku Louis Vuitton, na kterou nedá 

dopustit“.187    

 Březnové vydání magazínu je dedikováno mužům a tomu, jaký by měl muž být -  

v editorialu píše Jan Babka, že ve středu tohoto vydání je muž. Tematicky je tato 

problematika zúžena, jelikož se jednotlivé články nezabývají například biologickou podstatou 

mužství či významem muže v daném sociálním prostředí. Hlavním středem zájmu je muž a 

                                                 
185 BENWELL, B. Introduction: masculinity and men's lifestyle magazines. Sociological Review (2003). s. 6 
186 Proč ne?!. Praha: Economia, březen 2012. ISSN 1213-7693. 
187 Proč ne?!. Praha: Economia, březen 2012. ISSN 1213-7693. 
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jeho vzhled. „Řekli jsme si, že budete chtít vypadat jako oni, a tak jsme pro vás připravili 

velký manuál stylového muže.“188 Obsah tedy nemá za cíl určit, jaký by měl muž být ve 

smyslu jednání, ale jak by měl muž vypadat, respektive co by měl konzumovat za zboží, aby 

se vyrovnal zobrazeným vzorům. Magazín v podstatě čtenáři určuje, jaká konzumace je ta 

správná, bez jaké nemůže existovat.  

Předchozí příklady neukazují nesourodá prohlášení vytržená z kontextu, ale redakční 

obsah jednoho konkrétního čísla, který je pouze logicky poskládaný za sebe. Magazín tímto 

prostřednictvím nabízí velmi konzistentně budované symbolické prostředí luxusu, které 

v podstatě v prvním plánu nastoluje problematiku a v plánu druhém její řešení.  

Tematika potřeb moderního gentlemana je využívána i v rámci inzerce. Jako příklad 

uvádím inzerci automobilky Volkswagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18: Inzerce společnosti Volkswagen189 

  

 

                                                 
188 Proč ne?!. Praha: Economia, březen 2012. ISSN 1213-7693. 
189 Proč ne?!. Praha: Economia, duben 2012. ISSN 1213-7693. 
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4.2.6 Příběh o významu cesty stávající se metaforou úspěchu 

Koncept cestování, jak ho známe dnes, začal vznikat v průběhu 18. a 19. století. 

Nejprve byl spojován téměř výhradně s vyššími společenskými vrstvami. 

„Lidé velkého světa hodně cestují a potřebují k tomu velké množství zavazadel. Na 

nejvyšší úrovni jejich nároky stále plnila firma Vuitton, vyráběla spoustu typů zavazadel, 

speciálně pro šaty, boty, klobouky, ale také velké neceséry a kufry s příbory.“190„Pro 

pochopení významu cestování a symbolu cesty jako takové je třeba podívat se do obecné 

historie. Nebylo totiž ničím běžným. Během středověku a značné části novověku většina 

populace nikam necestovala. Jako příklad může posloužit doba pobělohorská v Českém 

království, kdy bylo i přestěhování do jiné obce v rámci regionu podmíněno svolením lenního 

pána, což souviselo s rapidním úbytkem obyvatelstva důsledkem válečných strastí a úmrtnosti 

civilistů. I přes tento fakt ale nebylo běžnou záležitostí vlastnictví finančních a dopravních 

prostředků pro uskutečnění jakékoliv cesty, kterou bychom dnes chápali jako turistickou“.191 

V průběhu průmyslové revoluce dochází díky širokému zavádění nových 

energetických zdrojů i k rozvoji v rámci osobní dopravy. Ta se zrychluje a postupně také 

zlevňuje. 

„Tento fenomén má šanci na úspěch až se zrychlením pozemní dopravy, kterou 

zapříčinila železnice jakožto produkt průmyslové revoluce, která byla do kontinentální 

Evropy importována z britských ostrovů. Tehdy největší šancí na poznání jiné části světa bylo 

připojení se k vojenským složkám státu, které byly v průběhu 18. a 19. století hojně 

nasazovány v zahraničních misích. Proto cestování zůstávalo výsadou šlechty díky vlastnictví 

značného kapitálu a tím i prostředků k tomu se někam dopravit (tzn. zprvu kočár tažený 

koňským spřežením). ‚Při neočekávaném městském rozmachu zbohatla (šlechta) prodejem 

původně zemědělských pozemků klesající hodnoty za vysoké ceny předměstských parcel. 

Britská aristokracie se vždy zajímala o industrializaci, obzvláště o rozvoj dolů, plavebních 

kanálů a železnice,… Své statky aristokracie zmnožovala i sňatky z rozumu…‘192 Na příkladu 

                                                 
190 KYBALOVÁ, L. Od „zlatých dvacátých“ po Diora. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 253 

s. ISBN 978-80-7106-142-7. s. 83 
191 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 

2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl 

Kollmannová, Ph.D. s. 38 
192 MORGAN, K. O. Dějiny Británie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2008. 656 s. ISBN 978-80-

7106-432-9. s. 430  
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britské šlechty vidíme, že v rukou držela prostředky pro uskutečňování různých kratochvílí a 

navíc jejich samotný podnikatelský zájem souvisel s transportem osob a věcí a jeho 

zrychlováním.“193  

Cestování a aristokracie se v průběhu let částečně významově prolíná. Ve chvíli, kdy 

se šlechta stává jakýmsi vzorem trávení volného času, luxusu a noblesy, který lze napodobit, 

stává se i cestování určitou noblesní formou, jak utratit peníze. „Aristokracie se městské 

populaci představovala hlavně prostřednictvím tisku jako lidé s volným časem: dostihy, lovy, 

hony a rybaření na venkově, hráčská vášeň a společenská sezóna v Londýně. Populace, pro 

kterou se volný čas stával stále více důležitý, proto aristokracii nezavrhovala.“194 

Ve své předešlé práci zabývající se luxusním zbožím a jeho symbolikou jsem se 

fenoménu cestování věnoval v rozsáhlejší míře. Snažil jsem se dohledat původ onoho 

vysokého statutu, který cestování má – v odstavci výše je toto detailně vysvětlen. Řada 

redakčních a inzertních témat v magazínu prezentovaných je s cestováním úzce spojena. I 

redaktorka Veronika Miškovská během rozhovoru uvedla, že jako jeden z významných 

faktorů ovlivňujících kvalitu jejich obsahu je fakt, že se snaží jít vždy ke zdroji tématu, tedy 

podniknout cestu, aby získali daný příběh.195 

S cestováním je spojen například obchodník s hodinkami Fabrice Fink, který létá po 

světě a svým klientům vyhledává ty nejvzácnější kusy.196 O podnikatelském úspěchu se často 

referuje jako o vydání se na dlouhou cestu, jako například v rozhovoru se slavným sportovním 

agentem a obchodníkem s uměním Pavlem Zíkou.197 Metafora cesty jako životního úspěchu je 

kulturně zafixovaná a koherentní – je spojena s jakousi představou toho, že pokud dojdu dál, 

dosáhnu na víc.198 „Chlap se stává chlapem, když má svoji vizi a cestu.“199 S cestováním 

souvisel i luxusní extatický prožitek zmiňovaný v podkapitole 4.2.3.    

                                                 
193 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 

2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl 

Kollmannová, Ph.D. s. 38 a 39 
194 MORGAN, K. O. Dějiny Británie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2008. 656 s. ISBN 978-80-

7106-432-9. s. 430 
195 Rozhovor s Veronikou MIŠKOVSKOU, redaktorka magazínu proč ne?!. Praha 12. 6. 2012. 
196 Proč ne?!. Praha: Economia, říjen 2012. ISSN 1213-7693. 
197 Tamtéž 
198 LAKOFF, G. – JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Přeložil Mirek Čejka. 1. vyd. Praha: Host, 2002. 

282 s. ISBN 80-7294-071-6. s. 36 
199 Proč ne?!. Praha: Economia, březen 2012. ISSN 1213-7693. 
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V rámci inzerce se tematika cesty jako aktu s vysokou symbolickou hodnotou objevuje 

například v použitých vizuálech společnosti Louis Vuitton z korporátní kampaně s názvem 

Core Values. V jejím rámci se objevují motta jako „Jsou cesty, které se stanou legendami.“, 

„Běh celého života může změnit jediná cesta.“ či „Některé hvězdy vám ukážou cestu.“. Cesta 

se stává mýtem o osobním obohacení a zdokonalení, které je určeno pouze vyvoleným.200 

4.2.7 Hodnota volného času a její luxusní charakter  

Ustálený český pojem Čas jsou peníze metaforicky vystihuje luxusní aspekt měření 

času a vlády nad osobním časem ve dvou rovinách, které v této kapitole zevrubně popíši. 

První rovinou je naše kulturní pojetí času a s ním spojená důležitost jeho měření. Druhou 

rovinou je pak luxusní aspekt času, který jednotlivci zbude pro provozování činností 

spojených s osobním zaujetím. 

O času je často referováno jako o drahocenném artiklu, kterým lze mrhat, nebo ho 

zužitkovat. „Čas je v naší kultuře cenným zbožím. Je to omezený rezervní zdroj prostředků, 

kterého využíváme k dosažení svých cílů. Pro moderní západní kulturu je typické, že se práce 

asociativně spojuje s časem, kterého je na ni zapotřebí, přičemž je čas přesně kvantifikován.“ 

Tato praxe není běžná ve všech kulturách a její rozvoj je spojen především se zrodem 

industriální kultury, kde je vztah času a peněz velmi blízký. Časem lze v podstatě platit, 

například časem, který jedinec odsedí ve vězení za spáchání trestného činu. Hodina práce je 

standardně přepočítávána na konkrétní nominální hodnotu. Dělení času na jednotky je uměle 

vytvořeným konstruktem, se kterým je spojena i potřeba jeho měření.201  

Ten, kdo je schopen čas měřit, nad ním i jistým způsobem vládne. To je také jeden 

z důvodů, proč je již od doby vzniku hodinového strojku jeho vlastnictví považováno za jistý 

druh luxusu. Tento luxusní aspekt je také spojen s vysokou náročností výroby mechanického 

hodinového strojku. Toto ponětí bylo částečně zastřeno příchodem digitálního měření času, 

které je z pohledu výroby, implementace a údržby mnohem méně nákladné. Segment 

mechanických hodinek představuje jednu z nejčastějších asociací se světem luxusu. Tento 

argument lze podpořit jak již citovaným výzkumem agentury Mather Advertures, tak i 

výsledky provedeného kvantitativního výzkumu.  

                                                 
200 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. Praha, 

2011. 62 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce PhDr. Denisa Kasl 

Kollmannová, Ph.D. s. 38 
201 LAKOFF, G. – JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Přeložil Mirek Čejka. 1. vyd. Praha: Host, 2002. 

282 s. ISBN 80-7294-071-6. s. 20 
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Cena jednoho kusu náramkových hodinek běžně dosahuje hodnoty několika desítek i 

set tisíc korun českých. V rámci zkoumaného magazínu lze o hodinkách mluvit jako o jednom 

ze stěžejních aspektů světa luxusu. Inzertní nebo redakční zmínka o nich se vyskytuje 

v každém jednotlivém vydání z roku 2012 a říjnové číslo je jim celé věnováno. Hodinky jsou 

spojovány s atributy jako přesnost, exkluzivita, rychlost či nedosažitelnost. Tento obraz je 

podporován v rámci redakčního i inzertního obsahu. Například společnost Breitling je častým 

sponzorem letectví a za pojítko mezi těmito dvěma odvětvími je považována právě přesnost. 

Tento dojem budí i již zmiňována asociace luxusních hodinek a fiktivní postavy agenta 

Jamese Bonda. V rámci obsahu jsou pak jako prestižní osobnosti prezentováni například letec 

Martin Šonka, prodejci hodinek Tomáš Janeba, Vladan Hájek a Zdeněk Kverka nebo šéf 

hodinářského koncernu Omega Stephen Urquhart.  

Titulní strana říjnového vydání zobrazuje Tomáše Janebu, ředitele společnosti 

Carollinum, Vladana Hájka, spolumajitele společnosti John Grove & partners a Zdeňka 

Kverku, který se svou manželkou Markétou Dušákovou spravuje Klenotnictví Dušák a butik 

Omega. Titulek pod jejich fotkou říká: „Pánové času – Tři muži, kteří vědí, kolik stojí čas“. 

Takové sdělení v daném kontextu přesně zapadá do výše zmíněné teorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19: Titulní strana říjnového vydání magazínu 

 Dle Veblena je právě volný čas tím nejmarkantnějším ukazatelem luxusu. Koncept 

zájmů, koníčků a volnočasových aktivit je relativně nový a může představovat další ukázku 
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toho, jak se většinová společnost snaží přiblížit světu luxusu. Ten, kdo má prostor k tomu, aby 

svůj čas obětoval činnostem, jež neprodukují materiální nadhodnotu, v podstatě konzumuje 

luxus. Takový jedinec má čas věnovat se zahálce.202 V dobách Veblena to byla právě šlechta. 

V předešlých kapitolách jsem zmínil řadu příkladů, kdy byli členové šlechtického stavu právě 

těmi iniciátory volnočasových či cestovatelských aktivit. Dnes je takové chování považováno 

za odznak duševní svobody, materiálního dostatku či osobního komfortu a má velmi luxusní 

charakter. Ve své podstatě je důkazem již dlouho existujících výrazných sociálních rozdílů a 

snahy o dosažení vyššího společenského statutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                 
202 VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Přeložila Jana Ogrocká. 1. vyd. SLON, 1999. 344 s. ISBN 80-

85850-71-0. 
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V. KOMPARACE OBSAHOVÉ A INZERTNÍ ČÁSTI 

MAGAZÍNU 

 Výsledky kvantitativní analýzy prokázaly, že třetina až polovina každého vydání je 

tvořena inzercí a produktovým PR.203 Na jejím základě byla dále zjištěna četnost výskytu 

inzertních sdělení v jednotlivých segmentech a v rámci konkrétních značek. Podrobný soupis 

přikládám v příloze č. 11. V následujících podkapitolách budou popsání nejvýznamnější 

zadavatelé inzerce v magazínu a jejich personální struktura. Tyto informace jsou ve všech 

případech veřejně dostupné a vydavatelství Economia je nikterak nezastírá. V tomto případě 

budou ovšem v komplexním souhrnu propojeny a doplněny o data získaná kvantitativním 

výzkumem veškerých vydání za rok 2012.  

 Ve druhé kapitole práce bylo zmíněno, že je třeba dbát na to, aby výzkumník 

nepřistupoval k analýze inzerce a redakčního obsahu předpojatě. Teze o konstruování vědomí 

skrze reklamu a PR vychází z nedokázaného předpokladu, že mezi zadavateli inzerce a 

vlastníky médií existuje jakési spiknutí.204 Tato práce toto stanovisko nezastává, ale nahlíží na 

koexistenci redakčního obsahu a inzerce jako na dvě vzájemně se doplňující složky společně 

konstruující velmi konzistentní ideologické prostředí. Pokud se vrátíme k narážce na vztah 

zadavatelů inzerce a vlastníků médií, je nutno podotknout, že následující analýza prokáže, že 

v konkrétním případu magazínu proč ne?! je jistá provázanost přítomna.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
203 Viz Příloha č. 5 
204 KUNCZIK, M. Základy masové komunikace. Přeložili Štěpánka Kudrnáčová a Michal Šmíd. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 1995. 307 s. ISBN 80-7184-134-X. s. 61 
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5.1 Nejvýznamnější zadavatelé inzerce 

V rámci dvoustránkové inzerce dominuje v četnosti výskytu společnost Carollinum 

propagující hodinářské výrobky Breitling, Patek Philippe a Rolex a společnost Dušák 

propagující hodinky Breitling.205 V rámci celkového inzertního spektra dominuje v četnosti 

výskytu relevantních produktů společně se dvěma předešlými ještě třetí společnost s názvem 

John Grove & partners. K porovnání přikládám graf zobrazující nejinzerovanější značky 

v magazínu za rok 2012 a infografiku znázorňující produktové portfolio společností 

Carollinum a John Grove & partners. 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 8: Graf zobrazující nejinzerovanější značky 

 Vyjma České spořitelny a kuchyňské značky Rolf Benz spadají nejinzerovanější 

značky do portfolia tří zmíněných společností, které představují také nejvýznamnější 

zadavatele inzerce v magazínu za rok 2012. Pokud se podíváme na celková produktová 

portfolia a porovnáme je s daty získanými pomocí kvantitativní obsahové analýzy, je 

prokazatelné, že každá jednotlivá značka z portfolia společností Carollinum a John Grove & 

partners byla v rámci inzerce či produktového PR zmíněna v magazínu za rok 2012 alespoň 

jednou. Logo společnosti Carollinum se v rámci inzerce objevilo celkem devětkrát, logo 

klenotnictví Dušák pak celkem osmkrát. Devětkrát byla inzerována značka Breitling spadající 

do portfolia obou výše zmíněných společností. Shodně sedmkrát se v inzerci objevily značky 

Hublot (hodinky) a Vertu (luxusní mobilní telefony), jejichž výhradním dovozcem do České 

republiky je firma John Grove & partners. 

                                                 
205 Viz Příloha č. 5 
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Příloha č. 9: Portfolio společností Carollinum a John Grove & partners 

 Přiložená infografika zobrazuje produktová portfolia společností Carollinum a John 

Grove & partners. U každé jednotlivé značky je uveden počet zmínek v rámci inzerce a 

produktového PR za rok 2012. 
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Příloha č. 10: Graf zobrazující největší inzerenty v magazínu za rok 2012 v poměru ke všem 

ostatním inzerentům 

 Graf číslo 10 ukazuje, že zhruba ve třetině inzertních případů byla zmíněna buď 

společnost Carollinum, Dušák či John Grove & partners, nebo výrobek z produktového 

portfolia značek, jež v rámci České republiky zastupují a distribuují. 

 Dalším významným subjektem obchodujícím v České republice s luxusní módou je 

akciová společnost Prospekta Moda CZ.206 I ta v roce 2012 v magazínu inzerovala, konkrétně 

značku Ermenegildo Zegna, jehož franšízu v rámci České republiky vlastní. Prostřednictvím 

produktového PR se pak na stránkách titulu objevily další značky z jejího produktového 

portfolia – Dolce & Gabbana, Valentino či Salvatore Ferragamo. V dubnovém vydání byla 

pak otištěna čtyřstránková reportáž referující o obuvi značky Salvatore Ferragamo a 

obsahující rozhovor s nynější majitelkou společnosti Giovannou Gentile Ferragamo.207  

 

 

 

                                                 
206 Viz www.prospektamoda.cz/o-nas [cit. 2013-12-06] 
207 Proč ne?!. Praha: Economia, duben 2012. ISSN 1213-7693. 
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5.2 Majetková struktura nejvýznamnějších inzerentů 

Společnost Carollinum provozuje několik luxusních butiků v pražské Pařížské ulici.208 

Je vlastněna Tamarou Kotvalovou, bývalou manželkou politika Petra Bendla. Výrobky, 

jejichž prodejem se v České republice společnost zabývá, se pravidelně objevují na stránkách 

zkoumaného magazínu v rámci inzerce a produktového PR. Ředitel společnosti Tomáš 

Janeba209 zároveň působí v rámci říjnového vydání magazínu, které se věnuje hodinkám, jako 

expertní hlas.210 

Společnost John Grove & partners je vlastněna více spolumajiteli. Je také majetkově 

provázána s vydavatelstvím Economia prostřednictvím Zdeňka Bakaly, který se svou 

manželkou vlastní podíl ve společnosti.211 Vladan Hájek, jeden ze spolumajitelů, je také 

využit jako expertní hlas v rámci říjnového vydání magazínu. Stejně jako Carollinum 

provozuje tato společnost několik luxusních butiků v Pařížské ulici.212 

Klenotnictví Dušák provozuje mimo vlastního obchodu se šperky a hodinkami i butik 

Omega na Staroměstském náměstí.213 Zdeněk Kverka je posledním z trojice expertních hlasů, 

které tvořily obsah stěžejního tematického článku říjnového vydání. S manželkou Markétou 

Dušákovou také provozují franšízu vlajkové prodejny společnosti Omega, která vyrábí a 

prodává především mechanické náramkové hodinky. Společnost Omega je také jedním 

z velkých zadavatelů product placementu ve filmové sérii James Bond. Součástí říjnového 

čísla byl rozhovor s ředitelem firmy Omega Stephenem Urquhartem. V magazínu se též 

objevila inzerce kombinující všechny tyto aspekty dohromady. 

 

 

 

 

 

                                                 
208 Hospodářské noviny. Praha: Economia, 9. 11. 2012. ISSN 1213-7693. 
209 Zdroj: www.carollinum.cz/cs/about/people/ [cit. 2013-12-04] 
210 Viz podkapitola 4.2.7 
211 Hospodářské noviny. Praha: Economia, 10. 4. 2012. ISSN 1213-7693. 
212 Hospodářské noviny. Praha: Economia, 9. 11. 2012. ISSN 1213-7693. 
213 Tamtéž 
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Obrázek č. 20: Inzerce společnosti Dušák zobrazující Jamese Bonda a hodinky Omega 

 Tři nejvýznačnější a největší inzerenti magazínu proč ne?! za rok 2012 obsahově 

naplňují nejen inzertní část magazínu, ale pravidelně i části produktového PR214 a nezřídka 

kdy také část redakční, jak bylo na několika příkladech dokázáno. Navíc lze vysledovat i 

majetkovou provázanost mezi inzerentem a vydavatelem v osobě Zdeňka Bakaly. 

 Ve stejném duchu se v dubnovém vydání objevuje rozhovor s optikem Filipem Žilkou, 

jehož produkty z prodejny Žilka Optik se pak na stránkách magazínu vyskytují v rámci 

inzerce a produktového PR.215 

 

 

 

 

 

                                                 
214 Viz příloha č. 12 
215 Proč ne?!. Praha: Economia, duben 2012. ISSN 1213-7693. 
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5.3 Skladba luxusních značek v rámci produktového PR 

 Pokud porovnáme seznam všech inzerovaných značek (příloha č. 12) s grafem 

nejčastěji zmiňovaných značek v rámci produktového PR (příloha č. 11), lze konstatovat, že 

značky Louis Vuitton, Hermés, Fendi, Ermenegildo Zegna, Cartier a BVLGARI (Bulgari) se 

objevovaly jak v rámci placené inzerce, tak následně jako zobrazené artefakty v částech 

magazínu, které byly v metodologickém úvodu práce definovány jako produktové PR. Značky 

Cartier a Boucheron spadají do portfolia společností Carollinum a John Grove & partners, 

které představují nejvýznamnější zadavatele inzerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 11: Graf zobrazující nejčastěji zmiňované značky v rámci produktového PR 

 V rámci tematického průniku inzertního a redakčního obsahu jsou relevantní 

především vydání z dubna a října zkoumaného roku, ve kterých se výrobky inzerentů objevily 

nejen v sekcích definovaných jako produktové PR, ale i v sekcích započítávaných do 

redakčního obsahu. V dubnovém vydání se nachází článek o výrobě hodinek Cartier 

obsahující rozhovor s Carole Forestier-Kasapi, která je za jejich výrobu ve zmíněné 

společnosti zodpovědná.216 Již zmíněné říjnové vydání, které představovalo jakési speciální 

číslo zaměřující se na hodinky, nabízí desetistránkovou reportáž ze světa českého 

hodinářského businessu. Tato reportáž obsahuje profily Vladana Hájka, Zdeňka Kverky a 

Tomáše Janeby.  

                                                 
216 Proč ne?!. Praha: Economia, duben 2012. ISSN 1213-7693. 
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V odpovědi na otázku, zdali je některá ze značek v magazínu akcentovanější, než ty 

jiné, odpověděl Jan Babka tak, že vědomě se tak neděje. Dodal, že pokud k tomu přeci jen 

dochází, bude to pravděpodobně způsobeno zajímavějším obsahem, který spotřebitelům 

taková značka nabízí. V rámci produktového PR lze na grafu číslo 11 vidět, že nejčastěji 

zmiňovanou značkou byl Louis Vuitton, který je z hlediska obratu největším luxusním 

producentem na světě a navíc je k němu i hojně odkazováno v rámci populární kultury, jak již 

bylo uvedeno v předchozích kapitolách. 
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VI. OVEŘENÍ HYPOTÉZ 

H1: Redakční obsah a inzerce magazínu proč ne?! společně prostřednictvím 

rozličných znaků konstruují specifickou realitu luxusního životního stylu,217 která je 

definována širokým spektrem symbolů spadajících do referenčního systému218, na jehož 

plné znalosti je čtenář schopný sdělení pochopit a správně interpretovat.   

 Tato hypotéza byla potvrzena. Každé číslo magazínu je vytvářeno s tím záměrem, aby 

co nejlépe vyhovovalo potřebám inzerce a tematicky inzerenty sdružovalo. V podstatě lze říci, 

že každé vydání koresponduje s inzercí a předkládá čtenáři velmi konzistentní strukturu 

příběhů a lifestylových stanovisek. Magazín se nesnaží pouze informovat, ale i vzdělávat, 

radit a soudit. Staví se do role již zmíněného arbitra vkusu, který čtenáře vzdělává v tom, co je 

dobré, módní, honosné a co se ve světě luxusu všeobecně sluší. Příběhy o luxusu, úspěchu a 

exkluzivitě jsou hlavními hodnotami, které jsou v rámci zkoumaného titulu akcentované a 

které vytváří obsah specifické reality luxusního životního stylu. 

H2: Několik významných inzerentů bude mít za důsledek tu skutečnost, že 

redakční obsah bude do zatím nespecifikované míry ovlivněn obsahem inzertním. 

Jinými slovy lze říci, že významní inzerenti budou mít zájem o vlastní zviditelnění 

v rámci redakčních obsahů.219 

 Tato hypotéza byla potvrzena. Kvantitativní analýza prokázala, že v rámci magazínu 

existuje úzké spektrum významných zadavatelů inzerce, kteří za rok 2012 obsadili téměř 

třetinu celkového inzertního prostoru. Na další zmínky o nich pak čtenář může narazit také 

prostřednictvím produktového PR a někdy i redakčního obsahu. V kategorii luxusního zboží 

se magazín zabývá v největší míře segmentem hodinek a šperků, který je také hlavní oblastí 

obchodního zájmu nejvýznamnějších inzerentů. Vzhledem k tomu, že je ale tento segment 

vnímán jako specificky luxusní také spotřebiteli, což prokázala citovaná studie trhu 

s luxusním zbožím v České republice, nelze z tohoto tematického překryvu vyvozovat další 

ověřené závěry, jelikož může být logicky způsoben situací na trhu.   

 

                                                 
217 BAUDRILLARD, J. Simulacra and Simulation. The University of Michigan, 1994. 165 s. ISBN 0-472-

09521-8. 
218 WILLIAMSON, J. Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. Marion Boyars, 1994. 

180 s. ISBN 978-0714526157. 
219 REUTER, J. – ZITZEWITZ, E. Do Ads Influence Editors? Advertising and Bias in the Financial Media. The 

Quarterly Journal of Economics [online]. 2006, vol. 121, č. 2, s. 197 – 227. [cit. 2013-10-30]. 
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H3: Magazín proč ne?! ideologicky splývá s představou udržování rovnováhy 

mezi nedostupností luxusních značek, tedy potvrzování podstaty luxusu, a mezi jejich 

otevíráním širším vrstvám z řad střední a vyšší třídy. Utvrzuje tak jakousi 

hédonistickou ideologii přibližování se světu luxusu skrze pořizování cenově dostupných 

luxusních artefaktů a zážitků. 

 Tato hypotéza byla potvrzena. Dle redaktorů je již v samotném názvu ukotvena 

myšlenka dovolení si něčeho neobvyklého, unikátního, výjimečného. Luxusní zboží se 

v současné době stalo dostupnějším širším vrstvám spotřebitelů. Tento fenomén je také často 

nazýván demokratizací luxusu a má dvě příčiny. Značky nabízející levné a módní oblečení, 

jako například Zara nebo H&M, nabízejí v podstatě kopie luxusních módních produktů 

podléhajících nejaktuálnějším trendům. Ve chvíli, kdy konzument nemusí utratit velké 

množství svých finančních prostředků za každodenní oblečení, zbývá mu větší množství na 

případnou koupi některého luxusního artefaktu. Druhou příčinou je fakt, že většina 

producentů luxusní módy rozšířila své portfolio o relativně cenově dostupnější předměty, 

jakými jsou parfémy a módní doplňky.220 Průmyslová výroba módního doplňku je 

v porovnání s výslednou cenou vytvořenou na základě označení luxusním logem velmi levná. 

Finální marže je tak mnohonásobně vyšší, než u extrémně drahých výrobků, jež je ale také 

časově a finančně nákladné vyrobit.  

 Podkapitola 4.2.3 rozebírala v magazínu se vyskytující formy sdělení, které popisují 

touhu po něčem nedovoleném jako legitimní a operují s kontrasty svátosti a neřesti v kontextu 

popření tradičních pořádků a nastolení nových hranic, kde dříve nedovolené či nemožné je 

najednou akceptovatelné a žádoucí. Magazín prezentuje příběhy a artefakty ze světa luxusu, 

umění, kultury, sportu, politiky či vrcholného businessu ve světle dosažitelnosti pro kohokoli, 

kdo si dokáže říci „proč ne?!“.     

 

 

 

 

                                                 
220 OKONKWO, U. Luxury, Fashion, Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1. vyd. Palgrave MacMillan, 2007. 

332 s. ISBN 978-0-230-52167-4. 
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ZÁVĚR 

Kvantitativní a kvalitativní obsahová analýzy lifestylového magazínu proč ne?! na 

získaných datech a příkladech textového a obrazového charakteru prokázala, že tento magazín 

je schopen díky logické a stylově homogenní kombinaci redakčního obsahu a inzerce vytvářet 

velmi sugestivní prostředí, na základě kterého může méně kriticky nahlížející čtenář vnímat 

titul jako jakéhosi bezchybného arbitra vkusu, který vždy ví, co je dobré, módní a stylové. 

Obsah magazínu v podstatě koresponduje s inzercí, což je umocňováno i vytvářením 

tematických čísel zaměřených na hodinky, gentlemanství, golf, osobní štěstí, automobilismus 

a jiná luxusně orientovaná témata. Skrze toto tematicky jednotné a soudržné prostředí je pak 

konstruována nekriticky zobrazená realita specifického luxusního životního stylu.  

Tento životní styl osciluje mezi demonstrací luxusu, který je exkluzivní a určený 

pouze zobrazeným ikonám, a mezi navozováním touhy po pořízení povznášejícího luxusního 

artefaktu či zážitku. Magazín využívá motivy a symboliku s luxusem úzce spojované, někdy 

také akcentované v populární kultuře. Čtenáři je tak nabízeno známé prostředí, o kterém není 

třeba pochybovat a lze mu plně důvěřovat. Tyto motivy a symbolika mají různý charakter. 

Mohou být všeobecné, jako například metafora cesty jako životního úspěchu nebo extatický 

prožitek z konzumace luxusního zboží a zážitků. Nabývají ale také velmi konkrétních forem 

jako například přenášení atributů spojovaných s Jamesem Bondem na řadového konzumenta 

skrze hodinky Omega. Luxusní realita tkví z části právě v poutavých příbězích, které z 

obyčejného konzumenta dělají někoho výjimečného – toho, kdo nepil běžné šumivé víno, ale 

šampaňské vynalezené benediktýnským mnichem Domem Pérignonem v 17. století, toho, kdo 

necestuje s kufrem, ale se zavazadly stejné značky, kterou používali na francouzském a 

anglickém královském dvoře, toho, který kouří stejné cigarety, jako ruští carové. Druhou částí 

luxusní reality je pak touha po nápodobě předložených vzorů a po dosažení prestiže skrze 

stejnou konzumaci, kterou provozují osoby za prestižní shledávané. 

Přes prokazatelné prolínání inzerce, produktového PR a redakčního obsahu, kterýžto 

fenomén byl v předchozích kapitolách popsán, si magazín proč ne?! uchovává 

nezanedbatelné množství původního redakčního obsahu, který se nedá prokazatelně spojit 

s některým z inzerujících subjektů. K němu paralelní linii představuje obsah zřejmě ovlivněn 

skupinou nejvýznamnějších distributorů luxusu v České republice, kteří jsou klíčovými 

inzerenty. Někteří z nich jsou finančně zainteresováni i v magazínu, v němž následně sami 

inzerují. Tito klíčoví inzerenti ovlivňují nejen inzerci, ale také redakční obsah. V uvedených 
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případech jsou zobrazeni jako ikony a arbitři, kteří doporučují své vlastní výrobky, přičemž 

rozhovor s nimi je sám o sobě nástrojem PR, skrze který jsou plánovaně šířeny konkrétní 

informace, které čtenář může vnímat jako neovlivněný redakční obsah. Stejnou problematiku 

lze vysledovat ve spojení s produktovým PR. To bez výhrady reprezentuje inzerci, jelikož 

zobrazuje konkrétní výrobky doplněné informacemi o ceně a místě možného pořízení. 

Zmínka o nich nemá hlubší smysl ani širší kontext, jedná se o pouhé zobrazení v sugestivně 

stylizovaném prostředí. Produktové PR ale jako inzerce nikdy označené není a otázkou 

zůstává, do jaké míry ho čtenář vnímá jako určitou formu skryté reklamy. Tento aspekt 

produktového PR totiž vůbec nemusí být brán čtenářem v potaz a ten k němu pak přistupuje 

nekriticky.   

Z výzkumu vyplývá, že magazín proč ne?! funguje jako prezentační platforma pro 

subjekty, které v tuzemsku distribuují luxus. Magazín cílí na segment luxusního trhu a je tedy 

zcela logické, že v rámci mediálního uvažování zastává funkci vyhledávaného prostředku pro 

komunikaci luxusního zboží. Nejvýznamnější čeští distributoři luxusního zboží s magazínem 

velmi úzce spolupracují. To lze vyvozovat přinejmenším z míry zadané inzerce a z množství 

předmětů zobrazených v rámci produktového PR.  Hloubku takové spolupráce zatím nelze 

porovnat vzhledem ke konkurenčním titulům, i tak se ale lze domnívat, že v rámci 

tuzemského mediálního trhu představuje magazín proč ne?! významný faktor utvářející a 

definující luxusní životní styl.  
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Summary 

Using the acquired data and examples of text and image character, the quantitative and 

qualitative content analysis of the lifestyle magazine proč ne?! demonstrated that this 

magazine is able to create highly suggestive environment through a logical and stylistically 

homogeneous combination of editorial content and advertising. A less critical reader can then 

perceive the title as a kind of a flawless arbiter of taste who always knows what is good, 

fashionable and stylish. The content of the magazine essentially corresponds with advertising 

which is enabled also by creating thematic titles aimed at watch, gentlemanliness, golf, 

personal happiness, automotive and other luxury-oriented topics. Through this thematically 

unified and cohesive environment a specific luxury lifestyle is constructed and depicted 

uncritically. 

 This lifestyle oscillates between two things: (1) The first is a demonstration of a luxury 

that is exclusive and belongs only to displayed icons; (2) The second is an intention to arouse 

desire for purchasing a luxury artifact or uplifting experience. Magazine uses motifs and 

symbolism closely associated with luxury, sometimes also accented in popular culture. The 

reader is thus offered a familiar environment which is undeniable and fully trustworthy. 

 Research suggests that the proč ne?! magazine works as a presentation platform for 

organizations which distribute luxury in the Czech Republic. The most significant Czech 

luxury distributors cooperate very closely with the magazine. This can be inferred from the 

number of objects displayed within adverts and product PR. The depth of such cooperation 

cannot yet be compared to competing titles but even so, it can be assumed that the proč ne?! 

magazine is an important factor in shaping and defining the luxury lifestyle. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis rozhovoru se šéfredaktorem magazínu proč ne?! Janem Babkou 

Jaká je rutina redaktorů při vybírání témat?  

Na úvod: rutina je něco, co k magazínu jako je proč ne?! bytostně nemusí (a nemá) patřit. 

Přesto určitá rutina redaktorů je ovlivněná především děním v dané oblasti v České republice 

(potažmo spíš v Praze). Co se děje kolem, toho si všímají víc než fyzicky méně dostupných 

událostí v zahraničí, případně v regionech. Je to sice relevantní i pro většinu čtenářů, ale 

nejzajímavější témata nepřicházejí téměř nikdy z toho, co se právě stalo v Praze. 

Z jakých okruhů se nejčastěji rekrutují?  

Myslíte témata? Pokud ano, pak... Byznys, móda, hodinky a šperky, umění a design, 

gastronomie, cestování, automobily, bydlení, sport a další volnočasové aktivity. 

Kdo témata vybírá a schvaluje? 

Společně redakční tým s tím, že užší výběr je na vedoucím magazínu a finální na zástupkyni 

šéfredaktora. 

Jaká jsou konkrétní kritéria při výběru témat?  

Kreativita nebo inovace, jiný pohled na věc u osobností, maximální kvalita produktu/služby, 

exkluzivita, relevance k životu či aspiraci čtenářů. 

Jak důležité je se v rámci kvalitního zpracování tématu účastnit tiskových konferencí a 

press tripů?  

Tiskové konference nejsou důležité, press tripy také ne, pokud máte na mysli 10 novinářů a 

stejný program pro všechny. Smysl mají takové, které iniciuje sama redakce a z nichž může 

vzniknout nějaký originální materiál. 

Jste na takové akce často zváni?  

Ano. Účastníme se jich ale velmi výběrově. 
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Existuje případně určitý okruh subjektů, se kterými spolupracujete na stále bázi?  

Ano, snažíme se být v kontaktu se všemi, kdo dělají něco zajímavého a relevantního k tomu, 

co děláme my.  

Reagují na obsah proč ne?! čtenáři? Říkají si sami o témata prostřednictvím e-

mailů/komentářů? Hodnotí obsah?  

Minimálně. Z hlediska kusů prodaného nákladu vs. emailů by se dalo říct téměř vůbec. 

Naopak při osobních setkáních (formální focus groups, ale i neformální setkání) se ukazuje, 

že si HN/proč ne?! všímají a rádi se k tématům vyjadřují. 

Máte přednostní přístup k exkluzivním materiálům a osobám?  

Někdy ano, ale není to pravidlo. Leckdy je za exkluzivitu vyžadován adekvátní prostor v 

magazínu a na míře té adekvátnosti se s druhou stranou někdy shodneme, někdy ne. 

Jaká je dle vás cílová skupina magazínu?  

Hlavní skupinou jsou ekonomicky aktivní lidé mezi 35-54 lety, 2/3 muži, 1/3 ženy, převážně 

vysokoškolsky či středoškolsky vzdělaní, podnikatelé či zaměstnanci v rozhodujících 

pozicích. Jazykem mediálních agentur jde z velké části o nejkvalitnější skupinu A podle 

socioekonomické klasifikace. Co se týká proč ne?!, oslovujeme lidi, kteří vyhledávají 

maximální kvalitu ve svém životě, v našem případě se týká materiálních věcí. To nutně 

neznamená, že si všichni tyto věci pořizují v té škále, v jaké o nich magazín proč ne?! 

informuje. Magazín za 25 Kč (s Hospodářskými novinami) funguje i pro lidi, kteří na 

popisovaný životní styl aspirují. 

Jak na ni nahlížíte a jak ji hodnotíte v porovnání s cílovou skupinou Hospodářských 

novin? 

Cílová skupina je stejná, jen servis, který od media dostávají, je jiný. proč ne?! je součástí 

deníku Hospodářské noviny, doplňuje ho. Z principu noviny a měsíčník mají jiný obsahový 

formát. Lifestylová témata nedostávají v novinách takový detailní prostor, naopak v proč 

ne?! se neobjevují například politická témata.  
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Je stejná, jako u deníku, nebo se jistým způsobem liší? 

Lifestyle magazín určitě oslovuje i čtenáře, pro něž ekonomicko-politické informace 

v Hospodářských novinách nejsou na denní bázi natolik důležité. Naopak některým čtenářům 

Hospodářských novin může magazín připadat jako zajímavý, ale zbytný, setkal jsem i s 

takovými názory. 

Znáte důvěrně značky, o kterých píšete?  

Snažíme se znát důvěrně nejen značky (což je dost často spíš záležitost absorbování informací 

z marketingu a PR), ale také samotné výrobky/služby a lidi, kteří za nimi stojí. Je to 

samozřejmě profesní povinnost tím spíš, že některé věci z luxusního segmentu nejsou člověku 

dostupné pro každodenní používání. 

Jste účastníkem popisovaného životního stylu?  

Ano, ale ne ve všech oblastech. Použiju přirovnání: nejkvalitnější gastronomie je samozřejmě 

řádově dostupnější než nejkvalitnější reality. 

Je některá ze značek v magazínu akcentovanější? Například kvůli dominanci na trhu 

apod.  

Pokud je některá ze značek akcentovanější, je to předpokládám tím, že vytváří zajímavější 

produkty či příběhy, které jsou čtenářsky atraktivní.  

Dokážete říci, v jaké míře pracujete s PR materiály?  

Pracujeme s nimi na denní bázi v tom smyslu, že je používáme jako jeden z inspirativních 

zdrojů. Zahraniční značky mají tyto materiály často velmi kvalitní a propracované, plné 

nápadů a prací lidí, kteří jsou špičkou ve svém oboru. Zároveň ale do redakce jsou zasílány i 

PR materiály značek či výrobků či lidí, které jsou mimo koncepci proč ne?! - takových je 

značné množství. 
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Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s redaktorkou magazínu proč ne?! Veronikou Miškovskou 

Jaká je rutina redaktorů při vybírání témat?  

Dříve jsme neprosazovali strukturu monotematických čísel, ale z inzertních důvodů jsme je 

začali vytvářet. Máme pravidelný speciál zaměřený na golf. Konkrétní témata pak vybíráme 

podle toho, jak se nabízejí – móda, auto, bydlení, cestování, samozřejmě Vánoce. Vycházíme 

tedy často z ročního období – například září je zasvěcené módě a my se snažíme dodávat 

podobné informace jako Vogue. Letos v říjnu tam například budou šperky a hodinky, což je 

podpora inzerce. V podstatě se musí vymyslet zhruba jedenáct nosných témat, aby se zaplnil 

celý rok. Velká témata se konzultují s inzercí, ale redaktor se jich pak vždy nemusí striktně 

držet v rámci jednotlivých článků. Články tedy vycházejí buď ze zadání monotematického 

čísla, nebo z aktuálního dění. proč ne?! má takový kánon – témata musí být neobvyklá a 

taková, která v jiném médiu čtenář nenajde. A samozřejmě musí odpovídat cílové skupině, 

takže jsou to věci luxusní, zajímavé tematicky, nebo způsobem zpracování. Pokud přijede 

nějaká celebrita a my víme, že o ní bude velký mediální zájem, tak rozhovor s ní 

nezařazujeme.   

Z jakých okruhů se nejčastěji rekrutují?  

Móda, auto, bydlení, cestování… jak již bylo řečeno. 

Kdo témata vybírá a schvaluje? 

Zástupkyně šéfredaktora pro přílohy. Šéfredaktor Hospodářských novin do výběru 

nezasahuje. 

Jaká jsou konkrétní kritéria při výběru témat?  

Hlavně exkluzivita a afinita k cílové skupině. 

Jak důležité je se v rámci kvalitního zpracování tématu účastnit tiskových konferencí a 

press tripů?  

Máme zásadu, že při psaní reportáže na místo jedeme. S lidmi mluvíme tváří v tvář a 

nepřebíráme informace z tiskových zpráv. Press tripy jsou pro nás tedy důležité. Podnikáme 

ale i vlastní cesty za zpracováním tématu a lidi to často překvapuje. Snažíme se zajistit si i 
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exkluzivní press tripy komunikací přímo se společností. Když například testujeme parfémy, 

tak to opravdu děláme a nepřebíráme informace z tikových zpráv. 

Existuje případně určitý okruh subjektů, se kterými spolupracujete na stále bázi?  

Samozřejmě komunikujeme více s inzertními klienty. Louis Vuitton, Prada, Fendi, společnost 

Carollinum, Prospekta Moda. Ale jsou i malé společnosti, které u nás třeba neinzerují, ale 

podílejí se na zajímavých věcech a jsme s nimi také v častém kontaktu.  

Reagují na obsah proč ne?! čtenáři? Říkají si sami o témata prostřednictvím e-

mailů/komentářů? Hodnotí obsah?  

Ke mně osobně se dostane minimum reakcí. A obecně platí, že když ano, tak se jedná o 

negativní věci. Na pozitivní reakce si pamatuju dvě. Nezažila jsem, že by si řekli o téma. 

Máte přednostní přístup k exkluzivním materiálům a osobám?  

Odpověď viz výše. Někdy exkluzivní přístup máme. Hodně selektujeme, a pokud to chceme 

přijmout, tak se musí jednat o opravdu exkluzivní materiál. 

Jaká je dle vás cílová skupina magazínu?  

Především inteligentní lidé. Nejsou to přednostně muži, čtou nás i ženy. Myslím ale, že částí 

čtenářů je proč ne?! vnímáno jako snobský doplněk. Zobrazované zboží nemusí pouze 

konzumovat, jde i o snovou složku. Řada čtenářů může pouze o zobrazovaném životním stylu 

snít. Navíc není hlavním kritériem vysoká cena zobrazovaného zboží, ale kvalita a 

exkluzivita.  

Jak na ni nahlížíte a jak ji hodnotíte v porovnání s cílovou skupinou Hospodářských 

novin? 

Hospodářské noviny jsou plné těžkých byznysových informací a ne všechny musí lifestyle 

zajímat. I když může být v novinách tématem krize a šetření, tak náš magazín se jmenuje 

proč ne?! a ten název je dost výmluvný (naším předobrazem je How To Spend It od Financial 

Times). Navíc píšeme o věcech, za které se nemusí utrácet jen peníze, ale třeba energie nebo 

čas.  
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Znáte důvěrně značky, o kterých píšete?  

Ano. Nějakou dobu o tom píšu a znám je důvěrně. 

Jste účastníkem popisovaného životního stylu?  

Ve většině případů nejsem konzumentem, ale láká mě.  

Dokážete říci, v jaké míře pracujete s PR materiály?  

Velmi málo a pouze v okrajových článcích či rubrikách. Hlavní články na PR článcích nikdy 

založeny nejsou. Ale ne každý PR materiál je špatný a jsou případy, kdy je jejich užití zcela 

v pořádku a přináší důležité informace. V proč ne?! ale nejsou zásadním „plnidlem“ obsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Příloha č. 7: Mapa značek komunikovaných v rámci inzerce a produktového PR 
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Příloha č. 12: Tabulky se všemi výsledky kvantitativní analýzy (tabulka) 
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