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Abstrakt
Diplomová práce Komparativní analýza dvou konkurenčních tištěných suplementů Pátek
Lidových novin a Ego! se zabývá porovnáním tištěných deníkových příloh dvou
vydavatelství. V teoretické části se práce věnuje charakteristice novinových suplementů,
zasazuje přílohy deníků do širšího rámce produkce periodického tisku – nastiňuje vývoj
periodického tisku v ČR po roce 1989 až do současnosti a s ním spojeného vývoje
vlastnictví těchto médií. Představuje zkoumané magazíny v rámci konkurenčních
vydavatelství. V práci je nahlíženo na užití jazyka v mediálních sděleních – představeny
jsou zde stěžejní jazykové koncepty vyskytující se v současných mediálních textech.
Teoretická část dále předkládá zásadní pojmy, které jsou poté použity v rámci analytické
části práce. Zde jsou popsány vybrané metody výzkumu a jejich použité kombinace.
V praktické části práce dochází k analýze vybraných vzorků sdělení kvantitativní a poté
kvalitativní metodou. Výsledky jsou v průběhu práce komentovány a slouží
k zodpovězení hlavní otázky celé práce – na základě výstupů z obou analýz je pak
představena komparace obou časopisů za dané časové období.

Abstract
Diploma thesis Comparative analysis of two competitive printed supplements Pátek
Lidových novin and Ego! deals with comparing the printed journal supplements of two
competing publishers. In the theoretical part, the thesis focuses on the characteristics
of newspaper supplements, introduces them into a wider framework of periodical press
production – outlines the development of periodical press in the Czech Republic after
1989 to the present and with it the process of the ownership of these media. It presents
the magazines within the competing publishers. The thesis explores the use of language
in media messages and introduces the main language concepts present in contemporary

media texts. The theoretical part also presents basic concepts, which are then used within
the analytical part of the thesis. Here are described the selected research methods and
their combinations. There are described the samples of researched messages in the
practical part – first quantitative and then qualitative way. The results are commented
under the analysis process and serve to answer the main question of the whole
work – based on the results of both analysis, a comparison of two magazines for a given
period is presented.
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Úvod
Práce je věnována komparaci dvou tištěných suplementů, které vycházejí v rámci
denního tisku dvou konkurenčních vydavatelství. Jedná se o pravidelně vycházející
samostatně neprodejné přílohy Lidových novin (Pátek Lidových novin) a Hospodářských
novin (Ego!), které vycházejí každý pátek. Tématem bude komparace těchto dvou
týdeníků jakožto konkurenčních produktů dvou největších vydavatelství. Pátek Lidových
novin spadá pod skupinu MAFRA, a. s., zatímco Ego! zastupuje vydavatelství
Economia, a. s. Vybrané tiskoviny zároveň představují konkureční souboj dvou velkých
ekonomických subjektů. Magazín Ego! vychází na českém trhu od března roku 2015,
jedná se tedy o mladý projekt vydavatelství Economia, a. s. (magazín Ego! nahradil
původní přílohu Hospodářských novin – Víkend HN, ale také středeční přílohu
In magazín). Vzhledem k tomu, že je magazín Ego! na trhu teprve přes rok, pokusím se
postihnout jeho případné profilování na českém mediálním trhu v komparaci s již déle
existujícím magazínem Pátek Lidových novin (původní magazín Pátek začal vycházet
v rámci Lidových novin již v roce 1998). Oba dva magazíny se profilují jako týdeníky
pro inteligentní čtenáře, kteří mají zájem o kulturu, ale také např. novinky a zajímavosti
v oblasti vědy a techniky.

Diplomová práce by se měla zaměřit na to, jakým způsobem tyto dva magazíny na
českém trhu fungují, jaké jsou jejich podobnosti a co českému mediálnímu trhu přinášejí.
Suplementy jsou přímými konkurenty již z toho důvodu, že oba vycházejí jako
samostatně neprodejná příloha pátečního denního tisku v rámci dvou největších českých
vydavatelství denního tisku. Mým cílem bude porovnat a analyzovat oba dostupné
týdeníky za 12 kalendářních měsíců, přičemž analyzované období se bude odvíjet od
prvního vydání magazínu Ego!, který začal vycházet v rámci Hospodářských novin
v březnu roku 2015. Diplomová práce si také klade za cíl kriticky zhodnotit první rok
působení magazínu Ego! na českém trhu a jeho přínos pro tento mediální trh. Zároveň
pomocí analýzy zjistit, jaké prvky mají tyto magazíny společné a co je naopak odlišuje.
Jaké jsou motivy pro udržení suplementu a jak tento nástroj v rámci denního tisku funguje
a jaké jsou společné aspekty obou magazínů.
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1 Teoretická část
1.1 Tištěná média a český trh
Významným rysem médií a mediální komunikace je pravidelnost a periodicita.
Média jsou k dispozici pravidelně (noviny a časopisy) nebo průběžně (zde hraje velkou
roli i opakování, příkladem je př. vysílání na internetu). I v dnešní době, kdy je patrný
velký vliv moderních technologií na mediální produkci, je třeba neopomínat význam
periodického tisku. Technologické možnosti v tisku ve své době získaly velký
společenský význam, který si i napříč dnešní digitální dobou pořád udržují. Periodický
tisk jako pravidelné vycházení tiskovin si svou roli drží stále, i když v dnešní době jsou
již výrazné možnosti elektronického čtení. (Jirák, Köpplová, 2009, s. 76)

V této práci se zabýváme médii tištěnými – ta jsou vázána na papír. Mohou být
periodická i neperiodická a mají různý dosah. V mediálních studiích rozumíme pod
pojmem tištěná média hlavně noviny a časopisy. Dosah tištěných médií je pouze do
ohraničených území jejich distribuce. Rozlišujeme je pak na lokální, regionální,
nadregionální, celostátní, nadnárodní. Je pro ně specifické šíření v prostoru i v čase.
Periodicita tisku je kodifikována zákonem č.46/200 Sb., o právech a povinnostech při
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tzv. tiskový zákon).
Periodickým tiskem se tak dle tohoto zákona rozumí tiskoviny vydávané pod stejným
názvem, grafikou a obsahovým zaměřením nejméně dvakrát v kalendářním roce. Dělí se
tak dle periodicity na deníky, týdeníky, čtrnáctideníky, měsíčníky a čtvrtletníky. Dle
obsahového zaměření se pak dělí na zpravodajské týdeníky, tituly společenského
a životního stylu, tituly pro děti a mládež, zájmové a hobby tituly. (Reifová, 2004,
s. 137– 138)

V rámci rozvoje masových médií se začalo utvářet odvětví novinářství neboli
žurnalistiky. Jedná se o významově velmi široký pojem, který je těžké jednoduše popsat.
Jedná se o typ veřejné komunikace. V rámci žurnalistiky jsou zpracovávány,
systematicky vyhledávány a distribuovány informace – sdělení. Ta obvykle informují
o zajímavých či důležitých událostech, doplňují informace či události nějak analyzují,
patří sem sdělení, která nabízejí určitý názor nebo jsou určena k zábavě. Na žurnalistiku
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dle Jiráka a Köpplové budeme nahlížet spíše v obecnější rovině, a to jako na svébytný
diskurz a povolání. (Jirák, Köpplová, 2009, s. 77–78)

Periodický tisk pro celou veřejnost, vyjma odborných tiskovin, vědeckých
časopisů apod., má převážnou většinu příjmů z prodeje vydaného nákladu, další část tvoří
prodej reklamní plochy. (Burton, 2001, s. 99) Jakýkoli mediální produkt je tedy zboží,
a tak je potřeba na něj nahlížet. Vydavatelé často využívají synergické efekty média
a mohou tak zvyšovat svou úspěšnost. I když se jedná o podnikání, sledujeme
v mediálním sektoru u těchto institucí (ať jde o denní tisk, či nahrávací studio) specifický
charakter jejich produkce. Všechny tyto instituce vytvářejí produkt, jež nese význam.
Primárně chtějí své výrobky prodat, to však nutně neznamená to, že nebudou či nejsou
kvalitní. (Burton, 2001, s. 101) Každý mediální produkt je určitým sdělením, ale také
směnitelným produktem. Jedná se o komoditu, pokud má fungovat, musí se uplatnit na
trhu. Výrazem komodifikace médií označujeme představu mediálních produktech jako
zboží. Aby se média se svými produkty a trhu uplatnila, snaží se je samozřejmě
produkovat v co nejpřitažlivější podobě. I tak se stírá rozdíl mezi vážným zpravodajstvím
a zábavou sloužící k naplnění volného času. Snaha o uplatnění nat trhu má tak důsledky
viditelné v mediální produkci. Jednak je to rys masové produkce, kdy výrobci mají snahu
produkovat obsah pro co nejširší možné publikum. To, že se na zaměřuje na masové
příjemce má samozřejmě vliv na podobě sdělení. Sdělení totiž musí být přijatelná pro
velký okruh lidí, tj. pro velmi různorodou skupinu, ať už se jedná o rozličné úrovně
vzdělání či odlišné zájmové aktivity. Masový charakter je považován často za jev
nebezpečný, protože například podporuje pasivitu příjemce. Burton dále uvádí předem
zacílený produkt, kdy podavatel má předem vybrané publikum, na které cílí své výrobky.
Osvědčené typy výrobků pak mají tendenci se opakovat, ať se jedná o úspěšné filmy, či
podobně znějící písničky. Opakování napomáhá snadněji získanému zisku a patří mezi
základní projevy mediální komunikace. (Burton, 2001, s. 108–110)

Pokud se podíváme na uspořádání nebulvárních deníků, vykazují podobné znaky,
kterými se však zčásti vzdalují původní serióznosti. Je to jistě ovlivněno pronikáním
bulvárních plátků do mediální produkce a celkovou bulvarizací. I v nebulvárních denících
tak najdeme stručnější materiály, atraktivní titulky, zábavní prvky nebo jednodušší větnou
stavbu. V oblasti deníků dle Burtona dochází v české společnosti ke konvergenci publik
a oslabování tradiční polarity. To pak souvisí s postupným omezováním výběru, který má
4

spotřebitel k dispozici. Prosazuje se tak trend zestejňování nabídky ve vývoji médií.
(Burton, 2001, s. 115)

S pravidelnou produkcí mediálních sdělení pak souvisí opakující se výrobní
postupy, které se označují jako mediální rutiny. Zatímco zpravodajství se nedá lehce
naplánovat a je potřeba se vyrovnávat s neočekávatelnými událostmi, u pravidelných
publicistických útvarů sledujeme v redakcích opakující se pracovní rutiny. Zvláště
u pravidelně vycházejících časopisů, mezi které suplementy řadíme, je nutné mediální
rutiny dodržovat, protože obsah každého čísla musí být vytvořen k určitému termínu.
Rutiny usnadňují celou výrobu a zrychlují výrobní proces. Příprava každého dalšího čísla
je umožněna řadou postupů, které se opakují. Redakce mají zpravidla stanovené porady,
na kterých přiřazují priority k jednotlivým tématům. Neméně důležité a velmi určující
jsou uzávěrky, podle kterých se jednotlivá vydání řídí. Právě uzávěrky ustavují rutinní
postupy a podporují pravidelnost. Díky správnému načasování může jít upravený obsah
do tisku a dostane se ve správnou dobu do distribuce. Celá tato produkce je spojena
s velmi organizovanou novinářskou a redakční prací. (Burton, 2001, s. 102–103)

1.2 Zaujmout a bavit / Média jako zdroj informací a zábavy
Dle Burtona rozlišujeme několik funkcí médií. Jedná se o funkci zábavní,
informační, kulturní, sociální a politickou. Zábavní funkce vysvětluje, že média poskytují
publiku publiku zábavu i potěšení a jsou schopna vyplňovat volný čas. Nezbytnou funkcí
je funkce informační, pomocí které média napomáhají vytvořit představu o světě
a informovat o něm. Tímto způsobem ale své publikum ovlivňují. Média jsou součástí
kultury celé společnosti a také přinášejí publiku materiály, v nichž se kultura odráží.
Významnou funkcí je funkce sociální, poněvadž média přispívají k celkové socializaci.
Rozsáhlou funkcí je funkce politická, média prezentují události, politické aktivity
a společenská témata. Média jsou schopna také mobilizovat veřejné mínění, upoutat
pozornost k něčemu, o čem by dle nich měla společnost začít přemýšlet. Burton označuje
vztah mezi médiem a jeho publikem jako vztah smluvní. Lidé si předplácejí časopisy či
platí komerčním televizím proto, že očekávají, že médium pro ně bude některou
z uvedených funkcí plnit. Studium médií pak pomáhá také zjistit, zda a nakolik
smluvnímu vztahu média dostojí. (Burton, 2001, s. 142–143)
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Kulturní prostředí, v němž média působí, se zcela jistě v této mediální produkci
odráží. Média nestojí mimo celou společnost a kulturu, ale jsou její součástí a vzájemně
se ovlivňují. To má za následek spoluutváření obsahu médií v rámci kulturního prostředí
společnosti a odrážení samotné mediální existence ve společenské kultuře. Důsledkem je
také určitá a nepochybná rozdílnost médií v různých kulturách, a i to nám dokazuje, že
média s kulturou daného území zcela souvisí. (Jirák, Köpplová, 2003, s. 55)

Média se snaží naplňovat svou zábavní funkci několika způsoby. Jednak se jedná
o internet, který v dnešní době prostupuje volným časem velké části populace, samotné
počítače a počítačové hry na jedné straně. Na té druhé zbývají média typu televize,
rozhlasu a také tištěných médií. (Sener, 2014, s. 54)

V rámci vývoje médií se začínají objevovat nové mediální útvary, které postihují
nové mediální fenomény. Například to, jak do zpravodajského paradigmatu proniká
zábava, setkáváme se s termínem infotainment, česky také jako infozábava. (Klimeš,
2015, s. 20) Jde o obecný trend v médiích (zejména je viditelný ve zpravodajství), kde
vedle samotné informační hodnoty sdělení jde také o poutavý způsob tohoto sdělení.
Klimeš uvádí některé konkrétní formální rysy infotainmentu. Patří mezi ně zkracování
textů v periodikách, texty ustupující fotografiím, zvětšující se titulky. Dále zmiňuje
obsahové rysy, kdy témata mají jednoznačnou pointu a jsou velmi lidsky jímavá, rozdíl
mezi zpravodajským a publicistickým žánrem je stírán interpretativním zpravodajstvím,
titulky jsou spíše obrazné než faktické. Klimeš dodává, že jednotlivé formální a obsahové
rysy infotainmentu nelze přesně určit. (Klimeš, 2015, s. 21) Dále nastiňuje možnosti
nahlížení na samotný pojem infotainmentu. Např. Bosshart a Hellmüllerová nabízejí
výčet jednotlivých ,,-tainmentů”, např. internetainment = zábava spjatá s internetem,
edutainment = vzdělání a zábava, newstainment = zpravodajství a zábava a mnoho
dalších. (Bosshart, Hellmüller in Klimeš, 2015, s. 23) V naší práci však budeme používat
pojmu infotainmentu jako pojmu obecného, který se nevydělujek jednotlivým oblastem.
Obecně budeme infozábavou myslet spojování informační role médií a zábavní funkce
médií s ohledem na to, že samotná infozábava závisí na kontextu celého mediálního textu.
(Klimeš, 2015, s. 25)
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1.3 Vlastnictví médií a mediální produkce
V podmínkách tržní ekonomiky je vlastnictví jednotlivého média ovlivňujícím
faktorem jeho mediální produkce. Jirák a Köpplová rozlišují soukromě vlastněné
mediální instituce, dále média, která existují jako státní nebo veřejné podniky, tj. média
veřejné služby a komunitní média, která však mohou také mít právní status soukromého
podniku. Soukromá média jsou orientována na zisk. Média veřejné služby a také
komunitní média mají prvotně neekonomické zájmy. Média veřejné služby by měla
podporovat soudržnost celé společnosti, komunitní média se zpravidla věnují nějakému
skupinovému zájmu. V českém prostředí jsou nejvíce početná soukromá média, která
mají za cíl ziskovost. V rámci rozhlasového a televizního vysílání jsou doprovázena médii
veřejné služby. Komunitní média zatím nemají významné zastoupení. (Jirák, Köpplová,
2009, s. 146–147)

Vliv ekonomiky na mediální subjekty je značný, poněvadž periodický tisk jako
způsob podnikání je kvůli vysokým počátečním nákladům obtížné pro nové soutěžitele
uvést na trh. Charakteristika podnikání je založena zejména na prodeji periodik čtenářům
a prodeji reklamního prostoru inzerentům. Tento způsob podnikání charakterizuje Benda
jako hybridní. Vydavatel periodického tisku je v ČR omezen početnými faktory, patří
mezi ně: podmínky legislativní a politické, všeobecné ekonomické podmínky,
ekonomické podmínky samotného vydávání periodického tisku, kapacitní možnosti trhu
periodik a zejména konkurence internetu, tj. elektronických a nových médií obecně.
(Benda, 2007, s. 68–69)

Povaha vlastnictví se napříč historií výrazně měnila. Nejprve média vznikala jako
individuálně vlastněné podniky či firmy, od 2. pol. 19. st. také jako stranická média.
Změna přišla zvláště v 2. pol. 20. století s celkovým rozvojem mediálního trhu.
Vlastnické struktury se v tomto období začaly hodně měnit, objevují se mediální
korporace a velké vlastnické konglomeráty. Typy médií se v nich začínají kombinovat,
kdy například jedna vlastnická struktura kontroluje mediální a nemediální podniky
zároveň. Korporace většinou fungují na nadnárodní úrovni, mohou se tak významně
podílet na spoluutváření mezinárodních vztahů politické, ekonomické a kulturní úrovně.
V tomto období korporací se dále začínají vyskytovat silní individuální vlastníci,
tzv. mediální magnáti, kteří mají kontrolu na velkými mediálními institucemi a dávají jim
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určitý směr. Vlastnické vztahy pak v dané zemi vždy souvisí s její historickou situací. Pro
české prostředí i Evropu platí, že zejména na počátku 20. století se ustavují vydavatelské
domy, které mají denní tisk a časopisy a také mnohdy vlastní tiskárny a vydávají knižní
tituly. (Jirák, Köpplová, 2009, s. 147)

Mediální korporace, pokud mají co největší koncentrace ve vlastnictví, mohou
získat způsob, jak maximalizovat obchodní úspěch. To může vést až k vytvoření
monopolu. V mediálním prostředí je běžné, že větší společnosti se zmocňují menších.
Vlastnictví se pak koncentruje v rukou jednotlivých vlastníků – majitelů korporací. (Jirák,
Köpplová, 2009, s. 148)

Jirák a Köpplová zmiňují tři významné trendy v růstu korporací - horizontální,
vertikální a diagonální koncentrace vlastnictví. V horizontální koncentraci získává jeden
vlastník podniky, které by mu mohly přímo konkurovat. Firmy, které ve výrobním řetězci
představují stejnou fázi, se tak dostanou pod jednu vlastnickou kontrolu. Logicky se tak
zvětšuje podíl vlastníka na trhu a racionalizuje využití zdrojů. Ve vertikálním způsobu se
do vlastnictví jednoho majitele dostávají podniky, které zajišťují různé fáze ve výrobním
řetězci. Vertikální rozptyl vede k redukci nákladů na transakce pro rozšíření firmy. (Doyle
in Jirák, Köpplová, 2009, s. 149) V posledním, diagonálním trendu dochází k tomu, že
jedna vlastnická skupina či vlastník aktivně zasahuje do různých oblastí podnikání. To
znamená, že daný subjekt získává moc jak nad mediálními, tak nad nemediálními
podniky, které však často s mediální produkcí souvisí. Diagonální vlastnictví přináší
možnost rozložit rizika spojená s náhlým poklesem výkonu v jednom podnikatelském
sektoru. Právě v mediálním prostředí můžeme sledovat projevy ekonomické globalizace.
Jedná se o celkový trend směřování k nadnárodnímu vlastnictví médií. Korporace operují
v rámci celého světa, projevuje se tak výrazná decentralizace řízení médií. V konkrétní
zemi

však může autorita korporace působit navenek autonomně. Média se díky

technologickým možnostem stále sbližují a pro vlastníky je tak stále aktuálnější sledovat
podniky, které by si mohly přímo konkurovat, nebo ty, které jsou součástí uceleného
výrobního řetězce i ty podniky, které se při uplatňování mediálních produktů vzájemně
doplňují. (Jirák, Köpplová, 2009, s. 148–149)

Fungují zde tak synergie – vlastníci mohou například vydělat prodejem zvukových
nahrávek k filmu a zvýšit tak zisk z úspěšného prodeje filmu. Ještě více je tento
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Známe případy z historie, kdy podnikání v mediální oblasti začalo zasahovat do
politického vývoje jednotlivých zemí, protože vlastníkům médií se podařilo nahromadit
obrovské majetky a vytvořit mediální konglomeráty. (Jirák, Köpplová, 2009, s. 152) Je
pochopitelné, že osobnosti vlastníků výrazných mediálních seskupení jsou viditelné
a svými názory mohou do vlastní produkce zasahovat. Pokud se média koncentrují na
úrovni národní, ale hlavně nadnárodní, můžeme mluvit o potenciální či skutečné moci,
protože moc v takovémto případě je těžko rozlišitelná. Jirák a Köpplová poukazují na dva
typy moci, o kterých se mluví v kontextu mediálních studií. Prvním je ,,význam moci
média mít nějaký účinek na příjemce“, resp. mít moc něco ve společnosti měnit. Druhým
typem je už ,,schopnost a vůle ovládat jednotlivce nebo zdroje“. (Jirák, Köpplová, 2009,
s. 153) Každá instituce či společenské jednání má v prvním významu moci vždy nějakou
moc. Například televize je schopna uspořádat den tomu, kdo jí věnuje velkou pozornost.
Časopis takovou moc mít nemusí. Ve druhém významu se objevuje schopnost využívat
vlastnické postavení, buď vytvářením sociálních rozdílů, či podporováním jejich rozvoje.
Na základě toho, že se tyto rozdíly objeví, pak vlastník může dosahovat vlastních cílů.
Média se podstatně podílejí na utváření kulturního symbolického prostředí, proto není
divu, že zde existuje představa, že média mohou (ať už zastupována vlastníky,
zaměstnanci, nebo prostě jen povahou své existence) využívat svého postavení a mít na
společnost vliv, který se významově blíží výkonu moci. (Jirák, Köpplová, 2009, s. 155)

1.4 Stručný vývoj periodického tisku v České republice
po roce 1989
Vlastnické struktury médií se po roce 1989 u nás začaly velmi měnit. Přišla určitá
svoboda a s ní i vznik samostatných podnikatelských subjektů, které se zde začaly po roce
1989 objevovat a získávat důležité postavení. Tiskový zákon jakožto zákon o právech
a povinnostech spjatých s vydáváním periodického tisku je nejdůležitější českou právní
normou, která upravuje postavení periodického tisku, ale nevztahuje se na žádné
vydavatelské nebo jiné aktivity na internetu. Co se týče obsahu periodických tiskovin,
tiskový zákon ho nijak neomezuje, kromě výjimky oznámení v naléhavém veřejném
zájmu. Zákon pro periodický tisk, který vychází pravidelně pod stejným názvem alespoň
dvakrát za kalendářní rok používá označení noviny a časopisy. Termínem noviny
označujeme deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, o ostatních pak mluvíme jako
o časopisech. (Benda, 2007, s. 50–51) Po roce 1989 byly jednak přijaty nové mediální
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zákony, a také se postupně začaly projevovat obsahové změny mediální produkce. Začaly
se zakládat soukromé mediální subjekty, a to ne vždy zcela legálním způsobem. Tento
postup byl však tolerován v rámci rozvolněnosti celé porevoluční doby. Lidé pracující
v především v tištěných médiích pak začali přebírat média pod svoje vedení. Tištěná (ale
i vysílací) média se tak začala zbavovat závislosti na státu. Mělo to takové účinky, že
některé původní tituly se jednak přeměnily, také došlo k obnovení několika titulů či
rozvoji titulů, které vycházely samizdatově. V rámci těchto změn přišlo na český
periodický trh také mnoho zcela nových tištěných titulů. (Bednařík, Jirák, Köpplová,
2011, s. 370) Více o těchto změnách bude zmíněno níže.

Po roce 1989 vnímáme dvě základní transformace ve vývoji periodik - politickou
a technologickou, které nejvíce ovlivnily směřování periodického tisku a jeho vývoj na
našem území. Ať už zmíníme demokratizaci, privatizaci, či digitalizaci, patří tyto projevy
jedné nebo druhé vlně (již zmíněné) transformace ve vývoji periodického tisku na našem
území. Je třeba zmínit sílící tlak globalizace, pod nímž několik silných mediálních skupin
začíná přebírat kontrolu nad rozrůstajícími se menšími médii. Ozývají se hlasy, že kvůli
zájmům nadnárodních společností přestávají novináři fungovat v rolích hlídacích psů
společnosti. Proces koncentrace médií však roste jak u nás, tak v celém světě a lze ho
považovat za obecný trend. (Benda, 2007, s. 76–77) Benda mluví o třech obdobích,
kterými si český celostátní denní tisk prošel mezi lety 1989 – 2006. Je to období spontánní
privatizace (1989 –1992), dále období masového přechodu vlastnictví českého
celostátního tisku do majetku společností ze zahraničí (1993 – 2000) a třetí období (2001–
2006), kdy proběhla konsolidace vlastnictví. (Benda, 2007, s. 87) U období spontánní
privatizace uvádí např. Mladou frontu, Rudé právo či Československý sport. Mezi
nezprivatizované deníky patřily např. Lidová demokracie nebo Svobodné slovo. (Benda,
2007, s. 89–104) V České republice je časopisecký trh daleko různorodější oproti trhu
novinovému. Tento trend se týká počtu, ale i vlastníků. Časopisů je vydáváno oproti
dennímu tisku více a jednotlivé tituly si mezi sebou vlastníci vydavatelství prodávají.
(Benda, 2007. s. 186)

Pro tuto práci nejzajímavější jsou však nově založené tituly českými vydavateli,
mezi které se řadí jako Hospodářské noviny, tak Lidové noviny. Hospodářské noviny
byly od počátku vydávané společností Economia, a.s. (Benda, 2007, s. 105) Lidové
noviny původně společností Lidové noviny, a.s., od roku 2009 již patří pod společnost
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MAFRA, a.s. (Historie Lidových novin, dostupné z: http://data.lidovky.cz/) Stručně si
vlastnické struktury obou novin představíme dále.

1.4.1 Hospodářské noviny
Vznikly v květnu 1990 ze stejnojmenného týdeníku pro ekonomické záležitosti
Hospodářské noviny, který do května 1990 vycházel pod vydavatelstvím RUDÉ PRÁVO.
Nově vzniklý deník od května roku 1990 vydávala společnost Economia, a.s. Akcionáři
této společnosti byly státní instituce, např. Československá státní kancelář, Úřad vlády či
Československá obchodní banka a Komerční banka. (Benda, 2007, s. 106) V listopadu
1991 zakoupilo kontrolních 45 procent akcií vydavatelství Economia, a.s. investiční
konsorcium Eurexpansion. V roce 1992 má kontrolu na vyd. Economia, a.s. holding
Handelsblatt - Dow Jones Investments B.V. (Benda, 2007, s. 115) Většinovým
vlastníkem

Economia, a.s. se pak v roce 1999 stalo německé vydavatelství

Verlagsgruppe Handelsblatt. V roce 2006 tato společnost změnila strukturu svých
vlastníků. V roce 2008 totiž společnost Economia, a.s. koupil Zdeněk Bakala. V roce
2011 se Economia, a.s začíná výrazně věnovat digitalizaci svého obsahu a uvádí na trh
Hospodářské noviny pro iPad. Další změny nastávají v roce 2013, kdy společnost
Economia, a.s. přebírá Centrum Holdings. V této době se také stěhuje do současné
karlínské budovy. Další změny přicházejí již v roce 2014, kdy se Economia, a.s. slučuje
se společnostmi Centrum Holdings a Respekt Publishing. Od roku 2015 do současnosti
provozuje Economia, a.s. například internetový portál Aktuálně.TV. (Historie společnosti
Economia, a.s., dostupné z: http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti)
1.4.2 Lidové noviny
Jsou nejstarším nově založeným titulem po roce 1989. Snažily se dotýkat tradice
předválečného liberálního listu a navázaly na stejnojmenný samizdat, který byl vydáván
skupinou disidentů od roku 1987. Poprvé vyšly Lidové noviny v prosinci roku 1989
v nákladu 600 000 kusů. V roce 1990 vycházely tyto noviny dvakrát týdně, od 2. dubna
1990 již šestkrát týdně. (Benda, 2007, s. 105) I do původně českých Lidových novin
začaly postupně investovat zahraniční vlastníci. Ti však měli zprvu pouze minoritní podíl,
který však zvyšovali odkupováním akcií, čeští vlastníci jim je totiž ochotně ochotně
prodali. Díky geografické blízkosti byli mezi těmito majiteli zejména vydavatelé
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z německy mluvících zemí. (Benda, 2007, s. 109–110) V roce 1993 koupila významnou
část akcií společnosti Lidové noviny, a.s. společnost RINGIER ČR a.s., v lednu 1996 se
pak stal spolumajitelem RINGIER ČR, a.s., Ringier (Nederland) B.V. a tím také
i Lidových novin, a.s. koncern Axel Springer AG z Německa. Po roce 2000 prodal tento
koncern svůj podíl na Ringier (Nederland) B.V. zpět společnosti RINGIER AG. Akciová
společnosti Lidové noviny se pak dále dostala do rukou PRESSINVEST a.s., která patřila
do vlastnictví Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH. (Benda, 2007, s. 115)
V roce 2004 se redakce Lidových novin stěhuje do budovy Anděl Media Centrum na
Smíchově. V roce 2009 pak kupuje Lidové noviny společnost MAFRA, a.s. (Historie
Lidových novin, dostupné z: http://data.lidovky.cz/)

Suplementy je v tomto ohledu těžké zařadit, poněvadž fungují pod hlavičkou
novinové přílohy, avšak svým vzhledem a charakteristikou se řadí pod magazíny, které
však nevycházejí samostatně. Co se týče obsahu sdělení, mohli bychom si suplementy
rozdělit dle tematického zařazení. Podstatný pro celkové zařazení a konkurenční
schopnost je také den v týdnu, kdy příloha společně s denním tiskem vychází.

1.5 Suplement jako konkurenční nástroj denního tisku
1.5.1 Role a podoba příloh v tištěných médiích
Suplement je magazínová příloha deníků. Suplementy jsou do novin vkládány
a nejsou tedy samostatně prodejné. Na suplementech není uvedena prodejní cena, obvykle
však zvyšují cenu příslušných deníků, do kterých jsou vkládány. Působí tedy jako
pravidelná příloha zvyšující atraktivitu deníku samotného a sloužící k profilování deníku
v určitých oblastech. Smyslem suplementu je primárně zvýšit prodej mateřského titulu,
ne se prosadit samostatně. I když tedy mluvíme o konkurenčních titulech, není zde
konkurence v přímém slova smyslu, poněvadž suplementy nelze zakoupit samostatně.
Stejně však jsou si svým obsahem mnohdy podobné, snaží se být pro čtenáře atraktivnější
a zároveň přidávají hodnotu svému mateřskému titulu.

Význam suplementu pro denní tisk je nezanedbatelný. Suplement působí na
čtenáře jako „něco zdarma“, jedná se o doprovodnou přílohu, která by měla čtenáře
upoutat a nalákat ke koupi příslušného deníku, nebo v případě, že je pravidelným
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čtenářem daného titulu, mu nabídnout tištěnou dávku přídavného materiálu navíc.
Suplementy o které se zde jedná, vycházejí vždy v pátek, tj. kromě zábavy a poučení na
celý týden představují také četbu pro začátek víkendu, jež je v tomto případě klíčový.
Působí zde také konkurenční suplement Víkend MF Dnes.

Sener uvádí, že suplementy mají dvě specifické zábavní funkce pro čtenáře, resp.
čtenáře zabavují dvěma způsoby. Už samy přílohy deníků jsou určitou formou zábavy.
Doporučují čtenářům tipy, jak se o víkendu zabavit, nebo čím se inspirovat. Fungují také
jako ,,průvodci“, kteří zábavu doporučují či dokonce vybírají. Zkrátka jedincům doslova
vštěpují nápady ať se to týká výběru jídla nebo destinace cestovního ruchu. (Sener, 2014,
s. 52)

Suplementy si vytvářejí se čtenářem určitý mediální vztah. Věnují se explicitně
volnému času a zábavě. Záměrně prioritně neřeší složitá témata, ale fungují na bázi
oddechového čtení. Podporují své mateřské tituly a dodávají jim tu druhou, více
rozvolněnou stránku. Dovolují čtenářům odtrhnout se od světa zpravodajství a přitom se
snaží nabízet kvalitní četbu. (Sener, 2014, s. 53) Přílohové magazíny na rozdíl od
seriózních novin přináší soft news namísto hard news. Mluvíme o tzv. zjemňování
mediálních sdělení. Soft news přinášejí odlehčenější témata, jsou pro čtenáře více
atraktivnější, protože jsou obecně lépe vstřebatelnější. (Reinemann, 2011, s. 223)

Některé studie tvrdí, že suplementy spíše rozšiřují obsah mateřských titulů (i ve
smyslu fyzické tloušťky). Někteří teoretici toto obsahové rozšiřování novin považují za
současný obecný trend. Přílohy zkrátka noviny ,,naplní“ a přidávají jim na hodnotě.
Zároveň přidávají na atraktivitě deníku a obohacují ho. Přílohy mohou být různě
zaměřené a snadněji si tak mohou najít vícero skupin čtenářů. (Youhai, 2006, s. 2)

1.5.2 Přehled nejčtenějších suplementů na českém trhu
Trend přílohových magazínů můžeme sledovat také v České republice. Pokud se
podíváme na největší novinové hráče na českém trhu (z důvodu čtenosti zařazujeme
seriózní i bulvární deníky), nejvýrazněji aktuálně zaznamenáme tyto přílohové magazíny
(řazeno dle čtenosti od nejčtenějšího):
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Blesk magazín
TV magazín
Magazín DNES + TV
Ona DNES
Víkend DNES
Magazín Právo + TV
Aha! TV
Sport magazín
Doma DNES
TV Pohoda
Pátek Lidové noviny
Deník víkend (dříve Moje rodina - Fajn život)
Rodina DNES
Auto DNES
Víkend Právo
Dům & bydlení
Ego! magazín Hospodářských novin
Styl pro ženy

(Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů – AKA, Median – STEM/MARK, 3. – 4. čtvrtletí
2015)

Z průzkumu vyplývá, že suplementy u některých deníků slouží spíše jako televizní
příloha, televizní program, křížovky a nenáročnou zábavu. Jiné se zaměřují na konkrétní
cílovou skupinu (Ona DNES, Styl pro ženy, Auto DNES a další).

Pro zajímavost uvádíme některé z nejčtenějších světových příloh – patří mezi ně
např. The New York Times Magazine nebo Washington Post Magazine či The Boston
Globe Magazine. (Top 10 newspaper supplements. Dostupné z: http://www.cision.com/)

Co by však měly suplementy nabízet? Jsou součástí denních novin, které přinášejí
zpravidla zpravodajství. Přílohy naopak představují spíše publicistickou roli. Najdeme
u nich spoustu útvarů publicistických - fejetony, sloupky apod. Pro někoho mohou být
náhradou společenského časopisu. Co se týče příloh vybraných pro tuto analýzu, z jejich
16

názvu lze složitěji odvodit, čeho se jejich obsah bude týkat. U magazínu Pátek Lidových
novin je význam možná zřejmější, protože pátek předchází víkendu. Pokud bychom však
slyšeli pouze název týdeníku Ego!, možná bychom si nedokázali přesněji představit, co
se pod daným názvem magazínu skrývá.

1.5.3 Magazín Ego!
Magazín Ego! vychází jako páteční příloha Hospodářských novin od března roku 2015.
V editorialu prvního čísla ředitel redakcí vydavatelství Economia, a.s. sděluje, že si Ego!
dává za cíl zaujmout, inspirovat, bavit. Časopis je projektem Hospodářských novin
spadající pod vydavatelství Economia, a.s., již zmíněno výše.
(Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-63636420-zaujmout-inspirovat-bavit)

Podle dostupných informací Hospodářských novin je téměř pro polovinu čtenářů
těchto novin magazín Ego! důvodem koupě pátečního vydání. Co se týče profilu čtenáře,
58 % zastupují muži, zbylých 42 % ženy. Téměř polovina čtenářů je ve věku 30–49 let.
Zajímavou informací vycházející z průzkumu HN je, že 39 % čtenářů pracuje na pozicích
s rozhodovacími pravomocemi. Polovina čtenářů dle výzkumu pak žije v domácnostech
s nejvyšší životní úrovní dle ABCDE1 klasifikace. Významnou informací je, že více než
jedna třetina čtenářů má vysokoškolské vzdělání. Nabízí čtenářům také klasický televizní
program na celý víkend. Hospodářské noviny své čtenáře označují za velmi aktivní jak
v profesním, tak soukromém životě. Čtenost je 108 000 čtenářů, průměrný prodaný
náklad za prosinec 2016 je 35 521 dle výzkumu Media projektu, který realizoval Median–
STEM/MARK za 3. a 4. čtvrtletí roku 2016.

Ředitel redakcí vydavatelství Economia v rozhovoru pro MediaGuru 9. 2. 2015
uvedl, že vydavatelství přichází s novým časopisem, který reaguje především na potřeby
a poptávku čtenářů Hospodářských novin. Řekl, že Ego! bude magazínem kvalitním,
který bude splňovat příjemné čtení na víkend, ale půjde obsahově dále, než původní
magazín Víkend, který byl časopisem Ego! nahrazen. Stejně tak byl dle jeho slov rozšířen
redakční tým a posílena některá témata. Také samotný název latinského původu vyjadřuje

1

Jedná se o typologii rozdělující populaci do skupin dle sociálního a ekonomického postavení ve
společnosti, skupina A zahrnuje top manažery s nejvyšším vzděláním, skupina B střední management.
(Dostupné online z: https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/abcde-klasifikace/)
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zaměření časopisu, je totiž postaven na osobnosti čtenáře a také lidí, o kterých Ego! píše.
Piskáček je přesvědčen, že Ego! bude přinášet velmi kvalitní žurnalistiku a zároveň
čtenáře inspirovat v zajímavých oblastech. Na úkor Ego! byl také ukončen tisk magazínu
In, který se věnoval primárně cestovatelským tématům. Právě i takto zaměřené oblasti
lidského zájmu jsou obsaženy v magazínu Ego!. Časopis tedy vznikl aby kompletně
nahradil původní magazín Víkend a In.
(Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2015/02/economia-prijde-s-magazinem-egospusti-aktualne-tv/)

Obecný obsah magazínu Ego! v roce 2017

Rozhovor(y)
Komiks pro Ego!
Můj styl
Téma
Architektura
Umění
Jídlo

Aktuální složení redakce Ego!

Ředitel redakcí: Vladimír Piskáček
Vedoucí projektu Ego!: Miloš Čermák
Art director: Jan Vyhnálek
Vedoucí magazínu: Irena Jirků
Editor: Jan Bartáček
Redakce: Vladimír Ševela, Tereza Hromádková, Zuzana Válková
Grafika: Robert Paulů
Fotoeditor: Jitka Horázná
(Zdroj: www.ihned.cz)
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1.5.4 Magazín Pátek Lidových novin
Magazín Pátek Lidových novin vychází, jak již z názvu vyplývá, každý pátek jako
doprovodná příloha deníku Lidové noviny. Sám sebe označuje jako populární magazín,
který obsahuje TV program, rozhovory s osobnostmi, věnuje se originálním tématům
a reportážím. (www.lidovky.cz) Lidové noviny jsou součástí mediální skupiny MAFRA,
a.s. Pravidelná příloha Lidových novin Pátek Lidových novin vychází vždy s pátečním
tištěným deníkem LN.

Lidové noviny samy časopis označují jako inteligentní magazín, který již deset let
přináší obsah pro náročné čtenáře. Příloha Lidových novin obsahuje pravidelné
rozhovory s osobnostmi, zajímavé reportáže a originální témata. Věnuje se nejnovějším
společenským trendům a různým oblastem lidského moderního života - sleduje novinky
v módě i gastronomii, nabízí čtenářům televizní program na celý týden včetně tipů
redakce na zajímavé pořady.

Označuje se za inteligentní magazín, vychází od roku 1996. Redakce čítá
významné novinářské osobnosti, které poskytují čtenářům zejména rozhovory
s osobnostmi, reportáže s unikátní tematikou, sleduje události kulturní, politické
i historické. Poměr čtenářů žen a mužů je jedna ku jedné, převažují však lidé s vyšším
vzděláním i vyššími příjmy. Pátek LN má křídovou obálku a atraktivní grafické
zpracování.

Obecný obsah magazínu Pátek Lidových novin v roce 2017

Rozhovor(y)
Roky s…
Téma
Reportáž
Komerční příloha
,,Tip”
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Aktuální složení redakce magazínu Pátek Lidových novin

Šéfredaktor: István Léko
Ředitel redakce: Veselin Vačkov
Vedoucí magazínu: Vladan Šír
Art director: Petr Puch
Grafik: Zdeněk Hnát
Redakce magazínu: Marie Frajtová, Alena Plavcová, Lucie Zídková
Jazyková redakce: Iva Pospíšilová
(Zdroj: www.lidovky.cz)

1.5.5 Doprovodné složky a fungování příloh na internetu a sociálních
sítích
Oba magazíny kromě pravidelného tištěného obsahu pokrývají i další
komunikační kanály. Ve snaze a obecném trendu přizpůsobování se technologiím nových
médií zpřístupňují svůj obsah také jinou než tištěnou formou. Tou je díky současným
technologiím forma digitální. Přílohy jsou proto dostupné jak v papírové verzi
s pravidelným vydáním, tak v digitální podobě ten samý den. Některé články či jejich
úryvky jsou k dispozici i na internetu. Pátek LN je zprostředkován zájemcům také
jednotlivě, kdy si čtenář může za poplatek stáhnout i jedno vydání z internetu.
Hospodářské noviny fungují na bázi pravidelného předplatného. Některá témata obou
časopisů jsou také dostupná na internetu na vlastních webech ego.ihned.cz
a www.lidovky.cz/patek. Zde jsou také archivy jednotlivých čísel. Co se týče sociálních
sítí, obě redakce mají vlastní instagramový účet, ani jeden z nich však není příliš aktivní.
Instagram Hospodářských novin čítá 147 sledujících a 22 příspěvků (k datu 18. dubna
2017) s tím, že první příspěvek byl uveřejněn 16. ledna 2017. Lidové noviny mají
46 sledujících a pouze jeden příspěvek z 11. dubna 2016. O něco aktivnější je tedy profil
Hospodářských novin, přičemž v některém z příspěvků odkazují i na magazín Ego!.
Stránky na Facebooku vlastní Pátek Lidových novin, zatímco Ego! vlastní stránky na
Facebooku zatím nemá, Twitter mají obecně redakce Lidových novin i Hospodářských
novin, jednotlivé magazíny ne.
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Obě přílohy mají velmi atraktivní vzhled. Titulní stránka magazínu Pátek LN
často obsahuje fotografii známé osobnosti, se kterou je v daném čísle rozhovor, či se jí
dané vydání nějak týká. Ego! má na titulních stranách fotografie osobností, ale také často
kreslené grafiky týkající se aktuálního obsahu daného čísla.

1.6 Etické kodexy vydavatelů
Za obsah periodického tisku vždy odpovídá vydavatel, jedná se o všechen obsah
zveřejněných sdělení vyjma inzerce (pokud to však není inzerce samotného vydavatele).
Evidenci periodického tisku vede Ministerstvo kultury ČR a je nezbytná z důvodu
ochrany fyzických a právnických osob, které by mohly být obsahem periodického tisku
poškozeny. (Benda, 2007, s. 50–51) Společnost Economia, a.s. i MAFRA, a.s. se
zavazují dodržovat své stanovené etické kodexy. Ty jsou v plném znění volně přístupné
pro věřejnost a jsou závazné pro všechny zaměstance obou společností.

1.6.1 Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA
Z kodexu vyplývá, že novináři jsou vázani podávat pouze ,,pravdivé, přesné
a nezkreslené informace”. (Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA, 2013)
Pokud by novináři přece jen tyto informace podali, jsou povinni je opravit. Celá mediální
skupina MAFRA se distancuje od negativního slovního poškozování vůči rase,
národnosti nebo pohlaví, stejně jako náboženským hodnotám, politickým názorům nebo
např. profesním zařazením. (Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA, 2013,
dostupné z: http://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=346756)

1.6.2 Etický kodex vydavatelství Economia
Také vydavatelství Economia se zavazuje k dodržování stanoveného kodexu,
akcentuje zejména práci s informacemi, kdy redaktoři by měli podávat co nejúplnější
informace, neměli by je zkreslovat např. používáním nevhodných titulků. Důrazně by
měli odlišovat fakta a osobní názory ve svých textech. Nepřesné informace, pokud by
byly uvedeny, musí být náležitě opraveny. Kodex upozorňuje na striktní oddělování
reklamy a vlastního obsahu kdy ,,Inzertní části deníku jsou zřetelně odlišeny od
redakčních.” (Etický kodex vydavatelství Economia, 2011, s. 2)
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1.7 Výzkum mediálních produktů
Abychom mohli zkoumat mediální produkty, musíme nejprve pochopit význam
slovního spojení mediální produkt. Dle Jiráka a Köpplové se jedná o ,,jednorázově
zvěřejněný či opakovaně zveřejňovaný celek”. (cit. Jirák, Köpplová, 2003, s. 119)
Mediálním produktem můžeme chápat film, pořad nebo celý soubor provázaných pořadů,
číslo novin, ale také jednotlivou zprávu na tiskové straně. Mezi charakteristické vlastnosti
mediálního produktu patří vnitřní uspořádání a určitá hierarchizace. Právě tuto
provázanost můžeme vidět u jednotlivých článků stejného deníku. Jde také o tematickou
složku celého mediálního produktu. To, jak jsou jednotlivé články uspořádány, vypovídá
o celém obsahu onoho mediálního produktu. (Jirák, Köpplová, 2003, s. 119)

1.7.1 Jazyk médií
Tato podkapitola bude souviset se společenskými očekáváními, které ve vztahu
k médiím máme. Mají být média udržovatelem spisovné češtiny, nebo mají češtinu
zjednodušovat a podléhat trendům anglicismů, zkratkovitosti? Zaměřují se pak média
více na obrazovou než textovou stránku? Baví ještě dnešní čtenáře číst, a o který obsah
vůbec stojí? Již jsme si představili výčet některých magazínových příloh. Jsou mezi nimi
přílohy seriózních, ale také bulvárních deníků. A zde bychom logicky měli pociťovat
první rozlišující aspekt. Zde se pravděpodobně budou dělit čtenáři a můžeme obecně
předpokládat, že bude vzdělanostní i jazykový rozdíl mezi čtenářem magazínu Blesku
a magazínu Právo + TV.

Jazykovědné sdružení ČR se začalo zabývat vztahem mezi jazykovědou
a mediálním prostředím, mnoho lingvistů zkoumá publicistické texty, ať jde o produkty
psané, či mluvené publicistiky. Lze tak sledovat užití spisovné češtiny i nespisovných
útvarů v médiích, zaměřit se na persvazivní aspekty textů reklamy či politického
řečnictví. V rámci semináře na ,,Čeština v médiích”, který uspořádalo Jazykovědné
sdružení ČR ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR dne 29. května 2008,
zazněly od mnohých lingvistů zajímavé poznatky reflektující aktuální jazykové dění
v českých médiích. (Pravdová, 2008, s. 74)
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Markéta Pravdová například připomíná, že média mají kromě vlivu na vytváření
intelektuálních a sociálních témat, také výrazný vliv na stav jazyka obecně. Není možné
se divit tomu, že příjemci sdělení právě od médií očekávají věcnou i jazykovou správnost
mediálních sdělení. (Pravdová, 2008, s. 752) Jazyk je přirovnáván k živému organismu,
neustále se mění a přizpůsobuje potřebám společnosti, jsme například více benevolentní
k dodržování ustálených jazykovědných norem. V tomto jsou silná právě média, která
svým způsobem udávají směr vývojových tendencí jazyka. Mnoho mediálních
pracovníků se obrací na jazykovou poradnu, ať už se to například týká pravopisu cizích
slov, či správného skloňování firem, vhodnosti přechylování a mnoha dalších jazykových
zajímavostí. (Pravdová, 2008, s. 75–76) Nejen pro tyto potřeby byla také vytvořena
internetová jazyková příručka, která by měla svízelné problémy českého jazyka umět
jednoduše vyřešit.

Světla Čmejrková pracuje s termínem konverzacionalizace. Konverzacionalizaci
obecně chápeme jako sílící jazykové uvolnění, jde o příklon k neoficiálnosti,
neformálnosti a spontánnosti. S tím souvisí kolokvializace veřejného mediálního
diskurzu. Samotná konverzacionalizace diskurzu veřejného je příčinou jazykového
uvolňování, původně zasazený konverzační diskurz v privátní sféře se přesunul do
prostoru veřejného vyjadřování. Média změnila jazyk a v duchu přilákání příjemce
a udržení jeho pozornosti se takto snaží s ním promlouvat. (Čmejrková, 2008, s. 73–74)

Protože je jazyk médií veřejně vystaven společnému sdílení, má velký vliv na
celkovou podobu současného jazyka. Čmejrková upozorňuje na teorii některých
mediálních vědců, že vliv médií na společnost závisí na její kulturní úrovni a média
v podstatě jen uspokojují poptávku společnosti po určitých tématech. Dodává, že není
jisté, zda tomu tak je. Mluví však o dosažení určité prospěšné symbiózy médií
a společnosti. Funguje to tak, že hodnoty společnosti se do značné míry řídí médii a média
zároveň žijí z předpokládáných společenských hodnot a potřeb. Tento symbiotický kruh
zahrnuje dle Čmejrkové také jazyk. Média sama vybírají témata, která zpracovávají,
mohou tak zvyšovat pozornost k určitým komunikačním událostem. Tyto události
prochází jakýmsi mediálním filtrem a jsou následně upraveny tak, aby zajistily médiím

2

Pravdová odkazuje na J. Chloupka, Publicistický styl jako pole jazykového vývoje, in: Čs. přednášky
pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu, Academia, Praha 1978, s. 35–41.)
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sledovanost a byly úspěšné u masového publika. Jak se snaží média vyhovět široké
divácké obci, vzniká kruh nabídky a poptávky, ve kterém se společnost a její jazyk spolu
s médii ocitají. (Čmejrková, 2008, s. 71–72)

Čmejrková dále zmiňuje pojem demokratizace diskurzu, který v našem prostředí
zaznamenáváme po roce 1989 a upozorňuje, že tyto demokratizační tendence však
pociťují všechny evropské jazyky a s pojmem pracují i lingvisté, kteří nejsou ovlivněni
naší specifickou historickou zkušeností. Projevy demokratizace diskurzu tak rozumíme
např. neoficiálnost, neformálnost, uvolněnost, nenucenost, familiarizaci, kolokvializaci
a další. (Čmejrková, 2008, s. 72–73) Fairclough uvádí tři obecné tendence spjaté
s politickými a kulturními změnami, je to právě ,,demokratizace, dále komodifikace (resp.
marketizace) a technologizace”. (Fairclough 1992 in Čmejrková, 2008, s. 73)

Všechny tyto tři tendence jsou platné pro české prostředí a výrazně postihují
mediální komunikaci. Mediální instituce nejsou primárně stvořeny za účelem produkce
zboží v úzkém ekonomickém slova smyslu, ale fungují a jsou organizovány tak, aby
distribuovaly zboží určené ke přímé spotřebě. V roli konzumentů se ocitají čtenáři, diváci,
zkrátka příjemci sdělení. Praktiky mediálních producentů jsou koncipovány tak, aby
ustály tržní prostředí, tj. snaží se spotřebitelům nabídnout to, co si žádají, aby zároveň
udrželi svůj zisk nebo ho v lepším případě zvyšovali. Tendence komodifikace se pak
v určitém smyslu propojuje s třetí tendencí technologizace. Vzrůstá totiž role
komunikačních poradců, PR a marketingových agentur. Snaží se o nejefektivnější
komunikaci, představují produkty, které jsou dle nich stvořeny pro spotřebitelské potřeby.
Postupy dvou zmíněných tendencí pracují také s demokratizací diskurzu. Fairclough
mluví o odstranění asymetrií v diskurzních právech. Čmejrková upozorňuje zejména na
konverzacionalizaci jako projev demokratizační tendence, která byla v českém prostředí
znatelná a proběhla náhle na počátku 90. let, zatímco například v anglosaském prostředí
změny probíhaly postupně v delším časovém úseku. (Čmejrková, 2008, s. 73–74)

Společným rysem určitých typů mediálních textů je, že chtějí vytvářet dojem, kdy
každý příjemce je oslovován sám. Ve skutečnosti však oslovují masové publikum.
Fairclough zmiňuje tzv. ,,syntetickou personalizaci” (Fairclough in Pravdová, s. 75)
Tento postup je spojován s užíváním slov Váš / Tvůj, pro navození osobnější atmosféry
mezi podavatelem a příjemcem. Navázání kontaktu a snaha o vedení dialogu je příznačná
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zejména pro marketingová a reklamní sdělení, objevuje se však i v časopisech a jiných
mediálních typech sdělení.

Dalším zásadním projevem mediální komunikace je dialogičnost. Mnohá sdělení
se vyznačují strukturou studiového rozhovoru, ať už je to interview o politickém tématu
či aktuální události, dialog o vědeckém tématu, či jen nezávazné rozmlouvání typu
talkshow. Dialogičnost dle Čmejrkové dominuje jak zpravodajským, tak i publicistickým
a zábavným mediálním pořadům. Silverman již v roce 1993 označil naši společnost jako
,,interview society”. (Silverman in Pravdová, 2008, s. 76)

1.7.2 Mediální dialogy
Častý výskyt rozhovorů v médiích právě vychází ze zmíněné dialogičnosti, ta se
snaží zajistit pozornost recipienta a hlavně překonává jednosměrnost, která je typickým
znakem dalších publicistických stylů. Téma rozhovoru i jeho logická stavba je pak volena
redaktorem. (Osvaldová, Kopáč, 2009, s. 71)

Pokud bychom chtěli rozdělit typy rozhovorů a klasifikovat je, můžeme je
primárně dělit na zpravodajské a publicistické. První zmíněné jsou charakteristické svou
dialogickou formou sdělování faktů, všímáme si jich nejvíce ve zpravodajských
rozhlasových či televizních pořadech. Zatímco pro rozhovory publicistické, které jsou
právě pro tuto práci zásadní, je typická dialogická forma sdělení a určitý výklad faktů.
,,Významnou funkcí publicistického rozhovoru je analytičnost a jeho složka portrétní.”
(Osvaldová, Kopáč, 2009, s. 71)

Výše zmíněná dialogičnost objevující se v mediálních sdělení nás přivádí opět na
téma konverzacionalizace a přibližování se čtenářovi. Mnoho jazykových vědců
a teoretiků se zabývá právě konceptem interview a jejich stylem. (Čmejrková, 2013, s. 45)
Ta rozlišuje v prvé řadě dialogy řízené a neřízené. My se zaměříme na první z nich, to jsou
institucionální dialogy, kdy moderátor zastupuje instituci a na druhé straně je účastník
interview. Ačkoliv se tato autorka primárně věnuje rozhovorům televizním či
rozhlasovým, můžeme určité charakteristiky vysledovat i v rozhovorech psaných
– tj. například uveřejněných v časopisu nebo na internetu. Rozlišujeme tak počet
účastníků dialogu, který významně ovlivňuje celkový směr ubíhání dialogu. (Čmejrková,

25

2013, s. 46) Také předem můžeme rozhovor tematicky a účelově zařadit. Máme
informativní rozhovory, kdy jde o jednoduchý typ rozhovoru, ve kterém moderátor
zprostředkovává divákům/čtenářům informace z různých oblastí. Těchto rozhovorů
o politice, vědě, kultuře atd. najdeme v dnešní mediální produkci mnoho. (Čmejrková,
2013, s. 47) Čmejrková dále zmiňuje specifické politické duely, dále zábavné dialogy či
talk show. Posledním typem jsou výplňkové dialogy, ve kterých převažuje pragmatická
složka nad tou informativní, nejde o příliš obsahově plné dialogy. (Čmejrková, 2013,
s. 57, 66–67, 76)

Je na místě si uvědomit, že přepisované rozhovory jsou více ,,čisté a učesané” než
mluvené rozhovory v rozhlase či televizi, ačkoliv i ty mohou být šikovně sestříhané.
Psaný rozhovor tak bude již předem vykazovat známky jisté korektury. V rozhovorech
vidíme celkovou tendenci ke konverzacionalizaci médií, takže zde nacházíme spontánní
prvky typické pro běžný hovor, odlehčování rozhovorů a využívání situací. Právě ona
situačnost patří k oživení celého rozhovoru a dodává mu tematickou soudržnost.
(Čmejrková, 2013, s. 108) Velmi charakteristická je pro rozhovory nespisovnost
a spisovnost a střídání mluvených projevů. Již zmíněná portrétní složka publicistického
rozhovoru pro nás bude také zásadní. Vytvoření portétu zpovídané osoby je výrazným
prvkem dialogu, osobnost se může čtenáři v rozhovoru přibližovat či oddalovat.
Konverzacionalizace se však netýká pouze rozhovorů, ale prvky familiárnosti,
odlehčenosti a určité mluvnosti směrem ke čtenáři se projevují zcela jistě i v jiných
publicistických stylech. Právě v druhé části analytického oddílu zjistíme, které prvky jsou
pro zkoumaná sdělení aktuální.
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2 Analytická část
Tato část představuje konkrétní aplikaci představených teoretických konceptů na
sledovaná média, v tomto případě dokumenty. Dokumentem dle Hendla mohou být
knihy, novinové články, plakáty, obrazy apod. Subjektivní názor výzkumníka hraje roli
při výběru dokumentů k analýze, ne však co se týče informací, který samotný dokument
obsahuje. Jedná se o nereaktivní způsob sběru dat. (Hendl, 2016, s. 134–135) Analýza
dokumentů může být prováděna jak kvalitativně tak kvantitativně. Pro tento výzkum jsou
relevantní dokumenty představující výstupy masových médií – mezi ně řadíme noviny,
časopisy, televizní, či rozhlasové programy. (Hendl, 2016, s. 208)

Pomocí zvolených výzkumných metod byla vybraná sdělení analyzována
a podrobena komparaci. Jednotlivá sdělení byla analyzována prostřednictvím dvou typů
analýz. První z nich je kvantitativní obsahová analýza, druhou je kvalitativní obsahová
analýza. Výhody, které může přinášet kombinace kvantitativního i kvalitativního
výzkumu, si dále představíme.

Pokud se rozhodneme metody kombinovat, mluvíme o smíšeném typu výzkumu
a můžeme pomocí vzájemné kombinace obou přístupů tyto postupy aplikovat v rámci
jedné studie. Statistický popis nám může nabídnout část kvantitativní, hlubší rozbor pak
výzkum kvalitativní. (Hendl, 2016, s. 134–135) Kvantitativní výzkum totiž pracuje se
standardizovanými kvantifikovatelnými daty, kvalitativní výzkum se zabývá texty, slovy
nebo obrazy. Mezi typy analýz se řadí statistická analýza na jedné straně a interpretativní
metody hledáním témat a pravidelností v narativních datech na straně druhé. Výzkumné
otázky je možné kombinovat i v přípravné fázi. (Hendl, 2016, s. 56–57)

2.1 Kvantitativní obsahová analýza
,,Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický
a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky
podloženého kladení otázek.” (Reifová a kol., 2011, s. 30)

Kvantitativní obsahová analýza je tak vysoce strukturovaným a selektivním
procesem. Postup této analýzy vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace.
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Mediované obsahy se zkoumají s ohledem na vybrané znaky. Je pro ní charakteristická
vysoká míra strukturovanosti a s tím související vysoký stupeň ověřitelnosti. Každý krok
při postupu podléhá explicitně formulovaným pravidlům. Je vhodná pro zpracování
velkého množství textů a obsahů a výsledky lze pak podrobit statistickým analýzám.
Shrnutí lze vyjádřit v číselných hodnotách za použití tabulek a grafů. (Reifová a kol.,
2011, s. 29–30) Předstupněm kvantitativní obsahové analýzy často bývá hermeneutická
analýza, či naopak následuje po ní. (Reifová a kol., 2011, s. 30)

Výsledkem je kvantitativní popis určitých mediovaných obsahů. Důležitým bodem je
výzkumný proces, který můžeme obecně znázornit následovně.

výzkumné téma → operacionalizace → plánování a organizace → příprava a
ověřovací fáze → sběr dat → vyhodnocení
(Reifová a kol., 2011, s. 31)

V praxi od sebe tyto fáze takto neoddělujeme. V průběhu výzkumného procesu se
stává, že se např. při ověřování pracovních postupů zpět vracíme k výběru metody
a během celého procesu výzkumu pracujeme na operacionalizaci výzkumného tématu.
Při vyhodnocování se může stát, že se objeví nová témata, která si vyžádají dodatečné
šetření. (Reifová a kol., 2011, s. 31)

Předtím, než vůbec začneme pracovat na kvantitativním výzkumu, se musíme
ptát, na co chceme přijít. Otázky tedy vždy předcházejí metodám. Důležité je vytvořit
předem specifikovaný a strukturovaný plán celého výzkumu. (Punch, 2008, s. 18–19)

Obsahová analýza patří mezi velmi dobře rozpracované metody, má několik etap
a vyžaduje od výzkumíka/ů velkou pozornost a co největší přesnost. Obsahová analýza
např. pomáhá zjišťovat, kolik procent ze zkoumaného vzorku mediálního sdělení
tematicky obsahují jednotlivé stránky. Můžeme tak statisticky zaznamenat, jaká témata
pokrývají které části mediálního produktu. Stejně tak lze zkoumat výskyt určitých
fotografických obrazů např. na titulních stranách časopisů. (Burton, 2001, s. 33) Těm se
ale v rámci toho výzkumu věnovat nebudeme.
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Pokud je

analýza zpracována dobře a má propracovanou logiku, dokáže

zkoumaný materiál velmi dobře popsat a vymezit proporce mezi jednotlivými aspekty.
Výstup dobře zpracované obsahové analýzy může měřitelně zachytit nějaký aspekt
chování médií. Je důležité však ve výsledcích nehledat to, co tam není. To, že zjistíme
procentuální výskyt určitého jevu/tématu neznamená, že víme to, jak tyto jevy působí na
příjemce. To, že se například vyskytuje více násilných jevů neznamená, že má médium
horší vliv. (Burton, 2001, s. 34)

Velkou devízou kvantitativního výzkumu je, že je široce aplikovatelný a pružný.
Lze ho použít v rámci odlišných konfigurací proměnných i při různých počtech
proměnných. Pomocí této výzkumné strategie tak můžeme řešit široké pole výzkumných
problémů. (Punch, 2008, s. 15) Sedláková upozorňuje, že kvantitativní obsahová analýza
nedokáže zodpovědět celkové vyznění jednotlivých textů, ta jsou totiž dle jejího názoru
ovlivněna postojem výzkumníka. Vyznění nelze rozpoznat na základě přítomnosti či
absence určitých položek v textu, např. slov. Pro naši analýzu jsme si proto stanovili
následující výzkumné otázky, na které dokáže kvantitativní výzkum odpovědět.
(Sedláková, 2014, s. 304)

2.1.1 Výzkumné otázky
1. Jak můžeme charakterizovat časopis Ego!?
2. Jak můžeme charakterizovat časopis Pátek Lidových novin?
3. Můžeme v rámci sledovaného období pozorovat vývoj v obsahu jednotlivých
časopisů?
4. Jaká témata měla v obou magazínech největší pokrytí?
5. Jaké jsou rozdíly co se týče rozdělení témat mezi Ego! a Pátek LN?
2.1.2 Hypotézy
1. Oba časopisy se budou věnovat spíše tématům, která mají čtenáře pobavit.
2. Oba časopisy se nebudou věnovat politickým tématům nebo jen zcela okrajově.
3. Časopisy budou ve stejných časových obdobích představovat podobná/příbuzná
témata.
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4. Časopis Ego! i časopis Pátek Lidových novin budou převážně postaveny
na rozhovorech. Rozhovorům bude věnována největší část obsahu v obou
časopisech.
5. Rozhovory v obou časopisech budou věnovány spíše mužským než ženským
osobnostem.
6. Oba časopisy se budou zabývat převážně domácími (tuzemskými) tématy.
První dvě výzkumné otázky se zaměřují na charakteristiku obou suplementů. Třetí
hledí na postupný vývoj časopisů v rámci sledovaného období. Čtvrtá se zabývá pokrytím
témat u jednotlivých magazínů. Pátá se nakonec věnuje komparaci obou časopisů v rámci
tematických rozdílů mezi nimi.

Díky teoretickým konceptům uvedeným v první části práce a základnímu povědomí
o obou časopisech bylo možné předložit hypotézy, které pak budou v rámci výsledků
výzkumu testovány. První hypotéza je velmi obecná a vychází z myšlenky, že suplement,
který je páteční přílohou, představuje oddychové čtení na víkend. Snahou bude posoudit,
zda majoritní část článků představuje pouze zábavné a odlehčené čtení pro nenáročné
čtenáře. Druhá hypotéza předpokládá, že do časopisu pro volný čas politická témata
nepatří. Třetí hypotéza pracuje s komparativní aspektem celého výzkumu a to, zda budou
sdělení v obou časopisech ve stejný časový úsek příbuzná nebo podobná. Čtvrtá hypotéza
vychází ze samotné sebeprezentace obou novinových příloh, které se profilují zejména
jako magazíny plné rozhovorů se zajímavými osobnostmi. Další navazující hypotéza
předpokládá větší zastoupení rozhovorů s muži než se ženami, již výše bylo zmíněno, že
nepatrně převažují mužští čtenáři. Jelikož pracujeme s ryze českými magazíny, v šesté
hypotéze předpokládáme, že se články budou týkat majoritně tuzemských témat.

Jako v každém výzkumu je zejména důležité stanovení logiky celé analýzy.
Výzkumník musí vždy vědět, že mu výsledek analýzy zodpoví na zadané otázky. (Punch,
2008, s. 62) Analýza dat je důležitou součástí výzkumu, je potřeba je shrnout a provést
jejich redukci a zároveň vytvořit proměnné, potom popsat rozložení proměnných ve
vzorku a analyzovat vztahy mezi nimi. (Punch, 2008, s. 82) Dle Hendla právě dle předem
určeného kódovacího schématu zjišťujeme instance kategorií a provádíme analýzu jejich
četností. Výhodou této metody je spolehlivost měření. (Hendl, 2016, s. 44) Proměnné
mohou mimo jiné nabývat číselných hodnot či kategorií. Punch zmiňuje kategoriální
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proměnné, mezi které řadíme například pohlaví (muž / žena). Zajímáme se vždy však
předně o vztahy mezi těmito proměnnými, ne pouze o jejich izolovaný popis. Pokud
chceme vypracovat dobré kvantitativní šetření, je potřeba vypracovat konceptuální
rámec, v němž každá proměnná představuje určitý status. (Punch, 2008, s. 16)

Pro výše uvedné výzkumné otázky a hypotézy byly stanoveny následující
proměnné. Proměnnou obecně rozumíme charakteristiku, či vlastnost nějaké entity.
(Punch, 2008, s. 16)

Seznam proměnných a jejich hodnot

Médium
Ego!
Pátek Lidových novin
Datum
ve formátu XX.YY.ZZZZ
Rubrika
dle zařazení časopisu
Titulek
celý titulek
Počet slov
konkrétní počet slov celého článku bez titulku
Autor
uveden (konkrétní)
neuveden (0)
Figuruje muž
ano (1)
ne (0)
Figuruje žena
ano (1)
ne (0)
Rodinný život
ano (1)
ne (0)
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České téma
ano (1)
ne (0)
Zahraniční téma
ano (1)
ne (0)
Víkend zábava
ano (1)
ne (0)
Inspirace
ano (1)
ne (0)
Zábava
ano (1)
ne (0)
Zajímavost
ano (1)
ne (0)
Poučení
ano (1)
ne (0)
Vědecké téma
ano (1)
ne (0)
Technologie
ano (1)
ne (0)
Roční období souvislost
ano (1)
ne (0)
Reklama/upozornění/doporučení v rámci článku
ano (1)
ne (0)
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Zapojení čtenáře
ano (1)
ne (0)
Reportáž
ano (1)
ne (0)
Osobnost
ano (1)
ne (0)
Rozhovor
ano (1)
ne (0)
Architektura
ano (1)
ne (0)
Bydlení
ano (1)
ne (0)
Informativní článek
ano (1)
ne (0)
Politika
ano (1)
ne (0)
Kultura/umění
ano (1)
ne (0)
Jídlo
ano (1)
ne (0)
Zájmový/hobby
ano (1)
ne (0)
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Byznys
ano (1)
ne (0)
Profese
ano (1)
ne (0)
Cestování
ano (1)
ne (0)
Móda a styl
ano (1)
ne (0)
Sport
ano (1)
ne (0)
Trend
ano (1)
ne (0)

Stanovení konkrétního média a data článku bylo jednoduché. U každého článku
byl v kódovacím archu zaznamenán titulek a počet slov článku (vyjma titulku). Pokud
byl uveden autor, byl také do archu zaznamenán3. Figuruje žena / Figuruje muž – zde
byla zvolena pouze jedna možnost, proto pokud v textu nebyla výrazně zastoupená ani
jedna osobnost či se týkal skupiny lidí, nebyla zvolena ani jedna z těchto možností. Pokud
se jednalo o rozhovor s mužem, byla zvolena možnost Figuruje muž. Tak bylo možné
přidělovat prvky Figuruje muž / Figuruje žena k rozhovorům, reportážím apod. Rodinný
život byl zaznamenán, pokud se článek týkal rodinného či příbuzného tématu. České téma
bylo označeno vždy, když se text týkal českého prostředí, Zahraniční téma v případě, kdy
se jednalo o jakékoli jiné prostředí než české. Víkend zábava – takto byly okódovány
články, které se např. věnovaly cestovatelským tipům, dávaly čtenářům rady, jak využít
volný víkend, inspirovaly k různorodým aktivitám. Zde byl akcentován primárně myšlený
cíl diváka pobavit a inspirovat, tak jak dané suplementy samy sebe definují. Prvkem

3

Ne vždy byl však autor uveden.
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Inspirace byly označeny všechny články, které mohly čtenáře jakkoli inspirovat. Jako
zábavné byly označené články zabývající se odlehčenějšími tématy. Pokud články
poukazovaly na zajímavosti, byly takto kódovány. V první fázi kódování tak byly
všechny články označovány pomocí více proměnných. Pokud byl článek poučný,
vysvětlující, byl takto označen. Tematika článků se týkala dále vědeckých témat či
technologií, zde bylo kódování jednoduché a jasné. Pokud měl článek spojitost s aktuální
roční dobou, např. v prosinci se týkal Vánoc, byl označen prvkem Roční období
souvislost. Reportáž byla označena vždy, když se článek tematicky do tohoto označení
zařazoval, to samé platilo o značení Rozhovor. Osobnost byla přiřazena vždy u rozhovorů
nebo pak u jiných typů článků, které se nějaké osobnosti a jejímu životu věnovaly. Články
věnované Architektuře byly jednoduše rozpoznatelné, rozlišeno bylo ještě téma Bydlení.
Lehce zařaditelná byla témata Politika, Kultura/umění nebo Jídlo. Zájmové aktivity nebo
koníčky byly označené jako Zájmový/hobby. Téma Byznys bylo přiřazeno textům, které
se týkaly podnikání či např. firemní kultury. Podobné bylo doplňující téma Profese, to
bylo zařazeno k článkům, které se věnovaly osobě z jejího profesního hlediska.
Jednoznačně zařaditelné byly články týkající se Cestování. Móda a styl je proměnná
obsažená v článcích módního charakteru. Články věnující se sportu byly jednoznačně
kódovány pod Sport. Trend je spíše doplňující proměnnou, která v uvedených textech
akcentuje společenské trendy různého typu – od módních trendů k trendům
technologickým.

Stanovené proměnné tak můžeme dělit na hlavní a vedlejší (doplňující) a každý
článek tak mohl být zároveň okódován vícero proměnnými. Explicitně definovaná témata
byla do kódovacího archu lehčeji aplikovatelná, než témata menšinová. Ta však byla pro
lepší zpracování a zařazení uvedena také. Mezi doplňující proměnné pak patřila například
(skrytá) Reklama/upozornění/doporučení v rámci článků. To se týkalo sdělení, která
odkrývala nebo doporučovala konkrétní firmy nebo značky. Mezi doplňující proměnné
patřilo například Zapojení čtenáře. Tak měly být kódovány články, které umožňovaly
nebo zprostředkovávaly reakci čtenáře na daný obsah. Informativní článek – takto byly
kódovány ryze informativní články bez zabarvení (např. informace o konání akcí).

Znaky proměnných bylo třeba stanovit co nejlépe, protože každý článek nemusí
obsahovat vždy jen jedinou z nich. Pokud například nalezneme článek pojednávající
o dvou tématech, označíme existenci proměnné u obou témat. (Sedláková, 2014, s. 126)
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Pokud jsou kódovací jednotky vhodně stanoveny, může podle určené metody
postupovat ve výzkumu kterýkoli výzkumník a jednotky by měl přiřazovat stále stejně,
tj. důležitá je správná volba prvního kroku. Je snadné rozlišit od sebe jednotlivé články,
ale je o něco složitější rozlišit v článcích jednotlivá témata. (Schulz, Reifová, 2011,
s. 39– 40) Při stanovování kódovacích jednotek je vhodné přistupovat k analýze tak, jak
by k ní přistupoval nezkušený laik. Jednotky se pak v samotném procesu lépe definují
a zvyšuje se celková spolehlivost kódování. (Schulz, Reifová, 2011, s. 40) Pro naši
analýzu je tak důležité si správně kódovací jednotku charakterizovat. V případě tištěného
časopisu je toto stanovení v podstatě jednoduché, jelikož články lze od sebe spolehlivě
oddělit.

Stejně tak jednotlivé proměnné důležité pro samotnou obsahovou analýzu je
vhodné zvolit pečlivě tak, aby byly co nejvíce relevantní. Znaky mají zpravidla více
charakteristik. Schulz a Reifová uvádějí příklad znaku politika, ,,který může mít charakter
zahraniční politiky nebo hospodářské politiky”. (Schulz, Reifová, 2011, s. 42) Každá
charakteristika dostane svůj číselný kód, který se pak zanáší do kódovacího archu. Číselné
charakteristiky mohou být nominální, tj. sloužící jako ryzí pojmenování, ale také
ordinální, tj. ukazují pořadí mezi určitými jevy, nebo mohou být opravdovými hodnotami,
tj. na metrické škále. Příklad nominální proměnné, která je relevantní pro tento výzkum
je následující, př. téma - politika (01), zpravodajství (02), sport (03), atd. (Schulz,
Reifová, 2011, s. 42) Pokud zjišťujeme rozsah jednotky, použijeme číselný kód, který
přímo jednotku charakterizuje, př. četnost, délka apod. Schulz a Reifová dále rozlišují
dva typy proměnných - identifikační proměnné a analytické proměnné. První identifikuje
příspěvky. Analytické neboli obsahové proměnné slouží k zodpovězení zadaného tématu.
Tvorbu a práci s těmito znaky nazýváme operacionalizací neboli tvorbou indikátorů.
(Schulz, Reifová, 2011, s. 43–44)

U této části výzkumu byl pro nás zásadní předvýběr vzorku, na kterém bylo
možné testovat stanovené kategorie proměnných. Takto bylo v rámci předvýzkumu
zkušebně otestováno

šest článků a po ověření následně aplikována tato logika

proměnných na celý výzkum.

Výběr vzorku se odvíjel od vůbec prvního vydaného čísla časopisu Ego!, které
vyšlo v březnu 2015. Pro kvantitativní analýzu bylo využito systematického výběru,
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tj. první číslo z každého kalendářního měsíce. Celkem bylo vybráno 12 čísel od každého
suplementu, celkem 24 čísel, každé dva výtisky ze stejných časových období. Aby bylo
zamezeno výběru pouze úzkého časového období, nebyl pro účely analýzy zvolen
náhodný výběr. Výběrem jednoho čísla z každého měsíce bylo docíleno pokrytí časového
úseku celého kalendářního roku. Rozhodnutí stanovit vzorek za celý kalendářní rok bylo
učiněno proto, aby byl zachycen možný vývoj jednotlivých magazínů a možné proměny
vyskytující se u jednotlivých čísel. Tím, že zachytíme vzorky z celého roku tak můžeme
sledovat období dvanácti kalendářních měsíců bez ohledu na preferenční výběr
zajímavých témat v určitém období (např. předvolební kampaně, státní svátky). Aby bylo
možné získat vzorek dvanácti čísel zastupujících celý kalendářní rok, zvolili jsme
systematický výběr, kdy byla do vzorku zahrnuta každá N-tá jednotka. V našem případě
každé první číslo v měsíci.

Kvantitativní analýze bylo podrobeno
12 čísel magazínu Ego!
12 čísel magazínu Pátek Lidových novin
Pomocí kódovací knihy byl vytvořen kódovací arch4, který poslouží jako nástroj,
který pomůže zodpovědět výzkumné otázky a zároveň otestovat dané hypotézy. Ten byl
vytvořen v Microsoft Excel, zjištěné hodnoty byly také analyzovány pomocí tohoto
programu. Tyto programy slouží jako nástroje pro vyvození závěrů analytické části
kvantitativního výzkumu.

Celý kódovací arch obsahoval 308 článků, které byly v rámci výzkumu
analyzovány.

Kódovací jednotka
článek5 (včetně titulku, vyjma obrazové části článku)

4

Tabulka, která obsahuje názvy jednotlivých článků, postupně očíslovaných a seřazených dle jednotlivých
čísel. Z této tabulky lze vyvozovat závěry kvantitativního výzkumu, vytvářet grafy nebo srovnávat výsledky
výzkumu.
5
Již výše bylo zmíněno, že každý článek může zastupovat jedna, ale i více proměnných. Např. to může
být článek týkající se kultury a zároveň sportu.
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Pracovali jsme s dostupnou digitální verzí jednotlivých článků, do analýzy nebyla
zahrnuta obrazová část, ani textová inzerce. Magazíny měly většinou okolo padesáti stran,
tento počet však také zahrnuje část věnovanou televiznímu programu, zábavě pro čtenáře
(křížovky, sudoku) a inzerci. Pokud jsme všechny tyto nevyhovující strany z výzkumu
odstranili, zůstal ke každému časopisu zhruba stejně obsahově dlouhý vzorek, který bylo
možné v rámci kvantitativního výzkumu zpracovat.. Doprovodný materiál (titulní strana,
typ inzerce, přílohy) může posloužit ke specifičtějšímu popisu a určení profilu
jednotlivého magazínu, k němu se však dostaneme až na konci analytické části.

Každý článek mohl být v této fázi označen několika proměnnými. V průběhu
kódování se však ukázalo, že některé články budou vykazovat více charakteristik a tedy
bude k nim přiřazováno více proměnných, to je pro náš výzkum zcela v pořádku
a výsledky si zobrazíme níže. Abychom však také dokázali rozprostřít proměnné napříč
všemi tématy a mohli tak vytvořit výstup pokrývající všechny články, rozhodli jsme se
přidat ještě jeden typ hodnocení, kdy dané téma bude vždy ve článku převažující. Vznikne
tak další stupnice, která umožní porovnání na základě výběru preferenčního tématu
a porovná jeho rozsah napříč časopisem také na základě velikosti článku (v našem případě
v počtu slov). Co se týče rozhovorů, které jsou tematicky špatně uchopitelné, budeme je
v tomto dělení zařazovat mezi typ odpovídající Rozhovoru, toto však není tematické
dělení, ale je oddělen z důvodu specifického novinářského útvaru a zpravidla pojímá více
témat, tedy lze obtížně vysledovat jedno většinové konkrétní téma.

Tematické dělení článků dle této logiky pak vychází z původního stanovení proměnných
výše a je následující:

01

Kultura

02

Umění

03

Móda

04

Gastronomie

05

Literatura

06

Cestování
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07

Společnost

08

Technologie

09

Sport

10

Politika

11

Věda

12

Zábava

13

Rozhovor

99

Jiné

Tematické rozdělení bylo vytvořeno tak, aby každé téma bylo zastoupeno pouze
jednou. Do tématu Kultura řadíme dle tohoto dělení film, divadlo, televizi i hudební
produkci. Umění zahrnuje architekturu, design vč. bytového designu, malířství, umělecké
výstavy. Móda je zastoupena ve smyslu módního průmyslu a trendy v této oblasti.
Gastronomie se týká článků o jídle, ať jsou to recepty či tipy na restauraci. Literatura se
týká četby a celého knižního odvětví. Cestování zahrnuje výlety po Čechách i v zahraničí.
Společnost je tematicky asi nejobsáhlejší, jedná o široký pojem zahrnující společenská
témata aktuální doby. Technologie zahrnují články o novinkách či inovacích
v technologických odvětvích. Sport se týká českých i zahraničních sportovních soutěží,
dále například sportovních osobností. Politika zahrnuje české i zahraniční politické
kauzy. Věda obsahuje články většinově zabývající se vědou. Zábava určuje články se
záměrem primárně čtenáře pobavit, patří sem například sloupky a fejetony nebo tipy na
víkendové aktivity. Pod záložku Rozhovor jsou zařazena všechna interview, která se
vyskytla v obou časopisech. Pokud článek nelze jednoznačně zařadit pod určité téma,
zařadíme ho do Jiné.

To znamená, že například téma Byznys (objevující se v prvním stanovení
proměnných) nebylo proto toto dělení v žádném článku natolik podstatné, tudíž nebylo
vůbec zařazeno, jelikož by podíl byl stejně v tomto případě nulový. Vyřazujeme dále
označující proměnné např. Figuruje muž / Figuruje žena, České téma, Zahraniční téma,
protože patří pod doplňující a upřesňující proměnné.

Pro účely stoprocentního

obsahového pokrytí jednotlivá témata spojujeme a zařazujeme je obecněji.
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jsou příjemným a vtipným zpestřením obou magazínů. Pro příklad uvádíme některé
z titulků obou těchto pravidelných rubrik. Sloupek Pátku zmiňuje Osmý březen, O lidech
s myšlenkou, Prokletý básník moderního divadla, Rathova cena za přínos pro lidstvo,
Letní ženské téma (O vůli), O tleskání, Úvaha, nikoli výzva, Kráska se špatnou pověstí,
Dobročinní Češi, Jazyk a zvyklosti, Jiskřičky, Strach z neznáma, či ze známa?.
Mezi Fejetony Ivy Roze se objevují tyto názvy - Všichni Evropani jsou divní, Kanec Petr
s vykřičníkem, Kostlivci ve skříni, Pozdrav z Průjemovic nad Vltavou, Nejhorší den roku
2015, Cyklistický hladomor, Jen to nejnutnější, Tak abych neurazila…, Sodoma Gomora,
Hitlerovy vanilkové rohlíčky, Proroctví na rok 2016, Bylo jednou jedno jedno. Je třeba
mít na paměti, že sloupek a fejeton vykazují určité rozdíly a nelze je slučovat k sobě co
se týče publicistického žánru.

V rámci výzkumu jsme se dívali také na množství ryze českých témat oproti těm
zahraničním. Dá se říci, že u obou suplementů výrazně převyšují česká témata.
Zahraničním tématům (např. kandidatura D. Trumpa na prezidenta USA) se magazíny
věnují spíše okrajově. Ač ve zkoumané časové lince nenacházíme pravidelné
advertoriály, oba magazíny mají v některých číslech komerční přílohy (např. lyžování
o Vánocích nebo adventní speciály).

2.1.4 Struktura obou časopisů dle kvantitativního výzkumu
Přehled rubrik magazínu Ego!

Analýza Ego! obsahovala 200 článků. Dle pravidelně se opakujících témat bylo
možné vysledovat tematickou strukturu magazínu. Ta se během prvního roku fungování
časopisu Ego! dle výsledků analýzy příliš nemění. Obsah si po celou dobu udržuje
podobnou strukturu, rubriky jsou ustálené a během roku zaznamenáváme pouze malé
tematické změny. Na prvních stránkách se zpravidla objevuje výrazná úvodní rubrika
Víkend, spojena s částí Moje neděle/Neděle, v níž zpravidla známá osobnost čtenářům
představuje, co pro ni neděle znamená a jak ji obvykle tráví. Magazín Ego! věnuje
poměrně hodně prostoru gastronomii a toto téma se nacházelo u 53 článků z celkových
200. Během celého roku se v magazínu objevuje rubrika Gurmet/Jídlo/Moje
účtenka/Platím (srovnáno dle označení od nejstaršího po nejnovější), ve které člen
redakce navštíví podnik, nafotí a zrecenzuje objednané jídlo a poskytne čtenáři úplnou

42

účtenku spolu s kladným či záporným doporučením. Objevuje se zde forma pozitivní
I negativní reklamy. V magazínu nechybějí ani recepty či tipy na vyzkoušené či
doporučené restaurace po celé republice. Zde je vhodné zmínit také další rubriky, které
se věnují jídlu, Moje účtenka, která je vždy na prvních stranách je odděleně, ale zhruba
v druhé polovině magazínu jsou umístěné články týkající se gastronomie. Samostatnou
opakující se částí jsou již zmíněné rozhovory. Ty jsou v každém čísle obvykle zastoupeny
dvakrát. Zajímavá je i rubrika 48 hodin s tipem na víkendovou cestu za poznáním po
Čechách i v zahraničí. Ego! v pravidelné rubrice Styl (tato rubrika se v článcích objevuje
v polovině čísel od března do února), která představuje módní vkus známé osobnosti.
Osobnost ukazuje technické či jiné pomůcky napomáhající při pracovním procesu, čtenáři
dostávají tipy na konkrétní výrobky (skrytá reklama). Výraznou a pravidelně se opakující
složkou magazínu je i rubrika Architektura. Zde jsou představovány převážně zajímavosti
z této oblasti, jako jsou citlivé rekonstrukce respektující životní prostředí či osobnostní
a podnikatelské portréty známých i méně známých zástupců na poli české architektury.
Nepravidelně se opakující rubrika Portrét představuje například příběh ze světa
prodejkyně českých zámků. (Ego!, 15. 5. 2015, s. 30)

Velmi výrazné a během celých dvanácti měsíců se opakující jsou Fejetony Ivy
Roze. Jedná se o zhruba jednostránkové vtipné texty, které reflektují aktuální společenské
dění. Stálou rubrikou je také Čtení/Moje čtení, ve které magazín představuje oblíbené
knihy a autory známých osobností, obvykle obsahující krátký dotazník s danou osobností.
Čtenáři dále naleznou aktuální knižní novinky a čtenářské tipy. Opakující se rubrika
Umění představuje například tipy na výstavy či významnou uměleckou tvorbu českých
i zahraničních autorů. Velmi sporadicky se objevuje rubrika Jízda, ve které jsou
představovány novinky z oblasti automobilů. Pouze v jednom čísle časopisu se objevila
rubrika Sport, článek Na ploché dráze. (Ego!, 5.6.2015, s. 44) Pravidelnější rubrikou je
Cestování, ta se objevila celkem v 7 číslech. V jednom čísle se dále objevily Novinky na
CD. V průběhu se začíná roku objevovat rubrika Fenomén.

Sezónně se objevují komerční i nekomerční speciály - Zahrada / grilování,
Vánoce, speciál o lyžování. V červenci 2015, v období konání festivalu v Karlových
Varech se v rubrice Téma objevuje karlovarský speciál, kterému se budeme dále
podrobněji věnovat v kvalitativní části. Velmi zajímavé jsou tematické články zaměřené
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Přehled rubrik magazínu Pátek Lidových novin

Analýzu časopisu Pátek Lidových novin podstoupilo celkem 108 článků. Jak bylo
zmíněno, rubrik zde bylo obecně méně, články byly však delší. Nejvýrazněji dominovaly
opět rozhovory. Pravidelně opakující se úvodní rubrikou je Halíkův dotazník, v němž
novinář Tomáš Halík zpovídá osobnosti z různých oborových oblastí. Výraznou rubrikou
je Sloupek Pátku, směřující vtipnou formou k dění ve společnosti. Rubrika Naše věc
zábavnou formou představuje nějaký lidský vynález, např. Mikrovlnná trouba. ,,Ještě že
i vynálezci mlsají, jinak bychom zřejmě nikdy neměli v kuchyni mikrovlnnou troubu.”
(Pátek Lidových novin, 2. 10.2015, s. 5) Rozhovor je obecně nejrozsáhlejší rubrikou. Opět
se mu více budeme věnovat v kvalitativní výzkumné části. Dalšími pravidelnými
rubrikami jsou Téma, Reportáž či Fokus. Již z názvu vyplývá, čemu se věnují. Pátek
Lidových novin si zakládá na představování nejrůznějších témat, věnuje se významným
společenským trendům. Reportáží se v analyzovaných článcích objevuje celkem 5, názvy
napovídají tématům - O strachu, medvědech a staré zemi, Budování státu, Škoda
u sporáku, Na válečné lodi, O čem sní mladý Írán. (Pátek Lidových novin,
3. 4. 2015, s. 16, 15. 5. 2015, s. 16, 2. 10. 2015, s. 24, 8. 1. 2016, s. 20, 5. 2. 2016, s. 18)

Tematické rozdělení (jeden článek může postihovat více témat)

33 rozhovorů
6 článků o jídle
13 článků o cestování
5 článků věnováno sportu
2 články věnovány architektuře
18 článků naráží na politické téma
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2.1.5 Výběr článků pro kvalitativní analýzu
Na základě výsledků kvantitativní analýzy byl vybrán vzorek pro kvalitativní
obsahovou analýzu. Věnovat se budeme v této nejvíce zastoupené rubrice rozhovorů, dále
dvěma tematickým článkům věnujícím se Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy
Vary a také výrazným gastronomickým článkům.

Rozhovor a tendence dialogické povahy mediálních sdělení je hlavním tématem
kvalitativní obsahové analýzy této práce. Pokud kvantitativní část výzkumu patřila
zejména nalezení společných aspektů a odlišností dvou porovnávaných časopisů, pak
kvalitativní analýza poslouží k důkladnějšího rozboru významných a příznakových
charakteristik obou časopisů.

2.2 Kvalitativní obsahová analýza
Kvalitativní výzkum je často označován za pružný typ výzkumu, jelikož
průzkumník může například v průběhu výzkumu upravovat zadané výzkumné otázky,
různě je doplňovat a přizpůsobovat svému výzkumu. Je třeba mít na paměti, že je výrazně
ovlivněn subjektivitou výzkumníka. Analýza dat i sběr probíhá v rámci výzkumu
současně a výzkumník na základě svých úvah vybírá např. místa pozorování nebo jedince.
Mezi metody kvalitativního výzkumu se řadí pozorování, texty a dokumenty, interview
či audio nebo videozáznamy. Pro tuto práci jsou relevantní metody výzkumu textů
a dokumentů, kdy jde hlavně o rozbor významu, organizace textu a jeho použití. Výhodou
této metody může být podle Hendla teoretické porozumění. (Hendl, 2016, s. 46) Hendl
upozorňuje, že někteří metodologové poukazují na kvalitativní výzkum jako na
doplňkovou metodu tradičních kvantitativních strategií výzkumu, další na něj pohlížejí
jako protipól kvantitativního výzkumu. Většinou je postaven oproti kvantitativní metodě
zdaleka nejvíce používané v přírodních vědách. Hendl zmiňuje negativní definici Glasera
a Corbinové, kdy oni jej vymezují jako jakýkoli výzkum, jehož výsledků se nedobíráme
pomocí statistické metody. (Corbinová, Glaser in Hendl 2016, s. 45) Mnozí autoři však
s touto definicí nesouhlasí a tvrdí, že podstata výzkumu nespočívá pouze v absenci čísel.
(Hendl, 2016, s. 45–46)
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V této práci pohlížíme na kvalitativní výzkum jako na vhodnou doplňující
metodu, která nám pomůže navázat na již provedený kvantitativní výzkum, přičemž se
soustředíme zejména na jazykovou a stylistickou složku sdělení. Významnou roli zde má
užití jazyka v médiích – toto téma bylo představeno v teoretické části. Navazujeme na
témata dialogičnosti a konverzacionalizace. Důraz byl tedy kladen zejména na jazykovou
rovinu daných sdělení.

V další části si představíme, jaká jsou pro a proti obecného kvalitativního
výzkumu, což nám pomůže se zorientovat v příčině potřeby tento výzkum aplikovat.

Kvalitativní výzkum dokáže získat podrobné hodnoty a umožňuje zpravidla
detailnější vhled do zkoumané oblasti, zkoumá daný fenomén v přirozeném prostředí,
studuje procesy a umožňuje navrhovat teorie, dobře reaguje na místní situace a hledá
příčinné souvislosti. Snad největší nevýhodou je to, že získaná znalost nemusí být
zobecnitelná na populaci nebo do jiného prostředí. Je obtížné testovat hypotézy a teorie
nebo provádět kvantitativní predikce. Samotná analýza i sběr dat jsou časově náročné
a výsledky celého výzkumu jsou ovlivněny osobností výzkumníka. (Hendl, 2016, s. 48)

Hendl uvádí několik výzkumných tradic v rámci kvalitativního výzkumu: Pro
účely analýzy v této práci mohou být relevantní výzkumné metody oblasti sociologie
a lingvistiky, kterými jsou konverzační analýza či diskurzní analýza. První se zabývá
způsoby jazykové struktury projevů, druhá zkoumá způsoby užití lingvistických
a rétorických prostředků objevujících se v daném prostředí. (Hendl, 2016, s. 50) Na konci
kvalitativního výzkumu je zpracovatelem obvykle podána výzkumná zpráva, která
odkrývá výsledky výzkum. Nemá jednotný pevně daný vzhled, ale měla by vysvětlit, čím
se výzkum zabýval, kde se prováděl, popsat kdo výzkum prováděl a přirozenou historii
výzkumu, měla by obsahovat základní data např. ve formě organizovaných úryvků
z interview, grafů, fotografií apod. Měla by hlavně důkladně formulovat závěry. (Hendl,
2016, s. 339) Sedláková mluví o ,,lineárně analytické“ struktuře textu při zpracování
výzkumu, ta je pro čtenáře srozumitelná. Zde zvýrazníme zejména potřebu interpretační
části výzkumu a zhodnocení výzkumu zpracovatelem. (Sedláková, 2014, s. 473)

U kvalitativní obsahové analýzy jsme primárně vycházeli z výsledků části
kvantitativní a pomocí těchto výsledků vybrali zajímavé části pro kvalitativní zpracování
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– tedy vybraný reprezentativní vzorek. Pomocí kvalitativní analýzy je možné podrobněji
rozebrat zajímavosti či opakujicí se trendy v obou časopisech, zjistit co je pro ně
příznakové. Kraus upozorňuje, že reprezentativnost zkoumaného vzorku sdělení odvíjí
od možností zpracování, ale zejména je řízena cílem výzkumu a stanovenými otázkami.
Obvykle není v možnostech kvalitativního výzkumníka zpracovat celý základní soubor,
bývají zvoleny soubory výběrové. (Kraus, 2008, s. 145)

Pro tuto část analýzy bylo vybrány dva typy článků, jednak se jednalo o rozhovory
zmíněné v teoretické části práce, jednak o dva podobné tematické články. Nakonec jsme
zvolili výraznou rubriku týkající se gastronomie (objevuje se v časopise Ego!).
Zastoupené téma politiky u magazínu Pátek Lidových novin jsme do kvalitativního
výzkumu nezařadili. Kvalitativní analýza nám zároveň pomohla lépe popsat a upřesnit
způsob, jakým se oba časopisy obracejí ke čtenářům a odhalila detaily k odpovědím na
výzkumné otázky, které jsme stanovili v rámci obsahové kvantitativní analýzy. Pomocí
následně popsaného reprezentativního vzorku jsme se snažili najít příznakové stylistické
prvky u obou časopisů, které jsme v rámci analýzy popisovali.

Kvalitativní analýze byly podrobeny
2 články magazínu Ego!
2 články magazínu Pátek Lidových novin
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2.2.1 Témata
Pátek LN, 3. 7. 2015, Vary roku jedna
Prvním z nich je článek, který vyšel v rubrice Fenomén v magazínu Pátek
Lidových novin dne 3. 7. 2015 pod názvem Vary roku jedna. Úvodní slovo zmiňuje, že
se ,,...festival koná v Karlových Varech už popadesáté”. Článek se však vrací až
k prvnímu ročníku festivalu, protože ,,...co za komunismu lákalo místní víc než program
kin?” K měnu patří fronty na lístky do kina stejně jako sladké oplatky už téměř sedmdesát
let. ,‚A proč my sami, Vítězslave, neuspořádáme mezinárodní festival?‘ Nezval okamžitě:
‚Hochu, to je fakt!‘“ cituje Brousilovy vzpomínky publikace Panorama Československého
filmu z roku 1985.” Článek představuje počátky festivalu a také jeho přibližnou historii.
Představuje festival jako impuls k rozvoji turismu v Karlových Varech. Článek přibližuje
dobu vkládáním přímé řeči aktérů, kteří vzpomínají na podobu festivalu před lety.
Přibližování atmosféry tehdejší doby, výpovědi zakladatelů a lidí, kteří stáli u zrodu
festivalu tak, jak ho známe dnes. ,,...Chceme do těchto krásných končin naší vlasti, kde
až donedávna nepřátelství proti našemu národu mělo svou nejtvrdší baštu, vztyčit
symbolický prapor nové krásy a nového ducha naší i cizí současné filmové tvorby,“ cituje
slova Vítězslava Nezvala ve své knize Příběh festivalu dlouholetá umělecká ředitelka
karlovarského festivalu a jeho dnešní poradkyně Eva Zaoralová.“ Z článků vyznívá
historická a umělecká hodnota festivalu. Také je připomenuto, že za socialistické éry byl
pevnou součástí kulturní politiky státu. Článek na festival odkazuje nadpisem ,,Koňak
a šusťáky”, poněvadž festival sloužil také jako brána pro zásobování nejrůznějších
exluzivit, které nebyly běžně v Československu k dostání. ,,Socialistické obchodní
organizace přednostně zásobovaly Karlovy Vary dovozovými výrobky a úzkoprofilovým
zbožím. K dostání tak byla cizí vína, německé dederonové halenky, šusťáky, moderní
plavky a všechny druhy ovoce.” Do Varů se tak jezdilo nejen za kulturou, ale také za tímto
zbožím. Článek je zaměřen spíše historicky, obsahuje přesná data a souzní s obecnou
charakteristikou časopisu, který připravuje obsah zejména pro inteligentního čtenáře. Zde
se může čtenář dozvědět o festivalu celkem mnoho zajímavého.
(Pátek Lidových novin, 3. 7. 2017, s. 6)

Text popisuje festival v Karlových Varech jako dlouhodobou kulturní událost se
zajímavou historií, fenomén, který pomohl celkovému turismu v Karlových Varech
a uznávanou filmovou událost u nás i v zahraničí. Pohlíží na čtenáře jako inteligentního
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člověka, který se orientuje v historických souvislostech země a podává doplňující
zajímavé informace.

Ego!, 3. 7. 2015, Osm rad, jak přežít Karlovy Vary

Na druhé straně ve konkurenčním pátečním vydání časopisu Ego! vyšel článek
s názvem Osm rad, jak přežít Karlovy Vary. Ten, jak z názvu vyplývá, se věnuje
praktickým radám a zábavnou formou podává informace, jak si festival, který je
každoročně plný známých osobností i davy návštěvníků, nejlépe užít. Věnuje se současné
podobě festivalu. ,,...festival přináší vedle filmových a společenských zážitků také řadu
nástrah.” ,,Nechybí rady, jak se vyhnout srážce s infotabulí nebo s Agátou Prachařovou,
jak se nenechat zastřelit nebo otrávit společností filmových vědců.” Autoři článku už text
v úvodu představují, očekáváme odlehčenou, humornou formu. Sází na osvědčená jména
spojená s festivalem, odkazuje na minulé aféry: ,,Nevyhýbejte se Jiřímu Macháčkovi”
nebo ,,Řadu praktických rad pro plavce v Teplé vám poskytne herec Jiří Macháček.”
Familiárně se snaží přiblížit čtenáři a používá nespisovné výrazy: ,,...ve Varech stihl už
naprosto vše – od kalení s Judem Lawem po koupání v řece Teplá. Jeho extempore jsou
rozhodně něčím, na co se těší každý paparazzi.” ,,místo na film podívat na káry v bazaru”
,,Ale nezdá se, že by mu to bůhvíjak vadilo.” ,,Tak jako tak, pokud se budete Macháčka
držet, neměli byste přijít o žádný mejdan, ke kterému ve Varech dojde.” ,,A navíc si
můžete díky jeho výsadnímu postavení ledasco dovolit…” nebo ,,...odvézt si z filmového
festivalu umělecký zážitek, lázeňské oplatky a kocovinu je celkem běžné.” Objevuje se
střídání času ve vyprávění, přechod do přítomného času navozuje atmosféru festivalu
,,Situace je následující. Během festivalu se tak nějak ukáže, zda jako celebrita patříte do
správné party hvězd, nebo ne. Agáta Prachařová do ní nepatří.” V článku jsou použity
anglicismy ,,organizátoři akce na své imagi pečlivě pracují.” nebo ,,Třeba uvidíte nějakou
vzrušující road movie a neudržíte se.” ,,Klasickým scamem je sednout si na lepší místo
a čekat, že to majitel lístku nestihne třeba o pár sekund.”
Jak bylo zmíněno výše, jsou zde rady, jak festival přežít a použity věty typu ,,Bezpečně
se koupejte v říčce Teplá” Velmi výrazné je odkazování na další média ,,TV Nova o něm
přinesla zprávu, která je dodnes k vidění na webu televize pod titulkem „Podivný tvor
šokoval Vary! Vypadal jako člověk a plazil se říčkou“. Dále se objevují výroky
,,béčkovými celebritami z Blesku” ,,informoval loni během festivalu list MF Dnes” Autoři
dále konstatují a uzavírají ,,Teplá je ledová.” nebo ,,Nicméně člověk nikdy neví.” Přináší
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informace o městu v současnosti ,,...město se opravdu zásadně mění a je dobré se
připravit na to, že se třeba mimo místa určená speciálně pro festivalový provoz příliš
nenajíte. Na běžné návštěvníky, kteří nemluví rusky, respektive nemají moc peněz, tu
nejsou během roku úplně zařízení.” a reaguje tak na aktuální situaci žijících menšin
v Karlových Varech, zde je vidět souvislost s odkazem na turistický ruch ,,...co se
z Karlových Varů za poslední dobu stalo.” Celý článek uzavírá zjištěním, že stále jezdí
do Varů lidé proto, aby shlédli film: ,,Existuje jedna specifická skupina festivalových
návštěvníků: lidé, kteří mají skutečně v plánu vidět v Karlových Varech nějaký film.”
(Ego!, 3. 7. 2017, s. 16)
Článek popisuje festival v Karlových Varech zejména jako kulturní svátek
a nejvýznamnější filmovou přehlídku ve střední a východní Evropě. Objevuje se efekt
bulvarizace (zmiňování Agáty Prachařové jako odstrašujícího případu nebo lákání na
hvězdu Macháčka), ať už je myšlen s nadsázkou nebo ne. Předpokládá základní znalost
čtenáře o městě a festivalu. Vtipně a s nadsázkou reaguje na dění ve městě v době
probíhajícího festivalu.

Rozdíly obou článků lze vysledovat už z jejich popisu výše. Článek v magazínu
Pátek Lidových novin je obsahově nabitější historickými fakty. Druhý článek v časopise
Ego! můžeme zařadit mezi odlehčenější ve snaze čtenáře spíše pobavit, než poučit.

2.2.2 Rozhovory
Rozhovory byly početně zastoupeny v obou časopisech nejvíce, bylo tedy vhodné
je zařadit i do kvalitativní části analýzy. Vedle jiných typů rozhovorů může být veden
jako dialog, kdy novinář ustoupí do pozadí, a nebo jako monolog, kdy novinář své otázky
dokonce vynechá. Dle našeho tiskového zákona není potřebná autorizace rozhovoru, to
uznává za vhodné novinář. (Osvaldová, Kopáč, 2009, s. 6–7) S těmito informacemi poté
pracujeme, když provádíme kvalitativní analýzu tohoto typu článku. Pokud by rozhovory
byly přepisované z nahrávky či televize, bylo by vhodné zaznamenávat důrazy či odmlky
transkripčními značkami. Ty ale v přepsaném rozhovoru chybí, pracujeme tedy již
s upraveným rozhovorem na papíře. Každý komunikační proces vykazuje určitou
strukturu. Mluvčí se v promluvě střídají (tzv. turn-taking) a vyměňují si tzv. repliky.
Replika je zpravidla souvislá promluva vždy právě jednoho mluvčího. Komunikační
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partneři si různými způsoby předávají slovo, odmlčují se, vytvářejí pauzy pro převzetí
repliky druhým apod. (Sedláková, 2014, s. 464)

Rozhovory pro tuto část analýzy byly na rozdíl od tematických článků vybrány
zcela náhodně. Náhodný výběr byl upřednostněn z důvodu nezaujatosti vůči tématu
rozhovoru a následné možnosti nalezení společných prvků či jejich absencí.

Vybrané rozhovory pro analýzu se týkaly filmaře a výtvarníka Václava
Švankmajera s novinářkou Alenou Plavcovou a Jo Nesbøho v rozhovoru s Janem
Pachlem za účasti autora celého článku Ondřeje Formánka. U obou rozhovorů lze
vysledovat určitou strukturu a použití typických jazykových prostředků pro tento
novinářský žánr.

Pátek LN, 4. 9. 2015, Temný Švanky
Rozhovor Aleny Plavcové s filmařem a výtvarníkem Václavem Švankmajerem. Na úvod
přichází krátká informace o p. Švankmajerovi, informace o prostoru, kde se rozhovor
konal. Následuje samotný dialog končící krátkým shrnutím o výtvarníkově studiu
a životě. V dialogu můžeme porozovat užité jazykové prostředky.

Kombinace spisovné i nespisovné čestiny, obecná čeština
,,Ale jo, samozřejmě.”
,,Jo. Tak tam to začalo.” ,,Jo, to jsou ony!”
,,...kluk za mnou mi šeptnul do ucha... “
,,...Vlastně... hergot…”
,,No... nejen uvažoval.”
„mladej Švanky“
,,...furt ty její věci, její brejle, štětce”
,,...dělal jsem prostě študýrky všeho možného.”

Nesprávné užití gramatiky
,,Oni jsou to vlastně spíš takové společenské kiksy”
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Archaismy, atypický slovosled
,,...ale sám působí citlivě, ba jemně.”
,,....otec už je známý velice.”

Přímé jednoduché otázky
,,Vaše výstava měla název Atomor. Co to je?”

Neologismy
,,...nejsem žádný biočlověk, já tu technologii taky beru…”

Spolupráce dotazovaného s novinářem
,,...jak se to řekne? Inaugurace? takové to, jak slibujete, že budete řádně studovat.”
,,Myslíte imatrikulaci?”

Přímá řeč ve vyprávění
,,...My stáli v řadě, a jak řekli „Václav Švankmajer“ a já vstal, kluk za mnou mi šeptnul
do ucha: „Máš něco společnýho s tím Janem Švankmajerem?“ “
„Vždyť já mám vysokoškolský diplom, viděl jsem ho přece na vlastní oči!“ „Tak mám
ten diplom, nebo ne?“ Řekla: „Moment.“ A já se orosil. Něco kutila na počítači a pak
pravila: „Je to v pořádku, diplom máte.“ A víte co? Od té doby se mi ten sen už nezdá…”

Odkazování
,,viz její parodii na Botticelliho Zrození Venouše”

Anglicismy
,,...došlo k nějakému bad tripu...”

Ego!, 15. 5. 2015, Dokonalý zločin? Není problém.
Tento rozhovor je poněkud atypičtější, protože se udává mezi dvěma autory, tj. není tu
novinář vs. jedna osoba, ale novinář upravující a sledující probíhající rozhovor mezi
autorem kriminálních románů Jo Nesbø a českým režisérm Janem Pachlem. V úvodu jsou
zmíněna probíraná témata celého dialogu. Na konci je rozhovor uzavřen informacemi
o křtu knihy norského spisovatele v Praze a jeho současnými aktivitami, stejně jako
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u J. Pachla. V rozhovoru opět pozorujeme užité jazykové prostředky. Je třeba mít na
paměti, že celkový překlad z angličtiny do češtiny může celý rozhovor lehce významově
pozměnit.
Skloňování cizích jmen.
,,...většinu audioknih Joa Nesbøho.”

Adjektiva zvýrazňující situaci
,,...autoři drsných detektivek vedou rozhovor mezi sebou”

Kombinace spisovné i nespisovné čestiny.
Odpovědi Nesbøho jsou zaznamenávány spíše spisovně, což může působit jazykový
překlad do češtiny. J. Pachl mluví jak hovorově, tak obecnou češtinou.
Pachl: ,,...raději píšu i režíruju sám.”
Nesbø: ,,...že je to dost ujetej týpek.” (nespisovnost)
,,(a čtenář si všimne: hele, pan spisovatel teď osobně vkročil do příběhu)”

Obrácení rolí
Nesbø se také ptá: ,,...Nebo například, viděl jste film Poručík s Harveyem Keitelem?”

Přitakání
Pachl: No jo, jenže vy…”

Reakce na předchozí otázky zpovídajícího
Nesbø: ...který jste, jak říkáte, četl…”

Popis situace autorem článku
Sám autor článku přidává popis svého pocitu pro dokreslení situace, znázorněno
následovně.
,,Autor článku: (neřekne nic, ale vybaví si Nelítostný souboj jako chytré krimidrama
z poloviny devadesátých let, naložené hereckými hvězdami…”)”
Autor článku: (Mihne se mu hlavou myšlenka, že jsou možná na světě lidé, kteří tenhle
slavný mafiánský film Olivera Stonea a Briana De Palmy z roku 1983, kde hrál hlavní
roli drogového bosse Tonyho Montany maniakální Al Pacino, neznají.)
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Autor článku: (si v duchu říká, že z rozhovoru se známým spisovatelem se stal filmový
kvíz. A že neviděl film Všechny moje lásky, ale Nicka Hornbyho, jednoho
z nejpopulárnějších současných britských spisovatelů, trochu zná.)

Navození atmosféry rozhovoru
(Oba se rozesmějí.)

Uvádění do českých souvislostí, předpokládání znalostí/neznalostí
Pachl: ,,...který je podle života Radovana Krejčíře. Asi ho neznáte, je to český mafián,
který…”

Zesílení významu slova
,,...nás tím ve zprávách bombardují celý den…”

Přímá řeč ve vyprávění
Nesbø: ,,...A když vám režisér přikáže, ať to poosmé přepíšete, říkáte si: Sakra, vždyť na
tohle nemám čas!”
Poznámky autora článku, který byl u rozhovoru přítomen, nám připomínají výše
zmíněné transkripční značky, které v přepsaném rozhovoru chybí. Objevuje se pravidelné
střídání replik, kdy oba účastníci rozhovoru se vzájemně doplňují a pokládají si otázky.
Můžeme říci, že mluvčí se orientují podle míst, kde by repliky měly dle jejich úsudku
skončit, tj. odpovídají po zadání otázky, neskáčí si do řeči. Ve struktuře dialogu se
neobjevují rázná přerušení.

Struktura obou rozhovorů je podobná, v úvodu je čtenář seznámen s dotazovanou
osobností (osobnostmi), dovídá se o tom, kde se rozhovor odehrával. Na konci rozhovoru
pokračuje představení a aktuální činnosti dané osobnosti. V rozhovoru je patrná volba
určitých jazykových prostředků. Objevují se spisovné i nespisovné tvary, hovorová
čeština. Aktéři obou zmíněných rozhovorů však spolu mluví slušně, dodržují zásady
spolupráce při konverzaci a oslovují se vykáním. Na rozdíl od rozhovoru televizního či
rozhlasového (v přímém přenosu), je tento psaný rozhovor již jazykově upraven, chybí
např. vycpávková slova. Nastolení důvěrnosti či určité blízkosti zprostředkovává právě
hovorová uvolněná mluva. Komentář autora u druhého rozhovoru ještě přibližuje čtenáři
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prostředí a dodává rozhovoru autetičnost, autor pomáhá dostat se čtenářovi ,,do své
hlavy”.

Právě u rozhovorů můžeme sledovat vepsanou dialogičnost a jistou míru
konverzacionalizace, která byla zmíněna výše. Ta však není tématem objevujícím se jen
u rozhovorů. Familiárnost a snaha přiblížit se divákovi je zřejmá i v jiných rubrikách,
např. výše zmíněný článek o Karlových Varech (Ego!), či tam, kde bychom jej očekávali
méně. Příkladem může být poslední sledovaná výrazná oblast gastrononie, představovaná
zejména v časopisu Ego!.

2.2.3 Gastronomie
Fenoménem, který se objevuje zejména v časopisu Ego!, a stojí podle výsledků
kvantitativní analýzy za zmínku, je gastronomie. Jídlo je podáváno jako zážitek a umění.
Kvalita vítězí nad kvantitou. Magazín doporučuje skvělé restaurace a nevšední
gastronomické umění na úrovni. Čtenáři dostávají pravidelné tipy na recepty.
V porovnání se suplementem Pátek LN se téma jídla objevuje v Ego! hojně, proto byla
I tato část zahrnuta do kvalitativní analýzy.
V časopisu Ego! jsme našli 59 článků týkajících se jídla. Zajímavé bylo už jen
více zblízka prozkoumat názvy jednotlivých článků z jazykového hlediska, kromě
běžných názvů článků s recepty jako Caesar salát, jsme se setkali s nápaditějšími
gastronomicky laděnými názvy jako Vytuněné špagety, Steak s příchutí mocnářství,
Smutek ve víně, Ryba v novinách, Vrásčité cukroví, Pod sedly Tatarů, Kuře, které dobylo
svět. Články týkající se kuchařských rad a dovedností – Jak na klepetáče, Ohniště je jiná
liga... Nebo doporučení restaurací např. Taverna Olympos nebo Kdo bude platit? Právě
téma familiárnosti a odlehčenosti typické pro mediální konverzacionalizaci vyvěrá i ze
samotných názvů článků – např. Kdo bude platit? Používání specifických výrazů
(,,klepetáči”) přispívá ke snaze přiblížit se čtenáři. Také jsme se setkali se zajímavými
nadpisy, které na první pohled nevzbuzovaly dojem článku týkajícího se jídla. Jaro jako
malované, Bílá sobota, červené pondělí, Rychlovka za volant, Lehká svěží předehra.
Používání jednoduchého a přímého označení Jídlo místo Gastronomie - změny
v rubrikách.
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Pátek Lidových novin byl na články o gastronomii o něco chudší, v celém
výzkumném vzorku jich bylo nalezeno pouze šest, které byly označeny tematickou
jednotkou Jídlo. Také zde názvy článků napovídají dosti o jejich obsahu – Vejce se
vracejí, Chutě 1. republiky, Škoda u sporáku. U článku Vejce se vracejí však jde spíše
o kritický pohled na způsob chovu slepic a produkce vajec obecně, článek se sice týká
potravin, ale přistupuje k nim ne z hlediska gastronomie, ale spíše společenského
fungování a užití. Zde opět narážíme na problém s jednotným určováním proměnných
k jednotlivým článkům.

Z tohoto porovnání lze usuzovat, že Ego! sází na gastronomii jako na jednu
z oblastí životního stylu moderního člověka, který v rámci svého životního standardu také
náležitě za jídlo utrácí a užívá si kvalitních surovin a dostupnosti zajímavých restaurací
v Čechách. Opět se zde shoduje obsah s myšlenkou obsahu podle klasifikace ABCDE,
kdy oba suplementy spíše míří do skupin A a B. U magazínu Pátek Lidových novin tento
důraz na gastronomii nespatřujeme, jídlo je tu spíše okrajovou záležitostí či menšinovým
tématem jinak zaměřených článků.

2.2.4 Výsledky kvalitativní analýzy
V rámci obou výzkumů byly vyvozeny výsledky analýz a bylo možné na sebe
analýzy vzájemně propojit a dojít k celkové komparaci obou titulů. Na základě
kvantitativní analýzy jsme mohli odpovědět na zadané výzkumné otázky a následně také
testovat

hypotézy.

Výsledky

kvalitativní

analýzy

posloužily

ke

srovnání

reprezentativního vzorku (tematické články, rozhovory či výrazné téma gastronomie).

2.3 Zodpovězení výzkumných otázek a testování hypotéz
Celý kombinovaný výzkum nám tak pomohl odpovědět na výzkumné otázky
a v rámci výsledků kvantitativní otázky jsme byli schopni provést testování hypotéz,
tj. jejich ověření. Následně si shrneme výsledky kvantitativní i kvalitativní části výzkumu.
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Odpovědi na výzkumné otázky:

1. Jak můžeme charakterizovat časopis Ego!?

Časopis Ego! dle našich zjištění charakterizujeme jako společenský časopis
obsahující různorodá témata. Dominuje u něj snaha zabavit čtenáře. Časopis naplňuje
představu víkendového magazínu s odlehčenou tematikou. Kromě rozhovorů
s osobnostmi se věnuje společenským tématům, gastronomii, umění, architektuře
a designu, literatuře. Naopak méně jsou zastoupena témata módy, sportu či politiky. Dle
výzkumu se tak profiluje jako magazín pro kulturně založené a založené čtenáře. Nehledá
složitá politická či ekonomická témata.
2.

Jak můžeme charakterizovat časopis Pátek Lidových novin?

Magazín Pátek Lidových novin můžeme dle poznatků z výzkumu charakterizovat
jako časopis pro inteligentního čtenáře s rozličnými zájmy, který se chce nejen pobavit,
ale také poučit. Časopis se také věnuje rozhovorům s osobnostmi, dává přednost
společenským tématům, ale také tématům politickým či kulturním. Naopak se přímo
nevěnuje architektuře a umění, stejně tak jako literatuře, sportu a módě. Předpokládá
čtenáře s všeobecným přehledem a vyšší úrovní vzdělání.

Na základě provedené analýzy tak můžeme potvrdit charakteristiku, kterou oba
časopisy deklarují. Co se týče tematického pokrytí, časopisy se odlišují. Již výše zmíněný
akcent na rozhovory je společný, stejně tak jako příklon ke společenským tématům. Další
tematická zařazení obsahů obou magazínu se však liší (viz výsledky výše). Kvalitativní
analýza odhalila jazykové podobnosti a to, že oba časopisy používají spisovný jazyk,
oslovují čtenáře. Podporují myšlenku dialogičnosti médií a snahu o navázání komunikace
se čtenářem. Oba časopisy svým obsahem doplňují své mateřské tituly, věnují se
víkendovým, a tedy ze zásady volnějším tématům. Nebojí se však pojímat i složitější
a pro čtenáře možná hůře stravitelnější témata. Oba týdeníky cílí na inteligentní čtenáře
s vyšším vzděláním a vyššími příjmy. Tento vyšší životní standard je potvrzen například
v článcích o jídle (Ego!) – zobrazuje vybrané luxusnější podniky, kvalitní suroviny,
nevšední zážitky.

59

3.

Můžeme v rámci sledovaného období pozorovat vývoj v obsahu jednotlivých

časopisů?

Vývoj tematického zaměření či usměrňování obsahu sledujeme za vybrané období
zejména u časopisu Ego!. Magazín je na trhu první rok, je tedy pochopitelné, že se jeho
rubriky profilují a ustavují do určité stálejší podoby. Časopis Pátek Lidových novin
funguje na trhu výrazně delší dobu. Zde jsme zaznamenali menší obsahový posun
v rubrikách, ty jsou totiž více ustálené a zpravidla se nemění. Každý z týdeníků má stálé
rubriky, které jsou podrobněji popsány ve výsledcích kvantitativní analýzy.

4.

Jaká témata měla v obou magazínech největší pokrytí?

Tato otázka byla také částečně zodpovězena již ve výsledcích tematického
pokrytí. Zopakujme, že nejčastější typ článku u obou magazínů byl rozhovor, poté se
nejvíce věnovaly společenským tématům. Ego! se poté věnuje nejvíce umění, literatuře,
cestování, zábavě, kultuře, politice, technologiím, jiným tématům a poté sportu či módě.
Pátek Lidových novin se naopak věnuje (po rozhovorech a společenských tématech)
politice, zábavě, kultuře, cestování, gastronomii a vědě. Nejsou zastoupena témata umění,
literatury, technologií, sportu či jinak zařaditelná.
5.

Jaké jsou rozdíly co se týče rozdělení témat mezi Ego! a Pátek LN?

Předchozí otázka částečně odpovídá i na rozdíly mezi jednotlivými suplementy.
I když se různá témata v časopisech vyskytují, každý z nich jim věnuje jiné množství
prostoru.

Testování hypotéz:

1. Oba časopisy se budou věnovat spíše tématům, která mají čtenáře pobavit.

Téma zábavy se objevuje u obou časopisů spíše na předních místech, více prostoru
věnuje zábavným tématům Pátek Lidových novin. Odlehčenost a familiérnost
se projevuje ve způsobu oslovování čtenáře v obou magazínech.
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2.

Oba časopisy se nebudou věnovat politickým tématům nebo jen zcela

okrajově.

Tato hypotéza se potvrdila u časopisu Ego!, který se politickým tématům věnuje
velmi okrajově, zatímco Pátek Lidových novin věnuje politickým tématům více prostoru.

3.

Časopisy

budou

ve

stejných

časových

obdobích

představovat

podobná/příbuzná témata.

Tato hypotéza se potvrdila u tradičních svátků vánočních či velikonočních
a u sezónních sportů či akcí. Výše bylo zmíněno letní grilování, péče o zahradu, vánoční
výzdoby či pečení. Stejné téma se objevilo u obou časopisů v červenci – téma týkající se
filmového festivalu v Karlových Varech.

4.

Časopis Ego! i časopis Pátek Lidových novin budou převážně postaveny na

rozhovorech. Rozhovorům bude věnována největší část obsahu v obou časopisech.

Tato hypotéza se zcela potvrdila, oba magazíny věnují rozhovorům největší část
svého obsahu, rozhovory patří mezi nejdelší články a pokrývají tudíž nejvíce místa. Ego!
věnuje rozhovorům 22,8 % svého prostoru. Magazín Pátek LN věnuje dokonce 45,9 %
místa rozhovorům.

5.

Rozhovory v obou časopisech budou věnovány spíše mužským než ženským

osobnostem.

Tato hypotéza se potvrdila, rozhovory s muži v obou časopisech převyšují.
Tematika rozhovorů v práci byla již důkladněji rozebrána (viz výše).

6.

Oba časopisy se budou zabývat převážně domácími (tuzemskými) tématy.

Ego! se věnuje z celkových 200 článků ve 147 z nich domácím–českým tématům oproti
53 zbylým tématům zahraničním. Pátek Lidových novin se z celkových 108 článků
věnoval českým tématům v 83 případech, zatímco jen ve zbylých 25 zahraničním
tématům.
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2.4 Komparace obou titulů na základě provedených analýz
Kvantitativní část výzkumu odhalila podobné tematické znaky a určila obsahové
vymezení obou suplementů. Kvalitativní analýza měla za úkol více přiblížit nalezené
podobnosti či výrazné charakteristiky jednotlivých časopisů. Vyšlo najevo, že ač vychází
oba suplementy v pátečních vydáních mateřských novin, posilují jejich obsah různým
způsobem. Je nezbytné nezapomenout na primární funkce suplementu jako podpůrného
prostředku k dosažení větší čtenářské obce mateřského titulu. Pátek Lidových novin má
velmi různorodá témata a nedrží se příliš dané tematické struktury rubrik. Magazín Ego!
ponechává rubriky tematicky stejné, ty se během daného časového období spíše
pozměňují a svým způsobem zdokonalují. Oba časopisy si udržují stejnou obsahovou
úroveň, nezmenšují či nerozšiřují co se týče počtu svůj obsah dalšími tématy nebo
rubrikami. Během celého zkoumaného období sledujeme u každého magazínu přibližně
stejný počet článků. Výjimkou mohou být přidané komerční speciály či sezónní články.

Výsledkem celého kombinovaného výzkumu je srovnání obou suplementů
v určitém čase. Pro magazín Ego! to byl první kalendářní rok na českém trhu a od něj se
také odvíjel sledovaný čas druhého suplementu, který již na trhu delší dobu fungoval.
U magazínu Pátek Lidových novin nebyly zaznamenány přílišné celkové změny týkající
se obsahu. U časopisu Ego! však lze vidět výrazný obsahový posun a postupné profilování
suplementu na našem mediálním trhu.
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3 Závěr
Tématem této diplomové práce byla komparace dvou časopisů, přičemž cíl spočíval
jednak v potvrzení deklarovaných charakteristik časopisů o sobě samých a případném
nalezení shod či rozdílů v jejich profilech za pomocí vlastní analýzy. Zkoumáno bylo
období od března roku 2015 do února roku 2016. Dále byla blíže představena konkrétní
sdělení, která byla označena jako reprezentativní vzorek. Tato zkoumání odhalila
jazykovou složku textů a pomohla také ke společnému srovnání. Teoretická část práce
nastínila potřebná fakta k zakotvení tématu do širšího kontextu mediálních studií.
Analytická část pak představila možné metody přístupů ke komparaci mediálních obsahů,
které pomohly odhalit zadané otázky týkající se výzkumu. Právě na základě analýz byly
odhaleny společné prvky obou časopisů, včetně rozdílů mezi nimi. Kvalitativní analýza
dopomohla k náhledu na užití jazykových prostředků v obou magazínech. Komparativní
analýza ukázala společná témata, kterým se obě přílohy pravidelně věnují, nebo ta témata,
která vynechávají. I když se na první pohled mohlo zdát, že jsou si časopisy obsahově
velmi podobné, ve výsledku tomu tak nebylo. V této práci jsme představili jeden
ze způsobů, jak bylo možné dané magazíny zkoumat. Pro další případnou analýzu
magazínu Ego! a Pátek Lidových novin by bylo například zajímavé zkoumat pouze jejich
grafickou podobu, či zobrazování témat na titulních stranách obou suplementů.
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Summary
The topic for this diploma thesis was the comparison of two magazines, the aim
being a confirmation of declared characteristics of magazines about themselves and
potential findings of matches or differences in their profiles using own analysis.
The analysed period being from March 2015 to February 2016. In addition, specific
reports were presented, which were then identified as a representative sample. These
investigations revealed the language component of the texts and also helped the mutual
comparison. The theoretical part of the thesis outlined the necessary facts to anchor the
topic into the wider context of media studies. The analytical part then introduced possible
methods of approach to the comparison of media content, which helped to identify
the research questions. It was based on analysis that the common elements of both
magazines, including the differences between them, were revealed. Qualitative analysis
helped to view the use of language resources in both magazines. Comparative analysis
showed the common themes, that are regularly addressed by the two magazines and the
themes that are omitted. Although the first impression might show very similar content,
it was not the result. In this work, we presented one possible form of how to explore these
magazines. For further possible analysis of magazines Ego! and Pátek Lidové noviny
it would be interesting to examine also their graphic form or the display of the themes
on the cover pages of these supplements.
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