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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zákaznickým časopisem active beauty společnosti dm 

drogerie markt na českém trhu a jeho efektivitou v rámci komunikačních aktivit 

podniku. Na základě teoretických východisek představuje roli zákaznického časopisu za 

využití příkladů z historie a současnosti. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda je 

zákaznický magazín active beauty efektivním nástrojem marketingové komunikace 

společnosti. To je zkoumáno prostřednictvím deskriptivní analýzy vybraného titulu, 

komparace s konkurencí na českém trhu a vlastním dotazníkovým šetřením. Z těchto 

poznatků jsou dále formulována doporučení pro budoucí rozvoj magazínu active beauty.  

 

Abstract 

This thesis is focused on communication efectivness of the customer magazine active 

beauty within the framework of communication activities dm drogerie markt company 

on the Czech market. In the first part based on theoretical resources the role of customer 

magazine is defined and supported with real examples. The aim of the thesis is to find 

out whether the customer magazine is an efective tool of marketing communication of 

the company. As a main method the descriptive analysis is used along with competition 

analysis and questionare survey. The findings are formulated as recommendations for 

future improvements and development of the magazine in order to become more  

effective marketing tool within the communication of the company. 
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Úvod 

Tištěný zákaznický časopis je s nástupem digitalizace zajímavým fenoménem, 

a to zejména vzhledem k době, kdy jsou středem pozornosti zákazníků sociální sítě 

a další onlinové nástroje. Vlivem toho se zde nabízí zamyšlení nad tím, jakou roli 

zákaznické časopisy mezi ostatními marketingovými nástroji hrají a zároveň 

jak efektivním elementem v celkové komunikaci jsou nebo mohou být.  

Téma bylo zvoleno na základě osobního zaujetí filosofií a komunikací 

společnosti dm drogerie markt směrem k zákazníkům. Pozornost byla současně 

upoutána na téma zajímavé role tištěného zákaznického časopisu v době digitalizace 

v rámci marketingové komunikace úspěšné firmy na českém trhu. 

Cílem této bakalářské práce je nejprve uceleně zařadit a ukotvit zákaznický 

časopis v rámci content marketingu a corporate publishingu. Zařazený zákaznický 

časopis komplexně popsat a uchopit z hlediska historie, vývoje a významu tohoto 

nástroje v současné době. Na základě předložených informací a analýzy zjistit, zda je 

magazín active beauty efektivním nástrojem marketingové komunikace společnosti 

dm drogerie markt. Dále bude také formulováno doporučení pro možný budoucí rozvoj 

tohoto zákaznického časopisu. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická 

část se zabývá teoretickými východisky ve spojení se zákaznickými časopisy. Nejprve 

popisuje zastřešující pojem content marketing, jež pokrývá obsahovou stránku 

komunikace. Pro podrobnější pochopení problematiky vývoje obsahu v komunikaci, 

byla do práce zařazena také historie content marketingu.  

Další kapitola se věnuje corporate publishingu a principům firemního 

publikování. Poslední kapitola teoretické části popisuje již samotný firemní časopis. 

Zabývá se typy firemních časopisů a zároveň je sem zařazena část o historii a vývoji 

firemních časopisů, což přispívá ke komplexnosti pohledu na studované téma. 

Zařazením do kontextu dnešní doby se v této části objevují i současné trendy a popis  

situace na českém trhu. Tato práce se zabývá efektivitou zákaznického časopisu, 

proto se současně zaměří na efektivitu tohoto nástroje a její měřitelnost.  

Praktická část popisuje společnost dm drogerii markt pro potřeby bližšího 

pochopení současné situace společnosti na trhu. V rámci toho představuje filozofii, 

charakteristiku, historii a vybrané nástroje marketingové komunikace 

dm drogerie markt. Posléze se věnuje i magazínu active beauty a na základě analýzy 
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jednotlivých vydání časopisu popisuje jeho profil a vývoj. Součástí práce je deskriptivní 

podrobná analýza titulu č. 02/2016. Pro přiblížení trhu zákaznických časopisů v oblasti 

drogistického zboží je do práce zařazeno porovnání s konkurenčním titulem Teta 

magazín. Tato bakalářská práce zároveň předkládá vlastní dotazníkové šetření, jež 

zkoumá spokojenost čtenářů s magazínem active beauty, potažmo jeho efektivitu. 

Na základě vyhodnocení dotazníku, deskriptivní analýzy titulu a poznatků z teoretické 

části; bude formulováno doporučení pro budoucí rozvoj magazínu active beauty. 

Oproti tezím se práce odchýlila zejména v teoretické části, jež byla po bližším 

studiu literárních pramenů strukturálně pozměněna a ve prospěch náhledu 

na problematiku zákaznických časopisů rozšířena.  
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1. Zákaznický časopis – teoretická východiska  

Jeden z nástrojů marketingové komunikace1, zákaznický časopis, který je 

předmětem zkoumání této bakalářské práce, nebyl dosud v teorii uceleně popsán a 

zařazen. Jedná se o multioborový pojem, který v sobě nese prvky public relations, 

marketingu i žurnalistiky. (Feng a Ots, 2015, str. 5) Teoretické zařazení je zároveň 

komplikováno velkým množstvím příbuzných pojmů, jež se v teorii a praxi objevují. 

Jedná se o: „custom publishing, custom media, customer publishing, member media, 

private media, branded content, corporate media, corporate publishing, corporate 

journalism a branded media“ (Pulizzi et al., 2009, str. 6) V literatuře můžeme najít také 

další termíny jako: brand journalism (Bull, 2013) a custom media (Kotler et al., 2009, 

str. 402). Podle Pulizziho a kol. by však pro větší přehlednost měli teoretici a praktici 

užívat jednotný výraz – content marketing, který se stal v posledních letech často 

skloňovaným termínem a je brán jako součást marketingového mixu2. (Pulizzi et al., 

2009, str. 6)  Pro komplexní pochopení problematiky označení kategorie, do které spadá 

zákaznický časopis je nezbytné zmínit několik autorů a organizací, jež se tímto oborem 

zabývali.  

Kotler et al. v knize Marketing Management používá v rámci Customer relationship 

managementu3 pro zařazení zákaznického časopisu termín custom publishing. 

(Kotler et al., 2009, str. 402) Označení corporate publishing (dále v kapitole 1.2. 

Corporate publishing) se objevuje především u německy píšících autorů, jako je 

například Hein (2005), Neiningerová (2007), Fladová (2013) a další.  

S rozvojem internetu a online marketingu začíná nabývat na významu právě 

označení content marketing, které se do českého jazyka překládá jako obsahový 

marketing. (Procházka a Řezníček, 2013, str. 14)  Pulizzi popisuje, že obsahový 

marketing se objevuje v teorii až v roce 2007, v praxi však není ničím novým (viz 

kapitola 1.1.2. Historie content marketingu).  

Problematikou označení termínu content marketing se zabýval Songming Feng 

z Univerzity v Hamburku, který ve své práci Content marketing: A review of academic 

literature and future research directions shromáždili dostupné zdroje, jež se obsahovým 

                                                 
1 Marketingová komunikace = veškeré komunikace s trhem, zahrnují komplexně všechny formy 

komerčních komunikací a další formy komunikací (Halada aj., 2015, str. 63) 
2 Marketingový mix = souhrn základních marketingových nástrojů, které společnosti užívají za účelem 

dosažení svých cílů na trhu (Halada aj., 2015, str. 63) 
3 Customer relationship management = řízení vztahů se zákazníky (Halada, 2015, str. 28)  
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marketingem zabývají a nabídl tak základ pro budoucí akademický výzkum. (Feng et 

al.,  2015, str. 4) 

1.1 Content marketing 

Sousloví content marketing, česky obsahový marketing je stále více skloňovaným 

pojmem. Termínem se zabývají především praktici a oboroví profesionálové, kteří jej 

také definovali. Dosavadní pokusy o definici content marketingu se povedlo shromáždit 

Fengovi a kol. (2015). 

1.1.1 Definice 

Jako první definoval content marketing Joe Pulizzi (2009) jako: ,,marketingový 

a podnikatelský proces pro vytváření a distribuci relevantního obsahu, který přiláká, 

získá a zapojí jasně definovanou cílovou skupinu – s cílem podpořit efektivní chování 

zákazníka“4. Pulizzi je zároveň zakladatel další oborové organizace CIM – Content 

Marketing Institute, která sdružuje oborové profesionály v USA, pořádá přednášky a 

konference a zároveň se věnuje publikaci textů o obsahovém marketingu. S rozvojem 

nových technologií uvádí samostatně některé zdroje tzv. digital content marketing, 

jež Holliman a Rowley definují jako: ,,aktivitu spojenou s tvořením, komunikováním, 

distribuováním a vyměňováním digitálního obsahu, který má hodnotu pro zákazníky, 

klienty, partnery a firmu a její značku.“5 Řezníček a Procházka, autoři první česky psané 

rozsáhlé publikace o obsahovém marketingu, chápou tento obor jako: ,,Strategie 

produkce a publikace informací, které podporují důvěru a autoritu ve vaši značku 

u vašich potencionálních zákazníků.“ Autoři dále zmiňují, že: ,,obsahový marketing 

je způsob budování vztahů a komunity tak, že vaši posluchači mají rádi vaši značku“.6 

Výrazný nedostatek definice dokazuje i výklad Oxfordského výkladového slovníku, 

který content marketing chápe pouze v rámci on-line marketingu: ,,Typ marketingové 

komunikace, který zahrnuje vytváření a sdílení online materiálů (jako jsou videa, blogy 

a příspěvky na sociálních sítích), které výslovně nepropagují značku, ale stimulují zájem 

o produkty a služby.“7 

                                                 
4 Vlastní překlad autorky: (Pulizzi, 2009, str. 6) 
5 Vlastní překlad autorky: (Holliman a Rowley, 2014, str. 280) 

6 (Procházka a Řezníček, 2014, str. 7) 

7 Vlastní překlad 
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1.1.2 Historie content marketingu 

Abychom pochopili problematiku zákaznického časopisu v kontextu 

marketingových komunikací 21. století, je nezbytné popsat historii použití obsahu 

v komunikaci, a to nejen se zaměřením na tištěná média. Autoři jako Lieb (2011) a 

Pulizzi (2013) uvádí, že prvopočátky content marketingu najdeme již v roce 1895 u 

firmy Deere & Company, která dodnes vyrábí pracovní náčiní pro zemědělce, u 

zákaznického časopisu The Furrow magazine, v němž se objevovaly výrobky značky a 

zároveň sloužil jako výukový materiál pro farmáře. Tento časopis, který se v současné 

době v pozměněné podobě překládá do dvanácti různých jazyků a je tištěn v nákladu 

jednoho a půl milionu výtisků, můžeme považovat za první zákaznický časopis 

a zároveň počátek vývoje zákaznických časopisů (viz kapitola 1.3. Firemní časopisy). 

(Gardiner, 2013)  

Další firma objevující se v literatuře v souvislosti s obsahovým marketingem 

s příchodem nového století, je francouzský výrobce pneumatik Michelin. Se svým 

tištěným průvodcem The Michelin Guides o rozsahu čtyř stovek stran, popisoval, jak by 

měli majitelé vozů udržovat své automobily a pečovat o ně. (Pulizzi, 2013) Přestože 

bylo ve Francii v té době přibližně 2200 aut, bratři André a Edouard Michelin se 

rozhodli vydat 35 tisíc výtisků již při prvním vydání. O dvacet let později se tento 

průvodce rozšířil až za hranice Evropy do několika zemí. (Lee White, 2016) 

Následujícím příkladem je úspěšná kuchařka dezertů, která se začala vydávat roku 1904 

a byla distribuovaná metodou door-to-door8 a jež pomohla společnosti Jell‘O zvýšit 

prodeje společnosti v letech 1904–1906 o jeden milion dolarů za rok. 

(Lumosmarketing, 2017) 

V roce 1920 vzniká v USA první rozhlasová stanice a zároveň také nový 

komunikační kanál, prostřednictvím kterého firmy začínají publikovat svůj obsah. 

(Čábelová, 2003, str. 18) Společnost Sears Roebuck and Company koupila vysílací čas 

v rádiu s podmínkou, že se obsah vysílání zaměří na zemědělský průmysl. To však 

zemědělcům nestačilo a v roce 1924 si založili vlastní rozhlasovou stanici, na které 

vysílali mimo hudební a komediální pořady také programy o zemědělství. Firmy zde tak 

neinzerovali pouze své výrobky, ale postaraly se také o vlastní tvorbu obsahu. Během 

30. let se v rádiovém vysílání stávají stále více populární rozhlasové seriály. V roce 

1933 uvádí firma Procter&Gamble první rozhlasový seriál Oxydol’s Own Ma Perkins 
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sponzorovaný mýdlovým práškem Oxydol. Tento pořad byl zaměřen především na ženy, 

které tyto výrobky do domácnosti pořizovaly. (Lee White, 2016) 

V roce 1935 bylo v Berlíně zahájeno první rozhlasové vysílání a společnosti 

začínají využívat příležitosti k tvorbě sdělení o značce a produktech napříč různými 

komunikačními kanály. Od této doby mluvíme o tzv. vícekanálových kampaních. 

Příkladem je reklamní kampaň společnosti Essox, která v 60. letech ke své prezentaci 

využila řadu různých komunikačních kanálů. (Lee White, 2016) Jejich slogan „put tiger 

to your tank“, který byl vytvořen copywriterem Emerym Smithem, měl vzbuzovat 

představu, že pomocí benzínu od Exxonu bude mít jejich automobil sílu tygra. Strategie 

společnosti spočívala v tom používat stejný obsah ve všech komunikačních kanálech 

jako jsou noviny, časopisy, televize, rádio, venkovní reklama a další. Kampaň byla 

velmi úspěšná a magazín The Time označil rok 1964 jako „Rok Tygra“. (Exxonmobil, 

2017) Podle Rebeccy Lee White, autorky článku The History of Content Marketing: An 

Essential Guide se strategie využití více komunikačních kanálů stala zlomovým bodem 

v historii marketingu. (Lee White, 2016) 

Dalším úspěšným příkladem obsahového marketingu v praxi je výrobce hraček pro 

děti Hasbro. Společnost se v roce 1982 spojila s komiksovým vydavatelstvím Marvel a 

společně vytvořili komiks „G. I. Joe: The Real American Hero, v českém překladu „G. 

I. Joe: Opravdový americký hrdina“. (Lee White, 2016) Téměř dva měsíce od vydání 

komiksu se postava G. I. Joe stala jednou z nejúspěšnějších hraček mezi dětmi v USA. 

80. léta přála rozkvětu tištěného obsahu a přinesla také rozvoj zákaznických časopisů. 

(Taylor a Francis, 2013, str. 117) 

V 90. letech se zároveň mění povaha mediální produkce po celém světě díky 

rozvoji telekomunikačních sítí a internetu. (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, str. 380) 

Se vzrůstajícím počtem uživatelů internetu přichází také snaha firem komunikovat svůj 

obsah jeho prostřednictvím. Pokládají se základy digitální distribuce a online 

obsahových marketingových strategií. Podle Lee Whitové někteří autoři uvádí, že 

s příchodem internetu přichází tzv. demokratizace obsahového marketingu –otevřenost 

internetu láme monopolizaci reklamy v klasických médiích a nyní každý s přístupem na 

internet může vytvářet obsah a relativně jednoduše ho šířit. (Lee White, 2016) 

                                                                                                                                               
8 Door-to-door = podomní reklama, jedná se o distribuci reklamní inzerce vkládané do schránek 

(Peslmacker, 2003, str. 258)  
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S digitalizací sítí přichází také nové nástroje pro tvorbu obsahu – blogy9. Za první 

blog na světě se označuje webová stránka Justin’s Links, která byla založena americkým 

studentem Justinem Hallem v roce 1994. (Rettberg, 2013, str. 22) Označení blog se však 

začala užívat až o několik let později v roce 1999. Později se přidaly i korporace, které 

blogy přijaly jako prostor k šíření povědomí o značce, kde mohou pomocí svého obsahu 

zapojit zákazníky. (Lee White, 2016) 

S novým tisíciletím přichází nové médium – sociální sítě. Kanály jako jsou Twitter, 

Facebook, LinkedIn, Youtube a Instagram představují nové možnosti, které mohou 

značky využívat k upoutání pozornosti nových a existujících zákazníků.10  

V roce 2010 Content Marketing Institite (dále CMI) vzniká pod vedením Joe 

Pulizziho, autora definice content marketingu, kterou uvádí většina autorů (Procházka a 

Řezníček 2014, Feng 2015 a další), kteří se touto problematikou zabývají. Vznik této 

instituce považují Procházka a Řezníček za milník v historii tohoto oboru. (Procházka a 

Řezníček, 2014, str. 12)  CMI se stará o rozvoj tohoto odvětví, na svém blogu 

uveřejňuje tematické články, pořádá besedy s profesionály a poskytuje odborná 

poradenství. Obdobnou organizací, která se na obsahový marketing zaměřuje je Content 

Marketing Association ve Velké Británii, která vznikla ze sdružení Association of 

Publishing Agencies. V Německu působí Content Marketing Forum, který vznikl 

podobně jako v předchozím případě z oborové organizace Forum Corporate Publishing. 

(Svoboda, 2009, str. 150) 

 

1.1.3 Složky content marketingu 

Content marketing můžeme rozdělit do několika složek a skupin podle 

vlastnictví obsahu daného subjektu (viz. obrázek č. 1), a to na placený obsah, vlastněný 

obsah, získaný obsah a sdílený obsah na sociálních sítích. Všechny tyto složky se 

vzájemně prolínají a jsou příkladem multioborového průsmyku. Obrázek č. 1 naznačuje 

vzájemné vztahy, které mezi těmito složkami existují. Jedná se o corporate publishing 

(viz. kapitola 1.2. Corporate publishing), management sociálních sítí, public relations a 

nákup mediálního prostoru. Tato práce se však především zaměří na corporate 

publishing, jež přímo zahrnuje problematiku zákaznických časopisů. 

                                                 
9 Blog = webová aplikace, která má většinou formu aktualizovaného zápisníku či komentáře a obsahuje 

příspěvky autora na jedné webové stránce (Kopecký, 2013,  str. 207) 
10 Vlastní překlad autorky: (Lee White, 2016)  
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Obrázek č. 1 

Obrázek č. 1.: Schéma složek content marketingu11 

 

1.2 Corporate publishing 

Corporate publishing (dále CP) „je souhrnné označení pro všechny žurnalisticky 

orientované tištěné publikace organizací, které tyto prostředky využívají jako součást 

strategického řízení komunikace.“ (Müller, 2011, str. 4) Podle Svobody (2009, str. 154): 

,,zahrnuje všechna média zpracovávána v organizaci pro její potřebu“ a zároveň 

,,umožňuje organizacím intenzivně informovat veřejnost o svých produktech, o firemní 

filosofii, ale i nadačních projektech a filantropii a značně tak podpořit firemní image.“ 

K nástojům CP patří časopisy pro zákazníky a zaměstnance, výroční zprávy, korporátní 

televize, newsletter, korporátní blog, korporátní vysílání a publikace jako jsou 

magazínové katalogy, corporate book a další. (Neuniger, 2006,  str. 13) 

 

                                                 
11 Schéma vypracovala autorka podle Müllera (2011, str. 4) 
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1.2.1 Principy corporate publishingu 

Německý oborový svaz Forum Content Marketing (dříve Forum Corporate 

Marketing)12, který se touto problematikou zabývá a zároveň sdružuje vydavatelské 

agentury a další společnosti, označil šest principů CP. Tyto principy přeložil a popsal 

v publikaci Public relations moderně a účinně Václav Svoboda (2009, s. 154) : 

1. ,,Obsah – kreativní obsah oživuje značky (produktů i firem), názorně je 

zprostředkovává. Čtenáři na něj reagují příznivě a rozumějí mu.  

2. Kontinuita – kontakt se zákazníky, partnery, či spolupracovníky by se měl 

uskutečnit alespoň čtyřikrát ročně. (…) 

3. Přidaná hodnota – média CP komunikují přidanou hodnotu produktů či firem, 

užitečnost nabídky a nabízejí adresátům související služby. 

4. Individuálnost – zaměření na specifické segmenty cílových skupin budí u čtenářů 

médií CP pozornost. Personalizované oslovení příjemce časopisu (např. jménem 

podle adresáře) se využívá stále častěji. 

5. Mezinárodnost – média CP překračují hranice, vycházejí stále více v různých 

jazycích.(…) 

6. Mediální zasíťování – média CP se dokáží postarat o úspěch – tisk vždy nasazuje 

v mediálním prostoru témata, televize a rozhlas umísťují rychlé zprávy, online 

aktualizuje. (…)“ 

 

1.2.2 Nástroje corporate publishingu 

Podle Neuningerové by měla všechna úspěšná firemní média splňovat 

následující požadavky – vysokou udržitelnou hodnotu a kvalifikovaný redakční obsah. 

Důraz se klade zejména na věrohodnost sdělení, která jsou právě klíčem k vzájemnému 

provázání zákazníka a firmy. (Neuningerová, 2006, str. 13) Komunikační cíle pomáhají 

subjektům splňovat například následující nástroje CP. 

 

Firemní časopisy 

Problematikou a typy firemních časopisů se práce podrobně zabývá v kapitole 

1.3. Firemní časopisy. 

 

                                                 
12 Poznámka autorky 
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Výroční zprávy 

Jedná se o prostředek podnikové publikace určené pro trvalé a systematické 

informování akcionářů, bank a dalších možných investorů. Výroční zpráva je také 

,,oficiální dokument, který v ČR podle § 39 obchodního zákoníku musí povinně vydávat 

akciové společnosti a obchodní společnosti, které vytvářejí základní jmění, dále 

komanditní společnosti a družstva.“13 Je zároveň základem pro tzv. investor relations – 

obsahuje výroční a čtvrtletní zprávy, valné hromady, písemná sdělení akcionářům a jiná 

shromáždění akcionářů. Podle Svobody (2009, str. 158) do této kategorie patří také 

prostředky press relations, tedy ,,tiskové informace a tiskové akce, jejichž náplní jsou 

právě sdělení pro investory“.13 

 

Další publikace 

Do CP se řadí také tiskoviny, které nemají periodický charakter. Mezi další 

publikace, které jsou součástí CP, uvádí Svoboda (2009) například corporate book – 

reprezentativní publikaci, jež je vydávána k různým příležitostem a výročním daného 

subjektu. Další prostředek, který patří do interní komunikace a je rozesílán 

prostřednictvím e-mailu, je newsletter. (Svoboda, 2009, str. 159) 

                                                 
13 Svoboda (2009, str. 157) 
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1.3 Firemní časopisy 

1.3.1. Typy firemních časopisů 

Téměř všechny sektory podnikání, jež firemní časopis využívají jako 

marketingový nástroj, rozlišují 3 typy firemních časopisů podle čtenářské cílové 

skupiny na B2C14 časopisy pro zákazníky, B2B15 časopisy pro odbornou veřejnost a 

B2E16 časopisy pro zaměstnance. (Svoboda, 2009, str. 154)  V praxi se můžeme často 

setkat i s tzv. B2G17 časopisem, který vydávají instituce veřejné správy. (Zlatý středník, 

2017) Tato práce se zabývá zákaznickým časopisem, jemuž se také dále podrobně 

věnuje. Za účelem komplexního zpracování tématu firemních časopisů jako formátu 

marketingové komunikace, je však vhodné popsat i hlavní rysy časopisů pro 

zaměstnance a pro obornou veřejnost, které se v některých parametrech liší.  

Časopis pro zaměstnance 

Časopis pro zaměstnance jako nástroj interní komunikace pomáhá utvářet ve 

firmách a organizacích identitu spjatou s daným subjektem, posilují loajalitu 

zaměstnanců a zvyšují rentabilitu. Zároveň slouží k zabezpečení toku informací o 

společnosti ke zvyšování důvěryhodnosti firmy v očích zaměstnanců. (Svoboda, 2009, 

str. 156) Mezi hlavní cíle firemního časopisu pro zaměstnance podle Daniela Rumpíka 

patří: 

1) vytvořit komunikační platformu se zaměstnanci 

2) dosáhnout vzájemného porozumění 

3) pochopit vzájemnou situaci – o co jde oběma stranám  

4) vytvořit vzájemnou důvěru a tu se snažit prohlubovat18 

Hlavní výhodou tištěného časopisu pro zaměstnance na rozdíl od intranetu19, je 

snadná dostupnost a přenosnost; zaměstnanci tak mohou obsah časopisu konzumovat 

                                                 
14 B2C = znamená obchodní vztah a komunikaci firmy s koncovými zákazníky, anglicky business-to-

customer (Janouch, 2017, str. 25) 

15 B2B = znamená obchodní vztah a komunikaci firem mezi sebou, anglicky business-to-business 

(Janouch, 2017, str. 25)                        
16 B2E = znamená vztah firmy vůči zaměstnanců, anglicky bussiness-to-employee (Janouch, 2017, str. 

25) 
17 B2G = vyjadřuje vztah mezi firmou a státní zprávou, anglicky business-to-government (Janouch, 2007, 

str. 25) 
18 (Rumpík, 2008) 
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jak na pracovišti, tak i mimo něj a zároveň šířit dále rodině přátelům a dalším. Vydávání 

časopisu pro zaměstnance je zároveň ukázka určité prestiže, kterou může firma 

komunikovat i k dalším cílovým skupinám. Pokud se zaměstnanec na tvorbě časopisu 

sám spolupodílí, bude jeho vztah k subjektu ještě vřelejší. Mezi nevýhody patří vysoké 

náklady na výrobu, časová náročnost a minimální možnost aktualizace. (Rumpík, 2006) 

Časopis pro odbornou veřejnost  

Je definován dle popisu kategorie soutěže Zlatý středník jako „Tiskovina určená 

pro obchodní partnery, vydávaná periodicky, minimálně však 2× ročně. Tiskovina 

kategorie B2B se obrací výhradně na čtenáře, kteří mají rozhodovací pravomoci, a to 

včetně živnostníků a osob samostatně výdělečně činných. Formálně může mít podobu 

časopisu, novin i newsletteru.“ 20 

Časopis pro zákazníky  

Časopis pro zákazníky (anglicky customer magazine nebo consumer magazine) 

je zaměřený na specifické cílové publikum – spotřebitele, zákazníky, pacienty a další. 

(Svoboda, 2009, str. 156) Podle popisu kategorie soutěže Zlatý středník (viz 1.3.4. 

Soutěže) též: ,,tiskovina určená pro koncové zákazníky a místní komunity, vydávaná 

periodicky, minimálně však 2× ročně. Tiskovina kategorie B2C se obrací výhradně na 

čtenáře spadající do obchodních či jiných zájmů společnosti. Řadí se mezi periodické 

publikace. Formálně může mít podobu časopisu, novin i newsletteru.“21 

Zákaznický časopis pracuje se specifickými komunikačními cíli. Mezi tyto cíle 

patří: 

1. Vytváření vztahů s cílovými trhy uvnitř i mimo společnost 

2. Vytvoření požadovaného image 

3. Podpora povědomí o značce 

4. Přenos informací o nových produktech nebo službách k cílovým trhům 

5. Změna chování. (…)22 

Zákaznický časopis zároveň jako nástroj marketingové komunikace pomáhá 

zamezovat přechodu zákazníků ke konkurenci. (Svoboda, 2009, str. 155).  

                                                                                                                                               
19 Intranet = místní nebo omezená síť, zejména privátní vytvořená s pomocí softwaru World Wide Web 

(Oxfordský slovník, 2017)  
20 (Zlatý středník, 2017) 
21(Zlatý středník, 2017)  
22 (Reijmersal a Neijens a Smith, 2010, str. 55)  
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1.3.2. Historie firemních časopisů v České republice 

V českém prostředí mají firemní média, především zaměstnanecké časopisy 

dlouhou a silnou tradici. (Rumpík, 2006) Místo firemního časopisu se však dříve spíše 

užívalo synonymum podnikové noviny. (Kašík, 1985, str. 7). Mezi průkopníky tradice 

patří revoluční podnikatel Tomáš Baťa, v jehož závodech již v roce 1918 vyšel první 

zaměstnanecký časopis pod názvem Sdělení zřízencům firmy Baťa. (Svoboda, 2009, str. 

156). Zákaznické časopisy se za první republiky objevovaly v podobě tzv. katazínů 

(spojení katalogu a magazínu). (You Story Up, 2017) Jeden z prvních zákaznických 

časopisů na českém území se stal časopis Náš Brouček, který vydával obchodní dům 

Brouk + Babka, sloužil jako módní zpravodaj a podobal se dobovému módnímu 

časopisu. (Hejlová, 2015, str. 72) Do sametové revoluce sloužily podnikové časopisy 

především zaměstnancům a nástroj podobný zákaznickému časopisu, jak ho známe 

dnes, se neobjevoval. (Michiličková, 2007, str. 10) 

Firemní časopisy sehrály zejména během 2. světové války jedinečnou roli. Byly 

vydávány především nelegálně a staly se součástí protifašistického odboje. V letech 

1945 –1948 byly podnikové noviny vydávány organizacemi Národní fronty. V roce 

1948 vycházelo již 60 titulů tzv. závodních novin. Tento termín se oficiálně objevuje 

v usnesení Ústřední rady odborů, které zároveň stanovuje podmínky a regulace pro 

vydávání těchto tiskovin a zásadně omezuje vývoj a růst podnikových médií. 

(Kašík, 1985, str. 7) 

90. léta jsou v Čechách spojená především se vznikem public relations agentur, 

které se vydáváním firemních tiskovin také zabývaly. S rostoucím trendem firemních 

časopisů byly však od roku 2000 zakládány specializované publishingové agentury a 

odborníci tento trh odhadovali na stamiliony korun. (Tuháček, 2002) Například v roce 

2001 vzniká agentura Boomerang Publishing, která se stala nejúspěšnější vydavatelskou 

agenturou ve svém oboru. (Jiří Hořčica a Vladan Vaněk, 2015) Na kontě má celkem 72 

ocenění a umístění v shortlistu Content Marketing Awards. Nejvýraznějším a zároveň 

nejznámějším časopisem je ČiliChilli společnosti Vodafone. 

Od roku 2001 roste nejen tržní pokrytí, ale i kvalita, která je podle zakladatele 

agentury Boomerang Publishing Martina Vymětala v poměru s počátkem milénia 

nesrovnatelná. (Jiří Hořčica a Vladan Vaněk, 2015) 

Během ekonomické krize, započaté v roce 2007, se škrty v rozpočtech 

zákaznických časopisů ve větší míře nedotkly. Podle tiskového mluvčího Pražské 
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energetiky jsou papírové časopisy pro společnosti se širokým zákaznickým portfoliem 

nenahraditelné. (Troška, 2013) 

1.3.3.  Současné situace na českém trhu a aktuální trendy 

v oboru 

Čtenost firemních magazínů často převyšuje tradiční zpravodajská média. 

Například Šťáva, magazín pro zákazníky skupiny ČEZ, se distribuuje do  schránek 

zákazníků v počtu 3,2 milionu měsíčně. Dalším takovým příkladem je magazín 

Všeobecné zdravotní pojišťovny, který je distribuován 8 milionům pojištěnců. 

(Boomerang Publishing, 2017) 

 Na českém trhu se v současné době nachází 1500–2000 zákaznických časopisů a 

jejich počet mírně roste. (Škochová, 2015, str. 3) V České republice však neexistuje 

žádné oborové sdružení, které by se přímo zabývalo problematikou zákaznických 

časopisů. Oborové profesionály však v tomto ohledu sdružuje PR Klub23, který pořádá 

soutěž firemních médií Zlatý středník (dále viz 1.3.4. Soutěže). PR Klubu se počátkem 

února 2017 povedlo uspořádat minikonferenci Zlatého středníku, která se zaměřila na 

firemní média a faktory, jež ovlivňují jejich úspěšnost.  

Jedním z trendů, ke kterému firmy směřují je digitalizace obsahu. Tiskový obsah 

však neubývá na významu, což dokazuje webová platforma Airbnb24, která od konce 

roku 2016 vydává tištěný magazín pod názvem Pineapple distribuovaný v místech 

pronájmu. K Airbnb se přidaly i další společnosti, například Google a VFILES, které 

jinak působí výhradně online. (Pulizzi, 2016) 

Lidé ztrácejí postupně schopnost udržet pozornost a sledovat složitější témata, 

proto se jedním z trendů staly jednoduché a přehledné texty. Tištěná média začínají 

využívat onlinové nástroje, jako je infografika a také fotografie, které designem 

připomínají sociální síť Instagram. (Horáková, 2017) 

 

1.3.4. Efektivita a měřitelnost zákaznického časopisu  

Firemní časopisy se i přes vysoký náklad považují v praxi za vysoce efektivní. 

(Boomerang Publishing, 2014) Dokazuje to výzkum Millward Brown popisující 

efektivitu zákaznických časopisů ve spotřebním chování, který zadala v roce 2010 

                                                 
23 PR Klub= sdružuje profesionály, studenty a zájemce o obor public relations (PR Klub, 2017)  
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britská oborová organizace Content Marketing Institute (dříve Association of Publishing 

Agencies)25 společně s Royal Mail. Vzorek v počtu 300 respondentů u každého titulu 

byl rozdělen na dvě části, přičemž jedna z nich časopis obdržela a druhá nikoliv. 

Výsledky výzkumu říkají, že 44 % zákazníků kupuje výrobky, které objevili ve 

firemních publikacích. Průzkum dále odhalil, že čtenáři firemních časopisů utrácí 

v průměru o 8 % více než ti zákazníci, kteří tyto publikace nečtou. Čtením zákaznických 

časopisů navíc stráví zákazníci v průměru 25 minut, což je nesrovnatelně více oproti 

tradiční reklamnímu sdělení jako je například televizní spot o délce 30–50 sekund. 

Závěry tohoto výzkumu ukazují, že čtenáři zákaznický časopis vítají, tráví u něj svůj 

volný čas a vnímají značku mnohem pozitivněji než ti, co jej nečtou. (Reijmersal a 

Neijens a Smith, 2010, str. 55) 

Průzkum efektivity firemního magazínu udělala v České republice také 

společnost Baťa, která vydává tištěný magazín Detail. Periodikum je určené pro 

zákazníky a členy věrnostního klubu. Design testu se velmi podobal předešlému 

výzkumu společnosti Millward Brown. Členové věrnostního klubu byli rozděleni na dvě 

poloviny. První polovina, která časopis obdržela do schránky utratila o 88 % více než 

polovina druhá, která časopis nedostala. Prodeje se s distribucí zvýšily celkem o 140 

milionů korun. (Boomerang Publishing, 2014) 

Firemní časopisy se všeobecně považují za efektivní, zejména pokud jsou cíleně 

distribuovány. Další studie provedená v Německu ukazuje, že 90 % čtenářů považuje 

obsah publikovaných informací v zákaznických magazínech za odborně kompetentní. 

Tento výsledek byl potvrzen 30 organizacemi pro výzkum trhu, které v Německu 

působí. (Svoboda, 2009, str. 155) 

Důležitou součástí jsou také průběžná vyhodnocování efektivity, která je měřena 

pomocí snadno měřitelných prvků, jako jsou slevové kupóny, QR kódy nebo čtenářské 

soutěže. Agentura Boomerang Publishing dále doporučuje pro ověření účinnosti využít 

focus group26, jež je ideální nástroj díky kterému se subjekt setká s reálnými čtenáři a 

jejich autentickými názory. (Boomerang Publishing, 2014) 

 

                                                                                                                                               
24 Airbnb= web, prostřednictvím kterého mohou lidé nabízet, vyhledávat a rezervovat místa k ubytování 

(Airbnb, 2017) 
25 Poznámka autorky 
26 Focus group = kvalitativní výzkumná metoda; skupina obvykle 8–12 respondentů, které vede 

moderátor (Halada aj., 2015, str. 35) 
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1.3.4. Soutěže  

V českém prostředí se v minulosti objevily 3 soutěže firemních médií. Nejstarší 

profesní soutěží je Zlatý středník, hodnotící firemní interní a externí média. Společnosti, 

instituce a neziskové organizace mohou vlastní periodická i neperiodická média 

přihlašovat celkem v 15 kategoriích. Mezi tyto kategorie patří: Nejlepší webové stránky 

a on-line aplikace, Nejlepší profil na sociálních sítích, Nejlepší newsletter, Nejlepší 

firemní video prezentace, Inovativní a netradiční forma komunikace, Nejlepší výroční 

zpráva, Nejlepší firemní katalog/profil/jednorázové médium, Nejlepší časopis a noviny 

neziskového sektoru, Nejlepší G2C časopis a noviny, Nejlepší B2B časopis, Nejlepší 

B2C časopis a Nejlepší B2E časopis. Soutěž každoročně pořádá PR klub. Vítěze 

jednotlivých kategorií vybírá nezávislá porota z řad odborníků z oboru komunikace, PR 

a marketingu. V roce 2017 přijal Zlatý středník nejvíce přihlášek za posledních 8 let. 

Tato skutečnost poukazuje na to, že zájem o kvalitu firemních médií roste. Mezi tradiční 

přihlašovatele patří agentura Boomerang Publishing či Škoda Auto. (Zlatý středník, 

2017) 

 Do roku 2015 pořádala organizace Czech TOP 100 podobnou soutěž o nejlepší 

výroční zprávu a firemní časopis. Do této doby se organizaci povedlo uspořádat celkem 

22 ročníků soutěže ve dvou kategoriích – firemní časopis a výroční zpráva, které v roce 

2015 doplnily 2 zvláštní ceny – Cena TPA Horwath pro neziskový sektor a ocenění 

společnosti Bisnode za informační otevřenost. Odborná porota z řad oborových 

profesionálů hodnotila podle více než 30 kritérií. Důležitou roli hrála například kvalita 

tisku a použitého materiálu nebo jazyková a stylistická správnost. (Czech TOP 100, 

2015) 

Od roku 2013 se v České republice pořádá soutěž Fénix content marketing, která 

oceňuje nejlepší počiny firem z pohledu obsahu. Uchazeči se do soutěže mohou hlásit 

celkem ve 14 kategoriích – B2B časopisy; B2B noviny; B3C časopisy; B2C noviny; B2E 

časopisy; B2E noviny; Časopisy státní správy, veřejného sektoru a neziskového sektoru; 

Noviny státní správy, veřejného a neziskového sektoru a Jednorázová média. Podle 

organizátorů oceňuje soutěž inovativnost, efektivitu, kvalitu zpracování, odvážnost 

klientů a v poslední řadě také schopné a profesionální agentury. (Fénix content 

marketing, 2017) 
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2. Praktická část – východiska pro praktický výzkum 
 

2.1  Historie společnost dm drogerie markt a její činnost v ČR 

Síť drogerií dm byla založena v roce 1973 v Německu. O několik let později se 

rozšiřuje i do Rakouska. Firma postupně roste, v 80. letech zakládá vlastní učňovské 

obory. V roce 1989 se dm stává vedoucí společností na rakouském trhu v oblasti 

prodeje drogistického zboží. (dm drogerie, 2017a) 

 V roce 1993 expanduje dm drogerie markt do České republiky a otevírá první 

pobočku v Českých Budějovicích. V Rakousku mezitím začíná vycházet zákaznický 

časopis dm active beauty v nákladu 1 milion výtisků. Společnost se postupně rozšiřuje 

i na českém území a v roce 2003 otevírá 100. pobočku. Od roku 2005 funguje věrnostní 

program dm drogerie markt beauty svět výhod, jenž v České republice v roce 2016 

využívá přes 2 miliony zákazníků. S rokem 2006 vychází v Česku první vydání 

zákaznického časopisu a lifestylového magazínu active beauty. (dm drogerie, 2017a) 

Dm drogerie markt se dlouhodobě zaměřuje na CSR aktivity27, v roce 2006 například 

zahajuje iniciativu Žijeme zdravěji, jež podporuje zdravý životní styl. Při příležitosti 

oslav 15 let působení na českém trhu přichází se sbírkou Koruna pro školku na podporu 

předškolních zařízení v ČR. (Žatecký deník, 2007) 

 V roce 2008 je otevřena 150. pobočka v České republice. Společnost také mění 

svůj slogan z původního „Znají moje přání, proto zde nakupuji“ na „Zde jsem člověkem, 

zde nakupuji“ z německého originálu „Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein“. Od roku 

2011 se na území České republiky nachází již 200 filiálek drogerií. Dm přichází 

s dalšími společenskými aktivitami jako jsou preventivní programy pro školní děti 

Veselé zoubky a Sluníčkové děti apod. (dm drogerie, 2017b) 

 Počátkem roku 2012 slaví dm drogerie markt v ČR 20 let a získává ocenění 

Obchodník roku v kategorii Prodejce drogistického zboží. Společnost se i v průběhu 

dalších let věnuje dobročinným aktivitám (dále viz CSR aktivity společnosti). 

 Na podzim roku 2015 začíná dm drogerie používat nový slogan ,,Pro vše, čím 

my jsme“ nahrazující předchozí z roku 2008. Marketingová ředitelka společnosti dm 

drogerie markt pro Mediář k sloganu uvedla : „Zdůrazňujeme důležitost sociálních 

vazeb. Chceme vyjádřit to, že lidi do určité míry ovlivňuje a utváří také jejich okolí a že 

                                                 
27 CSR= corporate social responsibilty, česky společenská odpovědnost firem (Kunz, 2012, str. 14)  
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naše postoje vycházejí z interakcí s dalšími lidmi, s nimiž se potkáváme“28 Ve stejném 

roce také proběhla modernizace jedné sedminy prodejen po České republice, jejíž 

součástí bylo širší využití instore komunikačních aktivit (více v kapitole 2.3 

Marketingová komunikace společnosti). (Mediář, 2015)  

   

2.2  Charakteristika současné společnosti dm drogerie markt 

V současné době působí společnost dm drogerie markt v 12 evropských zemích. 

K roku 2016 se v České republice nachází celkem 221 poboček. V roce 2015/2016 

dosáhla dm drogerie obrat 7,8 miliard korun. To činí o 8,8 % více než v roce 2014. 

Společnost také obdržela mnoho ocenění například – Nejsilnější značka mezi všemi 

maloobchodními drogistickými řetězci na trhu v České republice za rok 2016 

vyhodnocenou marketingovou agenturou Nielsen. (dm drogerie, 2017c) 

 Sortiment zahrnuje kromě drogistického zboží; jako jsou výrobky z oblasti péče 

o domácnost, krásy, zdraví také nabídku přírodní kosmetiky, zdravé výživy 

a biopotravin. V dm drogerii markt lze také nakoupit doplňkové zboží – krmivo pro 

zvířata a drobný textil. Od září v roku 2016 lze zakoupit i vybraný sortiment z řad 

léčivých přípravků. Nabídka zahrnuje privátní značky dm z oblasti krásy – Alverde, 

Balea, Dontodent, Ebelin, Jessa, S-he, Trend IT UP, SUN Dance; péče o domácnost  –

DENTKMIT; bio a zdraví – DAS gesunde PLUS, VISIOMAX a dm BIO a péče o dítě – 

Babylove a SauBär. (dm drogerie, 2017a) 

 Dle dm vychází filozofie společnosti především z potřeb zákazníků, s ohledem 

na ně je vytvářena strategie komunikace, podoba prodejen a náplň školení zaměstnanců. 

Dm klade důraz na firemní kulturu, a tak dává svým zaměstnancům možnost poznávat 

rozsah a strukturu společnosti. (dm drogerie, 2017a) 

 

2.3 Marketingová komunikace společnosti dm 

Jak již bylo zmíněno, filozofie společnosti a tak navazující komunikační aktivity 

vychází podle dm drogerie z potřeb zákazníků. Primární cílovou skupinou jsou pro dm 

drogerii ženy od 25 do 49 let, jenž jsou nadprůměrně aktivní na internetu. Z tohoto 

důvodu byla v roce 2015 posílena digitální komunikace. (Mediář, 2015) Mezi další 

klíčové skupiny patří maminky s dětmi, pro které je v dm připravena privátní značka 

                                                 
28 (Krupka, 2015, www) 



31 
 

s produkty péče o dítě BabyLove a dětské výživy v bio kvalitě od vlastní značky 

dmBio.29 Tato práce se primárně zaměřuje na vybraný nástroj marketingové 

komunikace, kterým je zákaznický časopis, jemuž je věnována následující kapitola 2.4 

Active beauty. Za účelem dosažení komplexnosti studie a popsání kontextu, v němž 

zákaznický časopis působí, jsou představeny i ostatní vybrané marketingové aktivity, 

Jedná se o věrnostní program dm active beauty, public relations, sociální sítě a instore 

marketingovou komunikaci.  

 

2.3.1 Věrnostní zákaznický program dm active beauty svět výhod 

Věrnostní program pro zákazníky přestavila společnost v roce 2005. Od roku 

2016 se do tohoto programu zapojilo přes 2 miliony zákazníků. (dm drogerie, 2017a) 

Podle agentury Gfk patří věrnostní program společnosti dm vedle Tesco Clubcard, Teta, 

Dr. Max, Penny Market a Billa mezi nejdominantnější z hlediska počtu zákazníků. 

(GFK, 2017)  

Zákazníci a členové dm active beauty světa výhod získávají za každých 

utracených 20 Kč dm active beauty bod. Tyto body je pak možné uplatnit za poukaz, jež 

lze směnit na pokladně prodejny. V rámci věrnostního programu získávají zákazníci 

slevové knížky, slevy u partnerů společnosti nebo reklamní předměty. (dm drogerie, 

2017b) 

 

2.3.2 Instore marketingová komunikace 

Na českém trhu se k 1. lednu 2016 nachází 221 poboček dm drogerie. V roce 

2015 prošla jedna sedmina poboček kompletní modernizací, která ovlivnila i podobu 

instore marketingové komunikace. Mezi nové prvky patří nasvícení regálů dekorativní 

kosmetiky a péče o tělo. V oddělení péče o zuby byly zavedeny tzv. hotspoty – 

speciálně umístěné a nasvícené novinky, jež pomáhají zákazníkům k lepší orientaci 

při výběru zboží. Pro nejmladší zákazníky byly na prodejnách instalovány herní prvky 

(houpací koník a hrací kostky). Marketingová ředitelka Martina Horká pro Mediář 

uvedla, že v prodejnách s novým designem by se měl zákazník lépe orientovat 

a zároveň cítit. (Krupka, 2015) 

                                                 
29 (Plechatová, 2016)  
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2.3.3 Sociální sítě 

Společnost dm drogerie komunikuje prostřednictvím dvou sociálních sítí – od 

roku 2011 Facebooku a 2015 Instagramu. K 6. květnu 2017 se na Facebooku dm 

drogerie markt Česká republika nachází 166 822 lidí. Komunikovány jsou zde 

především produkty, jež jsou v obchodech prodávány. Výrazným prvkem na této 

sociální síti je budování komunity a vysoká aktivita administrátorů z řad společnosti. 

Téměř pod každým příspěvkem jsou zodpovězeny dotazy a připomínky zákazníků. 

(Facebook dm Česká republika, 2017) Stejně je tomu tak i v případě Instagramu 

dm_cesko, která má celkem 41, 7 tisíc ,,sledujících“. (Instagram dm_cesko, 2017)  

2.3.4 Public relations 

Tiskové centrum společnosti je uvedeno na webových stránkách dm drogerie, 

kde jsou pravidelně umísťovány tiskové zprávy. Tato sdělení se nejčastěji zabývají CSR 

aktivitami společnosti, informacemi o sortimentu a o stažených výrobcích. (dm 

drogerie, 2017d)  

Publicita o dm drogerii markt byla analyzována pomocí mediálního archivu 

Newton Media Search.  Pod klíčovým slovem „dm drogerie“, bylo nalezeno v období 

od 21. února 2016 do 21. února 2017 celkem 557 výstupů, jež referovaly  o společnosti 

dm drogerie markt. Z celkového počtu, připadlo 323 výsledků na tištěná média, 228 na 

online média a zbytek – 6 výstupů na televizi a rozhlas. Celkem 222 výstupů se týkalo 

produktů a produktových typů. 75 článků se věnovalo výhradně společnosti, jejím 

úspěchům a CSR aktivitám, což značí aktivní komunikaci ze strany společnosti.  

Obdobná analýza mediální publicity byla provedena u konkurentů společnost 

dm v oblasti drogistického zboží Rossmann a Teta. Na základě vyhodnocení dat bylo 

zjištěno, že mediální publicita dm drogerie nad oběma konkurenty převažuje. V případě 

společnosti Rossmann bylo v tomtéž sledovaném období vyhledáno celkem 260, u Teta 

drogerie 181 výstupů.  

2.3.5 CSR aktivity 

CSR aktivity, kterým se dm drogerie věnuje, podle marketingové ředitelky 

Martiny Horké, plně korespondují s filozofií firmy a skutečností, že dm jde příkladem. 

Společnost se každým rokem soustředí na tvorbu nových CRS aktivit, jejichž cílem je 

přínos pro všechny zúčastněné. (Martina Horká, 2012) V CSR aktivitách se zaměřuje na 

dvě oblasti – ekologickou a sociální odpovědnost. 
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Mezi nejvýraznější ekologické projekty patří kampaň Už dnes myslíme na zítřek, 

která upozorňuje zákazníky na téma trvalé udržitelnost. Při příležitosti této kampaně 

společnost ukončila  v roce 2015 vydávání plastových sáčků u pokladny zdarma a pro 

zákazníky připravila nákupní tašky bavlněné, pevné a skládací; jež jsou určené 

k opakovanému použití. Mezi další projekty například v roce 2017 patří Vysejte chrpy, 

pomozte včelám s cílem upozornit na úbytek včel a zeleně. (dm drogerie, 2017c) 
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2.4 Zákaznický časopis active beauty 

2.4.1 Charakteristika 

V prvním vydání je magazín profilován jako: ,,nový ženský časopis, ve kterém se 

dozvíte, jak pečovat o své tělo a o své zdraví. Naučíme se správně a účinně odpočívat 

objevíte nejžhavější novinky z oblasti módy a líčení. Navštívíme také moderní interiéry, 

ochutnáme recepty světové kuchyně, poznáte atraktivní místa…“30 Active beauty si 

klade za cíl být jiným časopisem, než s nimiž se setkáváme na novinových stáncích 

a přinášet zajímavé články ze světa zdravého životního stylu, péče o krásu těla i ducha. 

(active beauty, 2014, str. 3) Cílová skupina odpovídá zákazníkům – ženám od 25 do 

49 let. To, že je magazín zaměřen na ženy, dokazují i oslovení v úvodníku týmu active 

beauty ,,milé dámy“ (active beauty, 2016a, str. 3).  

Grafické provedení a kvalita výtisku působí dojmem lifestylového časopisu. 

Koncept časopisu je převzatý z rakouského originálu, jež na rozdíl od české verze 

vlastní redakci. Texty jsou z němčiny do češtiny překládány, o redakční úpravu se stará 

grafické studio Nebe s. r. o. Z komparativní analýzy 02/2016 rakouské a české verze 

bylo zjištěno, že obsah active beauty pro Českou republiku je převzatý z rakouského 

originálu. Překlad z němčiny v tomto čísle zaujímá 80 % redakční části. (active beauty, 

2016b) Active beauty pro Rakousko je určený jiné cílové skupině – ženám od 26 do 40 

let, jež je výrazně užší než v České republice. (Styria Content Creation, 2016) 

2.4.2 Distribuce 

Magazín je distribuován zákazníkům a členům věrnostního programu do 

schránky, dále je také k dispozici zdarma na prodejně. Na základě terénního výzkumu 

bylo zjištěno, že na prodejně se nachází stojany, na nichž jsou umístěny letáky 

a magazín active beauty. Distribuce na pobočce však v některých případech nelze 

považovat za efektivní, protože magazín je na stojanu vedle reklamních letáků snadno 

přehlédnutelný (viz obrázek č. 2). Elektronická verze časopisu je dostupná na webových 

stránkách společnosti nebo prostřednictvím mobilní aplikace dm. Active beauty má 

i svou online podobu na webové stránce www.active-beauty.cz. 

                                                 
30 (Active beauty, str. 3,  2006a)  

http://www.active-beauty.cz/
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Obrázek č 2 

Obrázek č. 2: Ukázka prezentace magazínu active beauty v impulzní zóně31 

2.4.3 Historie 

První číslo zákaznického časopisu active beauty vyšlo 24. února 2006 

v celkovém nákladu 200 tisíc kusů. (dm drogerie, 2017, www) V tomto roce byl 

magazín vydán celkem pětkrát. Obsah tvořily 3 hlavní rubriky – Wellness, Krása a 

Zdravý životní styl, do nichž patřily dílčí rubriky – Lidé/rozhovor, Pleť, Vlasy, 

Kosmetika, Beauty, Servis, Móda, Bydlení, Recepty, Výživa, Na cestách a Zdraví.  

První číslo bylo zaměřeno na zdravotní prevenci, důvodem mohla být kampaň 

společnosti Žijeme zdravěji. V rozhovoru v prvním čísle se objevila zpěvačka a herečka 

Zora Jandová. 

                                                 
31 Zdroj: autorka 
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Obrázek č 3 

Obrázek č. 3: Titulní strana 1. čísla z roku 200632 

 

V roce 2007 je active beauty vydáván již šestkrát ročně s novým podtitulem 

magazín zdravého životního stylu, kterému se také blíže věnuje. Do obsahu jsou nově 

zařazeny i pravidelné tipy pro wellness a zdraví, rubrika Žijeme zdravě a také horoskop. 

Hlavní rubriky zůstávají ve stejném počtu s tím rozdílem, že kategorie Zdravý životní 

styl byla přejmenována na Životní styl. Pro lepší přehlednost a usnadnění výběru článků 

podle čtenářského zájmu byl zaveden kategorizační systém (viz obrázek č. 4). Nově se 

v rozhovoru neobjevují pouze ženy, ale také můžu jako například v 3. čísle zpěvák Jiří 

Korn. 

 

Obrázek č 4 

Obrázek č. 4: Ukázka výstřižku kategorizačního systému33 

 

                                                 
32 Obálky knih (2017) 
33 Active beauty (2015, str. 13) 
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V roce 2008 funguje časopis stále ve stejném konceptu, nově však vychází první 

letní dvojčíslo, jež má dvakrát větší rozsah než běžné číslo. Koncept se nemění ani 

v roce 2009 a 2010, rozdílný je pouze počet vydání – v roce 2009 vychází časopis již 

osmkrát, o rok později devětkrát ročně. Časopis se také přesouvá i do digitální podoby a 

stará čísla lze dohledat na webových stránkách společnosti. Od roku 2011 vychází 

active beauty stále s totožným konceptem, který se mění až s prvním číslem roku 2016, 

vydání tohoto roku jsou také předmětem analýzy. Nový koncept odstraňuje 

kategorizační systém a přináší nové názvy a složení rubrik (viz 2.4.5 Obsahová 

struktura). 

 

2.4.4 Obsahová struktura magazínu z roku 2016 

Předmětem analýzy je 02/2016 vydání magazínu active beauty z roku 2016. Toto 

číslo bylo zvoleno náhodně jako reprezentativní vzorek. Vydání nejsou specificky 

zaměřená na jedno téma. Tematická podobnost článků vždy odpovídá dané roční době, 

v které dané číslo vyšlo, z toho důvodu lze považovat dílčí analýzu jednoho vydání za 

dostatečnou pro účely práce. Například v jarní vydání active beauty v roce 2006 bylo 

zaměřeno na  trvalou udržitelnost, alternativní přístupy ke zdraví, tipy na úklid 

domácnosti a očistnou kúru těla. V současné podobě magazínu se objevují tyto rubriky: 

Iniciativa moje dm, Úvod, Rozhovor, Krása, Inspirace, Životní styl a Horoskop. (active 

beauty, 2016b) 

Titulní strana 

Na titulní straně bývá většinou ilustrační fotografie převzatá z rakouského 

originálu magazínu. Na titulní straně čísla 02/2016 se objevila rakouská bloggerka Nina, 

o níž byl publikován článek v rakouské verzi active beauty. (active beauty, 2016c, 

str. 30–31) Česká verze magazínu fotografii bez použití článku pouze převzala. 

Na úvodních stranách se neobjevují žádné známé osobnosti, pouze rakouské 

fotomodelky. V roce 2015 společnost uspořádala na své Facebookové stránce soutěž 

o pozici na titulní straně magazínu. Na titulní straně se později objevila zákaznice dm 

a bloggerka Lenka Stránská. (Lenka Stránská, 2015) V záhlaví nalezneme název 

magazínu ,,active beauty“ je užíván specifický a jednoduchý logotyp34, jež svou 

nevýrazností neodpovídá typu tradičního lifestylového časopisu. Na titulní straně 

nalezneme upoutávky na jednotlivé články uvnitř magazínu. V zápatí nalezneme pruh 



38 
 

v bílé barvě, který odkazuje na webové stránky společnosti.  (active beauty, 2016d, 

str. 1) 

 

Obrázek č 5 

Obrázek č. 5: Titulní strana vydání 02/2016 (česká verze)35 

Rubriky  
 

Iniciativa moje dm – zde představuje společnost dm vlastní projekty a kampaně 

(viz 2.3 Marketingová komunikace společnosti dm). V čísle 02/2016 například 

představila kampaň ,,Pro vše, čím jsme“ pro podporu stejnojmenného sloganu. 

V každém čísle se objevuje rozhovor s celebritami a známými osobnostmi. V rubrice 

Krása jsou umístěné články zaměřené na vlasy, kosmetiku, líčení a péči o pokožku 

a módu. V rámci této rubriky se můžeme setkat s jak inspirativními články, tak 

s návody na vlasový a make-upový styling. Sekce Inspirace zahrnuje recepty a také 

                                                                                                                                               
34 Logotyp = graficky zpracovaná slovní ochranná známka (Vysekalová, 2012, str. 247) 
35 Active beauty (2016, str. 1) 
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příspěvky o bydlení, wellness nebo cestování. Další rubrikou je Životní styl s články 

o zdraví, psychologii, ekologii apod. Součástí magazínu je také rubrika Horoskop. 

 

Vizuální a jazyková stránka 

Grafická podoba magazínu je střídmá a minimalistická. Vizuální řešení pracuje 

s jednotným stylem písma, jež nalezneme na většině reklamních vizuálů společnosti dm.   

 V magazínu se často vyskytují stylisticky nevhodně sestavené texty, takovým 

příkladem může být tento odstavec v článku ,,Jarní očista“: ,,Po dlouhém chladném 

období však bývá pleť dehydratována a chybí jí pružnost a jas. Nohy byly schované 

v teplých punčoškách a téma odstraňování chloupků proto tak často opomíjené. A 

nepříjemné dolíčky na stehnech má obvykle na svědomí mlsání během vánočních svátků 

a celkově vydatnější strava.“36 Takto informačně zhuštěné texty značně omezují 

čtenářský komfort adresáta. (Vaňková, 2007, str. 121)  

Z hlediska jazyka se práce zaměřuje především na akceptabilitu37, neboť právě 

problematika ohleduplnosti autora textu vzhledem k adresátovi je v případě 

zákaznického časopisu nezbytná. Jako útvar národního jazyka byla pro active beauty 

zvolena spisovná čeština. (Minářová, 2011, str. 26)  

Texty jsou dobře strukturovány a obohaceny výraznými titulky a textovými 

boxy.  Díky tomu je čtenáři umožněno lépe porozumět komunikačnímu záměru autora, 

potažmo společnosti. Značné omezení čtenářského komfortu však nastává v případě 

písma, jež je velmi drobné a nevýrazné. Pro přehlednější orientaci nalezneme 

v magazínu velké množství ilustračních a produktových fotografií.  

                                                 
36 Active beauty (2016, str. 26) 
37 Akceptabilita = schopnost textu být recipientem kladně a vhodně hodnocen (Rábová, 2013, str. 15)  
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Obrázek č 6 

Obrázek č. 6: Ukázka vizualizace časopisu38 

 

 

 

Reklamní sdělení 

Na základě analýzy čísla 02/2016 bylo zjištěno, že inzertní plocha věnovaná 

jiným subjektům zabírá celkem 33, 6 % magazínu, zbytek 66, 4 % je věnován obsahu, 

v kterém jsou komunikovány produkty prodávané v obchodech dm. Současně bylo 

zjištěno, že v redakčním obsahu se objevují produkty nebo souvislosti se společností dm 

v 15 článcích z celkového počtu 21. Poměr komerčního sdělení je v magazínu vysoký, 

to lze však u firemního časopisu předpokládat. Zákaznický časopis byl analyzován 

i z hlediska persvazivity39. Na příkladu článku, u nějž by se na první pohled dala 

předpokládat jistá míra persvazivity, ,,Jarní úklid“ , nebyl nalezen žádný apel, text 

naopak nabádal k využití alternativního prostředku jako je ocet nebo citrónová šťáva. 

U článku byly zobrazeny jen produkty bez jakékoliv persvazivní tendence.  

                                                 
38 Active beauty (2016, str. 26–27) 
39 Persvazivita = vlastnost řečového aktu, jehož prostředky je adresát přesvědčován o určitém mínění 

nebo vybízen k jednání (Minářová, 2011, str. 262) 
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Obrázek č 7 

 

Obrázek č. 7: Ukázka článku Jarní úklid40 

 

  V magazínu můžeme dále pozorovat tendenci tematického sladění inzerce 

pánských holících strojů Gillette a článku o mužské péče o pleť.  

                                                 
40 Active beauty (2016, str. 40–41) 
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Obrázek č 8 

 

Obrázek č. 8: Příklad tematického sladění článku a inzerce41 

 

Příkladem tematického rozporu je inzerce značky Scholl s produkty pro péči 

o chodidla umístěná vedle článku ,,Umění diplomacie“ o osvojování diplomatického 

jednání (viz obrázek č. 8).  

  V článcích je umísťováno zboží prodávané jak na prodejnách dm, tak i produkty 

jiných společností, například internetového obchodu ZOOT. 

 

                                                 
41 Active beauty (2016, str. 30–31) 
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Obrázek č 9 

Obrázek č. 9: Ukázka rozporu inzerce a článku42 

 

2.4.5 Konkurence 

Největšími konkurenty v oblasti drogistického zboží je Teta a Rossmann. 

(Vokurková, 2014) Z hlediska zákaznického časopisu společnosti dm konkuruje jen 

drogerie Teta se svým časopisem Teta magazín. Rossmann vydává Rossmann Magazín, 

jedná se však jen o rozšířenou formu reklamního letáku s prezentací produktů bez 

dalšího obsahu.43 

                                                 
42 Active beauty (2016, str. 60–61) 
43 Kupi.cz (2017) 
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Obrázek č 10 

Obrázek č. 10: Ukázka titulní strany Rossmann magazínu44 

Teta magazín 

Řetězec drogerií Teta zastřešuje společnost p.k.Solvent s. r. o., která vznikla 

v roce 1992 jako velkoobchod s drogistickým zbožím. V roce 2012 prošla síť Teta 

kompletním rebrandingem a změnou komunikace. V roce 2013 vytváří nový 

komunikační nástroj lifestylový zákaznický časopis Teta magazín určený pro členy 

klubu Teta. (Teta drogerie, 2017) Design využívající škály pastelových barev a oblých 

tvarů byl vytvořen studiem Dynamo Branding & Design. (Dynamo Branding & Design, 

2017) 

 

                                                 
44 Kupi.cz (2017) 
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Obrázek č 11 

Obrázek č. 11: Ukázka titulní strany Teta magazínu45 

 

Pro názornou ukázku bylo analyzováno vydání 04/2017, které má celkem 43 

stran. Distribuce probíhá bezplatně na více než 500 pobočkách Teta po České republice, 

k dispozici je také na webových stránkách. (Teta drogerie, 2017) 

Součástí Teta magazínu je inzerce, která zaujímá 48, 8 % prostoru, zbytek 

tj. 51,2 % je věnováno redakčnímu obsahu. V obsahu Teta magazínu najdeme kapitoly -

 Teta aktuality, Teta slevy, Teta rozhovor, Teta krása, Teta zdraví, Teta vztahy, Teta 

domov, Teta luštění a Teta horoskop. (Teta magazín, 2017, 43 str.) 

V redakční části se nachází produktové novinky, aktuální slevy v řetězci Teta, 

rozhovor se známou osobností, oddechové články ze světa krásy, zdraví, lidských 

vztahů, křížovka a horoskop podle jednotlivých znamení na aktuální měsíc. Texty jsou 

připraveny redakcí vydavatelského domu Mafra a. s., mezi další autory například patří 

bloggerka Katka, jež připravila článek o jarních rtěnkách. (Teta magazín, 2017, 43 str.) 
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Srovnání Teta magazínu a magazínu active beauty 

  Při porovnání obou magazínů je patrné, že koncepty časopisů jsou velmi 

odlišné. Rozdíl nalezneme i v cílové skupině obou časopisů, Teta magazín je zaměřený 

na členy věrnostního Teta klubu, active beauty je určený všem zákazníkům. 

Nejmarkantnější rozdíl pozorujeme v kvalitě zpracování výtisku. Active beauty na první 

pohled působí jako luxusní lifestylový časopis, naopak Teta magazín působí z hlediska 

zpracování spíše jako slevový leták. To potvrzuje i zastoupení inzerce v časopise, jež je 

 právě v případě drogerie Teta zastoupena téměř z 50 % (v active beauty je to 33, 6%)  

a zároveň velké množství slevových nabídek. 

 Znatelnou výhodou Teta magazínu je vlastní redakční zpracování, které působí 

na čtenáře autenticky.  Originalitu obsahu Teta magazínu umocňují příspěvky od 

influencerů46, jako je například již zmíněný článek o jarních rtěnkách od bloggerky 

Kláry. Obsah časopisu active beauty je z velké části převzatý z rakouského originálu. 

V zákaznickém časopisu dm drogerie na rozdíl od Teta magazínu chybí prvky 

autenticity, pod články nenalezneme buď žádného autora nebo v České republice 

neznámého redaktora z řad redakce rakouského active beauty. 

Je zřejmé, že oba časopisy mají odlišné koncepty, jež nesou však podobné 

komunikační cíle šíření vlastního obsahu. Výhodou časopisu active beauty je zavedená 

pozice deset let na trhu, které Teta magazín ve své čtyřleté historii nedosáhl.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                               
45 Teta magazín (2017, str. 1) 
46 Influencer = vlivná osoba, která určuje trendy a vede své následovatele pomocí masových médií 

(Brown a Duncan, 2008, str. 8) 
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2.4.6 Swot analýza 

Swot analýza se zabývá následujícími kritérii hodnocení magazínu active beauty 

– silnými a slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami. (Jakubíková, 2008, str. 103)  

K relevantnímu utvoření swot analýzy věnující se magazínu active beauty napomohla 

i analýza konkurenčního titulu.  

 
Tabulka č. 1 

 

Tabulka č. 1: Swot analýza magazínu active beauty 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Silné stránky 

- Zavedené distribuční kanály 

- Zákaznický časopis zavedený na 
trhu (od roku 2006) 

- Kvalita zpracování, luxusně 
vypadající obal 

- Firma komunikuje vlastní obsah 

Slabé stránky 

- Nízká interakce se čtenářem 

- V některých případech rušivá 
inzerce nekorespondující 

s obsahem 

- Nelokalizovaný obsah – texty 
z větší části přeložené z němčiny 

Příležitosti 

- Možnost měření efektivity 
pomocí kupónů 

- Interakce se čtenářem (soutěže, 
čtenářský obsah) 

- Vlastní lokalizovaný obsah 

Hrozby 

- Rušivá inzerce odpoutá pozornost 
od obsahu 

- Nový/konkurenční zákaznický 
magazín v oblasti drogistického 

zboží 

- Neautentičnost textů a riziko 
neztotožnění se čtenáře s nimi 
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3. Praktický výzkum 

3.1 Metodologie výzkumu 

Kvantitativní výzkum47 proběhl v době od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017. Výzkum se 

zaměřuje na spokojenost čtenářů s různými parametry magazínu active beauty Jako 

metoda získání dat od čtenářů magazínu active beauty byl zvolen strukturovaný 

dotazník48. Následná zjištění budou sloužit jako výchozí informace pro zformulování 

doporučení. Dotazník byl respondentům distribuován pomocí nástroje Google Forms 

a sestaven z dvanácti otázek uzavřených a jedné otázky otevřené. Všechny otázky 

uzavřené byly povinné, otevřená otázka byla nepovinná. V úvodu dotazníku byly 

respondentům předkládány filtrační otázky, které zajišťují, aby na další otázky 

odpovídali jen správní respodenti – v tomto případě zákazníci dm drogerie a posléze 

čtenáři active beauty. (Kozel, 2006, str. 165) 

3.2 Fakta o respondentech 

 

Z celkového počtu 404 respondentů byly z 99 % ženy a z 1% muži. Věková skupina 

15–26 let byla zastoupena z 45,3 %, 27-39 let z 22,2 %, 40-49 let z 31%, 50 – 59 

z 0,5 %, a skupina 60+ z 1 % Výše definovaná cílová skupina společnosti dm zde byla 

zastoupena (ve věkové kategorii 26–39 a 39-49 let) ve většinovém poměru 53,2 %. 

Respondenti pocházeli nejčastěji ze Středočeského kraje a Hlavního města Prahy 

(viz tabulka č. 3). 

Tabulka č.  2 

Věková skupina Zastoupení v % 

15 - 26 45,3 

27 - 39 22,2 

40 - 49 31 

50 - 59 0,5 

60+ 1 

Tabulka č. 2: Věkové skupiny zastoupeny v procentech 

                                                 
47 Kvantitativní výzkum = slouží k tomu, abychom mohli údaje z dotazníku měřit a kvantifikovat (Kozel, 

2006, str. 119) 
48 Strukturovaný dotazník = má pevnou logickou strukturu, využívá většinou otázky s uzavřeným počtem 

variant (Kozel, 2006, str. 163) 
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Tabulka č.  3 

Kraj 

Zastoupení 

v % 

Hlavní město Praha 27,6 

Středočeský kraj 19,7 

Liberecký kraj 5,4 

Ústecký kraj 6,4 

Jihočeský kraj 7,4 

Moravskoslezký kraj 5,9 

Ostatní kraje pod 5 % 27,6 

Tabulka č. 3: Zastoupení respondentů podle místa bydliště 

 

3.3  Cíle dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření je získat komplexní náhled zákazníků dm drogerie, kteří 

jsou zároveň čtenáři magazínu active beauty, na jednotlivé atributy zákaznického 

časopisu společnost dm. Záměrem je zjistit, jak vnímají active beauty a jak jsou s ním 

spokojení. Otázky budou zaměřené na obsahovou a vizuální stránku tohoto nástroje. 

Zaměřují se i na schopnost magazínu čtenáře inspirovat. Dále bude zjišťováno, jestli je 

časopis motivací k návštěvě pobočky, kolik času časopisu zákazníci věnují a jak jsou 

spokojeni s rozsahem. Hodnoceny budou i jednotlivé rubriky, jejich oblíbenost 

a schopnost zaujmout.. Na základě tohoto dotazníku budou posléze formulována 

příslušná doporučení, jež by mohla být prospěšná v budoucím vývoji magazínu active 

beauty.  
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3.4 Řešení výzkumu dle oblastí hodnocení 

3.4.1 Filtrační otázky 

Otázka č. 1: ,,Znáte drogerii dm markt?“ 

 
Z hlediska logické struktury byly na úvod dotazníku použity filtrační otázky, aby 

bylo zajištěno, že na věcné otázky budou odpovídat jen ti respondenti, kteří dm drogerii 

a časopis active beauty znají. Úvodní otázka se zabývala znalostí společnosti, z které 

vyplynulo, že 99 % respondentů dm drogerii zná (graf č. 1).  

Graf č.1 

 
Graf č. 1 

Otázka č. 2: ,,Navštěvujete dm drogerii alespoň 1x měšíčně?“ 

Celkem 79 % dotazovaných navštěvuje dm drogerii alespoň 1x měsíčně. Jedná 

se o filtrační otázku, díky které dostaneme relevantní respondenty, kteří jsou zákazníky 

dm drogerie. (Graf č. 2)  

Graf č. 2 

 
Graf č. 2: Počet respondentů, kteří navštěvují dm drogerii alespoň 1x měsíčně. 
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Otázka č. 3: ,,Máte zákaznickou kartičku dm active beauty svět výhod?“ 

Ve výzkumu se objevilo celkem 77, 2 % zákazníků, jež vlastní zákaznickou 

kartičku dm active beauty v rámci věrnostního programu (graf č. 3). 

 

Graf č. 3 

 
Graf č. 3: Počet respondentů zapojených do věrnostního programu active beauty. 

 

Otázka č. 4: ,,Znáte magazín active beauty společnosti dm?“ 

Znalost magazínu je poměrně vysoká, 78, 1 % uvedlo (graf č. 4) , že magazín 

znají a z toho 90, 3 % respondentů (graf č. 5)  jej v minulosti četlo nebo jím listovalo. 

 

Graf č.  4 

 

Graf č. 4: Znalost magazínu active beauty 

 

 

 

 



52 
 

 

Otázka č. 5: ,,Četl/a nebo jste procházel/a někdy magazín active beauty?“  

 

Graf č. 5 

 

Graf č. 5: Znalost magazínu active beauty 

3.4.2 Distribuční kanály 

Otázka č. 6: ,,Z jakých zdrojů se Vám magazín active beauty dostává?“ 

 

S active beauty magazínem se zákazníci nejčastěji (z 48,8 %) setkávají 

v poštovních stránkách. Celkem 40,9 % dotázaných uvedlo, že magazín získávají na 

pobočkách dm drogerie. Zbytek respondentů preferuje elektronickou verzi magazínu 

(6,3 %) využívá webové stránky, 1,2 % zákazníků čte beauty magazín v mobilní 

aplikaci dm (viz graf č. 6).   

Graf č. 6 

 

Graf č. 6: Distribuční kanály magazínu 
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Otázka č. 7: ,,Máte aplikaci od společnosti dm?“ 

 

Mobilní aplikaci si stáhlo celkem 9, 4 % dotázaných (viz graf č. 7). Zajímavé je, 

že pouze 1, 2 % z celkového počtu respondentů využívá ke čtení magazínu active 

beauty právě mobilní aplikaci. V kombinaci s předchozí otázkou z dotazníkového 

šetření vyplývá, že zhruba každý osmý, který má mobilní aplikaci, ji využívá ke čtení 

magazínu.  

 

 

Graf č.  7 

 

Graf č. 7: Počet respondentů, kteří mají aplikaci dm 

 

3.4.3 Hodnocení schopnosti inspirovat obsahem 

 

Otázka č. 8: ,,Jak hodnotíte obsah magazínu active beauty? Nacházíte v něm dostatek 

inspirace?“ 

 

Více než polovina respondentů hodnotí obsahovou stránku z hlediska míry 

inspirace pozitivně. 18, 5 % dotázaných zaujal v souvislosti s touto otázkou neutrální 

postoj. Negativně (s odpověďmi ,,spíše ne“ a ,,rozhodně ne“) hodnotilo magazín 31,1 % 

dotázaných zákazníků (viz graf č. 8) 
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Graf č. 8 

 

Graf č. 8: Inspirace v magazínu active beauty 

3.4.4 Active beauty jako motivace k nákupu 

Otázka č. 9: ,,Motivuje Vás active beauty k nákupu na pobočce dm?“ 

 
Z šetření vyplynulo, že více než polovina dotazovaných nespatřuje v active 

beauty magazínu inspiraci k nákupu v dm drogerii.  Impuls k nákupu po přečtení beauty 

magazínu pociťuje  (odpověď ,,rozhodně ano“) pouze 5, 1 % respondentů a s odpovědí 

,,spíše ano“ 27,2 % respondentů. 

Graf č. 9 

 

Graf č. 9: Motivace k nákupu po přečtení active beauty  

3.4.5 Hodnocení vizuální podoby 

Otázka č. 10: ,,Jak hodnotíte vizuální stránku časopisu?“ 

Pozitivní postoj z hlediska vizuální podoby magazínu zastávají více než tři pětiny 

dotázaných. Neurálně se vyjádřilo 16, 3 %. Necelá jedna pětina hodnotí vizuální stránku 

magazínu negativně. (Graf č. 10) 
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Graf č.  10 

 

Graf č. 10: Hodnocení vizuální stránky časopisu 

3.4.6 Hodnocení jednotlivých rubrik 

Otázka č. 11: ,,Jak hodnotíte jednotlivé rubriky magazínu na škále od 1–5, přičemž 

1=rozhodně se mi líbí a 5= rozhodně se mi nelíbí.“? 

V této otázce byly hodnoceny jednotlivé rubriky na škále 1–5, přičemž 

1 odpovídala označení ,,rozhodně se mi líbí“ a 5 značila ,,rozhodně se mi nelíbí“. 

Hodnocení byla zprůměrována. Nejlépe hodnoceny byly rubriky ,,Krása“ 

s aritmetickým průměrem 2,22 a ,,Rozhovor“ 2,24. Méně oblíbené pak s průměrem 2,35 

rubrika ,,Inspirace“ a 2,39 ,,Životní styl“. Rubrika ,,Horoskop“ se od ostatních nejvíce 

odlišuje a to průměrnou známkou 3,66 . Protože osamocená metrika průměru může 

vyhodnocení zkreslovat, je přiloženo grafické vyjádření četnosti jednotlivých odpovědí  

(graf č. 11), ze kterého vyplývá velké zaujetí pro rubriku ,,Krása“ a naopak nezájem 

o rubriku Horoskop. 

Tabulka č.  4 

Rubrika 

Průměrná 

známka Nejčetnější odpověď 

Rozhovor 2,24 

,,Nemůžu posoudit" - neutrální 

odpověď 

Krása 2,22 ,,Líbí se mi" 

Inspirace 2,35 ,,Líbí se mi" 

Horoskop 3,66 

,,Nemůžu posoudit" - neutrální 

odpověď 

Životní 
styl 2,39 ,,Líbí se mi" 

Tabulka č. 4: Hodnocení jednotlivých rubrik 
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Graf č.  11 

 

Graf č. 11: Grafické vyjádření hodnocení jednotlivých rubrik  
 

3.4.7 Hodnocení přítomnosti reklamního sdělení 

 
Otázka č. 12: ,,Jak hodnotíte přítomnost reklamního sdělení u textů/článků?“ 

 

Inzerci hodnotí v 59, 4 % respondenti jako přirozenou součást a nevadí jim. Tato 

sdělení v magazínu nezaznamenalo 7, 9 % respondentů. Reklamní sdělení za rušivý 

element považují pouze 32, 7 % dotázaných (graf č. 12). 

 

Graf č. 12 

 

Graf č. 12: Hodnocení přítomnosti reklamního sdělení 

 

3.4.8 Doba strávená čtením magazínu 

Otázka č. 13: ,,Jak dlouhou dobu u čtení beauty magazínu strávíte?“ 

Dotazovaní uvedli, že nejčastěji u magazínu tráví 5-10 minut. Dále 35,8 % 

uvedlo, že magazínu věnují nejvýše 5 minut svého času, další pětina respondentů si 
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vynahrazuje 10-20 minut svého času. Pouze 3, 1 % věnují magazínu pozornost na 

20 minut a více (graf č. 13). 

 

Graf č. 13 

 

Graf č. 13: Doba strávená u active beauty magazínu 

 

3.4.9 Hodnocení rozsahu magazínu 

 

Otázka č. 14: ,,Jak hodnotíte rozsah 55-75 stran?“ 
 

Spokojenost s rozsahem magazínu uvedla více než polovina dotázaných, která  

považuje počet stran za přiměřený. Rozsah 55-75 stran je pro 7,9 % velmi dlouhý a pro 

33,1 % dlouhý. Zbytek – 6, 3 % by uvítalo méně stran.  

Graf č.  14 

 

Graf č. 14: Hodnocení rozsahu magazínu 

3.4.10 Čtenost podobných zákaznických časopisů  

Otázka č. 15: ,,Čtete podobné časopisy od jiných firem?“ 
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Více než polovina respondentů uvedla, že nečte další zákaznické časopisy. 

57,1% tak  věnuje pozornost jen active beauty. Jako příklad jiného obdobného 

zákaznického časopisu dotazovaní nejčastěji uváděli Albert magazín, Teta magazín 

a ZOOT magazín.  

 

Graf č.  15 

 
Graf č. 15: Čtenost jiných zákaznických časopisů 
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3.5 Závěr dotazníkového šetření 

Cílem dotazníku bylo zjistit, jak respondenti hodnotí magazín active z různých 

perspektiv a na základě těchto zjištění formulovat doporučení do budoucna. Prvním 

z nich byla znalost magazínu, jež se u zákazníků prokázala jako velmi dobrá (78,1 % 

dotázaných zná). Nejčastějším distribučním kanálem pro respondenty byla poštovní 

schránka.  

Obsahová stránka z hlediska míry inspirace byla hodnocena převážně pozitivně. 

Stejně tak byla klasifikována i vizuální podoba magazínu, jež se líbila více než třem 

pětinám dotazovaných. Naopak se prokázalo, že více než polovina respondentů nevnímá 

active beauty jako něco, co je motivuje k nákupu. Jednotlivé rubriky byly z hlediska 

osobních preferencí respondentů hodnoceny převážně pozitivně. Nejhůře hodnocená 

byla v tomto případě rubrika Horoskop.  

Dle výsledků dotazníkového šetření, tráví čtenáři u magazínu nejčastěji 5-10 

minut. Rozsah magazínu 55-75 je pro většinu respondentů přiměřený a vyhovující. Více 

než polovina čtenářů active beauty uvedla, že nečtou jiný zákaznický časopis. Nejčastěji 

uváděnými konkurenčními časopisy byly Albert magazín, Teta magazín a ZOOT 

magazín. 

Efektivita časopisu byla prokázána především v oblasti získávání nových 

čtenářů, a to vzhledem ke skutečnosti velmi dobré znalosti active beauty magazínu 

u zákazníků. 78,1 % dotázaných zákazníku časopis zná a z toho 90,3 % jej dokonce čte. 

Značný nedostatek z hlediska efektivity lze spatřit ve schopnosti motivovat k nákupu, 

kterou nespatřuje více než polovina respondentů. Doporučení pro budoucí rozvoj 

magazínu je na základě dosažených výsledků formulováno v následující kapitole. 
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4. Doporučení pro budoucí rozvoj magazínu active 
beauty 

4.1 Distribuce 

Na základě terénního výzkumu v prodejně a dotazníkového šetření bylo zjištěno, 

že distribuce magazínu v prodejně nelze považovat za zcela efektivní. Časopis je na 

prodejně snadno přehlédnutelný (viz obrázek č. 2 v dílčí kapitole 2.4.2 Distribuce), což 

podporuje i fakt, že se nachází na společném stojanu s inzertními materiály. Vzhledem 

k tomu, že 40,9 % respondentů uvedlo, že získávají časopis z prodejny by se nabízelo 

otestovat distribuci časopisu na více místech na prodejně jako na obrázku č. 11, 

popřípadě optimalizovat distribuci na referenčním místě u pokladny. 

 

Obrázek č 12 

Obrázek č. 11: Ukázka možnosti otestování jiného umístění active beauty magazínu po 

pobočce49 

4.4 Vlastní redakční úprava 

Na základě komparativní analýzy vydání 02/2016 české i rakouské verze active 

beauty magazínu, bylo zjištěno, že přejímá 80 % rakouského originálu. S přihlédnutím 

ke konkurenčnímu Teta magazínu a dalším lifestylovým časopisům, jež vychází 
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v podobném nákladu jako active beauty (200 tisíc kusů), by bylo vhodné vytvořit vlastní 

redakční zastoupení. Články by tak byly lépe lokalizované a přizpůsobené pro českého 

zákazníka. Současně také cílové skupině, jež je oproti rakouskému vydání odlišná. 

Příkladem nevhodné adaptace rakouského originálu může být i titulní strana. Na 

titulní straně rakouského originálu se často objevují známé osobnosti, jež zaručují větší 

atraktivitu a rozpoznatelnost vydání. Takovým příkladem může být právě zkoumané 

vydání 02/2016, na jehož titulní straně je rakouská bloggerka Nina, jež osloví rakouské 

čtenářky, nikoli však české. V České republice není známá a na českého čtenáře může 

působit jako fotografie z fotobanky.  

4.2 Úprava obsahu 

Z dotazníkového šetření vyšla jako nejhůře hodnocená rubrika Horoskop a 

největším počtem odpovědí ,,nelíbí se mi“ a „rozhodně se mi nelíbí“. Jedna třetina 

respondentů současně nenachází v časopise dostatek inspirace. Faktem je, že 

respondenti neměli možnost se možnost vyjádřit k jednotlivým rubrikám z důvodu 

omezeného rozsahu dotazníku. Za účelem detailnějšího analyzování oblíbenosti 

jednotlivých rubrik by bylo vhodné realizovat  šetření focus group, které by umožnilo 

získat hlubší vzhled o tom, co si cílová skupiny o active beauty magazínu myslí a co by 

chtěla zlepšit.  

4.3 Spolupráce na obsahu s influencery 

Dm drogerie markt spolupracuje s influencery dlouhodobě, a to zejména při 

komunikaci nových produktů. Další možnost kooperace se nabízí právě při tvorbě nebo 

komunikaci obsahu magazínu active beauty. Z hlediska obsahu by se jednalo o články, 

jejichž autory by byli bloggeři zabývající se krásou a zdravým životním stylem. Ti by 

pak obsah mohli komunikovat dále prostřednictvím svých kanálů – blog, sociální sítě 

apod. Další možností je také komunikace obsahu typu líčení a vlasového stylingu podle 

magazínu active beauty. O takový projekt se už v minulosti pokusila například 

Youtuberka Petra Lovely Hair (obrázek č. 12).  

                                                                                                                                               
49 Zdroj: autorka 



62 
 

 

Obrázek č 13 

Obrázek č. 12: Youtuberka Petra a náhled videa50 

4.5  Interakce se čtenářem a měření efektivity 

Na základě analýzy čísla 02/2016 bylo zjištěno, že se v obsahu nenachází žádné 

prvky interakce se čtenářem, jež by zároveň prokazovaly zpětnou vazbu od čtenářů. 

Výchozím bodem je také vyhodnocení dotazníku, které ukazuje, že 32,3 % respondentů 

s odpovědí „spíše ano“ a ,,rozhodně ano“ motivuje active beauty k nákupu. Nabízí se 

otestovat případné zvýšení motivace například pomocí slevových kódů umístěných 

v magazínu. Tímto nástrojem by se dala zároveň měřit efektivita magazínu. Do 

magazínu by se zároveň mohly současně přidat soutěže a nabídka vlastního obsahu pro 

čtenáře, což by vedlo k posílení interakčních prvků a zapojení čtenářů.  

Věrnostní program dm active beauty má v současné době více než 2 miliony 

zákazníků. Zákazníky lze tedy z velké části považovat za loajální. Tuto skutečnost 

active beauty ve své obsahu neodráží. Z toho důvodu je dalším návrhem větší propojení 

dm active beauty světa výhod s magazínem active beauty. Jednou z možností je 

například samostatná rubrika věnovaná výhodám, jež z členství v klubu plynou. 

 

                                                 
50 Petralovelyhair (2012) 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo nejprve uceleně zařadit a podložit roli 

zákaznického časopisu v rámci content marketingu a corporate publishingu. K tomuto 

cíli dopomohlo i využití příslušných příkladů z historie i současnosti. Dle těchto 

poznatků byla komplexně popsána teoretická východiska a přiblížen význam oboru 

firemního publikování.  

Dalším cílem, jež vychází ze samotného názvu práce, bylo zjistit, zda je magazín 

active beauty efektivním nástrojem marketingové komunikace společnosti dm drogerie. 

Postup vyhodnocení vedl přes několik následujících kroků.  

V práci byla nejprve představena společnost dm drogerie markt z hlediska její 

charakteristiky, historie a vybraných marketingových nástrojů. V další části se práce 

soustředila výhradně na zákaznický časopis active beauty, jež byl podroben deskriptivní 

analýze, která se zaměřila na obsahovou, vizuální a distribuční stránku magazínu. Pro 

přiblížení trhu zákaznických časopisů v oblasti drogistického zboží byla do práce 

zařazena komparativní analýza s konkurenčním titulem Teta magazín, jež ukázala 

odlišné koncepty obou časopisů.   

Za účelem zjištění, do jaké míry je časopis efektivní, bylo v další části práce 

realizováno dotazníkové šetření. Efektivita časopisu byla prokázána především v oblasti 

získávání nových čtenářů, a to vzhledem ke skutečnosti velmi dobré znalosti active 

beauty magazínu u zákazníků. Ze zjištění, že 9 z 10 zákazníků active beauty čte, 

můžeme aplikovat pro vyhodnocení poznatky z teoretické části. Tyto informace v rámci 

efektivity zákaznického časopisu ukázaly, že zákazníci, kteří časopis čtou, vnímají 

značku mnohem pozitivněji než právě ti, kteří zákaznický časopis nečtou.  

Analýza zároveň odhalila nedostatky v míře inspirace, jež čtenářům časopis 

přináší a zároveň také v nedostatečné motivaci zákazníků k nákupu na základě přečtení 

active beauty. Z hlediska poznatků z teorie, deskriptivní analýzy a provedeného 

výzkumu byla formulována příslušná doporučení, která by mohla být impulsem 

budoucího rozvoje active beauty magazínu a možné zvýšení efektivity tohoto 

komunikačního nástroje. Práce splnila své cíle a její výsledky mají reálný potenciál pro 

využití v rámci marketingové komunikace společnost dm drogerie v praxi. 

Práce se zaměřila především na problematiku pohledu ze strany zákazníka.  

Prostor pro rozšíření bakalářské práce a možnosti dalšího zkoumání tématu nalézáme 
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především ve spojení s obsahovou strukturou magazínu a s motivací návštěvy prodejny 

na podnět active beauty magazínu, jež by mohla být podrobněji zkoumána dalšími 

kvalitativními výzkumy. 

Rozsah práce byl překročen z důvodu šíře daného tématu a potřeby komplexního 

zhodnocení problematiky zákaznického časopisu v rámci teoretických východisek 

marketingové komunikace a způsobu praktického využití.  
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Summary 
 

In the thesis there is firstly introduced the dm drogerie markt company (nazev 

spolecnosti s právní formou), its characteristics, history and selected marketing tools. 

The following part the thesis is focused on the active beauty magazine. The magazine is 

subject to descriptive analysis with focus on the content, visual and distribution side of 

the magazine.  

In order to determine the communication effectivness of the magazine a 

questionnaire survey was conducted. The survey is mainly analyzing the behaviour of 

current readers and the role of the journal in terms of  customer acquisition. We can use 

the finding that 9 out of 10 is reading active beauty in order to apply knowledge from 

the theoretical part for further conclusions. One of the main conclusion is that customers 

who read the magazine perceive the brand more positively than those who don´t read 

the magazine. 

The analysis also revealed that there is lack of inspiration among readers, they 

are not incentivised enough to perfrom an action including purchase. Based on 

theorethical point of view, descriptive analysis and conducted research the relevant 

recommendations were formulated. These recommendations have real potential to 

contribute to the future developments of the active beauty magazine to become truly 

powerful communication tool of the company. Thus we can conclude that the work 

successfully achieved its goals and the results can be used in practice . 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Dotazník k výzkumu efektivity zákaznického časopisu active beauty  

1. Znáte drogerii dm markt? 

ANO 

NE 

 

2. Navštěvujete dm drogerii alespoň 1x měšíčně? 

ANO 

NE 

 

3. Máte zákaznickou kartičku dm active beauty svět výhod? 

ANO 

NE 

 

4. Znáte magazín active beauty společnosti dm? 

ANO 

NE 

 

5. Četl/a nebo jste procházel/a někdy magazín active beauty? 

ANO 

NE 

 

6. Z jakých zdrojů se Vám magazín active beauty dostává? 

Pobočka drogerie 

Ze schránky 

Webové stránky dm markt 

Aplikace 

 

7. Máte aplikaci od společnosti dm? 
ANO 

NE 
 

 



 

8. Jak hodnotíte obsah magazínu active beauty? Nacházíte v něm dostatek 

inspirace? 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Nevím/nedokážu posoudit 

Spíše ne 

Rozhodně ne 

 

9. Motivuje Vás active beauty k nákupu na pobočce dm? 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Nevím/nedokážu posoudit 

Spíše ne 

Rozhodně ne 

 

10. Jak hodnotíte vizuální stránku časopisu? 

Rozhodně  se mi líbí 

Spíše se mi líbí 

Nevím/nedokážu posoudit 

Spíše se mi nelíbí 

Rozhodně se mi nelíbí 

 

11. Jak hodnotíte jednotlivé rubriky magazínu na škále od 1–5, přičemž 1=rozhodně 

se mi líbí a 5= rozhodně se mi nelíbí.“? 

Sloupec:     Řádek: 

Rozhodně  se mi líbí    Rozhovor 

Spíše se mi líbí    Krása 

Nevím/nedokážu posoudit   Inspirace 

Spíše se mi nelíbí    Horoskop 

Rozhodně se mi nelíbí   Zdravý životní styl 

 

12. Jak hodnotíte přítomnost reklamního sdělení u textů/článků? 

Nezaznamenal jsem 

Beru jako přirozenou součást/nevadí mi 



 

Ruší mě ve čtení/vadí mi 

 

13. Jak dlouhou dobu u čtení beauty magazínu strávíte? 

0–5 minut 

5–10 minut 

10–20 minut 

20 a více minut 

 

 

14. Jak hodnotíte rozsah 55-75 stran? 

Velmi dlouhé 

Dlouhé 

Přiměřené 

Krátké 

Velmi krátké 

15. Čtete podobné časopisy od jiných firem? 

ANO 

NE 

16. Pokud ano, jaké? (vypište)  

 

17. Vaše pohlaví? 

ŽENA 

MUŽ 

 

18. V jakém kraji bydlíte? 

Hlavní město Praha 

Středočeský kraj 

Liberecký kraj 

Ústecký kraj 

Plzeňský kraj 

Karlovarský kraj 

Jihočeský kraj 

Jihomoravský kraj 



 

Olomoucký kraj 

Moravskoslezký kraj 

Zlínský kraj 

Pardubický kraj 

Královehradecký kraj 

Vysočina 

 

19. Kolik Vám je let? 

15–26 

27–39 

40–49 

50–59 

60+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


