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Abstrakt 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na jazykové persvazivní prvky obsažené v 

reklamních textech. Předmětem zkoumání budou dva přední české lifestylové magazíny 

- Elle a InStyle. Práce se zaměřuje na psychologii reklamy, médií a jazyk, jakým se 

reklama snaží oslovovat a přesvědčovat čtenáře. Lifestylové magazíny mají specifický 

způsob a jazyk, jakým se čtenáři komunikují. Předmětem zkoumání práce budou texty 

označené jako „promotion“. Rozsah zkoumaného vzorku bude 6 čísel časopisu Elle a 

dvě čísla časopisu Instyle. První kapitola se zabývá teorií médií, masmédií a jejich vlivu 

na společnost. Druhá kapitola je věnována lifestylovým magazínům a jejich historii. Ve 

třetí kapitole se autorka věnuje teorii persvaze a jazyka. A čtvrtá se zaměří na reklamu a 

její schopnost ovlivňovat názory a postoje. V praktické části bakalářské práce je 

popsána metoda obsahové analýzy a popis sledovaného souboru dat. Následně se práce 

věnuje samotnému rozboru jednotlivých reklamních sdělení a zkoumá jazykové 

persvazivní prvky v nich obsažené. V závěru se pak autorka pokusí ukázat, jaké 

persvazivní prvky se v textech nejčastěji objevují, na jaké produkty se zaměřují a zda 

texty a jejich jazykové prvky odpovídají poučkám a odborné literatuře, která se věnuje 

správnému zpracování reklamních textů. 

 



 

 

Klíčová slova: persvaze, lifestyle, magazíny, Elle, InStyle, reklama, 

reklamní text, PR, média, přesvědčování, psychologie médií 

 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on language of persuasive elements in advertising 

texts In two Czech lifestyle magazines - Elle and InStyle. The thesis focuses on 

the psychology of advertising, the media and the language that advertisement 

uses to address and persuade readers. Lifestyle magazines have a specific way 

and language of communication. Subject will be texts labeled as "promotion". 

The range of sample will be 6 issues of the Elle magazine and 2 issues of the 

Instyle magazine. The first chapter is dedicated to the theory of media, mass 

media and their influence on society. The second chapter is dedicated to lifestyle 

magazines and their history. In the third chapter the author deals with the theory 

of persuasion and language. And the fourth will focus on advertising and its 

ability to influence opinions and attitudes. The second part of the bachelor thesis 

describes the method of content analysis and description of the monitored data 

set. The thesis analysis individual advertising messages and examines the 

linguistic persuasive elements contained in them. At the end, the author will try 

to show what elements of persuasion appear most frequently in the advertising 

texts, what products they focus on and whether the texts and their language 

corresponds to the specialized literature about the ad texts. 
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Úvod 
 Ve své bakalářské práci se budu zabývat jazykovou persvazí komerčních textů v 

lifestylových magazínech. Svoje zkoumání zaměřím na český lifestylové časopis Elle a 

okrajově též na časopis Instyle.  

 

 Pro zkoumání následujícího problému jsem se rozhodla proto, že reklamní texty 

jsou velmi zajímavým útvarem. V dnešní době jim člověk neunikne nikde. Nejlepším 

prostorem pro texty takové povahy je právě lifestylový magazín, který jim nabízí 

mnoho prostoru. Jazyk reklamy v lifestylových magazínech je navíc specifický. 

Lifestylové magazíny totiž komunikují se čtenáři specifickým stylem. 

 

 Po prostudování vybraného materiálu jsem se rozhodla, že zkoumanými texty 

budou ty, které jsou v časopise označené jako „promotion“. Nebudu se tedy věnovat 

jiným textům, ale pouze těm, které jsou takto označeny. 

 

 Texty označené jako Promotion mají ve většině případů podobu článků, bývají 

často psány členy redakce. Jejich jazyk je tak podobný článkům a ostatním textům v 

magazínu. Zároveň však mají čtenářům předvést daný výrobek či službu v co nejlepším 

světle a přesvědčit je k jeho koupi. 

 

 Budu se snažit nalézt prvky, pomocí kterých se magazín obsahově se zaměřující 

na krásu, životní styl a módu snaží zákazníky oslovit a přesvědčit. Ve své bakalářské 

práci budu zkoumat jazyk, jakým jsou texty psány. Zaměřím se především na 
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persvazivní prvky, které tyto texty obsahují. 

 

 Zaměřím se na zkoumání jazyka, jak z pohledu reklamního a marketingového, 

tak čistě stylistického, v rámci českého jazyka a publicistických a uměleckých textů. 

Zároveň svou práci zaměřím i na reklamu a její psychologii. V teoretické části se budu 

věnovat například tomu, jak se teorie reklamy pojí s psychologií a že reklamní texty 

jsou velmi zajímavým útvarem hodným zkoumání.. 

 

 Během zkoumání a analýzy daných periodik jsem došla k závěru, že bude nutné 

změnit zkoumaný vzorek. Budu tedy svou pozornost zaměřovat především na časopis 

Elle. U něj zkoumaný vzorek rozšířím o dvě čísla (leden a únor) a u časopisu InStyle 

jsem se rozhodla zkoumaný vzorek naopak zúžit. Časopis Instyle mi tak bude sloužit 

pouze pro porovnání s časopisem Elle. Časopis Elle je po textové i jazykové stránce 

mnohem bohatší. Zajímavější je i jeho historie a to, že se snaží vytvářet se čtenáři 

specifický vztah.  Na českém trhu má navíc silné postavení a je celosvětově silnou a 

zavedenou značkou. 

 

 Časopis InStyle již na českém trhu nebude fungovat, i proto se budu zabývat 

především časopisem Elle, který má na českém trhu stále velmi silnou pozici. Zkoumání 

časopisu, který již nebude na našem trhu působit, se nezdá být pro tuto práci příliš 

přínosné. 

 

 Vydavatelství Burda International rozhodlo vydávání časopisu InStyle na konci 

roku 2016 nečekaně zastavit, budu se tak věnovat posledním dvěma číslům. Listopad 

2016 a poslední číslo, které bylo nejspíše kvůli nečekanému ukončení vydávání určeno 
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pro dva měsíce, prosinec - leden. To bylo na stáncích po delší dobu, než je zvykem, tedy 

až do půlky ledna. 

 

 Po prozkoumání sebraného materiálu jsem usoudila, že nejlepší metodou 

výzkumu bude obsahová analýza a ne případová studie, která by mé práci a mému cíli 

spíše uškodila. Pro zkoumaný materiál a výsledky mé bakalářské práce je to nejlepší 

řešení. 

1 Teoretická část 

1.1 Média 

 

 Slovo médium je latinského původu a v obecné rovině znamená   

zprostředkujícího činitele. Rozlišujeme několik druhů médií - tištěná, audiovizuální, 

internetová, masová a tak dále. Obecně je však médium cokoli, co uchovává a přenáší 

informaci. Médiem je film, kniha, noviny, ale i například samotný papír. (Osvaldová, 

2004, s.104) 

1.2 Masová média 

 

 Masová média jsou pro reklamu a inzerci důležitá především proto, že mají 

potenciál oslovit velkou masu diváků, posluchačů, čtenářů. Zvýší se tak povědomí o 

dané značce, výrobku či službě. 

  

 „Masovým médiem rozumíme takové médium, které se z jednoho centra šíří do 

mnoha periferií. Produkce masmédií je organizovaná tak, aby se mohla šířit mezi 

publikum pravidelně. Zájem o masová média může mít mnoho příčin. Například jím 
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může být touha po informacích, zábavě, zájem o nějakou konkrétní oblast světa 

(například o politiku). Velkou roli ale v odběru masových médií hraje také 

zvyk.“(Bednařík, 2011) 

 

 Stejně je tomu i v případě potřeby masová média šířit. Podněty pro takové 

jednání mohou být různé. Například jimi může být právě snaha ovlivnit či zasáhnout 

velké množství lidí. 

 

 „Publikum, na které taková komunikace míří, je přitom shluk anonymních 

jedinců, kteří sdílí určité společné znaky. Tím může být národnost, příslušnost k určité 

sociální či společenské vrstvě nebo politická příslušnost. Právě kvůli velkému počtu  

a anonymitě se takovému publiku říká masové.“ (Bednařík, 2011) 

 

 Rozvoj internetu a online žurnalistiky posunul masovou komunikaci na zcela 

novou úroveň. Globalizace médií způsobuje, že masou, která sdělení obdrží, může být 

značná část obyvatel planety, bez ohledu na národnost. Zprávy se tak mohou dostat k 

velmi širokému publiku. 

 

 Masová média mají ve společnosti důležitý význam, který se neustále zvětšuje. I 

proto hrají v životě každého z nás tak důležitou roli. Velice důležitou roli stále zastává i 

masový tisk.  

 

1.2.1 Masový tisk 

 

 Mezi tištěná masová média nejprve patřila spíše periodika vycházející každý 
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den, případně každý týden. Jednalo se tedy o deníky a noviny obecně. Je ale jasné, že 

budeme-li hovořit o tom, jaká tištěná média ovlivnila masy, nešlo pouze o denní 

periodika. Masovými médii jsou i tištěná média neperiodická. Takovými mohly být 

jakékoli tištěné publikace.1 

 

 V případě této bakalářské práce se jedná o magazíny, které vycházejí měsíčně. 

 

1.2.2 Masová komunikace 

 

 Pojem masová komunikace vznikl dle McQuaila (2007) ve třicátých letech 

minulého století a je téměř nemožné ji definovat. Problém je dle McQuaila jak v pojmu 

„masa“, tak i v pojmu „komunikace“. Ani jeden prý nemá všeobecně přijímané 

vymezení a definice, na které by se všichni shodli, je tak podle autora, nemožná. 

 

 Denis McQuail však ve své knize poskytuje definici sociologa Morrise 

Janowitze, který ji popisuje následovně: „Masová komunikace zahrnuje instituce a 

postupy, jimiž specializované skupiny využívají technické prostředky (tisk, rozhlas, 

filmy apod.) pro šíření symbolického obsahu směrem k rozsáhlému, nesourodému a 

široce rozptýlenému publiku.“(McQuail, 2007, s. 31). 

 

 Problém vidí McQuail (2007, s. 31) v použití termínu „komunikace“, ten je zde 

totiž použit ve významu „přenos“ a neodpovídá tak obecné definici slova komunikace. 

                                                      

1Byly jimi například knihy, letáky, kalendáře. Zdroj (Bednařík, 2011) 
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Není zde přítomna interakce a sdílení. 

1.3 Marketingová komunikace 

 

 Komunikace je v obecném slova smyslu obousměrný přenos informací. Cílem 

komunikace většinou bývá oslovit zákazníka, přesvědčit ho o kvalitách výrobku. Za 

marketingovou komunikaci se považuje každá forma řízené komunikace, kterou firma 

používá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování spotřebitelů, prostředníků i 

určitých skupin veřejnosti. (Zamazalová, 2008, s.253) 

 

 „Externí marketingová komunikace je určena pro oslovení a ovlivnění cílových 

skupin vně firmy, především současných nebo potenciálních zákazníků.“ (Zamazalová, 

2008, s.253) 

1.3.1 Vliv masových médií na společnost a jednotlivce 

 

 O tom, jaké účinky má masová komunikace na společnost a jednotlivce, se 

hovoří již od samého vzniku tohoto konceptu. 

 

 Vliv byl nesporně a mnohokrát dokázán. Je jen otázkou, jak silný je či může být. 

Dle literatury je působení masového tisku právě díky jeho širokému a rozmanitému 

publiku velmi individuální a nedá se generalizovat. To však nemusí být vždycky pravda. 

Ukazuje se, že působí vcelku univerzálně na všechny jedince. 

 

 Jen málokdo je v dnešní době imunní vůči intenzivnímu působení informací a 

jejich přívalu. Toto množství je stresující pro většinu populace. Výjimkou nejsou 

deprese či úzkostí. 
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 Sociální sítě těmto stavům také příliš nepomáhají. Vzhledem k tomu, že 

nejpopulárnější sociální síť, Facebook, podle webu Statista (Statista, 2017) momentálně 

eviduje okolo 1,97 miliard uživatelů a je přeložena do více než 84 jazyků, je v 

moderním světě jen málokdo, kdo se této intenzivní informační masáži vyhnul. 

1.4 Časopisy 

 Časopisem rozumíme tiskovinu, která vychází pravidelně, v určitém místě, má 

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

aktuálností, větší podrobností probíraných témat a grafickou úpravou. Svou strukturou, 

stavbou textů i celkovým zaměřením je určena vyhraněnému okruhu čtenářů. 

 

 Časopisy se dále dělí do několika kategorií, podle nákladu, věku, zájmů, pohlaví, 

odbornosti a podle obsahu zaměření na segment publika. (Osvaldová, 2004, s.38) 

2 Životní styl a média 

2.1 Lifestylové magazíny 

 

 Magazíny pro ženy zabývající se životním stylem, módou, krásou a kulturou 

jsou stále velmi oblíbeným zbožím. Patří mezi ně například celosvětově zavedené tituly 

jako VOGUE, ELLE, InStyle, Marie Claire. 

 

 Tyto tituly lákají čtenáře jak na obsah, tak na obrazovou stránku. Velký důraz se 

klade například na obálku (titulní stranu), která má přesvědčit čtenáře k jeho koupi. 

Lifestylové magazíny tedy využívají pozitivní, barevné a výrazné fotografie, aby 

čtenáře nalákaly a zaujaly. 
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 Většina z těchto titulů má originální licence, které se prodávají do různých zemí 

a vznikají tak mutace.2 Ačkoli jsou určitá předem daná pravidla, jakými se musí tyto 

mutace řídit, je zde stále i dost prostoru pro individuální přístup jednotlivých redaktorů 

a především pak šéfredaktorů. 

 

 Vydání se v každé zemi liší. Jak obsahově, tak vizuálně. Často ale dochází k 

přebírání obsahu mezi jednotlivými zeměmi. Děje se tak například z důvodů úspory 

financí. Zejména v poslední době, kdy tištěná média ztrácí mnoho čtenářů i inzerentů, je 

to čím dál častější praktika. Redakce jednoho titulu po celém světě svůj obsah navzájem 

přebírají a překládají do svého vydání. 

 

 Čtenáři bývají většinou ženy, ale v posledních letech se stále častěji objevují i 

podobné časopisy pro muže. Například Vogue Homme či Elle Man. Tento formát je 

však v porovnání s verzemi pro ženy, velmi mladý. 

 

 Ač mnohé tištěné magazíny ztrácí kvůli vzestupu digitálních médií čtenáře, stále 

ještě existuje mnoho lidí, kteří upřednostňují pocit papíru v ruce a lesklých magazínů se 

nevzdávají. 

 

                                                      

2 Mutace v tomto slova smyslu znamená vydání novin v obměně určené pro určitou oblast. Tato obměna 
se projevuje tak, že některé příspěvky jsou upraveny pro dané místo, region. Což u lifestylový 
magazín znamená, že na titulních stranách, v článcích a editoriálech se objevují české a slovenské 
osobnosti a modelky. Zdroj (Osvaldová, 2004) 
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2.2 Historie ženských časopisů v České republice 

 

 Spolu s příchodem demokracie se v České republice značně oživil mediální trh. 

Díky uvolnění poměrů bylo možné českým čtenářům přinést nové tituly ze zahraničí, 

které byly v době komunismu zapovězeny. 

 

 V roce 1994 to byly například ženské magazíny Elle, Cosmopolitan a Harper's 

Bazaar. Později přibyly i další tituly jako InStyle, Marie Claire, Marianne a další. 

(Feikusová, 2016) 

 

 Mnohé z nich na českém mediálním trhu setrvaly jen krátce, jako například již 

zmíněný InStyle, jehož vydávání ukončila Burda začátkem roku 2017. 

 

 V oblasti módy je však nejvýraznější právě Elle, která pracuje s nejlepšími 

českými modelkami, fotografy i vizážisty.3 

2.3 Historie magazínu ELLE 

 

 Slavný módní magazín pro ženy vyšel poprvé ve Francii v roce 1945 krátce po 

skončení druhé světové války. Jeden z nejslavnějších módních magazínů světa, který se 

stále těší velké oblibě, založili manželé Pierre Lazare a Héléne Gordon. Héléne Gordon 

již měla s ženskými časopisy dobré zkušenosti. Přispívala do magazínů Harper's Bazaar 

a Vogue. 

                                                      

3Mezi modelkami se jedná například o Evu Herzigovou, Karolinu Kurkovou, Danielu Peštovou, které 
působí i v zahraničí. Mezi české fotografy, kteří pro českou Elle fotili, patří například Robert Vano a  
Bohdan Holomíček. 
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 Byla vzdělaná a ovládala několik cizích jazyků. Pracovala také ve vedoucí 

pozici v prestižním americkém časopise The New York Times. V roce 1981 zakoupil 

magazín Daniel Fillipacci a Jean-Luc Lagardér. Díky tomu se časopis Elle dostal během 

krátké doby také do Spojených států amerických, kde slaví úspěch dodnes. První číslo 

americké mutace Elle vyšlo v roce 1985. Krátce nato se Elle začala prodávat do dalších 

pětadvaceti zemí světa. 

 

 Dodnes je Elle největším světovým módním magazínem na světě. Kromě tištěné 

verze existují také internetové verze. V každé zemi mají svou vlastní. Elle se dnes 

vydává ve více než 43 zemích světa. Kromě klasického vydání existují i další odnože. 

Například Elle Decoration, Elle Man (které vycházejí i v Česku), Elle Girl a Elle 

Cuisine. 

 Cílovou skupinou časopisu Elle jsou ženy ve věku 18 – 50 let. Česká edice je 

však zaměřena na ženy a dívky do 30 let. 

 

 Francouzská Elle dlouho vycházela jako týdeník a na názory veřejnosti měl 

magazín značný vliv. Především pokud se jedná o ženy. Utvářel jejich pohled na krásu, 

udával módní trendy i trendy v oblasti životního stylu. (Feikusová, 2016) 

 
 
 

2.3.1 Magazín Elle v České republice a jeho stručná historie 

 

 Časopis ELLE zažíval zlatá léta, stejně jako většina tištěných médií, v období 
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90. let, kdy měl i nejvyšší čtenost a inzerenti se o silného hráče na poli luxusních 

magazínů velmi zajímali. Jeho prodaný náklad se většinou pohybuje mezi 20 - 50 tisíci 

výtisky za měsíc.4 

 

 Za léta svého působení změnil několikrát vedení. První šéfredaktorka časopisu 

byla v devadesátých letech Helena-Kateřina Fialová, která časopis vedla osm let až do 

roku 2002. Následovala Lada Rudovská a Andrea Běhounková, která časopis vedla do 

konce roku 2017. 

 

 Elle byl a stále je jedním z nejprestižnějších módních magazínů v České 

republice a na Slovensku, kde se také, prodává jeho česká verze. 

 

 Nápad přinést tento kulturní fenomén do Česka se v realitu přeměnil v roce 

1994, kdy vznik české mutace schválilo francouzské vedení. Tomu se dodnes všechny 

zahraniční mutace zodpovídají a jakoukoli výraznou změnu obsahu či konceptu s ním 

musí konzultovat. 

2.4 ELLE a inzerce 

 

 Lifestylový magazín ELLE je jedním z nejprestižnějších a nejpopulárnějších 

lifestylových titulů v České republice a na Slovensku. Řadí se do kategorie prémiových 

magazínů. Ta je atraktivní především pro inzerenty. Na stránkách Elle se tak objevují 

                                                      

4Údaje pro měsíce září 2016 až únor 2017. Zdroj: Periodický tisk, 2017. ABC ČR: Kancelář ověřování nákladu 
tisku Audit Bureau of Circulations [online]. VIZUS [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 
http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/ 
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reklamy těch nejvěhlasnějších světových značek5. Do této kategorie spadá v České 

republice ještě například Harper's Bazaar a Dolce Vita. 

 

 V rozhovoru pro mediaguru.cz odpověděla šéfredaktorka Andrea Běhounková 

na otázku „Jaké nové způsoby v Elle pro přilákání čtenářek a inzerentů tedy hledáte?“ 

toto:  „Také dnes mnohem více spolupracujeme s inzertním oddělením, pro které 

děláme speciální inzertní akce či stránky. Stává se z nás taková malá reklamní agentura, 

což by před deseti lety nikoho nenapadlo.“ (Elle se musí zapojit i do dalších projektů, 

2014) 

 
 

2.5 Magazín InStyle a jeho stručná historie 

 

 Magazín InStyle se zaměřuje především na oblast módy. Jeho hlavní náplní jsou 

obrázkové stránky zaplněné fotografiemi oděvů. Časopis pochází z Ameriky, kde se 

také těší velké oblibě. 

 

 Na konci roku 2016 se rozhodlo vydavatelství Burda Praha vydávání české verze 

časopisu InStyle ukončit. V oficiálním vyjádření uvádí, že prodaný náklad se pohyboval 

okolo 20 tisíc výtisků měsíčně. Spolu s ním ukončila Burda Praha i vydávání časopisu 

pro muže Maxim. (Časopisy Maxim a InStyle končí, 2016) 

                                                      

5Patří sem například Louis Vuitton, Chanel, Marc Jacobs, Chloe, Dolce & Gabbana, Patek Philippe a 
další. 
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3 Jazyk a persvaze 

3.1 Persvaze 

 

 Schopnost přesvědčit druhé je odpradávna důležitou lidskou dovedností. S tím, 

jak se vyvíjí společnost, se také mění způsoby a prostředky používané k přesvědčování 

druhých. Ač za dob dávných bylo zcela běžné své druhy přesvědčovat násilím a 

použitím hrubé fyzické síly, v době moderní se na řadu dostává přesvědčování 

psychologické. 

 

 Pro moderního člověka, který chce žít ve společnosti lidí, je tak nezbytné umět 

ostatní přesvědčit, aniž by to bylo příliš patrné. Z psychologického hlediska je to velmi 

promyšlené jednání, které lidé zdokonalovali po staletí. 

 

 „Z hlediska sémiotického je persvaze velmi důležitou částí komunikace. O 

persvazivní komunikaci můžeme uvažovat ze dvou hledisek: jako o aspektu veškeré 

komunikace a jako o druhu komunikace.“ (Doubravová, 2002, s. 98) 

 

 Persvazivní komunikace se objevuje v reklamě, zpravodajství, při výkladu z 

ruky, v politických kampaních. Je přítomna téměř všude. „Pro tento typ komunikace je 

typické využití celého spektra prostředků argumentačních, jazykových, gestických a 

zvukových.“ (Doubravová, 2002, s. 99) 

 

3.2 Persvaze v médiích 

  

 Persvazivní prostředky v médiích můžeme rozdělit na verbální a neverbální. 
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U takzvaných obrázkových magazínů, které se zaměřují na text stejně tak jako na 

fotografii, je neverbální část persvaze velmi důležitá. Mezi takové patří právě i oba 

zkoumané magazíny. Poměrově zabírá inzertní strany více obrazová část, textová plní 

často spíše doplňkovou funkci.  

 

 Jak tedy mohou média na diváky, čtenáře a posluchače persvazivně působit a 

přesvědčovat je pomocí užitého jazyka? Odborná literatura popisuje jako persvazivní 

prvky například imperativy, tázací věty a také například oslovení my, jak píše 

Minářová.  

 

 „Persvazivní funkci žurnalistické komunikace, tedy funkce získávací, 

ovlivňovací a uvědomovací napomáhají realizovat také všechny výrazové prostředky, 

které zprostředkovávají kontakt s adresátem. Mezi jazykové kontaktové prostředky patří 

imperativy, uplatnění 1. osoby plurálu, oslovení, řečnické otázky a v souvislosti s 

modalitou výpovědi mohou kontaktovou funkci plnit také věty tázací, zvolací a přací.“ 

(Minářová, 2011, s. 232) 

 

 Pokud tedy chceme působit na čtenářovy emoce, je nutné ho oslovit, pokud 

navíc máme v úmyslu přesvědčit ho o kvalitách výrobku, musíme text mířit na emoce. 

 

3.2.1 Persvaze v lifestylových magazínech pro ženy 

 

 Způsob komunikace u magazínů o životním stylu zaměřených na ženy je 

specifický. Velkou roli zde hrají emoce. Místo výčtu kvalit výrobků je tak kladen důraz 

především na vyvolání příjemných pocitů. Negativní emoce jsou nežádoucí. Texty 
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lifestylových magazínů jsou plné pozitivních zvolání a povzbudivých slov. 

 

 Většinou se neobjevují výrazy jako strašné, příšerné či hrozné a to ani v 

pozitivním smyslu slova. V lifestylových magazínech se snaží redaktoři vyvarovat 

veškerých slov s negativní konotací. V textech by se tak neměla objevovat spojení jako 

je například „strašně krásné“. Takové spojení je v běžné mluvě zcela běžné a spojení 

jako takové je myšleno pozitivně. 

 

 Lifestylové magazíny se snaží své čtenáře motivovat, povzbudit a ukázat jim to 

hezké. Po přečtení mají mít pocit, že svět je lepším místem. Lesklé magazíny zkrátka 

slouží jako únik z reality. 

 

 Pokud se tedy jedná o persvazi, ta je v takových časopisech založena především 

na tom, že si čtenáři chtějí kousek toho krásného a magického světa pořídit i pro sebe. 

Okolo výrobků inzerovaných v takových magazínech je tak nutné vytvořit příběh. 

Vyvolat ve čtenářích a čtenářkách pocit, že pokud si onen výrobek koupí, i jejich svět 

bude rázem lepší a oni budou krásnější.  

 

Jak píše ve své slavné knize David Ogilvy. Důležitým faktorem při rozhodování 

je image značky. “Každá reklama by měla být zamýšlena jako příspěvek k image 

značky.” 

 

 Tomu odpovídá i způsob komunikace se čtenáři. Jedním z příkladů, které Ogilvy 

ve své knize uvádí je whisky. Lidé se jen zřídkakdy rozhodují podle kvalit a chuti, 

nejdůležitějším faktorem je to, jakou image si spolu s výrobkem kupují. Na výrobcích je 
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totiž nejdůležitější jejich image a jak se společnosti jeví. Jeho kvality jsou až na druhém 

místě. “To, co si vybírají, není whisky, ale image. Image značky tvoří až 90 % toho, co 

musí výrobce prodat.” (Ogilvy, 2007, s. 14) 

 

 Reklama v lifestylových magazínech by tak měla mít mnohem větší persvazivní 

funkci, jelikož reklama slibující zvýšení prestiže a zlepšení image zákazníka se dle 

Ogilvyho jeví jako úspěšná.  

3.2.2 Persvaze v reklamních sděleních 

 

 „Studium reklamy pomohlo tvarovat disciplínu sociální psychologie. Celá oblast 

přesvědčování kupříkladu vyrostla přímo z teorie, jež měla vysvětlit efektivitu reklamy 

– a jež potom byla zobecněna, aby vysvětlovala všechny typy přesvědčování, jako třeba 

politické. Od té doby byla samozřejmě aplikována na řadu sociálních jevů, zejména na 

změny postojů.“ (Giles, 2012, s.55) 

 

 

 Takových technik využívají i dnešní média a především reklama a public 

relations. Tím, jak se reklama zdokonaluje, zdokonaluje se i teorie, která tento 

přesvědčovací způsob popisuje. Reklama se tak stala nedílnou součástí našich životů. 

Většinou se nezdá, že by byla příliš sofistikovaná, funkci však často plní na výbornou. 

 I přesto, že se nám některá reklamní sdělení zdají hloupá, vlezlá nebo otravná, nic to 

nemění na tom, že na nás mají určitý účinek. Minimálně nás přinutí o produktu 

přemýšlet. 
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3.3 Jazyk a styl reklamy 

 

 Jazyk reklamy je velmi specifický, obsahuje různorodé jazykové prostředky. 

Autoři reklamních textů se snaží především volit takový jazykový materiál, aby text 

ozvláštnil, zintenzivnil, aktualizoval jazykem, upoutal pozornost. Autoři se zároveň 

snaží, aby reklamní sdělení byla co nejstručnější a nejpůsobivější. 

 

 Mezi nejčastější jazykové prostředky reklamy patří prostá přirovnání, zde 

můžeme pozorovat spojku jako, pomlčky nebo postavení srovnávaného hned za sebe. 

 

 Dále jsou to metaforická a metonymická přirovnání, která často přecházejí v 

alegorii. Taková přirovnání jsou typická především pro delší reklamní texty, jakými 

jsou i texty promotion v lifestylových časopisech. 

 

 Často se používá tažená metafora, tedy metafora, která se přelévá do několika, 

většinou krátkých a strohých vět a rozvíjí se v další přirovnání. Jedna asociace či motiv 

se tak rozvíjí v další a další. Také se setkáme s metaforickými či metonymickými 

obrazy. 

 

 Jedním z opakovaných persvazivních prvků reklamních textů jsou řečnické 

otázky a apel. Otázky, na které autor ihned odpovídá, nebo takové, na které čtenář 

odpověď nedostane. K umocnění popisovaných jevů jsou tyto otázky často doplněny 

básnickými prostředky – epiforou, anaforou a epanastrofou. Často se ve větách také 

opakují slovní spojení, například: Super nákupy za super ceny. Imperativní věty a 
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výzvové věty bývají zakončené vykřičníkem. 

 

 Autoři reklamních textů se také často uchylují k použití personifikace. Výrazy 

jako: vaše kuchyň, vaše pleť, potěšte své blízké. Dalším prvkem jsou opozita, pro 

umocnění vlastností výrobků. Stejnou funkci plní také kontrasty. 

 

 Lidové a hovorové frazémy, parémie6 jsou pro potřeby reklamy velmi často 

modifikovány a pro svoji snadnou zapamatovatelnost jsou běžně používány. Právě 

chytlavá a snadno zapamatovatelná reklama je často modifikací známého přísloví či 

rčení. Oblíbená je modifikace známého „Kdo šetří, má za tři.“. Takový reklamní slogan 

je stručný, úderný a zapamatovatelný. Často se také používají modifikace známých 

literárních výroků, frazémů, kulturních předloh nebo citátů. Velmi dobře se pamatují 

také rýmované slogany. Účinné je též užití metajazyka, vtipu a vtipné pointy. 

 

 Velmi často se také setkáváme s adjektivy v superlativu a jinými 

intenzifikujícími prvky. Pokud budeme reklamním textům věnovat pozornost, 

všimneme si, že snad neexistuje autor, který by se k jejich užití někdy neuchýlil. Jedná 

se totiž o velice účinný a oblíbený způsob, jak působit na zákazníky. Právě zde se však 

autoři dosti často uchylují k těm stejným výrazům a opakují stále stejná spojení. 

Příkladem může být spojení jako „sametová pleť“, „běloskvoucí prádlo“, a „lahodná 

chuť“. (Minářová, 2011, s. 151 - 157) 

                                                      

6Parémií jsou přísloví, pořekadla, známá úsloví a rčení. 
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 Často se také objevují slova cizího původu. Zda je jejich funkce čistě 

persvazivní je těžké určit. Jak píše Junková, cizí slova jsou dnes již naprosto běžnou 

součástí našeho slovníku.  “Cizí slova, od 90. let především anglicismy, se uplatňují i v 

běžně mluvené komunikaci, a to především v komunikaci nejmladší generace. K 

nejfrekventovanějším tematickým okruhům patří oblast hudby a počítačů, dále 

ekonomika a politika. Nejmladší generace většinou nová pojmenování užívá bez zábran, 

příslušníci střední generace omezují na anglicismy obyčejně na profesní mluvu.” 

(Junková, 2010, s. 82) 

 

  Toto přebírání lexikálních prostředků z cizích jazyků přitom není výlučně 

doménou mladých lidí a reklamních textů. A není to ani otázka pouze českého jazyka.  

Přebírání slov je naprosto přirozený způsob, jak jazyk aktualizovat a obohatit.  

  

  “Následkem intenzivních styků se Západem je přirozené, že současná čeština 

přebírá některé lexikální prostředky cizí, především z angličtiny. Tyto tendence se 

netýkají jen jazykové situace české, ale jde o obecný projev internacionalizace slovní 

zásoby, který probíhá i v jiných jazycích. Obzvlášť patrné je to v terminologii mnoha 

vědních oborů. Na rozdíl od puristických tendencí minulosti nejsou cizí termíny 

vystaveny tak ostré kritice, i když se řada uživatelů spisovné češtiny proti nim ohrazuje. 

K rozšiřování cizích slov mimo odbornou sféru přispívají zvláště komunikáty 

publicistického stylu.” (Junková, 2010, s. 82) 

4 Média a reklama    
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4.1 Reklama v médiích 

 

 O tom, zda je reklama médiem, se vedou debaty. Jak píše David Giles (2012, s. 

53), na reklamu narazíme téměř všude. Utrácí se za ni nesmírné množství peněz a její 

účinky jsou tak všemi nejspíše považovány za velmi silné a efektivní. Proč by jinak 

bylo v reklamě tolik peněz? Giles zároveň o reklamě tvrdí, že se nejedná o médium, dle 

definice. Naopak tvrdí, že reklama je parazitem, který se na médiích jen živí. 

 

 Dále také upozorňuje na to, že média by bez reklamy taktéž nepřežila. Při vzniku 

nového tiskového média je důležité jako první vědět, kdo bude v onom médiu 

inzerentem. Bez peněz, které do médií díky reklamám putují, by se mnohá média jen 

těžko uživila. 

 

 Dle Unie vydavatelů (Unie vydavatelů, 2017) si časopis Elle vydělal inzercí za 

období leden až prosince 2016 částku 231 832 098 Kč, počet inzertních stran byl v 

tomto období 853,5. Časopis InStyle si za stejné období přišel na 80 931 000 Kč na 

371,1 stranách. 

 

 I cena reklamy se počítá dle toho, ke kolika lidem se může potenciálně dostat. 

Toto číslo však neznamená, že na tolik lidí bude reklama skutečně účinkovat a že je 

přesvědčí. To už záleží na mnoha dalších faktorech. 

4.2 Public relations   

 

 Úkol public relations je především vytvářet u zákazníků pozitivní obraz firmy. 

Obor public relations je pro většinu značek a společností čím dál důležitější. Do češtiny 

by se dal tento výraz přeložit jako vztahy s veřejností, za názvem PR se toho ale skrývá 
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mnohem více. 

 

 Nejde pouze o udržování vztahů s veřejností, jde také o jejich budování, 

rozšiřování vlivu, ovlivňování a přesvědčování. Důležitá je také krizová komunikace, 

tedy zažehnávání nepříjemných situací, které mohou firmu či značku postihnout. Bez 

dobrého PR nemůže žádná firma existovat. 

 

 Nástroje, které jsou public relations používány, jsou rozmanité. Pro mé 

zkoumání je nejdůležitější nástroj media relations, neboli vztahy s médii. Sem spadají 

PR články, tiskové zprávy, tiskové konference a publicita. 

 

4.3  PR článek 

 

 PR článek je velmi důležitý útvar, který lifestylové magazíny obsahují. Patří do 

skupiny placených tiskových prostředků. Za jeho uveřejnění si tak redakce účtují 

stanovenou finanční částku stejně jako za klasický inzerát. Formou však PR článek 

připomíná redakční materiál. Účelem je vytvořit pozitivní image produktu, firmy a její 

značky. Články neobsahují přímý apel, aby čtenář neměl pocit, že je do koupě výrobku 

tlačen. Velmi často ho píší stálí členové redakce. 

 

 „Vzhledem k poměrně značnému rozsahu textu je v PR článku možné uvést 

množství informací o produktu i firmě. Často se využívá referenčních vyjádření 

odborníků, například pokud jde o složení výrobku, jeho kvalitu, způsob využití atd., 

argumentuje se tradicí firmy, její dobrou pověstí apod. Text svým stylem připomíná 

časopiseckou publicistiku. I PR článek ovšem musí mít výrazný, atraktivní titulek a 
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může být zakončen firemním sloganem. Běžně jsou PR články doplňovány fotografií či 

kresbou.“ (Křížek, 2012, s. 192) 

 

4.4 Mediální manipulace 

 

 Zde také vyvstává otázka mediální manipulace. Ta se týká především 

zpravodajství, ale i v reklamních sděleních však hraje významnou roli. Spadat sem 

může především lživá a manipulativní reklama, která má za úkol čtenáře oklamat. 

 

 „Cílené intenzivní přesvědčování v reklamě může přejít v manipulaci s 

adresátem. Navíc za stěžejní funkcí reklamních textů, tedy za jejich informativností a 

persvazivností, bývá zřejmá komercionalita, snaha přesvědčit, prodat a z prodeje vytěžit 

co nejvíce. Překračuje-li persvaze přijatelnou mez, dochází k manipulaci s adresáty a 

reklama se stává osobitým typem manipulativního textu.“ (Minářová, 2011, s. 152) 

4.5  Efektivita inzerce 

 

 Jak se píše v knize Metody výzkumu médií (Trampota, 2010, s. 252), analýza 

efektivity inzerce je důležitá pro vyhodnocení úspěšnosti inzertních sdělení. Zkoumá 

postoje jednotlivců a jejich následné změny. 

 

 Zájem o persvazivní (přesvědčující) potenciál mediálních sdělení je nedílnou 

součástí komunikačního výzkumu. Intenzivní snaha pochopit procesy, kterými média 

mohou záměrně měnit chování, je historicky spojena zejména s druhou světovou válkou 

a s obdobím po jejím skončení.  (Trampota, 2010, s. 253) Nejrozšířenějším typem 

persvazivní komunikace v médiích jsou reklamní sdělení. 



23 
   

 

4.5.1 AIDA 

 

 Jedním z nejstarších modelů pro měření efektivity reklamní komunikace je tzv. 

Model AIDA. Pojmenovává stěžejní prvky cílené komunikace. Jsou jimi pozornost 

(attention), zájem (interest), touha (desire), jednání (action). Vždy následují v tomto 

pořadí za sebou. Tento model se používá již od 20. století.  (Trampota, 2010, s. 254) 

4.6 Psychologie médií a reklamy 

 

 O tom, že média mají vliv na společnost, nelze pochybovat. Aby reklamní 

sdělení mohlo účinně fungovat, musí se dostat k adresátům, kteří jsou správnou cílovou 

skupinou. Nemá smysl cílit reklamní sdělení na někoho, kdo o daný výrobek z principu 

nemá zájem. Stejné to je se všemi médii. 

  

 I reklama má významný vliv na lidské jednání a přemýšlení. Právě schopnost 

přesvědčit čtenáře a recipienty mediálních a reklamních sdělení je jednou z velmi 

zajímavých oblastí. 

 

 Jedním z nejvýznamnějších vědců zabývajících se přesvědčovací funkcí reklamy 

a médií byl psycholog Carl Hovland7. Hovland popsal ve Yale-Hovlandově diagramu 

pět stádií, kterými musí sdělení projít, aby se na jeho konci mohla projevit změna v 

chování. Prvním prvkem je expozice, poté následuje registrace, pochopení, akceptace, 
                                                      

7 Americký psycholog Carl I. Hovland (1912-1961) byl jedním z prvních, kteří se 

zaměřili na zkoumání efektu sociální komunikace na postoj, domněnky a přesvědčení. 

Působil na americké univerzitě v Yale. 
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uchování a jako poslední změna. (Giles, 2012, s. 55) 

Obr. 1.1. Yale-Hovlandův model efektivity sdělení (Giles, 2012, s. 55) 

 I zde samozřejmě musí být zajištěna kredibilita zdroje. Bez té nemůže být 

persvaze efektivní. Stejně jako je tomu například u zpravodajských médií. 

 

 Jako největší výhody reklamy v tištěných médiích uvádí server Unie vydavatelů 

(Unie vydavatelů, 2013) následující: 

 

1. Zasažení cíleného publika 

2. Poskytuje publikum, které věří inzerci – a proto je také pravděpodobné jeho zatažení 

do reklamního sdělení 

3. Poskytuje odpovídající inzertní prostor, který ovlivňuje podstatnou část celkové 

čtenářské zkušenosti 

4. Vytváří náladu čtenáře 

5. Ovlivňuje čtenáře tak, že se budou chtít podílet na tom, co vidí 

6. Efektivně působí na vytváření povědomí 

7. Zvyšuje sílu slova 
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8. Vede lidi k vyhledávání informací o produktech a službách na internetu 

9. Hraje klíčovou roli při zvyšování nákupní preference a podpoře prodeje 

10. Poskytuje měřitelnou návratnost investic 

 

 V reklamě je také často využívána podvědomá manipulace jedincem, zde 

dochází k narušování autonomie jedince. Metody, kterými se toto dosahuje, jsou přitom 

natolik sofistikované, že je obtížné je prohlédnout. Dalším trikem, který je často vidět 

právě v reklamách lifestylové povahy je cílené vyvolání nespokojenosti jedince v 

důsledku vystavení podnětům, které však neodpovídají realitě. Jedním z takových 

podnětů je například porovnávání se s modelovými situacemi a lidmi zobrazovanými v 

reklamních sděleních. Jak píše Vysekalová: “Jako modelové osoby se v reklamě ukazují 

úspěšní a blahobytní lidé, ale nesetkáváme se zde s opačnou tváří života, tj. s lidmi 

chudými, trpícími, tělesně postiženými apod.” (Vysekalová, 2012, s. 54, 55) 

 Tato manipulace má potenciál narušit spokojenost poměrně široké vrstvy lidí ve 

společnosti.  

4.7 Reklamní text, jeho znaky 

 

 Styl reklamy je specifickým stylem a je třeba k němu přistupovat jinak než k 

publicistickým textům. Za dobu své existence prošel mnoha změnami. V posledních 

letech je to však, i díky nástupu digitalizace, změna asi největší. Způsob reklamní 

komunikace tak zcela změnil svou podobu. 

 

 „Čtenář by měl získat nejen informaci o nové věci nebo jevu, ale reklama chce 

především upoutat, přesvědčit adresáty, působit na jejich rozhodování a ovlivnit je. 
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Právě výrazná informativnost a zároveň cílená persvaze (tj. působení, přesvědčování, 

získávání, ovlivňování) je základní a typickou funkcí reklamních textů.“ (Minářová, 

2011, s. 152) 

 

 

 „Reklamou se rozumí informování širokého okruhu potencionálních 

spotřebitelů, kterým jsou hledaní uživatelé zboží a služeb prostřednictvím sdělovacích 

prostředků.“ (Kobiela, 2009, s. 152) 

4.8 Jak napsat dobrý reklamní text 

 

 U reklamních textů hraje velmi důležitou roli zkušenost autora, jeho talent a 

schopnost přemýšlet a své myšlenky písemně zformulovat. To jsou obecné požadavky 

pro téměř každou kreativní práci. Pokud není autor textů schopen správně používat 

český jazyk, není pro většinu zadavatelů příliš atraktivní. 

 

 Reklamní texty by měly být stručné a srozumitelné. Napsat kvalitní a efektivní 

reklamní text je umění. Na toto téma vyšlo nespočet knih, které se snaží ono tajemství 

správného reklamního textu odhalit. (Křížek, 2012) 

 

 Účinný marketingový text může být stručný, rýmovaný slogan i delší text. 

Odhalit dopředu jeho účinnost na zákazníky je ale velmi obtížné. 

 

 Dalším důležitým prvkem je to, aby se text dostal k té správné skupině lidí. 

Správně cílená reklama má mnohem větší účinek. Dávno již neplatí stará pravidla, že 

čím vícekrát zákazník uvidí reklamu na nějaké zboží, tím spíše si ho koupí. Dnes se 
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často využívá právě tzv. reklamy cílené, na základě nasbíraných údajů se míří na 

konkrétní skupinu konzumentů.8 

 

 „K tvorbě reklamy nepatří jenom vzhled inzerátu nebo obsah propagačního 

spotu či letáku. Reklama působí v celém kontextu marketingové strategie zahrnující 

užitnou hodnotu výrobku, jeho design a obal, distribuční a prodejní místa, sortiment 

zboží a služby, cenovou politiku atd.“ (Vysekalová, 2012, s. 144) 

5 Praktická část 

5.1 Popis sledovaného souboru 
 
 V praktické části se nyní budu věnovat rozboru reklamních, promotion textů, 

které se nacházejí v lifestylových časopisech Elle a InStyle. Hledat zde budu především 

prvky persvaze a psychologického působení na čtenáře. Tyto dva magazíny jsem si 

zvolila především proto, že se zaměřují na podobnou cílovou skupinu. Časopis Elle má 

dlouhou historii a má na trhu výsadní postavení. Časopis Instyle je mladší a na trhu patří 

též mezi silné značky. Oba podléhají licencím a jsou kontrolovány jejich zahraničními 

poskytovateli.  

 

 Zkoumané období je září 2016 až únor roku 2017. Zkoumaným vzorkem bude 

časopis Elle, čísla 9, 10, 11, 12 roku 2016 a 1, 2 z  roku 2017.  Zkoumanými texty 

budou texty na stranách označených na horní části strany jako „promotion“. 

                                                      

8Takovými skupinami jsou například matky s dětmi, pracující ženy, muži sledující fotbal, lidé starší 50 let 
a další. 
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  U časopisu InStyle se budu věnovat období listopad až prosinec roku 2016, tedy 

číslům 11 a 12. Prosincové vydání bylo vzhledem k nečekanému ukončení vydávání 

časopisu určeno pro dva měsíce - prosinec a leden. Na stáncích bylo k dispozici po dobu 

dvou měsíců, tedy od půlky listopadu až do půlky prosince. 

5.2 Použité metody 

 

 Pro svůj výzkum jsem si zvolila metodu kvantitativní obsahové analýzy. Budu 

zkoumat inzerci těchto časopisů, míru a druh persvazivních jazykových prvků. Hodnotit 

budu celkové vyznění inzertních sdělení i to, jaký způsobem časopisy se čtenáři 

komunikují. 

 

 Pozornost budu věnovat i tomu, na kolik tato sdělení splňují pravidla stanovená 

pro kvalitní a efektivní reklamní texty. Dále budu zkoumat to, jakými způsoby se snaží 

čtenáře přesvědčit a jaké prostředky z výše popsaných používají. 

 

 Důležité pro mě též bude, kolik takto označených textů ve vybraných 

magazínech je a na jaké značky, případně druhy výrobků. Předmětem zkoumání budou 

pouze články s označením promotion. Jiným inzertním textům ve své práci nebudu 

věnovat pozornost. 

5.3 Obsahová analýza 

 

 Obsahová analýza je dle odborné literatury vhodná pro analýzu obsahu médií a 

jejich sdělení.  
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 „Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a 

inersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek.“ (Schulz, 2011, s. 30) 

5.4  Množství zkoumaného materiálu 

 

 Ze všech zkoumaných čísel jsem si nejprve vybrala všechny texty označené jako 

„promotion“. Jejich počet se číslo od čísla lišil. Nejvíce takto označených textů 

obsahovalo zářijové číslo časopisu Elle, většina promotion textů byla věnována 

festivalu v Karlových Varech a jejich inzerentům. Nejméně textů s označením 

promotion obsahovalo listopadového vydání časopisu InStyle, kde nebyl takový text ani 

jeden. 

 

 Následně jsem si jednotlivá čísla časopisů rozdělila a každému jsem se zvlášť 

věnovala. Hledala jsem persvaziví prvky a všímala si, s jakou četností se objevují. Poté 

jsem se také zabývala tím, zda texty odpovídají teorii a obecným poučkám pro tvorbu 

reklamních textů. 

5.4.1. Stanovení persvazivních prvků 

 Nyní si stanovím, jaké persvazivní prvky budu v textu hledat. Zaměřím se 

především na prvky uvedené v odborné literatuře jako ty, které jsou určené k 

přesvědčování a které působí na čtenáře. Odkazovat se zde budu především na kapitolu 

Persvaze v médiích.  

 Svůj výzkum omezím čistě na jazykové persvazivní prvky. Obrazové 

persvazivní prvky popíši také, nebudu je však do svého výzkumu zahrnovat a nebudu 

taková data ani nijak dále zpracovávat. Persvazivní prvky, které budu hledat, jsou 
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superlativy, apel, otázky a oslovení.   

 

Pro výzkum jsem si tedy stanovila následující otázky: 

1) Jaké persvazivní prvky se v textech objevují? 

2) Jaké jazykové persvazivní prvky se v textu objevují s největší frekvencí?  

3) Jak velkou část časopisu tvoří stránky promotion a na jaké typy produktů 

jsou?  

 

5.5 Charakteristika zkoumaného vzorku 

 

 Zkoumaným vzorkem je 8 čísel lifestylových magazínů - šest vydání časopisu 

Elle a dvě vydání časopisu InStyle. 

 Elle je zcela unikátní na českém mediálním trhu. Je v oblasti lifestylu nejsilnější 

značkou. Magazín Instyle jsem si zvolila dodatečně. Především z toho důvodu, že 

působí na podobnou cílovou skupinu.  

5.6 Zkoumání vzorku 

 

 Nyní se již budu věnovat samotnému rozboru textu. Rozebírat budu každé číslo 

zvlášť. Nejprve zjistím počet textů promotion, následně se zaměřím na značky, 

respektive firmy, o kterých tyto texty referují. Pak se již budu věnovat samotné analýze. 

Texty prostuduji a určím, jakým způsobem je persvaze v textu vytvářena a jaké verbální 

prostředky autoři užívají. 

 



31 
   

 

 

Elle září 2016 

Počet promotion textů: 10 

Značky, pro které byly následující reklamy: Alo Diamonds, Braun, Hotel Dvořák, 

Zoot, F&F, MUMM šampaňské, Nivea, Fokus Optik, Rimmel London, víno 

Johann W 

 Velký počet reklamních textů v zářijovém čísle časopisu ELLE souviselo s 

Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech. Jako fotografický materiál 

zde byly použity právě fotografie pořízené na festivalu. 

 

 Co se persvazivních prvků týče, objevují se klasická zvolání a otázky mířící na 

čtenáře. Texty obsahují také výzvy typu „vyzkoušejte“ či „vypravte se“. Dalším 

prvkem, který se hojně objevuje, je osobní doporučení „kterou jsme si v Elle Beauty 

Lounge oblíbili úplně všichni“. V reklamním textu pro značku Maybelline se zase 

objevuje doporučení od samotné tváře značky Kate Moss. 

 

 Všechny texty mají běžné titulky. Titulek většinou zmiňuje značku, o které text 

referuje, neobsahují však žádná zvolání ani otázky, ty se objevují poprvé až v perexu. 

 

Elle říjen 2016 

Počet promotion textů: 6 

Značky: Lindex, Douglas Parfumerie, Bourjois, Pandora, Fashion Arena Prague 

Outlet, Rimmel 
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 Hned první promotion text obsahoval otázky „Co vás čeká?“ a „Jak se na 

podzimní nákupy přihlásit?“, text obsahoval také slova jako „exkluzivní“ a „limitované“ 

a uváděl, že tato akce je „exkluzivně pro čtenářky“. 

 

 Druhý text na parfumerii Douglas obsahoval hned v titulku výzvu „Pusťte se do 

barev jako Anna (Linhartová) s Douglas“, v prvním odstavci byla výzva „Odvažte se a 

dejte prostor barvám jako herečka Anna Linhartová“. 

 

 Text je zaměřen na líčení a vzhled. Objevují se zde slova a slovní spojení 

„výjimečnost“, „čistá sametová pleť“, „krásná pleť“, „kvalitní péče“, „skvělý 

pomocník“, „dokonalý vzhled pleti“, „lehký závoj jemného make-upu“. Text také 

obsahuje promluvu samotného make-up artisty „Nebojte se“ a na závěr ještě doporučení 

na vlasový olej „pro zkrocení neposedných vln“. 

 

 Dalším textem je reklamní článek pro firmu Bourjois. Ten je vytvářen jako popis 

dne slovenské blogerky. Perex začíná větou „Bourjois vás zve do Paříže“, nová 

ambasadorka pak čtenáře „zasvětí do nejnovějších beauty trendů“. 

 

 Značka Bourjois je „francouzská jednička ženské krásy“, jak prozrazuje první 

podtitulek. Celý text se pak snaží čtenáře oslovit, používá slovesa v množném čísle v 

přítomném tvaru. „použijeme“, „můžeme“, „natočíme řasy“ a „...teď už stačí jen 

naskočit na metro.“. 
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 Text se snaží ve čtenářích neustále vzbuzovat pocit výjimečnosti a exkluzivity. 

Vše popisuje jako „jedinečné“, „nejdesignovější“ a „autentické“ Také obsahuje zvolání 

„A večer může začít! Voilà!“. 

 

 Další text pro firmu Pandora začíná titulkem „Dokonalost v detailu“. Perex pak 

vyzývá čtenáře: „Připravte pro své blízké nezapomenutelnou narozeninovou party, 

kterou jim ještě dlouho poté budou připomínat originální, ručně zhotovené šperky 

Pandora.“ 

 

 Dále text popisuje, že čtenář může pro svou milovanou osobu zorganizovat 

„luxusní narozeninovou party v supercool podniku s drinky od těch nejlepších barmanů 

a s těmi nejvybranějšími lahůdkami“. 

 

 Firma Pandora je dle textu „odnepaměti“ spojována se speciálními událostmi. 

„Filozofií této šperkařské značky je rozmazlování žen, které dobře ví, po čem touží.“ 

Takto firma míří na city čtenářů a snaží se v nich vyvolat pocit exkluzivity a šperk 

spojit s pozitivními pocity. Šperky firmy jsou dle textu „promyšleny do posledního 

detailu“ a svoji sbírku tak můžete neustále „upgradovat“. 

 

 Dalšími slovy, kterými se text snaží čtenáře oslovit, jsou „nekonečnou“, 

„jedinečnou“, „úchvatně,“ „originální“. I zde je rychle po sobě použito mnoho 

anglických slov: „casual outfit“, „look“. Takové prvky jsou nejspíše snahou o to 

zapůsobit světově a světaznale. Dalším persvazivním prvkem je oslovení ve větě: 

„Udělá radost nejen vám, ale jako dárek potěší jistě i vaše blízké.“ 
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 Dalším promotion textem je jednostránková reklama na Fashion Arena Prague 

Outlet. Ta neobsahuje kromě titulku, perexu a popisku produktů žádný text. „Letní šaty, 

žabky a plážové kabelky schovejte do skříně.“, „udělejte si radost“, „vybavte se“, 

„experimentujte“, „upgradujte“ jsou výzvy, které perex obsahuje. Ve velmi rychlém 

sledu jsou zde použity přesvědčovací prvky mířící na čtenáře. Oslovují ho a vyzývají k 

tomu, aby si šel koupit konkrétní oblečení a doplňky, které jsou na stránce vyobrazené. 

 

 Posledním textem je reklama na řasenky značky Rimmel. Text je zahájen 

lákavým titulkem „Přísně tajné“. První větou perexu je pak otázka „ Neuvěřitelně plné 

řasy, které vydrží 24 hodin?“ Dále text popisuje, že se díky této řasence budete cítit jako 

modelka Cara, která je její tváří. Jak tomu u kosmetických přípravků bývá, i zde jsou 

popisovány kvality výrobku. Jako například to, že se jedná o „patentovanou 

technologii“ s potu odolným složením a „vydrží až 24 hodin perfektní“. 

  

 Dále se text věnuje starému klišé, že oči jsou okna duše, „řasy jsou perfektní 

tečkou“ a „korunují krásu každého ženského oka.“ Dále se text táže: „Toužíte i vy po 

nepřehlédnutelných řasách?“ Otázek je v textu hned několik, například „Jste na ni 

připravena?“ a zvolání „rozhodně ano!“ 

 

 Na závěr text obsahuje i citaci slavné modelky, že značka Rimmel je jednou z 

jejích nejoblíbenějších. 
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Elle listopad 2016 

Počet promo textů: 5 

Značky: Vichy, Škoda, BMW, LG, Suzuki 

 Prvním textem v listopadovém čísle časopisu Elle je text pro značku Vichy. Ta 

se zaměřuje na pěstící kosmetiku. Titulek proto zní „Zpomalte čas s Vichy“. Inzerce se 

týká krému proti vráskám. Nechybí zde výpis skvělých vlastností výrobku. Text začíná 

otázkou: „Jak můžete zpomalit stárnutí?“ Dále se píše, že je krém podpořen vědeckou 

studií. Text obsahuje persvazivní silná slova jako „jedinečný“, „klíčový,“ „tradiční“, vše 

si můžete otestovat „exkluzivně“ na elle.cz. 

 

 Další text se věnuje novince firmy Škoda Auto Kodiaqu. V textu je popisován 

jako „Nejočekávanější auto roku 2016.“ Již v titulku se dozvíme, že „ovládne 

Designblok“. Perex čtenáře oslovuje tím, že by měli „vysypat kasičku“ nebo „přemluvit 

šéfa“, nový Kodiaq „prostě musíte mít“. 

 

 Text, který se skládá ze tří krátkých odstavců, pak píše, že „byste měli být 

připraveni“, jedná se prý o „toužebně očekávané“ auto. I zde jsou k popisu kvality 

výrobku použita slova jako „čisté“, „precizní“, „neobyčejně prostorný“. Kufr auta je 

popisován jako „obrovský“. Ani zde nechybí cizí slova, například „nabídne třicet 

Simlpy clever řešení“. Také oslovuje čtenáře přímo: „Můžete se těšit“ a „přijďte se 

podívat!“ 

 

 Text je zakončen výzvou, zvoláním, které má čtenáře přimět k tomu, aby se na 

nové auto přišli podívat na nadcházející Designblok. 
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 I další text je reklamou na vůz, tentokrát značky BMW. Hned v perexu je 

použita jak otázka, tak zvolání a také kontaktní fráze, která má ve čtenáři vzbudit 

příjemný pocit „Líbí se vám nové BMW? To máme radost. Ale zároveň nás to 

nepřekvapuje, protože tohle je model, kterému BMW hodně věří!“ 

 

 I zde se autor textu obrací na čtenáře s otázkami. Kromě tradičního výčtu kvalit 

automobilu a snadného financování obsahuje text i kontaktní prvky v podobě přímého 

oslovení „Je vám blíž, než si myslíte.“ a „mýlíte se“. 

 

 Otázky jsou zde dvě a obě mají oslovit čtenáře a zmírnit jeho pochyby: „Že je to 

nemožné?“  a „....zní to tak pohodlně a jednoduše.“ Na čtenáře také míří pomocí fráze 

„je dost možná autem, po kterém toužíte.“ 

 

 Reklama na žehličku LG Styler, která má usnadnit žehlení košil a sak, má 

titulek: „Revoluční LG Styler“. Označení něčeho jako „revoluční“ je silným 

persvazivním prvkem. 

 

 První větou perexu je otázka: „Potrpíte si na vyžehlené a voňavé oblečení, ale 

nebaví vás ani cesty do čistírny, ani nekonečné hodiny strávené u žehlicího prkna?“ 

Následuje odpověď: „Známe řešení.“ 

 

 I zde je výrobek popisován superlativy jako „jedinečná parní péče“, „to není vše, 
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,čím vás LG Styler může ohromit“, „vaší domácnosti bude nepochybně slušet“ a také se 

zmiňují o tom, že tento spotřebič je skutečně „stylový“. 

 

Použití superlativů je však u tohoto výrobku značně řidší a mnohem více se text 

zaměřuje na prosté popisování jeho funkcí. 

 

 Poslední promo text listopadového čísla patří značce Suzuki a jejich novému 

vozu S-Cross. Titulek zní: „Suzuki: Do města i do terénu“ Hned první věta je zvolací: 

„Okamžitě si zamluvte jízdu v novém Suzuki S-Cross!“ Text pak pokračuje větou 

oznamovací: „Vy se zamilujete do jeho interiéru, on ocení jeho jízdní vlastnosti a oba 

pak nadchne velkorysá cenovka a pětiletá záruka.“ 

 

 Úvodní věta textu je opět otázka: „Víte, co se skrývá pod názvem crossover?“ V 

průběhu textu navazuje autor se čtenáři několikrát kontakt „můžete mít“, „jistě oceníte“, 

„aby se vám S-Cross dobře řídil“. 

 

 Poslední odstavec obsahuje jak otázku, tak zvolání: „Líbí se vám to?“ a „k autu 

dostáváte pětiletou záruku!“ Nechybí ani ujištění: „Vězte, že nadšeni budete i při 

pohledu do ceníku.“ 

 

Elle prosinec 2016 

Počet promo textů: 4 

Značky: Douglas, De'Longhi, LG, Squat iD23 
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 První zkoumaný text prosincového čísla časopisu Elle je na parfumerii Douglas. 

Perex obsahuje citace vizážistky, doporučení profesionála je jedním ze silných 

persvazivních prvků. 

 

 Celý text se skládá z citací. Přítomny jsou superlativy „absolutně nezažijete“, 

„perfektní“. Některé produkty jsou označovány jako „nezbytné“ a nechybí ani kontaktní 

oslovení „abychom docílili“. 

 

 Dalším textem je reklama na kávovar společnosti De'Longhi s titulkem: 

„Seznamte se: Lattecrema systém.“ Hned v perexu textu pak následuje informace o tom, 

že nyní si můžete vyrobit „perfektní kapučíno doma“ díky „revolučnímu systému“, což 

je především u elektrospotřebičů oblíbené slovní spojení. Revoluční je, zdá se být snad 

všechno, na co se snaží prodejci upozornit. Následuje opět otázka: „Káva je pro vás 

denním rituálem, ideálně pak lahodné napěněné cappuccino, ale doma si ho neumíte 

připravit?“ 

 

 Objevují se zde superlativy jako „lahodné“ a „profesionální“. Ani zde nechybí 

informace o tom, že se jedná o patentovanou technologii. 

 

 Dále se v časopise nachází reklamní text na LG styler „revoluční“ žehličku 

oblečení. První větou perexu je opět otázka: „Potrpíte si na vyžehlené a voňavé 

oblečení, ale nebaví vás ani cesty do čistírny, ani nekonečné hodiny strávené u žehlicího 

prkna?“ Odpověď následuje „Známe řešení. LG Styler je jedinečná parní péče pro vaše 

oblečení, které odteď nebude vypadat jinak, než luxusně.“ Výrazně zde působí 
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především přídavné jméno „luxusní“. U drahých výrobků je často používané, aby 

zákazníci věděli, že se jedná o něco výjimečného. Důraz je kladen na to, že by vám 

tento výrobek „neměl chybět“ Jedná se o „designový“ a „stylový“ výrobek, který „vaší 

domácnosti bude nepochybně slušet“. 

 

 Některá spojení působí trochu přehnaně a nesmyslně. Především to, že bude 

výrobek „vaší domácnosti bude nepochybně slušet“ toto slovní spojení působí zvláštně. 

Pro dosažení cíle přesvědčit čtenáře o koupi však může být účinným persvazivním 

prvkem. 

 

 Poslední text se věnuje projektu Squat iD23. Jedná se o projekt věnovaný 

designovému bydlení. Text se snaží čtenáře přesvědčit a přimět je k návštěvě této 

prezentace. 

 

 Projekt je opředen mnoha superlativy, například „nefalšované kouzlo“, 

„rozmanitá pětice bytů“, „neotřelá výstava“, „vrcholně nadčasový“, „příjemně 

konzervativně pojatý“. Všechny výrazy mnohdy působí až násilně a z textu rozhodně 

vystupují, jako by byly nastrčené, aby čtenáře zaujaly, ale jejich použití není příliš 

opodstatněné. Závěrem autor oznamuje, že „.....v Praze byste letos jen těžko hledali 

originálnější místo pro večeři“. 

 

 Jak již zmiňuji výše, texty často působí velmi příjemně a čtivě, ale najednou  

čtenáře překvapí přehnaný výraz. Jeho funkce je evidentně persvazivní, někdy je to ale 

na úkor jazykové kvality textu. 
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Elle leden 2017 

Počet promo textů: 8 

Značky: Dyrberg/Kern Copenhagen, Nespresso, Yves Rocher, De'Longhi, Nivea, 

Vichy, Designblok 

 První reklamní text v lednové Elle neobsahuje téměř žádný text, pouze 

fotografie výrobků. Jediným zajímavým prvkem je nápis „ELLE Loves“. Ten se však 

objevil i u reklamy na Nespresso a Yves Rocher. 

 

 Druhý text na Nespresso je doplněn fotografií herce George Clooneyho a v textu 

stojí: „Charismatický herec George Clooney spolupracuje s Nespresso již po dvanácté. 

Poslední snímek s názvem Change Nothing představuje George na náročné cestě, v níž 

se snaží ochránit svou milovanou kávu.“ Pod fotografií stojí popisek: 

„“Neporovnatelné“ na 9 písmen“ 

 

 Text pro reklamu Yves Rocher také neobsahuje příliš textové složky. Začíná 

přáním: „Svěží pleť i na nový rok přeje Yves Rocher.“ Popisuje kvality pleťového séra s 

„dvojím účinkem“ a „koncentrovaným výtažkem“, pleť prý „detoxikuje a 

revitalizuje....“. 

 

 Dalším promotion textem je text pro značku De'Longhi. První větou perexu je 

řečnická otázka „Také nevstanete bez vůně ranní kávy?“ a následuje odpověď: „S 

kávovarem De'Longhi už nemusíte čekat, až ráno otevřou ve vaší oblíbené kavárně, 

stačí jen zmáčknout tlačítko.“ Text obsahuje ještě dvě řečnické otázky: „Mívají vaše 

rána přesně takový průběh?“ a „Jestli si je nedovedete bez něčeho představit, pak 
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speciálně bez dobrého espressa, macchiata nebo třeba flat white?“ Jako odpověď 

následuje „S De'Longhi to zvládnete během několika minut stisknutím jednoho 

tlačítka.“ Za „výbornou“ kávu můžete poděkovat „dokonale propracovanému 

systému...“. 

 Promotion text pro značku Nivea začíná titulkem „Nivea: Perly mládí“ a 

pokračuje perexem, který obsahuje personifikaci „rozdíl rychle uvidíte“.  V textu jsou 

pak několikrát použita superlativy jako „skvělý základ“, „vysoký obsah“ a „rychlé a 

viditelné výsledky“. 

 

 Další reklamní text je také věnován kosmetice, tentokrát značce Vichy.  Titulek 

obsahuje personifikaci a zní: „Zpomalte čas s Vichy“. Následuje perex, který obsahuje 

popis výrobku „nová denní péče.....se třemi aktivními ingrediencemi“. Text obsahuje 

otázky „Co je na Slow Age tak jedinečného, že se naprostá většina testovaných jasně 

shodla?“ a „Jak to dopadlo?“. 

 

 Text na krém proti stárnutí od značky Vichy obsahoval superlativů zdaleka 

nejvíce. Nejspíše proto, že u krémů a přípravků proti stárnutí je pokaždé potřeba jasně 

zdůraznit, že se bez nich žádná žena neobejde, že mají naprosto výjimečné vlastnosti. 

Text je podpořen výzkumem mezi čtenářkami, ten prý dopadl na jedničku s hvězdičkou. 

Superlativy se, jak jsem psala výše, v tomto textu nešetří. Jen pro ukázku text obsahuje 

slov a jako „blahodárný“, exkluzivní“, „luxusní“ a „skvělý“. 

 

 Posledním textem tohoto čísla je text pro pražský Designblok, Kulturní akci 

věnovanou českému designu. Jedná se o „největší přehlídku tuzemského designu, módy 
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a umění...“. Text začíná taženou metaforou: „Zatímco v předchozím roce si Designblok 

prostory pražského Výstaviště v Holešovicích teprve osahával, tentokrát už budovy 

Průmyslového paláce a Lapidária i prostory okolo nich obsadil s jistotou a silnou 

pověstí, o kterou se může opřít.“ 

 

 Metafory, metonymie a básnické prostředky jsou užity v textu několikrát „levé 

křídlo obsadilo...“, „pravé křídlo ovládly...“, „srdcem jejího dění“, „ladně nesou 

vzduchem“. 

 

Elle únor 2017 

Počet promotion textů: 3 

Značky: Projekt RED – Nespresso, DKNY, Natuzzi, Lindt, Coccinelle, Bourjois 

 Únorové číslo obsahuje několik stran promotion, věnovaných Valentýnu. 

Úvodní stránka má titulek „Red Is The New Black“ a v textu se píše, že „Elle v roce 

2017 žije a sází na RED.“ Na sedmi stranách jsou pak vyobrazeny produkty s krátkými 

popisky. Kávovar vaří kávu pro „zamilované“, DKNY „Pro ženu, kterou nelze 

nemilovat“, křeslo „Pro neodolatelný komfort“, Lindt „Pro nejsladší valentýnskou 

pusu“, kabelka jako „Sexy tečka outfitu“ a rtěnka Bourjois „Pro ty nejsvůdnější rty na 

světě“. 

 

InStyle listopad 2016 

Počet promotion textů: 0 

Značky: - 

 V listopadovém čísle časopisu InStyle nebyl ani jeden text označený jako 
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Promotion. 

 

InStyle prosinec-leden 2016 

Počet promotion textů: 4 

Značky: Lady Karta KB, Rilastil, Biofficina Toscana, Perfect Clinic 

 Reklamní promo text vztahující se k Lady kartě Komerční banky je psán z 

pohledu blogerky, která si kartu nemůže vynachválit. Píše, že ji má po ruce „naprosto 

pořád“ a že její výhody již bere jako „samozřejmost“. Dále píše, že díky Lady kartě má 

některé služby „za babku“. 

 

 Text obsahuje otázky i zvolání: „To je jasný!“ a „Ale kdo z nás není?“ je 

evidentní, že text míří spíše na mladší čtenáře. Snaží se je oslovit pomocí zájmena 

„nás“. Také obsahuje mnoho nespisovných výrazů, například „kanclu“ a „kafíčka“. 

Následují další zvolání: „Láska na první pohled!“ 

 

 Další reklamní text píše o značce Rilastil. Jedná se o italskou značku pečující 

kosmetiky. Čtenáře oslovuje titulkem „Konec matné pleti“. V perexu zmiňuje, že je 

„ideální čas vyzkoušet řadu Progression HD“. 

 

 Článek lákavě popisuje kvality výrobků, superlativy nechybí. Krém na unavené 

oči vás „dokonale probudí“ a zákazníky ujišťuje: „Garantujeme, že vás samotnou 

překvapí, jak snadno a rychle může pleť získat čerstvý a zářivý vzhled.“ 
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 I další text je věnován kosmetickým výrobkům. Tentokrát se jedná o značku 

italské kosmetiky Biofficana Toscana. Kosmetika je popisována jako „maximálně 

šetrná“ a obsahuje „patentované ingredience“. Výrobce také zdůrazňuje, že výrobky 

obsahují „lokální“ ingredience. 

 

 Poslední text je věnován klinice plastické chirurgie Perfect Clinic. Článek má 

formu rozhovoru s dvěma předními odborníky, kteří na klinice působí. Oba se v 

rozhovoru chlubí, že dosahují „perfektních výsledků“ a vše je velmi „šetrné“. Používají 

„revoluční technologie“ a „nejšetrnější postupy“. 

 

 Celkově neobsahovaly texty v časopise InStyle tolik kontaktních a persvazivních 

prvků. Možná až překvapivě nepůsobily ani trochu redakčně, ale bylo zcela jasné, že se 

jedná o text, který redakce na svědomí nejspíše nemá. 

 

Závěr 
 

 Touto bakalářskou prací jsem se pokusila ukázat, jaké persvazivní prvky se 

nejčastěji objevují v reklamních textech lifestylových magazínů a jak jejich autoři 

komunikují se svými čtenáři. Vzhledem k tomu, že časopisy bez reklamy nemohou 

finančně přežít, je logické, že reklamě věnují hodně prostoru a redakčního času. 

Promotion texty tvoří, ve mnou zkoumaném období, jen 2.7 % - 8,2 % obsahu časopisu 

(viz tabulka č. 1).   

 

 Nejčastějším persvazivními elementy byly superlativy a oslovení. Texty mířily 
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na emoce a snažily se čtenáře přesvědčit pomocí vyvolání pozitivních pocitů. Texty také 

velmi často obsahovaly slova cizího původu. Jak jsem psala v předchozích kapitolách, 

výskyt podobných slov je zcela běžný a to ve všech světových jazycích. Zde však bylo 

často jejich užití neopodstatněné a zbytečné. Nejčastěji ve článcích, které se zaměřovaly 

na kosmetické výrobky. Příkladem takového slova může být například spojení 

“velvetový vzhled pleti”. Takovéto použití slova velvetový, které by se dalo velice 

snadno nahradit českým překladem tohoto slova, tedy sametový, bylo poněkud podivné 

a zbytečné. Účel takových slov je hlavně ukázat čtenářům světaznalost a světovost 

autora textu či výroku.  

 

 Dalo by se říci, že referování o kosmetických produktech je specifickou 

kapitolou. Můžeme se domnívat, že čtenáři, a především čtenářky, lifestylových 

časopisů jsou velmi citliví na svůj vzhled. Nejvíce persvazivních prvků obsahovaly 

texty věnující se přípravkům proti stárnutí. Takové texty také tvořily nejpočetnější 

skupinu promotion textů (viz graf č. 2).  

 

 

 Kosmetické firmy mají zájem v zákaznících probudit pocit krásy a exkluzivity. 

Sázejí na názory odborníků, make-up artistů a celebrit. I zde je persvaze založena na 

pocitu krásna a na tom, že pokud si daný výrobek zakoupíme, budeme krásnější, lepší a 

šťastnější. Výrazy, které se v textech kosmetických firem objevují, jsou protkány slovy 

odkazujícími na dokonalý a bezchybný vzhled. Často je zde užito známé osobnosti, 

která má být pro čtenáře příkladem a vzorem. Zde se často vyskytuje ono vystavení 

čtenářů dokonalému světu a snaha o vyvolání pocitu nedokonalosti jejich osoby.  
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 Z textů je evidentní, že se čtenáře nesnaží pouze informovat a přesvědčit, ale 

také zahrnout do konverzace a vytvořit tak pocit sounáležitosti a přátelství. Ona 

sounáležitost a přátelství je ale často pouze zástěrkou pro narušení čtenářovi integrity a 

spokojenosti. Například ujištění, že „my v redakci milujeme“ či „zamilovali jsme si“ 

vytváří ve čtenáři pocit blízkosti s redakcí. Má chuť si takový výrobek pořídit, jelikož 

tyto věty působí jako doporučení od přítele či dobrého známého. Texty však vždy stojí 

na tom, aby si čtenáři připadali bez daného výrobku chudší a neúplní.  

  

 Toto bylo nejvíce cítit především u textů s elektronikou či automobily. Zde byl 

velký počet apelů, otázek a oslovení. Superlativy se naopak nejvíce vyskytovaly v 

článcích o kosmetických produktech. Nejméně persvazivních prvků obsahovaly texty o 

kulturních událostech. Zde byl velký počet oslovení, minimální počet apelů a 

superlativů.  

 

 S jazykem pracují v lifestylových časopisech často netradičně, ne zcela v 

souladu s pravidly českého jazyka, ale účinně, přesně podle příruček a pravidel pro 

psaní reklamních textů. Apel a nátlak není příliš silný a nepůsobí negativně. Často je 

užívána personifikace, doporučení odborníků, superlativy a metafory. 

Summary  

 

 This bachelor thesis has attempted to show what perspicuous elements most 

often appear in the advertising texts of lifestyle magazines and how their authors 

communicate with their readers. Since magazines can not financially survive without 

advertising, it is only logical that they spend a lot of time with ads. Promotion pages 
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make around 2,7 % - 8,2 % of the whole count of pages in examined magazines (see 

chart No. 1).  

  

 The most common persuasive elements are superlatives and addressing the 

readers. Texts targeted emotions a tried to persuade readers provoking positive 

emotions and feelings. They also very often used foreign language words. As I wrote in 

previous chapters, such words are very common and their usage is not unusual in the 

majority of worlds languages. In some articles, however, was their use unnecessary and 

avoidable. In texts about cosmetic products they were the most frequent. An example of 

such word can be combination “velvetový vzhled pleti”. Such phrase can be very easily 

translated and it would be more understandable as well. The point of such words is, 

most probably, merely to show the readers how worldly and intelligent the writer is.  

 

 We could say, that referring about cosmetic products is very specific. We can 

assume that readers of lifestyle magazines are sensitive and concious about their 

appearance. People buying lifestyle magazines are often interested in beauty and 

fashion. Texts about anti-aging products were the the biggest group of all. Texts about 

beauty products were the biggest group. 

 

 Much of the promotion text is dedicated to cosmetic products. Cosmetic firms are 

interested in customers to awaken a sense of beauty and exclusivity. This is the basis for 

the opinions of experts, make-up artists and celebrities. Persuasion is based on the 

feeling of beauty and the fact that if readers buy the product, they will be more 

beautiful, better and overall happier. The expressions that appear in the texts of 

cosmetics companies are interwoven with terms referring to the perfect and flawless 
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appearance. They often use well-known faces to show, how one could or should look. 

There is very apparent how the companies use famous, rich and beautiful people to 

make the readers feel vulnerable and insecure.  

 

 It is evident from the texts, that the authors are not only trying to inform and 

convince, but also to include readers in the conversation to create a sense of belonging 

and friendship. No wonder the the lifestyle magazines have been, and still are, so 

popular among readers. They generate very positive feelings. For example, assuring that 

"our team loves" or "we at Elle fell in love" creates a feeling of closeness. They tend to 

make it look as a recommendation from a friend or a good acquaintance. Such texts also 

try to make their readers feel incomplete and poorer without those products. 

 

 

 This was very obvious especially from texts about electronic and cars. Their was 

the biggest amount of calls and questions and adhesions. Superlatives were on the 

contrary most common in texts about cosmetic products. The least amount of persuasive 

elements was in texts about culture and events. There was big amount of dressing the 

readers, minimal amount of calls and superlatives. The most common persuasive 

elements are superlatives, rhetorical questions, directions and calls. Texts targeted 

emotions a tried to persuade readers provoking positive emotions and feelings. They 

also very often addressed the reader, used first person in plural form.  

 

 Authors try to address the reader and start a conversation with him very often. 

They use unconventional words and word combinations together with english words. 

Texts about cosmetic products targeted emotions much more often than for example 
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advertisings for vehicles or electronics. The very big group of texts was about anti-

aging products. Texts about cosmetic and beauty products were the biggest group of the 

promotion texts.  

 

 The language, that is used in such texts and the way lifestyle magazines work 

with them unconventionally and  not entirely in accordance with the rules of the Czech 

language. But very effectively and exactly according to the manuals and rules for 

writing commercional and advertising texts. The pressure and call that is used is not too 

strong and does not act negatively. Personification, expert advice, superlatives and 

metaphors are often used (see graph No. 2). 
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Tabulka č. 1: Počet promotion stran v jednotlivých vydáních 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

číslo počet stran počet stran 
promotion 

procentuální 
vyjádření 

Elle září 2016 186 12 6,5 % 

Elle říjen 2016 314 16 5 % 

Elle listopad 2016 226 6 2,7 % 

Elle prosinec 2016 234 + příloha 
vánoční inspirace 

48 

8 3,4 % / 2,8 % 

Elle leden 2017 146 12 8,2 % 

Elle únor 2017 146 7 4,8 % 

Instyle listopad 2016 146 + příloha 48 
stran 

7 4,8 % / 3,6 % 

Instyle leden/únor 2017 130 0 0 % 
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Graf č. 1  

Procentní vyjádření počtu jednotlivých promotion textů podle druhu 
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Graf č. 2 

 Procentuální vyjádření počtu jednotlivých persvazivních prvků obsažených 

v textech  
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