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Anotace (abstrakt) 
Bakalářská práce „Jsou české lifestylové časopisy jen nositelem reklamy?“ hodnotí 

obsah dvou českých lifestylových magazínů – JOY a Harper’s Bazaar. Vychází 

z hypotézy, že české lifestylové magazíny jsou přesyceny reklamou a jejich tvůrci  

poskytují větší prostor inzerentům než vlastnímu lifestylovému obsahu. Práce se zabývá 

zejména porovnáním množství obsahu inzertního a lifestylového, a to v tříměsíčním 

období roku 2012. V menší míře se pak věnuje případné provázanosti mezi inzerenty a 

redakčním obsahem, tematické agendě analyzovaných časopisů a jejich reálné ceně 

lifestylového textu bez inzerce. Ve všech těchto aspektech zároveň porovnává oba 

magazíny. Výsledná zjištění jsou v práci vyhodnocena kvantitativní obsahovou 

analýzou, konkrétně pomocí tzv. emergent kódování.  

V první části práce se autorka zabývá představením zkoumaných magazínů, jejich 

současné prezentaci, historii a zasazením do českého mediálního trhu, v části rovněž 

tématu komercionalizace médií. Součástí této práce je i CD s kompletní kódovací 

knihou včetně definic proměnných. 

 

 

Abstract 
Bachelor’s thesis: Is the only purpose of Czech lifestyle magazines to present 

advertisements? An evaluation of the content of two Czech lifestyle magazines – JOY 

and Harper’s Bazaar.  

This thesis is based on a hypothesis that Czech lifestyle magazines are oversaturated 

with advertisements and that their creators devote more space to the advertisers than to 

actual own lifestyle/journalistic content. This thesis compares the amount of space 



 

devoted to advertisements and original lifestyle content in particular, within a three-

month period in the year of 2012. It also deals with a possible coherence of advertisers 

and lifestyle content and thematic agenda of analysed magazines, to a lesser extent. 

There will be comparisons of both JOY and Harper’s Bazaar provided for each aspect 

evaluated by quantitative analysis, specifically through emergent coding. In the first part 

of the thesis, the author discusses the presentation of analysed magazines, their 

appearance, history, and their place among the Czech media market. The topic of media 

commercialization is also discussed. The coding book is attached to this thesis as well 

as a CD with the full coding book and definitions of variables. 
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1. Úvod 
Cílem této práce je zjistit, zda lifestylové magazíny JOY a Harper’s Bazaar dávají 

prostor spíše žurnalistickému obsahu, který svými specifiky odpovídá definicím 

lifestylových magazínů1, či naopak obsahu inzertnímu. Je zcela bez pochyby, že tyto 

magazíny mohou existovat jen díky inzerentům (Köpplová, 2005, In 10 let v českých 

médiích: 89). V této práci se však pokusím zjistit, zda prostor věnovaný inzerci ve 

skutečnosti již nepřesahuje prostor publicistický.  

 

Před přípravou této práce jsem vycházela z hypotézy, že v současné době jsou 

lifestylové magazíny natolik nasyceny inzercí, že je můžeme považovat spíše za nositele 

reklamy, neboli inzertními katalogy, než za publicistická média. Redakční obsah je 

mnohdy téměř k nerozeznání od PR formátů a čtenáři mohou být často mystifikováni 

pomyslnou objektivitou příspěvků. K potvrzení, či vyvrácení hypotézy jsem 

zformulovala jednu hlavní výzkumnou otázku této práce, která je podpořena ještě 

čtyřmi výzkumnými otázkami vedlejšími: 

 

• HVO:  Jsou české lifestylové časopisy jen nositelem reklamy? 
• VVO1: Do jaké míry je redakční obsah případně provázán s obsahem 

inzertním? 
• VVO2: Jakým tématům se magazíny nejvíce věnují? 
• VVO3: Jaký je poměr fotografií a textu v daných magazínech? 
• VV4O: Kolik doopravdy stojí lifestylový text? 

 

Zmiňované dva magazíny mezi sebou porovnám ve všech výše uvedených aspektech. 

K zodpovězení výzkumných otázek využiji kvantitativní obsahovou analýzu, jejíž 

výsledky by měly potvrdit, či vyvrátit fakt, že lifestylové magazíny jsou jen nositeli 

reklamy.  

 

Tato práce se dělí na dvě části – na teoretické poznatky a analytické poznatky. 

V teoretické části se zaměřím na popis lifestylových médií jako takových. V další sekci 

této části popíši východiska komercionalizace médií, její příčiny a důsledky. 

                                                
1 „Magazín životního stylu a o určitém životním stylu. Může se vyskytovat v tištěné, elektronické či audiovizuální 
podobě. Zaměřuje se na konkrétní skupinu lidí, která má podobné zájmy a je u ní potenciální možnost identifikace 
(např. ženy, mladí lidé (...) ). Nejčastěji obsahuje příspěvky o módě, hudbě, vztazích, práci, sexu, cestování, jídle, 
rozhovory se známými osobnostmi, ankety, soutěže a reportáže.“ (Osvaldová, B. In Praktická encyklopedie 
žurnalistiky, 2007:112)  
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V neposlední řadě se budu věnovat také oběma analyzovaným médiím a jejich 

vydavatelstvím. Zaměřím se na jejich historii, současnou prezentaci, definici cílových 

skupin a samozřejmě také na jejich zasazení do kontextu českého mediálního trhu.  

 

V analytické části práce se pokusím pomocí kvantitativní obsahové analýzy zodpovědět 

všechny výzkumné otázky. Tato analýza je pro tuto práci vhodná vzhledem k jejím 

klíčovým charakteristikám. Těmi jsou například: možnost zpracovat velké množství 

textu, ověřitelnost výsledků, neboť podléhá explicitně formulovaným pravidlům, a 

rovněž skutečnost, že její výsledky lze podrobit statistickým analýzám (Schulz, 2004: 

29,30). Právě statistické vyhodnocení sbíraných dat bude pro zodpovězení výzkumných 

otázek klíčové. Kvantitativní analýzu provedu pomocí emergent kódování. Veškerá 

zjištění si budu zapisovat a poznamenávat do kódovacího archu kódovací knihy, kde 

budou rovněž vyspecifikovány a definovány i jednotlivé proměnné. Výsledky 

vypočítám pomocí funkcí počítačového programu Microsoft Excel a znázorním je 

pomocí grafů. Poznatky poté shrnu v závěru práce.  

 

Magazíny JOY a Harper’s Bazaar jsem vybrala k analýze proto, že dobře reprezentují 

skupinu lifestylových médií v České republice, neboť bezvýhradně odpovídají definici 

těchto médií. Každý z nich je však vydáván jiným vydavatelstvím, má jinou cílovou 

skupinu čtenářů, jinou prodejní cenu a podle mých předpokladů i odlišnou tematickou 

agendu. Bude tedy vhodné je mezi sebou porovnat a lépe tak zodpovědět výzkumné 

otázky. Analyzované časové období jsem vymezila na měsíce červen, červenec a srpen 

roku 2012.  

 

1.1. Odklon od tezí 

 

Zúžení zkoumaného vzorku je prvním odklonem od tezí, které je třeba odůvodnit. 

Během přípravy kódovacího materiálu jsem zjistila, že při analýze původních 12 vydání 

každého časopisu bych získala příliš velký objem dat. Podle Schulze je nutné uvažovat 

o vymezení co nejmenšího vzorku médií, který však přesto umožňuje dospět k 

přiměřenému výsledku (Schulz, 2011: 35). Z hlediska rozsahu práce jsem tedy 

analyzované časové období zúžila na 3 měsíce, tedy na tři vydání každého časopisu 

v roce 2012. 
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Další změnou oproti tezím je absence kapitoly „Jazyk lifestylových médií“. Tuto 

kapitolu jsem ve schválených tezích zařadila do očekávané struktury. Nicméně,  

rozhodla jsem se ji do výsledné práce nezařadit opět z hlediska rozsahu. Z toho vyplývá 

i absence některých publikací, které jsem ve schválených tezích uvedla jako výchozí. 

Sémiotická analýza by však dle mého názoru byla velmi zajímavým předmětem dalšího 

zkoumání analyzovaných časopisů. 
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2. Teoretické poznatky 

2.1. Masová média a lifestyle média 

Mezi masová média patří periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání, ale i 

internetová média, která se v současné době těší své rostoucí dominanci. Zaměřme se na 

periodický tisk, neboť o něj se v této práci jedná zejména. Podle zákona §46/2000 Sb. se 

periodickým tiskem rozumí: „noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným 

názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně 

dvakrát v kalendářním roce…“2 

 

Masová média mohou být multiplikována až neomezenému počtu recipientů. Právě 

odtud plyne pojem masová3. V současné době jsou masová média dostupná, aktuální a 

pravidelná. Postupem času získala svébytné místo v komunikaci spojené s využíváním 

volného času, životním stylem, zábavou, ale i rozhodováním jednotlivců (Jirák, 

Köpplová, 2009: 45). Jsou spojena s modernizací společnosti, mimo jiné s utvářením 

ekonomických vztahů. Můžeme říci, že by společnost nemohla bez masových médií 

fungovat, nebyl by žádný prostředek se srovnatelným dosahem, kterým by bylo možné 

komunikovat nejen určitá mediální sdělení, ale rovněž i reklamu. 

 

V této práci se zabývám lifestylovými časopisy, jejich ekonomikou a případnou 

provázaností reklamy a mediálních sdělení. Lifestylová média jsou médii masovými. 

Jedná se především o časopisy. Velmi často bývají nosiči konkrétně zacílené reklamy.  

(Osvaldová, 2007, In Encyklopedie praktické žurnalistiky: 112)  

 

Podle Köpplové je současná časopisecká produkce až fatálně závislá na reklamě a 

inzerentech. (Köpplová, 2005, In 10 let v českých médiích: 89) Tím je ovlivněn i obsah 

daného média, neboť si například nedovolí informovat o nekvalitních službách určité 

společnosti, která ve výtisku zároveň figuruje jako inzerent. Důvěryhodnost daného 

média jako zdroje informací tedy přímo úměrně klesá. „Čím větší je závislost na 

příjmech z inzerce, tím méně je obsah média nezávislý na zájmech inzerentů a obchodní 

sféry obecně.“ (McQuail, 2009: 233) Diskuze o tom, zda v dnešní pozdější době tištěná 

                                                
2 Tiskový zákon. In: §46/2000 Sb. 2000. 
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média soustřeďují hodnoty spíše na to, jak generovat zisk, než splňovat základní 

žurnalistické požadavky, se vedou dnes a denně. Jak píše dále McQuail: „Zpočátku se 

časopisy zaměřovaly na domácí a kulturní zájmy vyšších středních vrstev a nakonec se 

vyvinuly v masovou tržní záležitost komerční hodnoty a nesmírné šíře záběru.“ 

(McQuail, 2009: 43) Je možné, že funkce nositele reklamy v současnosti překonala 

novinářské hodnoty4, respektive hodnoty závazné pro každého člena Syndikátu 

novinářů ČR? Pokud by množství prostoru vymezeného reklamě přesahovalo 

procentuálně množství prostoru pro redakční články, pak ano. Tato práce má za cíl tuto 

skutečnost potvrdit či vyvrátit. 

 

Zaměřme se nyní čistě na lifestylová média. Lifestylový magazín je podle Praktické 

encyklopedie žurnalistiky: „…magazín životního stylu a o určitém životním stylu. Může 

se vyskytovat v tištěné, elektronické či audiovizuální formě. Zaměřuje se na konkrétní 

skupinu lidí, která má podobné zájmy a je u ní potenciální možnost identifikace (např. 

ženy, …). Nejčastěji obsahuje příspěvky o módě, hudbě, vztazích, práci, sexu, (…). Mívá 

specifický jazyk a výrazové prostředky ( např. slova: in, trendy, sexy, stylový…). Bývá 

nosičem konkrétně zacílené reklamy (ženy – kosmetika, (…)). (Osvaldová, 2007, In 

Praktická encyklopedie žurnalistiky: 112)   

 

V této práci analyzuji časopisy životního stylu pro ženy (JOY, Harper’s Bazaar). Ty 

jsou specifické zejména právě svým jazykem a obsahem. Nejčastěji se zaměřují právě 

na témata módy, krásy, vztahů, sexu, stylu a cestování. Osvaldová také v článku Ženy 

rády čtou a vydavatelé to vědí pro Lidové noviny uvedla, že časopisy životního stylu 

pro ženy „Zařazují emancipační články, ale zároveň hojně uveřejňují to, co ženy 

udržuje na pozici, proti které bojují. Honba za vzhledem, kosmetika, akcentování 

literatury a filmů průměrné úrovně v nich zaujímají stále podstatné místo. Dalo by se 

                                                                                                                                          
3 „Jelikož se o velkém množství lidí mluví jako o málo diferencované množině, v níž se ztrácí jedinečnost individua, 
prosazuje se představa, že se jedná o masu.“ (Jirák, Köpplová, 2009:23) 
4 Viz Etický kodex Syndikátu novinářů České republiky, bod 2, odstavce c až d:  
c. „nepřijímat žádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly souvislost s jeho novinářskou činností, zvláště pak z 
důvodů zveřejnění nebo zatajení nějaké informace, 
d. nezneužívat povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka a nepřijímat žádnou odměnu přímou nebo 
nepřímou od zájemců o reklamu, odmítnout podílet se na publikování skryté reklamy, e. nepodepisovat svým jménem 
obchodní ani finanční reklamy.“ SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ. Etický kodex. In: Syndikát novinářů [online]. 1999 [cit. 
2015-03-17]. Dostupné z: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/  
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říci, že tyto tituly vycházejí z "mužského pohledu na věc", ačkoliv proti němu 

v jednotlivých případech píší.“5 

 

V souvislosti s ekonomickou globalizací médií přichází trend jejich nové vlastnické 

struktury s velkým podílem zahraničních vlastníků (Köpplová, 2005. In 10 let v českých 

médiích 87) Dochází k takzvané internacionalizaci časopisů. Zahraniční majitelé médií 

expandují do jiných zemí, často se svými již zavedenými tituly. Na našem trhu můžeme 

sledovat například vydavatelství Burda, Czech News Center6, Bauer a dříve rovněž 

Hearst či Hachette Filipachi. „Úspěšné tituly takových vydavatelství, jako jsou Burda, 

Springer či Hearst, se rychle usídlily na našich novinových a časopiseckých stáncích.“ 

(Köpplová, 2005: 87). I tituly, které jsou analyzovány v této práci, můžeme nazvat 

globálními. Když pohlédneme na náš mediální trh, můžeme říci, že se jedná o velmi 

charakteristický a význačný rys většiny médií životního stylu pro ženy v České 

republice.  

 

 

2.2. Komercionalizace médií 

Tématu komercionalizace médií již bylo věnováno mnoho publikací. Například Daniel 

Köppl ve své stati Ztracené iluze uvádí, že řada časopisů a novin v tradičních zemích 

EU zveřejňuje informace o svých inzerentech nebo jim dokonce vychází vstříc  v rámci 

integrované reklamy. Podle něj je integrovaná reklama pouze módní název pro reklamu 

začleněnou do redakčních stran7 (Köppl, D., 2005, In 10 let v českých médiích: 74). 

Nejen v zemích Evropy se ale setkáváme s tímto trendem.  

 

Keňská akademička Jacinta Mwende Maweu ve své nedávné publikaci zkoumala vliv 

inzerentů na obsah médií, konkrétně v rámci keňské mediální skupiny Nation Media 

Group. Říká, že novináři čelí v současné době velkému dilematu – dostát hodnotám 

žurnalistického řemesla a soustředit se na veřejný zájem nebo přizpůsobit obsah média 

                                                
5 Osvaldová, B. Ženy rády čtou a vydavatelé to vědí. In: Lidové noviny [Newton Media SEARCH], 8. 12. 1997, s. 3 
[cit. 2014-02-13] 
6 Dříve Ringier Axel Springer. 
7 Například v podobně rádce, co, kdy nakupovat. (Köppl, D., 2005: 74) To přesně reflektuje účelovost článků 
ženských magazínu, v nichž jsou takovéto poradny velmi tradičním žánrem. 
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svým “chlebodárcům”, tedy inzerentům, díky kterým je dané médium stále naživu 

(Maweu, 2014)8. 

 

Ve své diplomové práci Výkladní skříň konzumerismu popisuje tento fakt i Andrea 

Študencová. Tvrdí, že tendence propojování redakčních obsahů z inzercí můžeme ve 

značné míře pozorovat i na českém mediálním poli. Tuto tendenci popisuje jako 

konvergenci inzerce a redakčních článků (Študencová, 2011: 66). „Řada redakčních 

článků by mohla být použita v tištěné reklamě̌ a naopak. Kvůli této vzájemné podpoře 

redakčních článků a komerčních inzerátů se dá mluvit o komercionalizaci a 

komodifikaci obou periodik9.“ (Študencová, 2011: 66).  

 

Ellen McCrackenová ve své publikaci Decoding women’s magazines rozděluje 

strukturu časopisů pro ženy na titulní stranu, redakční obsah, skrytou reklamu a zjevnou 

reklamu10. Říká, že pokud se sečte skrytá a zjevná reklama, dosahují dohromady na     

90 % časopisu. Toto je podle ní argumentem pro užití názvu ženské reklamní časopisy. 

Jako důvod onoho vysokého procenta uvádí skutečnost, že žena je v domácnosti tou, 

která rozhoduje o nákupech pro rodinu11. S tím koresponduje i názor Barbory 

Osvaldové, v článku Ženy rády čtou a vydavatelé to vědí říká: „(Ženy) navíc v 

domácnostech obstarávají většinu nákupů včetně nákupu tisku, a tím pádem rozhodují, 

co se doma čte.“12 Právě skrytá reklama, jako například metoda brand reciprocity, se 

kterou McCrackenová pracuje, způsobuje provázanost reklam a mediálních obsahů13. 

Jedná se o metodu, kdy redaktor připraví vhodné prostředí pro následnou reklamu. 

Zjevným příkladem může být článek týkající se kosmetických preparátů, péče o 

pokožku a péče o vlasy. Články na toto téma zahrnují jednu významnou kategorii 

kódování obou zkoumaných titulů (bude upřesněno níže). Na jedné stránce doporučují 

redaktorky originální dekorativní líčení, samozřejmě s uvedením konkrétních produktů 

                                                
8 Přeloženo dle originálu: „The findings point to the fact that it is very challenging for commercial media like the 
NMG to rise above the immense power that advertisers wield over the media because advertising revenue is one of 
the major sources of capital for the media. The journalists therefore often face the dilemma of trying to fulfill their 
responsibility as a journalist, doing what is in public interest and adjusting to the realities of the newsroom, which 
are influenced by these commercial and market forces, especially advertisers who bring in the ‘bread and butter’.“ 
(Maweu, 2014) 
9 Autorka se v tomto textu zabývá analýzou ženských časopisů ELLE a Blesk pro ženy. 
10 Označení slovem inzerce nebo propagační materiál. In ŠTUDENCOVÁ, Andrea. Časopisy pro ženy dnes: 
výkladní skříň konzumerismu?. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. IKSŽ 
11 In: ŠTUDENCOVÁ, Andrea. Časopisy pro ženy dnes: výkladní skříň konzumerismu?. Praha, 2011. Diplomová 
práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. IKSŽ 
12 Osvaldová, B. Ženy rády čtou a vydavatelé to vědí. Lidové noviny [Newton Media SEARCH], 8. 12. 1997, s. 3 [cit. 
2014-02-13] 
13 In: MCCRACKEN, Ellen. Decoding women's magazines: from Mademoiselle to Ms. Transferred to digital print. 
Basingstoke [u.a.]: MacMillan Pr, 1993. ISBN 978-033-3535-905. 
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(JOY08/2012: 66). Na straně následující je již inzertní celostrana propagující tzv. BB 

krém od společnosti Garnier, který je rovněž produktem oblasti dekorativní kosmetiky 

(JOY 08/2012: 67). 

 

Köpplová uvádí, že časopisy se dělí na menšinové14 a masové (Köpplová, 2005: In 10 

let v českých médiích: 83). „[masové tituly] ... jejichž hlavním posláním je generovat 

zisk tím, že utvářejí nejrůznější skupiny definované vybranými sociodemografickými 

charakteristikami a životním stylem, a ty pak nabízejí inzerentům, jejichž produkce je na 

tyto skupiny zaměřena.“ (Köpplová, 2005: In 10 let v českých médiích: 82) Dále uvádí, 

že se orientují na publikum z nízkopříjmových vrstev nebo naopak na skupinu s vyššími 

příjmy a potřebou luxusního zboží. Do první skupiny bychom zařadili JOY, do druhé 

Harper’s Bazaar. Na stránkách časopisu JOY je jako cílová skupina uvedena tato: 

„Čtenářky starší 18let, jsou aktivní, vzdělané a společenské, sledují trendy, hledají si 

"svoje" značky“. (Zdroj: Burda.cz) Cena tohoto měsíčníku je 33,90,- Kč. Více na luxus 

se zaměřuje naopak titul Harper’s Bazaar. Dle něj je jeho čtenářkou žena s luxusním 

vkusem. Prezentuje se jako prestižní magazín světového formátu, jehož cílová skupina 

jsou ženy ve věku 25–45 let s vyššími příjmy. (zdroj: devel.bauermedia.cz) O tomto 

rozdělení rovněž svědčí i vyšší cena měsíčníku Harper’s Bazaar, jež činí téměř 100,- 

Kč. 

 

Angela McRobbie se ve své knize Feminism and Youth Culture zabývá obsahovou 

analýzou časopisu pro mladé dívky Jackie. Ve své analýze nachází čtyři kódy časopisu 

Jackie, které jsou navzájem propojeny. Jsou to: kód romantiky, kód osobního života, 

kód populární hudby a kód módy a krásy (McRobbie, A.,1991: 87). Podle McRobbie 

jsou ženy stále znejišťovány stran své krásy a svého  sebevědomí, a právě v časopisu 

nabízené produkty by pro ně měly být pomocí. To platí i pro mnou sledované časopisy.  

 

2.3. Představení vydavatelství a vybraných titulů 

V této kapitole představím detailně oba vybrané časopisy, tedy JOY a Harper’s Bazaar a 

jejich vydavatelství – Bauer Media Praha a Burda Media 2000. 

                                                
14 Například kulturní (Tvar, Literární noviny) či společenskovědní (Listy, Nová přítomnost, Respekt). 
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2.3.1. Bauer Media Group 

Představení časopisů zahájím citací přímo z webových stránek mediálního koncernu 

Bauer Media Group. Představují se takto: „Skupina Bauer Media patří k vedoucím 

mediálním koncernům v Evropě. Rodina Bauerových řídí svůj podnik již od jeho 

počátku před 136 lety. Tradice ve vedení společností je specifickým rysem rodinného 

podniku a jeho stabilního růstu a úspěchu. Přibližně 11 000 zaměstnanců informuje a 

baví miliony lidí každým dnem. V roce 2011 dosáhla Bauer Media Group zisku 2 

miliard eur.“15 

 

Mediální koncern Bauer Media Group vznikl již na počátku roku 1875. Byl založen 

mladým litografem Ludolphem Bauerem původně za účelem tisku uměleckých 

vizitek.16 Od té doby do současnosti rozšířil své působení do 16 zemí světa (Česká 

republika, Německo, Polsko, Velká Británie, Francie, Rakousko, USA, Rusko, 

Španělsko, Slovensko, Rumunsko, Austrálie, Nový Zéland, Čína, Mexiko a Ukrajina)17. 

Vedle  tištěných  médií, jejichž množství čítá bez mála 600 titulů, provozuje také 

rozhlasové stanice a internetová média. Silnou rodinnou tradici udržuje Yvonne 

Bauerová, dcera Heinze Heinricha Bauera (od roku 2005 majitelka mediální skupiny),  

za jehož působení se firma rozrostla nejen o počet titulů, ale také rozšířila své pole 

působnosti18. V některých zemích vydává jak časopis JOY, tak Harper’s Bazaar. 

 

2.3.1.1. Bauer Media v.o.s. 

Vydavatelství Europress vzniklo v České republice roku 1991 jako dceřiná společnost 

německé skupiny Bauer Media Group s centrálním sídlem v Hamburku. Jeho název se 

změnil 1. března roku 2006 na Bauer Media, po svém zakladateli, zároveň také 

proměnil svůj status z komanditní na veřejnou obchodní společnost. Dnes vydává 32 

týdeníků a magazínů orientovaných zejména na televizní programy (Týdeník Televize, 

TV, Max, TV Plus, Tv Revue, …) dále pak vydává společenské týdeníky (Rytmus 

                                                
15 Bauer Media Group: Company. In: Bauer Media Group [online]. 2014 [cit. 2014-01-29]. Dostupné z: 
http://www.bauermedia.com/en/unternehmen  
16 History: Bauer Media Group. In: Bauer Media Group [online]. [cit. 2014-01-29]. Dostupné z: 
http://www.bauermedia.com/en/historie/  
17 O společnosti Bauer Media. In: Bauer Media [online]. 2014 [cit. 2014-01-29]. Dostupné z: 
http://www.bauermedia.cz/o-spolecnosti  
18 In: KLÍMOVÁ, Denisa. Komparace výročních zpráv vydavatelství Bauer Media a Sanoma Media. Praha, 2013. 
Bakalářská práce. Fakulta sociálních věd UK. 
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života, Pestrý svět), časopisy o životním stylu pro ženy (Chvilka pro Tebe, Claudia, 

Žena a život) mládež (Bravo, Tina).  

 

Na podzim roku 2012 vydavatelství Bauer Media v rámci úspěšné akvizice získalo 

vydavatelství Stratosféra a Hearst-Stratosféra. Vydavatelský dům Bauer Media si tak 

rozšířil portfolio o 12 titulů o životním stylu včetně motorismu – Autocar, Top Gear, 

Cosmopolitan, Esquire, Dolce Vita, Jackie, Harper’s Bazaar, Love Star, Family Star, 

Speed, Spy a Style. Vedle dosavadních on-line projektů (bravoweb.cz, 

kulinarnistudio.cz, televize.cz, vuneroku2011.cz), posléze získalo také veškeré „JenPro“ 

servery (JenProMuže.cz JenProŽeny.cz, JenProHolky.cz, JenProKrasu.cz, 

JenProAuta.cz) dále spy.cz a DolceVita.cz. Po akvizici vydavatelství Stratosféra a 

Hearst-Stratosféra došlo ke změně názvu společnosti na vydavatelství Bauer Media 

Praha. Existovaly tedy dvě společnosti – Bauer Media v.o.s. a Bauer Media Praha – 

spadající pod jeden vydavatelský dům Bauer Media. Podle příspěvku na webové stránce 

mediaguru.cz mělo ke konečné fúzi dvou společností dojít již k 1. lednu roku 2014.19 

K této fúzi však stále ještě nedošlo.  

 

Sebeprezentace vydavatelství Bauer Media Praha na webu zní takto: „Bauer Media 

Praha je největším vydavatelstvím zaměřeným na exkluzivní lifestylové časopisy v České 

republice. Kromě osmi tištěných časopisů se Bauer Media Praha věnuje rovněž 

elektronickým médiím v podobě několika rozmanitě zaměřených webových portálů.“20 

 

 

2.3.1.2. Postavení Bauer Media na českém mediálním trhu 

Uvedu nejprve údaje z roku 2012, neboť mým zkoumaným vzorkem jsou periodika 

právě této datace. Dle ročenky Unie vydavatelů obsadilo vydavatelství Bauer Media 

druhé místo (32,5 %) v rámci dosahu a čtenosti veškerých svých produktů. Na prvním 

místě (41,8 %) byl tradičně Ringier Axel Springer21, (Blesk, Reflex, …). Je však nutné 

                                                
19 Bauer sjednotí vlastnictví firem od ledna 2014. In: MediaGuru.cz [online]. 5.6.2013. 2013 [cit. 2014-01-29]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/06/bauer-sjednoti-vlastnictvi-firem-od-ledna-2014/#.Uuk-Sz15Phd  
20 Bauer Media Praha. In: Bauer Media Praha [online]. 2014 [cit. 2014-01-29]. Dostupné z: 
http://www.bauermediapraha.cz/  
21 Na konci roku 2013 odkoupili vydavatelství Ringier Axel Springer, včetně všech jeho titulů, čeští podnikatelé 
Daniel Křetínský a Patrik Tkáč skrze firmu Czech News Center. Švýcarská skupina Ringier Axel Springer AG 
českou odnož vydavatelství ocenila na 170 milionů eur. (Zdroj: novinky.cz) Vzhledem ke zkoumaným ročníkům 
jsem však uvedla Ringier Axel Springer. 
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zmínit, že společně s vydáváním časopisů byl koncern Ringier Axel Springer ve 

zkoumaném roce činný taktéž v segmentu deníků a suplementů.  

 

Kdybychom tedy měli porovnávat dosah a čtenost těchto dvou vydavatelských magnátů 

pouze v segmentu časopisů, bylo by zřejmé, že Bauer Media obsadí první místo. Pro 

představu uvádím taktéž procentuální výsledek v segmentu časopisů. Ringier Axel 

Springer pokrýval 27,9 % Bauer Media potom svých 32,5 %, která jsem již zmínila.22  

 

Vydavatel 
celkem deníky suplementy časopisy 

v tis. % v tis. % v tis. % v tis. % 

Ringier Axel Springer CZ 3 717,8 41,8 1 562,5 17,6 1 906 21,4 2 485,7 27,9 

Bauer Media 2 894,4 32,5 
    

2 894,4 32,5 

Astrosat 2 223,8 25,0 
  

1 413 15,9 998,0 11,2 

Burda Praha 1 896,9 21,3 
    

1 896,9 21,3 

        Zdroj: Ročenka Unie vydavatelů 2013 

 

Nyní je třeba uvést nejnovější data. V roce 2013 si v rámci čtenosti oba vydavatelské 

domy pohoršily, avšak umístění zůstala nezměněna. Ringier Axel Springer zůstal na 

prvním místě s 41,8 %, Bauer Media na druhém se 32,5 %. V segmentu časopisů vedl 

opět Bauer Media – Ringier Axel Springer měl totiž po odečtení procent z deníků a 

suplementů  27,9 %.23 

 

Vydavatel 
celkem deníky suplementy časopisy 

v tis. % v tis. % v tis. % v tis. % 

Ringier Axel Springer CZ 3 739 42,3 1 452 16,4 1 923 21,8 2 522 28,5 

Bauer Media 2 682 30,3 - - - - 2 682 30,3 

Astrosat 2 200 24,9 - - 1 474 16,7 976 11,0 

MAFRA (včetně Metro) 2 111 23,9 1 357 15,4 1 495 16,9 - - 

Burda Praha 1 621 18,3 - - - - 1 621 18,3 

Zdroj: Ročenka Unie vydavatelů 2014 

 

                                                
22 Zdroj: Dosah jednotlivých vydavatelů. In: Unie vydavatelů: Ročenka 2013 [online]. 2014 [cit. 2014-01-29]. 
Dostupné z: http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2013/index.php?akce=dosah_ctenost  
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2.3.2. Hubert Burda Media 

Německé vydavatelství Hubert Burda Media je největším vydavatelstvím na německém 

mediálním poli. Jeho počátky sahají do roku 1898, kdy bylo založeno tiskařem a 

senátorem Franzem Burdou v německém Offenburgu jako rodinná tiskařská společnost. 

Od té doby se až do druhé světové války zaměřovali na publikační činnost, provozovali 

také krejčovství. Franz Burda však vstoupil do NSDAP a během druhé světové války 

svou činnost zúžil pouze na tisk německých vojenských map. Po válce se svou ženou 

Aenne Burdovou počali vydávat dámské časopisy. Dnes je majitelem koncernu, který se 

na svých webových stránkách prezentuje jako největší módní vydavatelství na světě, 

syn Franze Burdy - Hubert Burda. Jak jsem již uvedla, Hubert Burda Media je 

nejsilnějším vydavatelstvím v Německu, ve svém portfoliu má více než 80 titulů. 

 

2.3.2.1.  Burda Media 2000 a Burda Praha 

Od roku 1990 na českém trhu působí společnost Burda Praha, patřící do mediální 

skupiny Burda Eastern Europe. V roce 2011 došlo k zásadnímu kroku německého 

vydavatelství, když dokoupilo zbývajících 51 % lifestylového vydavatelství Hachette 

Filipacchi 2000 od skupiny Lagardére. (Burda Media již vlastnila 49 %.) Akvizice je 

datována na 30. června a Burda tím obohatilo své portfolio o časopisy Elle (již 

zmíněné), Marianne, Apetit nebo Maxim. Vznikla tak nová skupina Burda Media 2000. 

Německé vydavatelství se následně zařadilo do pětky nejsilnějších mediálních koncernů 

na českém trhu. Přestože obě firmy mají společný management a distribuci, celkové 

propojení se zatím neplánuje. 

 

Burda Media 2000 tedy dále působí v agendě lifestylových titulů (výše zmíněné, dále 

Venkov a Styl či Marianne bydlení). V portfoliu Burdy Media Praha najdeme módní 

časopis Burda, InStyle, Marie Claire a samozřejmě JOY, dále počítačová periodika jako 

Chip a Počítač pro každého. V neposlední řadě pak společenské tituly jako Katka, 

speciály s křížovkami nebo časopis pro matky Betynka a jiné. 

 

                                                                                                                                          
23 Zdroj: Dosah jednotlivých vydavatelů. In: Unie vydavatelů: Ročenka 2013 [online]. 2014 [cit. 2014-01-29]. 
Dostupné z: http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2013/index.php?akce=dosah_ctenost 	  
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2.3.2.2. Postavení Burda Media na českém mediálním 

trhu 

Z předchozího zkoumání již víme, že nejsilnějším vydavatelstvím na českém mediálním 

poli je Czech News Center, a.s24. V této části tedy srovnám dosah vydavatelství Bauer 

Media a Burda Praha.  

 

Podívejme se opět nejprve na data z roku 2012. Bauer Media i Burda Praha působí 

pouze v segmentu časopisů, můžeme je tedy snadno porovnat. Bauer Media se umístil 

na druhém místě s dosahem 32,5 % (2 894 400) populace. Burda Praha oproti tomu stál 

na čtvrtém místě s dosahem razantně nižším – 21,3 % (1 896 900) populace.25 

 

Vydavatel 
celkem deníky suplementy časopisy 

v tis. % v tis. % v tis. % v tis. % 

Ringier Axel Springer CZ 3 717,8 41,8 1 562,5 17,6 1 906 21,4 2 485,7 27,9 

Bauer Media 2 894,4 32,5 
    

2 894,4 32,5 

Astrosat 2 223,8 25,0 
  

1 413 15,9 998,0 11,2 

Burda Praha 1 896,9 21,3 
    

1 896,9 21,3 

       Zdroj: Ročenka Unie vydavatelů 2013 

 

Podíváme-li se na nejnovější data, tedy rok 2014, je patrné, Burda Praha v dosahu 

zůstává za Bauer Media, ze čtvrtého místa však klesl na páté a vyměnil si pozici 

s vydavatelstvím MAFRA. Obě vydavatelství si významně pohoršila. Dosah Bauer 

Media klesl o téměř 6 % na 30,3 % (2 682 000) populace. Pokles Burdy Praha byl 

mírnější, přesto signifikantní. Sestoupil o 2,4 % na 18,3 % (1 621 000) populace26. Mezi 

dvě vydavatelství se tedy nově dostala MAFRA a již tradičně zde zůstal vydavatelství 

Astrosat (Glanc, Gurmet, Šíp, …). 

 

 

 

 

                                                
24 Dříve Ringier Axel Springer. 
25 Zdroj: Dosah jednotlivých vydavatelů. In: Unie vydavatelů: Ročenka 2013 [online]. 2014 [cit. 2014-01-29]. 
Dostupné z: http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2013/index.php?akce=dosah_ctenost  
26 Zdroj: Dosah jednotlivých vydavatelů. In: Unie vydavatelů: Ročenka 2014 [online]. 2013 [cit. 2015-03-15]. 
Dostupné z: http://rocenkaunievydavatelu.cz/2014/index.php?akce=dosah_ctenost 	  
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Vydavatel 
celkem deníky suplementy časopisy 

v tis. % v tis. % v tis. % v tis. % 

Ringier Axel Springer CZ 3 739 42,3 1 452 16,4 1 923 21,8 2 522 28,5 

Bauer Media 2 682 30,3 - - - - 2 682 30,3 

Astrosat 2 200 24,9 - - 1 474 16,7 976 11,0 

MAFRA (včetně Metro) 2 111 23,9 1 357 15,4 1 495 16,9 - - 

Burda Praha 1 621 18,3 - - - - 1 621 18,3 

Zdroj: Ročenka Unie vydavatelů 2014 

 

2.4. Harper’s Bazaar a JOY 

Nyní přistoupím k představení konkrétních titulů, které podrobím analýze, a jejich 

stručné komparaci. Harper’s Bazaar i JOY jsou typickými příklady časopisů životního 

stylu pro ženy. Liší se však nejen v cílové skupině, vymezení, obsahu a formátu, ale 

také v čtenosti a nákladu. 

 

Opět na úvod uvedu prezentaci titulů přímo na stránkách vydavatelství. Harper’s 

Bazaar: „Nejprestižnější módní časopis na světě od šéfredaktorky Báry Nesvadbové. 

Měsíčník Harper's Bazaar je nejprestižnějším a nejdéle vydávaným módním časopisem 

na světě. Je inspirativní učebnicí stylu pro sebevědomou ženu s vlastním vytříbeným 

názorem a především s neuvěřitelně luxusním vkusem. Svým čtenářkám odhaluje 

nejnovější módní trendy, nezapomíná ani na novinky v kosmetice, zároveň přináší 

exkluzivní rozhovory a zajímavé reportáže.“27 JOY: „Lifestylový časopis zaměřený na 

módu, krásu a osobnosti. Zázemí v mezinárodních edicích mu pomáhá být vizuálně 

výjimečný.“28 

 

Jako svou cílovou skupinu uvádí Harper’s Bazaar ženy ve věku 25 až 45 s vyššími 

příjmy. Bauer Media jej počala vydávat v listopadu roku 1996. Časopis pod vedením 

šéfredaktorky Báry Nesvadbové prozatím nedosahuje svého očekávání a v prodaném 

                                                
27 Harper's Bazaar. In: Bauer Media Praha [online]. 2014 [cit. 2014-01-29]. Dostupné z: 
http://www.bauermediapraha.cz/pro-ctenare/harpers-bazaar  
28 Tisková inzerce: JOY. In: Burda Media 2000 [online]. [cit. 2014-01-29]. Dostupné z: 
http://inzerce.burdamedia.cz/portfolio-a-sluzby/tiskova-inzerce/lifestylove/joy/  
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nákladu či čtenosti nedosahuje na konkurenční titul Elle29 vydavatelství Burda Praha. 

Podle dat Media Projektu se totiž za 2. a 3. čtvrtletí roku 2013 prodalo průměrně pouze 

24 571 kusů magazínu, zatímco Elle 40 353 kusů. Ani čtenost nenahrává Harper’s 

Bazaar, který průměrně čte až třikrát méně čtenářek než Elle.30 Zohledníme-li ještě data 

sebraná portálem abccr.cz, zjistíme, že za poslední ověřené období (červen 2013) byl 

náklad HP 46 400 kusů a prodaný náklad 28 414 kusů. Čtenost na vydání odhaduje 

Media Projekt na přibližně 54 tisíc31. 

 

Magazín má však vydobyté poměrně silné postavení ve světě. První vydání vyšlo již 

roku 1867 v Americe pod vydavatelstvím Hearst. Snaží se poskytovat sofistikovanější 

nadhled a pohled do světa módy, krásy a životního stylu žen. U nás vychází ve formátu 

A4 jako měsíčník s průměrným počtem 100 stran. Na obálce často zobrazuje profil 

moderní, emancipované a krásné ženy, zejména modelky a mezinárodní celebrity. 

Harper’s Bazaar se stejně jako konkurenční Elle či Cosmopolitan staví proti tradičnímu 

postavení ženy v některých svých mediálních sděleních. Tématy se Harper’s Bazaar 

vymezuje zejména na sex, módu, vztahy, emancipaci ženy a styl života takzvaně na 

vysoké noze. 

 

Nyní se podívejme na magazín JOY. Licence k jeho vydávání poskytuje švýcarský 

koncern Marquard Media AG, od nějž ji získalo české vydavatelství Burda Media 2000 

v roce 2005. JOY i Harper’s Bazaar jsou typickými příklady takzvaných glossy 

magazínů32. Oproti Harper’s Bazaar však JOY vychází v miniformátu – A5, rovněž však 

jako měsíčník. Podle posledních ověřených dat abccr.cz z června roku 2013 vyšel JOY 

v nákladu 55 000 kusů33. Prodaný náklad pak byl 27 739 kusů, tedy zhruba polovina 

nákladu. Je tedy zřejmé, že ač má Harper’s Bazaar menší náklad, prodaný náklad mají 

oba časopisy srovnatelný. Media Projekt však čtenost JOY odhaduje na 167 tisíc na 

vydání, což je téměř třikrát více než Harper’s Bazaar34. 

 

                                                
29 Oba tituly se profilují jako módní bible.	  
30 UNIE VYDAVATELŮ, Asociace komunikačních agentur, ARA'S, SKMO. Media Projekt: 2013, 1.4.-
30.9. [online]. 2013 [cit. 2014-01-29]. Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/mpk15tz05.pdf  
31 Unie vydavatelů: Media Projekt: 2. + 3. čtvrtletí 2013. In: Median: Výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj 
software [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: http://www.median.cz/docs/MP_2013_2+3Q_prezentace.pdf 
32 Glossy magazíny – magazíny pro ženy s lesklými obálkami. 
33 ABC ČR: Kancelář ověřování nákladu tisku. In: ABC ČR: Kancelář ověřování nákladu tisku [online]. [cit. 2014-
02-05]. Dostupné z: http://www.abccr.cz/vydavatelstvi-v-systemu/seznam-vydavatelu/burda-praha-s-r-o/joy/  
34 Unie vydavatelů: Media Projekt: 2. + 3. čtvrtletí 2013. In: Median: Výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj 
software [online]. [cit. 2014-02-05]. Dostupné z: http://www.median.cz/docs/MP_2013_2+3Q_prezentace.pdf 	  
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Cílová skupina časopisu JOY se poměrně liší od cílové skupiny magazínu Harper’s 

Bazaar. CS je mladší – jsou to dívky a ženy starší osmnáct let, které jsou aktivní, 

vzdělané, sledují trendy a jsou společenské. Mohli bychom říci, že je JOY méně luxusní 

než Harper’s Bazaar a zaměřuje se na přístupnější módu, značky a produkty i pro ženy 

s nižšími příjmy. Na rozdíl od Harper’s Bazaar má JOY v České republice také svou 

online mutaci joyonline.cz. 

 

Časopis mimo naši republiku vychází ještě v 16 zemích světa. Poprvé v Německu 

v roce 1995, kde byl v roce 2005 nejčtenějším magazínem svého typu.35 Zajímavé je, že 

v Německu vychází JOY pod hlavičkou Bauer Media, jehož česká pobočka vydává u 

nás právě Harper’s Bazaar. 

 

3. Analytické poznatky 

3.1. Kvantitativní obsahová analýza 

Pro zodpovězení výzkumné otázky „Jsou české lifestylové časopisy jen nositelem 

reklamy?“ jsem si vybrala kvantitativní obsahovou analýzu. Schulz kvantitativní 

obsahovou analýzu popisuje jako systematický a intersubjektivně ověřitelný způsob 

popisu mediálních obsahů (Schulz, 2004: 34). „Systematický znamená, že se všechny 

mediální obsahy zpracují stejným způsobem. Intersubjektivně ověřitelný znamená, že 

všichni ostatní - alespoň v zásadě – budou schopni při aplikaci našich výzkumných 

metod reprodukovat naše výsledky. Je-li splněna tato podmínka, je možné prověřit 

přiměřenost a spolehlivost našeho metodického postupu.36“ (Schulz, 2004: 34) Wimmer 

a Dominick toto potvrzují. Tvrdí, že studie je spolehlivá37, pokud opakovaný výzkum 

stejného materiálu přinese obdobné výsledky38. (Wimmer, Dominick, 2001: 171) Ústy 

Trampoty a Vojtěchovské označuje Klaus Scherer analýzu za: „kvantitativní výzkumnou 

                                                
35 Burda přivede časopis Joy. In: Marketing&Media [online]. 2005 [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: 
http://mam.ihned.cz/c1-16430640-burda-privede-casopis-joy  
36 Vědecká terminologie jako přiměřenost užívá termín validita a pro spolehlivost pak reliabilita: „Reliabilita 
znamená, že metody využívané  při šetření jsou zpracovány a zdokumentovány tak, že každý odborník, který tyto 
metody použije na stejném materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům. Výsledky analýzy nemohou záviset na 
osobách provádějících analýzu, nýbrž na metodách a analyzovaném materiálu. Validitou se rozumí požadavek, aby 
výzkumné metody měřily opravdu to, co zamýšlíme měřit.“ (Schulz, 2004: 34)  
37 Spolehlivá neboli reliable. Vysvětlení viz předchozí poznámka. 
38 „A study is reliable when repeated measurement of the same material results in similar decisions or conclusions.“ 
(Wimmer, Dominick, 2001: 171)	  
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metodu pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, 

vycházející z vědecky podloženého kladení otázek“39.  

 

A právě tím se dostáváme k důvodům, proč je kvantitativní obsahová analýza vhodnou 

metodou pro zodpovězení výzkumných otázek. Relevantní metodou je zejména 

vzhledem k jejím typickým rysům. Mezi tyto rysy patří její vysoká míra 

strukturovanosti, vysoký stupeň ověřitelnosti výsledných dat, protože každý její krok 

podléhá explicitně formulovaným pravidlům, dále možnost zpracování velkého 

množství textů40 a výsledky šetření podrobit statistickým analýzám (Schulz, 2004: 

29,30). Právě strukturovanost a ověřitelnost jsou dva nejzákladnější aspekty, jimiž se 

kvantitativní obsahová analýza odlišuje od obsahové. Podle McMillanové patří mezi 

výhody kvantitativní obsahové analýzy, vedle možnosti zpracovat velké množství dat, 

také její nenápadnost, schopnost zpracovávat nekonstruovaný materiál a fakt, že je 

kontextově citlivá. (Krippendorf, K, 1980: 13) 

Výsledky kvantitativní obsahové analýzy jsou přenositelné, neboť jde o objektivní 

výsledky nezávislé na výzkumníkovi, který ji provádí. Výsledky, jež jsou v zásadě 

statistickými údaji, mohou dále být jasně a jednoznačně prezentovány v tabulkách a 

grafech (Trampota, Vojtěchovská: 2010: 103) a v číselných hodnotách              

(Reifová, 2004: 30). Reifová dále výsledek a cíl této analýzy označuje jako kvantitativní 

popis mediovaných obsahů (Reifová, 2004: 31).  

3.1.1. Sběr dat 

Operacionalizace kvantitativní obsahové analýzy je vymezena v několika po sobě 

jdoucích krocích. Nejprve začíná formulací výzkumné otázky nebo hypotézy. 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010: 103). Má hlavní výzkumná otázka byla specifikována 

již v úvodu této práce: Jsou české lifestylové časopisy jen nositelem reklamy? Je 

podpořena čtyřmi výzkumnými otázkami vedlejšími: Do jaké míry je redakční obsah 

provázán s obsahem inzertním? Jakým tématům se magazíny nejvíce věnují? Jaký je 

poměr fotografií a textu v daných magazínech? Kolik doopravdy stojí lifestylový text? 

 

                                                
39 Scherer (2004, 30) In Metody výzkumu médií, 2010: 103 
40 „Jelikož tato metoda využívá kvantifikaci a je založena na využívání statistických procedur.“ 
(Trampota,Vojtěchovská, 2010: 103) 
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Po formulaci výzkumných otázek či hypotézy pak následuje definice výběrového 

souboru (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 103). „Operacionalizace začíná většinou 

vymezením výběrového souboru šetření, kterým se rozumí výběr jednotek přicházejícím 

v úvahu pro analýzu.“ (Schulz, 2004: 35) Podle Schulze se výběr provádí ve čtyřech 

rovinách. Nejprve rozhodnutím, jaká média budeme analyzovat, poté si stanovíme, jaké 

obsahy budeme zkoumat, za jaké časové období budeme mediální obsahy sledovat a 

také je nutné si specifikovat obsahové jednotky. (Schulz, 2004: 35) „Časová perioda by 

měla být tak dlouhá, aby měl zkoumaný fenomén dost času se projevit.“ (Wimmer, 

Dominick, 2011: 161) Podle Schulze je ale rovněž žádoucí postupně zúžit a vymezit 

výběrový soubor tak, abychom získali relevantní a přiměřený výsledek při co 

nejmenším vzorku médií. (Schulz, 2004:35) Trampota s Vojtěchovskou argumentují: 

„Pokud je vzorek z hlediska zkoumaných atributů dostatečně reprezentativní, měl by 

přinášet zjištění platná pro celou zkoumanou (...) oporu výběru, případně přinášet jen 

minimálně zkreslené výsledky.“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 105) Bude tedy možné 

generalizovat  výsledek analýzy. Výběrový soubor bývá ohraničen buď časově, 

z hlediska zvoleného média, nebo žánrově či tematicky. (Trampota, Vojtěchovská, 

2010:104). Médii, která podrobím kvantitativní obsahové analýze, jsou magazíny 

Harper’s Bazaar a JOY. Pro zodpovězení výzkumných otázek jsem se rozhodla jevy 

zkoumat v období tří měsíců v roce 2012. Specificky jsem vybrala v obou případech 

vydání v měsících červen, červenec, srpen. V těchto vydání budu následně zkoumat 

množství inzerce a redakčního obsahu, rovněž pak i propagačních a redakčních 

fotografií. Výše zmíněné dva tituly jsem si vybrala z toho důvodu, že dobře reprezentují 

segment českých lifestylových magazínů a zároveň je lze mezi sebou porovnat. Přestože 

prezentují podobný obsah, oba jsou cílené na jiné skupiny, jsou jinak oceněny a pochází 

ze dvou rozdílných vydavatelství. Abych je však mohla mezi sebou porovnat 

objektivně, zvolila jsem stejný ročník a měsíce vydání.  

 

Dalším krokem operacionalizace kvantitativní obsahové analýzy je volba jednotky 

měření (Trampota, Vojtěchovská, 2010:103-105). Jde o „nejmenší prvek analýzy, 

kterého si budeme všímat. Jednotka měření je úsek mediálních obsahů, na kterém 

zkoumáme zvolené proměnné a jejich kategorie.“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 105). 

V případě této práce je to jedna strana magazínu. Tato jednotka je jasně 

charakterizována, proto není nutné ji dále specifikovat. Je označena číslem, jež bude 

uvedeno i v kódovací knize. Proto bude snadné si stránku kdykoliv zpětně dohledat. 
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3.1.2. Konstrukce kategorií 

Dalším krokem je konstrukce obsahových kategorií jednotlivých proměnných, kterých 

mohou jednotky analýzy nabývat, neboli samotné kódování. (Trampota, Vojtěchovská, 

2010: 106) „Kódováním označujeme praktický úkon, při němž mediované obsahy, které 

chceme analyzovat, identifikujeme a zaznamenáváme formou číselných hodnot – kódů.“ 

(Schulz, 2004:38) Dle Trampoty a Vojtěchovské je kódování jádrem celé kvantitativní 

obsahové analýzy. Kódování se může provádět ve dvou postupech, těmi jsou tzv. 

emergent kódování či a priori kódování. (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 106) 

V případě, že využíváme emergent kódování, zkoumaný materiál je nejprve nutné 

zběžně projít a následně formulovat výzkumné kategorie. Jde-li o a priori kódování, 

kategorie jsou stanoveny ještě před samotným sběrem dat. V této práci bylo využito 

emergent kódování.  

 

Při rozsáhlejších kvantitativních obsahových analýzách je běžné, že mediovaný obsah 

kóduje více kódovačů. V případě této práce (a rovněž z hlediska jejího rozsahu) vše 

kóduji sama. 

3.1.2.1. Proměnné/kategorie 

Ke zpracování kódování se využívá kódovací manuál, též zvaný kódovací kniha, jejíž 

součástí je v případě této práce i záznamový arch. Do kódovací knihy se shrnují 

jednotlivé pracovní procedury pro kódování. (Schulz, 2004: 38) Kódovací jednotka se 

v ní člení do několika kategorií (neboli proměnných), jež popisují vlastnosti jednotky, 

které jsou pro dané téma relevantní. (Schulz, 2004: 38). Jednotlivé elementy jednotky je 

nezbytné převést na měřitelné velikosti a znaky. (Schulz, 2004: 38) V této práci, 

potažmo v kódovací knize této práce, byly využity následující druhy proměnných: 

- Identifikační proměnné: Tyto proměnné slouží již dle názvu k identifikaci a 

možnosti zpětnému dohledání jednotek. Dle Schulze jsou důležité zejména 

proto, zda budeme chtít analýzu zpětně kontrolovat, či opravovat. (Schulz, 2004: 

43) V kódovací knize této práce jsou dvě identifikační proměnné: 
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o IP 1: Tato proměnná značí číslo strany magazínu, k jejímu zařazení a 

možnosti zpětného dohledání pro případnou kontrolu. Může nabývat 

hodnoty od jedné do nekonečna. V případě obou zkoumaných magazínů 

však nepřekročila hodnotu 150. 

 

o IP 2: Tato proměnná značí měsíc vydání magazínu. Nabývá hodnoty 6 

značící měsíc červen, hodnoty 7 značící měsíc červenec a hodnoty 8 

značící měsíc srpen. 

 

- Nominální proměnné: Tyto proměnné slouží jako ryzí pojmenování 

charakteristik, které se vyskytují na měřené jednotce. Nominální proměnná (NP 

1) v této práci bude značit prezenci či absenci níže zmíněných atributů na straně 

magazínů, a to označením číslem 1 (prezence) či číslem 0 (absence): 

 

o Lifestyle text: Příspěvky, jejichž rozsah zahrnuje alespoň 1/8 strany 

magazínu. Nesou prvky čistě redakčního textu, který neobsahuje ani 

jednu zmínku o produktu či značce v souvislosti s možností či 

doporučením  jejího nákupu.  

 

o Propagační text: Příspěvky, které v sobě nesou alespoň jednu informaci 

o značce v souvislostí s jejím nákupem, doporučením a specifickými 

informacemi, jako jsou například ceny produktů či místo, kde je lze 

zakoupit. Tímto číslem budou označeny nejen příspěvky na stranách 

jasně označených jako inzerce/inzertní prostor/promo/speciální 

propagační projekt, ale i příspěvky takto neznačené obsahující výše 

specifikované atributy. Aby byl příspěvek označen, musí pokrývat 

alespoň 1/8 plochy strany. Za propagační text je rovněž považováno 

vlastní promo (předplatné časopisu, e-zine41) či cross promotion42 

v rámci vydavatelství i mimo jeho rámec.  

 

                                                
41 „Druh magazínu nebo jiného periodika, které je k dispozici na internetu v elektronické podobě.“ (Osvaldová, B., 
Halada, J., In Encyklopedie praktické žurnalistky, 2007: 68)  
42 „Termín označuje propojování a doplňování médií, jejich vzájemní propagování a prodávání jak žurnalistických, 
tak nežurnalistických (např. reklamních) produktů. Například jeden časopis upozorňuje na druhý, vydávaný stejným 
majitelem.“ (Osvaldová, B., Halada, J., In Encyklopedie praktické žurnalistky, 2007: 40)  
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o Lifestyle fotografie: Vizuální příspěvky (fotografie, kreslené obrázky), 

které neobsahují propagovaný či doporučovaný produkt a pokrývají 

alespoň 1/8 plochy strany. Tímto číslem budou rovněž označeny 

fotografie z přehlídkových mol, neboť můžeme z hlediska obsahu a 

poslání zkoumaných magazínu předpokládat, že jde o obrázky, které by 

bylo nutno využít i pokud by nešlo o propagaci, a to z důvodu 

zveřejňování nových trendů či inspirace pro následné doporučování 

produktů či pro samotné čtenářky a jejich vlastní styl. 

 

o Propagační fotografie: Vizuální příspěvky (fotografie, kreslené 

obrázky), které obsahují propagovaný či doporučovaný produkt a 

zaujímají alespoň 1/8 plochy strany. Tyto obrázky bývají často 

doprovázeny stručnou informací o vizualizovaném produktu. (Tento text 

však mnohdy nedosahuje minima pro své označení, tedy 1/8 plochy 

strany). Zároveň sem patří i fotografie z událostí, jež byly zřejmě 

součástí PR či barterových dohod. Například události typu: Rolex 

opening party (Harper’s Bazaar 07/2012: 17) nebo REPLAY party 

(Harper’s Bazaar 08/2012: 17). 

 

o Provázanost: Pokud propagační text či propagační fotografie budou 

obsahovat informace o produktu, který se vyskytuje kdekoliv v daném 

vydání magazínu, nebo pokud se budou týkat takového tématu, které se 

bude vyskytovat alespoň na jedné straně vydání, bude tento atribut 

rovněž označen číslem jedna – bude tedy značit existenci provázanosti. 

Této nominální proměnné nebude přisouzena metrická proměnná. 

(upřesněno níže) 

 

- Metrické proměnné: Tyto proměnné značí „pravé hodnoty“. (Schulz, 2001: 42) 

Jde tedy o měřitelné označení rozsahu, který daná nominální proměnná zaujímá 

na straně magazínu. Každou stranu jsem rozdělila na osminy; pokud se atribut 

(nominální proměnná) vyskytuje na stránce, musí tedy zaujímat alespoň její 1/8. 

V rámci metrických proměnných stanovím rozsah jednotlivých nominálních 

proměnných na škále 1/8 – 8/8. 
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o MP1: Rozsah lifestylového textu 

o MP2: Rozsah propagačního textu 

o MP3: Rozsah lifestylové fotografie 

o MP4: Rozsah propagační fotografie 

 

- Analytická proměnná: Tato proměnná značí téma, které se vyskytuje na straně 

magazínu alespoň ze 30 %. V této kódovací knize je využívána proto, abych 

byla schopna zevrubně zjistit, jakými tématy se dva zkoumané tituly nejvíce 

zaobírají, a zároveň, abych mohla tyto dvě agendy mezi sebou následně 

porovnat. Tato proměnná je výlučná, každá strana tedy může být označena 

pouze jedním kódem na škále 1-5. Tyto kódy značí následující: 

 

o Číslo 1: Téma móda: Příspěvky zahrnující tuto kategorii se věnují 

tématům souvisejícím s módou. Například novým stylům, novinkám ze 

světa návrhářů a doporučení vhodného ošacení pro rozličné příležitosti. 

o Číslo 2: Téma Kosmetika a vizáž: Příspěvky zahrnující tuto kategorii se 

věnují tématům souvisejícím zejména s kosmetickými doplňky, 

dekorativní kosmetikou, s doporučeními na vhodné líčení, úpravu vlasů a 

péči o pleť. 

o Číslo 3: Téma fyzické zdraví: Příspěvky zahrnující tuto kategorii se 

věnují tématům fyzické zdatnosti, sportu a relaxace. 

o Číslo 4: Téma psychologie: Příspěvky zahrnující tuto kategorii se věnují 

tématům duševního zdraví, psychohygieny, lidských vztahů, sexu, 

sebevědomí a motivace. 

o Číslo 5: Téma kultura: Příspěvky zahrnující tuto kategorii se věnují 

tématům kulturního vyžití a doporučení. Například hudebním produkcím 

a novinkám z oblasti umění, literatury či jinému typu umění. Dále se 

věnují tématům celebrit a showbusinessu. 

o Číslo 6: Ostatní: Příspěvky zahrnující tuto kategorii se věnují tématům 

výše nespecifikovaným. Do této kategorie bude zařazena například 

gastronomie, bytový design, cestování a doporučení výše 

nespecifikovaná. Také sem patří strany, které obsahují shodné množství 

příspěvků různých témat, a není tedy možné určit převažující téma. 
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3.2. Závěry kvantitativní analýzy 

V této kapitole popíšu postupy a výsledky kódování magazínů. Díky získaným a 

zanalyzovaným datům zodpovím hlavní i vedlejší výzkumné otázky. Ráda bych ještě 

zmínila, že součet všech procent v níže uváděných datech by měl vždy představovat 

hodnotu 100 %. Přesto tomu tak v této práci vždy není (výsledná hodnota je například 

99,6 %). Tento fakt je dán chybou zaokrouhlení. Čísla jsem totiž vždy zaokrouhlovala 

s přesností na 1 desetinné číslo. Zaokrouhlovala-li bych na více desetinných míst, 

zhoršila bych tím přehlednost výsledků. 

 

3.2.1. Poměry reklamy a redakčního obsahu 

Poměr redakčního obsahu a reklamy jsem vypočítala pomocí metrických proměnných. 

Nejdříve jsem si zaznamenala, zda se na jednotlivé straně magazínu objevuje lifestyle 

text, propagační text, lifestyle fotografie nebo propagační fotografie (nominální 

proměnné, vysvětleny výše). Pokud se NP na stránce vyskytovala, pak jsem 

poznamenala její rozsah pomocí metrické proměnné. Jednotlivé metrické proměnné 

dosahovaly hodnoty 1/8 až 8/8. Pokud byl jejich rozsah menší než 1/8, pak nebyly 

zaznamenány. Hodnoty v procentech jsem získala pomocí funkcí přímo v programu 

Microsoft Excel. Výsledky jednotlivých vydání magazínů na následujících stranách 

zobrazuji pomocí výsečových grafů. 
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3.2.1.1.  JOY – červen 2012  

Graf č. 1: Poměr NP v závislosti na MP, JOY 06/2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V červnovém vydání časopisu JOY v roce 2012 je patrné, že lifestylový text zaujímal 

27,2 % obsahu vydání, propagační text potom celkem 17,2 % obsahu. Fotografie 

zabíraly dohromady větší prostor než text. Lifestylové fotografie je nejsilněji 

zastoupená nominální proměnná v tomto čísle s celkovou hodnotou 29,4 %. Propagační 

fotografie potom představovaly hodnotu 26,2 %. Celkem tedy propagační obsah 

zaujímal 43,3 % obsahu vydání tohoto magazínu, zatímco lifestylová obsah nabyl 

hodnoty 56,7 %. Fotografie dohromady pokrývají více než polovinu obsahu magazínu – 

celých 55,6 %. 

3.2.1.2. JOY- červenec 2012 
Červencové vydání časopisu JOY nabývalo lehce odlišných hodnot než vydání 

předchozí. Agendu časopisu se dozvíme později, je však zřejmé, že lifestylový text 

zaujímal 32,4 %, tedy nejvíce prostoru, oproti tomu propagační text pouze 15,1 %, tedy 

nejméně prostoru. Lifestylových fotografií bylo v tomto vydání více než v předchozím, 

a to 30,5 %. Propagační fotografie pokrývaly celých 22 % celkového obsahu. Celkově 

tedy propagační obsah představoval hodnotu 37,1 %, lifestylový pak 62,9 %. I v tomto 

vydání pokrývaly fotografie dohromady více než polovinu obsahu, oproti předchozímu 

vydání však o více než 3 % méně – dohromady tedy 52,5 %.  
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Graf č. 2: Poměr NP v závislosti na MP, JOY 07/2012 

 

3.2.1.3. JOY – srpen 2012 

V srpnovém vydání magazínu JOY pokrýval lifestylová obsah celkem 61,2 %. Z toho 

lifestylové fotografie 29,9 % a lifestylová text 31,1 %. Naopak propagační obsah 

pokrýval 38,8 %. Propagační text zaujímal pouze 13,4 % obsahu vydání a propagační 

fotografie 25,7 %. Fotografie, ať už propagační či lifestylové, představovaly opět více 

než polovinu celkového obsahu. V srpnovém vydání to bylo 55,6 %. 

 

Graf č. 3: Poměr NP v závislosti na MP, JOY 08/2012 
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3.2.1.4. Harper’s Bazaar – červen 2012 

Graf č. 4: Poměr NP v závislosti na MP, Harper’s Bazaar 06/2012 

 

 

Data v magazínu Harper’s Bazaar ukazovala relativně odlišná zjištění než u magazínu 

JOY. Na převážné většině stran, které obsahovaly propagační fotografii na 8/8 prostoru, 

byly otištěny i informace ohledně zobrazených produktů. Tento text však nedosahoval 

ani 1/8 celkového prostoru strany, proto jsem jej nemohla v kódování zohlednit. Pokud 

by byla strana rozdělena ještě na menší jednotky, obsahovalo by každé vydání magazínu 

Harper’s Bazaar ještě více propagačního obsahu.  

 

Dominantní proměnnou je zde propagační fotografie. Ty pokrývaly celých 41 % 

prostoru, lifestylové fotografie téměř o polovinu méně – 21,1 %. Lifestylový text nabyl 

hodnoty 26,9 %, a propagační text necelých 11 %.  Celkově tedy propagační obsah 

pokryl bezmála 52 % celkového obsahu tohoto vydání magazínu, tedy o 2 % více než 

polovinu.  

3.2.1.5. Harper’s Bazaar – červenec 2012 

Červencové vydání magazínu Harper’s Bazaar obsahovalo celkem 49 % propagačního 

obsahu, z toho 37,2 % zaujímaly propagační fotografie. Tato nominální proměnná byla 

tedy opět dominantní. Druhou nejsilnější proměnnou pak byl lifestylový text, který 

pokrýval necelých 29 %. Lifestylové fotografie byly druhou nejslabší proměnnou, 
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přesto představovaly jen necelých 20 % obsahu. Nejslabší proměnnou pak s 11,9 % byl 

propagační text. 

 

Graf č. 5: Poměr NP v závislosti na MP, Harper’s Bazaar 07/2012 

 

 

3.2.1.6. Harper’s Bazaar – srpen 2012 

V srpnovém vydání magazínu Harper’s Bazaar pokrýval propagační obsah opět více než 

polovinu vydání, celkem 51,1 %. Nejsilnější proměnnou byly i tentokrát propagační 

fotografie, které zaujímaly 38, 3%. Na druhém místě potom zůstává lifestylový text, 

tentokrát s necelými 26 %. Přestože lifestylové fotografie pokryly téměř čtvrtinu obsahu 

(23 %), jsou opět druhou nejslabší proměnnou. Nejslabší je potom opět propagační text, 

zaujímal jen 12,8 %. 
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Graf č. 6: Poměr NP v závislosti na MP, Harper’s Bazaar 08/2012 

 

3.2.2. Srovnání magazínů 

Dle celkových propočtů mohu říci, že propagační obsah v obou magazínech celkově 

zaujímal průměrně 45,3 % prostoru. Z toho propagační fotografie 31,7 % a propagační 

text 13,6 %. Na lifestylový obsah tedy připadlo 54,7 %. Lifestylový text pokrýval     

28,7 % a 25,6 % pak lifestylové fotografie, jak je zřejmé z grafu níže. 

 

Graf č. 7: Celkový poměr NP v závislosti na MP, zprůměrováno oba magazíny, 06-

08/2012 
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Graf č. 8: Celkový poměr lifestylového a propagačního obsahu, oba magazíny,    

06-08/2012 

 

 

Velmi zajímavé je rovněž zjištění, že fotografie v obou magazínech celkově pokrývají 

více prostoru než text, jak znázorňuje graf č. 9. Je zde zřejmé, že fotografie zaujímaly 

více než 57 % prostoru, oproti tomu text pouze 42,3 %. Propagační fotografie v poměru 

ke všem ostatním nominálním proměnným pak pokryly téměř třetinu celkového obsahu. 

(viz graf č.10) 

 

Graf č. 9: Celkový poměr fotografií a textu, oba magazíny, 06-08/2012 
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Graf č. 10: Celkový poměr propagačních fotografií a textu, oba magazíny, 06-

08/2012 

 

 

Dle grafu č. 11 je zřejmé, že v časopise JOY převládá textový obsah, oproti tomu 

v magazínu Harper’s Bazaar pozorujeme mnohem více fotografií. Rovněž jsem zjistila, 

že zatímco v magazínu JOY zaujímá lifestylový obsah 60 % celkového prostoru, 

Harper’s Bazaar dává prostor inzerentům z téměř 51 % (graf č.12). Magazín JOY dal 

větší prostor lifestylovému textu, lifestylovým fotografiím i propagačnímu textu, oproti 

tomu Harper’s Bazaar věnoval téměř 40 % celkového prostoru propagačním fotografiím 

(graf č.13). 

 

Graf č. 11: Porovnání průměrného množství textu a fotografií v obou magazínech 
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Graf č. 12: Porovnání průměrného množství propagačního a lifestylového obsahu 

v obou magazínech 

 

 

Graf č. 13: Zobrazení průměrného prostoru věnovaného nominálním proměnným 

v obou magazínech 

  

 

3.2.3. Tematické zaměření 

Na základě záznamů v kódovacím archu jsem byla schopna vypočítat, jakým tématům 

se časopisy v daném období nejvíce věnovaly. Díky tématům jsem rovněž dokázala 

vypočítat provázanost tematického lifestylového obsahu s obsahem inzertním. Je zcela 

zřejmé, že vlajkovou lodí obou analyzovaných časopisů je téma módy, dále téma 

kosmetiky a vizáže a na třetím místě pak stojí psychologie. Na grafu (graf č.14) zaujímá 

poměrně velké procento kategorie Ostatní. Do této kategorie spadaly veškeré strany, 
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které se z více než 50 % věnovaly jinak nespecifikované kategorii (tedy například 

gastronomii, bytovému designu či cestování) nebo obsahovaly stejný poměr témat, a 

nebylo tedy možné je objektivně zařadit. Pokud bychom tuto kategorii dále roztříštili, 

jistě by došlo k navýšení procentuálních hodnot specifikovaných kategorií. V příloze    

č. 3 jsou k nahlédnutí rovněž grafy s vyhodnocením tematické agendy jednotlivých 

vydání magazínů. Velmi zajímavé bylo zjištění, že se časopisy téměř vůbec nevěnují 

fyzickému zdraví a sportu. 

 

Graf č. 14: Průměrná tematická agenda obou analyzovaných magazínů 

 

 

Ze záznamů bylo rovněž možné porovnat tematické agendy obou analyzovaných 

časopisů. Zatímco Harper’s Bazaar věnoval módě třetinu prostoru, JOY pouze 15 %. 

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, vzhledem k cílovým skupinám magazínů víme, 

že se Harper’s Bazaar zaměřuje mnohem více na luxus a jeho čtenářky mají vyšší 

příjmy. Výsledky tematické agendy tomuto odpovídají. Magazín JOY se naopak více 

věnuje mezilidským vztahům a psychologii, a překvapivě též vizáži a kosmetice, a to o 

více než 10 %. 
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Graf č. 15: Porovnání tematických agend obou magazínů 

 

 

3.2.4. Reálná cena časopisů 

Po odečtení reklamního obsahu a fotografií z celkového rozsahu magazínů jsem na 

závěr vypočítala reálnou cenu za jednu stranu lifestylového textu. V následující tabulce 

mohou čtenáři této práce zjistit, kolik stran lifestylového textu jednotlivá vydání 

magazínů obsahovala. Počty se s každým měsícem proměňovaly. JOY obsahoval 

nejvíce reklamy v červnu, jedna strana lifestylového textu tak reálně vycházela na    

1,02 Kč. Přitom dle pultové ceny má jedna strana stát pouze 0,3 Kč. Reálná cena za 

lifestylový text je tak vyšší o celých 340 %. Naopak Harper’s Bazaar obsahoval nejvíce 

reklamy v měsíci srpnu. Jedna strana lifestylového textu tak reálně vyšplhala na        

3,11 Kč. Propočtu-li opět pultovou cenu časopisu, jedna strana, při ceně 99,9 Kč a počtu 

stran 124, vychází na 0,8 Kč. Při odečtení reklamy je pak reálná cena za stranu vyšší o 

téměř 389 %. V příloze číslo 2 lze nahlédnout rovněž na srovnání průměrné ceny za 1 

stranu lifestylového textu u obou magazínů. 
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Tabulka č.1: Reálná cena 1 strany lifestylového textu 

Cena	  za	  časopis	  (v	  Kč) Počet	  stran	  LS	  textu 	  Cena	  za	  jednu	  stánku	  LS	  textu	  (v	  Kč)
JOY	  6 33,9 33,375 1,02
JOY	  7 33,9 42,125 0,80
JOY	  8 33,9 40,375 0,84
HB	  6 99,9 39,875 2,51
HB	  7 99,9 36,75 2,72
HB	  8 99,9 32,125 3,11  

3.2.5. Provázanost inzertního obsahu s lifestylovým 

Jak jsem již zmínila v podkapitole Sběr dat, pokud se na straně vyskytovala reklama, 

která se týkala stejného tématu jako alespoň jeden lifestylový text v magazínu, 

zaznamenala jsem si toto zjištění do kódovacího archu. Provázanost jsem zobrazila 

v následujícím grafu (č. 16). Zjištění je dle mého názoru velkým ukazatelem faktu, že se 

lifestylové časopisy čím dál tím více přibližují spíše charakteru katalogu. V magazínu 

JOY je průměrná provázanost inzertního obsahu s lifestylovým více než 96 %. U 

Harper’s Bazaar je toto procento ještě vyšší, jde o necelých 99 %. Pokud se reklama 

netýkala lifestylového obsahu, nejčastěji šlo o reklamu na automobily či bankovní 

služby.  

 

Graf č. 16: Porovnání míry provázanosti inzertního a lifestylového obsahu obou 

magazínů 
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4. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo porovnání množství lifestylového a reklamního obsahu 

v českých lifestylových magazínech. Práce vycházela z hypotézy, že české lifestylové 

magazíny jsou natolik nasycené inzercí, že je můžeme označit spíše za nositele reklamy. 

Hlavní výzkumná otázka tedy zněla: Jsou české lifestylové časopisy jen nositelem 

reklamy? Abych ji byla schopna přesněji zodpovědět, formulovala jsem ještě 4 vedlejší 

výzkumné otázky:  

• VVO1: Do jaké míry je redakční obsah případně provázán s obsahem 
inzertním? 

• VVO2: Jakým tématům se magazíny nejvíce věnují? 
• VVO3: Jaký je poměr fotografií a textu v daných magazínech? 
• VV4O: Kolik doopravdy stojí lifestylový text? 

 
Otázky byly zodpovězeny pomocí kvantitativní obsahové analýzy. Soustředila jsem se 

zejména na výpočet procentuálního poměru obou typů obsahu, zjištění tematické 

agendy a reálné ceny lifestylového obsahu, na poměr vizuálních prostředků a textu a na 

případnou provázanost lifestylového obsahu s inzerenty v magazínech JOY a Harper’s 

Bazaar v tříměsíčním období roku 2012. Tyto dva tituly jsem díky kódování byla rovněž 

schopna mezi sebou porovnat ve všech zmíněných aspektech.  

 

V první části práce jsem se zaměřila na definici lifestylových médií, dále jsem popsala 

východiska komercionalizace, její důsledky a příčiny, a rovněž jsem představila obě 

analyzovaná média a jejich vydavatelství. Zaměřila jsem se na jejich historii, prezentaci 

a jejich zasazení do kontextu českého mediálního trhu. V analytické kapitole jsem se 

potom věnovala definici kvantitativní analýzy a objasnila jsem hlavní důvody, proč byla 

právě tato analýza vhodná pro zodpovězení výzkumných otázek. Poté jsem definovala 

proměnné a kategorie v kódovací knize a následně vyhodnotila má zjištění. 

 

Statistický výzkum mi poskytl následující údaje. Propagační obsah celkově nezabíral 

v magazínech více než 50 % (viz graf č. 8). Pokrýval však celých 45,3 %, což je 

poměrně vysoké procento celkového obsahu. Při zkoumání jednotlivých vydání vyšlo 

najevo, že dvě vydání magazínu Harper’s Bazaar obsahovaly více inzerce než 

lifestylového obsahu. Jedná se konkrétně o červnové vydání, kde propagační fotografie 

a text dohromady pokrývaly bezmála 52 % obsahu, a vydání srpnové, kde tyto dvě 



 45 

nominální proměnné dohromady zaujímaly 51,1 % obsahu. Vzhledem k tomu, že 

červencové vydání tohoto titulu obsahovalo celých 49 % propagačního obsahu, 

Harper’s Bazaar bychom mohli označit jako inzertní katalog. Navíc je zřejmé, že pokud 

bych strany rozdělovala na menší jednotky než osminy, pak by celkové procentuální 

zastoupení propagačního obsahu bylo ještě větší. Legendy u propagačních fotografií 

totiž mnohdy zaujímaly méně než 1/8 strany, přesto obsahovaly informace o produktu.  

 

V magazínu JOY byl propagační obsah zastoupen v menší míře a podle zvolených 

kritérií tedy nemůže být za katalog označen, proto jsem se zaměřila i na další kritéria. 

Zkoumala jsem celkový poměr textu a vizuálních prostředků. V tomto aspektu se 

ukázalo, že fotografií a obrázků je v časopisech procentuálně obsaženo více než textu – 

celých 57, 3 %. Velmi přínosné bylo i zjišťování případné provázanosti mezi inzercí a 

lifestylovým obsahem. Existovala-li v časopisu reklama, která se týkala stejného tématu 

jako alespoň 1 článek, toto zjištění jsem si zaznamenala. U Harper’s Bazaar tak došlo 

k provázanosti mezi obsahy v bezmála 99 %, u titulu JOY pak v 96,6 %. Taktéž jsem 

zjišťovala reálnou cenu za 1 stranu lifestylového textu tak, že jsem od celkového obsahu 

odečetla obsah reklamní a současně i lifestylové fotografie, a cenu magazínu pak 

vydělila počtem „zbylých“ lifestylových stran. Výsledky tohoto zkoumání byly velmi 

překvapivé. V srpnovém vydání Harper’s Bazaar, jež bylo nejvíce nasyceno reklamou, 

stála 1 strana lifestylového textu po odečtení inzerce celé 3 koruny 11 haléřů, oproti 

pultové ceně při jejím rozpočítání na počet stran je tak tato částka vyšší o 389 %. 

Nejdražší lifestylový text u magazínu JOY byl pak v jeho červnovém vydání, kde stála 

jeho jedna strana 1,02 Kč, tedy o 340 % více než by měla dle pultové ceny. Pomocí 

analýzy jsem rovněž zodpověděla i otázku týkající se tematické agendy obou titulů. 

Zatímco Harper’s Bazaar se nejvíce věnuje módě (35,3 %), v magazínu JOY si čtenářky 

nejvíce přečtou o kosmetice (24,9 %). Naopak tématu fyzického zdraví a sportu se oba 

tituly věnovaly velmi minimálně (HB 2,0 %, JOY 3,8 %).  

 

Dle výsledků analýzy magazínů JOY a Harper’s Bazaar však musím konstatovat, že 

české lifestylové magazíny nejsou jen nositelem reklamy, ale i redakčního obsahu. 

Zhodnocení dílčích poznatků mě však utvrzuje v tom, že se tyto magazíny ocitají velmi 

blízko hranici, za níž je budeme opravdu moci takto označit.  
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Na tuto práci bych ráda dále navázala a výsledky podrobila dalšímu výzkumu. Jsem 

přesvědčena, že detailnějším zkoumáním provázanosti mezi inzerenty a obsahem 

dospěji k velmi zajímavým výsledkům. Další vhodnou metodou by byla sémiotická 

analýza, pomocí které bych mohla například zjistit, jakým způsobem jsou inzerenti 

začleňováni do vlastního obsahu. Mohla bych zjistit, jaké funkce jazyka používají autoři 

článků při implementaci inzerentů a prosazování jejich zájmů. Sémiotickou analýzu by 

pak opět doplnila kvantitativní analýza, pomocí níž bych detailněji propočítala, jací 

inzerenti, z jakých segmentů dostávají v magazínech přednost, a rovněž bych s její 

pomocí získala přesnější údaje o množství prostoru jim věnovaném. Jistě by také bylo 

vhodné podrobit stejným analýzám i více lifestylových titulů, aby se trend lépe projevil 

a generalizace zjištěných výsledků by byla více podložena. Bylo by vhodné trend 

sledovat v datech získaných analýzou časopisů v po sobě jdoucích letech až do 

současnosti. Tomuto tématu bych se mohla hlouběji věnovat ve své diplomové 

magisterské práci. 

 

5. Summary  
The goal of this thesis was to compare the amount of space dedicated to advertisements 

and the original/journalistic content in Czech lifestyle magazines. The thesis was based 

on a hypothesis that Czech lifestyle magazines are oversaturated with paid content to 

the extent their only purpose is to present advertisements. The main research question, 

“Is the only purpose of Czech lifestyle magazines to present advertisement?” will 

address an overarching issue, but to answer this question more precisely, I have framed 

four minor research questions: 

• MRQ1: To what extent is the former lifestyle content tied with the 
advertisement? 

• MRQ2: Which are the topic agendas of both analyzed magazines?  
• MRQ3: What is the proportion of photographs and text in analyzed 

magazines? 
• MRQ4: What is the actual price of the lifestyle content? 

 
I addressed all my research questions through quantitative content analysis. I focused 

mainly on finding the proportions of both types of content, thematic agendas and the 

actual price of lifestyle content and the ratio of visual means to the text, and possible tie 

between lifestyle content and advertisement in magazines JOY and Harper’s Bazaar. 

The use of coding also allowed me to compare both titles in all aforementioned aspects. 
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Initially, this thesis was dedicated to defining lifestyle media. I have also described the 

aspect of media commercialization and its causes and consequences. Furthermore, I 

presented both analysed titles and their publishing houses mainly focusing on their 

history, current presentation and their place within the Czech media market. I followed 

with specification of qualitative content analysis and addressed the relevance of use of 

this type of analysis in my research. Finally, I defined the variables and categories used 

in my coding book and continued with evaluation of my findings. 

 

The statistic research provided following results: 

Advertisements (pictures and text) did not constitute more than 50 % of the magazines 

content in total. It did, however, cover 45,3 %, a high percentage of the whole content. 

While analyzing each issue of both Harper’s Bazaar and JOY, I have found that two 

issues of Harper’s Bazaar contain more than 50 % advertisements. In the June issue of 

HB, they were devoted to almost 52 % of space, and more than 51 % in the August 

issue. Given that advertisements covered 49 % of the space in the July issue, we could 

propose Harper’s Bazaar as advertising catalogue. Also, it is evident, that if I had 

divided each page into smaller units, the final percentage of the advertisement content 

would be even higher. Legends placed with advert photographs did not cover 1/8 of the 

page, and I was therefore unable to include these items, even though they contained 

product information. 

 

JOY magazine contained far fewer advertisements and by the chosen criteria, can 

therefore not be proposed as a catalogue. I therefore focused on other aspects, studying 

the total proportions of text and visual means. These findings showed that visuals take 

up more space than text – more than 57 %. The research of a possible tie between 

advertisers and lifestyle content was also very beneficial. If there was an advertisement 

on the same topic as at least one article in each issue of the magazine, I noted this 

finding into my coding sheet. Contents in Harper’s Bazaar were tied in almost 99 % of 

cases, while in JOY it was slightly less - 96,6 %. Another concern was to find out the 

‘real’ price for the lifestyle text. I removed the other variables from the total content and 

divided the official price by the remaining pages containing lifestyle text. These results 

were surprising. A singular page in the August issue of Harper’s Bazaar (which was the 

most saturated with advertisement) cost 3,11 CZK. This is considerably higher than the 
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rack rate by 389 %. The most expensive lifestyle content has been found in the June 

issue of JOY magazine, where the price raised by 340 % to 1,02 CZK. Through the 

analysis, I was also able to find out the thematic agenda of both titles. Whilst Harper’s 

Bazaar mainly wrote about fashion (35,3 %), JOY audience wrote mostly about 

cosmetics (24,9 %). On the other hand, the topic of physical health and sports was the 

least discussed between the two (HB 2,0 %, JOY 3,8 %).  

 

Regarding the given results of the analysis of JOY and Harper’s Bazaar magazines it 

can be stated that the purpose of Czech lifestyle magazines is not just to present 

advertisement, but also to outline journalistic content. Judging from the sectional 

findings, however, it also could be positioned that these magazines are likely to be 

called catalogues very soon.  

 

I would like to build on this thesis with further research. I believe that further research 

of the link between content and advertisers would bring interesting findings, which 

would strengthen the already found conclusions. Another suitable method would be 

semiotic content analysis, which would allow me to point out the specific advertisers, to 

understand how they incorporate their interests into the articles – the language functions 

in particular. Semiotic analysis would be again supplemented by quantitative research, 

which would allow me to name the specific advertisers from specific segments 

considering how much room they are provided. It would be necessary to add more 

magazines into the research under the same variables, so that the trend would be more 

visible and accurate for generalizations. I would like to continue with this research in 

my master thesis. 
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Identifikační 
proměnné Název   Hodnota 

IP 1 
Číslo článku sloužící k jeho zařazení 
a zpětnému dohledání <1-∞) 

IP 2 Měsíc vydání článku 6;7;8 
Nominální proměnné 
NP 1 Název Hodnota Rozsah 
NP 1 Lifestyle text 0; 1 Alespoň 1/8 strany. 

 
Propagační text 

 
Alespoň 1/8 strany. 

 
Lifestyle foto 

 
Alespoň 1/8 strany. 

 
Propagační foto 

 
Alespoň 1/8 strany. 

 
Provázanost 

 
Existuje ano/ne. 

Metrická proměnná Název Rozsah 
MP 1 Rozsah lifestyle text <1/8-8/8> 
MP 2 Rozsah propagační text 

 MP 3 Rozsah lifestyle foto 
 MP 4 Rozsah propagační foto 
 Analytické 

proměnné Název Hodnota Rozsah 

Témata 
 

<1-5> 
Alespoň 30 % 

strany. 
  Móda 1 

 

 

Kosmetika a 
vizáž 2 

 
 

Fyzické zdraví 3 
 

 
Psychologie 4 

 
 

Kultura 5 
 

 
Ostatní 6 30 % / nelze určit. 

 

Příloha č. 2: Porovnání průměrné ceny za 1 stranu lifestylového textu (graf)  
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Příloha č.3: Tematická agenda jednotlivých vydání obou časopisů 

JOY – 06/2012 

 
 
JOY 07/2012 

 
 
JOY 08/2012 
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Harper’s Bazaar 06/2012 

 
 
Harper’s Bazaar 07/2012 

 
 
Harper’s Bazaar 08/2012 

 
 
 


