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Abstrakt 

Práce popisuje oblast firemních magazínů v České republice, sdružení vydavatelů, 

soutěže, firmy specializované na produkci firemních tiskovin. Zvláštní pozornost je 

věnována doposud vykonaným průzkumům firemních médií. Pro porovnání je stručně 

nastíněna situace v oblasti firemních magazínů ve Velké Británii. Jako příklad současné 

firemní tiskoviny v České republice je zvoleno firemní B2B periodikum s názvem Elit 

magazín. Za účelem zjištění způsobu produkce tiskoviny proběhlo polostrukturované 

interview, pro získání názorů zodpovědných pracovníků vydavatele strukturované 

interview a pro získání názoru čtenářů dotazníkové šetření. Výstupem je porovnání 

názorů na straně vydavatele a na straně čtenáře. Protože je firma vydávající zkoumané 

periodikum součástí nadnárodní skupiny, v níž některé další země také vydávají vlastní 

magazín, je do práce zahrnuto také zmapování osvědčeného řešení centralizované 

produkce magazínu společnosti Volvo Trucks s názvem Globetrotter Czech. Pro 

zmapování produkce bylo použito polostrukturované interview na národní úrovni, 

v redakci agentury, která pro národní zastoupení koncernu připravuje českou mutaci 

tiskoviny. V závěru je produkce obou periodik porovnána se záměrem nastínit 

teoretický potenciál periodika nadnárodní firmy. 

 

 

Abstract 

The thesis describes business magazines in the Czech Republic, association of 

publishers, national awards, specialized publishing agencies. Special attention is 

focused on surveys of business magazines that have been carried out up to now. The 

situation on the market of business magazines in Great Britain is briefly described for 

comparison purpose. As an example of a present-day business magazine, the B2B 

periodical called Elit magazín was selected. To describe the way of its production, a 



   

half-structured interview was carried out. To describe the opinion on the side of the 

producing company a structured interview was carried out, for description of the 

readers´opinion a questionnaire survey was chosen. The output is the comparison of 

both opinions. Because the producing company is a part of multinational company, 

where some other countries produce business magazines as well, a mapping of time-

proven solution of the Volvo Trucks multinational company magazine named 

Globetrotter Czech is carried out. In the conclusion both productions are compared with 

intention to sketch out a theoretical potential of the multinational periodical. 
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rodinné firmy. Firma časopis vydává se záměrem přímo působit na zákazníky a obchodní partnery, 
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Úvod 

Tématem této magisterské práce jsou firemní časopisy, se zvláštním zřetelem na 

firemní magazíny typu B2B. Práce se firemními periodiky zabývá z perspektivy 

mediálních studií. Cílem práce je základní deskripce oblasti firemních magazínů, 

průzkum produkce jednoho vybraného periodika (Elit magazín firmy Elit CZ) a 

dotazníkový průzkum mezi jeho čtenáři. V rámci srovnání je zkoumána produkce 

druhého média, magazínu nadnárodního koncernu Volvo s názvem Globetrotter Czech. 

V závěru je produkce obou médií porovnána.  

Práce je rozdělena na teoretickou část a výzkumnou část. V úvodu první části 

považuji za vhodné ujasnit používané termíny. Jsou zde uvedeny zdroje pro definice 

pojmů média, masová média, časopis, firemní časopis (s objasněním terminologie B2B, 

B2C, B2E), magazín (k tomuto důležitému termínu je připojena i stručná historie tohoto 

typu média), z hlediska současné produkce firemních magazínů je klíčový pojem 

content marketing (obsahový marketing), často jsou zaměňovány termíny výzkum / 

průzkum / dotazníkové šetření, metoda / metodika. 

Navazuje popis postavení firemních periodik z hlediska zákonů České republiky, 

podmínky pro registraci, povinnosti vydavatele, sankce při jejich nedodržení. 

Další kapitola zasazuje českou scénu firemních časopisů do světového kontextu. 

Pro tento účel jsem zvolil příklad rozvinutého systému, jakým je průmysl firemních 

časopisů ve Velké Británii. Poukazuji na zdroje, které toto ostrovní království považují 

za vlast nejstarších tištěných firemních médií (Lloyd´s List, 1734) i prvních magazínů 

(Gentleman´s Magazine, 1731). Navazuje popis sdružení (Content Marketing 

Association, CMA), které se dotýká i České republiky – členem mezinárodní organizace 

International Content Marketing Forum je prostřednictvím agentury Boomerang 

Publishing i Česká republika – a profesního sdružení Professional Publishers 

Association, APA, které sdružuje vydavatele (původně týdeníků a podobných periodik) 

již od roku 1913. V Británii je věnována magazínům poměrně velká pozornost i na 

akademické půdě. Krátce se zastavím u konferencí Mapping the Magazine, které již 

třikrát uspořádala univerzita v Cardiffu, konkrétně přednášející na Cardiff School of 

Journalism, Media & Cultural Studies Tim Holmes.
1
 Kapitolu o Velké Británii uzavírá 

                                                 

 
1
 Podobnou aktivitu se mi v rámci České republiky nepodařilo najít, a plánovanou kapitolu v 

popisu české mediální scény – viz teze – jsem se rozhodl z práce vypustit. 
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popis webu Magforum.com, velmi dobrého a obsáhlého zdroje informací o magazínech, 

který provozuje bývalý ředitel Watford School of Publishing na West Herts College ve 

Watfordu Anthony Quinn.  

Následující kapitola, Současnost firemních magazínů v ČR, začíná popisem 

českého sdružení – Unie vydavatelů a role Sekce časopisů při výzkumu B2B periodik. 

Dále jsou popsány soutěže týkající se firemních periodik: Zlatý středník, Czech Top 

100, Fénix content marketing a Časopis roku Unie vydavatelů. Další podkapitola 

rozděluje způsoby produkce firemních magazínů (vedle marginálních případů, kdy si 

firma kompletně svůj magazín produkuje sama) na klasická nakladatelství, která mají 

také divizi firemních periodik (například Mladá fronta), specializovaná nakladatelství 

(Autopress), PR agentury (AC&C Public Relations) a specializované content 

marketingové agentury (Boomerang publishing). 

Zatím nejrozsáhlejší průzkum B2B časopisů v ČR, jejich čtenářů, vnímání a 

dalších faktorů provedla česká pobočka výzkumné firmy Millward Brown pro Sekci 

časopisů Unie vydavatelů v roce 2012. O tomto průzkumu i o jeho předchůdcích 

pojednává poslední kapitola teoretické části práce. 

 

Výzkumná část začíná popisem cíle výzkumu a výzkumnými otázkami. 

Následuje kapitola o použité metodice. V práci jsou použity jak kvalitativní metody 

(strukturované interview, studium písemných dokumentů), tak kvantitativní metody 

(dotazníkové šetření). Z kvalitativních metod je použito strukturované interview 

(rozhovory s pracovníky vydavatele Elit magazínu, kteří se na jeho tvorbě podílejí). Ke 

kvalitativním metodám patří i studium písemných pramenů, v tomto případě jsou to 

archivní výtisky Elit magazínu a jeho předchůdců. Strukturovanému interview je velmi 

blízký rozhovor podle návodu, který byl použit pro získání informací o produkci 

magazínu Globetrotter. 

Jako kvantitativní metoda proběhlo dotazníkové šetření mezi čtenáři Elit 

magazínu. Jeho primárním cílem bylo porovnat představu, jakou mají zodpovědní 

pracovníci vydavatele, s názory příjemců – čtenářů tiskoviny. Firma si v současnosti 

svůj magazín produkuje vlastními silami „in house“ a plošný průzkum mezi čtenáři 

nikdy neprováděla. Zpětnou vazbu získávala pouze z kontaktů obchodních zástupců se 

zákazníky – čtenáři.  

V rámci průzkumu ve vydávající firmě proběhl napřed pilotní rozhovor, podle 

kterého byla vytvořena pevná sada 12 otázek použitých při strukturovaném interview se 
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čtyřmi klíčovými osobami ovlivňujícími vznik firemního magazínu. Rozhovory 

proběhly jednotným způsobem, výstupem byl zvukový záznam. Nahrávky byly 

přepsány do textové podoby a dále zpracovány. Kromě přímého výstupu – názorů 

zástupců firmy na zkoumanou tiskovinu, které tato práce zaznamenává, byly z výstupů 

všech čtyř inrerview vytvořeny hypotézy pro dotazníkové šetření. 

Konstrukce vzorku: Protože distribuční seznam tiskoviny má vhodnou podobu 

(neobsahuje pravidelně se opakující struktury), zvolil jsem pro konstrukci vzorku 

metodu systematického výběru. Při distribuovaném nákladu tiskoviny 2100 kusů 

vznikl systematickým výběrem vzorek 300 příjemců. Protože na distribuci a sběru 

dotazníků se podíleli obchodní zástupci firmy, bylo z ekonomických důvodů 

rozhodnuto, že maximální počet dotazníků na jednoho zástupce mohou být 4 kusy. 

Tímto zásahem vznikl konečný soubor 271 respondentů, na které následně směřovaly 

dotazníky. Návratnost dotazníků činila 48,7 %. Zpracování dotazníku probíhalo 

zadáváním do programu SPSS podle připraveného klíče.  

Za podrobným popisem metodiky následuje zpráva z průzkumu ve firmě 

vydavatele a z dotazníkového šetření mezi čtenáři jejího magazínu. Z průzkumu čerpá 

data případová studie firemního periodika Elit magazín, která zachycuje historii 

produkce této tiskoviny i jejích předchůdců od roku 2000, současné schéma produkce, 

popis tiskoviny, model financování (tiskovina je zcela financována z firemních zdrojů, 

neprodává se reklamní plocha).  

Práce reflektuje také skutečnost, že nezávisle na vydání českého Elit magazínu 

začaly vycházet tiskoviny shodného jména i v sesterských firmách skupiny Elit 

v Rumunsku a na Ukrajině. Tyto magazíny sice využily při svém vzniku například 

layout české verze, v žádném případě se ale nedají označit za jazykovou mutaci. Jejich 

produkce však nebyla předmětem výzkumu v této práci, tato informace je důležitá pro 

závěrečné návrhy na produkci magazínu podle modelu centralizované mezinárodní 

produkce. Doplňková případová studie popisuje centralizovanou produkci  magazínu 

Globetrotter Czech, který vydává česká pobočka divize nákladních automobilů 

koncernu Volvo. Podobně jako ve firmě produkující Elit magazín, i zde proběhl 

rozhovor, cílem ovšem nebylo zachycení názorů zodpovědných pracovníků na 

produkovanou tiskovinu, ale deskripce modelu produkce tiskoviny.  

Následuje závěr práce s porovnáním produkce obou magazínů. Koncept vydání, 

formy a obsahu Elit magazínu srovnávám s modelem centrálně produkovaného 
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firemního magazínu Globetrotter Czech. Srovnání konceptu obou periodik směřuje 

k názornějšímu porovnání teoretických možností pro vydávání firemních periodik.  

Celá práce se tak zabývá popisem produkce konkrétního firemního magazínu 

v porovnání s teoretickým potenciálem, což by v praxi mohlo směřovat k  návrhům  na 

zlepšení firemní produkce podle propracovaného a v praxi osvědčeného řešení velkých 

nadnárodních vydavatelů firemních periodik. 

 

Základní literatura a zdroje: Jiří Reichel: Kapitoly metodologie sociálních 

výzkumů, Jan Hendl: Kvalitativní výzkum, František Zich: Úvod do sociologického 

výzkumu, Miroslav Disman: Jak se vyrábí sociologická znalost, Arthur Asa Berger: 

Media analysis techniques a Media and communication research methods, Tim Holmes: 

Mapping the Magazine (Cardiff school of journalism online, Journalism studies),  

Anthony Quin: Magforum.com (online), Content Marketing Association (online – 

www.the-cma.com), Professional Publishers Associationn (online – www.ppa.co.uk), 

Content Marketing Institute (online – www.contentmarketinginstitute.com),  Unie 

vydavatelů České republiky (online – www.unievydavatelu.cz). Archiv výtisků Elit 

magazínu – firma Elit CZ. 

 

Akademické práce na příbuzné téma: Jitka Michlíčková: Firemní časopisy: 

některá specifika a problematiky (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

v Brně, 2007), Veronika Nováková: Role palubního magazínu Review v komunikaci 

společnosti České aerolinie (Vysoká škola ekonomická Praha, 2013), Vendula 

Voláková: Firemní časopisy pro zaměstnance na příkladech časopisů České spořitelny 

a Komerční banky (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2010). 

 

Kompletní seznam zdrojů je uveden na konci této práce, přímé webové odkazy 

včetně data citace jsou průběžně umístěny v poznámkách pod čarou. 

 

 

 

 

http://www.the-cma.com/
http://www.ppa.co.uk/
http://www.contentmarketinginstitute.com/
http://www.unievydavatelu.cz/
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Firemní tiskoviny: terminologie, definice a systemizace 

1.1 Terminologie 

Úvodem bych chtěl firemní tiskoviny zasadit do rámce mediálních pojmů, od 

nejobecnějšího pojmu, tedy „média“. U termínu „firemní časopis“ vysvětlím bližší 

dělení, u pojmu „magazín“ krátce nastíním historii typu média, o kterém pojednává tato 

práce. Zastavím se u pojmu Content Marketing, který je pro současnou produkci 

magazínů podstatný. Závěrem podkapitoly se zmíním o několika termínech 

sociologického výzkumu. 

1.1.1 Média 

Pojem média pochází z latiny, jeho původní význam znamenal střed, prostředník nebo 

zprostředkovatel. Antonín Pavlíček (2007, s. 7) vysvětlil, že se tímto pojmem můžeme 

setkat také v jiných oborech, která nemají přímou souvislost s mediální politikou a 

komunikací. Jedná se například o sociální vědy, přírodovědné obory. Bertrandová a 

Hughes (2005, s. 4) k tomuto širokému pojetí dodávají, že slovem „média“ obvykle 

myslíme „technologie, které poskytují spojení mezi mnoha lidmi, tedy masová média: 

rozhlas, televizi, noviny, film, web“. 

1.1.2 Masová média 

Šmíd (in Osvaldová a kol., 2007, s. 118) uvádí, že často užívaný pojem masová média 

„nemá přesně vymezené hranice, rozumí se jimi jak technický prostředek, komunikační 

kanál, tak sociální instituce, organizace masové komunikace“. Zároveň doplňuje, že 

„Českým ekvivalentem pojmu média, masmédia jsou „hromadné sdělovací prostředky“, 

„prostředky masové komunikace“ nebo „prostředky masové informace“. Podrobně se 

termínem masová média zabývají Jirák a Köpplová ve stejnojmenné publikaci, kde 

uvádějí, že „se jedná o historicky a společensky podmíněné formy sociální komunikace, 

jejichž (minimálním) společným charakteristickým rysem je to, že díky technickým, 

organizačním a distribučním možnostem jsou (potenciálně) dostupné neomezenému 

množství adresátů/uživatelů a (reálně) využívané jejich velkým počtem; nabízejí těmto 

uživatelům obsahy, které pro ně mohou být z různých důvodů (pro poučení, orientaci ve 

světě, návody na jednání i jako zdroj zábavy) použitelné; tyto obsahy nabízení průběžně 
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nebo pravidelně a na zájmu a potřebách uživatelů namnoze závisí samotná existence 

těchto forem komunikace (ať z důvodů ekonomických, nebo politických, např. 

stranických).“ (Jirák, Köpplová 2009, s. 21.) 

1.1.3 Časopis 

Časopis je označován jako „tiskovina, která vychází pravidelně v určité místě, které má 

nejméně půlroční a nejvíce jednotýdenní periodicitu. Od deníku se liší menší aktuálností 

i větší podrobností probíraných témat. Svou strukturou, stavbou textů i celkovým 

zaměřením je určena vyhraněnému okruhu čtenářů, který je již zpravodajsky 

informován a hledá detailnější nebo specializované údaje“ (Dolanská in Osvaldová a 

kol., 2007, s. 42).  

Historicky spadá vznik časopisu až do druhé poloviny 17. století, kdy dochází 

k pozvolné diferenciaci periodického tisku. Zde je na místě konstatování, že první 

časopisy byly určeny odborné veřejnosti, konkrétně vědcům,
2
 nebyla to ještě periodika 

s převážně zábavní funkcí. 

1.1.4 Firemní časopis, B2B, B2C, B2E 

Základní dělení je možno vést podle rovin interní / externí. Toto dělení se kryje 

s pojetím firemních public relations. Externí komunikaci a s ní zaměření časopisu lze 

dále dělit podle zaměření na koncového zákazníka (známou pod zavedeným 

marketingovým označením business-to-customer, tedy B2C) a komunikaci určenou 

obchodním partnerům (business-to-business, B2B). Marketing mezi podniky (B2B) lze 

definovat jako „všechny činnosti, které jsou zaměřeny na marketing produktů pro 

organizace (podnikatelské, vládní, distribuční), s cílem jejich opakovaného nákupu nebo 

užití k výrobě spotřebních produktů, produktů pro další výrobu nebo pro usnadnění 

podnikatelských činností.“
3
 Rozdíly mezi B2C a B2B komunikací popisuje De 

Pelsmacker (2009) na s. 523. Podrobně se rozdíly mezi komunikací pro obchodní 

partnery a komunikací pro koncového zákazníka zabývá práce Zuzany Slukové 

z Katedry marketingové komunikace a public relations FSV UK (Sluková 2011). 

Zkratka B2E (business-to-employee) označuje komunikaci se zaměstnanci, tedy 

v tomto případě zaměstnanecké časopisy.  Podle Sama Blacka (1994) je hlavním cílem 

interního časopisu komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Firemní časopis pomáhá 

                                                 

 
2
 Jirák – Köpplová, 2009, s. 64. 

3
 Gross, A. C., Banting, P. M., Meredith, L. N. and Ford, I. D. (1993), Business Marketing. 

Boston, Houghton Miffin, podle De Pelsmacker 2009, s. 521. 
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zejména ve velkých podnicích „upevňovat pocit sounáležitosti a společného naplňování 

podnikových cílů“ (Němec 1996, s. 162). 

V rámci akronymů B2(X) je možné se ještě setkat se zkratkou B2G. Znamená 

Business to Government, tedy cílení na státní organizace.  

1.1.5 Magazín 

Základní slovníková definice magazínu zní: „Periodická publikace, obsahující povídky, 

články, reklamu atd. Magazín může být specializovaný, nebo určený generálnímu 

publiku“ (Ellmore 1990, s. 343). Ellmore ještě uvádí heslo „magazínový styl“ jako 

používání sazby a layoutu typického pro magazíny (v protikladu ke stylu novinovému).  

Mezinárodní encyklopedie komunikace (Donsbach 2008) věnuje magazínu 10 stran. 

Konstatuje, že „Žádné jiné médium nemůže soupeřit s magazíny co do nadčasovosti, 

stálosti a záběru. Magazíny odrážejí a utváří témata, názory a trendy současnosti; také 

interpretují a utvářejí kolektivní paměť společnosti. I když kritiky trápí žurnalistika 

založená na celebritách („celebrity journalism“) a tlak inzerentů na původní obsah, 

diverzita magazínů z nich dělá hlas pro staré i mladé, muže i ženy, liberály i 

konzervativce, bohaté i marginalizované.“ (Donsbach 2008, s. 2745.) Carol B. 

Schwalbe z Arizonské státní univerzity, autorka hesla Magazine, dělí magazíny na 

určené pro generální publikum a specializované. Uvádí pro B2B alternativní označení 

trade magazines, specialized business magazines. Dále Schwalbe uvádí rozdíly mezi 

čtenáři odborných a všeobecných magazínů: „Uses and gratification studie
4
 ukazují, že 

čtenáři profesních magazínů a týdeníků preferují odbornost a informace, zatímco čtenáři 

všeobecných magazínů hledají zábavu a rozptýlení.“ (Donsbach 2008, s. 2745.) 

Magazín  je označován v přeneseném slova smyslu jako „ilustrovaný časopis“. Je svou 

podstatou polytematický, je schopen spojovat námětově a žánrově nesourodé a formálně 

odlišné menší celky. Má většinou periodický charakter (Maršík in Osvaldová a kol., 

2007, s. 115). Další dělení magazínů nabízí např. Quinn (Magforum.com), popisuji jej 

blíže v kapitole 2.4. 

1.1.6 Magazín, historie 

Termín „magazín“ pochází z arabštiny a doslova znamená „sklad“. V přeneseném 

významu byl v angličtině ještě před skutečnými magazíny použit v pojmenování knih 

                                                 

 
4
 [online]. [cit. 2015-04-14]  http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/usesandgratifications.htm , 

nebo podrobněji Berger (Media analysis techniques 2014) s. 118 – 123. 

http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/usesandgratifications.htm
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(např. Animadversions of Warre; or, a Militarie Magazine, 1639). Poprvé bylo označení 

magazín ve smyslu tiskoviny svého druhu použito v názvu Gentleman´s Magazine 

(leden 1731), jehož reklama odůvodňovala název tím, že „schraňuje, jako ve skladu (in 

Magazine) ty nejpozoruhodnější kusy“ z textů tehdy tištěných v Británii. (Andrew King, 

Canterbury University, in Donsbach 2008, s. 2749.) Za předchůdce Gentleman´s 

Magazine lze označit Gentleman´s Journal (1692-1694) a Mercure Galant (1672-1724). 

„Dalšími předchůdci magazínu jsou klíčová periodika osvícenství: německý Erbaütliche 

Monaths-Unterredungen (1663-1668), britský Philosophical Transactions (1665-) a 

francouzský Journal des Scavans (1665-1753), které poskytovaly učeným čtenářům 

abstrakty z knih.“ (King tamtéž.)  King dále dovozuje, že prvenství Gentleman´s 

Magazine dokazuje množství jeho napodobenin: Scots Magazine (1739), American 

Magazine (1741), General Magazine Benjamina Franklina (1741). Následují další 

kolonie: kanadský Nova Scotia Magazine (1789-1792), indický Oriental Magazine or 

Calcuta Amusement (1785) a s větším časovým odstupem Australian Magazine (1821). 

Další podstatné milníky v historii magazínu (z anglické jazykové oblasti): Penny 

Magazine (1832-1845), časopis Společnosti pro šíření užitečných znalostí, který zdobil 

svoje články kvalitními dřevořezbami. Ve 40. letech 19. století přichází Penny 

Magazínu méně didaktická konkurence, například Fairy Herald (1842-1940), London 

Journal (1845-1928). V tu dobu již mohou mít magazíny udržitelný náklad 200 až 

500.000 kusů – což umožňuje nová distribuce pomocí železniční sítě. V 80. letech 19. 

století se v tisku začíná pravidelně objevovat fotografie a magazíny zaměřené na 

celebrity se ustanovují ve své moderní podobě. Těsně před I. světovou válkou, v roce 

1914 se objevuje barevný tisk.  

Trendy započaté v 19. století umožňují díky technickým zlepšením vznik velkých 

fotožurnálů – např. Time (1923-), Newsweek (1933-). Objevují se také magazíny 

reflektující vznik nových médií – britský Radio Times (1923-), americký TV Guide 

(1953-). Za B2B magazíny je možno uvést PRWeek (1984-) a Campaign (1978-). 

(Zkráceno podle King in Donsbach 2008, s. 2750-2751.) 

1.1.7 Content marketing (obsahový marketing) 

Jak je patrné například z přejmenování britské Association of Publishing 

Agencies na Content Marketing Association (podrobněji v kapitole 2.1), jedná se o celý 

zásadní směr, kterým se ubírá nejen průmyslová produkce magazínů. Z úvah o vztahu 

žurnalistiky a content marketingu cituji Michaela Meyera v Columbia Journalism 
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Review: „Vypadá to, že každý, s kým jsem mluvil o této otázce, souhlasí s tím, že mezi 

žurnalistikou a content marketingem by měl být zachován zásadní rozdíl. Ale nikdo se 

neshodl na tom, v čem by ten rozdíl měl spočívat.“
5
 

Jednu z mnoha definic uvádí Decker (Sam Decker, Mass Relevance, podle 

Procházka a Řezníček, s. 18.): „Obsahový marketing je tvorba neproduktově 

zaměřeného obsahu. Obsah musí být informativní, poučný, zábavný atd. Publikováním 

takového obsahu získáte pozornost svých potenciálních zákazníků. Je třeba se zaměřit 

na témata kognitivně spojená s vaším podnikáním a prokázat publiku svou odbornost.“ 

Dalších šest definic v různém stupni od akademického po popularizační poskytuje Joe 

Pulizzi na stránkách Content Marketing Institute.
6
 

Procházka a Řezníček (2014, s. 19) uvádějí, že „Termín obsahový marketing se 

poprvé objevil v roce 2001 a začala ho používat americká firma Penton Custom Media 

sídlící v Clevelandu, Ohiu.“ Zároveň ovšem upozorňují, že „historie obsahového 

marketingu je stará jako lidstvo samo“ (tamtéž). Používání komunikačních technik dnes 

zahrnovaných pod pojem content marketing není tedy nic převratně nového. Zhruba 

před rokem 2008, kdy si získává všeobecnou pozornost marketingových odborníků, byl 

však content marketing doménou velkých nadnárodních korporací. (Podle Procházka a 

Řezníček, 2014, s. 18). Tito autoři se domnívají, že důvodem je význam C. M. pro 

moderní marketing na internetu (strana 18). 

Za největšího protagonistu termínu content marketing lze označit Joe Pulizziho,
7
 

zakladatele Content Marketing Institute a autora několika monografií a článků
8
 na toto 

téma. Pulizzi princip C. M. shrnuje takto: „Vaši zákazníci se nezajímají o vás, vaše 

produkty nebo vaše služby (...) zajímají se o sebe – o vlastní touhy a potřeby. Smyslem 

obsahového marketingu je vytvářet zajímavé informace, o které se vaši zákazníci 

přirozeně zajímají, a tím pádem se budou přirozeně zajímat i o vás.“ (Cit. podle 

Procházka a Řezníček, 2014, s. 23.) 

1.1.8 Výzkum, průzkum, dotazníkové šetření, metodika 

Reichel (2009, s. 26) rozlišuje tři úrovně zkoumání: označení výzkum se 

vztahuje k nejvyšší úrovni vědecké činnosti. „Označuje se jím dlouhodobá, plánovitá 

                                                 

 
5
 The wolf at the door (Meyer 2014). 

6
 [online]. [cit. 2015-04-14] http://contentmarketinginstitute.com/2012/06/content-marketing-

definition/  
7
 [online]. [cit. 2015-04-14] http://www.amazon.com/Joe-

Pulizzi/e/B001OBIEHU/ref=sr_tc_2_0?qid=1428589574&sr=8-2-ent  

http://contentmarketinginstitute.com/2012/06/content-marketing-definition/
http://contentmarketinginstitute.com/2012/06/content-marketing-definition/
http://www.amazon.com/Joe-Pulizzi/e/B001OBIEHU/ref=sr_tc_2_0?qid=1428589574&sr=8-2-ent
http://www.amazon.com/Joe-Pulizzi/e/B001OBIEHU/ref=sr_tc_2_0?qid=1428589574&sr=8-2-ent
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činnost, část poznávacího procesu ve vědě, zahrnující jak teoretickou, tak empirickou 

podobu či fázi.“ „Průzkum bývá chápán jako jedna z fází výzkumu, která se odehrává 

v terénu, popř. jako samostatná, poměrně rutinní výzkumná akce bez podstatnějšího 

teoretického zázemí.“ (Tamtéž.) Pomyslnou třetí úrovní je pak šetření. „Konečně 

šetřením je nazývána aplikace konkrétního výzkumného nástroje v terénu (např. 

dotazníkové šetření – tzn. sběr dat dotazníkem), obvykle realizovaná v rámci určitého 

půzkumu.“ (Tamtéž.) Termínem metodika Reichel rozumí „(...) zcela konkrétní návod 

(„kuchařku“, jak se v odborných kruzích říká) k použití zcela konkrétního výzkumného 

nástroje (např. jakými způsoby distribuovat dotazník)“ (Reichel 2009, s. 27).    

 

 

1.2 Firemní tiskoviny dle zákona 

Firemní magazín jako periodikum podléhá stejným regulacím jako ostatní 

periodické tiskoviny. Právním předpisem, který reguluje vydávání periodického tisku v 

České republice, je zákon č. 46/2000 Sb.
9
 Podle tohoto zákona se rozumí „periodickým 

tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným 

obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním 

roce.“ (Viz zákon č. 46/2000 Sb.) 

Zákon ukládá vydavateli periodika mimo jiné: 

- uvádět v každém výtisku povinné údaje,
10

 

- odevzdávat tzv. povinné výtisky
11

. (Viz zákon č. 46/2000 Sb.) 

 

1.2.1 Registrace a evidence 

Pro firemní periodika platí stejné předpisy, jako pro jakékoli jiné veřejně 

dostupné tiskoviny. Podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb. je ústředním orgánem státní správy 

                                                                                                                                               

 
8
 Například  The Rise of Storytelling as the New Marketing – viz Pulizzi, 2012. 

9
 Tzv. Tiskový zákon, celé znění je k dispozici např. na webu Ministerstva kultury ČR [online]. 

[cit. 2015-04-14] http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=535 , nebo v publikaci Rozehnal 
(2007). 
- název periodického tisku, 
- četnost (periodicita) jeho vydávání, 
- označení regionální mutace, (je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích), 
- místo vydávání, 
- evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, 
- název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li vydavatel právnickou osobou. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=535
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pro oblast periodického tisku Ministerstvo kultury. Tzv. Tiskový zákon (46/2000 Sb.) 

stanoví, že evidenci vede Ministerstvo kultury. Podle tohoto ustanovení má každý, 

fyzická či právnická osoba, povinnost zaregistrovat vydávání periodika nejpozději 30 

dní před zahájením jeho vydávání. Písemné oznámení „musí obsahovat tyto údaje:  

- název periodického tisku, 

- obsahové zaměření, 

- periodicitu, 

- údaje o případných regionálních mutacích, 

- název, adresu sídla a identifikační číslo právnické osoby vydavatele (případně 

jméno, příjmení a další údaje, je-li vydavatel fyzická osoba)“ (citováno podle 

webu Ministerstva kultury). 

Na základě tohoto oznámení zanese Ministerstvo kultury nové periodikum do evidence 

a do 15 dnů sdělí vydavateli evidenční číslo.
12

 

 

1.2.2 Sankce 

§ 17 zákona č. 46/2000 Sb. uvádí pokuty za nedodržení ustanovení tohoto zákona. 

Pokuta až 100 000 Kč hrozí tomu, kdo ve stanovené lhůtě nesplnil povinnost oznámit 

započetí, změny v údajích a ukončení vydávání periodika. Stejná pokuta hrozí 

vydavateli, který nedodá do stanovených knihoven tzv. povinné výtisky. Pokuta až 

200 000 Kč hrozí vydavateli, který umožnil šíření periodického tisku bez požadovaných 

údajů. Při opakovaném porušení zákona se mohou sazby zdvojnásobit. Pokuty ukládá a 

vymáhá příslušný krajský úřad. (Viz zákon č. 46/2000 Sb.) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 
11

 Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů 
ode dne jeho vydání zajistit dodání stanoveného počtu výtisků na adresu 16 státních knihoven 
(viz zákon č. 46/2000 Sb.). 
12

 [online]. [cit. 2015-04-14] http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=353  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=353
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2 Příklad rozvinutého systému – Velká Británie 

 

Základní fakta o současném britském trhu firemních časopisů (volně podle 

International Content Marketing Forum – ICMF): velikost trhu přibližně 900 milionů 

britských liber. Zákaznické časopisy dominují první desítce publikací co do nákladu. Na 

prvních čtyřech místech jsou zákaznické časopisy.
13

 

Historie médií vydávaných pro obchodní partnery sahá až do roku 1734, kdy ve 

Velké Británii začíná vycházet Lloyd´s List, jako týdeník o lodích připlouvajících do 

anglických a irských přístavů.
14

 Tento předchůdce B2B firemních časopisů vychází 

dodnes, a o Velké Británii tak můžeme hovořit jako o zemi s jednou z nejdelších tradicí 

ve vydávání B2B tiskovin.
15

 Ve Velké Británii také vyšla první tiskovina s názvem 

„magazín“, a to Gentleman´s Magazine v roce 1731 (podrobněji popisuji v kapitole 1.1 

u hesla Magazín, historie). 

 

2.1. Zastřešující organizace: CMA (dříve APA) 

Za zastřešující instituci vydavatelů magazínů ve Velké Británii lze považovat 

Content Marketing Association. CMA vznikla v roce 1993 jako APA - Association of 

Publishing Agencies, v roce 2012 byla přejmenována na CMA - Content Marketing 

Association.
16

 

V britském obchodním rejstříku je asociace vedena pod obchodním názvem The 

Content Marketing Association Limited (zapsána dne 20. 11. 2009 jako The Association 

of Publishing Agencies Limited - přejmenována 21. 6. 2012), sídlí v Londýně, formou 

podnikání je společnost s ručením omezeným.
17

 

Asociace v současné době sdružuje a zastřešuje 28 britských a 8 amerických 

vydavatelských agentur (např. Seven - UK, Bauer Media Asia Pacific - USA) a dále 

                                                 

 
13

 [online]. [cit. 2015-05-10] http://www.icpfonline.org/members/member-details/association-of-
publishing-agencies/  
14

 Královské muzeum Greenwich: [online]. [cit. 2015-04-14] 
http://www.rmg.co.uk/researchers/library/research-guides/lloyds/lloyds-list-brief-history  
15

 Více na [online]. [cit. 2015-04-14]  http://www.magforum.com/ukmagazines.htm  - The oldest 
magazines. 
16

 [online]. [cit. 2015-04-14] http://www.the-cma.com/about-us Přejmenování souvisí spojmem  
Content marketing, který je popsán v 1.1. 
17

 [online]. [cit. 2015-04-14] http://wck2.companieshouse.gov.uk//compdetails  

http://www.icpfonline.org/members/member-details/association-of-publishing-agencies/
http://www.icpfonline.org/members/member-details/association-of-publishing-agencies/
http://www.rmg.co.uk/researchers/library/research-guides/lloyds/lloyds-list-brief-history
http://www.magforum.com/ukmagazines.htm
http://www.the-cma.com/about-us
http://wck2.companieshouse.gov.uk/compdetails
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spolupracuje s 16 přidruženými firmami (např. Adobe) a třemi mediálními 

agenturami.
18

 

Hlavní cíle 

CMA definuje své cíle jako „Podporovat firmy a společnosti, aby v rámci svých 

marketingových strategií využívaly content marketingu jako efektivního nástroje k 

oslovení a udržení svých zákazníků, a to prostřednictvím digitálních, elektronických i 

tradičních tištěných médií.“
19

 

Konkrétní činnost asociace shrnu v bodech:
20

 

- Usiluje o rozvoj a inovace v oboru content marketingu a jeho nástrojů. 

- Medializuje význam content marketingu jako důležité komunikační strategie pro 

zlepšení vztahů mezi firmami a jejich zákazníky a pro posílení jména 

propagovaných značek. 

- Sdružuje a zastřešuje agentury a vydavatelství zabývající se content 

marketingem a usiluje o posílení jejich jména na trhu (v rámci UK i v 

mezinárodním měřítku prostřednictvím organizace ICMF). 

- Svým členům a klientům poskytuje informační zázemí prostřednictvím 

konferencí, vzdělávacích a tréninkových seminářů a soutěží, provádí a publikuje 

výzkumy a případové studie týkající se využití a úspěšnosti content marketingu. 

- Informuje o úspěšných aktivitách svých členů v oblasti content marketingu. 

- Poskytuje pomoc, podporu a informační zázemí agenturám, které se content 

marketingem již zabývají nebo chtějí úspěšně zabývat.  

Hlavními ročními událostmi asociace jsou CMA Summit, každoroční mezinárodní 

oborová konference a International Content Marketing Awards: udělování cen 

nejlepším počinům v oblasti content marketingu. 

Služby členům  

Členství v asociaci je pochopitelně nepovinné, ta však nabízí potenciálním 

členům výhody jako jsou například CMA Training
21

 (kurzy a semináře pro členy, za 

poplatek přístupné i nečlenům; patří sem i CMA Digital Breakfast - měsíční setkání, na 

kterém přednášející seznamují účastníky s novinkami v oblasti digitálních médií a jejich 

                                                 

 
18

 [online]. [cit. 2015-04-14]  http://the-cma.com/uploads/documents/CMA-Members-
Directory.pdf  
19

 [online]. [cit. 2015-04-14] http://www.the-cma.com/about-us  
20

 Volně podle http://www.the-cma.com/about-us/ [online]. [cit. 2015-04-02] 

http://the-cma.com/uploads/documents/CMA-Members-Directory.pdf
http://the-cma.com/uploads/documents/CMA-Members-Directory.pdf
http://www.the-cma.com/about-us
http://www.the-cma.com/about-us/
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využití v oboru), CMA Research
22

 (asociace provádí a publikuje výzkumy a studie 

týkající se content marketingu a souvisejících odvětví, monitoruje inovace a trendy. 

Členové mají navíc přístup k exkluzivním studiím, nástrojům a prezentacím), CMA 

Case Studies
23

 (CMA publikuje případové studie konkrétních kampaní svých členů), 

CMA Advance
24

 (organizuje výběrová řízení, při kterých členské agentury mohou 

vytvořit nabídku svých služeb na základě kritérií zaslaných klientem; služba je pro 

klienty zdarma, CMA účtuje poplatek vítězné agentuře), CMA World (koordinuje 

mezinárodní fórum ICMF).
25

 CMA Jobs: prostor pro inzerci volných pozic v členských 

agenturách a pro CV zájemců o zaměstnání nebo externí spolupráci.
26

 

 

2.2 International Content Marketing Forum, ICMF 

S předcházející CMA úzce souvisí International Content Marketing Forum 

(ICMF)
27

, které CMA od roku 2007 organizuje. CMA se na svých stránkách prohlašuje 

„předlohou“ (blueprint) pro podobné organizace v USA (Custom Publishing Council, 

CPC) a v Jižní Africe (Custom Publishing South Africa, CPSA), se kterými zformovala 

mezinárodní organizaci. V současné době (duben 2015) ICMF sdružuje členy z 18 zemí, 

mezi jeho členy patří i Česká republika prostřednictvím agentury Boomerang 

Publishing
28

.  

Svým členům nabízí fórum benefity v podobě sdílení informací, přístup 

k výsledkům průzkumů a podobně. CMA – ICMF také uděluje International Content 

Marketing Awards a od roku 2011 pořádá International Content Marketing Summit.
29

 

 

2.3 Profesní sdružení: PPA 

Vydavatele spotřebitelských a zákaznických časopisů, poskytovatele dat a 

podobně sdružuje Professional Publishers Association
30

 (PPA). Sdružuje kolem 220 
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 [online]. [cit. 2015-04-24] http://admin.awards.the-cma.com/training/  
22

 [online]. [cit. 2015-04-24] http://admin.awards.the-cma.com/research/  
23

 [online]. [cit. 2015-04-24] http://admin.awards.the-cma.com/case-studies/  
24

 [online]. [cit. 2015-04-24] http://admin.awards.the-cma.com/services/cma-advance  
25

 Podle [online]. [cit. 2015-04-14] http://www.icpfonline.org/about-icpf/ . 
26

 [online]. [cit. 2015-04-24] http://admin.awards.the-cma.com/jobs/  
27

 [online]. [cit. 2015-04-24]  http://www.icpfonline.org/  
28

 [online]. [cit. 2015-04-18]  http://www.icpfonline.org/members/member-details/boomerang-
publishing/  
29

 [online]. [cit. 2015-04-24] Podle http://www.icpfonline.org/member-benefits/  
30

 [online]. [cit. 2015-04-24] http://www.ppa.co.uk/  
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společností. Mezi členy asociace najdeme velké společnosti, jako je Bauer media, ale i 

relativně malé a nezávislé firmy (např. KAV Publicity, vydavatel magazínů Yachting 

life a Transport News).
31

 Malí vydavatelé (jsou definováni obratem nižším než 10 

milionů liber) mají v rámci PPA vlastní divizi Independent Publishers Network, IPN.
32

 

Jako samostatný subjekt v rámci asociace působí i divize Skotsko.
33

 Má 190 členů, kteří 

vydávají na 700 titulů. Divize pro Skotsko uděluje i Scottish Magazine Awards. Podle 

zaměření má PPA dále divize Business (B2B) a Retail (B2C). 

 PPA má za sebou již více než stoletou historii. Vznikla v roce 1913 jako 

společnost vlastníků týdeníků a periodik. V roce 2010 došlo ke změně názvu 

z původního Periodical Publishers Association na dnešní Professional Publishers 

Association.
34

 Výraz „vydavatelé periodik“ již nepopisoval dnešní rozsah různých 

platforem, na kterých členové asociace publikují (tamtéž). 

Podobně jako CMA, i PPA nabízí svým členům benefity, které má na svých 

webových stránkách shrnuté do deseti bodů. Jedná se hlavně o přístup do znalostních 

databází, diskuzních a pracovních skupin, a zpravodajství z oboru. Za zmínku dále stojí 

poradenství po telefonu v oblasti daní, pracovního, obchodního a digitálního práva, 

ochrany osobních údajů.
35

 

 

2.4 Konference Mapping the Magazine 

Projekt Mapping the Magazines s podtitulem Comparative Studies in Magazine 

Journalism započal článkem Tima Holmese
36

 v Journalism studies roku 2007 (Holmes 

2007). Autor v článku obhajuje kulturní a sociální funkci magazínů a zároveň poukazuje 

na podle něho nedostatečný zájem ze strany akademických institucí.  

V úvodu Holmes vybízí čtenáře k jednoduchému experimentu: máme si vybrat 

libovolný novinový stánek: je na něm tucet novin a desítky (i stovky) magazínů. 

Následně máme zkusit vyhledávání v knihovně: stovky publikací o novinách, desítky o 

magazínech, a to „pokud jsme v dobré knihovně“ (Holmes 2007, s 510). „Proč takový 

nezájem?“ pokládá Holmes otázku a dodává, že magazíny hrají v naší kultuře důležitou 
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 Tim Holmes je Senior Lecturer na Cardiff School of Journalism [online]. [cit. 2015-04-15] 
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roli. „Jak skoro každý ochotně připustí, magazíny jsou zdrojem zábavy milionů čtenářů, 

a to samo o sobě jim dává kulturní hodnotu.“ Jako jeden z důvodů, proč akademický 

svět nevěnuje magazínům náležitou pozornost, je podle Holmese samotná forma jíž 

magazín má: „Magazíny jsou zdrojem (šiřitelem) zábavy, vybízejí k získávání 

vědomostí, mohou hrát významnou roli při formování identity, jsou přístupny 

subverzivnímu čtení,
37

 snadno se přizpůsobují flexibilním a měnícím se podmínkám 

spotřeby a produkce a jsou snadno přístupným prostředkem k získání a zaměření 

pozornosti. A toto vše je zabaleno do vysoce úspěšné kulturní formy – a ta způsobuje, 

že až na několik výjimek, akademický svět má tendenci magazíny podceňovat a 

přehlížet“ (Holmes 2007, s. 510-511). Dalším důvodem je že „ze samé jejich podstaty je 

obtížné magazíny zkoumat. Jen ve Velké Británii je jich kolem 9000, když to 

porovnáme s 10 celostátními a 1302 lokálními novinami“ (Holmes 2007, s 511). 

V článku je zmíněna i Česká republika: „Již tato hrubá čísla jsou zajímavá – jde o 

součty spotřebitelských a profesních publikací a jejich poměr silně variuje mezi 

různými národy. Co to znamená, že Česká republika a Finsko produkují mnohem více 

profesních magazínů než spotřebitelských, zatímco v Německu je to rovnoměrné?“ 

(Holmes 2007, s 511). 

K tématu proběhly na Cardiff Univerzity tři konference s názvem Mapping the 

Magazine, zatím poslední v roce 2011.
38

 

 

2.5 Web Magforum.com 

Velmi dobrý přehled a bohatý zdroj informací o magazínech na Britských 

ostrovech poskytuje web magforum.com a jeho přidružený blog 

magforum.wordpress.com. Provozovatelem a editorem je Anthony Quinn, bývalý 

ředitel Watford School of Publishing na West Herts College ve Watfordu, v současnosti 

pracující na pozici editora ve Financial Times. Web má přidělené ISSN 1756-364X.  

Magforum poskytuje svým návštěvníkům přehled magazínů z hlediska žánrů 

(B2B, Auta, Počítače, Zákaznické, Extrémní sporty, Film, Všeobecné týdeníky, Dům a 

                                                 

 
37

 Čtení v protikladném smyslu než jaký zamýšlel autor. Viz např.: 
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ckova15.pdf , str. 295. [online]. [cit. 2015-05-13]. 
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 [online]. [cit. 2015-04-15] 
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vybavení, Nezávislé, Magazíny pro muže, Peníze a finance, Hudba, Zprávy, Majetek, 

Teen, Cestování a dovolená, Měsíčníky pro ženy („glossy“), Týdeníky pro ženy, Jachty 

a lodě, obecný přehled „Jak magazíny fungují“, přehled vydavatelů, knih o magazínech, 

slovníček, sběratelské oddělení, spuštění nových a ukončení stávajících titulů, design, 

příběhy, kontakty
39

.  

 

 

Dělení magazínů podle Magforum.com  

 

Magforum dělí magazínový průmysl a magazíny  na tyto základní sektory
40

 (zkráceno 

podle www.magforum.com/sectors.htm ): 

 

Spotřebitelské (Consumer magazines) 

Dále dělí na všeobecné, zaměřené na zábavu a informace (Elle) a specializované, 

zaměřené na konkrétní zájmy a hobby (např. zahradnictví). 

Podle Magforum je britský trh spotřebitelských magazínů nejsofistikovanější a 

nejkonkurenceschopnější na celém světě. „Zatímco Británie je malá v porovnání se 

Spojenými státy, Japonskem, nebo Německem, jejích 2800 spotřebitelských magazínů 

je jen nevýrazně přečísleno USA s 3200 magazíny. (...) Velká Británie má dvakrát tolik 

titulů než Francie, která má stejnou populaci.“ (cit. Magforum.com/magazine industry 

sectors / Consumer magazines).  

 

B2B (Business magazines) 

Také nazývané obchodní nebo profesní. Zaměřené na lidi, kteří si je čtou v práci. 

Quinn uvádí jejich další možné dělení na „vertikální“ – pro čtenáře z jednoho 

konkrétního oboru (automotive) a „horizontální“ – čtenáři v mnoha různých odvětvích 

spojení profesně (personalistika, public relations). 

Na Magforum.com jsou jako zástupci ve Velké Británii uvedeny Campaign pro 

reklamní průmysl, General Practitioner pro praktické lékaře a Press Gazette pro 

novináře. 
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Jako model financování tohoto sektoru uvádí Quin reklamu – „více než ¾ příjmů 

pochází z reklamy“
41

  

 

Zákaznické (Customer magazines) 

Také známé jako magazíny na zakázku. Jsou produkované specializovanými 

agenturami, nebo divizemi velkých vydavatelství, jako součást marketingové strategie 

na oslovení zákazníků velkých společností. 

Do počátku 80. let 20. století byl jediným kvalitním zástupcem této kategorie 

v Británii High Life produkovaný pro British Airways. (Časopisy pro pasažéry aerolinií 

jsou typickými Customer magazines i mezinárodně.) Od roku 1982 tento sektor 

v Británii rozhýbal Redwood Publishing, když přišel s tituly pro první třídu Britských 

drah Intercity, pro American Express Expression a pro Unisys Business solution. 

Pozn.: V českých podmínkách je typickým zástupcem této kategorie ČiliChili 

telefonního operátora Vodafone. 

 

Suplementy (Newspaper Supplements) 

Quinn uvádí, že koncept suplementu vznikl ve Velké Británii v únoru 1962 

v podobě Sunday Times Magazine.
42
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3 Současnost firemních magazínů v ČR 

 

Základní fakta o českém trhu firemních časopisů (volně podle International 

Content Marketing Forum – ICMF): Počet firemních titulů: 500, velikost trhu: 1,5 

milionu Euro ročně (včetně tisku), počet content marketing agentur: 7-10, typy 

časopisů: 46 % zaměstnaneckých, 20 % B2B, 34 % zákaznických; soutěž: Zlatý 

středník, organizovaný PR klubem.
43

 

Základní fakta z Evidence periodického tisku Ministerstva kultury: podle 

Databáze periodického tisku
44

 spadá pod obsahové zaměření Podnikové časopisy 

(evidence MK dále nerozlišuje) téměř 900 registrovaných titulů. V registru Ministerstva 

kultury lze pod touto kategorií najít měsíčník psychiatrické léčebny, časopisy 

dopravních podniků, informační bulletiny státních úřadů, vnitropodnikové 

(zaměstnanecké) časopisy, časopisy pro zákazníky, časopisy pro obchodní partnery.   

Současnou scénu tištěných firemních periodik popisuje specializovaný web 

Mediaguru takto: „V České republice dnes vychází kolem 500 firemních titulů, avšak ve 

srovnání se světovou úrovní z nich obstojí necelá desetina.  Málokterý časopis totiž 

obsahuje informace, které zajímají čtenáře a nikoliv vydavatele, a málokterý vydavatel 

si uvědomuje, že časopis, jenž mluví jen o firmě, dobrovolně nikdo číst nebude. Kromě 

firemního vychloubání však čtenáře odrazují i příliš dlouhé texty, neosobní či nešikovný 

styl psaní, špatné fotografie a v neposlední řadě také amatérská grafika.“
45

 Na 

konkrétních případech lze tento popis ilustrovat takto: vedle špičkových tiskovin typu 

Čilichili (oblast B2C) nebo Gastro (oblast B2B)
46

 do této kategorie spadají i periodika 

velmi malého nákladu, graficky zpracovaná pouze na základní úrovni – jako příklad je 

možno uvést Vodárenský zpravodaj, časopis pro zaměstnance a akcionáře společnosti 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
47
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Tato práce je zaměřena na časopisy typu B2B – určené pro obchodní partnery,
48

 

pro něž jako příklady mohou posloužit: Komora (časopis Hospodářské komory ČR)
49

, 

Fany info revue (Fany Gastroservis s.r.o., která dodává potraviny a přidružený sortiment 

do gastroprovozů)
50

, Barlife (podle průzkumu ppm Horeca nejčtenější titul pro 

profesionály v gastronomii)
51

, SELL (vydavatel Mamuri Hungary Kft, obor výroba a 

prodej domácích elektrospotřebičů)
52

, pozornost si zaslouží již ukončený časopis o 

pohřebnictví Funeral Quartal
53

, přímo v oboru automotive, konkrétně opravárenství, 

podobně jako v této práci detailně popisovaný Elit magazín, působí časopisy Autoexpert 

nakladatelství Autopress
54

, nebo Autoservis magazín.
55

 

 

 

3.1 Sdružení – Unie vydavatelů 

Jako zastřešující organizace, pod niž spadají též vydavatelé firemních magazínů, 

slouží v České republice Unie vydavatelů. Unie byla založena v roce 1990 a představuje 

jediné reprezentativní sdružení podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání 

periodického tisku nebo poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České 

republice. Unie sdružuje až na jednu výjimku (Haló noviny) všechny vydavatele 

celostátních  a regionálních deníků a většinu rozhodujících vydavatelů časopisů a 

deníků (aktuálně – 3/2015, 20 členů)
56

. Unie vydavatelů se dělí na Sekci časopisů, Sekci 

deníků a přidruženou Sekci odborného tisku. 

Občanské sdružení Unie vydavatelů se sídlem v Praze bylo založeno v roce 

1990
57

 a je jediným sdružením vydavatelů periodického tisku (vydávaného  v tištěné 

formě i na internetu) v ČR. Unie je mimo jiné členem Mezinárodní federace 

periodického tisku Fédération Internationale de la Presse Périodique (FIPP). 
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Jako své poslání Unie deklaruje mimo jiné (zkráceno podle 

www.unievydavatelu.cz – Poslání a cíle): podporu svobodné vydavatelské činnosti, 

hájení profesionálních zájmů vydavatelů, poskytovatelů internetových obsahů a 

pracovníků v médiích. Dále podporu rozvoje trhu tiskové reklamy. Významná je také 

účast na měření čtenosti (Unie je jedním ze zadavatelů výzkumu čtenosti tisku MEDIA 

PROJEKT)
58

, spolupracuje při ověřování prodaného nákladu (ABC ČR) a zadává také 

pravidelný monitoring inzerce
59

 (provádí firma Admosphere). Unie také usiluje o 

podporu čtení obecně, zejména mezi mládeží. 

Mezi konkrétní činnosti Unie dále patří například (podobně jako u britské PPA, 

viz 2.3)  právní pomoc členům (prostřednictvím stálé právní poradny a poskytování 

výhodných podmínek právního zastoupení pro členy, pomoc při vytváření smluv a 

pod.). 

 

3.1.2 Unie vydavatelů a B2B magazíny 

Z hlediska B2B magazínů je významná Sekce časopisů, která provádí následující 

činnosti: 

a) Sekce časopisů je nebo byla zadavatelem následujících výzkumů:
60 

- V roce 2003 zadala první plošný výzkum účinnosti tiskové reklamy (agentura 

Millward Brown). 

- V letech 2007 - 2009 zadala výzkum účinnosti tiskové reklamy v časopisech 

(agentura GfK). 

- V letech 2010 a 2011 proběhl výzkum zaměřený na vnímání časopisů a jejich 

úlohu v nákupním procesu (agentura Millward Brown).
61

  

- Od roku 2012 další výzkum účinnosti tiskové reklamy StarchMetrix (agentura 

GfK). 

- V roce 2013 publikovala výsledky specializovaného výzkumu B2B časopisů 

(Millward Brown).
62

 

b) Od roku 2010 pořádá třikrát ročně diskusní brunche věnované novinkám a 

trendům v oboru.
63 
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c) Každoročně pořádá soutěž Časopis roku, ve které se vedle jiných kategorií 

uděluje i cena za B2B časopis. (Podrobněji viz kapitola Soutěže.) 

 

 

3.2 Soutěže  

Vedle International Content Marketing Award (viz 2.2) probíhají i soutěže 

magazínů na národní úrovni. V České republice je to na prvním místě nejstarší soutěž 

Zlatý středník, ale existují i další soutěže firemních titulů. Každá ze soutěží má trochu 

jiná kritéria, obecně lze však konstatovat, že smyslem cen pro firemní média je  „(...) 

oceňovat časopisy, jež mají mimořádný přínos, posouvají dál obsahovou nebo vizuální 

stránku a lépe tak strhnou čtenáře na stranu firmy, která magazín vydává.“ (cit. 

Nováková 2013, s. 29). 

V porotách soutěží zasedají vesměs dlouholetí pracovníci v oboru reklamy, 

pedagogové z blízkých oborů, zástupci agentur produkujících zákaznické časopisy i 

zástupci jejich klientů. Namátkou Jitka Vysekalová, předsedkyně České marketingové 

společnosti v porotě Fénix content marketing 2014, nebo Czech top 100 2013, pedagog 

Vlastimil Nečas z Fakulty sociálních věd v porotě Časopis roku 2014, mediální manažer 

České spořitelny Zbyněk Gabriel v porotě Časopis roku 2014, posledním příkladem – 

zástupcem agentury – je Martin Vymětal ze společnosti Boomerang Publishing, jehož 

kritiku úrovně soutěže Zlatý středník uvádím dále. 

 

3.2.1 Zlatý středník 

Zlatý středník je nejstarší česká soutěž, ve které se hodnotí firemní magazíny. 

Její pořadatel, PR klub,
64

 soutěž vyhlašuje od roku 2002. V podmínkách
65

 pořadatel 

soutěž vyhlašuje obecně pro firemní média a také pro firemní katalogy a výroční 
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zprávy. Zúčastnit se může vydávající společnost, případně agentura, která pro 

zadavatele tiskovinu (elektronický výstup) zpracovává.  

V ročníku 2013 byla kromě dalších 10 kategorií vyhlášena kategorie Nejlepší 

B2B časopis a noviny (uděleno bylo pouze 1. místo, firmě Antecom s.r.o. za publikaci 

Trade News. Ročník 2014 měl celkem 15 kategorií, v kategorii Nejlepší B2B časopis a 

noviny zvítězil magazín firmy Plastia s.r.o. Made in CZ.
66

 

Z historie soutěže je zajímavá kritika Martina Vymětala, který ke Zlatému 

středníku v roce 2010 poznamenal: „Zatím je jen soutěží krásy. Jen málo se věnuje 

kvalitě textů. Zcela pak chybí jakékoli posouzení efektivity vydávání titulu – co firmě 

přinese, jestli dokáže být prodejním nástrojem… Návody na to, jak měřit efektivitu 

firemních časopisů, přitom existují. A to nejen v zahraničí. Čilichili je podle průzkumů 

nejoblíbenějším prodejním nástrojem obchodníků Vodafonu, Baťa zase dokázal svým 

titulem Detail výrazně navýšit objem prodejů. Efekt firemních titulů je zkrátka 

měřitelný a zadavatelé i porotci soutěží by jeho přidanou hodnotu měli znát.“
67

 

Nováková ve své práci uvádí, že pořadatel (PR klub) na kritiku reagoval, vyhlásil nové 

kategorie, a ze Zlatého středníku se stává „...nástroj, který je opravdu schopný ocenit 

přínos jednotlivých magazínů“ (cit. tamtéž). 

 

3.2.2 Czech Top 100 

Soutěž firemních časopisů provozuje také sdružení Czech Top 100, které „od 

roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních měřítek a ve 

spolupráci s předními odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších 

firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR, Nejlepší výroční zprávy, Nejlepší firemní 

časopisy…“
68

 

Soutěž firemních časopisů je od roku 2008 přidružena k soutěži nejlepších 

firemních výročních zpráv. Na webu Czech Top 100 je ke stažení výsledková listina 

soutěže firemních časopisů pro rok 2014. V tomto ročníku bylo hodnoceno 10 firemních 
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časopisů pro zákazníky (tedy B2C) a deset pro zaměstnance (B2E). Kategorii B2B 

soutěž nehodnotí. 

 

3.2.3 Fénix content marketing 

Soutěž Fénix content marketing vyhlašuje firma Freya CZ od roku 2013 a 

deklaruje poslání ocenit „nejlepší práce z pohledu obsahu, poctivé práce a vyjádřené 

kreativity přihlašovatelů a vyjádření kreativity přihlašovatelů“ (cit. 

www.soutezfenix.cz/o-soutezi ). V soutěži jsou udělována v každé kategorii 3 místa, 

ceny se udělují jak agentuře, tak zadavateli s odůvodněním, že „...pouze z kvalitní 

spolupráce může vznikat opravdu dobrý projekt“ (cit. tamtéž).  

Fénix content marketing má 15 soutěžních kategorií, mezi kterými má podrobně 

rozčleněné firemní tiskoviny na B2B časopisy, B2B noviny, B2C časopisy, B2C 

noviny, dtto pro B2E, časopisy státní správy a neziskového sektoru atd.
69

 

Na webu soutezfenix.cz je také vstup do Knihovny firemních publikací (soubor 

firemních publikací za posledních 10 let), která je přístupná po přidělení hesla. 

 

3.2.4 Časopis roku Unie vydavatelů 

Unie vydavatelů, Sekce časopisů pořádá vlastní soutěž Časopis roku od roku 

2004.
70

 Soutěž má vlastní webovou stránku www.casopisroku.cz. Od svého začátku do 

ročníku 2013 byla v soutěži mezi ostatními kategoriemi vypisována také kategorie B2B 

časopis. (Počet kategorií kolísal, ale kategorie B2B byla vždy vyhlášena a obsazena.)  

V ročníku 2014 dochází ke změně: uchazeči mohou časopisy nominovat v osmi 

kategoriích (pět kategorií podle výše prodaného nákladu, plus tři kategorie Hvězda 

roku, Objev roku a Obálka roku. B2B časopis podobného typu, jaký vyhrával předchozí 

ročníky, tedy Architekt (ročník 2013, 2012, 2011), Marketing & Média (2010), Hotel & 

Spa Management (2009), nominován nebyl (porovnáno duben 2015 podle webů Unie 

vydavatelů – historie a Časopis roku – ročník 2014, nominace a výsledky.)  
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3.3 Specializované firmy 

Firemní magazín popisovaný ve výzkumné části této práce je v současné době 

produkován „in house“, tedy vlastními silami. Vzhledem k náročnosti tohoto procesu, 

jak na odbornost zaměstnanců, tak na jejich časové zatížení, je však možné 

předpokládat, že model vlastní produkce firemního časopisu je ojedinělý. Jako u dalších 

specializovaných činností, je i u produkce firemního magazínu běžnou cestou 

outsourcing. Čísla o poměru firemních časopisů produkovaných přímo vydávající 

firmou „in house“ a časopisů, za jejichž produkci je placena specializovaná firma, 

nejsou k dispozici. 

 

Firmy nabízející svým klientům produkci firemních časopisů je možno podle stupně 

specializace rozdělit takto:  

- Divize klasického nakladatelství (Mladá fronta) 

- Specializovaná nakladatelství (Autopress) 

- PR agentury (AC&C) 

- Specializované agentury (Boomerang Publishing) 

 

 

3.3.1 Divize klasického nakladatelství 

 Jako příklad je možné uvést Divizi Klientské tituly nakladatelství Mladá 

fronta.
71

 Vedle této všeobecné nabídky B2C časopisů (PREfórum Pražské energetiky, 

Samé dobré zprávy pojišťovny Metal-aliance) má MF i specializovanou B2B divizi 

Medical Services.
72

 Jak z názvu vyplývá, je divize úzce specializovaná na 

zdravotnickou literaturu. Jako zástupce široké nabídky profesních periodik je možné 

uvést Časopis lékařů českých, Praktický lékař, nebo Ortopedie. Divize má vlastní 

webovou stránku http://www.medical-services.cz/ [online] [cit. 2015-04-16]. Mladá 

fronta má kromě divizí B2C a B2B časopisů i jiné aktivity, s firemními časopisy 

nesouvisející (knihy, zpravodajské tituly, lifestyle).  

 

3.3.2 Specializovaná nakladatelství 

Zástupcem vydavatelství specializovaného v jednom oboru jsem zvolil 

vydavatelství Autopress. Vedle vlastního časopisu pro profesionály v autoopravárenství 
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Autoexpert
73

 je Autopress také vydavatelem tří outsourcovaných magazínů, a to Trends 

in automation (společnost Festo), DAF v akci (společnost DAF Trucks CZ) a 

Globetrotter Czech (společnost Volvo Truck Czech).
74

 Posledně jmenovaným 

magazínem se zabývá vedlejší výzkum zaznamenaný v druhé části této práce. Jedná se o 

model centrálně produkovaného časopisu nadnárodní společnosti. Obsah tiskoviny je 

kombinovaný, skládá se z materiálu produkovaného švédskou centrálou a překládaného 

do jazyků jednotlivých zemí a z lokálních příspěvků, které vyrábí místní redakce. 

 

3.3.3 PR agentury 

Příkladem PR agentury, která má v nabídce kromě jiných služeb také produkci 

firemních publikací a magazínů je AC&C Public Relations.
75

 Agentura nabízí 8 druhů 

služeb (komunikační strategie, krizová komunikace a pod.), přičemž produkce 

firemních médií je jen jednou z nich. 

Agentura má vzhledem k osobě svého zakladatele – motoristického novináře, 

blízko k sektoru automotive,
76

 v jejím portfoliu však je i B2E časopis pro zaměstnance 

společnosti Billa Společně, nebo dva magazíny pro specializované divize Siemens – 

Healthcare a Indurstry. Většina publikací uváděných v seznamu n firemním webu však 

již nevychází (je uvedeno „vycházelo v letech...“) viz web společnosti. 

 

3.3.4 Specializované agentury 

Posledním modelem je specializovaná agentura. Vedle reklamních agentur 

nabízejících produkci magazínu v rámci portfolia reklamních služeb existují agentury 

specializované. Produkce firemních médií je tedy jejich primárním zaměřením.  

Za zástupce této kategorie jsem zvolil Boomerang Publishing.
77

 Firma byla 

podle obchodního rejstříku založena v roce 2001 za účasti nizozemské Pleasure B.V., 

Amsterodam. Rok poté byla založena soutěž pro firemní časopisy Zlatý středník (viz 

3.2.1) a Boomerang Publishing získal svoji první cenu za B2C časopis hned v roce 2003 
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(1. místo za časopis V-style
78

). Na svých webech firma deklaruje, že doposud získala 

v této soutěži 61 ocenění.
79

 Další přehled o publikacích poskytuje Issuu.
80

 Firma 

Boomerang publishing zastupuje Českou republiku v ICMF (International Content 

Marketing Forum – viz 2.2).
81

 

 

 

3.4 Výzkum B2B časopisů 

 

Z archivního čísla magazínu Obsah
82

 nakladatelství Economia a. s. vyplývá, že 

první výzkum B2B titulů u nás provedla výzkumná agentura NFO AISA na podzim 

2004. Článek Jedinečná role B2B tisku uvádí, že Economia je (v té době) největším 

vydavatelem B2B tisku. Zároveň popisuje, že ačkoli je v tomto segmentu očekáván růst, 

nejsou k dispozici jiná data, než údaje o nákladech uváděných vydavateli, v ojedinělých 

případech pokusy o zachycení čtenářské struktury pomocí anket. Proto „Vydavatelství 

Economia bylo jedním z hlavních iniciátorů výzkumného projektu, který se snaží tuto 

informační mezeru vyplnit“ (cit. tamtéž). V článku je uveden výběr z výzkumu, a to 

názory čtenářů na tituly Stavitel, Technik, Odpady a FP-finanční poradce. Celkovým 

shrnutím výzkumu bylo zjištění hlavních výhod B2B tisku: 

- „jasně vyprofilovaná cílová skupina čtenářů, kterou lze obtížně oslovit jinou 

formou komunikace, 

- bonitní cílová skupina decision makers rozhodujících o firemních investicích, 

- inzerce v B2B tisku není jen pouhý prodejní nástroj, ale také důležitý prvek 

budování firemní image u této cílové skupiny“ (cit. tamtéž). 

 

Další výzkumy prováděla agentura Millward Brown
83

 pro Unii vydavatelů. 

V roce 2006 se ještě jednalo o pilotní průzkumy čtenosti tisku všeobecně, uskutečněné 

společně s dalšími agenturami (GfK, Median, a Stem/Mark), vyhodnocení výsledků 

provedl Sociologický ústav Akademie věd.
84
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V roce 2010 provedl Millward Brown pro Sekci časopisů výzkum o roli 

magazínů v komunikaci WOM.
85

  

Od září do listopadu 2010 prováděl Millward Brown pro Sekci časopisů výzkum 

založený na poznatcích získaných analýzou zahraničních podkladů týkajících se 

časopiseckých trhů v některých západoevropských zemích.
86

 Cílem výzkumu bylo 

„získat relevantní, jednoduché, objektivní a prakticky využitelné poznatky jako 

argumenty pro časopiseckou inzerci“ (Ročenka 2011 tamtéž). Hlavním výstupy 

výzkumu v bodech (cituji podstatné závěry výzkumu tak, jak jsou uvedeny v Ročence): 

- „Lidé stráví čtením časopisů v tištěné a webové formě průměrně 6 hodin a 10 

minut týdně. 

- Časopisy jsou vnímány jako relaxační a zábavné médium. 

- Časopisy dávají svým čtenářům pocit emocionální blízkosti. 

- Časopisy ale nehrají důležitou roli jen při odpočinku, ale také v nákupním 

procesu, kde mají: 

- významnou a prakticky nezastupitelnou roli zejména ve fázi prvotního momentu 

motivace k nákupu určitého zboží, 

- význam jako podnět i pro vyhledávání dalších informací o produktu na internetu 

a k případnému nákupu zboží v internetovém obchodě, 

- největší inspirační efekt při nákupu, který je nejsilnější v komoditách zařízení 

domácností a bydlení, kosmetiky a módního zboží. 

- Existuje průkazný synergický efekt mezi tištěnými časopisy a jejich obsahem na 

webu“ (Ročenka 2011 tamtéž). 

 

3.4.1 Millward Brown 2012 

Největší specializovaný výzkum B2B časopisů v českých zemích zahájil 

Millward Brown pro Sekci časopisů v září 2012.
87

 Výzkum měl dvě fáze, Základní 

výzkum B2B sektoru a Případové studie měření efektivity inzerce v B2B tisku. Zde se 

soustředím na první z nich. Výsledky výzkumu byly prezentovány v dubnu 2013 a 

v dalším textu čerpám informace z prezentace Petry Průšové uložené na stránce 

Specializovaný výzkum B2B časopisů na webu Unie vydavatelů.
88

  

 

                                                 

 
85

 Marketingová zkratka pro Word Of Mouth, tedy osobní doporučení. 
http://www.mediaguru.cz/2011/11/casopisy-posiluji-wom-komunikaci/#.VTN_wJOyuVO , také 
http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2012/index.php?akce=udalosti  [online]. [cit. 2015-04-19]   
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 [online]. [cit. 2015-04-19]  
http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2011/index.php?akce=vyzkum  
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 Část Září 2012, [online]. [cit. 2015-04-19]  
http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2013/index.php?akce=udalosti  
88

 [online]. [cit. 2015-04-15]  
http://www.unievydavatelu.cz/cs/casopisy/vyzkumy_casopisu/b2b/prezentace_vyzkumu_b2b/14
22-specializovany_vyzkum_b2b_casopisu  

http://www.mediaguru.cz/2011/11/casopisy-posiluji-wom-komunikaci/#.VTN_wJOyuVO
http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2012/index.php?akce=udalosti
http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2011/index.php?akce=vyzkum
http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2013/index.php?akce=udalosti
http://www.unievydavatelu.cz/cs/casopisy/vyzkumy_casopisu/b2b/prezentace_vyzkumu_b2b/1422-specializovany_vyzkum_b2b_casopisu
http://www.unievydavatelu.cz/cs/casopisy/vyzkumy_casopisu/b2b/prezentace_vyzkumu_b2b/1422-specializovany_vyzkum_b2b_casopisu
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Cíle výzkumu  

Hlavním cílem výzkumu bylo „vyplnit informační mezeru týkající se role tisku 

v oblasti B2B“. Konkrétně „Zjistit postoje čtenářů k B2B tisku“ a „Porovnání B2B tisku 

a odborných B2B webů z různých hledisek“. Třetí cíl byl čistě marketingový, a to 

„Dodání argumentů o efektivitě inzerce umístěné v B2B titulech formou případových 

studií marketingové komunikace“ (cit. s. 3 prezentace Petry Průšové). 

 

Metodika výzkumu 

Výzkum vzorku předplatitelů B2B časopisů probíhal metodou CAWI.
89

 Počet 

účastníků v segmentu předplatitelů B2B tisku je v prezentaci Millward Brown uveden 

408 a 1000. Jednalo se o osoby s rozhodovací pravomocí od středního managementu 

výše, z oborů marketing, doprava, finance, průmysl a stavebnictví (strana 6 a 7 

prezentace). 

 

Výstupy výzkumu  

Zásadní body, ke kterým došel Millward Brown jsou tyto: Poptávka u segmentu 

B2B je saturovaná, 32 % předplatitelů je s nabídkou B2B časopisů „naprosto 

spokojeno“ (existuje titul, který mi zcela vyhovuje), 38 % respondentů odpovědělo, že 

je „celkem spokojeno“. 26 % dotázaných je spokojeno „tak napůl“ a pouze 2 % 

odpověděla, že „stále nemůže najít časopis, který by mé profesi vyhovoval“. 

Jako hlavní důvody ke čtení B2B časopisů uvádějí respondenti v tomto pořadí:  

1. Pomáhají mi udržovat kontakt s děním v oboru. 

2. Inovace, novinky, trendy v oboru. 

3. Informace o nových produktech a službách v oboru. 

4. Kvůli jasnému a úzkému tematickému zaměření časopisu. 

5. Kvůli poznávání nových firem a kontaktů. 

6. Informace a zkušenosti z případových studií. 

7. Informace o dodavatelích, vyhledávání partnerů pro moji firmu. 

8. Komplexně pokrývají problematiku našeho oboru. 

9. Zákony, sbírky, nové předpisy. 

10. Obecné informace o podnikání a managementu. 

11. Informace a přehled, co dělají kolegové a známí z oboru. 
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12. Informace o nabídce na pracovním trhu v oboru. 

13. Mezinárodní kontext, co se děje v mém oboru v zahraničí. 

 

V dilematu mezi tištěnou a webovou verzí časopisu se většina respondentů 

přiklonila k tištěné verzi – na desetibodové škále tvořil průměr odpovědí pro tištěnou 

verzi 3,7. 

Výzkum odpověděl i na otázku, kde si příjemci odborné časopisy čtou: podle 

očekávání nejvíce v zaměstnání (57 %) ale značná část i doma (54 %). U webových 

verzí je to 70 % v práci a 43 % doma. V této souvislosti výzkum zjišťoval, jaké výhody 

čtenáři přičítají jednotlivým verzím. Z výhody tištěné verze považují nerušené čtení 

(klid na čtení), přehlednost, možnost nahlédnout do publikace kdykoli během pracovní 

doby i doma. U webové verze si čtenáři nejvíce cení jednoduchosti vyhledávání, 

aktuálnosti, možnosti rychlého a přehledového čtení. 

Odborné časopisy patří mezi nejdůležitější informační zdroje v rozhodovacím 

procesu firem, respondenti u nich uvádějí větší váhu, než u dalších zdrojů – internetu a 

veletrhů, a to v kategoriích inspirace, vyhledávání informací, důvěryhodnosti informace 

a ovlivnění konečného rozhodnutí. Odborné časopisy se umístily na prvním místě i 

v otázce vyhledávání inspirace (tipy) a informací. Výzkum zde přinesl komerčně 

cennou informaci, že ze všech dalších médií je v B2B časopisech za nejdůvěryhodnější 

považována i reklama a inzerce. Odborné časopisy závažně ovlivňují rozhodování o 

nákupech (36 % časopisy, 32 % doporučení, 26 % odborné weby).  

Výzkum měřil i vnímání reklamy jako nepříjemného faktoru: reklama v B2B 

časopisech se ukázala jako třetí nejlepší (nejméně rušivá), po veletrzích a odborných 

webech. (Jako zdaleka nejvíce rušivá je uváděna reklama v televizi, následně na 

internetu, na billboardech a plakátech, v rádiu atd.) 

 

 

                                                                                                                                               

 
89

 Computer Assisted Web Interviewing: dotazování prostřednictvím webové stránky (Kozel a 
kol. 2011, s. 177-178). 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

Výzkumná práce se zabývá firemními periodiky Elit magazín (periodikum A) a 

Globetrotter Czech (periodikum B). Kapitola definuje v tomto pořadí: koncept, cíl práce 

a výzkumné otázky. Poté je detailně popsána metodika, výzkumné soubory a průběh 

průzkumů. Následují případové studie obou periodik, ve kterých jsou zasazeny výsledky 

zkoumání. V závěru je porovnána produkce obou periodik. 

 

4 Konceptualizace výzkumného problému 

Předmětem zkoumání je produkce dvou firemních periodik, se záměrem jejich 

porovnání. Předmětem  dotazníkového průzkumu jsou názory čtenářů periodika A. 

Objektem výzkumu jsou osoby, které mají na produkci tiskovin vliv, a skupina adresátů 

periodika A. 

 

4.1 Cíl práce, výzkumné otázky 

Cílem výzkumu je popis produkce jednoho vybraného firemního periodika 

(periodikum A, Elit magazín) a dotazníkový průzkum mezi jeho čtenáři. Výstupem je 

případová studie a porovnání představ o působení média na straně vydavatele s názory 

čtenářů. 

Se záměrem srovnání je zkoumána produkce druhého média, magazínu velkého 

nadnárodního koncernu (periodikum B, Globetrotter Czech) a v závěru je produkce 

obou médií porovnána. 

 

Výzkumné otázky 

1. Jak je periodikum vnímáno uvnitř firmy, konkrétně pracovníky 

zodpovědnými za jeho produkci? Jakou mají představu o působení této 

tiskoviny na čtenáře?  

2. Jak je periodikum vnímáno čtenáři? Nakolik se jejich vnímání tiskoviny 

shoduje s představami vydavatele? (Porovnání názorů vydavatele a čtenářů 

bylo provedeno pro periodikum A.) 



I.  

 

 

35 

  

3. Existují podobnosti mezi produkcí periodika A a periodika B? Byl by zde 

teoretický potenciál ke zlepšení produkce menšího periodika podle 

propracovanějšího řešení globální firmy? 

 

4.2 Koncepce výzkumu, výzkumné soubory 

Výzkum je koncipován jako smíšený. Protože potřebujeme na jedné straně získat 

názory malé skupiny osob – pracovníků zodpovědných za produkci tiskoviny, je na této 

straně použita kvalitativní metoda. Na druhé straně stojí nepoměrně větší skupina 

čtenářů, jejichž názor je zjišťován kvantitativně – pomocí klasického dotazníkového 

šetření.  

Přístup obou výzkumných metod k realitě je diametrálně odlišný (Reichel s. 40-

41), přesto je cesta smíšeného výzkumu možná a používaná (Hendl 2008 s. 58-61). 

Provázanost obou dále popisovaných částí průzkumu je dána za prvé tím, že data 

zjišťovaná kvalitativní metodou strukturovaného interview vykazují silné znaky 

strukturovanosti (Reichel 2009, s. 112), za druhé metodikou, kde sumarizované znaky 

z výpovědí byly použity jako základ hypotéz pro tvorbu kvantitativního dotazníku. 

Následné porovnávání je sice třeba přijímat s opatrností, ale změření názorů vzorku 

čtenářů na sadu takto vzniklých tvrzení má z hlediska vydavatele tiskoviny relevanci 

pro rozhodování o dalším směřování jeho média. 

 

Výzkum porovnává názory dvou souborů: 

Na straně vydavatele média tvoří výzkumný soubor 4 klíčoví pracovníci firmy, 

kteří mají vliv na produkci tiskoviny. (Jednoznačně je dentifikoval informant,
90

 se 

kterým byl veden pilotní rozhovor.) 

Výzkumný soubor čtenářů – příjemců adresné distribuce tiskoviny tvoří 2100 

adres. Opora výběru
91

 je tvořena úplným seznamem obesílaných zákazníků, a je tedy 

kvalitní, její strukrura umožňuje pro výběr vzorku použít metodu systematického 

výběru. 

 

                                                 

 
90

 Reichel (2009, s 110) poznamenává, že dotazovaným osobám  se říká respondenti, ale 
v kvalitativním zkoumání také informátoři či informanti. 
91

 Seznam jednotek základní populace (Reichel 2009, s. 76). 
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5 Metodika 

 

5.1 Použití kvalitativních a kvantitativních metod 

Tato podkapitola obsahuje popis použitých metod. Samotný průběh rozhovorů a 

dotazníkového šetření je popsán v kapitole 6 Organizace a průběh výzkumu. 

Z pohledu teorie je kvantitativní výzkum zaměřen na testování předem 

vyslovených hypotéz, zatímco kvalitativní výzkum si klade za cíl vytváření nových 

hypotéz (M. Disman podle Zich 2004, s. 99). V této práci je ke zjištění názorů na straně 

vydavatele použita kvalitativní metoda – strukturované interview
92

 (tvorba hypotéz) a 

na straně příjemce metoda kvantitativní – dotazníkové šetření (testování hypotéz). 

 

5.2 Kvalitativní metody 

5.2.1 Strukturované interview 

Pro zjištění názorů zodpovědných pracovníků vydavatele bylo v této práci 

použito strukturované interview (Reichel 2009 s. 110-112, Hendl 2008, s. 173-174). 

Strukturované interview, tedy rozhovor s jednotnou sadou otázek v pevném pořadí, 

umožňuje respondentovi dostatečnou volnost pro individulální odpověď, na druhé 

straně vytvářejí odpovědi jednotnou strukturu, ve které je možné vyhledat a označit 

pojmy, které zde reprezentují názory respondentů. Zich (2004, str. 112) uvádí, že tento 

postup (vyhledávání a přiřazování pojmů) je v podstatě tzv. otevřené kódování, 

používané jako první stupeň při vytváření zakotvené teorie.  

5.2.2 Mezikrok strukturovaná interview -> dotazník 

Průzkum proběhl chronologicky takto: na základě pilotního rozhovoru 

s informovaným pracovníkem vydavatele vzniklo výše uvedeným postupem (otevřené 

kódování) 12 otázek (Příloha I). Tato sada byla použita pro rozhovory se čtyřmi 

pracovníky vydavatele. Rozhovory byly vedeny jednotným způsobem (Reichel 2009, s. 

113), a to bez přítomnosti třetí osoby a pokud možno i dalších rušivých vlivů. 

Z každého rozhovoru vznikl zvukový záznam. Ten byl pro další zpracování přepsán do 

písemné podoby. 
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Podle písemného přepisu následně proběhlo kódování. Jako vodítko pro 

kódování názorů vyslovených v rozhovorech jsem se řídil hlavně texty A. A. Bergera
93

 

a D. Silvermana
94

.  

Zpracováním písemného materiálu vznikla sumarizace názorů všech čtyř 

pracovníků vydavatele (Příloha II). Protože průzkum je postaven na porovnání názorů 

vydavatele a čtenáře, je třeba převést zjištěné názory na otázky v dotazníku, pomocí 

něhož budeme souhlas či nesouhlas čtenáře s vysloveným názorem měřit. Za tímto 

účelem jsem vytvořil postup o čtyřech krocích.  

Příklad: 

1. Názor vydavatele: Čtenářem magazínu je i manželka majitele servisu. 

2. Hypotéza: Mezi čtenáře patří manželka majitele. 

3. Operacionalizace: Hypotéza předpokládá, že tiskovinu čte i manželka 

majitele servisu. Aby otázka zněla obecněji, budeme předpoklad ověřovat 

dotazem na čtenáře z řad rodinných příslušníků. Kroužkovací otázka s více 

možnostmi. 

4. Výsledná podoba otázky v dotazníku:  

Čtou u vás Elit magazín také členové rodiny? Můžete zakroužkovat více 

možností, nebo d) pokud členové rodiny nečtou. 

a) manžel / manželka 
b) děti 
c) rodiče 
d) členové rodiny nečtou 

 

Protože sumarizací názorů vznikla kolem každé otázky vždy celá skupina 

tvrzení, je v každém kroku zpracována celá skupina otázky (celý postup je zachycen 

v Příloze III). Kompletní znění dotazníku je v Příloze IV. 

 

5.2.3 Rozhovor pomocí návodu 

Při pilotním rozovoru a při doplňkovém průzkumu byla použita metoda 

rozhovoru pomocí návodu
95

 (Hendl 2009, s. 174-175). Cílem průzkumu byla v případě 

pilotního rozhovoru základní orientace ve firmě vydavatele, v případě doplňkového 

                                                                                                                                               

 
92

 Tuto metodu je možno metodologicky zařadit jak pod kvalitativní metody, tak pod kvantitativní 
metody (Hendl 2008, s. 173, Reichel 2009, s. 110). 
93

 Berger (2014, Media and communication research methods) na s. 170. výslovně uvádí, že 
„Nejsou absolutně žádná pravidla jak kódování provádět“ a cituje 8 doporučených kroků. 
94

 Silverman (2003, s. 161-164): 
95

 Reichel (2009, s. 111) uvádí též názvy „polostrukturovaný“, „částečně řízený“). 



I.  

 

 

38 

  

průzkumu racionálním způsobem zmapovat způsob fungování produkce magazínu 

nadnárodní firmy.  

 

Návod připravený pro rozhovor v agentuře zajišťující českou redakci magazínu B: 

Historie 

- vznik celého mezinárodního konceptu, 

- kryje se s historií české mutace? 

 

Model 

- způsob vzniku čísla, 

- česká redakce, 

- struktura, rozdělení obsahu mezinárodní – národní. 

 

Distribuce 

- náklad. 

 

Financování, cena. 

Zpětná vazba 

- průzkumy? 

 

Rozhovor proběhl v redakci agentury. Respondentem byl přímo šéfredaktor 

odpovědný za české vydání magazínu. Stejně jako rozhovory s pracovníky vydavatele 

periodika A (Elit magazín) i zde byla pořízena nahrávka, která byla posléze přepsána do 

písemné podoby. 

 

5.2.4 Studium dokumentů 

 Ke kvalitativním metodám patří také studium dokumentů. V případě tohoto 

výzkumu se jedná o archivní čísla Elit magazínu (zpětně do roku 2005) a tiskovin, které 

lze označit za jeho přímé předchůdce (do roku 2000). Výtisky jsou k dispozici v archivu 

vydavatele magazínu. 

Studium těchto dokumentů jsem využil pro popis historie periodika. Ve firmě 

vydavatele došlo několikrát ke změnám a o historii vydávání periodika nejsou jiné 

záznamy než archiv výtisků. Povinný výtisk těchto periodik nebyl pravděpodobně 

zasílán.  
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5.3 Kvantitativní metoda 

 

5.3.1 Konstrukce vzorku 

Protože je struktura zkoumaného souboru dostatečně známá – je k dispozici 

kompletní distribuční seznam (opora výběru), na který je tiskovina rozesílána – zvolil 

jsem pro konstrukci vzorku metodu systematického výběru (Reichel, str. 80-83). Při 

použití systematického výběru existuje nebezpečí v literatuře většinou ilustrované 

situací při průzkumu vojenských jednotek - krok výběru nějakým způsobem interferuje 

se strukturou základního souboru (viz Reichel s. 82). Toto nebezpečí v případě 

popisovaného průzkumu nehrozí, pro výběr vzorku byl seznam příjemců seřazen podle 

jediného kritéria, a tím byl (obchodní) obrat zákazníka - adresáta. Při pravidelném kroku 

systematického výběru pokryje výběr náhodně celé spektrum zákazníků, bez nebezpečí 

interference s jinou strukturou.  

Velikost vzorku byla v tomto průzkumu omezena objektivními faktory. Jako 

tazatelé, kteří měli za úkol distribuci a zpětné vyzvednutí dotazníků, zde byli zapojeni 

obchodní zástupci firmy,
96

 a protože z pracovních důvodů nebylo možné, aby na 

jednoho obchodního zástupce připadly více než 4 distribuční adresy, rozhodl jsem se při 

základním souboru 2100 pro krok opakování 7.  

Přesný postup byl následující:
97

 V tabulce základního výběru jsem napřed 

zákazníky seřadil sestupně podle výše obratu. Následně jsem pomocí generátoru 

náhodných čísel
98

 zvolil první položku. Poté již stačí vybrat každého 7. zákazníka. 

Vzniklý seznam tvořil 300 adres pokrývajících rovnoměrně všechny příjemce 

magazínu. Protože při rovnoměrném geografickém rozptylu, jaký jsem obdržel 

systematickým výběrem, připadly na některé obchodní zástupce – respondenty více než 

4 dotazníky, provedl jsem u těchto případů krácení jednotným způsobem – ve vzniklé 

tabulce jsem odzadu odstranil přebytečné adresy.
99

  Tímto způsobem, který rovnoměrně 

pokrývá celý výzkumný soubor, vznikl konečný počet distribuovaných dotazníků: 271. 

 

                                                 

 
96

 Firma měla na objektivitě průzkumu ze zřejmých důvodů zájem, využití obchodních zástupců 
proto nepovažuji za faktor ovlivňující výsledky. 
97

 Řídil jsem se příkladem postupu, který uvádí Reichel (2009) na str. 81-82. 
98

 Zde jsem použil online generátor náhodných čísel z programátorského webu Devbook, 
http://www.devbook.cz/javascript-online-generator-nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-
rozsahem  
99

 Všechny popisované operace probíhaly v tabulkovém procesoru Excel. 

http://www.devbook.cz/javascript-online-generator-nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-rozsahem
http://www.devbook.cz/javascript-online-generator-nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-rozsahem
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5.3.2 Návratnost 

 

Rozesláno: 271 

Vráceno: 132 

Návratnost: 48,7 % 

 

Slabinou dotazníkových šetření je návratnost. Typická návratnost dotazníků je 

poměrně malá, u špatně připravené akce se může pohybovat i mezi 5–20 % (Reichel, 

str. 120). Reichel (s. 123) považuje za „dobře přijatelnou hranici“ návratnost 60-70 %. 

V tomto kontextu považuji dosaženou návratnost necelých 50 % za realistický výsledek. 

 

5.3.3 Druhy otázek, zpracování dotazníků, klíč, výstup 

V dotazníku jsou použity uzavřené i otevřené otázky. Otázky č. 2, 3, 5, 6, 11, 15, 

16 jsem záměrně zvolil jako otevřené. Jejich převod pro kvantitativní zpracování 

obsahuje tabulka Kategorizace otevřených otázek v Příloze V. Důvodem pro zařazení 

těchto otázek jako otevřených byl předpoklad, že u poměrně malého počtu navrácených 

dotazníků bude možné zachytit i méně obvyklé a neočekávané skutečnosti. Například u 

otázky č. 3 „Kdo ještě u vás magazín čte?“ by se mohly vyskytnout i jiné odpovědi než 

klasické rozdělení „dělník – střední personál – manažer“.  

Pro dobrou srozumitelnost ze strany respondenta jsou ve finálním dotazníku 

řazeny otázky podle logiky vyplňování a jsou číslovány postupně. Teprve za pořadovým 

číslem následuje číslování Qn a Dn, které slouží pro zpracování a následnou komparaci 

názorů vydavatele a čtenáře. Data z navrácených dotazníků se zpracovávala ve dvou 

krocích: prvním krokem bylo nakódování otevřených otázek podle tabulky 

Kategorizace v Příloze V (vpisováním rovnou do formuláře dotazníku), druhým krokem 

již bylo zadávání kódů podle tabulky Klíč – viz příloha V. 

Pro zadávání dat byl použit SW SPSS (výstupem potřebným pro tento výzkum je 

prostá četnost - frequency). Následuje ukázka. 
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Ukázka tabulek výstupu  

Q9a  Kdybyste si mohli přát, jaký nový obsah byste v EM uvítali? Právní poradnu 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 24 18,2 25,8 25,8 

2  spíše ano 38 28,8 40,9 66,7 

3  spíše ne 27 20,5 29,0 95,7 

4  určitě ne 4 3,0 4,3 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

 Q9b  Kdybyste si mohli přát, jaký nový obsah byste v EM uvítali? Pomůcky pro podnikání 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 13 9,8 14,0 14,0 

2  spíše ano 39 29,5 41,9 55,9 

3  spíše ne 35 26,5 37,6 93,5 

4  určitě ne 6 4,5 6,5 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

Zdroj: vlastní výzkum 
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6 Organizace a průběh výzkumu 

 

Přehledové schéma výzkumu 

Periodikum A – Elit magazín, periodikum B – Globetrotter Czech 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Základní orientace – periodikum A 

Zjišťování základních dat, studium písemných dokumentů (archivní 

výtisky), vyhledání informátora pro pilotní rozhovor 

Č
as

o
v
á 

n
áv

az
n
o
st

 

Pilotní rozhovor – periodikum A 

Mapování způsobu produkce tiskoviny, osob, které se na ní podílejí, 

formulace otázek pro strukturované interview 

Strukturovaná interview – periodikum A 

Zaznamenání názorů čtyřech pracovníků vydavatele zodpovědných za 

produkci tiskoviny (metodika viz 5.2.1, Příloha II) 

Mezikrok – příprava dotazníku z kvalitativních dat (periodikum A) 

 Názor vydavatele -> Hypotéza -> Operacionalizace -> Otázka 

dotazníku (metodika viz 5.2.2 a Příloha III) 

Dotazníkové šetření (periodikum A) 

(metodika viz 5.3 a Příloha IV, V) 

Porovnání názorů vydavatele a čtenářů (periodikum A) 

(zdůvodnění smíšeného výzkumu viz 4.2, kompletní výstup Příloha VI) 

Mapování produkce (periodikum B) 

(Polostrukturované interview, metodika viz 5.2.3) 

Porovnání produkce periodik A a B, závěr 
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6.1 Časový rámec výzkumu 

Pilotní rozhovor a studium materiálů periodika A začaly v listopadu 2012. 

Následovala strukturovaná interview se čtyřmi pracovníky vydavatele v období od 

listopadu 2012 do února 2013. Dotazníkový průzkum mezi čtenáři se uskutečnil 

v červnu 2013 a polostrukturované interview v redakci periodika B v listopadu 2014. 

 

6.2 Poznámky k praktické realizaci výzkumu 

Většina částí průzkumu je dostatečně popsána v části Metodika. V této 

podkapitole se soustředím na praktické aspekty kroků, které považuji za vhodné 

zaznamenat. 

6.2.1 Pilotní rozhovor 

Pilotní rozhovor, který je metodicky polostrukturované interview (viz 5.2.3), 

proběhl na základě hrubé představy o periodiku a obecně o firemní organizaci. 

Informátorem byla osoba, která se ve firmě vydavatele na vzniku firemní tiskoviny 

podílí nejdéle. Jako vhodného informátora tuto osobu označili na dotaz ostatní 

zaměstnanci. Jako vodítko rozhovoru jsem si připravil soubor otázek (Příloha VII), 

v podstatě hypotéz, které vyplynuly z všeobecných představ o firemním médiu. 

Odpovědi informanta na tyto hypotézy přímo posloužily k sestavení otázek pro 

strukturovaná interview (Příloha I). 

Předmětem pilotního rozhovoru však byla i organizace firmy, schéma produkce 

firemní tiskoviny (viz 7.3) a určení osob, které se na této produkci podílejí. 

Rozhovor byl standardně nahráván a přepsán pro snadnější rozbor do písemné 

podoby. 

 

6.2.2 Dotazníkové šetření, praktické provedení 

V části Metodika je podrobně popsáno teoretické zázemí průzkumu. Praktické 

provedení zahrnovalo ještě instruktáž tazatelů, soubor adres pro každého tazatele, 

obálku pro návrat dotazníků.  

Jak bylo zmíněno v metodické části, firma vydavatele souhlasila s využitím 

svých obchodních zástupců jako distributorů dotazníků. Na každého tazatele připadly 4 
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dotazníky – adresy. Protože firma svojí prodejní sítí pokrývá celou republiku, není 

v praxi reálné provést instruktáž budoucích tazatelů osobně. Instrukce byly proto 

rozeslány v písemné podobě.  Součástí balíčku pro obchodního zástupce byly adresy 

jeho respondentů, instrukce jak postupovat při oslovení respondenta a započetí 

průzkumu (aby mohla být zaznamenána informace, zda na udanou adresu vůbec 

tiskovina chodí, tazatel vyplňoval první dvě položky v dotazníku) a také zpáteční 

obálka, pomocí které tazatel vrátil vyplněné dotazníky na centrálu firmy. 
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7 Elit magazín, případová studie 

Případová studie čerpá informace a data z průzkumu provedeného podle výše 

uvedené metodiky. Zdrojem základních informací o vydavateli je internetová rešerše, 

historie a vývoj periodika vyplynuly ze studia archivních výtisků. Zdrojem informací o 

organizaci jako takové a zejména o pocesech, které mají vliv na produkci firemní 

tiskoviny, je pilotní rozhovor uskutečněný s „insiderem“, jedním ze služebně relativně 

(cca 10 let) starším pracovníkem firmy. Tento informant zároveň patří mezi čtveřici 

osob s vlivem na produkci magazínu.  

7.1 Vydavatel 

Elit magazín je firemní médium typu B2B, podle Magforum.com přesněji 

definovatelné jako „vertikální“, tedy zaměřené na čtenáře z jednoho oboru (viz 2.5), 

vydávané Firmou Elit CZ, spol. s r.o. Firma patří mezi největší distributory 

automobilových náhradních dílů v České republice. Elit CZ v současnosti patří do 

mezinárodní skupiny, která pokrývá Českou republiku, Slovensko, Polsko, Ukrajinu, 

Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Švýcarsko a Itálii.
100

 

7.2 Historie a vývoj periodika 

(Informace v této kapitole jsou čerpány z archivních výtisků uložených v archivu 

vydavatele v sídle firmy v Praze.) 

Firma Elit byla založena v Praze v roce 1992. Má tedy za sebou relativně 

dlouhou historii, a vyprodukovala od svého vzniku také dlouhou řadu tiskovin, z nichž 

některé můžeme podle jejich funkce považovat za předchůdce dnešního Elit magazínu. 

Za přímého předchůdce dnešního magazínu je možné považovat periodikum News, 

jehož první číslo je datováno leden – únor 2000. V úvodníku, pod kterým je podepsán 

tehdejší obchodní ředitel firmy, je však zmínka o „charakteristickém modrém přebalu 

(...), ve kterém jsme vám již třetím rokem pravidelně přinášeli informace o aktuálních 

nabídkách, novinkách a sortimentu ...“ (cit. News, 1/2000, archiv výtisků fy Elit CZ). 

Lze tedy důvodně předpokládat, že firma se pokoušela oslovovat svoje obchodní 

partnery jakýmsi druhem periodika přinejmenším od roku 1997. (Zdroj: Elit CZ.) 

                                                 

 
100

 http://www.elit.cz/o-nas/o-spolecnosti.html  [online]. [cit. 2015-05-03] 

http://www.elit.cz/o-nas/o-spolecnosti.html
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7.2.1 News  

News (vydávaný od roku 2000) je plnobarevný sešit A4 na křídovém papíře. 

Číslo 1/2000 (leden – únor) má pouze 8 stran. Zajímavé zdůraznění obsahuje úvodník. 

Jménem obchodního ředitele zde firma deklaruje, že „si v žádném případě neklade za cíl 

vytvořit časopis či magazín – byla by to snaha nedůstojná, na našem trhu je dost 

profesionálních týmů tvořících kvalitní tisková média pro přesně determinované 

čtenářské obce ...“ (cit. News, 1/2000, archiv výtisků fy Elit CZ). 

Nevíme, jakou měla tehdy firma k produkci média zpětnou vazbu, nicméně o rok 

později má číslo News 1/2002 již 16 stran včetně obálky a složení jeho obsahu již do 

určité míry odpovídá dnešní podobě magazínu. V zárodku tiráže se neuvádí číslo 

registrace. Číslo 1/2003 má 20 stran na křídovém papíře a 12 stran technických 

informací na ofsetovém papíře. V tiráži je uvedena adresa vydavatele, ale registrační 

číslo stále chybí. (Zdroj: Elit CZ.) 

 

7.2.2 Magazín 

Po čtyřech letech od konstatování, že firma „nemá ambice vytvářet časopis či 

magazín“, nahrazuje tiskovinu News nová tiskovina s názvem Magazín. Ambiciózně 

pojaté číslo 1/2004 má 188 stran (včetně obálky) a vazbu V2 (plochý hřbet). 

Neobvyklý rozsah prvního čísla tiskoviny se jménem Magazín byl způsoben 

jednorázovým zařazením sortimentní nabídky, a změnil tak jeho vzhled poněkud 

směrem ke katalogu. Další čísla se vracejí k podobě, která se vlastně nezměnila do 

dnešních dnů – číslo 1/2005 má 48 stran, vazbu V1 a obálku ze silnějšího papíru než 

vnitřek sešitu. Magazín mění od čísla 3/2007 záhlaví, toto číslo má 60 stran (pro 

technické informace je opět použit ofsetový papír), obsah však zůstává beze změn. 

Tiskovina s názvem Magazín po celou dobu svojí existence (1/2004 až 3/2008) 

uvádí v tiráži vydavatele a redakci, ale číslo registrace zde chybí. Poslední Magazín má 

číslo 3/2008 a 44 stran. Nic zde nenasvědčuje nadcházející změně. (Zdroj: Elit CZ.) 

 

7.2.3 Vznik Elit magazínu 

Časopis dostává jméno Elit magazín náhle, číslem 4/2008. Změna je velmi 

nápadná, firemní periodikum změnilo nejen název, ale i grafické ztvárnění. Formát a 

materiál zůstává, první číslo Elit magazínu má nezvykle málo stran - jen 36. Za změnou 
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názvu a grafického pojetí stojí změna agentury. To souvisí s rozsáhlými změnami, 

kterými v té době firma procházela. (Zdroj: Elit CZ.) 

Datum evidence je na webu Ministerstva kultury (viz 1.2.1) uvedeno 15. 9. 

2009. 

 

7.2.4 Současný Elit magazín 

V současné době (2015) vychází Elit magazín 4x ročně, v nákladu 5300 výtisků 

(kompletní tabulka níže). Ministerstvo kultury tiskovinu registruje pod číslem E 19143, 

pod obsahovým zaměřením Podnikové časopisy.
101

 Povinné výtisky (viz 1.2) jsou 

dohledatelné v katalogu Národní knihovny.
102

 Firma zveřejňuje náhledy jednotlivých 

čísel zpětně až do roku 2010 na firemním webu.
103

 

 

Tab. 1: Náklad periodika a jeho rozdělení v době průzkumu 

Distribuce na vlastní pobočky 1970 

Adresná distribuce 2100 

Slovensko 1200 

Rezerva 30 

Celkem náklad 5300 výtisků 

Zdroj: interní informace fy Elit CZ, 2013 

 

 

7.3 Schéma produkce Elit magazínu 

7.3.1 Zodpovědní pracovníci 

Prvním výstupem pilotního rozhovoru s výchozím informantem ve firmě 

vydavatele bylo určení osob, které mají vliv na produkci a výslednou podobu tiskoviny. 

Jedná se o: 

- generálního ředitele firmy; má konečnou rozhodovací pravomoc a určuje 

dlouhodobou strategii periodika, 

- vedoucího produktového oddělení; je dodavatelem převážné části obsahu, 

- vedoucího oddělení marketingu; má na tvorbu periodika největší vliv. V jeho 

oddělení se soustřeďují veškeré příspěvky a jeho oddělení také všechny aktivity 

koordinuje, 

                                                 

 
101

 http://www.mkcr.cz/media-a-audiovize/periodicky-tisk/default.htm  [online]. [cit. 2015-05-03] 
102

 http://aleph.nkp.cz/F/5T8KV9IU7SDB2E38G16H5PTGJNI4SJRJMEXLTBC8N6K1SPVUEX-
22330?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC   [online]. [cit. 2015-05-03] 
103

  [online]. [cit. 2015-05-06]  http://www.elit.cz/magazin.html  

http://www.mkcr.cz/media-a-audiovize/periodicky-tisk/default.htm
http://aleph.nkp.cz/F/5T8KV9IU7SDB2E38G16H5PTGJNI4SJRJMEXLTBC8N6K1SPVUEX-22330?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC
http://aleph.nkp.cz/F/5T8KV9IU7SDB2E38G16H5PTGJNI4SJRJMEXLTBC8N6K1SPVUEX-22330?func=file&file_name=find-b&local_base=NKC
http://www.elit.cz/magazin.html
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- výkonného pracovníka DTP, jeho vliv je v podstatě technický (doporučuje 

grafické provedení, layout, stránkování, přijímá materiály od autorů a pod.).
104

 

 

7.3.2 Redakční rada, střednědobý plán, časová návaznost tvorby čísla 

(Zdroj informací: pilotní rozhovor s informantem ve firmě dodavatele.) 

Ve firmě redakční rada existuje, jedná se však pouze o jednu z funkcí porady na 

úrovni vedoucích manažerů firmy. Projednávání obsahu firemního magazínu je 

nepravidelné, výstupy mají funkci pouze zjištění postoje jednotlivých oddělení. 

Faktickým tvůrcem ročního plánu firemního magazínu je produktové oddělení, 

respektive jeho vedoucí. Produktové oddělení je také dodavatelem naprosté většiny 

obsahu čísla.  

Časová návaznost tvorby čísla začíná střednědobým výhledem (kalendářní rok) 

podle potřeb produktového oddělení, to je například počet čísel v následujícím roce (v 

letech 2011-2014 to bylo 5 čísel ročně, v roce 2015 jsou naplánována 4 čísla). 

Střednědobý výhled určuje rámcový obsah, který je navázán na motoristické sezóny 

v průběhu roku. Jsou také stanovena data uzávěrek. Před tvorbou každého dalšího čísla 

vedoucí produktového oddělení obsah čísla upřesní podle aktuálních informací, které se 

skládají z informací o trhu a zpětné vazby od obchodních partnerů - převážně osobním 

kontaktem. Podle tohoto plánu čísla vytváří zaměstnanci produktového oddělení obsah. 

Obsah se schází na DTP pracovišti oddělení marketingu, kde je přímo rozvrženo 

stránkování a podobné technické detaily. Oddělení marketingu také doplňuje zábavnou 

část čísla, což je cca 8 stran povahy motoristického infotainmentu (například seriál 

Okruhy Formule 1). Po technickém zpracování náhled čísla posuzují tři vedoucí 

pracovníci definovaní v předchozí podkapitole. Po případných úpravách schvaluje 

finální podobu čísla generální ředitel.  

 

 

7.4 Financování 

(Zdroj informací: pilotní rozhovor s informantem ve firmě dodavatele.) 

V periodiku jsou umístěny reklamy, jedná se o prezentace dodavatelů, se 

kterými má firma vydavatele obchodní vztahy. Reklamní plocha v tiskovině však není 
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 Do konce roku 2012 byla tato činnost outsourcována v reklamní agentuře s grafickým 
studiem. Od roku 2013 si i tuto část produkce vydavatel zajišťuje vlastními silami. 
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prodejná, firma reklamní prostor nenabízí. O zařazení reklamního materiálu od 

dodavatele opět rozhoduje vedoucí produktového oddělení. 

 

 

7.5 Elit magazín v souvislostech nadnárodní skupiny 

(Zdroj informací: pilotní rozhovor s informantem ve firmě dodavatele, webové 

prezentace sesterských firem Elit Ukrajina a Elit Romania.) 

 

Vydavatel Elit magazínu patří do nadnárodní skupiny, do které kromě České 

republiky patří také Slovensko, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, 

Švýcarsko a Itálie. Jednotlivé sesterské národní firmy jsou navzájem autonomní, 

nicméně z různých důvodů využívají společný informační systém a jako distribuční 

společnost samozřejmě i logistický systém. Řízení obou systémů je soustředěno do 

centrály Elit CZ v Praze. 

Koncept původního českého Elit magazínu začala v roce 2012 používat i 

rumunská sesterská společnost Elit Romania.
105

 Od roku 2014 se k vydávání přidala i 

společnost Elit Ukraine.
106

 Do třetice, vzhledem k jazykové blízkosti využívá české 

verze i společnost Elit Slovakia, kam se distribuuje část českého nákladu (viz 7.2.4). 

Toto řešení není ideální, příkladem může být v současnosti (2014, 2015) uveřejňovaná 

Právní poradna, která se pochopitelne vstahuje k českému právnímu systému a pro 

běžného slovenského čtenáře nemá žádnou hodnotu. 

Obě cizojazyčná vydání Elit magazínu mají ve skutečnosti s českou předlohou 

společný jen název a pro svůj start výhodně využila grafické podklady od českého DTP. 

Národní firmy si obsah řídí podle lokálních potřeb, výměna materiálů mezi zeměmi je 

naprosto minimální, rozešla se i grafická linka. Mezinárodní souvislosti Elit magazínu i 

centralizovanou architekturu některých služeb skupiny (IT, logistika) zde zmiňuji proto, 

že v závěrečném porovnávání Elit magazínu jako firemního periodika A a Globetrotter 

Czech, jako periodika B, budu diskutovat možnou změnu modelu produkce periodika A 

směrem k centralizované mezinárodní produkci podle modelu periodika B. 
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 http://www.elit.ro/revista-elit.html   [online]. [cit. 2015-05-06] 
106

 http://www.elit.ua/news-and-stock/ElitMag/  [online]. [cit. 2015-05-06] 

http://www.elit.ro/revista-elit.html
http://www.elit.ua/news-and-stock/ElitMag/
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7.6 Závěr pro porovnávání s produkcí periodika B: 

Výhody: 

- Proces tvorby čísla periodika A je rychlý a velmi flexibilní. To je způsobeno 

účastí malého počtu osob v rozhodovacím procesu.  

- Značné časové úspory se také podařilo dosáhnout vytvořením vlastního DTP 

pracoviště. Osobní kontakt zadavatele obsahu s DTP operátorem je velmi 

efektivní. 

 

Nevýhody: 

- Obsah tiskoviny je velmi úzce spojen s úsudkem malého počtu osob (3). Tento 

úsudek může být snadno negativně ovlivněn například nedostatkem informací 

z vnějšího prostředí.  

- Grafická úroveň tiskoviny je závislá na úrovni firemního DTP pracoviště, to je 

navíc zcela podřízeno řídícím manažerům a nemá stupeň tvůrčí volnosti, jakou 

má DTP operátor v outsourcované firmě. 
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8. Porovnání názorů na straně vydavatele a na straně čtenáře 

Pozn.: kompletní záznam výsledků průzkumu v podobě názorů na straně vydavatele a 

výstupních tabulek dotazníkového šetření je v Příloze VI.  

(Zdrojem informací v této kapitole, pokud není uvedeno jinak, je vlastní výzkum.) 

 

Strukturovaná interview se zástupci vydavatele a dotazníkové šetření mezi 

čtenáři Elit magazínu byl první systematický pokus o změření názorů příjemců této 

tiskoviny, firma doposud žádný průzkum neprováděla. Slovo příjemců je zdůrazněno, 

protože vydavatel distribuuje (jak je u periodik typu B2B obvyklé a z principu logické) 

svoji tiskovinu zdarma. Absentuje zde tedy důležitá zpětná vazba, jakou má běžný 

vydavatel prodávající svoji tiskovinu na trhu. Jedním z primárních záměrů průzkumu na 

straně příjemců tedy bylo nejen zjištění názorů čtenářů, ale také informace, jestli 

příjemci doručenou tiskovinu vůbec čtou (Elit magazín musí o pozornost soupeřit 

s dalšími více či méně reklamními tiskovinami podobného formátu, které dnes plní 

poštovní schránky). 

Dále již průzkum zjišťoval míru shody názorů na obsah magazínu na straně 

vydavatele a čtenářů. Zvolená technika získávání a měření názorů je podrobně popsána 

v části Metodika a v Přílohách. Zde bych chtěl znovu zdůraznit nutnou opatrnost při 

srovnávání kvalitativních a kvantitativních dat. Zásadní rozdíly v nazírání reality oběma 

paradigmaty jsou součástí jakékoli literatury na toto téma. Při vědomí těchto rozdílů a 

při zachování nutného odstupu je však smíšený přístup možný (Hendl 2008 s. 58-61). 

V případě popisovaném v této práci máme na výstupu na jedné straně tvrzení 

sumarizovaná z odpovědí čtyřech respondentů z firmy a na druhé straně tabulkové 

výstupy vzniklé nakódováním navrátivších se dotazníků a zadáním jejich dat do 

statistického programu.  

 

8.1 Příklad interpretace výsledků 

(Zdroj tabulek Q24-Q26: vlastní výzkum.) 

 

Celý výstup je sestaven v Příloze VI, zde uvedu příklad skupiny otázky č. 8: 

Na otázku strukturovaného interview: „Patří do Elit magazínu ekologická témata (v 

nejširším pojetí)?“ odpověděli pracovníci firmy, že jednoznačně ano (shoda 4x), a 
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doplňují, že do této oblasti patří i otázky alternativního pohonu. Zároveň vyslovují tezi, 

že příjemci (typicky autoservisy) mají o povinnostech svého provozu vzhledem 

k ekologickým předpisům málo znalostí. Sumarizace vypadá následovně: 

 

- Ekologická témata do magazínu patří.  

- K ekologickému tématu patří články o vývoji alternativ ke klasickému 

spalovacímu motoru a pod. 

- Příjemci o předpisech týkajících se ekologie často nevědí. 

 

Převedeny do kvantitativní podoby, tyto 3 teze vypadají následovně: 

Q24  Myslíte si, že do magazínu patří ekologická témata? (ve vztahu k autoopravárenství) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 32 24,2 34,4 34,4 

2  spíše ano 48 36,4 51,6 86,0 

3  spíše ne 12 9,1 12,9 98,9 

4  určitě ne 1 ,8 1,1 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

Q25  Zajímaly by vás i články o vývoji alternativ? (např. alternativy ke klasickému spalovacímu motoru 

apod.) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 36 27,3 38,7 38,7 

2  spíše ano 37 28,0 39,8 78,5 

3  spíše ne 18 13,6 19,4 97,8 

4  určitě ne 2 1,5 2,2 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

Q26  Myslíte si, že mezi lidmi "z branže" vládne dobrá informovanost o předpisech týkajících se ekologie a 

ochrany životního prostředí? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 1 ,8 1,1 1,1 

2  spíše ano 21 15,9 22,6 23,7 

3  spíše ne 64 48,5 68,8 92,5 

4  určitě ne 7 5,3 7,5 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     
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Pokud budeme stále mít na paměti v této práci několikrát zdůrazněný rozdíl v popisu 

skutečností mezi kvalitativním a kvantitativním zkoumáním, můžeme konstatovat, že: 

 

a) Názor vydavatele je, že ekologická témata do zkoumaného periodika patří. 

b) Na otázku „Myslíte si, že do magazínu patří ekologická témata? (ve vztahu k 

autoopravárenství)?“ vybralo 34,4 % respondentů odpověď „určitě ano“ a 51,6 

respondentů odpověď "spíše ano“. 

 

Z tohoto porovnání vyvozuji, že empirická doměnka pracovníků vydavatele se shoduje 

s volbou vysokého počtu osob ze čtenářského vzorku v dotazníkovém šetření. 

Dále: 

a) Názor vydavatele je, že k ekologickému tématu patří články o vývoji alternativ 

ke klasickému spalovacímu motoru a pod. 

b) Na otázku „Zajímaly by vás i články o vývoji alternativ? (Např. alternativy ke 

klasickému spalovacímu motoru apod.)“ vybralo 38,7 % respondentů volbu 

„určitě ano“ a 39,8 % respondentů volbu „spíše ano“.  

 

Z tohoto porovnání vyvozuji zcela praktický závěr, že pokud vydavatel začne do obsahu 

magazínu zařazovat články na téma alternativní pohon, čtenáři, kteří toto téma uvítají, 

budou výrazně převyšovat nad těmi, kteří vůči němu budou mít odpor. 

Dále: 

a) Názor vydavatele je, že příjemci (tiskoviny) o předpisech týkajících se ekologie 

často nevědí. 

b) Na otázku „Myslíte si, že mezi lidmi "z branže" vládne dobrá informovanost o 

předpisech týkajících se ekologie a ochrany životního prostředí?“ vybralo pouze 

1,1 % respondentů volbu „určitě ano“, 22,6 % volbu „spíše ano“, 68,8 % volbu 

„spíše ne“ a 7,5 % respondentů „určitě ne“.  

 

Toto porovnání již může vyvolat oprávněné námitky, například do jaké míry usuzuje 

respondent na „všeobecnou“ znalost předpisů podle vlastních vědomostí, nebo 

zkušeností se svým okolím. Původní intence pracovníků vydavatele při vyslovování této 

doměnky však byla trochu jiná, a to, že by neškodilo poněkud pozvednout vzdělanost 

motoristických profesionálů v této problematice. S tímto vědomím můžeme alespoň 
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prohlásit, že tiskovina s informacemi o ekologických předpisech by pravděpodobně 

šířila informace, které nejsou v této populaci příliš známé. (Dále pochopitelně záleží na 

schopnosti tyto informace podat přiměřeně zajímavou formou, ale to již není otázka 

výzkumu periodika.) 

 

8.2 Celkový výsledek porovnání 

Podle příkladu skupiny 8 můžeme projít i zbytek kombinací názor vydavatele / 

tabulka z dotazníku. Vzhledem k omezenému prostoru odkazuji pro detailní studium na 

Přílohu VI. V této podkapitole zhodnotím, zda je dotazníková odezva na otázky 

konstruované na základě výpovědí ze strukturovaných interview jednoznačně 

interpretovatelná a relevantní. Postupuji podle přílohy VI a v úvahu beru platné 

procentní údaje (sloupec Valid percent) a zaměřuji se na důležité položky v každé 

skupině. 

 

Ve skupině 2, která se zaměřuje na představu „typického čtenáře“, je prví tezí 

vydavatele, že hlavním příjemcem je majitel, manažer servisu. Měření na tuto odpověď 

vrátilo 71,4 % kladných odpovědí, což lze považovat za dostatečné potvrzení. Dalším 

výrazným názorem vydavatele je, že zvláště v případě rodinných firem, které tvoří 

značný podíl příjemců, je čtenářem také manželka majitele servisu. Odezva na toto 

tvrzení je slabá, zvolilo ji necelých 15 % respondentů – tento názor nenašel 

v dotazníkovém šetření výraznou oporu. (Také demografická charakteristika měřená 

doplňkovou otázkou potvrzuje stereotyp pracovníka v oboru automotive: ačkoli 

magazín je zasílán na adresu firmy, nikoli konkrétní osoby, dotazník vyplňoval v drtivé 

většině případů muž – 94,6 %.) Věkové rozvrstvení potvrdilo tezi, že většina čtenářů je 

starších 35 let (72,8 %). 

 

Skupina 3 potvrdila zjištění jiných průzkumů (např. Millward Brown 2012), že 

profesní časopisy jsou čteny ve velké míře nejen v zaměstnání, ale i v době volna 

(doma). 

 

(Skupina 4 nebyla součástí dotazníkového šetření.)  
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Skupina 5 měří postoj k šesti druhům obsahu (zábava, technické informace...) a 

celkovou spokojenost s přínosem tiskoviny pro čtenáře. Odpovědi na tuto zásadní 

otázku jsou rozděleny na 55 % „určitě ano“ a „spíše ano“ a 45,1 „spíše ne“ a „určitě 

ne“. Výsledek je nejednoznačný, pro orientaci mohou sloužit pouze jednotlivé 

podoblasti (viz detailně Příloha VI). 

 

Ve skupině 6 čtenáři známkují oblíbenost druhů obsahu. Známkování má 

podobně velký rozptyl, jako předchozí skupina, tuto informaci lze tedy využít jen 

s velkou opatrností. Jednoznačně kladně je hodnoceno informování o novinkách a 

sortimentu firmy a informace z oboru automotive obecně. 

 

Skupina 7 se zabývá měřením názoru, co by v tiskovině být mělo (a v současné 

době není). Pozoruhodná je odezva na nápad příkládat k magazínu dárky. I v této 

demografické skupině (muži – automechanici) by dárky uvítalo téměř 71 % 

respondentů. Podpora případného zařazení soutěží výrazná není (přibližně stejný počet 

názorů pro i proti). Největší podporu získala možnost, že by se do obsahu tohoto 

firemního magazínu zařadily prodejní akce a cenové nabídky. (Této možnosti firma 

v současnosti nevyužívá, důvodem je malá periodicita tiskoviny.)
107

 

 

Skupina 8 zjišťuje postoje k ekologickým tématům. V rozporu se stereotypem o 

technokratickém automechanikovi je kladná odpověď na otázku, zda do tohoto časopisu 

patří ekologická témata (ve vztahu k autoopravárenství) drtivá: 86 % odpovídá „určitě 

ano“ nebo „spíše ano“. Podobný zájem je, u profesionálů z oboru automotive již více 

očekávatelný, zájem o témata alternativního pohonu automobilů, 78,5 % kladných 

odpovědí. Poslední výstup jsem zmínil v příkladu interpretace výsledků (8.1), 

respondenti se vyjadřují k tezi vydavatele, že informovanost o předpisech týkajících se 

ekologie je mezi profesionály v oboru automotive slabá. 

 

Skupina 9 (byla operacionalizována jako zjišťování, zda na udanou adresu 

tiskovina vůbec dochází – může existovat problém v distribuci, a jestliže ano, jestli ji 

někdo ve firmě čte. Jako taková tvořila filtrační otázku v samém úvodu dotazníku a 

odpověď vyznačoval tazatel) ověřovala tvrzení vydavatele, že příjemci zasílanou 
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tiskovinu nepovažují za nevyžádanou reklamu. Jak zde bylo již konstatováno, vydavatel 

za celou historii vydávání periodika neprováděl žádný druh systematického zjišťování 

názorů svých čtenářů. Nemá ani zpětnou vazbu prodaného nákladu. Informace o tom, 

jaký vlastně je typický čtenář, jaké jsou jeho zvyky, záliby, preference a podobně, 

čerpají zodpovědní pracovníci ze svých osobních kontaktů, empiricky. Odpověď na 

otázku skupiny 9 je proto klíčová, dotýká se samotného důvodu pro existenci periodika. 

Žádný vydavatel nechce investovat prostředky a energii svých zaměstnanců do 

neefektivní činnosti. 

 Kvantitativně vychází vnímání Elit magazínu jako nevyžádané reklamy takto: 

a) na 81 % zadaných adres tiskovina chodí (19 %, což je překvapivě vysoké 

číslo, připadá na nesprávné adresy, problémy s distribucí a podobně), 

b) ve zmíněných 81 % případů, kdy na udanou adresu tiskovina chodí, zároveň 

v 8,2 % případů příjemce prohlásil, že zásilku nikdo nečte. 

S nutnou dávkou opatrnosti lze tedy prohlásit, že se názor vydavatele potvrdil, 

adresáti distribuce nepovažují tento firemní magazín za nevyžádanou reklamu. 

Množství příjemců, které zasílání tiskoviny obtěžuje, se pohybuje kolem 10 %.  

 

Skupina 10 měla zjistit, jak je na tom zkoumaná tiskovina v porovnání 

s podobnými konkurenčními tiskovinami. Zde je třeba konstatovat, že konstrukce 

otázky nebyla vhodná a zjištěná data nejsou validní. Tabulky výstupu jsou nicméně 

v Příloze VI k dispozici. 

 

8.3 Závěr porovnávání názorů 

Jako shrnutí je nutno opakovat, že porovnáváním kvalitativního průzkumu a 

kvantitativního měření nelze dojít k obecnému výsledku typu „Názory vydavatele se 

shodují / neshodují s výsledky dotazníkového šetření“. Pokud však budeme porovnávat 

míru shody v jednotlivých skupinách, lze říci, že pracovníci vydavatele mají, empiricky 

vytvořenou, představu o čtenáři a jeho postojích poměrně dobrou. Snad s výjimkou 

manželky majitele nejsou odpovědi měřené dotazníkovým šetřením v zásadním rozporu 

s názory vydavatele. 
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9 Mapování produkce periodika B 

(Zdroj informací v této kapitole, pokud není uvedeno jinak: polostrukturované interview 

vykonané v redakci české mutace magazínu 25. 11. 2014, metodika viz 5.2.3.) 

 

9.1 Periodikum a vydavatel 

Název periodika: Globetrotter Czech, vydavatel: Volvo Truck Czech, s.r.o.
108

 Volvo 

Truck Czech je pobočkou nadnárodního koncernu se sídlem ve Švédsku. Obor 

podnikání: nákladní vozidla.  

Registrační číslo MK: E 16206 

Periodicita: v roce 2014  vyšla 2 vydání, v roce 2015 byla naplánována 3 vydání. 

Náklad v roce 2014: 7300 ks. 

Periodikum je (pod různými názvy, pracovní anglický název je Volvo Trucks 

Magazine) produkováno pro 49 zemí. 

Česká redakce: Autopress s.r.o.
109

 (viz též 3.3.2). 

 

Provedení tiskoviny (podle vydání 2/2014): 

Výtisk má 44 stran včetně obálky. Obálka je vyšší gramáže než sešit, vazba V4. Matné 

provedení.  

Struktura obsahu:  

Obálka s fotografií kamionů Volvo; inzerce: software Volvo pro smartphony, lokální 

obsah: Editorial: generální ředitel Volvo Group Trucks Sales & Marketing Česká 

republika; Start (drobné zprávy; Den s řidičem (reportáž o práci řidiče za polárním 

kruhem); Výzva pro řidiče (pro značku Volvo typická analýza nebezpečných situací); 

lokální obsah: Technologie (nový typ nákladních vozidel Volvo – sací bagr); lokální 

obsah: Profil zákazníka (česká společnost JIP); Ze zákulisí značky Volvo (nová 

převodovka); lokální obsah: Pohled do minulosti (historie jednoho typu kamionu 

Volvo); lokální obsah: Reportáž (finále regionálních závodů Volvo Trucks The 

Driver´s Halence na Slovensku); Rok 1959 (kalendárium); lokální obsah: Nová vozidla 

                                                 

 
108

 http://www.volvotrucks.com/trucks/czech-market/cs-cz/Pages/home.aspx [online]. [cit. 2015-
05-10] 
109

 [online]. [cit. 2015-04-16] http://www.autopress.cz/?page=firemni-casopisy . Redakce 
Autopress podle stejného modelu produkuje i magazín pro společnost Festo (oblast 
automatizace) a magazín pro společnost DAF (nákladní automobily). 

http://www.volvotrucks.com/trucks/czech-market/cs-cz/Pages/home.aspx
http://www.autopress.cz/?page=firemni-casopisy
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(nový model); lokální obsah: Ekonomika (zákazník porovnává svůj nejstarší a 

nejnovější model nákladního vozu Volvo); inzerce: Volvo. 

 

9.2 Historie a vývoj periodika 

Historicky vznikaly magazíny jednotlivých zemí nezávisle. Je to dobře patrné 

z toho, že zatímco český magazín společnosti Volvo Truck se jmenuje Globetrotter, 

finský se jmenuje Volvo Visiiti, francouzský Volvo Truck Magazine a podobně. 

Zásadní změna nastala v roce 2011, kdy periodikum přechází na centrální řízení ze 

Švédska. Došlo ke sjednocení layoutu a obsahu (ve smyslu produkce centrální / lokální, 

viz 9.3.1), názvy místních tiskovin zůstaly původní. V pozdějším období až dodnes 

dochází pouze k drobnějším technickým změnám (grafika, poměr obraz / text a pod.).  

V České republice je magazín Globetrotter možné vysledovat v archivu 

povinného výtisku Národní knihovny
110

 do roku 2005, Evidence periodického tisku 

Ministerstva kultury (viz 1.2.1) eviduje zápis periodika 30. 8. 2005.  

 

9.3 Schéma produkce magazínu Globetrotter Czech 

Produkce periodika je pro všech 49 zemí řízena a koordinována centrálou ve 

Švédsku, respektive pověřenou content marketingovou agenturou, která s centrálou 

společnosti velmi úzce spolupracuje.
111

 Způsob komunikace s jednotlivými 

regionálními mutacemi je paralelní. V určitých otázkách centrála komunikuje s národní 

pobočkou (Volvo Truck Czech), v některých přímo s lokální agenturou, která připravuje 

lokální jazykovou mutaci (Autopress s.r.o.). Pro účely této práce budu nadále uvažovat 

o švédské centrále i o její content marketingové agentuře jako o jednom subjektu, 

protože předmětem průzkumu byla pouze lokální produkce. Organizace na centrální 

úrovni (agentura – vydavatel) nemohla být zkoumána na úrovni České republiky. 
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 Konkrétně se jedná o content marketingovou agenturu Spoon http://spoonagency.com/  
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9.3.1 Dva druhy obsahu 

Jak bylo zmíněno výše, magazín Volvo Truck je produkován pro 49 zemí 

světa.
112

 Princip, který umožňuje splnění dvou protichůdných požadavků, integrity 

tiskoviny v rámci celé globální společnosti a zároveň relevanci pro jednotlivou zemi, je 

rozdělení obsahu na dvě v podstatě zcela oddělené části. Interní firemní termín pro tyto 

části je Common pages (společné, celofiremní strany) a Local pages (lokální strany). 

Globální obsah navrhuje a dodává centrála společnosti, lokální obsah navrhuje 

marketingové oddělení místní pobočky.  

9.3.2 Jazykové řešení, grafická integrita 

Společným jazykem globální firmy je angličtina a v ní je vyprodukován i 

základní vzor společné části (Common pages). Překlad do jazykových mutací je 

zajišťován centrálně, to znamená, že v případě České republiky obdrží místní zastoupení 

(a agentura) návrh Common pages již v češtině. Na místní úrovni však původně 

agenturně přeložený obsah prochází velmi důkladnou korekturou a do centrály 

společnosti se opět vrací po úpravě podle místního jazykového citu, případně i dalších 

reálií, které nemusí být nutně na centrální úrovni známy nebo zohledněny. 

Existuje též případ, kdy se na lokální úrovni vyskytne obsah, který by byl 

zajímavý pro všechny regiony. Potom se lokální obsah překládá v místě vzniku do 

angličtiny pro další zpracování v centrále společnosti.  

V tomto množství mutací je důležité, aby si globálně působící firma zachovala 

jednotný vzhled tiskoviny. Za tímto účelem platí pro celou společnost podrobně 

vypracovaný manuál, který určuje grafickou podobu magazínu. Tvůrce obsahu, ať již na 

centrální, či lokální úrovni musí striktně dodržet rozsah textu, velikost a barvu 

obrazového materiálu, dokonce i kompozici fotografie k určitému typu obsahu.  

9.3.3 Pracovní postup 

Workflow je ve společnosti stanoveno interními předpisy včetně uzávěrek, 

kontroly kvality, schvalovacích postupů a podobně. Ve zjednodušené podobě jej lze 

popsat takto: 

V dostatečném předstihu před každým vydáním rozesílá centrální agentura 

strukturu následujícího vydání. V této struktuře je striktně rozdělen společný a lokální 
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obsah. Následuje zadání lokálních témat. (Lokální obsah navrhuje marketingové 

oddělení Volvo Trucks Czech, účast lokální agentury na návrhu obsahu je minimální.) 

Lokální agentura vytvoří na základě pokynů obsah (reportáže, rozhovory, obrazový 

materiál a pod.). Ten je po schválení lokální pobočkou zaslán na centrálu společnosti, 

kde vznikne náhled vydání. Náhled se opět v několika krocích koriguje na lokální 

úrovni a po schválení se centrálně tiskne (Švédsko). Distribuci hotových výtisků na 

konečné příjemce pak podle pokynů lokální pobočky Volvo Truck zajišťuje agentura. 

Výši nákladu si reguluje lokální pobočka. 

 

9.4 Redakce, ekonomický model 

9.4.1 Redakce  

Osoby přímo zúčastněné na produkci (na lokální úrovni): zástupce pobočky 

Volvo Trucks Czech (zejména obsah Start – novinky, krátké články, korektury v rámci 

kontrolních a schvalovacích procedur), redaktor smluvní agentury (články), šéfredaktor 

smluvní agentury (články, koordinace, korektury, schvalovací proces), externí grafické 

studio (grafika + DTP + foto),  

Redakční radu jako takovou tento časopis nemá. 

9.4.2 Cena, inzerce, financování 

Celý náklad Globetrotter Czech se na příjemce rozesílá formou adresné 

distribuuje zdarma. V tiskovině se inzerce využívá, jedná se však výhradně o vlastní 

inzerci společnosti Volvo Truck. Z toho plyne ekonomický model: společnost pokrývá 

náklady na vydávání svého periodika z vlastních zdrojů.  

 

9.5 Závěr pro porovnávání s produkcí periodika A 

 

Výhody: 

- Pracovní postup tvorby periodika je do detailu propracovaný a časem prověřený 

při fungování v rozsáhlém prostředí globální společnosti (49 zemí). 

- Strukturu obsahu i samotnou jeho tvorbu mají v rukou profesionální novináři, 

případně specialisté na Content management (viz 1.1.7). 

-  

 

Nevýhody: 

- Produkce je administrativně velmi náročná. 
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- Produke je ekonomicky náročná (spolupráce centrální a lokálních agentur, 

spolupráce překladatelské agentury). 

- Pro úspěšné fungování je nezbytně třeba aktivní spolupráce všech zúčastněných 

subjektů. 
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10 Závěr 

Tato závěrečná kapitola obsahuje rekapitulaci vytýčených cílů celé práce, 

kontrolu jejich naplnění a diskusi nad výsledky. Hlavním tématem diskuse je porovnání 

produkce periodika A a B s cílem nastínit teoretický potenciál periodika A podle 

osvědčeného a déle fungujícího modelu.  

 

10.1 Obecný cíl práce 

Obecným cílem práce je základní deskripce oblasti firemních magazínů. 

Naplnění cíle: v první části práce jsou popsány důležité termíny z oblasti firemních 

médií. Je vysvětlen současný trend zapojení firemních tiskovin do celkové koncepce 

tzv. Content marketingu. Krátce se práce zastaví u praktického shrnutí zákonných 

podmínek pro vydávání firemní tiskoviny. Teoretická část pokračuje popisem 

z perspektivy firemních periodik rozvinutého systému, kterým je Velká Británie. 

Systém fungující v Británii již minimálně 100 let (viz 2.3) a rozvíjející systém v České 

republice, jehož počátky mohou reprezentovat Baťovské noviny ze 30. let 20. století 

(Skácel 2009) nelze mechanicky srovnávat. Rozdíly – například velikost trhu – jsou 

zásadní. Přesto je možné z britského prostředí čerpat zkušenosti, jak to např. 

prostřednictvím mezinárodního fóra ICMF (viz 2.2) britská asociace přímo nabízí.  

Obecná část poté přechází k popisu současné situace v oblasti firemních 

časopisů v České republice. Je popsána zastřešující organizace (Unie vydavatelů) a čtyři 

soutěže, ve kterých je (případně donedávna byla) vyhlašována kategorie firemní 

tiskoviny. Práce rozděluje subjekty na trhu produkce firemních časopisů dle míry 

specializace, a dává příklady v současnosti fungujících firem. Vzhledem k historickému 

vývoji nebyla situace v oblasti firemních tiskovin v ČR dlouho zachycena 

systematickým průzkumem. V poslední kapitole teoretické části jsou shrnuty podstatné 

informace o průzkumech od roku 2004, kdy si první průzkum tohoto segmentu zadalo 

nakladatelství Economia, po zatím největší specializovaný průzkum provedený firmou 

Millward Brown na zakázku Sekce časopisů Unie vydavatelů. 

Deskripce oblasti firemních časopisů je tak dokončena. 
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10.2 Cíle výzkumné části 

 

Cílem výzkumné části je popis produkce jednoho vybraného firemního periodika 

(periodikum A, Elit magazín) a dotazníkový průzkum mezi jeho čtenáři. Výstupem je 

případová studie a porovnání představ o působení média na straně vydavatele s názory 

čtenářů. Dále je se záměrem porovnání zkoumána produkce druhého média, magazínu 

velkého nadnárodního koncernu (periodikum B, Globetrotter Czech). 

 

Výzkumné otázky 

1. Jak je periodikum vnímáno uvnitř firmy, konkrétně pracovníky 

zodpovědnými za jeho produkci? Jakou mají představu o působení této 

tiskoviny na čtenáře?  

2. Jak je periodikum vnímáno čtenáři? Nakolik se jejich vnímání tiskoviny 

shoduje s představami vydavatele? (Porovnání názorů vydavatele a čtenářů 

bylo provedeno pro periodikum A.) 

3. Existují podobnosti mezi produkcí periodika A a periodika B? Byl by zde 

teoretický potenciál ke zlepšení produkce menšího periodika podle 

propracovanějšího řešení globální firmy? 

 

10.2.1 Průzkum produkce periodika A, naplnění cíle 

Periodikum A (Elit magazín) bylo popsáno za pomoci studia archivních vydání 

(až po předchůdce tiskoviny do roku 2000), k popisu schématu produkce, vyhledání 

pracovníků zodpovědných za produkci jsem provedl pilotní interview s informovaným 

zástupcem firmy vydavatele. Výstupem je případová studie periodika A, která tvoří 

kapitolu 7. 

Na základě shromážděných informací bylo možné vytvořit jednotnou sadu 

otázek, podle kterých jsem provedl čtyři strukturovaná interview s pracovníky 

vydavatele zodpovědnými za produkci periodika. Aby bylo získané názory na straně 

vydavatele možno porovnat s názory čtenářů, což byl další z cílů práce, provedl jsem 

zpracování ve čtyřech krocích, na jehož výstupu byly otázky pro dotazníkové šetření. 

Postup je detailně popsán v kapitole Metodika a výsledky jsou k dispozici k nahlédnutí 

v přílohách. 
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Názory na straně čtenářů byly změřeny pomocí klasického dotazníkového 

šetření na 271 adresách z celkového počtu 2100 příjemců adresné distribuce tiskoviny. 

Návratnost dotazníků byla necelých 50 %, což považuji za realistický výsledek. 

Dotazníky byly zpracovány do podoby tabulek s procentním vyjádřením výsledků.  

 

Na základě provedených průzkumů je možné odpovědět na výzkumné otázky 1 a 2: 

 

1.Jak je periodikum vnímáno uvnitř firmy, konkrétně pracovníky zodpovědnými 

za jeho produkci? Jakou mají představu o působení této tiskoviny na čtenáře?  

Výsledek: Sumarizované názory čtyřech pracovníků vydavatele obsahuje Příloha II.  

 

2.Jak je periodikum vnímáno čtenáři? Nakolik se jejich vnímání tiskoviny 

shoduje s představami vydavatele? 

Výsledek: Porovnání názorů na straně vydavatele a na straně čtenářů je včetně příkladů 

popsáno v kapitole 8, kompletní sestavu porovnání pak obsahuje Příloha VI. 

 

10.2.2 Mapování produkce periodika B, naplnění cíle 

Způsob produkce periodika B, magazínu nadnárodní firmy byl zkoumán pomocí 

polostrukturovaného interview v redakci agentury, která pro českou pobočku firmy 

smluvně zajišťuje českou mutaci tiskoviny. Výstupem průzkumu je případová studie 

periodika B, která tvoří kapitolu 9. Informace z tohoto průzkumu umožňují odpovědět 

na třetí výzkumnou otázku. To je zároveň obsahem závěrečné diskuse. 

 

10.3 Závěrečná diskuse 

Obsah závěrečné diskuse tvoří odpověď na třetí výzkumnou otázku: 

3.Existují podobnosti mezi produkcí periodika A a periodika B? Byl by zde 

teoretický potenciál ke zlepšení produkce menšího periodika podle 

propracovanějšího řešení globální firmy? 

 

10.3.1 Východiska pro porovnávání 

Jako základ pro porovnávání periodika A a B budou sloužit výstupy obou 

případových studií této práce (kapitola 7 – periodikum A a kapitola 8 – periodikum B). 
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Periodikum A: firemní magazín produkovaný „in house“ pro Českou republiku 

Výhody: 

- Proces tvorby čísla periodika A je rychlý a velmi flexibilní. To je způsobeno 

účastí malého počtu osob v rozhodovacím procesu.  

- Značné časové úspory se také podařilo dosáhnout vytvořením vlastního DTP 

pracoviště. Osobní kontakt zadavatele obsahu s DTP operátorem je velmi 

efektivní. 

 

Nevýhody: 

- Obsah tiskoviny je velmi úzce spojen s úsudkem malého počtu osob (3). Tento 

úsudek může být snadno negativně ovlivněn například nedostatkem informací 

z vnějšího prostředí.  

- Grafická úroveň tiskoviny je závislá na úrovni firemního DTP pracoviště, to je 

navíc zcela podřízeno řídícím manažerům a nemá stupeň tvůrčí volnosti, jakou 

má DTP operátor v outsourcované firmě. 

 

Periodikum B: magazín nadnárodní firmy s produkcí s centrálně řízenou produkcí 

Výhody: 

- Pracovní postup tvorby periodika je do detailu propracovaný a časem prověřený 

při fungování v rozsáhlém prostředí globální společnosti (49 zemí). 

- Strukturu obsahu i samotnou jeho tvorbu mají v rukou profesionální novináři, 

případně specialisté na Content management (viz 1.1.7). 

 

Nevýhody: 

- Produkce je administrativně velmi náročná. 

- Produkce je ekonomicky náročná (spolupráce centrální a lokálních agentur, 

spolupráce překladatelské agentury). 

- Pro úspěšné fungování je nezbytně třeba aktivní spolupráce všech zúčastněných 

subjektů. 

 

10.3.2 Rovina porovnání organizační 

Organizační rovina produkce tiskoviny se dotýká včlenění produkce do samotné 

struktury organizace, počtu pracovníků, které je třeba na tuto činnost vyčlenit, 

kvalifikace těchto pracovníků, časové náročnosti práce a ze všech těchto faktorů 

plynoucích přímých nákladů, které je třeba pro rozhodování o produkci vlastního média 

vzít v úvahu. 

V případě periodika A je organizační struktura maximálně redukována. Jak 

plyne z popisu (7.3), na produkci tiskoviny se přímo podílí 5 osob, odborný obsah 
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dodává produktové oddělení firmy. Jediný externí vstup, v rozsahu cca 8 stran na 

vydání, je zábavný obsah, „Revue“, který smluvně dodává aktivní motoristický novinář. 

Toto uspořádání je velmi efektivní, úsporné, umožňuje velmi rychle reagovat na 

nové události (tato možnost je ovšem do značné míry eliminována malou periodicitou). 

Nevýhody tohoto uspořádání jsou z organizačního hlediska následující: systém je 

maximálně ekonomický také proto, že žádná ze zúčastněných osob nemá produkci 

firemní tiskoviny jako hlavní pracovní náplň. To ovšem v důsledku znamená, že záleží 

jen na stanovení pracovních priorit ze strany vedení společnosti, jestli je na produkci 

vlastního média kladen patřičný důraz, nebo se jedná pouze o doplňkovou činnost. 

Jinými slovy projevuje se zde problém profesionality. 

V případě periodika B nemáme dostatek informací o organizačním uspořádání 

produkce firemního média na úrovni vedení společnosti ve Švédsku. Můžeme pouze 

vycházet z faktu, že produkci po profesionální mediální stránce řídí content 

marketingová agentura (viz kap. 9). Lze předpokládat, že uspořádání je podobné, jako 

na regionální úrovni, tedy že v marketingovém / komunikačním oddělení společnosti 

existuje vyčleněná pracovní pozice, jejíž pracovní náplní je produkce firemního média 

v úzké spolupráci s externí agenturou. Pokud se podržíme organizační roviny, externí 

agentura znamená v porovnání s uspořádáním produkce periodika A zvýšení nákladů.  

   

10.3.3 Rovina porovnání obsahová 

Zatímco organizační rovina není pro konečného příjemce periodiky viditelná (s 

výjimkou pokud možno dobře organizované a správně zacílené distribuce tiskoviny), 

obsahová rovina se naopak dotýká vzhledu tiskoviny (papír, tiskové a knihařské 

techniky), obsahu (zajímavé, dobře čitelné texty), grafické úpravy (poměr obrazová / 

textová náplň, rozložení jednotlivých prvků, typografie a pod.). 

Na tomto místě je třeba zdůraznit význam tzv. content marketingu (viz 1.1.7) 

v komplexní komunikaci společnosti. Připomeňme si také kritiku, kterou cituji v úvodu 

kap. 3: „V České republice dnes vychází kolem 500 firemních titulů, avšak ve srovnání 

se světovou úrovní z nich obstojí necelá desetina.  Málokterý časopis totiž obsahuje 

informace, které zajímají čtenáře a nikoliv vydavatele, a málokterý vydavatel si 

uvědomuje, že časopis, jenž mluví jen o firmě, dobrovolně nikdo číst nebude. Kromě 
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firemního vychloubání však čtenáře odrazují i příliš dlouhé texty, neosobní či nešikovný 

styl psaní, špatné fotografie a v neposlední řadě také amatérská grafika.“
113

 

Obsah periodika A je sice tvořen bezprostředně profesionály z oboru (informátor 

v pilotním rozhovoru uvádí, že články tvoří přímo pracovníci Product managementu 

společnosti), ale odborná fundovanost obsahu je pouze základem kvalitního obsahu. 

Odborné publikum, které je cílovou skupinou médií, o nichž pojednává tato práce, 

považuje vysokou odbornost za samozřejmou. 

Přidanou hodnotu, která stojí za rozdílem v obsahu tiskoviny B oproti tiskovině 

A, vystihuje dobře jedna z definic content marketingu: „Vaši zákazníci se nezajímají o 

vás, vaše produkty nebo vaše služby (...) zajímají se o sebe – o vlastní touhy a potřeby. 

Smyslem obsahového marketingu je vytvářet zajímavé informace, o které se vaši 

zákazníci přirozeně zajímají, a tím pádem se budou přirozeně zajímat i o vás.“ (Viz 

1.1.7.)  

 

10.3.4 Teoretický potenciál 

Průzkumy provedené v rámci této práce na straně vydavatele i na straně čtenářů 

periodika A (Elit magazín) indikují dobré, i když pouze empirické povědomí vydavatele 

o potřebách čtenářů. Ti zasílaný magazín čtou, k jeho obsahu v dotazníkovém šetření 

neprojevili výrazné výhrady. Cílem této podkapitoly však není hodnocení, ale 

konstatování případných podobností mezi produkcí dvou zkoumaných periodik a 

naznačení teoretického potenciálu menšího z nich. 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, podobnosti obou periodik jsou: 

- Čtenáři: firemní zákazníci v rozsahu malých rodinných firem až po velké 

společnosti. 

- Mezinárodní struktura firmy vydavatele (byť s rozdílným stupněm centralizace). 

- Intence vydavatele: vytvářet atmosféru otevřenosti, informovanosti mezi 

obchodními partnery, jejichž vztah je na rozdíl od retailové komunikace 

dlouhodobý. 

 

Rozdíly: 

- V současnosti produkují vlastní verzi magazínu A tři národní firmy, magazín B 

je centrálně řízen z mateřské společnosti. Periodikum A jsou de facto tři různé 

tiskoviny. 
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- Periodikum A je vytvářeno vlastními silami, včetně firemního DTP pracoviště. 

Periodikum B je formováno externí agenturou, která k produkci využívá 

poznatků a komunikačních technologií content marketingu. 

 

 

Odpověď na otázku č. 3: 

Publikum, struktura i záměr, se kterým vydavatel svůj firemní časopis vydává se 

tedy do značné míry shodují. Rozdíl je ve způsobu produkce (in house x outourcing) a 

ve fragmentaci, kde jedna nadnárodní společnost, která pokrývá 9 zemí Evropy, vydává 

ve třech z nich firemní magazín. Tato tři periodika odrážejí lokální potřeby země, ve 

které vycházejí, jejich obsah je tvořen třemi rozdílnými týmy, včetně grafického řešení 

(DTP). Z existence tří národních tiskovin zároveň vyplývá teoretický mezinárodní 

potenciál tohoto média. Periodikum A má potenciál stát se firemním magazínem celé 

nadnárodní skupiny. Model produkce je možné, samozřejmě s ohledem na specifika 

konkrétní firmy, převzít z fungujícího systému rozsahem mnohem většího periodika B. 

 

Kroky, které by bylo třeba podniknout pro změnu systému by sestávaly: 

- z vytvoření centralizované pozice, která by koordinovala produkci pro celou 

nadnárodní skupinu. Tento koncept není ve společnosti nový, protože podobným 

způsobem je centralizována logistika a IT společnosti (viz 7.5); 

- z navázání spolupráce s content marketingovou agenturou, která by na evropské 

úrovni vytvořila koncepci centralizovaného média (s předpokladem společného / 

lokálního obsahu).  

 

Očekávatelné výhody centralizovaného řešení produkce firemní tiskoviny pro 

celou skupinu lze spatřovat zejména ve zvýšení obsahové úrovně firemního periodika, 

jeho reprezentativnosti, a to směrem k firemním partnerům, ale i v dimenzích interní 

komunikace. Toto zvýšení úrovně by přinesla účast specializované agentury. Zároveň 

by se povzbudily informační toky mezi doposud fragmentovanými národními firmami,  

což by mělo za následek posílení identity celé nadnárodní skupiny. 
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Summary 

In the opening the paper explains basic terms (in Czech) from the most general 

(media, mass media) thorough „journals, company magazines“, to „magazine“. To this 

key term a short historical sketch is added. Further important terms: content marketing 

and some survey terms close the terminology chapter. 

The next chapter describes the company magazines publishing from aspect of 

the Czech law (there are no special conditions different from the general press law). 

Registration conditions and sanctions for nonobservance of the law are described. 

To situate the Czech company magazines indrustry into the international context, 

the Great Britain scene is described as an example first. The CMA (former APA) and 

PPA for the associations are mentioned. Also the Mapping the Magazine conference 

and Magforum.com are selected as important British information sources concerning 

business magazines. 

Then the Czech company magazines industry comes. The only association of 

publishers in the Czech republic is the Publishers Union (Unie vydavatelů). A business 

media or similar category appears in four national level awards. In the paper 

professional publishing companies are divided into four types by specialization aspect. 

The first business media surveys in the Czech republic are dated closely after the year 

2000. The ordering clients, survey agencies and the surveys are shortly noticed till 2012 

when the largest B2B magazines survey was run – the Millward Brown B2B magazines 

survey for the Czech Publishers Union. 

The second part begins with description of the paper surveys goals and concepts. 

The Methods chapter explains three used methods: qualitative half-structured interview, 

structured interview and quantitative questionnaire survey. The basic question of the 

paper is whether the publishers idea of the company magazine effect corresponds to the 

readers perception. On the publishers side a pilot interview and an archive issues 

investigation were first carried out. With a set of questions resulting from the first step, 

structured interviews passed with four company persons that are responsible for the 

company magazine production. To keep the surveys interconnected on both sides, a four 

step procedure was executed to make a questionnaire from the structured interviews 

output. Using the questionnaire, a survey among the company magazine readers was 

run. 
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As a result a periodical A case study was obtained. The structure of the study: 

publisher, history and development (including the predecessors of the nowdays 

periodical), present state of the medium, the production scheme, responsible persons 

and planning, business model (no advertising), the national magazine in context of its 

multinational company and other company countries producing their own magazines. 

Based on the previous findings, another multinational company magazine was 

picked as an example of successful model of centralized production. In the Czech 

national branch contract agency that is responsible for the Czech version a half-

structured interview was carried out with intention to describe the time-proven 

production model. 

The conclusion discusses the surveys results, compares both periodicals 

production models and sketches out theoretic potential of the periodical A.
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Přílohy 

 

 

I. Sada otázek pro strukturované interview ve firmě Elit CZ 

(Zdroj informací v této příloze: vlastní výzkum.) 

 

1. Jste jedním z lidí, kteří mají zásadní vliv na podobu a obsah Elit magazínu. Jaká 

je vaše role při vytváření časopisu?
114

 

2. Jaká je vaše představa „typického čtenáře“ – příjemce Elit magazínu? 

3. Jaká je vaše představa o „typické situaci“, ve které si lidé Elit magazín čtou? 

4. Co podle vás Elit magazín svým čtenářům říká, jaké je jeho celkové poselství? 

5. Co Elit magazín svým příjemcům dává? Přináší nějakou hodnotu? 

6. Jaký druh obsahu mají podle vás příjemci nejraději? 

7. Co by podle vás čtenáři uvítali a v Elit magazínu to není? 

8. Patří do Elit magazínu ekologická témata (v nejširším pojetí)? 

9. Domníváte se, že příjemce Elit magazín zajímá, že ho nepovažují – dejme tomu 

– za nevyžádanou reklamu ve schránce? 

10. Jak je na tom Elit magazín ve srovnání s produkcí konkurence? 

11. Domníváte se, že je na místě udělat občas v magazínu větší změny, nebo naopak, 

že by měl držet stálou podobu a obsah? 

12. Co vy sám byste v nejbližší době doporučil? 

 

                                                 

 
114

 Tato otázka sloužila ve skutečnosti pouze k lepší orientaci respondenta a zjišťování názorů 
fakticky začíná až druhou otázkou. Při dalším zpracování se pracovalo se zbylými 11 otázkami. 
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II. Zjištěné názory na straně vydavatele 

(Zdroj informací v této příloze: vlastní výzkum.) 

 

1.Jste jedním z lidí, kteří mají zásadní vliv na podobu a obsah Elit magazínu. Jaká je 

vaše role při vytváření časopisu? (Otázka měla ve skutečnosti respondenta uvést do 

tématu, odpověď je zaznamenána v celkové podobě, neproběhlo kódování.) 

 

2.Jaká je vaše představa „typického čtenáře“ – příjemce Elit magazínu? 

- Čtenářem magazínu je majitel servisu. (shoda 4x) 

- Čtenářem magazínu jsou zaměstnanci a administrativa servisu. (shoda 3x) 

- Čtenářem magazínu je manželka majitele. (shoda 2x) 

- Čtenářem magazínu je osoba mezi 35-50 lety. (shoda 2x) 

- Čtenářovým koníčkem jsou auta a motoristický sport. (výskyt 1x) 

 

3.Jaká je vaše představa o „typické situaci“, ve které si lidé Elit magazín čtou? 

- Čtenáři si magazín čtou během prostojů a přestávek v práci. (shoda 3x) 

- Čtenáři si magazín čtou doma. (shoda 2x) 

- Čtenáři si magazín čtou na wc. (shoda 2x) 

 

4.Co podle vás Elit magazín svým čtenářům říká, jaké je jeho celkové poselství? 

- Vydáváním tohoto média dává firma najevo svoji velikost. (Pouze opravdu velké 

firmy si mohou dovolit vydávat takový časopis.)  (shoda 3x) 

- Vydáváním tohoto média dává firma najevo silné postavení na trhu. (shoda 2x) 

 

5.Co Elit magazín svým příjemcům dává? Přináší nějakou hodnotu? 

- Celkově přináší to, co příjemci potřebují. (shoda 2x) 

- Technické informace. (explicitně 1x) 

- Informace z oboru automotive. (explicitně 1x) 

- Zábava. (shoda 2x) 

- Informace o produktech firmy. (shoda 2x) 

- Informace o životním stylu. (výskyt 1x) 

- Informace o firmě. (výskyt 1x) 
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6.Jaký druh obsahu mají podle vás příjemci nejraději? 

- Automotive (automobilová technika všeobecně) 

- Praktické informace, které vám pomůžou v podnikání. (Například ekologické 

předpisy.) 

- Novinky v sortimentu firmy Elit. 

- Seriál o autoservisech Partner Elit. 

- Rozhovory – představení firmy Elit. 

- Zábavná část. 

 

7.Co by podle vás čtenáři uvítali a v Elit magazínu to není? 

- Právní poradna. (shoda 2x) 

- Další pomůcky pro podnikání (například daňový kalendář a pod.) 

- Soutěže. 

- Dárky. 

- Prodejní akce a cenové nabídky. 

 

8.Patří do Elit magazínu ekologická témata (v nejširším pojetí)? 

- Ekologická témata do magazínu patří. (shoda 4x) 

- K ekologickému tématu patří články o vývoji alternativ ke klasickému spalovacímu 

motoru a pod. 

- Příjemci o předpisech týkajících se ekologie často nevědí. 

 

9.Domníváte se, že příjemce Elit magazín zajímá, že ho nepovažují – dejme tomu – za -

nevyžádanou reklamu ve schránce? 

- Pracovníci vydavatele soudí jednoznačně, že firemní magazín za nevyžádanou 

zásilku považován není.  (shoda 4x) 

 

10.Jak je na tom Elit magazín ve srovnání s produkcí konkurence? 

- Úroveň se nedá srovnávat (s výjimkou Auto Kelly, což je však tiskovina zaměřená 

na jiné publikum). 

- Je o třídu výš než konkurenční časopisy. 

- Je to ve svém oboru špička (ještě s časopisem Intercars). 

 

 (Otázky 11 a 12 nebyly zpracovávány pro dotazník.) 
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III. Pracovní postup strukturované interview -> dotazník 

(Zdroj informací v této příloze: vlastní výzkum.) 

 

 

V této příloze je podrobně zachycen postup, kterým byly při zpracování 

strukturovaných interview vytvořeny otázky pro následné dotazníkové šetření.  

 

Číslování skupin odpovídá číslu původní otázky ve strukturovaném interview. Skupina 

otázky č. 9 byla z důvodu logiky dotazníku přesunuta na začátek. Otázky z interview č. 

1 a 4 se pro dotazník nezpracovávaly. 

 

 

Legenda: 

H1 – Hn: hypotézy 

O1 – On: operacionalizace 

 

Skupina č. 9 

Otázka: 

Domníváte se, že příjemce Elit magazín zajímá, že ho nepovažují – dejme tomu – za 

nevyžádanou reklamu ve schránce? 

Sumarizace: 

Pracovníci vydavatele míní jednomyslně, že zasílání jejich tiskoviny není považováno 

za nevyžádanou reklamu. 

Hypotézy: 

H27 Zákazníci nepovažují zasílání tiskoviny za nevyžádanou reklamu. 

Operacionalizace: 

O27 Operacionalizací této hypotézy je odpověď informátora na otázku, zda tiskovinu ve 

firmě někdo čte. Jestliže tiskovina na adresu chodí, ale nikdo ji nečte, můžeme důvodně 

předpokládat, že adresná zásilka je zde považována za obtěžující reklamu a bez přečtení 

vyhazována. 
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Odpověď na otázku vyplňuje v dotazníku tazatel. V případě negativní odpovědi zde 

tazatel ukončí průzkum. 

 

Následující otázka úzce souvisí, její operacionalizací je stejná odpověď informátora. 

 

Skupina č. 2 

Otázka: 

Jaká je vaše představa „typického čtenáře“ – příjemce Elit magazínu? 

Sumarizace: 

- Čtenářem magazínu je majitel servisu. 

- Čtenářem magazínu jsou zaměstnanci a administrativa servisu. 

- Čtenářem magazínu je manželka majitele. 

- Čtenářem magazínu je osoba mezi 35-50 lety. 

- Čtenářovým koníčkem jsou auta a motoristický sport. 

Hypotézy: 

H1 Čtenářem magazínu je majitel servisu, mechanik, pracovník administrativy servisu 

(např. přijímací technik). 

H2 Mezi čtenáře magazínu patří manželka majitele. 

H3 Věk čtenáře magazínu se pohybuje mezi 35-50 lety. 

H4 Čtenářovým koníčkem jsou auta a motoristický sport. 

Operacionalizace 

O1a V předchozí otázce se tazatel zeptal informátora, kdo ve firmě tiskovinu nejvíce 

čte. Odpověď (pracovní pozici čtenáře) zapsal do dotazníku. Tato pracovní pozice je 

výsledkem operacionalizace a zároveň je nalezen respondent. Tazatel označenou osobu 

vyhledá a požádá o vyplnění dotazníku. 

Počítá se i s odmítnutím. V takovém případě má tazatel instrukci vyhledat dalšího 

čtenáře tiskoviny. Jestliže nenalezne, na dotazník poznamená „odmítl spolupráci“ a 

průzkum zde ukončí.  

 

Zde již dotazník vyplňuje respondent. 

 

O1b Pořebujeme zjistit, zda jsou ve firmě také další čtenáři. Je například možné, že 

majitel dává časopis po přečtení mechanikům. Respondent dostane možnost označit 
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pomocí otevřené otázky další čtenáře. Bude vyzván, aby vypsal pokud možno 

jednoslovným výrazem pracovní pozici jednoho až třech dalších čtenářů. 

 

O2 Hypotéza č. 2 předpokládá, že EM čte i manželka majitele servisu. (Týká se případu 

rodinné firmy, kde muž je automechanik a žena dělá účetnictví a administrativu.) Aby 

otázka zněla obecněji, budeme předpoklad ověřovat dotazem na čtenáře z řad rodinných 

příslušníků. Kroužkovací otázka s více možnostmi. 

 

O3 Hypotéza č. 3 se týká čistě demografických údajů. Tento dotaz jsem fyzicky zařadil 

na konec dotazníku, k ostatním otázkám na demografické charakteristiky (věk, pohlaví, 

vzdělání, sídlo). Do jaké věkové skupiny respondent patří zjistím otevřenou otázkou. 

Výsledkem tak budou konzistentní data, která bude možno v případě potřeby převést do 

kategorií. 

 

O4 Hypotéza č. 4 předpokládá, že čtenářovým koníčkem jsou auta a automobilový 

sport. Aby otázka nebyla návodná, budeme skutečnost zjišťovat otevřenou otázkou. 

 

 

Skupina č. 3 

Otázka: 

Jaká je vaše představa o „typické situaci“, ve které si lidé Elit magazín čtou? 

Sumarizace: 

- Čtenáři si magazín čtou během prostojů a přestávek v práci. (shoda 3x) 

- Čtenáři si magazín čtou doma. (shoda 2x) 

- Čtenáři si magazín čtou na wc. (shoda 2x) 

 

Hypotézy: 

H5 Čtenáři si magazín čtou během prostojů a přestávek v práci, doma, na wc. 

Operacionalizace: 

O5 Tato otázka zjišťuje, v jaké situaci je zvyklý čtenář tiskovinu číst. Položíme 

otevřenou otázku s příkladem. V příkladu je záměrně uvedeno čtení na wc, což je častá 

aktivita, za kterou se ovšem může respondet stydět. Uvedením příkladu se pokouším 

tuto situaci odtabuizovat. 
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Skupina č. 4 (vynechaná) 

Co podle vás Elit magazín svým čtenářům říká, jaké je jeho celkové poselství? 

Otázku číslo 4 jsem po celkové analýze z dotazníkového průzkumu vypustil. 

 

Skupina č. 5 

Otázka: 

Co Elit magazín svým příjemcům dává? Přináší nějakou hodnotu? 

Sumarizace: 

- Celkově přináší to, co příjemci potřebují. (shoda 2x) 

- Technické informace. (explicitně 1x) 

- Informace z oboru automotive. (explicitně 1x) 

- Zábava. (shoda 2x) 

- Informace o produktech firmy. (shoda 2x) 

- Informace o životním stylu. (výskyt 1x) 

- Informace o firmě. (výskyt 1x) 

Hypotézy: 

H6 Příjemci se domnívají, že jim EM přináší technické informace. 

H7 Příjemci se domnívají, že jim EM přináší informace z oboru automotive 

(automobilový průmysl). 

H8 Příjemci se domnívají, že jim EM přináší zábavu. 

H9 Příjemci se domnívají, že jim EM přináší informace o produktech firmy. 

H10 Příjemci se domnívají, že jim EM přináší informace o životním stylu. 

H11 Příjemci se domnívají, že jim EM přináší informace o firmě Elit. 

H12 Příjemci se domnívají, že jim EM celkově přináší to, co potřebují. 

Operacionalizace: 

V této skupině zjišťuji, jak příjemci vnímají strukturu informací v EM. Východiskem 

jsou druhy informací explicitně vyjmenované v interview s vydavatelem. Názor 

příjemců zjistím škálovou otázkou pro každou hypotézu zvlášť. Výsledkem bude 

přehledné srovnání jednotlivých druhů obsahu. 

 

Skupina č. 6 

Otázka: 

Jaký druh obsahu mají podle vás příjemci nejraději? 

Sumarizace: 



I.  

 

 

83 

  

- Automotive (automobilová technika všeobecně) 

- Praktické informace, které vám pomůžou v podnikání. (Například ekologické 

předpisy.) 

- Novinky v sortimentu firmy Elit. 

- Seriál o autoservisech Partner Elit. 

- Rozhovory – představení firmy Elit. 

- Zábavná část. 

Hypotézy: 

H13 Příjemci mají z obsahu nejraději informace z oblasti automotive. 

H14 Příjemci mají z obsahu nejraději praktické informace, které jim pomůžou v 

podnikání (ekologické předpisy). 

H15 Příjemci mají z obsahu nejraději informace o novinkách v sortimentu firmy Elit. 

H16 Příjemci mají z obsahu nejraději seriál o autoservisech – Partnerech Elit. 

H17 Příjemci mají z obsahu nejraději rozhovory – představení firmy Elit. 

H18 Příjemci mají z obsahu nejraději zábavnou část. 

Operacionalizace: 

Mým záměrem je sestavit žebříček nejoblíbenějších druhů obsahu. Protože máme druhy 

obsahu dané, nechám respondenta, aby jejich oblíbenost stanovil na škále 1-5, kde 1 

bude nejoblíbenější, 5 nejméně oblíbený. 

 

Skupina č. 7 

Otázka: 

Co by podle vás čtenáři uvítali a v Elit magazínu to není? 

Sumarizace: 

- Právní poradna. (shoda 2x) 

- Další pomůcky pro podnikání (například daňový kalendář a pod.) 

- Soutěže. 

- Dárky. 

- Prodejní akce a cenové nabídky. 

Hypotézy: 

H19 Čtenáři by v EM uvítali právní poradnu. 

H20 Čtenáři by v EM uvítali další pomůcky pro podnikání (například daňový kalendář a 

pod.) 

H21 Čtenáři by v EM uvítali soutěže. 
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H22 Čtenáři by v EM uvítali dárky. 

H23 Čtenáři by v EM uvítali prodejní akce a cenové nabídky. 

Operacionalizace: 

Potřebujeme, aby respondent vybral jaké druhy obsahu by se mu líbily, kdyby v 

magazínu přibyly. Nechám respondenta, aby v nabídku označil na škále. 

 

Skupina č. 8 

Otázka: 

Patří do Elit magazínu ekologická témata (v nejširším pojetí)? 

Sumarizace: 

- Ekologická témata do magazínu patří. (shoda 4x) 

- K ekologickému tématu patří články o vývoji alternativ ke klasickému 

spalovacímu motoru a pod. 

- Příjemci o předpisech týkajících se ekologie často nevědí. 

Hypotézy: 

H24 Příjemci se domnívají, že do magazínu patří ekologická témata (ve vztahu k 

autoopravárenství). 

H25 Příjemce by zajímaly i články o vývoji alternativ ( například alternativy ke 

klasickému spalovacímu motoru a pod.) 

H26 Příjemci o předpisech týkajících se ekologie často nevědí. 

Operacionalizace: 

O24 Necháme respondenta označit svůj postoj na škále. 

O25 Názor budu měřit pomocí škály. 

O26 Protože lidé obecně neradi přiznávají nevědomost, je třeba položit otázku obecně 

(říká se, že..., lidé říkají...). V této podobě je méně pravděpodobné, že si respondent 

vztáhne případnou neznalost předpisů a zákonů na svoji osobu.  

 

(Skupina otázky č. 9 je předřazena na začátek.) 

 

Skupina č. 10 

Otázka: 

Jak je na tom Elit magazín ve srovnání s produkcí konkurence? 

Sumarizace: 
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- Úroveň se nedá srovnávat (s výjimkou Auto Kelly, který je však zaměřen na jiné 

publikum). 

- Je o třídu výš než konkurenční časopisy. 

- Je to ve svém oboru špička (ještě s časopisem Intercars). 

Hypotézy: 

H28 Elit magazín je vesměs na vyšší úrovni než produkty konkurence (s připomínkou 

dvou konkrétních časopisů, které by se mohly EM blížit). 

Operacionalizace: 

O28 Aby respondent mohl provést srovnání, je napřed třeba zkoumaný produkt s něčím 

srovnávat. Jako první tedy položíme otevřenou otázku a budeme předpokládat, že 

tiskovinu, kterou respondent volně jmenuje, považuje v této souvislosti automaticky za 

srovnatelnou. Následně se zeptáme na porovnání s EM. 

 

Otázky 11 a 12 nebyly předmětem dotazníkového průzkumu. 

11 Domníváte se, že je na místě udělat občas v magazínu větší změny, nebo naopak, že 

by měl držet stálou podobu a obsah? 

12  Co vy sám byste v nejbližší době doporučil? 
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IV. Dotazník použitý při šetření mezi čtenáři Elit magazínu 

(Zdroj informací v této příloze: vlastní výzkum.) 

 

Dotazník začíná filtrační otázkou, dále následuje otázka která dostala při tvorbě 

hypotéz číslo 27, teprve pak následuje otázka č. 1. Zjištění věku respondenta, které 

v interview vzniklo hned v první skupině otázek, je naopak zařazeno na konec 

dotazníku, k demografickým charakteristikám. V tištěném formuláři dotazníku je proto 

otázce přiřazeno napřed pořadové číslo (pro snadnější orientaci respondenta) a za ním 

následuje vlastní číslo systému Qn a Dn (pro zpracování). 

 

Q1 až Q27 

Otázky, které patří přímo do komparační části průzkumu, konstruované na základě 

interview se zodpovědnými pracovníky vydavatele. Jsou číslovány shodně s hypotézami 

(viz Kvalitativní metoda a Příloha III). 

D1 až D5 

Doplňkové otázky lze rozdělit na demografické charakteristiky (D1–D3) a interní 

firemní kategorie a obratu u firmy (D4 a D5) – otázky ke strukturování výsledných dat. 

 

 

 

Znění dotazníku: 

 

Vážení čtenáři, 

rádi bychom lépe poznali Vaše názory na ELIT MAGAZÍN, proto si dovolujeme 

poprosit Vás o vyplnění tohoto dotazníku. 

Průzkum je zcela anonymní, pro správné zhodnocení dat není podstatná identita 

jednotlivých čtenářů. Údaje použije firma Elit ke zlepšení svého magazínu, ale Vašich 

obchodních ani jiných vztahů s firmou se průzkum nijak nedotýká a jak zjistíte, 

informace z dotazníku ani nemohou být zneužity proti Vám. 

Prosíme Vás tedy o poskytnutí nezkreslených údajů a upřímné vyjádření názorů, 

ať již jsou pozitivní či negativní. 
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Dotazník obsahuje 16 otázek (z toho 4 vyplní Váš prodejní poradce), k jeho 

vyplnění budete potřebovat maximálně 20 minut. Vyplňování je jednoduché, stačí 

nechat se vést pokyny u každé otázky. 

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte zpět svému prodejnímu poradci, sám si jej 

vyzvedne. 

Předem děkujeme za Váš čas. 

Váš tým ELIT CZ 

 

Otázky 1 a 2 již vyplnil váš prodejní poradce, než vás ve firmě vyhledal jako 

čtenáře Elit magazínu. Prosím začněte otázkou č. 3. 

 

1| Q27 Chodí na tuto adresu Elit magazín? (VYPLŇUJE TAZATEL!)  Ano / Ne 

Pokud je odpověď „Ne“, zakroužkujte, do následujícího pole napište adresu, kam 

magazín nechodí, a průzkum zde končí. 

 

2| Q1a Kdo ve firmě Elit magazín nejvíce čte? (VYPLŇUJE TAZATEL!)  

Vyplňte prosím pracovní pozici; pokud je odpověď „nikdo nečte“, napište nikdo nečte 

a průzkum zde končí. 

 

 

_________________________ 

 

ZDE ZAČÍNÁ VYPLŇOVAT ZÁKAZNÍK 

 

3| Q1b Kdo ještě (mimo vás) Elit magazín ve firmě čte? Uveďte prosím pracovní pozici 

dalších čtenářů ve firmě (max. 3). V případě, že již nikdo kromě vás nečte, napište do 

prvního pole „nikdo další“.  

 

3a  

3b  

3c  

 

 

4| Q2 Čtou u vás Elit magazín také členové rodiny? Můžete zakroužkovat více 

možností, nebo d) pokud členové rodiny nečtou. 

a) manžel / manželka 
b) děti 
c) rodiče 
d) členové rodiny nečtou 

 

5| Q4 Co je vaším koníčkem (hobby)? Uveďte prosím jeden (pokud možno jedním-

dvěma slovy). 
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6| Q5 Napište prosím (jedním – dvěma slovy), kde (při jaké příležitosti) si EM nejraději 

čtete (například během prostojů, během přestávek v práci, večer doma, na wc,  ...) 

 

 

 

7| Q6-Q12 

Označte prosím křížkem v každém řádku pouze jednu možnost. 

Domníváte se, že vám Elit magazín přínáší: 

  Určitě 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Určitě 

ne 

Q6 technické informace     

Q7 informace z oboru automotive (automobilový 

průmysl všeobecně) 

    

Q8 zábavu     

Q9 informace o produktech firmy Elit     

Q10 informace o životním stylu     

Q11 informace o firmě Elit     

Q12 Celkově mi Elit magazín přináší všechno, co 

potřebuji. 

    

 

8| Q13-Q18 

Jaký druh obsahu máte nejraději? Oznámkujte v každém řádku jako ve škole: 1 

znamená nejoblíbenější, 5 znamená nejméně oblíbený. Známku prosím napište do 

volného políčka. 

  Známka 

1-5 

Q13 Informace z oblasti automotive (automobilová technika všeobecně)  

Q14 Praktické informace, které vám pomůžou v podnikání. (Například 

ekologické předpisy.) 

 

Q15 Informace o novinkách v sortimentu firmy Elit.  

Q16 Seriál o autoservisech – Partnerech Elit.  

Q17 Rozhovory – představení firmy Elit.  

Q18 Zábavná část, Revue.  

 

 

9| Q19-Q23 

Kdybyste si mohli přát, jaký nový obsah byste v Elit magazínu uvítali? 

Označte prosím křížkem v každém řádku pouze jednu možnost. 

  Určitě 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Určitě 

ne 

Q19 Právní poradnu.     

Q20 Pomůcky pro podnikání (například daňový 

kalendář a pod.) 

    

Q21 Soutěže.     

Q22 Dárky.     

Q23 Prodejní akce a cenové nabídky     

 

10| Q24-26 
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Označte prosím křížkem v každém řádku pouze jednu možnost podle toho, co si 

myslíte. 

  Určitě 

ano 

Spíše 

ano 

Spíše 

ne 

Určitě 

ne 

Q24 Myslíte si, že do magazínu patří ekologická 

témata (ve vztahu k autoopravárenství)? 

    

Q25 Zajímaly by vás i články o vývoji alternativ  

(například alternativy ke klasickému 

spalovacímu motoru a pod.)? 

    

Q26 Myslíte si, že mezi lidmi „z branže“ vládne dobrá 

informovanost o předpisech týkajících se 

ekologie a ochrany životního prostředí? 

    

 

 

11| Q28a Můžete jmenovat nějaký konkurenční magazín? 

Jeho název prosím vepište do prázdného políčka. 

Jestliže si žádný nevybavujete, do políčka napište „nevím“. 

 

 

Nyní prosím porovnejte vámi uvedený magazín s Elit magazínem. Jestliže jste 

v předchozí otázce žádný konkurenční magazín neuvedli (napsali jste „nevím“), tuto 

otázku přeskočte. 

Označte prosím křížkem pouze jednu odpověď. 

  Výrazně 

horší 

Spíše 

horší 

Spíše 

lepší 

Výrazně 

lepší 

Q28b Když porovnáte celkově, je Elit magazín ve 

srovnání s vámi uvedeným magazínem: 

    

 

 

12| Q3 Uveďte prosím váš věk. 

 

13| D1 Jste:  

 (Zakroužkujte prosím správnou odpověď.) 

 

14| D2 Velikost sídla ve kterém pracujete. 

(Označte prosím křížkem správnou odpověď.) 

do 500 obyvatel  

do 1000 obyvatel  

do 50.000 obyvatel  

do 100.000 obyvatel  

nad 100.000 obyvatel  

 

 

To je vše. Na poslední straně následují dvě statistické položky, které vyplní Váš 

prodejní poradce při vyzvednutí dotazníku. Ještě jednou Vám děkujeme za čas strávený 

vyplňováním tohoto dotazníku. Přejeme pěkný zbytek dne. 

Tým ELIT CZ 

 

15 | D3 Typ firmy (VYPLŇUJE TAZATEL!) (kód).  

 

 

muž žena 

 



I.  

 

 

90 

  

16 | D4 Roční výše obratu (řádově) s firmou Elit  

(VYPLŇUJE TAZATEL!) 
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V. Kódovací klíč pro zpracování dotazníků 

(Zdroj informací v této příloze: vlastní výzkum.) 

 

Q1 až Q27 

Otázky, které patří přímo do komparační části průzkumu, konstruované na základě 

interview se zodpovědnými pracovníky vydavatele. Jsou číslovány shodně s hypotézami 

(viz Kvalitativní metoda a Příloha III). 

D1 až D5 

Doplňkové otázky lze rozdělit na demografické charakteristiky (D1–D3) a interní 

firemní kategorie a obratu u firmy (D4 a D5) – otázky ke strukturování výsledných dat. 

 

číslo v 

dotazníku 
otázka  proměnná kód 1 2 3 4 5 

0  prázdný dotazník, odmítl vyplnit; bude označeno +1 -> bude se dělat prostý součet 

0 chybná adresa; bude označeno A! -> bude se dělat prostý součet 

1 Q27 chodí a/n   ano ne       

2 Q1a 

kdo čte 

(text)          

3a (b, c) Q1b 

kdo ještě čte 

(text)          

4a Q2 

rodina 

manželka   ano ne       

4b   rodina děti   ano ne       

4c   rodina rodiče   ano ne       

4d  rodina ne      rodina ne 

5 Q4 koníček (text)           

6 Q5 kde čte (text)             

7 Q6 tech.inf.   

určitě 

ano spíše ano spíše ne  určitě ne   

  Q7 inf. automot.             

  Q8 záb.             

  Q9 produkty Elit             

  Q10 živ. styl             

  Q11 o Elitu             

  Q12 EM celkově             

8 Q13 

inf. automot. 

(číslo)         

  Q14 

prakt. inf. 

(číslo)             

  Q15 

novinky 

(číslo)             

  Q16 seriál (číslo)             

  Q17 rozh. (číslo)             
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  Q18 Revue (číslo)             

9 Q19 práv. por.   

určitě 

ano spíše ano spíše ne  určitě ne   

  Q20 pomůcky             

  Q21 soutěže             

  Q22 dárky             

  Q23 akce             

10 Q24 eko témata   

určitě 

ano spíše ano spíše ne  určitě ne   

  Q25 alt. vývoj             

  Q26 informov.             

11 Q28a 

konkurence 

(text, nebo 

kód „nezná“)          

 nevím = 

nezná 

  Q28b 

srovnání s 

mag. konk.   

výrazně 

horší 

spíše 

horší 

spíše 

lepší 

výrazně 

lepší   

12 Q3 Věk (číslo)             

13 D1 pohlaví   muž žena       

14 D2 sídlo   do 500 do 1000 

do 

50.000 

do 

100.000 

nad 

100.000 

15 D3 

kategorie 

(kód)       

16 D4 obrat (číslo)       

 

Kategorizace otevřených otázek 

č. ot. charakteristika kód 

2 majitel servisu, ředitel servisu, hlavní manažer 1 

mechanik, pracovník na dílně, prodavač a skladník, manuální 

pracovník(ci) 

2 

přijímací technik, administrativa, kancelářské profese 3 

ostatní 4 

nikdo nečte 5 

3 majitel servisu, ředitel servisu, hlavní manažer 1 

mechanik, pracovník na dílně, prodavač a skladník, manuální 

pracovník(ci) 

2 

střední management, přijímací technik, administrativa, kancelářské 

profese 

3 

ostatní 4 

nikdo další nečte 5 

5 auta, automobilizmus, automobilový sport, veteráni, automobilová 

technika 

1 

sport nespojený s automobilizmem 2 

aktivity spojené s přírodou 3 

žádné a jiné 4 

6 během prostojů, přestávek, v práci 1 

doma, na dovolené, v období volna  2 

na wc 3 
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jinde 4 

11 název tiskoviny se vypíše  

nezná, neví, neuvedl 5 

15 typ se vypíše; vždy se jedná o SK a číslici, tvar SK nnn  

16 částka v korunách se vypíše; zaokrouhleno na celé tisíce nahoru  

 

 

 



I.  

 

 

94 

  

VI. Výstup dotazníkového šetření 

(Zdroj informací v této příloze: vlastní výzkum.) 

 

V této příloze je sestavena kompletní komparace názorů pracovníků vydavatele a 

výstupů z dotazníkového šetření mezi čtenáři. Porovnání je provedeno po skupinách 

vytvořených kolem původní otázky v interview. 

 

Řazení: 

- otázka ze strukturovaného interview,  

- sumarizace názorů na straně vydavatele, 

- tabulky frekvence odpovědí z dotazníkového šetření. (Pro porovnání je podstatný 

údaj ze sloupce Valid Percent, který nebere v úvahu neplatné odpovědi.) 

 

Pozn.: skupina č. 1 a 4 není uvedena, protože otázky č. 1 a 4 ve strukturovaném 

interview nebyly předmětem dotazníkového šetření. 

 

 

Skupina č. 2 

Otázka: 

Jaká je vaše představa „typického čtenáře“ – příjemce Elit magazínu? 

Sumarizace: 

- Čtenářem magazínu je majitel servisu. 

- Čtenářem magazínu jsou zaměstnanci a administrativa servisu. 

- Čtenářem magazínu je manželka majitele. 

- Čtenářem magazínu je osoba mezi 35-50 lety. 

- Čtenářovým koníčkem jsou auta a motoristický sport. 

 

 

 

Q1a  Kdo ve firmě Elit magazín nejvíce čte? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  majitel servisu, 

ředitel servisu, 

hlavní manažer 

70 53,0 71,4 71,4 
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2  mechanik, 

pracovník na dílně, 

prodavač a 

skladník, manuální 

10 7,6 10,2 81,6 

3  přijímací technik, 

administrativa, 

kancelářské profese 
10 7,6 10,2 91,8 

5  nikdo nečte 8 6,1 8,2 100,0 

Total 98 74,2 100,0   

Missing System 34 25,8     

Total 132 100,0     

 

 

 

q1b  Kdo ještě (mimo vás) Elit magazín ve firmě čte? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  majitel servisu, 

ředitel servisu, 

hlavní manažer 

10 7,6 11,0 11,0 

2  mechanik, 

pracovník na dílně, 

prodavač a 

skladník, manuální 

26 19,7 28,6 39,6 

3  střední 

management, 

přijímací technik, 

administrativa, 

kance 

3 2,3 3,3 42,9 

4  ostatní 3 2,3 3,3 46,2 

5  nikdo další nečte 40 30,3 44,0 90,1 

9  čte více lidí 9 6,8 9,9 100,0 

Total 91 68,9 100,0   

Missing System 41 31,1     

Total 132 100,0     

 

 

 

 

q2  Čtou u vás Elit magazín také členové rodiny? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  

manžel/manželka 
12 9,1 13,2 13,2 

2  děti 8 6,1 8,8 22,0 

3  rodiče 9 6,8 9,9 31,9 

4  členové rodiny 

nečtou 
57 43,2 62,6 94,5 

12  manželka+děti 3 2,3 3,3 97,8 

23  děti+rodiče 1 ,8 1,1 98,9 

123  

manželka+děti+rod

iče 

1 ,8 1,1 100,0 

Total 91 68,9 100,0   

Missing System 41 31,1     

Total 132 100,0     
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Q3 age  Věkové kategorie 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  do 35 let 25 18,9 27,2 27,2 

2  36 až 45 

let 
37 28,0 40,2 67,4 

3  46 a více 

let 
30 22,7 32,6 100,0 

Total 92 69,7 100,0   

Missing System 40 30,3     

Total 132 100,0     

  

 

 

q4  Co je vaším koníčkem? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  auta, 

automobilizmus, 

automobilový sport, 

veteráni, automobi 

55 41,7 59,1 59,1 

2  sport nespojený s 

automobilizmem 21 15,9 22,6 81,7 

3  aktivity spojené s 

přírodou 6 4,5 6,5 88,2 

4  jiné aktivity, 

žádný koníček 11 8,3 11,8 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

D1  Pohlaví (doplňková otázka) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  muž 88 66,7 94,6 94,6 

2  žena 5 3,8 5,4 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

 

 

 

 

Skupina č. 3 

Otázka: 

Jaká je vaše představa o „typické situaci“, ve které si lidé Elit magazín čtou? 
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Sumarizace: 

- Čtenáři si magazín čtou během prostojů a přestávek v práci. 

- Čtenáři si magazín čtou doma. 

- Čtenáři si magazín čtou na wc. 

 

 

 

q5  Kde si EM nejraději čtete? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  během prostojů, 

přestávek, v práci 46 34,8 50,0 50,0 

2  doma, na 

dovolené, v 

období volna 

33 25,0 35,9 85,9 

3  na wc 13 9,8 14,1 100,0 

Total 92 69,7 100,0   

Missing System 40 30,3     

Total 132 100,0     

 

 

 

 

Skupina č. 5 

Otázka: 

Co Elit magazín svým příjemcům dává? Přináší nějakou hodnotu? 

Sumarizace: 

- Celkově přináší to, co příjemci potřebují. 

- Technické informace. 

- Informace z oboru automotive. 

- Zábava. 

- Informace o produktech firmy. 

- Informace o životním stylu. 

- Informace o firmě. 

 

 

 

q6  Domníváte se, že vám EM přináší: technické informace? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 45 34,1 48,4 48,4 

2  spíše ano 44 33,3 47,3 95,7 

3  spíše ne 3 2,3 3,2 98,9 

4  určitě ne 1 ,8 1,1 100,0 

Total 93 70,5 100,0   
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Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

q7  Domníváte se, že vám EM přináší: informace z oboru automotive (automobilový průmysl všeobecně)? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 30 22,7 32,6 32,6 

2  spíše ano 55 41,7 59,8 92,4 

3  spíše ne 6 4,5 6,5 98,9 

4  určitě ne 1 ,8 1,1 100,0 

Total 92 69,7 100,0   

Missing System 40 30,3     

Total 132 100,0     

 

 

q8 Domníváte se, že vám EM přináší: zábavu? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 5 3,8 5,5 5,5 

2  spíše ano 20 15,2 22,0 27,5 

3  spíše ne 46 34,8 50,5 78,0 

4  určitě ne 20 15,2 22,0 100,0 

Total 91 68,9 100,0   

Missing System 41 31,1     

Total 132 100,0     

 

 

q9  Domníváte se, že vám EM přináší: informace o produktech firmy Elit? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 49 37,1 52,7 52,7 

2  spíše ano 42 31,8 45,2 97,8 

3  spíše ne 1 ,8 1,1 98,9 

4  určitě ne 1 ,8 1,1 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

  

q10  Domníváte se, že vám EM přináší: informace o životním stylu? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2  spíše ano 12 9,1 13,5 13,5 

3  spíše ne 41 31,1 46,1 59,6 

4  určitě ne 36 27,3 40,4 100,0 

Total 89 67,4 100,0   

Missing System 43 32,6     

Total 132 100,0     
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q11  Domníváte se, že vám EM přináší: informace o firmě Elit? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 34 25,8 37,4 37,4 

2  spíše ano 48 36,4 52,7 90,1 

3  spíše ne 7 5,3 7,7 97,8 

4  určitě ne 2 1,5 2,2 100,0 

Total 91 68,9 100,0   

Missing System 41 31,1     

Total 132 100,0     

 

 

 

 

q12  Domníváte se, že vám EM přináší: všechno, co potřebuji 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 8 6,1 8,8 8,8 

2  spíše ano 42 31,8 46,2 54,9 

3  spíše ne 36 27,3 39,6 94,5 

4  určitě ne 5 3,8 5,5 100,0 

Total 91 68,9 100,0   

Missing System 41 31,1     

Total 132 100,0     

 

 

Skupina č. 6 

Otázka: 

Jaký druh obsahu mají podle vás příjemci nejraději? 

Sumarizace: 

- Automotive (automobilová technika všeobecně) 

- Praktické informace, které vám pomůžou v podnikání. (Například ekologické 

předpisy.) 

- Novinky v sortimentu firmy Elit. 

- Seriál o autoservisech Partner Elit. 

- Rozhovory – představení firmy Elit. 

- Zábavná část. 

 

  

q13  Jaký druh obsahu máte nejraději? Informace z oblasti automotive 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  1 37 28,0 40,2 40,2 

2  2 37 28,0 40,2 80,4 
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3  3 16 12,1 17,4 97,8 

5  5 2 1,5 2,2 100,0 

Total 92 69,7 100,0   

Missing System 40 30,3     

Total 132 100,0     

 

 

  

 

q14  Jaký druh obsahu máte nejraději? Praktické informace, které vám pomůžou v podnikání 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  1 20 15,2 21,5 21,5 

2  2 33 25,0 35,5 57,0 

3  3 30 22,7 32,3 89,2 

4  4 7 5,3 7,5 96,8 

5  5 3 2,3 3,2 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

 q15  Jaký druh obsahu máte nejraději? Informace o novinkách v sortimentu firmy Elit 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  1 40 30,3 43,0 43,0 

2  2 37 28,0 39,8 82,8 

3  3 11 8,3 11,8 94,6 

4  4 2 1,5 2,2 96,8 

5  5 3 2,3 3,2 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

q16  Jaký druh obsahu máte nejraději? Seriál o autoservisech - Partnerech Elit 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  1 15 11,4 16,1 16,1 

2  2 28 21,2 30,1 46,2 

3  3 21 15,9 22,6 68,8 

4  4 18 13,6 19,4 88,2 

5  5 11 8,3 11,8 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

q17  Jaký druh obsahu máte nejraději? Rozhovory - představení firmy Elit 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 1  1 12 9,1 12,9 12,9 

2  2 33 25,0 35,5 48,4 

3  3 29 22,0 31,2 79,6 

4  4 15 11,4 16,1 95,7 

5  5 4 3,0 4,3 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

q18  Jaký druh obsahu máte nejraději? Zábavná část, Revue 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  1 12 9,1 12,9 12,9 

2  2 29 22,0 31,2 44,1 

3  3 29 22,0 31,2 75,3 

4  4 14 10,6 15,1 90,3 

5  5 9 6,8 9,7 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

 

 

 

Skupina č. 7 

Otázka: 

Co by podle vás čtenáři uvítali a v Elit magazínu to není? 

Sumarizace: 

- Právní poradna. (shoda 2x) 

- Další pomůcky pro podnikání (například daňový kalendář a pod.) 

- Soutěže. 

- Dárky. 

- Prodejní akce a cenové nabídky. 

 

 

q19  Kdybyste si mohli přát, jaký nový obsah byste v EM uvítali? Právní poradnu 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 24 18,2 25,8 25,8 

2  spíše ano 38 28,8 40,9 66,7 

3  spíše ne 27 20,5 29,0 95,7 

4  určitě ne 4 3,0 4,3 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     
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Total 132 100,0     

 

 

 q20  Kdybyste si mohli přát, jaký nový obsah byste v EM uvítali? Pomůcky pro podnikání 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 13 9,8 14,0 14,0 

2  spíše ano 39 29,5 41,9 55,9 

3  spíše ne 35 26,5 37,6 93,5 

4  určitě ne 6 4,5 6,5 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

 

q21  Kdybyste si mohli přát, jaký nový obsah byste v EM uvítali? Soutěže 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 17 12,9 18,3 18,3 

2  spíše ano 33 25,0 35,5 53,8 

3  spíše ne 33 25,0 35,5 89,2 

4  určitě ne 10 7,6 10,8 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

q22  Kdybyste si mohli přát, jaký nový obsah byste v EM uvítali? Dárky 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 35 26,5 37,6 37,6 

2  spíše ano 31 23,5 33,3 71,0 

3  spíše ne 18 13,6 19,4 90,3 

4  určitě ne 9 6,8 9,7 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

q23  Kdybyste si mohli přát, jaký nový obsah byste v EM uvítali? Prodejní akce a cenové nabídky 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 51 38,6 54,8 54,8 

2  spíše ano 30 22,7 32,3 87,1 

3  spíše ne 8 6,1 8,6 95,7 

4  určitě ne 4 3,0 4,3 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     
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Skupina č. 8 

Otázka: 

Patří do Elit magazínu ekologická témata (v nejširším pojetí)? 

Sumarizace: 

- Ekologická témata do magazínu patří. (shoda 4x) 

- K ekologickému tématu patří články o vývoji alternativ ke klasickému 

spalovacímu motoru a pod. 

- Příjemci o předpisech týkajících se ekologie často nevědí. 

q24  Myslíte si, že do magazínu patří ekologická témata? (ve vztahu k autoopravárenství) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 32 24,2 34,4 34,4 

2  spíše ano 48 36,4 51,6 86,0 

3  spíše ne 12 9,1 12,9 98,9 

4  určitě ne 1 ,8 1,1 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

q25  Zajímaly by vás i články o vývoji alternativ? (např. alternativy ke klasickému spalovacímu motoru apod.) 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 36 27,3 38,7 38,7 

2  spíše ano 37 28,0 39,8 78,5 

3  spíše ne 18 13,6 19,4 97,8 

4  určitě ne 2 1,5 2,2 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     

Total 132 100,0     

 

 

q26  Myslíte si, že mezi lidmi "z branže" vládne dobrá informovanost o předpisech týkajících se ekologie a 

ochrany životního prostředí? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  určitě ano 1 ,8 1,1 1,1 

2  spíše ano 21 15,9 22,6 23,7 

3  spíše ne 64 48,5 68,8 92,5 

4  určitě ne 7 5,3 7,5 100,0 

Total 93 70,5 100,0   

Missing System 39 29,5     
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Total 132 100,0     

 

 

 

 

 

 

Skupina č. 9 

Otázka: 

Domníváte se, že příjemce Elit magazín zajímá, že ho nepovažují – dejme tomu – za 

nevyžádanou reklamu ve schránce? 

Sumarizace: 

Pracovníci vydavatele míní jednomyslně, že zasílání jejich tiskoviny není považováno 

za nevyžádanou reklamu. 

Hypotézy: 

H27 Zákazníci nepovažují zasílání tiskoviny za nevyžádanou reklamu. 

Operacionalizace: 

O27 Operacionalizací této hypotézy je odpověď informátora na otázku, zda tiskovinu ve 

firmě někdo čte. Jestliže tiskovina na adresu chodí, ale nikdo ji nečte, můžeme důvodně 

předpokládat, že adresná zásilka je zde považována za obtěžující reklamu a bez přečtení 

vyhazována. 

Odpověď na otázku vyplňuje v dotazníku tazatel. V případě negativní odpovědi zde 

tazatel ukončí průzkum. 

 

 

 

q27  Chodí na adresu firmy Elit magazín? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  Ano 102 77,3 81,0 81,0 

2  Ne 24 18,2 19,0 100,0 

Total 126 95,5 100,0   

Missing System 6 4,5     

Total 132 100,0     

 

Q1a  Kdo ve firmě Elit magazín nejvíce čte? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  majitel servisu, 

ředitel servisu, 

hlavní manažer 

70 53,0 71,4 71,4 

2  mechanik, 

pracovník na dílně, 

prodavač a 

skladník, manuální 

10 7,6 10,2 81,6 
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3  přijímací technik, 

administrativa, 

kancelářské profese 
10 7,6 10,2 91,8 

5  nikdo nečte 8 6,1 8,2 100,0 

Total 98 74,2 100,0   

Missing System 34 25,8     

Total 132 100,0     

 

 

 

 

 

 

Skupina č. 10 

Otázka: 

Jak je na tom Elit magazín ve srovnání s produkcí konkurence? 

Sumarizace: 

- Úroveň se nedá srovnávat (s výjimkou Auto Kelly, který je však zaměřen na jiné 

publikum). 

- Je o třídu výš než konkurenční časopisy. 

- Je to ve svém oboru špička (ještě s časopisem Intercars). 

 

 

q28a  Můžete jmenovat nějaký konkurenční magazín? 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid   39 29,5 29,5 29,5 

  APM 2 1,5 1,5 31,1 

  APM Automotive 1 ,8 ,8 31,8 

  APM, Auto Kelly 3 2,3 2,3 34,1 

  APM, Svět motorů 1 ,8 ,8 34,8 

  Auto Kelly 15 11,4 11,4 46,2 

  Auto Kelly, APM 1 ,8 ,8 47,0 

  Auto Kelly, Autocora 1 ,8 ,8 47,7 

  Auto Štangl Revue 1 ,8 ,8 48,5 

  Autobenex 1 ,8 ,8 49,2 

  Autoservis 1 ,8 ,8 50,0 

  Autoservis, Bosch fo 1 ,8 ,8 50,8 

  Bosch formule 2 1,5 1,5 52,3 

  Intercars magazin 5 3,8 3,8 56,1 

  Motordiag 1 ,8 ,8 56,8 

  Nezná, neví, neuvede 56 42,4 42,4 99,2 

  Trost Aktual, Bosch 1 ,8 ,8 100,0 

  Total 132 100,0 100,0   

 

 

q28b  Porovnejte vámi uvedený magazín s Elit magazínem: 
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  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2  spíše horší 19 14,4 51,4 51,4 

3  spíše lepší 16 12,1 43,2 94,6 

4  výrazně 

lepší 
2 1,5 5,4 100,0 

Total 37 28,0 100,0   

Missing System 95 72,0     

Total 132 100,0     
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VII. Hypotézy pro pilotní rozhovor 

 

 

- Příjemce magazín zajímá. Nepovažují jej za ekvivalent obtížných nabídkových 

letáků a nevyžádaných zásilek typu katalog Ikea. 

- Příjemci vnímají marketingový charakter tiskoviny. Jsou si vědomi, že firma časopis 

vydává proto, aby podpořila svoji hlavní činnost – prodej zboží. 

- Čtenáři, pokud věnují magazínu pozornost, využívají jej jako zdroj informací, které 

potřebují ve svém oboru. 

- Čtenáři individuálně preferují různé druhy obsahu. Je možné sestavit pořadí 

oblíbenosti druhů obsahu. 

- Je pravděpodobné, že čtenáři nějaký druh obsahu postrádají, mají představu o tom, 

co v magazínu schází. 

- Pro čtenáře je důležitý i vzhled tiskoviny (grafická úprava, papír, lesklá obálka 

s atraktivní grafikou). 

- Příjemci Elit magazínu se setkávají s podobným typem tiskovin i s přímo 

konkurenčními tiskovinami a informace si porovnávají (ať již vědomě a 

systematicky, nebo mají pouze určité povědomí). 

 


