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Abstrakt 

Diplomová práce Komparativní kvantitativní obsahová analýza fotografií na timeline 

regionálních facebookových stranek časopisu ELLE se v teoretické částí zabývá teorií 

vizuální kultury, jakou roli hrají obrazy respektive fotografie v dnešní digitální době. Dále 

je představeno prostředí Facebooku z hlediska online marketingu a popsáno spravování 

facebookových stránek. Třetí kapitola nabízí exkurz do vývoje světové značky časopisu 

ELLE společně s uvedením současných vlastníků licencí v deseti zkoumaných zemích 

(Austrálie, Blízký východ, Brazílie, Česká republika, Hongkong, Indie, Jižní Afrika, 

Rusko, USA, Velká Británie). Poslední teoretická kapitola zastřešuje téma z hlediska 

globalizace komunikace časopiseckého trhu a internetu. Následuje výzkumná literární 

rešerše, která uvádí přehled současných podobně zaměřených studií, jenž slouží jako 

inspirační zdroj k nastolení vlastního výzkumného šetření. Metodologická část nejprve 

představuje metodu kvantitativní obsahové analýzy společně s její aplikací na výzkum 

fotografií. Dále nastolení samostatného výzkumu s cílem zodpovědět otázku: „Existují 

regionální rozdíly v tematické skladbě publikovaných fotografií na facebookových 

stránkách jednotlivých mutací časopisu ELLE?“ 

 

Abstract  

Theoretical part of diploma thesis Comparative quantitative content analysis of photos 

from Timeline regional Facebook pages of ELLE Magazine explores the theory of visual 

culture, what kind of role pictures or photos play in contemporary digital age. Also 

Facebook online marketing and Facebook pages are described. The third chapter of thesis 

looks into history of global trade brand ELLE Magazine and it describes the owners of 

brand-license in examined regional countries (Australia, Middle East, Brasil, Czech 

Republic, Hong Kong, India, South Africa, Russia, US, United Kingdom). The last 

theoretical section explores a globalization of communication including magazine trade 



 

 

 

 

and the Internet.  The thesis also contains research review of contemporary studies with 

similar topic. Methodological part firstly describes a content analysis and its aplication 

on research of photos. Secondly a diploma research with main reseach question: Are 

regional differences in thematic composition of published photos on facebook pages of 

ELLE magazines? 
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Úvod 

Sociální sítě se pro mnohé staly každodenní součástí života. Prostřednictvím 

online platforem nalézáme informace, zábavu, komunikujeme s ostatními, prezentujeme 

svoje zájmy a vytváříme si obraz sebe samých. Prezentace nezůstává pouze u osob. Dnes 

je mnohem častější, že každá událost, podnikatelská činnost, instituce a produkt má svoji 

vlastní facebookovou stránku k poskytování informací a propagaci. Právě otázka vizuální 

propagace oficiálních facebookových stránek časopisu ELLE je tématem této diplomové 

práce.  

Komparativní kvantitativní obsahová analýza fotografií na timeline regionálních 

facebookových stránek časopisu ELLE se zaměřuje na analýzu deseti regionálních 

facebookových stránek (Austrálie, Blízký východ, Brazílie, Česká republika, Hongkong, 

Indie, Jižní Afrika, Rusko, USA, Velká Británie) z hlediska tematické skladby fotografií, 

míry globálního a lokálního přizpůsobení a pestrosti vizuality publikovaných snímků.  

Výzkum fotografií z facebookových profilů vychází ze silné tradice lifestylového 

časopisu ELLE, v němž vizualita hraje klíčovou roli. „ELLE je časopis, který se čtenářkami 

mluví prostřednictvím fantazie a obrazů,“ charakterizuje český titul vydavatelství Burda 

International. Typická obraznost časopisu neunikla pozornosti ani významnému 

teoretikovi Rolandu Barthesovi (2004): „ELLE je prestižní časopis – jeho titul je 

přinejmenším legendární – a jeho úlohou je předkládat vysněnou eleganci široké 

veřejnosti (…).“ (s. 77) 

Teoretická část práce se blíže zaměřuje na teorii vizuální kultury, jakou roli hrají 

obrazy respektive fotografie v dnešní digitální době. Dále je představeno prostředí 

Facebooku z hlediska online marketingu a popsáno spravování facebookových stránek. 

Třetí kapitola nabízí exkurz do vývoje světové značky časopisu ELLE společně  

s uvedením současných vlastníků licencí ve zkoumaných zemích. Poslední teoretická 

kapitola zastřešuje téma z hlediska globalizace komunikace časopiseckého trhu  

a internetu. Následuje výzkumná literární rešerše, která uvádí přehled současných 

podobně zaměřených studií, jež slouží jako inspirační zdroj k nastolení vlastního 

výzkumného šetření. Metodologická část nejprve představuje metodu kvantitativní 

obsahové analýzy společně s její aplikací na výzkum fotografií. Dále nastolení 

samostatného výzkumu s cílem zodpovědět otázku: „Existují regionální rozdíly 

v tematické skladbě publikovaných fotografií na facebookových stránkách jednotlivých 

mutací časopisu ELLE?“  
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1. Teorie vizuální kultury 

Média se podílejí na šíření obrazu prostřednictvím různých komunikačních kanálů 

s cílem informovat, zároveň však reflektují a uchovávají obraz doby. V diplomové práci 

se věnuji vizuálnímu obsahu na nejrozšířenější sociální síti Facebooku, a proto nejprve 

představím kontext vnímání obrazu ve společnosti podle teorie vizuální kultury.   

Současná industrializovaná společnost je obklopena obrazem v podobě barevných 

plakátů, reklamních letáků, ilustrací v novinách a časopisech, webovou grafikou, ale  

i videem či virtuální realitou počítačových her. „Jedním z charakteristických znaků 

postmoderny je nadvláda obrazu. (…) Zdá se, že tento trend pokračuje.“ (Mirzoeff, 2012, 

s. 21) Mirzoeff (2012) tvrdí, že „obrazy nejsou pouhou součástí každodenního života, ale 

každodenní život vytváří.“ (s. 13) Nadbytek vizuální zkušenosti v postmoderní kultuře, 

přístup k analyzování viděného a postmoderní globalizace vizuální sféry jako 

všednodenního jevu jsou stěžejní témata studia vizuální kultury. „Vizuální kultura se 

zabývá vizuálními událostmi, ve kterých spotřebitel odhaluje významy a získává 

informace nebo požitky za pomoci vizuální technologie, tj. aparátu vytvořeného pro běžný 

pohled nebo pro posílení vidění,“ např. olejomalba, televize a internet (tamtéž, s. 14–15).  

James Elkins (2003) popsal ve třech přístupech dosavadní nahlížení na vizuální 

kulturu: 1. vizuální kultura jako nová disciplína, 2. vizuální kultura je interdisciplinární 

nezajímavým způsobem, 3. vizuální kultura je interdisciplinární zajímavým způsobem 

(blíže viz s. 27–30). Sám navrhl deset způsobů, jak udělat vizuální studia jako obor 

obtížnější a zároveň zajímavější (blíže viz tamtéž, s. 63–123).  

Je potřeba říct, že schopnost vnímat obrazy a přisuzovat jim významy tu byla od 

počátku věků, dosvědčují to např. pravěké jeskynní malby, avšak vizuální kultura, tak jak 

ji chápeme dnes, vychází z postmoderních teorií opírající se o moderní technologické 

možnosti zobrazování (fotografie, film, televize, internet). Právě nové médium jako je 

fotografie a film vedlo k tzv. obratu k obrazu (pictorial turn), jenž definoval  

W. J. T. Mitchell (1995) jako změnu lingvistického resp. textového chápání moderního 

světa k postmodernímu pojetí světa piktoriálním způsobem. „Svět pochopený jako obraz“ 

nalézá i Martin Heidegger (2013, s. 23) v podstatě novověku, jež je příchodem věku 

obrazu světa. „Základním dějem novověku je, že si člověk podmanil svět tím, že jej učinil 

obrazem.“ (Heidegger, 2013, s. 33) 

Postmoderní vizuální kultura má sklon ke zviditelňování věcí, které samy o sobě 

vizuální nejsou (Mirzoeff, 2012, s. 17). „Postmodernismus (…) představuje období, ve 

kterém se vizuální obrazy a zviditelňování věcí, jež nejsou nutně vizuální, zrychlily tak 
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dramaticky, že globální cirkulace obrazů se stává svým vlastním cílem, odehrávajícím se 

ve vysokých rychlostech internetu.“ (Mirzoeff, 2012, s. 21) „Postmodernu vytváří 

vizuální krize kultury.“ (tamtéž, s. 15) „Vizuální kultura je (…) krizí, informačním  

a vizuálním zahlcením každodennosti.“ (tamtéž, s. 21) Předmětem studia vizuální kultury 

tedy není pouze kánon obrazů či výjevů, ale nová realita vycházející z každodenního 

života nahlížena optikou konzumenta. Nezáleží, zda víme, na co se díváme, záleží však 

na tom, jak dokážeme viděné interpretovat. „Schopnost absorbovat a interpretovat 

vizuální informaci je základem průmyslové společnosti a v informačním věku nabývá na 

důležitosti. Není to přirozený lidský rys, ale poměrně nová, naučená dovednost.“ 

(Mirzoeff, 2012, s. 17) 

Právě optika konzumenta je klíčová k vysvětlení charakteru postmoderní 

kapitalistické společnosti.1 Např. Guy Debord v roce 1967 hovoří o tzv. společnosti 

spektáklu, která se vyznačuje odcizením reality prostřednictvím náhražky, obrazem či 

podívané, jejíž masová výroba a spotřeba se stává nástrojem k ovládání kultury, formou 

konzumerismu zábavy, který je umocněn vlivem médií a reklamy. Společnost se tedy čím 

dál více odcizuje realitě kvůli uspokojení pomíjivých žádostivostí, jež nemají valné 

hodnoty a nedokáží konzumenta nadlouho nasytit. To vede k pasivnímu přežívání a touze 

po zisku stále více věcí (Debord, 2007). Právě médiím jako nástrojům usilující o naši 

pozornost se blíže věnoval Jonathan L. Beller (The Cinematic Mode of Production, 

původní vyd. 1994), který přišel s tzv. ekonomikou pozornosti vycházející  

z marxistického přístupu: „podívaná je práce“. Naše pozornost je hodnota, o níž média 

usilují. Jako prototyp mašinérie produkující podívanou a vydělávající na pozornosti uvádí 

filmový průmysl (Beller, 2006).   

Existují však i neekonomické přístupy k vysvětlení postmoderní společnosti např. 

Jean Baudrillard ovlivněn poststrukturalismem hovoří o tzv. společnosti simulakra 

(Simulacres et Simulation, 1981). Dnešní dobu označuje za hyperrealitu, kde „skutečnost 

neexistuje“, protože hranice mezi reálnem a fikcí splývají. Obraz reality (simulacrum) 

neodkazuje ke skutečnosti, je reálnější avšak pouhou kopií, vyprázdněným obrazem. 

Sturkenová a Cartwrightová (2009) o současné době tvrdí, že „nežijeme v postmoderním 

světě.“ (…) Žijeme ve světě, kde jsou postmoderní aspekty v kontrastu  

a neustálém napětí s aspekty modernosti a předmoderní existence, ve světě, který je jak 

předindustriální, tak postindustriální a kde se mnohé vlastnosti charakteristické pro 

                                                 
1 Významný filozofický proud, který se zabývá kritikou postmoderní společnosti, je myšlení  

tzv. Frankfurtské školy (Max Horkheimer, Teodor Adorno, Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, Walter 

Benjamin). Dále Hannah Arendtová či Michel Foucault.  
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modernost (…) staly společně s virtuálními technologiemi a s tokem kapitálu, informací 

a médií podmínkami pro postmodernost v éře globalizace.“ (s. 315) 

 

1.1 Digitální fotografie v počítačové éře 

Předmětem výzkumu diplomové práce je digitální fotografie v online prostředí 

sociální sítě, a proto je vhodné přiblížit základní rámec myšlení o digitální fotografii, 

která pro teoretiky fotografie představuje historický milník v pojetí chápání 

zobrazovaného vzhledem k vymezení se vůči její původní analogové formě.  

Západní civilizace si vytvořila schopnost fotografického vidění, tedy „naučenou 

schopnost rozumět fotografiím a chápat svět jakožto možný zdroj fotografií. Chápat určité 

skutečnosti a náměty jakožto volající po zachycení.“ (Láb, 2009, s. 9) 

Dnešní doba fotografii dovedla technologicky na vrchol. Postprodukční zásahy 

jsou natolik úzce spjaty se samotnou fotografií, že skoro představují nedílnou součást 

zmáčknutí spouště. S nástupem digitální fotografie a jejích možností se hovoří o tzv. 

postfotografické éře,2 v níž jde o překonání „objektivní – realitu zobrazující“ klasické 

fotografie s návratem k tradičnímu zobrazení v malířském pojetí právě díky tvůrčím 

zásahům prostřednictvím grafických editorů3 (srov. Láb, 2009, s. 51). 

Digitální fotografie v materiální realitě na rozdíl od analogové nikdy nezestárne, 

jednotlivé kódy, které ji tvoří, nikdy nevyblednou, nepodléhá rozkladu, je pouhým 

souborem informací, ze kterého lze bez sebemenší ztráty kvality vytvořit libovolné 

množství kopií bez odlišností od originálu. Digitální obraz4 překonává časovou 

omezenost, dávno minulé a neexistující lze převést do přítomnosti (Láb, 2009, s. 20). 

Skrze poskládání kódů jinak, lze vytvořit nové seskupení, fiktivní obraz, který vytváří 

zcela nový model reality (tamtéž, s. 9).  

„Fotografie přestala být závislá na svém referentu, může nově nabývat různých 

podob, bez nároků na existenci zobrazovaných objektů ve vnější realitě. Fotografie již 

nemusí být nutně dokumentací skutečnosti, ale může zobrazovat nereálné formy, aniž by 

o tom příjemce věděl.“ (Láb 2009, s. 49)  

                                                 
2 S tímto označením nesouhlasí Janata (2015), protože chápe digitální fotografii za emancipační 

ohnisko řady dalších oblastí např. záznamových a monitorovacích zařízení. Tedy než o konci fotografické 

éry, jež je definována na základě (ne)zpodobňování reality vůči analogové fotografii, je příhodnější 

současnou éru označit za panfotografismus, za způsob, jak do sféry zobrazitelného zahrnout vše včetně 

obraznosti nových médií (s. 134–137).    
3 Mitchell (2015) si je vědom této možnosti zásahu, ptá se však, zda se jedná o všeobecně 

prosazovanou praxi či většina lidí jako on sám využívá grafický editor pouze pro optimalizaci fotografie  

a jejího převodu do digitální podoby (s. 50–51).    
4 O digitálním obrazu dále hovoří Mirzoeff (2012, s. 46–47), Sturken (2009, s. 218–226). 
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Záleží zda postprodukční úpravy např. ztmavení či ořez, reflektují naší obrazivou 

představu snímaného okolí jako univerzalisticky platnou reálnou situaci, která by nastala 

v interakci s kýmkoliv dalším („odraz skutečnosti“) či ji chápeme jako jednu  

z mnoha možností setkání s realitou, tedy „vyjádření naší představy o naší interakci se 

svým prostředím.“ (Vančát, 2009, s. 183–184) 

Éra nové fotografie nepřinesla jenom technologický pokrok, také jde o celkový 

posun ve vnímání obrazu a reality, je dalším stupněm evoluce v systému zobrazení  

a chápání světa (Láb, 2009, s. 8). „Digitální zobrazení je součástí relativistického 

postmoderního náhledu, ve kterém se pravda chápe jako nestálá, proměnlivá hodnota, 

měnící se v závislosti na kultuře společnosti. Z hlediska postmoderny naše vnímání reality 

závisí na kultuře, a protože kultura je neustále se měnící sociální konstrukcí,5 je z tohoto 

pohledu i realita konstrukcí. Veškeré poznání je zkresleno tím, že poznáváme skrze sebe. 

Protože nejsme schopni objektivního poznání reality, nemůžeme dospět ani k poznání 

pravdy.“ (Láb, 2009, s. 50) 

Současná obraznost, jako lidská vlastnost a základní složka lidské kultury, je 

ohrožena několika faktory vyplývající z postmoderního pojetí konzumní společnosti  

a životem v masové kultuře.6 V novém světě se ztrácí původnost, žije se v reprodukci 

společně s nadvládou mediálně prosazovaného obrazu. Obraznost se probouzí až 

druhotným pozorování obrazu, vlastní obrazy zobrazují už zobrazené7 (Baran, 2007, 

s. 262). Na jedné straně je společnost pod diktátem obecně prosazované obraznosti médií, 

na druhé se prostřednictví technologického pokroku otvírají nové obzory naší imaginace. 

Prostřednictvím „nové počítačové fotografie“ lze zrekonstruovat tvář ze skeletu, 

modelovat pohyby vesmírných těles, z archeologických nálezů postavit starověké město 

v jeho původní podobě, zobrazit mikroskopické organismy, které by lidskému oku byly 

navždy skryty. Počítačový věk otevírá možnosti obraznosti a nástup nové tvůrčí síly 

digitální fotografie (Baran, 2007, s. 265). Právě díky opakovanému používání digitálního 

paměťového média, jež umožňuje téměř neomezené fotografování, lze dojít 

k neočekávanému znakovému vyjádření, které s sebou nese nové estetické možnosti 

(Vančát, 2009, s. 184). 

                                                 
5 Souvisí s teorií sociálního konstruktivismu, blíže viz Berger, Luckmann (1999): Sociální 

konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění.  
6 Blíže viz předchozí kap. 1. Teorie vizuální kultury na s. 3.  
7 Srov. Baudrillard (1995) a pojetí společnosti simulakry. V souvislosti s obsahem věty mě napadá 

např. obraznost vycházející z čtení knihy a danou obrazností filmové adaptace. Pokud nejprve zhlédnete 

film, či knihu budete číst podruhé po jeho zhlédnutí, těžko se budete zbavovat nastoleného obrazu 

prosazené filmem. 
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Kvantita digitálních snímků však přináší selekci, do níž se promítají společensky 

podmíněné normy i autorská očekávání od zobrazovaného obsahu. Fotografie je tedy 

konstruktem společnosti, kde se podle Barthese (2005) střetávají tři intence – konání, 

trpění a dívání. Operátor (fotograf) konáním vkládá do výsledného obrazu své tvůrčí 

vyjádření a pohled na věc, spektrum (referent) trpí tím, že se jako subjekt stává objektem, 

zažívá mikrozkušenost smrti a spectator (divák) prostřednictvím dívání má moc 

interpretace (s. 16–17). Snímek obsahuje významové roviny – denotaci, to co je explicitně 

zobrazeno, a konotaci, která obsahuje skryté významy vycházející z kulturního  

a historického kontextu, jenž se v čase a se změnou sociálního kontextu mění. Obě 

významové roviny nelze přesně od sebe oddělit, to znamená, že pouze denotativní obraz 

neexistuje, vždy bude zatížen významy, které jsou kulturně podmíněné. Kulturní hodnoty 

a názory podílející se na konotaci označuje Barthes za mýtus8 (Sturken, 2009, s. 30). 

Fotografie se stala dostupnější a v takovém množství, že se její existence 

redukovala na pár vteřin pozornosti9 (srov. Sontagová, 2002, s. 9). Právě udržení 

pozornosti hraje velkou roli ve světě internetu. Webové stránky jsou vizuálnější,10 do jisté 

míry obraz nahrazuje text, přehlednost vzbuzuje věrohodnost. Vyšší nároky na vizuální 

kvalitu se promítají i do života jedinců. Při pohledu na online profily ze sociálních sítí se 

zdá, že veškerý život se odehrává skrze obraz.11 „Být viděn“ a moci cokoli 

zdokumentovat fotoaparátem mobilního telefonu, dokazuje současnou potřebu 

reflektovat okolí i sám sebe prostřednictvím obrazu a skrze něj tak komunikovat.  

 

1.2 Vizualita a teorie nových médií 

Digitalizace obrazu se netýkala pouze fotografie. Dnes je běžné na internetu 

sledovat videa, přímé přenosy (stream), hrát online hry či využívat řadu aplikací  

a služeb (Google, Facebook atd.), které taktéž využívají technologii digitálního přenosu. 

Právě podstata digitálního přenosu je jedním ze základních prvků pro definování nových 

médií. Lev Manovich (2002) nová média charakterizuje na základě: 1. číselné 

reprezentace (média tvoří digitální kód a jsou číselně reprezentovaná), 2. modularity 

(jednotlivé prvky média mají vlastní nezávislost, kterou neztrácejí ani při seskupení do 

                                                 
8 Blíže viz kap. Mýtus dnes In: Barthes, 2004, s. 107–157.  
9  Viz Beller (2006) a ekonomika pozornosti na s. 3. 
10 Srov. Mirzoeff, 2002, s. 136. Souvisí to např. s dnes populárním rozvojem vizualizací dat 

pomocí infografik tzv. dataminingem, který dokáže prezentovat data zajímavou estetickou formou, aby 

byla snadněji zapamatovatelná. Existuje řada online aplikací, které se o výslednou grafickou stránku dat 

postarají.  
11 Blíže o výzkumu fotografií na Instagramu Lev Manovich (2016) na s. 22–23.  
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větších částí např. World Wide Web), 3. automatizace (část operací vytváří počítač sám),  

4. variability (novomediální dílo existuje v různých takřka neomezených verzích)  

a 5. překódování (počítačová a kulturní vrstva se vzájemně ovlivňují, výsledkem je nová 

počítačová kultura). (Manovich, 2002, s. 56–75)  

V souvislosti s technologickým pokrokem bylo umožněno zažít novou doposud 

neznámou zkušenost z obrazu např. ptačí pohled prostřednictvím dronové optiky, stát se 

součástí fantasy světa v jeho 3D podobě či skrze obrazovku počítače navštívit Louvre  

a zhlédnout slavné obrazy mistrů. Hovoří se o virtuální realitě dnešní počítačové éry, 

která je navíc prostřednictvím internetové sítě sdílená s ostatními uživateli. Právě díky 

počítačovému prostředí dochází k interaktivní verzi virtuální reality, avšak virtualita jako 

taková tu byla dříve. Můžeme ji charakterizovat jako „obraz či prostor, který není 

skutečný, ačkoli se tak jeví.“ (Mirzoeff, 2012, s. 117) Pro důkladnější vysvětlení je 

vhodné definovat i prostor, který „je statický existenciální fakt a zároveň dynamicky  

a společensky utvářený fenomén“ (tamtéž, s. 117). Zároveň připomenu, že Lévy (2000) 

upozorňoval na význam slova virtuální v jeho původním filozofickém smyslu tedy, že 

„virtuální není opakem skutečného, ale aktuálního, virtualita a aktualita jsou pouze dva 

různé druhy reality“ (s. 45). Virtuální realita skrze počítačovou technologii umožňuje 

uživateli vstupovat do vizualizovaného světa, jenž není skutečností,12 avšak snaží se 

působit zcela reálně. Podstatné je, že uživatel má svobodnou vůli ve volbě pohledu 

v daném prostředí a variabilně může proměňovat svůj vztah k prostoru, čímž je dosaženo 

interaktivity (Mirzoeff, 2012, s. 130). 

Může se zdát, že silný vizualizovaný zážitek prostřednictvím virtuální reality 

nahradí vizualitu nepohyblivého obrazu fotografie či filmem nastoleného pohledu, přesto 

dosavadní zkušenost dává zapravdu McLuhanově větě: „Obsahem každého média je 

médium jiné“ (McLuhan, 1991, s. 19), tedy že příchod nového média nutně neznamená 

zkázu média staršího. Koexistencí starých a nových médií se zabývali teoretici Bolter  

a Grusin (1999), kteří zavedli pojmy remediace, hypermediace a imediace. Remediace 

znamená, že média od sebe oboustranně přejímají formální a obsahové prvky, např. 

televizní zpravodajství je inspirováno vizuálními prvky webových stránek. Remediační 

proces tedy probíhá bez ohledu na stáří média, starší médium se může inspirovat 

v novějším a naopak. Toto sbližování je způsobeno zažitým způsobem užívání mediální 

technologie a mediálních obsahů (Bolter, 1999; srov. Macek, 2011, s. 32). Hypermediace 

a imediace jsou strategiemi remediace a souvisejí se způsobem vizuální reprezentace. 

                                                 
12 Zde narážíme na problém oxymóronu virtuální realita, kterého si Lévy všiml (2000, s. 45).   
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Hypermediace se snaží zvýraznit médium, skrze které dochází k zobrazování např. pohled 

do zákulisí redakce. Naopak imediace se snaží o potlačení média a představit 

bezprostřední zážitek např. 3D kino (blíže viz Bolter, 1999, s. 20–50). Důležité je 

podotknout, že procesy, které definovali, nesouvisí pouze s nástupem digitálních médií, 

ale existovaly již dříve podobně jako virtualita. Digitální revoluce je však zvýraznila 

(Bolter, 1999, s. 11–12). 

S existencí více médií, jež se vzájemně sbližují a vytvářejí transmediální 

vyprávění13 přichází teoretik Henry Jenkins, když definuje tzv. konvergenci médií, 14 která 

společně s participativní kulturou a kolektivní inteligencí vytváří konvergentní kulturu 

(Jenkins, 2008). V konvergentní kultuře dochází k posunu ve vnímání kultury na základě 

toku mediálních obsahů napříč různými mediálními kanály. Publikum se prostřednictvím 

transmediálního vyprávění podílí na vytváření vlastních verzí obsahů, tvoří tedy 

vědomostní komunitu (např. fanzin), kde sdílí zážitky z příběhu. Publikum je aktivní  

a může do jisté míry ovlivňovat podobu příběhu, avšak korporátní média mají nad ním 

hlavní moc. Podněcují však fanoušky v jejich aktivitě, aby se udržela popularita jejich 

obsahů (Jenkins, 2008, s. 282; Macek, 2011, s. 51).  

Příkladem uživatelské participace prostřednictvím obrazu je např. vytváření  

a šíření memes na sociálních sítí. Memes jsou obrázky, fotografie či pohyblivé obrázky 

(gify), které jsou upravovány uživateli tak, aby jejich vyznění bylo zábavného charakteru 

a byly dále šířeny pro pobavení. Často jsou zájmově či fanzinově motivované (např. 

Classical Art Memes, Teh Lurd Of Teh Reings). Šíří se virově jako nákaza. Nezáleží ani 

tak na jejich obsahu, často jsou triviální a graficky amatérské, podstatný je však význam, 

jenž jim lidé přisuzují, tedy zda jsou natolik zajímavé, aby byly šířené dál (Jenkins, 2009).  

Ústředním motivem fungování nových médií je jejich propojenost a interaktivita, 

která probíhá v rámci určité skupiny lidí. Sdílený obraz je prostředníkem komunikace  

a nositelem významů, jejichž kolektivní interpretace vede k potvrzování správnosti  

a k upevňování skupinové identity. Vizuální komunikace v online prostředí je efektivním 

způsobem, jak upoutat pozornost ve velkém množství informací, a nemalou měrou se 

podílí na podobě sdílené kultury. 

 

 

                                                 
13 Tedy obsahů napříč různými médii, aby došlo k umocnění zážitku z příběhu. Stěžejní je, aby 

jednotlivá díla byla multimodální, tedy aby různá média nabídla různá ztvárnění, a intertextuální, mezi 

jednotlivými obsahy musí existovat vazby (Jenkins, 2011). 
14Koexistence více mediálních systémů, kde napříč jednotlivými kanály plynule proudí mediální 

obsahy (Jenkins, 2008, s. 282).  
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2. Marketing ve věku internetu 

Následující kapitola má za cíl přiblížit praktickou stránku spravování firemního 

facebookového profilu z hlediska zásad online marketingu. Důležité je však podotknout, 

že odvětví internetového marketingu a obecně fungování Facebooku je natolik širokou 

disciplínou, že zde není možné představit podrobný výklad. Jde spíše o základní popis 

prostředí a charakteristických rysů této sociální sítě z širšího marketingového hlediska. 

Pro ujasnění pojmů je vhodné představit různá pojmenování, která se v souvislosti 

s online marketingem objevují. Jejich významy se do jisté míry prolínají  

a nejsou přesně terminologicky ukotvené. Často jsou používány jako synonyma, přesto 

je dobré si uvědomit jejich nepatrné významové nuance.  

Kotler (2007) pro pojmenování marketingových aktivit na internetu používá 

označení e-marketing (elektronický marketing), který ztotožňuje s významem 

internetového marketingu. „E-marketing je marketingová stránka e-commerce – snaha 

společnosti informovat o výrobcích a službách, i propagovat a prodávat je po internetu.“ 

(s. 182) Janouch (2010) za internetový marketing označuje „všechny marketingové 

aktivity na Internetu“ a online marketing chápe jako pojem, jenž „rozšiřuje všechny tyto 

aktivity o marketing přes mobilní telefony nebo podobná zařízení.“ (s. 17) Severa (2013) 

hovoří o marketingu sociálních sítí či přímo facebook marketingu, který je potřeba 

„chápat pouze jako jednu ze součástí mnoha činností, které pro svůj byznys na sociálních 

sítích provádíte.“ (s. 31) 

Spravování firemního profilu na sociální síti je někdy téže označováno za 

marketingovou online komunikaci. Existence komunit a komunikace je principem 

dynamiky sociálních médií. Komunikace je obousměrná a svých charakterem typická pro 

aktivity na sociálních sítích, kde vztahy udržujeme a rozvíjíme právě díky ni bez rozdílu,  

o jakou její podobu se jedná. Avšak z hlediska řízené strategie komunikování a následné 

analýze dat získaných ze stránek, se mi zdá vhodnější používat označení online marketing 

či marketing sociálních sítích, jež v této souvislosti budu v textu nadále využívat.  

 

Podle Treadawaye (2011) sociální média poukazují na soubor technologií, které 

zachycují komunikaci a obsah. Jsou vlastně infrastrukturou (s. 42). Jako sociální média 

označuje Sterne (2011) „vše, co umožňuje komukoliv komunikovat s kýmkoliv – jinými 

slovy, uživatelsky generovaných obsah distribuovaný snadno přístupnými internetovými 

nástroji.“ (s. 17) Hovoří o šesti obsáhlých kategoriích sociálních médií: 1. diskuzní fóra 

a diskuzní skupiny, 2. přehledy a stránky s názory (např. Epinion), 3. sociální sítě,  



 

 

10 

 

4. blogy, 5. mikroblogy (např. Twitter) a 6. bookmarking neboli záložkování (např. 

Delicious). Obdobnou definici nabízí i Janouch (2010): „Sociální média jsou online 

média, kde je obsah (spolu) vytvářen a sdílen uživateli. Sociální média se nepřetržitě mění 

tím, jak se mění (přibývá) jejich obsah a také přidáváním mnoha funkcí.“(s. 210) Dále 

poukazuje, že jakékoli třídění či kategorizace sociálních médií je zavádějící, některé 

služby se vzájemně překrývají a neexistuje jednotný konsensus. Členění je proto potřeba 

doplnit kritériem, na jehož základě je vystavena klasifikace. Nabízí dvě kritéria dělení: 

podle zaměření a podle marketingové taktiky. Podle zaměření dělí sociální média na: 

sociální sítě; business sítě; sociální záložkovací systémy; stránky, kde se hlasuje  

o kvalitě obsahu; zprávy. Podle marketingové taktiky na: sociální sítě; blogy, videoblogy, 

mikroblogy; diskuzní fóra, Q&A portály, Wikis, sociální záložkovací systémy; sdílená 

multimédia; virtuální světy (s. 216). 

 

Jednou z kategorií sociálních médií jsou sociální sítě, které se vyvinuly v prvním 

desetiletí 21. století z předešlých typů aplikací (diskuzní servery, online fotogalerie, 

webblogy, uložiště apod.). Tyto předešlé avšak do současnosti stále používané aplikace 

se primárně orientovaly na publikování obsahu. Vývojem sociálních sítí však byla 

umožněna větší interakce mezi samotnými uživateli, mohli spolu různými způsoby 

komunikovat, zveřejňovat a sdílet informace, navzájem se hodnotit a hrát si. Účel 

sociálních sítí se neorientoval primárně na obsah, ale na provozování platformy, kde byl 

umožněn prostor pro rozvíjení vztahů mezi uživateli. Sociální sítě jsou tedy založeny (1) 

na generovaném obsahu uživateli, (2) na udržování vztahů mezi uživateli prostřednictvím 

komentářů, hodnocení a odkazů, (3) na minimálních zásazích ze strany provozovatelů 

serveru (Bednář, 2011, s. 9–10).  

Samotné označení „sociální sítě“ však nesouvisí s nástupem nových médií, 

používalo se v sociologickém výzkumu již dříve k označení staré formy sociální 

organizace, kde jedinci či jednotlivé skupiny se spojovali do více či méně přechodných 

uskupení, aniž by docházelo k vytvoření hierarchických struktur. Podoba vztahů mezi 

jednotlivými uzly v síti mohla být různého charakteru – mocenského, ekonomického, 

informačního či právě sociálního (Keller, 2005, s. 387–388). Tuto dimenzi si uvědomuje 

Treadaway (2011) a zohledňuje jí ve své definici sociálních sítí. Podle něho sociální sítě 

jsou skupiny lidí nebo komunity, které mají společné zájmy, a bez ohledu zda jsou 

sdružovány prostřednictvím online služby Facebook, existují i mimo něj (s. 42). 

Technologie platforem sociálních sítí umožnila přenést reálné vztahy do online prostředí. 

Také identita uživatelů, která již není natolik anonymní, jak bývalo dříve např. při 
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diskuzích či v chatovacích místnostech, je ztotožnitelná s identitou skutečnou (Bednář, 

2011, s. 10).   

 

 

2.1 Marketing na Facebooku 

Facebook je nejznámější a nejrozšířenější sociální sítí. Podle statistiky dosáhl 

měsíčně 1,86 miliardy aktivních uživatelů k 31. prosinci 2016 (Newsroom FB.com). 

V České republice je 4,5 milionů vytvořených účtů (Economy Watch, 2017). Není tedy 

divu, že odvětví marketingu působí mimo jiné i v této oblasti. Samotný Facebook nabízí 

podporu pro tvůrce firemních stránek – Facebook Business,15 kde usnadňuje orientaci pro 

správce stránek, marketéry a inzerenty. Vedle toho existuje i řada publikací, které se 

věnují spravování firemních facebookových stránek a snaží se zachytit vývoj této stále se 

rozvíjející platformy. 

Pro účely diplomové práce stručně představím základní kategorie a principy, které 

je vhodné znát. Nejprve zmíním, jak vytvořit samotnou stránku a popíšu, jak se na ní 

orientovat, dále se zaměřím na obsah příspěvků s důrazem na publikování fotografií  

a představím aplikace k analýze úspěšnosti stránek. 16 

2.1.1. Vytvoření a popis firemní stránky  

Pro potřebu firemní prezentace slouží administrace stránky pro fanoušky. Existují 

dva způsoby, jak stránku vytvořit. Ze záložek vlastního osobního profilu nebo z úvodní 

stránky www.facebook.com (Vytvořit stránku pro celebritu, skupinu nebo společnost). 

V druhém případě se pro vytvoření stránky požaduje dodatečné přihlášení. V obou 

případech se stránka propojí s účtem uživatele, který poté vystupuje v roli správce, může 

však určit i další oprávněné osoby, které se budou podílet na spravování stránek s ním17 

(Treadaway, 2011, s. 117). Pro konkrétní charakter stránky se zvolí jedna ze šesti 

kategorií (1. Místní podnik nebo prostranství; 2. Společnost, organizace nebo instituce; 

3. Značka nebo produkt; 4. Umělec, skupina nebo veřejně známá osoba; 5. Zábava  

a 6. Příčina nebo společenství) poté konkrétní podkategorie v nabídce. V případě 

oficiálních stránek českého časopisu ELLE je hlavní kategorií Zábava a podkategorií je 

                                                 
15 Dostupné z: https://www.facebook.com/business/ Také existuje stránka služby: 

https://www.facebook.com/FacebookMarketingUK/?brand_redir=74100576336 (1. 4. 2017).  
16 Zde popsaný model stránky je platný k 1. 4. 2017.  
17 Existuje šest rolí správců podle funkcí, které mohou na stránce provádět: Správce, Editor, 

Moderátor, Pro inzerenty, Analytik, Pořadatel živého vysílání (Facebook: Centrum nápovědy, 2017).  

https://www.facebook.com/business/
https://www.facebook.com/FacebookMarketingUK/?brand_redir=74100576336
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Časopis. Dalším krokem je pak editace stránky, kde je dvanáct okruhů nastavení od 

obecných informací, přes zasílání zpráv, nastavení šablon a karet (odkaz Upravit 

stránku), autorství příspěvků, role u stránky, seznam lidí v interakci se stránkou, určení 

preferovaného okruhu uživatelů stránek (omezení věková, lokace původu, zájmů atd.), 

partnerské aplikace a služby, instagramové reklamy, doporučené (jiné stránky, které se 

líbí dané stránce) a crossposting (sdílení videí na několika stránkách).   

Odkaz Upravit stránku nastavuje pořadí a typ karet v panelu v levé liště pod 

profilovým obrázkem a názvem stránky.18 Jedná se o Hlavní stránku, Informace, Fotky, 

Videa, Události, Příspěvky, Hodnocení, To se mi líbí, Poznámky, Služby, Obchod. Pořadí 

a typ je volitelný, pouze Hlavní stránka zůstává první. Na ní se objevují příspěvky 

v časovém sledu, lze však u nich nastavit prioritu, to znamená, že se příspěvek bude 

objevovat jako první bez ohledu na čas publikování. Informace zahrnují základní údaje 

typu: informace o stránce, kontaktní údaje, další informace např. o společnosti, webových 

stránkách, také příběh s významnými milníky. Následují pak další záložky podle 

předchozího nastavení.  

Pod úvodní fotografií, která je větší než profilová a primárně má za cíl upoutat 

pozornost, je horizontální lišta nejčastěji s prvními třemi tlačítky To se mi líbí, Sledovat, 

Sdílet, poté souhrnné tlačítko pro další záložky Uložit, Pozvat přátele, Vytvořit stránku, 

Navrhnout úpravy, Blokovat stránku, Nahlásit stránku. Tmavomodré tlačítko v liště se 

také může lišit např. Koupit, Použít aplikaci, Více informací. Jeho společným cílem je 

přesměrování na jiné stránky (např. obchodu, předplatného, oficiální webové stránky). Po 

něm může následovat tlačítko Zpráva, pro reakci, která není veřejná a týká se pouze 

odesílatele a správce stránek.  

Bílé bloky napravo od zobrazování příspěvků jsou kombinací informací  

a komunikace. První udává typ podkategorie při zakládání stránky (např. časopis, 

elektronika, hudebník/kapela atd.), poté Pozvat přátele k označení stránky jako To se mi 

líbí (stejný princip jako v souhrnném tlačítku na horizontální liště), kdy dojde 

k přesměrování na seznam přátel uživatele, jimž se po označení zašle zpráva. Počet lidí, 

co se stránky líbí a Počet lidí, kteří je sledují. Rozdíl v označení jako To se mi líbí  

a Sledování není velký. V prvním případě jde o vyjádření podpory a automaticky dochází 

taktéž ke sledování, kdy v kanálu vybraných příspěvků se můžou objevovat aktualizace 

dané stránky. Tím, že vyjádříte podporu, může být váš profil zobrazen na stránce  

a v reklamách na tuto stránku (Facebook: Centrum nápovědy, 2017). V případě sledování 

                                                 
18 Pro lepší vizualizaci popisu viz obrázek č. 1 na s. 14.  
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tomu tak není, pouze se zobrazuje aktualizace stránky v kanálu vybraných příspěvků. 

Sledovatel není ani nijak omezen, může příspěvky komentovat, sdílet apod. Dalším 

blokem jsou informace o stránce někdy doplněné o údaj ohledně rychlosti reakce na 

zprávu, pokud je její zasílání nastaveno. Označeno touto stránkou jako To se mi líbí 

odkazuje k podpoře jiných stránek danou stránkou, správce je nastavuje v záložce 

Doporučené.  

Ve střední části nad příspěvky bývá k dispozici nabídka Doporučeno pro vás, kde 

jsou vybrané příspěvky z dané stránky, které návštěvník může zavřít a celý panel zmizí. 

Pokud není správcem zakázáno, existuje možnost přidávat příspěvky návštěvníků, které 

jsou veřejné a napsané do kolonky Napište, něco na tuto stránku… Přidávat je lze buď za 

profil, nebo stránku má-li ji uživatel vytvořenou pod svým účtem. Správce může určit, 

jestli návštěvníci smějí přidávat fotopříspěvky a videopříspěvky, také může nastavit 

Kontrolovat příspěvky ostatních uživatelů, než se zveřejní na vaší stránce, což mu umožní 

jejich selekci před zveřejněním. Následuje možnost zobrazení příspěvků, fotek a videí 

v různém pořadí dle důležitosti jejich obsahu. 
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Obrázek č. 1: Ukázka facebookové stránky podle českého časopisu ELLE.19 

 

Zdroj: Facebook: ELLE.cz  

 

                                                 
19 Pro účely publikování byl obrázek graficky upraven (zkrácen a slepen), aby odpovídal 

popisovaným kategoriím.  
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2.1.2. Záměr komunikačního plánu a obsah stránek 

Předchozí podkapitola sloužila k základní orientaci na stránkách Facebooku, byly 

popsány jednotlivé panely a funkce záložek. Nyní se blíže zaměřím na samotný obsah 

příspěvků, který by měl korespondovat se záměry komunikačního plánu. Jde především 

o to, uvědomit si, s jakým záměrem participujeme na sociálních médií. V tomto bodě se 

názory liší, např. Janouch (2014) říká: „Sociální média nejsou primárně určena k tomu, 

aby prodávala. Jejich význam je v poznání zákazníka, jeho potřeb a požadavků, v tom 

jakou má pro firmu hodnotu a firemní produkty mají zase hodnotu pro něj.“  

(s. 352) Naopak Severa (2013) je názoru: „Společnostem, které dneska poskytují firmám 

takzvaný „facebook marketing“ se podařilo téměř zarážejícím způsobem změnit cíl 

marketingu. Prodej a zisk zaměnily za kult fanouška a podřídily mu téměř vše. (…) 

Nesmíte nikdy přestat myslet na váš základní cíl, tedy prodej a zisk.“ (s. 31) I když názory 

jsou odlišné, nelze striktně vést dělicí čáru mezi jejich způsoby komunikace. Nabízí se 

však, že v prvním případě půjde především o kvalitní zákaznický servis v rychlé reakci 

na odpovědi, zjišťování názorů zákazníků a jejich spokojenosti, poskytování zábavy 

společně s produktem či značkou. Druhý případ odkazuje k technické propojenosti 

stránky s jednoduchým způsobem nákupu, k vytváření speciálních akčních cen pro 

fanoušky při využití nákupní aplikace, ale i k dalším marketingovým aktivitám jako 

v prvním případě, které jistě souvisí s úspěšným a opakovaným nákupem. Díky 

interaktivitě sociálních médií je důležité udržovat komunikaci stále aktuální. Pro každého 

online marketéra je cílem u příspěvku dosáhnout pozitivního virového efektu,20 kterým 

si získá enormní pozornost navíc s vynaložením minimální námahy, protože příspěvek se 

šíří sám prostřednictvím aktivity uživatelů.   

 

Obsah může být originální tj. vytvoření pro účely stránky, ale také převzatý od 

třetích stran (nasdílený). Vzhledem k optimalizaci vyhledávačů je vhodné odkazovat i na 

jiné příspěvky na webu, nejde o formu plagiátorství, naopak je nabídnuta různorodost 

informací (Treadaway, 2011, s. 124–125). Druhů příspěvků může být nepřeberné 

množství od aktualizací stavu, přes sdílení či publikování článků, fotografií, gifů, videí, 

hudby, podcastů, živého vysílání, až po využívání různých aplikací. Důležité však je, aby 

obsah, který se objeví na stránkách, neporušoval pravidla Facebooku (viz Prohlášení  

o právech a povinnostech),21 Uživatelé mohou nevhodný příspěvek nahlásit ke kontrole. 

                                                 
20 Virální marketing je:„Marketingový jev, který umožňuje (usnadňuje, pomáhá) předávat 

marketingové sdělení a povzbuzuje k této činnosti lidí.“(Janouch, 2014, s. 185).  
21 Dostupné z:  https://www.facebook.com/terms (28. 3. 2017) 

https://www.facebook.com/terms
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Opakované porušování pravidel může vést k omezení funkčnosti stránek či dokonce  

k jejich zrušení.22  

 

Přidávání fotografií je jednoduchý proces, který je tvořen z jednotlivých kroků: 

popisování alb, nahrávání a popisování příspěvků a zveřejňování. Jde o velice intuitivní 

záležitost, která se při zveřejnění několika příspěvku stane rutinní záležitostí, blíže se 

zaměřím na vytváření fotoalb a spravování fotek. V záložce Fotky je možnost Vytvořit 

album nebo Přidat fotky. Přidávání fotek je možné pouze do nového nebo stávajícího 

alba. Pořadí fotografií se dá měnit, nebo je lze seřadit podle data pořízení. Album má 

název, také může mít podrobnější popis a určení polohy. Fotografie lze nahrávat ve vysoké 

kvalitě (pomalejší ukládání) a jdou také skrýt v kanálu vybraných příspěvků. Přidat další 

fotky odkáže do souborů v počítači, následně se obrázek nahraje, lze jej otočit, blíže 

popsat, určit polohu, přidat označení, upravit umístění, změnit datum, nastavit jako titulní 

stranu alba, popřípadě odstranit. Při potížích s nahráváním nebo k urychlení nahrávání 

několika fotek najednou lze zvolit alternativní funkci Vyzkoušejte jednoduchý nástroj pro 

nahrávání. Alba mají vždy veřejný charakter, každý návštěvník je může vidět buď po 

jejich rozkliknutí nebo celý jejich obsah v oddílu Všechny fotky. Důležité je zveřejňovat 

pouze vhodné příspěvky z hlediska záměru marketingové komunikace a také neporušovat 

autorská práva či pravidla Facebooku. Zvláštní kategorií jsou Fotky zveřejněné dalšími 

lidmi, které pocházejí od uživatelů. K dispozici jsou pouze, pokud správce umožní povolit 

fotopříspěvky a videopříspěvky návštěvníkům. Pokud zapne kontrolu příspěvků ostatních 

uživatelů před jejich zveřejněním na stránce, může korigovat obsah, který se zde objeví.  

 

Obsah bez publika ztrácí na významu, proto je důležité rozšiřovat fanouškovskou 

základnu, která v mnoha případech bývá považována za jednu z hlavních metrik úspěchu. 

V počátcích k tomu slouží pozvání na stránky, z dlouhodobého hlediska je důležitý 

kvalitní a aktualizovaný obsah a aktivita uživatelů. Existuje i možnost placené reklamy, 

která je zacílená na konkrétní uživatele podle demografických kritérií, s minimem 

vstupních nákladu. Inzerát lze zadat ze stránky prostřednictvím tlačítka Propagace nebo 

z profilu Vytvořit reklamy. Ve správci reklam se vybere marketingový účel (Povědomí, 

Zvažování, Konverze). Existují dva typy reklamy, za zobrazení a za proklik, jež se liší ve 

způsobu placení. Za zobrazení je cena inzerátu násobena 1000 umístění inzerátu (tzv. cost 

per mil, CPM). Za proklik se cena vyčerpá při prvním prokliku (Treadaway, 2011, s. 148–

                                                 
22 Nelegální aktivity se předávají bezpečnostním složkám k zahájení trestního stíhání (Facebook: 

Práva a povinnosti, 2017). 
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149). Celý inzerát prochází procesem schválení, takže jeho zveřejnění může nějakou dobu 

trvat (tamtéž, s. 148). 

 

 

2.1.3 Analytika sociálních sítí 

Facebooková analytika úspěšnosti stránek je k dispozici v oddíle Přehledy. 

Přístup do ní mají všechny role u stránky vyjma pořadatele živého vysílání. Karta Přehled 

poskytuje data nejdůležitějších aktivit na stránce za časový úsek – dnes, včera, 7 dní  

a 28 dní. Záložka To se mi líbí sleduje nárůst, pokles a původ tohoto označení. Dosah 

příspěvků značí počet lidí, kterým byl příspěvek nabídnut. Jsou dva typy organický  

a placený. Organický je dán přirozeně aktivitou stránky a uživatelů, placený poukazuje 

na vliv zadané reklamy. Také se sledují pozitivní (To se mi líbí, komentář, sdílení)  

a negativní (skrytí, označení za spam, odebrání To se mi líbí) reakce uživatelů a celkový 

dosah.  Zobrazení stránky ukazuje, odkud z internetu lidé přicházejí navštívit stránku  

a do kterých jejích částí se podívají. V kartě Příspěvky je možné sledovat, jaký typ 

příspěvků má úspěch, a karta Lidé nabízí přehled fanoušků a jejich aktivity.  

Pro analytiku facebookových stránek je možné využít i externích analytických 

programů, např. Social Bakers a Fanpage Karma, jež se soustředí přímo na analytiku 

sociálních médií. Nabízejí neplacenou základní verzi i složitější placené nástroje. 

Sociálními médii se také zabývá i webová analytika Google Analytics nebo Alexa.com.  
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3. Časopis ELLE jako světová značka  

Hélène Lazareffová odstartovala svoje podnikání prvním vydání časopisu ELLE  

21. listopadu 1945. Jeho poslání bylo prosté – poskytnout francouzským ženám 

exkluzivní a jedinečný přístup do světa módy a krásy a zároveň rozvíjet blízký vztah se 

svým čtenářským publikem. Hélène, původem z Ruska, měla správnou intuici pro novou 

obchodní příležitost a praktickou zkušenost z pobytu v New Yorku, kde během druhé 

světové války pracovala jako novinářka pro významné mediální domy. Přispívala např. 

do ženské rubriky New York Times a módních časopisů Harper’s Bazaar a Vogue 

(Grandpierre, 2012). Po návratu do Francie rozvinula svou vizi nového konceptu časopisu 

pro ženy, kterou ELLE představoval. Základním motem časopisu bylo: „Ironie ve 

vážnosti a vážnost v lehkomyslnosti.“ (ELLE International Network, 2017). Původně 

dvacetistránkový časopis obsahoval první barevné fotografie kupované z New Yorku, 

které v té době byly na francouzském trhu novinkou, také se hlouběji věnoval několika 

konkrétním tématům z oblasti módy, osobnostem z módního průmyslu, kosmetickým 

novinkám, ale i receptům a péči o domácnost (Grumbach, 2008, s. 191–197). K rozvíjení 

osobního přístupu vůči čtenářkám sloužil sloupek ELLE vás žádá, abyste mluvily, kde se 

čtenářky mohly otevřeně vyjádřit, což tenkrát bylo nevídané. Časopis podporoval 

emancipaci ženy a v pozdějších letech se nebál přicházet s citlivými tématy, jako byla 

sexualita, antikoncepce či otázka potratů. Hélène Lazareffová vedla časopis 27 let až do 

roku 197223 (ELLE International Network, 2017). 

V roce 1985 započala internacionalizace ELLE díky expanzi na americký a britský 

mediální trh. Postupně docházelo k rozšiřování časopisecké značky do dalších zemí 

v Evropě i ve světě. Dnes je ELLE dostupný ve 46 regionálních vydáních (Argentina, 

Austrálie, Belgie/Vl., Belgie/Fr., Blízký východ, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, 

Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, 

Jižní Afrika, Kanada, Kazachstán, Korea, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, 

Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Québec, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, 

Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Thajsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USA, 

Velká Británie, Vietnam), jež zahrnuje 31 jazykových mutací.  

V současnosti do koncernu značky ELLE patří i další magazíny, šest mutací ELLE 

Decoration zaměřených na bydlení a design interiéru, čtyři mutace ELLE à Table 

věnovaných vaření, dvě dívčí verze ELLE Girl a tři pánské verze ELLE Men. Také 

                                                 
23 O životě Hélène Lazareffové jako významné osobnosti žurnalistiky blíže pojednávají 

bibliografie Denise Dubois Jallais (1984) a Sophie Delassein (2009).  
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nakladatelství s publikacemi a DVD, licencované produkty a služby (např. ELLE Café), 

licencované události (např. ELLE International Beauty Awards, ELLE Style Awards),  

e-shopy, lokální webové stránky, mobilní a iPad aplikace, televizní kanál a programy 

(ELLE International Network, 2017).  

Hachette Filipacchi Presse je vlastníkem obchodní značky ELLE, kterou pod 

licencí spravuje francouzská mediální společnost Lagardère Active, jež má výhradní 

postavení nad mezinárodním řízením značky, rovněž do její kompetence spadá udělování 

licencí pro regionální mutace časopisu. V případě zkoumaných regionálních časopisů 

spadá americká, britská, hongkongská a ruská verze pod místní vydavatelství Hearst 

Corporation, australská patří do Bauer Media Group, českou obstarává Burda 

International, jihoafrickou edici získalo nově (duben 2017) od Isico Media vydavatelství 

Ndalo Media, blízkovýchodní spravuje libanonská společnost HD Publishing, brazilskou 

Grupo Abril a indickou Ogaan Media (jednotlivé oficiální webové stránky ELLE; 

Lagardère, 2017; fipp.com, 2015; Koza, 2017).  

 

4. Globalizace komunikace: časopisecký trh a internet 

Tato kapitola24 vznikla jako zastřešující interpretační rámec teoretické části 

diplomové práce. V předchozích kapitolách jsem nejprve představila předmět výzkumu 

– teorii fotografie; poté zkoumané prostředí, ve kterém se fotografie nachází, tedy sociální 

síť Facebook ve vztahu k online komunikaci a spravování firemní stránky. Pro pochopení 

zaměření publikovaných fotografií také obchodní značku časopisu ELLE, její historii  

a současné vlastnictví. Nyní naznačím zastřešující mediální prostředí časopiseckého trhu 

z hlediska globální společnosti a informačních možnostech dneška.  

Rantanen (2005) definuje globalizaci jako „proces, ve které se celosvětové 

ekonomické, politické, kulturní a společenské vztahy stále více zprostředkovávají v čase 

a prostoru.“ (s. 8) Podle Thompsona (2004) globalizace v nejobecnějším smyslu 

odkazuje k „vzájemnému propojování různých částí světa, tedy procesu, který dal 

vzniknout složitým formám interakce a vzájemné závislosti.“ (s. 123) „Ke globalizaci 

dochází jedině tehdy, (a) pokud se příslušné činnosti odehrávají v aréně, jež má 

celosvětovou povahu, nebo se této povaze alespoň blíží, (b) pokud jsou tyto činnosti 

organizovány, plánovány nebo koordinovány v celosvětovém měřítku a (c) pokud tyto 

                                                 
24 Kapitola není v tezích zohledněna, protože její zařazení vyplynulo dodatečně ze studia literatury. 

Také došlo k pozměnění v celkové struktuře teoretické části, kdy postupuji od konkrétního k obecnému (co 

– předmět výzkumu tj. fotografie, kde – na sociální síti Facebooku a obsahové zaměření ELLE, v jakém 

prostředí – zastřešující rámec globální společnosti a časopiseckého trhu). 
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činnosti obsahují nějaký stupeň reciprocity a vzájemné závislosti, takže průběh místně 

zakotvených událostí, jsou-li umístěny do jiných částí světa, se navzájem ovlivňuje.“ 

(tamtéž, s. 123) K procesu globalizace přispívají všechny druhy moci – ekonomická, 

politická, donucovací i symbolická (tamtéž, s. 124). 

Do moci symbolické25 mj. patří tok globální kultury respektive působení médií 

včetně vizuálních obrazů. Základní paradigma dávané do souvislosti s procesem 

globalizace, je tzv. teorie kulturního imperialismu, která „odkazuje na to, jak jsou 

ideologie, politika nebo způsob života přenášeny na jiná teritoria prostřednictvím 

kulturních produktů.“ (Sturken, 2009, s 397) Stěžejním dílem teorie se stala publikace 

Herberta Schillera Mass Communications and American Empire (1971), jež poukazuje 

na americkou ekonomickou a informační expanzi do post-koloniálních zemí, kdy 

prostřednictvím mediálního obrazu a pravidel komerčního mediálního systému dochází 

k šíření amerických hodnot, které prosazují vlastní ekonomické zájmy, jež vnucují 

představu o způsobu života a podporují konzumní kulturu.26 V souvislosti s teorií 

kulturního imperialismu a působením vlivu Spojených států se často objevují pojmy 

amerikanizace či westernizace odkazující k rozšiřování západních zvyklostí a produktů 

do celého světa27 (Šebeš, 2002). Právě činnost velkých komunikačních konglomerátů se 

stala pohonem procesu globalizace komunikace ve dvacátém století. Tím, že mediální 

společnosti začaly vlastnit podíly v informačních a komunikačních odvětvích za 

hranicemi zemí jejich vzniku, došlo k akumulaci a koncentraci celého mediálního 

odvětví. Nadnárodní charakter komunikačních konglomerátů vedl k obrovské 

koncentraci ekonomické a symbolické moci do rukou soukromých vlastníků (Thompson, 

2004, s. 131–132). 

Časopisecký trh je zvláštním mediálním segmentem, který těží 

z internacionalizace mediálního trhu. Oproti novinovému či vysílacímu trhu je vydávání 

časopisů v mnoha ohledech internacionalizaci lépe nakloněno. Novinový trh je obvykle 

úzce spjat s národním či lokálním trhem, jehož produkty jsou často nositeli kulturní  

či politické odpovědnosti. Naopak obsahové zaměření časopisů geograficky vázané není. 

Větší roli zde hraje segmentace čtenářské obce z hlediska zájmu či genderu. Také 

vytváření jazykových mutací je v mnoha ohledech jednodušší, kdy relativně vysoký podíl 

                                                 
25 „Symbolická moc je výsledkem produkování, šíření a přijímání smysluplných symbolických 

sdělení.“ (Thompson, 2004, s. 20) 
26 Práce Schillera vychází z politicko-ekonomické praxe doby vzniku díla, kdy mocenské vztahy 

podléhaly bipolárnímu rozdělení světa na západní (USA) a východní (SSSR) část. Sám Schiller později 

svůj názor revidoval. O neudržitelnosti Schillerovy argumentace blíže Thompson, 2002, s. 138–142.   
27 V rámci mediálních studií lze nalézt i opačný proud tzv. dewesternizace spjatý s procesem 

multipolarity světa a studiem nezápadních mediálních systémů blíže viz Průša, 2010.   
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obsahu je vizuálního charakteru. Vydávání časopisů nepodléhá žádným zvláštním 

legislativním opatřením na rozdíl od provozování vysílacích licencí. Úspěch 

časopiseckého tituly tkví v budování značky, kvůli které si zajistí stálé čtenářské 

publikum.28 Výraznými hráči v této oblasti jsou německé, francouzské, britské a americké 

vydavatelské domy (Doyle, 2002, s. 134 –136). Některé tituly vycházejí v nezměněné 

podobě, jindy je potřeba obsah přizpůsobit konkrétnímu publiku, aby reflektoval místní 

zájmy a kulturní zvyklosti. S tím souvisí teorie tzv. glokalizace či se hovoří  

o globalizované komunikaci a lokalizovanému přisvojování, kdy globální šíření 

mediovaných sdělení závisí na jejich přijetí v místních podmínkách, interpretaci  

a včlenění do každodenního života (Thompson, 2002, s. 142–143).  

Významnou roli v procesu globalizace komunikace také sehrál rozvoj nových 

technologií (Thompson, 2004, s. 132), které urychlily přenos množství informací. 

Především šlo o využívání telekomunikačních satelitů a přechod na digitalizaci, jenž 

umožnil ukládat a posílat objemné množství dat na velké vzdálenosti. V souvislosti 

s expanzí a dostupností informací se hovoří o informační společnosti dneška, kdy jsme 

vystaveni nevídanému množství informací a všudypřítomnému působení médií (Macek, 

2011, s. 39). 29 Představa každodenního připojení do informačního toku internetu podléhá 

optice vyspělých společností, není však globální realitou. Pro mnohé je přístup k internetu 

stále nedostupnou záležitostí. Tuto problematiku dále rozvinula Pippa Norrisová v knize 

Digital Divide (2001), kde charakterizuje termín digitální (internetové) propasti 

z hlediska tří aspektů: 1) globálního (rozvinuté vs. rozvojové země); 2) sociálního (lidé, 

kteří mají přístup ke komunikačním technologiím a kteří nikoli) a 3) demokratického 

(možnost přístupu k internetu z hlediska politických poměrů dané společnosti).  

Prostředí internetu je objektem mnoho úvah, kde se střetávají různé tendence 

v podobě míry svobody jednotlivce, otázce bezpečnosti států a prevence „anarchie“, 

zájmových požadavků a reálné moci ekonomických subjektů vlastnící technologie. Jde o 

dynamickou oblast, kde jsou mocenské vztahy teprve definovány.  

                                                 
28 Dva hlavní faktory ovlivňující celkovou poptávku po časopisech je množství voleného času  

a disponibilní příjem (Doyle, 2002, s. 137).  
29 Kritický pohled nabídl Frank Webster (blíže viz Macek, 2011, s. 39–41).  
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5. Výzkumná literární rešerše 

Diplomová práce Komparativní kvantitativní obsahová analýza fotografií na 

timeline regionálních facebookových stránek časopisu ELLE se zaměřuje na výzkum 

v oblasti vizuálního obsahu na sociální síti Facebook z hlediska spravování firemního 

profilu s ohledem na propagaci globální značky populárního ženského lifestylového 

časopisu napříč různými regionálními mutacemi.  

Vzhledem ke specifičnosti tématu jsem diplomní literární rešerši pojala v širším 

kontextu. Nejprve jsem se zaměřila na současné výzkumy fotografií ze sociálních sítí, 

poté na obsahové analýzy facebookových stránek různých institucí a firem a v neposlední 

řadě také na výzkumy zaměřené na globální a lokální vlivy v časopisecké produkci.30  

 

5.1 Obsahové analýzy fotografií ze sociálních sítí 

Sociální sítě jsou z hlediska výzkumů zaměřených na vizuální obsah bohatým 

zdrojem, zvláště ty, které jsou primárně určené ke sdílení fotografií např. Instagram, 

Flick, Pinterest, ale i Facebook. Výzkumný zájem je směřován k profilům jednotlivců  

či skupin z hlediska psychosociologických aspektů. Jedním z jeho témat je otázka 

sebeprezentace v online prostředí. Konkrétně se sleduje např. role genderu u mladých lidí 

(Reichart a Cooley, 2009), (Hum, 2011), online prezentace žen různých národností (Baker 

a Ota, 2011) a vliv genderu u prezentace profesní skupiny (Emmons, 2014). 

V současnosti významným počinem ve výzkumu online vizuální prezentace na 

Instagramu je práce populárního teoretika nových médií Lva Manoviche (2016), který se 

zaměřil na analýzu 16 miliónů instagramových fotek ze 17 světových metropolí 

prostřednictvím kvalitativní a výpočetní metody. Zkoumané fotografie kvalitativně 

rozlišuje na neformální (casual), profesionální (professional) a designové (designed). 

„Hlavním účelem neformálních fotografií je zdokumentovat zážitek, situaci nebo 

reprezentovat osobu či skupinu lidí. Osoba, která zachycuje a sdílí tuto fotografii, se 

nesnaží ovládat kontrast, barvy ani kompozici. Reprezentativní funkce dominuje nad 

estetickou funkcí.“ (Manovich, 2016, s. 5) Naopak autoři profesionálních fotografií si 

uvědomují pravidla „profesionální fotografie“, která  se vyvinula v průběhu dvacátého 

století, a snaží se je dodržovat. Nutně nesouvisí s profesí fotografů, ale se specifickou 

                                                 
30 Při literární rešerši jsem vycházela z dostupných elektronických zdrojů Knihovny FSV UK,  

výsledků z informačních zdrojů Univerzity Karlovy – UKAŽ (www.ukaz.cuni.cz) a Google Scholar. Co se 

týče obsahu literární rešerše, jedná se o zlomek výzkumů, které na toto téma vznikly. Jde spíše o ilustraci 

jejich možných typů, které v současnosti vznikají v rámci oblasti nových médií a marketingu.  

http://www.ukaz.cuni.cz/
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estetikou, kterou si tvůrci fotografií osvojili. Třetí typ tzv. designová fotografie se vrací 

do tradice moderního umění, designu a fotografie 20. let minulého století. Její estetika tj. 

kombinace vizuálního stylu, fotografických technik a typu obsahů, má vlastní konvence, 

které nejsou natolik pevně ukotvené jako u profesionální fotografie. Rozdíl spočívá např. 

v zacházení s prostorem, kdy profesionální fotografie často vykazuje hluboký prostor, 

kompozičnost, rozmazané pozadí a výběr předmětů. Naproti tomu designová fotografie 

představuje mělkčí nebo plochý prostor s dvojrozměrným akcentem. Žánrově by 

profesionální fotografii odpovídala krajinomalba, designové zátiší. Stěžejní pojem 

výzkumu Instagramism odkazuje k estetice designové fotografie na Instagramu nebo 

jiných platformách. Jeho klíčovým aspektem je nálada a atmosféra snímků před jejich 

reprezentativností či vyjádření emocí. Autor Instagramism pojímá jako estetiku nové 

globální digitální třídy mladých, která se objevila na začátku roku 2010, a ve své 

podstatně není revolucí vůči dominantní vizualitě komerčních snímků, jde spíše o nové 

pojetí z ní vycházející (Manovich, 2016, s. 5–6). 

Další výzkumy se soustředí na obsah generovaný uživateli. Např. jaká je 

souvislost mezi typem uživatele a jím publikovaným obsahem (Hu, Manikonda, 

Kambhampati, 2014), jak je prezentovaná veřejně známa osoba prostřednictvím 

neprofesionálních fotografií od uživatelů (Buehner, 2011) či konkrétní turistická 

destinace v porovnání s obsahy od marketérů a fotografií od uživatelů (Stepchenkova, 

2013), tedy jak lze využít obrazový materiál ze sociálních sítí z hlediska propagace a PR. 

 

5.2 Kvantitativní obsahové analýzy facebookových stránek 

Sociální síť Facebook patří k nejrychleji vyvíjející se online platformě. Původní 

její záměr sdružovat studenty amerických univerzit se s postupem času proměnil. Síť se 

otevřela uživatelům z celého světa, později se online komunikace na síti ze soukromé 

sféry přesunula i do sféry veřejné, ať už šlo o propagaci umělců, různých akcí, státních  

a neziskových institucí či firem. Právě příchod jiného typu uživatele než soukromých 

osob otevřel diskuzi, jak efektivně spravovat firemní profil, oslovit potenciálního 

zákazníka a vybudovat podvědomí o značce na sociální síti, a proto vzniklo velké 

množství výzkumů na toto téma, které většinou pomocí statistických metod zkoumaly 

úspěšnost jednotlivých stránek. 

Jedny z prvních výzkumů vznikaly v rámci informační vědy, která reflektovala 

snahu pracovníků akademických knihoven přiblížit se potenciálním uživatelům jejich 

služeb tj. studentům, kteří se tou dobou již sdružovali na sociální síti. Mezi výzkumy 
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sledující propagaci a komunikaci knihovnických profilů patří např.: Breeding (2007), 

Charnigo (2007); Miller and Jensen (2007); Mack et al. (2007), Powers et al. (2008), 

Secker (2008), Hendrix et al. (2009), Calvi (2010) Ramasamy (2010), Harinarayana 

(2010), Riza Ayu (2011) a Biernátová (2012). Výzkumy sledující úspěšnost 

facebookových stránek však nezůstaly pouze v oblasti informační vědy, byly aplikovány 

na stránky všeho druhu. Uplatily se také v oblasti firemní komunikace a propagace 

značky např.: McCorkindale (2010), Kietzmann et al. (2011), Phan (2011), Parsons 

(2013) i kulturních a neziskových institucí např.: Boost (2008/2009) a Waters et al. 

(2009). 

Prvotní výzkumy poukazují na míru skepse mezi pracovníky knihoven ohledně 

jejich participace na Facebooku (Charnigo, 2007; Breeding, 2007). Další práce (Miller 

and Jensen, 2007; Powers et al., 2008) však již řeší problematiku přijímání nových 

uživatelů knihovnických profilů, jakou vhodnou taktiku zvolit k rozšiřování publika. 

Pozitivní výsledky publikovali Mack et al. (2007), kteří dokázali, že facebookový profil 

sloužil v nejvíce případech k pokládání dotazů vedle emailu a osobních konzultací. 

Výsledky výzkumů (Hendrixe et al, 2009), (Calvi, 2010), (Riza Ayu, 2011), 

(McCorkindale, 2010), (Parsons, 2013) obecně jsou za jedno v tom, že je zřejmá potřeba 

existence facebookového profilu a jeho určitá míra rozvoje, avšak potenciál profilů 

v praxi není využíván v takovém rozsahu, jak by mohl být.  

 

5.3 Výzkumy zaměřené na světové časopisecké tituly 

Vzhledem k tématu této práce je vhodné zmínit výzkumy, které se zabývají 

světovými časopiseckými tituly a jejich vlivem na regionální kulturní prostředí. 

 Z hlediska ekonomické úspěšnosti jsou magazíny chápány jako nositelé 

reklamního sdělení, takže často jsou zkoumány právě skrze reklamní obsah, který 

vzhledem k charakteru světového časopiseckého titulu, může podporovat mezinárodní 

značky a standardizaci reklamního sdělení. Touto otázkou se zabývali Nelson a Paek 

(2007), kteří si kladli za cíl zjistit prostřednictvím obsahové analýzy reklamního sdělení  

v sedmi regionálních edicích světového lifestylového titulu pro ženy Cosmopolitanu míru 

standardizace v obsahu (jazyk, modelka), původ produktu (nadnárodní či lokální)  

a kategorii produktu (krása, ostatní). Zjistili, že v regionálních edicích Cosmopolitanu se 

objevuje více nadnárodní reklamy než reklamy na domácí produkty s výjimkou Indie. 

Dále, že tyto nadnárodní reklamy mají sklon využívat standardizaci v reklamě, jejíž míra 

se však regionálně liší. Právě reklama na krásu, která se primárně objevovala v ženských 
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titulech, podléhala vyšší míře standardizace než reklama na jiný druh zboží (Nelson, 

Paek, 2007, s. 1).  

Další výzkum zaměřený na mezinárodní ženské časopisy a jejich lokální čínské 

mutace řeší střetávání globálních a regionálních sil, které se projevují na výsledné 

produkci. Na základě hybridní teorie a hloubkových rozhovorů s pracovníky redakce 

autoři odhalili víceúrovňovou konvergenci místních podmínek a globálních vlivů, které 

jsou neoddělitelně propleteny a specificky formují čínské mediální prostředí (Karan, 

Feng, 2009).  

V souvislosti s výzkumem světového módního časopiseckého titulu Vogue se 

autoři zaměřili na prezentaci kosmopolitismu v jeho obsahu. Sledovali rasovou 

rozmanitost a zdraví pomocí obsahové analýzy třech regionálních vydání – čínského, 

holandského a amerického. Výsledkem studie bylo zjištění, že Vogue má potenciál oslovit 

nadnárodní veřejnost, nicméně významnou roli hraje kulturní kontext  

a rozhodovací pravomoc místních autorů, kteří mohou přijmout, ale také ignorovat ideu 

kosmopolitismu (Kuipers, 2014).  

Globální expanzí mediálního produktu se zabývají dvě případové studie, které 

představují úspěšné časopisecké tituly, britský časopis pro muže For Him Magazine 

(Doyle, 2006) a asijský módní časopis West East Magazine (Tay, 2009), jež se uplatnily 

na světovém trhu.  
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6. Metoda výzkumu  

6.1 Komparativní perspektiva v mediálních studiích 

Komparativní metoda resp. srovnávací analýza se uplatňuje jako metodologický 

standard ve většině společenských věd. Její úlohou je utváření a vyjasňování pojmů  

a vyvozování příčinných souvislostí, kdy záleží na teoretickém východisku. Může jít  

o snahu objevit zákonitosti sociálních teorií se stejnou platností jako zákonů v přírodních 

vědách, nebo o úsilí vysledovat souběžný vývoj sociálních jevů. Roli také hraje, zda se 

při zobecňování zohledňují vzájemné vazby mezi jevy a historický kontext (Hallin, 2008, 

s. 30–33). 

Silnou tradici má komparativní metoda v oblasti srovnávací politologie, která se 

snaží o identifikování podobností, rozdílů a vzájemných závislostí politických systémů, 

institucí, jevů, procesů i politických aktérů a jejich chování (viz Novák, 2011, s. 297). 

Metoda se do oblasti mediálních studií dostala právě skrze perspektivu politického 

prostředí, kdy se na média nahlíží optikou nositele moci – společenské instituce, do níž 

se promítají politické poměry dané země. Posuzuje se např. míra svobody médií jako 

„hlídacího psa demokracie“ s mírou demokratičnosti politického systému či politické 

reality daného státu (Hallin, 2008, s. 10). 

Srovnávací analýza v oblasti komunikace se vyvíjela pomalu, protože empirický 

výzkum se nezabýval širšími souvislostmi působení médií, ale zaměřoval se na účinky 

jednotlivých sdělení (Hallin, 2008, s. 33). Snahou o interpretaci na úrovní mediálních 

systémů byla publikace Čtyři teorie tisku (1956) od Sieberta, Petersona a Schramma. 

Dlouhou dobu byla považována za stěžejní dílo v oblasti srovnávání mediálních systémů, 

dnes však jeho optiku argumentace vnímáme za překonanou, protože byla silně zatížení 

dobou vzniku a etnocentrismem. O její revizi se pokusili autoři Daniel Hallin a Paolo 

Mancini s prací Comparing Media Systems, v češtině vydané pod názvem Systémy médií 

v postmoderním světě (2008), kde se zabývají mediálními systémy Spojených států, 

Kanady a většiny zemí západní Evropy, z nichž definují tři mediální modely – 

severoatlantický neboli liberální model, středomořský neboli model polarizovaného 

pluralismu a severo/středoevropský neboli model demokraticko-korporativistický.31  

V případě rozsahu této diplomové práce je optika srovnávací metody značně 

zjednodušena na porovnávání získaných dat z kvantitativní obsahové analýzy ze 

zkoumaných facebookových stránek ze zemí: Austrálie, Brazílie, Blízký východ, Česká 

                                                 
31 Západní mediální systémy srovnává také např. Hardy (2008).  
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republika, Hongkong, Indie, Jižní Afrika, Rusko, Spojené státy a Velká Británie. Neklade 

si za cíl postihnout hlubší perspektivu jednotlivých mediálních prostředí. 

Nyní představím stěžejní metodu této práce – kvantitativní obsahovou analýzu. 

Nastíním její teoretické východisko, historický vývoj, vlastnosti, limity a jednotlivé kroky 

metody.  

 

6.2 Kvantitativní obsahová analýza 

Metoda obsahové analýzy je tradičním postupem analýzy dokumentů, které 

mohou být různého charakteru – novinové články, fotografie lifestylových časopisů, 

televizní seriály, komiksy, hudební videoklipy, internetové diskuze, dokonce může jít i o 

vzkazy na školních lavicích (Sedláková, 2014, s. 287). Předmětem obsahové analýzy 

může být jakýkoliv textový, vizuální či zvukový záznam lidského jednání. Jedná se o tzv. 

nevtíravou výzkumnou techniku, kdy získávání dat nezasahuje do zkoumaného prostředí, 

ani není potřeba jejich vznik iniciovat (Sedláková, 2014, s. 153). Obsahová analýza může 

nabývat jak kvantitativní, tak kvalitativní optiku výzkumu. Podle Sedlákové (2014) je 

důležité terminologické rozlišení mezi obsahovou analýzou, která výzkumnou tradicí 

odkazuje ke kvantitativnímu pojetí techniky podle Bernarda Berelsona, a kvalitativní 

analýzou obsahu či obrazu,32 kdy pojmenováváme charakter výzkumné jednotky 

(s. 288–289). Metoda obsahové analýzy vychází z neopozitivistické tradice zkoumání  

a odkazuje k objektivistickému pojetí komunikace.33 Historicky je spojena s teorií 

masové komunikace, kdy je patrné procesuální pojetí komunikace jako přenosu sdělení 

určitým kanálem od bodu A do bodu B, a předpokládá se, že význam sdělení se přenosem 

nezmění a příjemci ho vnímají stejně jako tvůrci, takže ho lze objektivně identifikovat  

a kvantifikovat. Toto východisko se však v přístupu ke zkoumaným komunikovaným 

obsahům časem proměnilo (Sedláková, 2014, s. 292–293).  

                                                 
32 Kvalitativní techniky nejsou předmětem této práce, pouze zmíním, že pro podrobnější vhled do 

zkoumaných dokumentů je vhodné kvantitativní metodu obohatit o kvalitativní přístup např. sémioticko-

strukturální analýzu, která jde nad rovinu zobrazeného, zaměřuje se na rovinu konotace a mýtu. Blíže  

o významových rovinách na s. 6. Více o kvalitativních technikách Sedláková (2014) a Hendl (2016).  
33 Pozitivismus je filozofický směr, který usiloval o vytvoření vědy o sociálním světě, jehož 

výsledky budou stejně exaktní jako výsledky přírodních věd. Hlavním představitelem byl zakladatel 

sociologie Auguste F. X. Comte. Neopozitivistická tradice zastoupena především tzv. Vídeňským kruhem 

chtěla dospět na základě objektivně platných a pravdivých výpovědí k nastolení zákonitostí  

ve společenských vědách. Vycházela z přístupu objektivistické ontologie: realita existuje sama o sobě  

a jako taková je poznatelná (Sedláková, 2014, s. 33–34). Opakem je konstruktivistické pojetí reality: realita 

není dána, ale konstruována sociální interakcí. Viz s. 5.  
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Z hlediska vývoje metody lze identifikovat tři vývojové etapy: (1) 2. pol.  

19. století – 30. léta 20. století; (2) 40. léta 20. století jako významný milník rozvoje 

obsahové analýzy, který následně ovlivnil výzkumy 2. pol. 20. století (3).   

V období 2. pol. 19. století – 1. pol. 20. století se metoda uplatňovala zvláště při 

výzkumu obsahu masového tisku, objevily se dva přístupy užívané dodnes – synchronní 

analýza dvou komunikátorů (srovnávání mezi jednotlivými listy) a diachronní analýza 

trendu (analýza jednoho titulu v delším časovém období). Ve 40. letech se rozšířil 

výzkum o oblast politické propagandy a analýzy komerční reklamy. Významným 

představitelem tohoto období byl Harold Lasswell, který doplnil přístup o kvalitativní 

rozměr, hodnotící škálu vyznění: negativní, neutrální a pozitivní. Rozvoji metody také 

pomohl pokrok ve statistických vědách. Ve druhé polovině 20. století se technika 

obsahové analýzy rozšířila do dalších vědních disciplín např. psychologie, lingvistiky  

a politologie a byla aplikována na vizuální a audiovizuální dokumenty či pro analýzu 

neverbálního chování. Za zakladatele metody je považován Bernard Berelson, který 

techniku metodologicky ukotvil v publikaci Content Analysis in Communication 

Research vydanou v roce 1952. Jeho definice: „Obsahová analýza je výzkumná technika 

pro kvantitativní, systematický a objektivní popis zjevného obsahu komunikace,“ je 

základní, dodnes využívanou charakteristikou metody (Sedláková, 2014, s. 291–294).  

Později ji někteří autoři revidovali, takže existuje ve vícero znění např.:  

Definice Herberta Scherera (2004) zní: „Obsahová analýza je kvantitativní 

výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních 

obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení otázek.“ (s. 30)  

Podle Kimberly Neuendorfové (2002): „Obsahová analýza je sčítací, 

kvantitativní analýza sdělení, spočívající ve vědecké metodě (zahrnující věnování 

pozornosti objektivitě-intersubjektivitě, počáteční přípravě projektu, reliabilitě, validitě, 

možnostem zobecnění a zopakování šetření a testování hypotéz), a není omezena ani 

typem proměnných, které mohou být měřeny, ani kontextem, ve kterém je sdělení 

vytvořeno nebo prezentováno.“ (Neuendorf, 2002, s. 10 podle Sedláková, 2014, s. 294)  

Stěžejní vlastnosti metody vycházející ze srovnání s kvalitativními analýzami 

textu jsou: Strukturovanost, kdy postup je vymezen jasně definovanými pravidly. 

Selektivnost tj. výběrovost určitých prvků, které se promítají do nastolení měrných 

kategorií. Systematičnost a využívání stejných postupů vede k intersubjektivně 

ověřitelným výsledkům, tedy dosažení výsledků nezávisle na osobě výzkumníka. Metoda 

je jednoduše ověřitelná a vhodná ke zpracování velkého množství zkoumaných jednotek. 

Její výsledky mají standardizovaný charakter v numerické podobě dat vyjadřující 
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frekvenci výskytu, které lze jednoduše prezentovat v tabulkách a grafech. Obsahovou 

analýzu jde blíže vymezit základními mody – konceptuálním zaměřující se na analýzu 

výskytu určitých konceptů v textu, a relačním (vztahovým), který se navíc soustřeďuje 

na vztahy mezi koncepty a postihuje jemnější sémiotické nuance (Sedláková, 2014,  

s. 295; Trampota, 2010, s. 103; Scherer, 2004, s. 29–30).  

Vedle výhod má obsahová analýza také své limity, které vycházejí z opačného 

teoretického východiska konstruktivistického pojetí, jež klade důraz na utváření 

významů, která jsou kulturně, sociálně a kontextově podmíněné. Tento přístup souvisí se 

sémiotickým pojetím komunikace, kdy výsledky obsahové analýzy jsou vlastním textem, 

který nabývá významu až při jeho interpretaci v průběhu čtení. Metoda nevypovídá nic  

o recepci textu čtenářem ani o významech v něm obsažených, protože vychází z odlišné 

optiky teoreticko-paradigmatické tradice a objektivistického pojetí komunikace. Je tedy 

na pováženou, na kolik lze optiku opačného teoretického východiska vnímat za limitují, 

když metoda neusiluje o její způsob nahlížení na svět. Větší slabinou metody je 

schematičnost, kdy prostřednictvím vymezené kódovací kategorie dochází k selektivnosti 

a neúplnosti. Zkoumaný objekt se rozděluje na jednotlivosti, takže dochází ke ztrátě 

komplexního pohledu a postižení významů ze vzájemných interakcí (Sedláková, 2014,  

s. 296–300).  

Obsahová analýza je strukturovaná díky nastolení jednotlivých fází a kroků 

během výzkumu. Podle Sedlákové (2014) je v přípravné fázi metody důležité 

zodpovězení otázek: „Jaké obsahy, v jakých médiích, za jaké období, na jakých 

výzkumných jednotkách budeme zkoumat? (s. 310) Wimmer s Dominickem (2006) 

charakterizovali jednotlivé základní kroky metody, které lze přizpůsobit – upravit pořadí 

či je zkombinovat tak, aby vyhovovaly samotnému výzkumu:  

1. formulace výzkumné otázky nebo hypotézy,  

2. definice výběrového souboru / populace,  

3. výběr patřičného vzorku z populace,  

4. výběr a definice jednotky měření,  

5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány,  

6. vystavení systému kvantifikace, 

7. trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu,  

8. kódování obsahů,  

9. analýza shromážděných dat,  

10. definice závěrů (podle Trampota, 2010, s. 103–104).  
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6.2.1 Obsahová analýza fotografií  

Obsahová analýza je primárně soustředěna na výzkum textu vzhledem k výskytu 

či absenci určitých slov, obratů, témat, dějů a argumentů (Sztompka, 2007,  

s. 60). Nicméně „číst“ můžeme i fotografii, která představuje určitý kvazitext, a je středem 

zájmů studia vizuální kultury a vizuální sociologie.34 Předmětem obsahové analýzy 

fotografií „jsou vnější, pohledem zachytitelné, zjevné prvky snímku, naopak pominuty jsou 

skryté významové vrstvy.“ (Sztompka, 2007, s. 60) Při aplikaci metody na soubor 

fotografií se postupuje obdobně jako v případě výzkumu textu: 

1. jasné vymezení výzkumného problému, 

2. výběr dostatečně bohatého pramene snímků,  

3. nalezení reprezentativního výběru snímků, 

4. vytvoření kódovací knihy zahrnující měrné kategorie, které musí být úplné 

(každý aspekt má vlastní kategorii), exkluzivní (kategorie jsou striktně 

oddělitelné, nesmí dojít k jejich překrývání) a účelné (zařazují se relevantní 

kategorie k zodpovězení hypotéz výzkumu), 

5. proces kódování snímků,  

6. zjištění četnosti výskytu každé kategorie,  

7. formování závěrů z analyzovaného materiálu (Sztompka, 2007, s. 60–61; Rose, 

2016, s. 88–96).  

 

Lev Manovich v souvislosti s obsahovou analýzou digitálních fotografií na 

internetu vytvořil obdobnou verzi metody, kterou nazývá kulturní analytikou (cultural 

analytics). Prostřednictvím počítačového softwaru analyzuje tisíce digitálních fotografií 

ze sociálních médií. Charakterizuje ji jako „automatickou, počítačově založenou metodu 

ke kvantitativnímu popisu velkého počtu kulturních objektů.“ (Rose, 2016, s. 86) Díky 

počítačové technice dokáže pracovat s celým souborem fotografií,35 nedochází 

k selektivnímu výběru vzorku. Metoda je však aplikovatelná pouze na snímky digitální 

povahy, které software dokáže přečíst. Blíže o současné práci Lva Manoviche viz  

5.1 Obsahové analýzy fotografií ze sociálních sítí na s. 22–23.  

  

                                                 
34 Více o teorii vizuální kultury viz kap. 1. Teorie vizuální kultury na s. 2–4.   
35 Oblast analýzy tzv. Big Data zahrnuje práci s velkými objemy dat. Blíže hovoří např.  

Mayer-Schönberger (2014).    
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7. Nastolení výzkumu  

Výzkumnou část jsem pojala z hlediska vysledování: 

1. tématu obsahové skladby fotografií,  

2. globálního a lokálního vyznění snímků, 

3. zda sociální sítě nabízejí pestřejší obsah než tištěný časopis z hlediska vizuality.  

 

7.1 Výzkumná otázka a hypotézy 

Cílem výzkumné části práce je zodpovězení výzkumné otázky:  

Existují regionální rozdíly v tematické skladbě publikovaných fotografií na 

facebookových stránkách jednotlivých mutací časopisu ELLE?  

Předpokládám, že lze vysledovat rozdíly mezi jednotlivými regionálními 

facebookovými stránkami časopisu ELLE, protože konkrétní obsahy fotografií 

jednotlivých stránek se na první pohled liší. Podle literární rešerše 5.3 Výzkumy zaměřené 

na světové časopisecké tituly na s. 24–25 je to dáno tím, že důležitou roli v přijetí 

globálního zaměření časopisu hrají vlivy lokálního charakteru např. rozhodovací 

pravomoc v místních redakcí (Karan a Feng, 2009), (Kuipers, 2014).  

Důvodem, proč se jednotlivé stránky od sebe liší, je, že rozhodovací moc nad vizuálními 

obsahy jednotlivých facebookových stránek je na lokální úrovni místních redakcí. 

Nicméně se domnívám, že bude zachováno globální zaměření časopisu, tedy že hlavními 

tématy bude životní styl populárních lidí a móda.   

Hypotéza č. 1:  Rozdíly v tematické skladbě publikovaných fotografií existují, avšak míra 

zastoupení stěžejních témat zaměření časopisu (lidé a móda) je pro všechny facebookové 

stránky shodná. Tedy, že tyto kategorie budou nejvíce obsazované napříč všemi 

stránkami. Pokud se hypotéza prokáže, potvrdí se, že globální obsahové zaměření 

časopisu se promítá do tematické skladby snímků regionálních facebookových stránek.  

Potvrzení či vyvrácení hypotézy prokáže deset grafů za jednotlivé země, kde bude 

znázorněno procentuální zastoupení jednotlivých tematických kategorií skladby 

fotografií. 

Při formulování další hypotézy zůstanu u tzv. teorie glokalizace o níž hovořím 

v kapitole 4. Globalizace komunikace: časopisecký trh a internet, kde na straně 24 píši:  

„Některé tituly vycházejí v nezměněné podobě, jindy je potřeba obsah přizpůsobit 

konkrétnímu publiku, aby reflektoval místní zájmy a kulturní zvyklosti. S tím souvisí teorie 
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tzv. glokalizace či se hovoří o globalizované komunikaci a lokalizovanému přisvojování, 

kdy globální šíření mediovaných sdělení závisí na jejich přijetí v místních podmínkách, 

interpretaci a včlenění do každodenního života (Thompson, 2002, s. 142 – 143).“ 

V následující hypotéze se zaměřím na vysledování míry lokálního přizpůsobení snímku:  

Hypotéza č. 2: Lokální přizpůsobení snímků s globálně zaměřeným tématem životního 

stylu celebrit se projeví publikováním místních populárních osobností. Zastoupení lokální 

tématiky bude patrné u zemí – Blízký východ, Brazílie, Hongkong, Indie a Jižní Afrika. 

U ostatních zemí bude převládat globální model charakterizovaný světovými celebritami 

hollywoodského typu či populárními zpěvačkami a modelkami uplatňující se na globální 

scéně, popřípadě významnými osobnostmi díky jejich postavení.   

Vymezení globálního a lokálního vyznění se týká pouze první měrné kategorie 

Lidé. Více o jeho operacionalizaci viz 7.3.2 Globální a lokální vyznění fotografií na s. 39. 

Výsledkem potvrzení či vyvrácení hypotézy je publikování deseti grafů sledující míru 

globálního a lokálního přizpůsobení snímků podle zobrazení místních, zahraničních  

a globálních celebrit.  

Nyní se zaměření na formulování hypotézy ohledně vizuality na sociálních sítích. 

Obecně platí, že sociální sítě umožňují publikovat velké množství snímků, jejichž pestrost 

je z hlediska online marketingu žádaná. Sociální sítě nejsou limitované prostorem ani 

„žánrem“ fotografie pro publikování v tištěném časopise.36 V kategorizaci vizuality budu 

částečně vycházet z nastoleného rozlišení snímků podle Lva Manoviche (2016), viz  

5.1 Obsahové analýzy fotografií ze sociálních sítí na s. 22–23.  

Hypotéza č. 3: Sociální sítě umožňují publikovat fotografie, které mají pestřejší vizualitu 

než fotografie v tištěném časopise. Zkoumá se, u jakých facebookových stránek se projeví 

zastoupení jiných kategorií vizuality než reportážní, profesionální a produktové 

fotografie, které jsou typické pro tištěná média. Předpokládá se, že zastoupení více 

kategorií jiné vizuality bude patrné alespoň u většiny stránek. 

 Výsledkem bude deset grafů s procentuálním zastoupením nastolených kategorií 

vizuality k jednotlivým facebookovým stránkám. Více o operacionalizaci viz 7.3.3 

Kategorie vizuality fotografií na s. 40.  

                                                 
36 Přesné typy vizuality snímků v tištěném časopise by potvrdil samostatný výzkum. V rozdělení 

na vizualitu pro tištěná a pro nová média vycházím z předpokladu, že na snímky pro tištěná média se kladou 

mnohem vyšší nároky v rozlišení, formátu, provedení atd. než na snímky pro Facebook, které mohou být 

méně formálnějšího rázu, a kde kompoziční neobratnost či technické parametry nehrají natolik rozhodující 

roli. Vydělení reportážní, profesionální a produktové vizuality snímků jako „klasických“ pro tištěná média 

je typizovaným konstruktem pro obraz v tištěných médiích a vycházím z jejich definic na s. 40.  
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7.2 Charakter zkoumaného výběru fotografií  

Zkoumané fotografie budou vybírány u všech facebookových stránek podle 

následujícího klíče: V kategorii Fotky se v albu Fotky na Timeline zobrazí celkový náhled 

všech fotografií, které jsou po čtyřech snímcích řazeny v rozdílném počtu řad. Výzkum 

zahrnuje všechny takto zobrazené fotografie, nedochází k žádné redukci např. 

duplikovaných snímků apod. Po vygenerování náhodného čísla se ze všech zobrazených 

fotografií vybere 10 snímků z každého profilu. Snímky mohou pocházet z různého 

časového období, zkoumá se celková vizualita dosud publikovaných fotografií  

od nejnovějších (od 7. 5. 2017) k nejstarším.37 Čas publikování fotografie nehraje  

ve výzkumu žádnou roli.  

Původní vymezení vzorku v tezích zohledňoval pouze snímky publikované v roce 

2015. Vycházela jsem z předchozí praxe bakalářské práce, kde píši: „Sleduje se celá 

skladba fotografií zobrazená za rok 2013, která je pomocí uvedených jednotlivých roků 

jednoduše k nalezení.“ (Bartošíková, 2015, s. 21)  

Ke změně vymezeného období mě donutila samotná platforma Facebooku, kde po 

vývojových zásazích bylo ukončeno zobrazování ročních úseků (obrázek č. 2 na s. 34)  

u publikovaných fotografií.38 Facebook momentálně nabízí celkový počet fotografií 

publikovaných za celkovou dobu vzniku alba, v němž se snímky kontinuálně řadí  

za sebou (obrázek č. 3 na s. 35). Tato technická změna vede k obtížnému zjišťování počtu 

snímku v daném roce (celkový počet snímku za zkoumaný rok), kdy každý snímek by 

musel být blíže zobrazen a zaznamenán, v jakém roce vznikl. V případě výsledku 

z bakalářské práce39 celkový počet snímků z Timeline českého vydání časopisu ELLE 

obsahoval 1250 fotografií za rok 2013 (Bartošíková, 2015, s. 21). Z praktického hlediska 

by rozklikávání blíže nedefinovaného počtu fotografií u deseti stránek vedlo 

k enormnímu časovému zatížení s potenciálně vysokou chybovostí u tak velkého 

množství dat. Z tohoto důvodu jsem se uchýlila ke zkoumání celkové skladby fotografií 

publikovaných od počátku vzniku alba až do současnosti (do 7. 5. 2017) na všech 

zkoumaných stránkách. 

  

                                                 
37 Nejzazší datum publikované fotografie se může u jednotlivých stránek lišit, protože založení 

samotné stránky resp. alba se u jednotlivých profilů liší, např. česká facebooková stránka ELLE vznikla 

v roce 2009, ruská o rok později. 
38 Facebook má velkou moc nad výslednou podobou zobrazování námi nahraných obsahů. To, co 

vidíme dnes, nemusí nutně být k vidění ve stejném způsobu zobrazení za pár let. Starý obsah může 

vývojovými změnami nabývat odlišný kontext.  
39 BARTOŠÍKOVÁ, Dana. Obsahová analýza fotografií na Timeline facebookové stránky 

časopisu ELLE. Praha, 2015. 43 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jana Teplá. 
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Obrázek č. 2: Dřívější zobrazení ročních úseků v albu Fotky na Timeline.40 

 

  

                                                 
40 Pro prezentaci jednotlivých ročních úseků byl obrázek graficky upraven (slepen). Omluvte 

nízkou kvalitu snímku, který původně nebyl určen k publikování, ale pouze k zjištění celkové sklady 

fotografií a zaznamenávání vybraných snímků pro účely bakalářské práce (viz Bartošíková, 2015, s. 27).  
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Obrázek č. 3: Současné zobrazení řazení snímků v albu Fotky na Timeline. 

 

Zdroj: Facebook ELLE Australia (6.5.2017).  

 

7.3 Operacionalizace  

7.3.1 Tematická skladba fotografií 

Výběrový vzorek snímků bude analyzován podle následující kategorizace 

v oblastech: Lidé, móda, kosmetika, sport / fitness, jídlo / potraviny, dekorace / bydlení, 

cestování, citáty / slogany, propagace ELLE, reklama, ostatní. Konkrétní příklady 

fotografií obsahuje tabulka č. 1.  

 

Tabulka č. 1: Tematická skladba fotografií. 

Lidé (populární globální, 

zahraniční či lokální osobnosti, 

popřípadě ilustrační fotografie 

lidí)  
   

Móda (oblečení, boty, doplňky, 

módní přehlídky, snímky outfitů 

z ulice u neznámých lidí)  
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Kosmetika (kosmetické 

produkty, líčení, záběry na vlasy, 

nehty, tetování atd.)  

        
Sport / fitness (sportovní  

a pohybové aktivity) 

   
Jídlo / potraviny (pokrmy, 

nápoje, suroviny)  

     
Dekorace / bydlení (interiéry, 

nábytek a vybavení do 

domácnosti)  

   
Cestování (památky, turistické 

destinace) 

    
Citát / slogan (motivační citáty, 

citáty slavných osobností, tweety 

a statusy)  

     
Propagace ELLE (titulní strany 

časopisu, propagační předměty, 

předplatné, marketingové akce, 

explicitně přítomná zn. ELLE)  

      
Reklama (propagace jakékoliv 

značky či loga, inzerce)  

    
Ostatní (elektronika, zvířata atd.)  

         
 

Snímky se zkoumají podle následujícího klíče:  

1. Lidé: Kategorie zahrnuje snímky populárních globálních, zahraničních  

či lokálních osobností např. herců, zpěváků, topmodelek, politiků, blogerů atd., popřípadě 

ilustrační fotografie z událostí či ztvárňující určitou náladu a vztahy. Pokud nelze 

identifikovat známou tvář, má sluneční brýle či je vyfocena zezadu, a převládá důraz  
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na její outfit, zařazuje se do kategorie móda, pokud je kladen důraz na její účes, tak do 

kategorie kosmetiky. Dělení na globální a lokální osobnosti viz 7.3.2 Globální  

a lokální vyznění fotografií s. 39. 

 

2. Móda: Zahrnuje fotografie neznámých lidí např. z módních akcí či focených 

na ulici za účelem zaznamenání jejich outfitu. Také veškeré modelky prezentující oděvní 

kolekci (snímky z mola či focení produktů do katalogu). Samozřejmě všechny fotografie 

oděvů, bot, módních doplňků (šátků, kabelek, šperků atd.). Také graficky vytvořené 

koláže pro stylingu outfitu.  

 

3. Kosmetika: Kategorie zahrnuje veškeré snímky kosmetických produktů včetně 

líčení modelek a záběry na jednotlivé partie těla (manikúra, depilace, masáž, tetování 

atd.) Také česání vlasů demonstrují postup tvorby účesu.  

 

4. Sport / fitness: Sportovní a pohybové aktivity, popřípadě snímky se sportovní  

 tématikou např. záběr břišních svalů.  

 

5. Jídlo / potraviny: Suroviny (ovoce, zelenina, maso apod.), hotová jídla  

a nápoje.  

6. Dekorace / bydlení: Interiéry, nábytek, dekorační předměty včetně květin  

a vybavení do domácnosti.   

 

7. Cestování: Turistické destinace, památky, dopravní prostředky.  

 

8. Citát / slogan: Textové podoby snímků zahrnující motivační citáty či citáty 

slavných osobností, také tweety a statusy. Popřípadě psané hlášky bez uvedení autora 

např. I believe in unicorns. 

 

9. Propagace ELLE: Explicitně zobrazená značka ELLE. Titulní strany časopisů, 

propagační předměty, předplatné, marketingové eventy apod. 

  

10. Reklama: Jakákoliv reklama se jménem značky či logem. Také inzerce na 

kulturní události či výhodné obchodní nabídky.  

 

11. Ostatní: Snímky s odlišnou či marginální tématikou.  
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Hodnoty  

Lidé – hodnota 1 

Populární osoba: Ne – hodnota 0 

Ano – hodnota 1 → globální – hodnota 1; lokální – hodnota 2; 

zahraniční – hodnota 3 

Móda – hodnota 2 

Kosmetika – hodnota 3 

Sport / fitness – hodnota 4 

Jídlo / potraviny – hodnota 5 

Dekorace / bydlení – hodnota 6 

Cestování – hodnota 7 

Citát / slogan – hodnota 8 

Propagace ELLE – hodnota 9 

Reklama – hodnota 10 

Ostatní – hodnota 11 

 

Na obtížně zařaditelné snímky (tabulka č. 2) se vždy pohlíží z hlediska vyobrazeného 

hlavního motivu. 

 

Tabulka č. 2: Určování kategorií u obtížně zařaditelných snímků. 

 

 

Lidé nebo móda nebo jídlo / 

potraviny? 

Lidé (Koláže z více snímků se 

posuzují podle hlavního motivu, 

zde jednoznačně Audrey Hepburn.)  

 

 

Móda nebo kosmetika?  

Kosmetika (Celý záběr je na 

parfém, obuv barevně doplňuje 

stříbrný rozprašovač.)  

 

Móda nebo citát / slogan?  Móda (Snímek kožené bundy 

s nápisem na oblečení. Kategorie 

citát / slogan zobrazuje textovou 

podobu či textové pole na snímku.)  

 

Dekorace / bydlení nebo 

móda?  

Dekorace / bydlení (Přímý záběr 

na svatební kytici. Pokud by byly 

zachycené celé šaty potom móda.)  

 

Lidé nebo kosmetika nebo 

ostatní?  

Ostatní (Detail na záběr těla  

bez prezentování kosmetiky,  

pro zobrazení lidí chybí tváře.)  
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7.3.2 Globální a lokální vyznění fotografií 

Globální a lokální vyznění se posuzuje pouze u snímků z kategorie 1. Lidé, kdy 

se zobrazené populární osobnosti zkoumají podle charakteru světové, zahraniční  

či lokální scény. Světové osobnosti jsou primárně reprezentované hollywoodskou scénou, 

popřípadě jsou natolik proslavené svým postavením (Kate Middleton), že o známosti není 

pochyb. Dále např.: Emma Watson, Brad Pitt, Blake Lively, Karlie Kloss atd. Lokální 

osobnosti jsou známé především v místě svého působení popřípadě omezenému okruhu 

zájemců o konkrétní oblast např. herce z Bollywoodu. Příkladem může být: Aňa 

Geislerová (česká herečka), Ella Chen (tchajwanská zpěvačka skupiny S.H.E.), Pooja 

Hegde (indická herečka a modelka) a další. Rozlišení, zda se jedná o populární lokální 

osobnost či neznámého člověka, se provádí pomocí nahrání konkrétní fotografie do 

Google Images, kde se zjistí její identita. Pokud nedojde k nalezení jména a povolání dané 

osoby, bere se za neznámou. V případě publikování lokálních celebrit mimo místa jejich 

působení označují se za zahraniční (hodnota 3). Jde o takové celebrity, které nedosahují 

světového věhlasu, avšak pro danou oblast nejsou místní např. Indie – brazilská herečka.  

Tabulka č. 3: Globální a lokální osobnosti.  

Globální – hodnota 1 Lokální – hodnota 2 

Emma Watson (herečka) 

 

Aňa Geislerová (česká herečka) 

 
Kate Middleton (vévodkyně 

z Cambridge) 

 

Pooja Hegde (indická herečka a modelka)

 
Blake Lively (herečka)

 

Ella Chen (tchajwanská zpěvačka) 
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7.3.3 Kategorie vizuality fotografií  

Vizualita fotografií se posuzuje podle technického ztvárnění snímku. Částečně 

vycházím z dělení od Lva Manoviche (2016), který rozlišuje profesionální, neformální  

a designovou fotografii, viz s. 22–23. Tyto typy snímků přidávám do obsáhlejší kategorizace: 

Tabulka č. 4: Kategorie vizuality fotografií a jejich kódovací hodnoty.  

Reportážní 

 

Hodnota 0 

Kvalitní focení fotografy z médií. Nejčas-

tější motiv je z akcí (gala, přehlídky). Po-

zadí bývá reálné. Je hybridním typem mezi 

profesionální a neformální vizualitou.  

 
Profesionální 

(professional) 

 

Hodnota 1 

Snímky s vysokou mírou stylizace a kvali-

tou provedení obvykle zahrnují postpro-

dukci v podobě grafických zásahů. 

Primárně určena k zaznamenání osobností, 

postav z filmů. Nejčastěji studiové záběry.  
 

Neformální 

(casual) 

 

Hodnota 2 

Snímky zaznamenávající událost či běžné 

focení mobilním telefonem (selfie, 

momentky atd.)  Nenáročné na stylizaci, 

kvalitu a postprodukční úpravy.  
 

Umělecká 

 

Hodnota 3 

Snaha o zachycení děje či osoby. 

Technicky náročné fotografie s autorským 

vyzněním uměleckého stylu.  

 
Instagramová 

(designed) 

 

Hodnota 4 

Vysoká míra stylizace předmětů, prostředí 

či k vytvoření nálady. Využívá se plošší 

kompozice. Kvalita může být nižší. 

Vychází z focení mobilem. Zahrnuje 

používání filtrů a jednodušší úpravy.  
 

Produktová 

 

Hodnota 5 

Vlastnosti jako u profesionálního snímku, 

avšak dbá se na stylizaci předmětů. Výsle-

dek se hodí do produktových katalogů. 

Patří sem také zobrazení titulní strany 

časopisu.   

Cut and Paste 

 

Hodnota 6 

Snímky zobrazující koláž např. styling 

outfitu, grafické reklamy předplatného či 

inzerce, popřípadě obrázek obsahující více 

snímků s různými vizualitami. 
 

Motivační 

 

Hodnota 7 

Snímek obsahuje fotografii a textové pole 

citátu.   

 

Textová 

Hodnota 8 

Snímek je z velké části tvořen textem. 

Může jít např. o print screen statusů, 

tweetů či psaný citát bez obrázku.  
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7.4 Pilotní projekt  

Pro zjištění správnosti nastavení měrných kategorií výzkumu byl proveden pilotní 

projekt, který zahrnoval vyzkoušení analýzy dat na výběrovém vzorku dvanácti libovolně 

zvolených fotografií. Pro zachování validity kategorizace byla blíže charakterizována 

reportážní vizualita. Dále došlo k bližší definici u vizuality titulní strany časopisu, na 

kterou se nahlíží jako na produktový typ. Pokud je titulní strana časopisu zakomponovaná 

do obchodní nabídky předplatného, nahlíží se na snímek jako na reklamu, nabývá tedy 

vizuality Cut and Paste.  

Zkoumané fotografie se podařilo zařadit do jednotlivých kategorií, vyzkoušena 

byla i metoda analýzy zjištění původu celebrity pomocí Google Images. Podle pilotního 

projektu je validita i reliabilita designu výzkumu zachována.  

  

 

8. Výsledky výzkumu 

Výsledky z výzkumné kapitoly jsou nejprve prezentovány jednotlivě podle 

zkoumaných zemí, kde struktura podkapitol analýz je následující:  

 

1) Analýza facebookových stánek z hlediska jejich spravování a úspěšnosti. Data 

vycházejí z údajů na jednotlivých profilech a z online analytického nástroje 

www.fanpagekarma.com. Uvedené údaje jsou počítány za uplynulé čtyři týdny  

od 11. 4. 2017 do 8. 5. 2017. Pouze počet To se mi líbí, Sdílení a množství fotografií 

v albu Fotky na Timeline je uveden ke dni 9. 5. 2017.  

 

2) Výsledky dat jednotlivých zemí z oblastí: 1. Tematická skladba fotografií;  

2. Globální a lokální vyznění a 3. Vizualita.  

 

Souhrnná data ze všech zemí jsou k dispozici v Přílohách na s. 83. Zodpovězení hypotéz 

je uvedeno v 9. kapitole na s. 62–64.  

  

http://www.fanpagekarma.com/


 

 

42 

 

8.1 Austrálie  

Facebooková stránka ELLE Australia (ELLEaus) má 857 490 označení To se mi 

líbí a 836 819 Sledování. Průměrný nárůst fanoušků během 28 dní je 6,3 %. Index 

výkonosti stránek (PPI) z metriky fanpagekarma.com ukazující celkovou sílu 

fanouškovské základny dosahuje 59 %. Co se týče obsahu, nejvytíženějším dnem 

publikování příspěvků je čtvrtek. Stránky velmi často zveřejňují nový obsah. Průměrně 

publikují 23 příspěvků za den. Z hlediska skladby obsahu nejčastějším typem jsou odkazy 

(564), poté videa (37) a nakonec fotky (28).41 Album Fotky na Timeline v současnosti 

obsahuje 2 285 příspěvků.  

 

8.1.1 Tematická skladba fotografií  

Tematická skladba fotografií je tvořena čtyřmi tématy – 1. Lidé, 2. Móda, 3. 

Kosmetika a 8. Citát /slogan. Většinový podíl má kategorie 1. Lidé, která dosahuje  

60 % z celkové skladby. Za ní následuje kategorie 2. Móda s pětinovým zastoupením  

(20 %). Shodně po 10 % zaujímají kategorie 3. Kosmetika a 8. Citát / slogan.  

 

8.1.2 Globální a lokální vyznění  

Míra přizpůsobení australských stránek časopisu ELLE vyznívá ve prospěch 

světových a zahraničních celebrit, kterým je vyrovnaně věnován prostor. Lokální 

osobnosti se ve skladbě neprojevují vůbec.  

 

8.1.3 Vizualita  

Vizualita fotografií u australského profilu je tvořena pěti typy: 0. Reportážní, 

1. Profesionální, 2. Neformální, 5. Produktovou a 8. Textovou. Nejvíce je zastoupena 

vizualita neformální, která dosahuje 40 %. Následně silné zastoupení má reportážní 

vizualita s 30 %. Skladbu doplňuje profesionální, produktová a textová vizualita každá 

po 10 %. 

 

 

                                                 
41 Fanpage Karma. ELLE Australia [online] Dostupné z:  

http://www.fanpagekarma.com/facebook/elleaus (9. 5. 2017) 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/elleaus
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Graf č. 1: ELLE Australia: Tematická skladba fotografií.  

 

Graf č. 2: ELLE Australia: Globální a lokální vyznění.  

 

Graf č. 3: ELLE Australia: Vizualita. 
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8.2 Blízký východ 

Facebooková stránka ELLE Arabia (ElleArabia) má 265 673 označení To se mi 

líbí a 266 051 Sledování. Index výkonosti stránek (PPI) dosahuje 54 %. Nejvytíženějším 

dnem publikování příspěvků je úterý. Stránky průměrně publikují 5 příspěvků za den. 

Z hlediska skladby obsahu nejčastějším typem jsou odkazy (74), poté fotky (67)  

a nakonec videa (6).42 Album Fotky na Timeline v současnosti obsahuje 6 157 příspěvků. 

 

8.2.1 Tematická skladba fotografií 

Obsahová stránka fotografií z ELLE Arabia je tvořena pěti kategoriemi: 1. Lidé, 

2. Móda, 3. Kosmetika, 7. Cestování, 8. Citát / slogan. Polovinu z celkové skladby 

zaujímá kategorie 1. Lidé. Následně druhé největší zastoupení má kategorie  

8. Citát / slogan (30 %). Shodně po 10 % doplňuje skladbu témata: 2. Móda, 3. Kosmetika 

a 7. Cestování.   

 

8.1.2 Globální a lokální vyznění  

Nejvíce zastoupené jsou celebrity ze zahraniční (50 %), srovnatelně pak globální 

a lokální osobnosti (obě po 25 %). 

  

8.1.3 Vizualita  

Skladba fotografií z blízkovýchodní stránky časopisu ELLE je velice pestrá, 

zastoupeno je 7 kategorií z 11. Po pětinách jsou shodně obsazené kategorie reportážní, 

neformální a Cut and Paste. Profesionální, produktová, motivační a textová mají 

vyrovnané zastoupení po 10 %.   

                                                 
42 Fanpage Karma. ELLE Arabia [online] Dostupné z: 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/178775278965644/ElleArabia (9. 5. 2017) 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/178775278965644/ElleArabia
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Graf č. 4: ELLE Arabia: Tematická skladba fotografií. 

 

Graf č. 5: ELLE Arabia: Globální a lokální vyznění. 

 

Graf č. 6: ELLE Arabia: Vizualita. 
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8.3 Brazílie 

Facebooková stránka ELLE BRASIL (ElleBrasil) má 625 856 označení To se mi 

líbí a 620 176 Sledování. Průměrný nárůst fanoušků během 28 dní je 0,11 %. Index 

výkonosti stránek (PPI) dosahuje 15 %. Nejvytíženějším dnem publikování příspěvků je 

sobota, zbývající dny vyjma pátku mají srovnatelnou aktivitu přispívání. Stránky 

průměrně publikují 12 příspěvků za den. Skladba obsahu je z většiny tvořena odkazy 

(332), poté marginálně fotky (8) a videi (3).43 Album Fotky na Timeline v současnosti 

obsahuje 18 889 příspěvků.  

 

8.3.1 Tematická skladba fotografií 

Skladba obsahu fotografií je tvořena čtyřmi tematickými kategoriemi: 1. Lidé,  

2. Móda, 7. Cestování, 9. Propagace ELLE. Skladba je většinově zastoupena kategorií  

1. Lidé (60 %). Následně z pětiny tvoří skladbu kategorie 9. Propagace ELLE. Po 10 % 

jsou zastoupené kategorie 2. Móda a 7. Cestování.  

 

8.3.2 Globální a lokální vyznění  

Publikované celebrity na facebookových stránkách brazilské ELLE jsou z většiny 

světového charakteru (75 %), následně ze zahraniční (25 %). Místní osobnosti se  

ve skladbě vyznění neprojevily vůbec.  

 

8.3.3 Vizualita  

Skladba typů vizuality brazilských fotografií je pestrá, zastoupeno je 7 kategorií 

z 11. Nejvíce publikované byly fotky s profesionální vizualitou (30%), poté s reportážní 

(20%). Shodně po desetinách se projevuje neformální, umělecká, instagramová, 

produktová a Cut and Paste vizualita.  

                                                 
43 Fanpage Karma. ELLE BRASIL [online] Dostupné z:  

http://www.fanpagekarma.com/facebook/ellebrasil (9. 5. 2017) 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/ellebrasil
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Graf č. 7: ELLE Brasil: Tematická skladba fotografií. 

 

Graf č. 8: ELLE Brasil: Globální a lokální vyznění. 

 

Graf č. 9: ELLE Brasil: Vizualita. 
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8.4 Česká republika 

Česká facebooková stránka ELLE (ELLE.cz) má 65 167 označení To se mi líbí  

a 63 156 Sledování. Průměrný nárůst fanoušků během 28 dní je 0,14 %. Index výkonosti 

stránek (PPI) dosahuje 7 %. Od úterý do pátek dochází ke stabilnímu publikování 

příspěvků. Jejich průměrný počet obsahuje 5 příspěvků denně. Skladba obsahu je 

z většiny tvořena odkazy (120), poté srovnatelně fotky (6) a videi (6).44 Album Fotky na 

Timeline v současnosti obsahuje 3 322 příspěvků. 

 

8.4.1 Tematická skladba fotografií 

Obsahová stránka fotografií z českého profilu ELLE je tvořena čtyřmi 

kategoriemi: 1. Lidé, 2. Móda, 3. Kosmetika, 9. Propagace ELLE. Žádná z kategorií 

nedosahuje většinového zastoupení. Nejvíce ze skladby zaujímá kategorie 1. Lidé  

(40 %), následně 9. kategorie Propagace ELLE (30 %). Kategorie 2. Móda obsahuje 

pětinu skladby, kterou do celkového počtu doplňuje kategorie 3. Kosmetika z 10 %.  

 

8.4.2 Globální a lokální vyznění  

Většinové zastoupení mají místní české celebrity (67 %). Následně obsah doplňují 

osobnosti ze světové scény (33 %). Zahraniční celebrity se neprojevují vůbec.  

 

8.4.3 Vizualita  

Vizualita snímků se projevuje v pěti kategorií: 1. Profesionální, 2. Neformální,  

3. Umělecké, 6. Cut and Paste a 8. Textové. Nejčastěji se objevují snímky neformálního 

charakteru (40 %), následně vizualita profesionální a Cut and Paste (oboje po 20 %). 

Celkovou skladbu doplňuje po stejných dílech umělecká a textová vizualita (každá  

po 10 %).  

                                                 
44 Fanpage Karma. ELLE [online] Dostupné z:  

http://www.fanpagekarma.com/facebook/elle.cz (9. 5. 2017) 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/elle.cz
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Graf č. 10: Česká stránka časopisu ELLE: Tematická skladba fotografií. 

 

Graf č. 11: Česká stránka časopisu ELLE: Globální a lokální vyznění. 

 

Graf č. 12: Česká stránka časopisu ELLE: Vizualita. 
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8.5 Hongkong 

Hongkongská verze časopisu ELLE má na své facebookové stránce ELLE HK 

(ElleOnlineHK) 330 147 označení To se mi líbí a 323 287 Sledování. Průměrný nárůst 

fanoušků během 28 dní je 0,54 %. Index výkonosti stránek (PPI) dosahuje 47 %. 

Nejvytíženějším dnem publikování příspěvků je středa. Průměrně je publikováno  

11 příspěvků za den. Skladba obsahu je z většiny tvořena odkazy (228), poté videi (44)  

a nakonec fotky (29).45 Album Fotky na Timeline v současnosti obsahuje  

10 247 příspěvků. 

 

8.5.1 Tematická skladba fotografií 

Fotografie z ELLE HK jsou z hlediska tematické skladby obsahu tvořeny pěti 

kategoriemi: 1. Lidé, 2. Móda, 3. Kosmetika, 5. Jídlo / potraviny, 6. Dekorace / bydlení. 

Polovinu skladby zaujímá kategorie 1. Lidé. Následně pětinu kategorie  

6. Dekorace / bydlení. Zbývajících 30 % je rovným dílem rozděleno do kategorií 2. Móda, 

3. Kosmetika, 5. Jídlo / potraviny.  

 

8.5.2 Globální a lokální vyznění  

Vyrovnané zastoupení mají místní a zahraniční celebrity (po 40 %). Světová 

populární scéna zaujímá 20 % z celkové skladby.  

 

8.5.3 Vizualita  

Vizualita snímků se projevuje v pěti kategorií: 0. Reportážní, 1. Profesionální,  

2. Neformální, 3. Umělecké a 5. Produktové. Nejčastěji se objevují snímky produktového 

typu (40 %), následně vizualita reportážní a neformální (oboje po 20 %). Celkovou 

skladbu doplňuje profesionální a umělecká vizualita (každá po 10 %).  

                                                 
45 Fanpage Karma. ELLE HK [online] Dostupné z:  

http://www.fanpagekarma.com/facebook/elleonlinehk (9. 5. 2017) 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/elleonlinehk
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Graf č. 13: Hongkongská stránka časopisu ELLE: Tematická skladba fotografií. 

 

Graf č. 14: ELLE HK: Globální a lokální vyznění. 

 

Graf č. 15: Hongkongská stránka časopisu ELLE: Vizualita. 
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8.6 Indie 

Facebooková stránka ELLE India (ELLEINDIA) má 974 914 označení To se mi 

líbí a 963 399 Sledování. Průměrný nárůst fanoušků během 28 dní momentálně dosahuje 

negativního výsledku −0,011 %, který je relativně zanedbatelný. Lze říct, že rozvoj 

fanouškovské základny stagnuje. Index výkonosti stránek (PPI) dosahuje 7 %. 

Nejvytíženějším dnem publikování příspěvků je pátek, následně by obdobě srovnatelnou 

aktivitu přispívání mělo pondělí. Co se týče zveřejňování nového obsahu, stránky mají 

velmi vysokou aktivitu, průměrně publikují 29 příspěvků za den. Skladba obsahu je 

kardinálně tvořena odkazy (793), poté videi (9) a pouze třemi fotkami za období čtyř 

týdnů.46 Album Fotky na Timeline v současnosti obsahuje 4 947 příspěvků. 

 

8.6.1 Tematická skladba fotografií 

Skladba obsahu fotografií je tvořena pěti tematickými kategoriemi: 1. Lidé,  

2. Móda, 5. Jídlo / potraviny, 9. Propagace ELLE, 11. Ostatní. Největší zastoupení mají 

shodně dvě kategorie 1. Lidé a 9. Propagace ELLE po 30 %. Následně 20 % zaujímá 

kategorie 2. Móda. Zbývající pětina skladby se dělí rovným dílem do kategorií  

5. Jídlo / potraviny a 11. Ostatní.  

 

8.6.2 Globální a lokální vyznění  

Na indickém profilu ELLE jsou zobrazené celebrity pouze místního původu.  

 

8.6.3 Vizualita  

V případě indických fotografií se projevují čtyři kategorie vizuality:  

1. Profesionální, 2. Neformální, 5. Produktová a 6. Cut and Paste. Největší zastoupení 

mají klasické typy vizuality, produktová (40 %) a profesionální (30 %). Následně 

neformální snímky (20 %) a kolážová technika Cut and Paste (10 %).   

                                                 
46 Fanpage Karma. ELLE India [online] Dostupné z: 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/elleindia  (9. 5. 2017) 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/elleindia
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Graf č. 16: ELLE India: Tematická skladba fotografií. 

 

Graf č. 17: ELLE India: Globální a lokální vyznění. 

 

Graf č. 18: ELLE India: Vizualita. 
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8.7 Jižní Afrika  

Facebooková stránka ELLE South Africa (ELLESouthAfrica) má 40 652 

označení To se mi líbí a 40 281 Sledování. Průměrný nárůst fanoušků během čtyř týdnů 

je zanedbatelný, pouhých 0,084 %, lze tedy říct, že rozvoj fanouškovské základny 

stagnuje. Index výkonosti stránek (PPI) dosahuje 7 %. Nejvytíženějším dnem publikování 

příspěvků je čtvrtek. Průměrný počet příspěvků jsou 4 denně. Skladba obsahu je z většiny 

tvořena odkazy (116), poté videi (4) a nakonec pouze jedním fotografickým 

příspěvkem.47 Album Fotky na Timeline v současnosti obsahuje 2 202 příspěvků. 

 

8.7.1 Tematická skladba fotografií 

Jihoafrický profil časopisu ELLE z hlediska tematické skladby fotografií zaujímá 

čtyři kategorie 1. Lidé, 2. Móda, 3. Kosmetika, 9. Propagace ELLE. Poměr mezi 

jednotlivými tématy je vyrovnaný, kdy po 30 % shodně zaujímají kategorie 1. Lidé,  

2. Móda a 9. Propagace ELLE. Celkovou skladbu z 10 % doplňuje kategorie  

3. Kosmetika.  

 

8.7.2 Globální a lokální vyznění  

Charakter vyznění se výzkumem nepodařilo prokázat, protože zobrazení lidé jsou 

neznámého původu. Publikované snímky mají ilustrační charakter.  

 

8.7.3 Vizualita  

Vizualita snímku z jihoafrického profilu ELLE se projevuje v pěti kategoriích:  

2. Neformální, 3. Umělecké, 4. Instagramové, 5. Produktové a 7. Motivační. Většinová 

vizualita je produktového typu, která obsahuje polovinu z celé skladby. Následně je 

zastoupena neformální (20 %) a poté rovnoměrně umělecká, instagramová a motivační, 

vizualita každá po 10 %.  

                                                 
47 Fanpage Karma. ELLE South Africa [online] Dostupné z: 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/ellesouthafrica (9. 5. 2017) 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/ellesouthafrica
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Graf č. 19: Jihoafrická stránka ELLE: Tematická skladba fotografií. 

 

Graf č. 20: Jihoafrická stránka ELLE: Vizualita. 
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8.8 Rusko 

Ruská verze časopisu ELLE má na své facebookové stránce ELLE Russia 

(ElleRussia) 454 286 označení To se mi líbí a 434 399 Sledování. Průměrný nárůst 

fanoušků během posledních čtyř týdnů kles o zanedbatelných −0,021 %. Rozvoj 

fanouškovské základny stagnuje. Index výkonosti stránek (PPI) dosahuje 7 %. 

Nejvytíženějším dnem publikování příspěvků je čtvrtek. Průměrně je publikováno  

55 příspěvků za den, což je enormní aktivita stránek. Skladba obsahu je primárně tvořena 

odkazy (1480), poté fotkami (51). Za uplynulé období nebylo publikováno ani jedno 

video.48 Album Fotky na Timeline v současnosti obsahuje 13 481 příspěvků. 

 

8.8.1 Tematická skladba fotografií 

Obsah fotografií z hlediska skladby tématu u ruského facebookového profilu je 

tvořen čtyřmi kategoriemi: 1. Lidé, 6. Dekorace / bydlení, 7. Cestování, 8. Citát / slogan. 

Kdy překvapivě největší zastoupení má kategorie 8. Citát / slogan s 60 %, která u jiných 

stránek zaujímá spíše marginální část skladby, popřípadě se neprojevuje vůbec. Následně 

druhé největší zastoupení má opět méně často zastoupená kategorie 7. Cestování s 20 %. 

Shodně po 10 % doplňuje skladbu kategorie 1. Lidé a 6. Dekorace / bydlení.   

 

8.8.2 Globální a lokální vyznění   

Charakter vyznění se výzkumem nepodařilo prokázat, protože zobrazení lidé jsou 

neznámého původu. Publikované snímky mají ilustrační charakter.  

 

8.8.3 Vizualita  

Ruská ELLE ve vizualitě snímků obsadila čtyři kategorie: 3. Umělecká,  

4. Instagramová, 6. Cut and Paste a 7. Motivační. Většinové zastoupení má motivační 

vizualita, které dosahuje 60 %. Následně umělecká (20 %) a shodně instagramová s Cut 

and Paste (obě 10 %).  

                                                 
48Fanpage Karma. ELLE Russia [online] Dostupné z: 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/137008159650597/ElleRussia (9. 5. 2017) 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/137008159650597/ElleRussia
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Graf č. 21: Ruský profil časopisu ELLE: Tematická skladba fotografií. 

 

Graf č. 22: Ruský profil časopisu ELLE: Vizualita. 

  



 

 

58 

 

8.9 Spojené státy americké  

Facebooková stránka ELLE Magazine (US) (ellemagazine) má 4 855 335 

označení To se mi líbí a 4 685 964 Sledování. Průměrný nárůst fanouškovské základy 

během posledních čtyř týdnů je 0,28 %. Index výkonosti stránek (PPI) dosahuje 32 %. 

Nejvytíženějším dnem publikování příspěvků je úterý. Stránky dosahují vysoké aktivity, 

průměrně se objevuje 42 příspěvků denně. Z hlediska skladby obsahu nejčastějším typem 

jsou odkazy (940), poté videa (164) a nakonec fotky (66).49 Album Fotky na Timeline 

v současnosti obsahuje 13 697 příspěvků. 

 

8.9.1 Tematická skladba fotografií 

Skladba obsahu fotografií z amerického profilu časopisu ELLE je tvořena třemi 

tematickými kategoriemi: 1. Lidé, 2. Móda a 3. Kosmetika. Kdy kategorie 1. Lidé zaujímá 

většinu skladby (70 %). Pětinové zastoupení má tématika módy (20 %), následně 

kosmetiky (10 %).   

 

8.9.2 Globální a lokální vyznění  

Většinu skladby zaujímají celebrity světového formátu (66 %). Zastoupeny jsou 

také místní (17 %) a zahraniční (17 %) osobnosti.  

 

8.9.3 Vizualita  

Americký profil časopisu ELLE v oblasti vizuality je tvořen čtyřmi kategoriemi: 

0. Reportážní, 2. Neformální, 3. Uměleckou a 5. Produktovou. Nejvíce obsazené jsou 

shodně kategorie reportážní a neformální, každá po 40%. Následně se projevuje  

i umělecká a produktová vizualita obě po 10%.  

                                                 
49 Fanpage Karma. Elle Magazine (US) [online] Dostupné z: 

http://www.fanpagekarma.com/facebook/ellemagazine (9. 5. 2017)  

http://www.fanpagekarma.com/facebook/ellemagazine
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Graf č. 23: Americký profil časopisu ELLE: Tematická skladba fotografií. 

 

Graf č. 24: ELLE Magazine (US): Globální a lokální vyznění.  

 

Graf č. 25: ELLE Magazine (US): Vizualita. 
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8.10 Velká Británie 

Britská facebooková stránka ELLE (ELLEuk) má 5 402 045 označení To se mi 

líbí a 5 217 093 Sledování. Průměrný nárůst fanoušků během posledních čtyř týdnů je 

0,19 %. Index výkonosti stránek (PPI) dosahuje 21 %. Nejvytíženějším dnem publikování 

příspěvků je pátek, poté srovnatelně úterý a středa. Stránky dosahují relativně vysoké 

aktivity, průměrně se objevuje 32 příspěvků denně. Z hlediska skladby obsahu 

nejčastějším typem jsou odkazy (694), poté videa (128) a nakonec fotky (85), které 

z hlediska srovnání s ostatními zkoumanými stránkami dosahují nejvyššího počtu 

publikování.50 Album Fotky na Timeline v současnosti obsahuje 19 437 příspěvků. 

 

8.10.1 Tematická skladba fotografií 

Z hlediska skladby obsahu je britský profil časopisu ELLE nejméně pestrý. 

Projevila se zde pouze dvě témata: 1. Lidé a 2. Móda. Kde stránky jsou z drtivé většiny 

90 % tvořeny fotografiemi lidí, následně z 10 % módou.  

 

8.10.2 Globální a lokální vyznění  

Většinově vyznívá skladba ve prospěch světových osobností (56 %), následně 

osobnostmi zahraničními (44 %). Místní celebrity se v šetření neprojevily, může to být 

dáno tím, že britští herci dosahují světového věhlasu.  

 

8.10.3 Vizualita  

Britská facebooková stránka časopisu ELLE z hlediska vizuality vykazuje tři 

typy: 0. Reportážní, 1. Profesionální a 2. Neformální. Většinové zastoupení má reportážní 

vizualita, která dosahuje 70 %, což ve srovnání s ostatními zkoumanými zeměmi je 

největší zastoupení jednoho typu vizuality. Následně se objevují neformální (20 %)  

a profesionální (10 %) snímky.   

                                                 
50 Fanpage Karma. Elle [online] Dostupné z: 

 http://www.fanpagekarma.com/facebook/elleuk (9. 5. 2017)  

http://www.fanpagekarma.com/facebook/elleuk
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Graf č. 26: Britský profil časopisu ELLE: Tematická skladba fotografií. 

 

Graf č. 27: Britský profil časopisu ELLE: Globální a lokální vyznění. 

 

Graf č. 28: Britský profil časopisu ELLE: Vizualita. 
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9. Zodpovězení hypotéz  

9.1 Tematická skladba fotografií 

Hypotéza č. 1:  Rozdíly v tematické skladbě publikovaných fotografií existují, avšak míra 

zastoupení stěžejních témat zaměření časopisu (lidé a móda) je pro všechny facebookové 

stránky shodná. Tedy, že tyto kategorie budou nejvíce obsazované napříč všemi 

stránkami. Pokud se hypotéza prokáže, potvrdí se, že globální obsahové zaměření 

časopisu se promítá do tematické skladby snímků regionálních facebookových stránek.  

Stěžejním tématem všech facebookových stránek je zobrazování lidí, ať už jde  

o populární osobnosti či ilustrační fotografie. Kategorie 1. Lidé se jako jediná promítá do 

skladby fotografií všech zkoumaných profilů. Nejvíce ze všech kategorií je zastoupena  

u sedmi profilů (Austrálie, Blízký východ, Brazílie, Česká republika, Hongkong, USA, 

Velká Británie), kdy ve čtyřech případech (Austrálie, Brazílie, USA, Velká Británie) 

dokonce zaujímá nadpoloviční většinu z celkové skladby. Ve dvou případech (Blízký 

východ, Hongkong) tvoří polovinu zobrazených fotografií. V dalších dvou případech 

(Indie, Jižní Afrika) je srovnatelně zastoupena s jinými kategoriemi – 9. Propagací ELLE 

(obě země) a 2. Módou (Jižní Afrika). Pouze v případě ruského profilu nedochází 

k potvrzení předpokladu, že lidé a móda budou nejvíce obsazovanými kategoriemi, 

protože 1. Lidé jsou zastoupeny pouze v 10 % a kategorie 2. Móda vůbec. Z tohoto 

zjištění vyplývá, že hypotéza č. 1 se nepotvrdila.  

 

Hypotéza č. 1 se nepotvrdila, protože ruské stránky časopisu ELLE tematicky 

neodpovídají globálnímu obsahovému zaměření, které je reprezentováno stěžejními 

tématy – zobrazování lidí a módy. Z hlediska tematické skladby jsou ruské stránky oproti 

ostatním zkoumaným stránkám značně atypické. Jejich vizuální obsah je z většiny tvořen 

publikováním citátů / sloganů a k vyjádření nálad.  

 

Jedna z možných interpretací, proč se na ruské stránce časopisu ELLE objevují 

citáty a vyjádření emocí, může být technické rozhraní Facebooku, který dříve  

v kolonce přidávání statusů nabízel pomocnou větu: „Jak se dnes cítíte?“ Dnes se sice 

zobrazuje obecnější věta: „Napište sem svůj příspěvek“, ale zvyk soustředit se na emoce 

mohl v přidávání příspěvků zůstat do současnosti. Určitou roli ve spravování ruské 
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stránky na Facebooku může hrát zkušenost s místní sociální sítí VKontakte a také otázka 

autorských práv fotografií k jejich publikování. Interpretaci by lépe osvětlil kvalitativní 

výzkum místní redakce ELLE.   

 

9.2 Globální a lokální vyznění 

Hypotéza č. 2: Lokální přizpůsobení snímků s globálně zaměřeným tématem životního 

stylu celebrit se projeví publikováním místních populárních osobností. Zastoupení lokální 

tématiky bude patrné u zemí – Blízký východ, Brazílie, Hongkong, Indie a Jižní Afrika. 

U ostatních zemí bude převládat globální model charakterizovaný světovými celebritami 

hollywoodského typu či populárními zpěvačkami a modelkami uplatňující se na globální 

scéně, popřípadě významnými osobnostmi díky jejich postavení.   

Přizpůsobení snímků lokálním podmínkám se projevuje u pěti stránek (Blízký 

východ, Česká republika, Hongkong, Indie, USA). U dvou stránek (Jižní Afrika a Rusko) 

vyznění nelze určit. Nejvíce lokálně přizpůsobená je Indie, kde všechny vyobrazené 

celebrity jsou místního původu. Většinové zastoupení lokálních celebrit (67 %) má  

i Česká republika. Na hongkongské stránce ELLE jsou srovnatelně zobrazené místní  

a zahraniční celebrity (40 %), světové jsou po Indii reprezentovány nejméně.  

Blízkovýchodní stránky ELLE dávají ze čtvrtiny prostor osobnostem místního původu.  

Lokální přizpůsobení se projevilo také u amerického profilu ze 17 %. K lokálnímu 

přizpůsobení snímků nedochází v Austrálii, Brazílii a Velké Británii, kde jsou 

zobrazované osobnosti pouze ze světové scény a ze zahraniční. V případě Jižní Afriky  

a Ruska nelze určit míru vyznění snímků z důvodu publikování pouze ilustračních 

fotografií lidí.   

 

Hypotéza č. 2 se nepotvrdila, protože lokální tématika se projevuje pouze u tří 

jmenovaných zemí (Blízký východ, Hongkong, Indie). Brazílie je naopak ze všech zemí 

nejvíce zaměřena na světovou scénu celebrit (75 %). V případě Jižní Afriky se nepodařilo 

vyznění určit z důvodu publikování pouze ilustračních fotografií. Lokální vyznění se 

projevilo u další dvou zemí (Česká republika, USA), se kterými hypotéza nepočítala.   
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9.3 Vizualita 

Hypotéza č. 3: Sociální sítě umožňují publikovat fotografie, které mají pestřejší vizualitu 

než fotografie v tištěném časopise. Zkoumá se, u jakých facebookových stránek se projeví 

zastoupení jiných kategorií vizuality než reportážní, profesionální a produktové 

fotografie, které jsou typické pro tištěná média. Předpokládá se, že zastoupení více 

kategorií jiné vizuality bude patrné alespoň u většiny stránek. 

Fotografie na Facebooku nabízejí pestřejší vizualitu než fotografie v tištěném 

časopise, které jsou reprezentovány reportážní, profesionální a produktovou vizualitou. 

Jiné kategorie vizuality se projevují u všech zkoumaných stránek. Nejpestřejší skladbu 

mají dvě země (Blízký východ, Brazílie), které využívají sedm z osmi typů vizuality. 

Čtyři země (Austrálie, Česká republika, Hongkong, Jižní Afrika) mají pestrou skladbu 

pěti typů vizuality. Tři země (Indie, Rusko, USA) používají polovinu možných vizualit 

(4 typy). Velká Británie zobrazuje pouze tři typy vizuality.  

Pět zemí (Blízký východ, Brazílie, Česká republika, Jižní Afrika, Rusko) má více 

kategorií vizuality typických pro sociální sítě, u dvou zemí (Indie, USA) jsou počty 

kategorií srovnatelné. Převaha tištěné vizuality z hlediska počtu kategorií vizuality se 

projevuje u tří zemí (Austrálie, Hongkong, Velká Británie). 

Procentuální zastoupení vizuality vzhledem k počtu publikovaných snímků se ve 

třech zemích (Blízký východ, Česká republika, Rusko) jeví ve prospěch pestřejší 

novomediální vizuality fotografií, ve třech zemích (Austrálie, Jižní Afrika, USA) je 

zastoupení srovnatelné. Ve čtyřech případech (Brazílie, Hongkong, Indie, Velká Británie) 

je většinová vizualita snímků typická pro tištěná média.  

 

U všech facebookových stránek se projevuje zastoupení dalších kategorií vizuality 

než reportážní, profesionální a produktové. Zastoupení většího počtu kategorií jiných 

vizualit se projevuje u pěti zemí. Nelze tedy říct, že by šlo o většinu stránek.  

Hypotéza č. 3 se nepotvrdila. Navíc většinové zastoupení novomediální vizuality do 

procentuálního počtu snímků se týká pouze tří zemí (Blízký východ, Česká republika, 

Rusko).  
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ZÁVĚR  

Výzkumná část diplomové práce Komparativní kvantitativní obsahová analýza 

fotografií na timeline regionálních facebookových stránek časopisu ELLE sledovala 

zodpovězení výzkumné otázky: „Existují regionální rozdíly v tematické skladbě 

publikovaných fotografií na facebookových stránkách jednotlivých mutací časopisu 

ELLE?“  

Výzkum byl rozdělen do tří oddílů: 1. tématu obsahové skladby fotografií;  

2. globálního a lokálního vyznění snímků a 3. zkoumání vizuality fotografií z hlediska 

typu média, zda se na facebookových stránkách časopisu ELLE objevuje vizuálně 

pestřejší obsah než v tištěném časopise.  

Výsledkem výzkumu je, že existují regionální rozdíly v tematické i vizuální 

skladbě publikovaných fotografií a že se liší i míra globálního a lokálního vyznění, jak 

lze vysledovat z výsledků jednotlivých zemí. Nicméně nedošlo k potvrzení ani jedné 

hypotézy, které byly formulované velice přísně. V první se předpokládalo, že všechny 

stránky budou nejvíce zobrazovat stěžejní téma osobností a módy. Potvrdilo se to pouze 

u devíti profilů z deseti, kdy ruské stránky byly jako jediné odlišné a více publikovaly 

citáty / slogany.  

Druhá hypotéza se soustředila na lokální vyznění snímků, které se mělo projevit 

u pěti zemí: Blízký východ, Brazílie, Hongkong, Indie a Jižní Afrika. Lokální vyznění se 

potvrdilo pouze ve třech případech: Blízký východ, Hongkong a Indie. Brazilský profil 

byl naopak ze všech profilů nejvíce zaměřen na zobrazování světové scény celebrit.  

U jihoafrických stránek se nepodařilo vyznění určit z důvodu publikování pouze 

ilustračních fotografií.  

Třetí hypotéza sledovala vizualitu snímků. Předpokládala, že zastoupení více 

jiných kategorií vizuality než reportážní, profesionální a produktové, které jsou typické 

pro tištěná média, bude u většiny stránek. Každá stránka měla vedle zmíněních vizualit 

alespoň jednu další novomediální vizualitu, nicméně převahu novomediální vizuality se 

podařilo zjistit u poloviny stránek nikoli většiny.  

 

Omezení výzkumu je, že se sledovalo mnoho případů méně do hloubky. Výsledná 

data lze aplikovat pouze na konkrétní případy za sledované období. Bylo by zajímavé 

studii provést s odlišnou metodou výzkumu tzv. kulturní analytikou, kterou využívá Lev 

Manovich pro analýzu celkového počtu snímků, zda by došlo k získání detailnějších dat 
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ze všech fotografických alb a nakolik by výsledky korelovaly s provedenou obsahovou 

analýzou.  

V souvislosti s tématem diplomové práce vyvstává také kvalitativní pohled na 

zkoumanou oblast – výzkum místních redakcí a jejich přístup ke spravování sociálních 

sítí. Nabízí se otázky typu: Zda regionální rozdíly v různých prostředí mediálních 

organizací ovlivňují podobu facebookové stránky? Jaké rozhodovací pravomoci 

v uveřejňování příspěvků v rámci jednotlivých redakcí panují? Existuje dostatečná 

personální a finanční vybavenost věnovat správě online profilům? Nakolik se do skladby 

promítají společenská omezení v zobrazovaném a jak náročné je získat vhodný obrazový 

obsah k publikování z hlediska autorských práv? Pro zodpovězení těchto otázek by se 

hodilo provést nový samostatný výzkum: Kvalitativní výzkum přístupů regionálních 

redakcí časopisu ELLE ke spravování online komunikačních kanálů. 
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Summary 

The main goal of diploma research Comparative quantitative content analysis of 

photos from Timeline regional Facebook pages of ELLE Magazine  was to answered the 

research question: Are regional differences in thematic composition of published photos 

on facebook pages of ELLE magazines? The reseach was divided into three parts:  

1. theme of published photos, 2. global or local tone of photos, 3. examined type of 

visualization the pictures. Are visualiation of photos from facebook pages more varied 

then photos in printed magazine?  

The result of research is: The regional differences in thematic composition of 

published photos on facebook pages of ELLE magazine exist but hypotheses are not 

confirmed. Hypotheses were formulated really strictly. Firstly, nine of ten countries had 

a main theme of published photos lifestyle of people. Only the main theme of Russian 

photos was a quote / slogan. Secondly, local tone of photos was identified only in three 

countries (Middle East, Hong Kong, India) but the second hypotheses expected five 

countries. Third half of the cases have reached varied visualization photos but the 

hypothesis expected the majority of cases.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Výsledky: Tematická skladba fotografií (tabulka)  

 

Příloha č. 2: Výsledky: Globální a lokální vyznění (tabulka)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Téma 

země počet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nejvíce 1. a 2. 

Austrálie 4 60% 10% 20% - - - - 10% - - - 1 - Lidé ano 

Blízký východ 5 50% 10% 10% - - - 10% 20% - - - 1 - Lidé ano 

Brazilíe 4 60% 10% - - - - 10% - 20% - - 1. Lidé ano 

ČR 4 40% 20% 10% - - - - - 30% - - 1. Lidé ano 

Hongkong 5 50% 10% 10% - 10% 20% - - - - - 1. Lidé ano 

Indie 5 30% 20% - - 10% - - - 30% - 10% 1. Lidé, 9. Propagace ano 

Jižní Afrika 4 30% 30% 10% - - - - - 30% - - 1. Lidé, 2. Móda, 3. Propagace ELLE ano 

Rusko 4 10% - - - - 10% 20% 60% - - - 8. Citát / slogan ne 

USA 3 70% 20% 10% - - - - - - - - 1. Lidé ano 

UK 2 90% 10% - - - - - - - - - 1. Lidé ano 

 Globální a lokální vyznění 

země počet Globální Lokální Zahraniční 

Austrálie 2 50% 0% 50% 

Blízký východ 3 25% 25% 50% 

Brazilíe 2 75% 0% 25% 

ČR 2 33% 67% 0% 

Hongkong 3 20% 40% 40% 

Indie 1 0% 100% 0% 

Jižní Afrika 0 nelze určit 

Rusko 0 nelze určit 

USA 3 66% 17% 17% 

UK 2 56% 0% 44% 
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Příloha č. 3: Výsledky: Vizualita (tabulka) 

 

 

 Vizualita 

země počet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 tištěná novomediální tištěná % novomediální % převaha 

Austrálie 5 30% 10% 40% - - 10% - - 10% 3 2 50% 50% vyrovnaná 

Blízký východ 7 20% 10% 20% - - 10% 20% 10% 10% 3 4 40% 60% novomediální 

Brazilíe 7 20% 30% 10% 10% 10% 10% 10% - - 3 4 60% 40% tištěná 

ČR 5 - 20% 40% 10% - - 20% - 10% 1 4 20% 80% novomediální 

Hongkong 5 20% 10% 20% 10% - 40% - - - 3 2 70% 30% tištěná 

Indie 4 - 30% 20% - - 40% 10% - - 2 2 70% 30% tištěná 

Jižní Afrika 5 - - 20% 10% 10% 50% - 10% - 1 4 50% 50% vyrovnaná 

Rusko 4 - - - 20% 10% 10% - 60% - 1 3 10% 90% novomediální 

USA 4 40% - 40% 10% - 10% - - - 2 2 50% 50% vyrovnaná 

UK 3 70% 10% 20% - - - - - - 2 1 80% 20% tištěná 


