
 

 



 

 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

KATEDRA MARKETINGU A OBCHODU 

 

 

 

 

Marketing a obchod 

Marketing and Business 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Barbora Smoleňová 

Vedoucí bakalářské práce:  Ing. Tomáš Balcar 

 

 

 

Ostrava 2010 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci zpracovala samostatně. Přílohy 

č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jsem samostatně doplnila. 

 

 

V Ostravě dne 05.05.2010       Barbora Smoleňová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji  

vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Tomáši Balcarovi za čas, pozornost a připomínky, které 

věnoval této práci. 



 

 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................................................ 1 

2. Charakteristika trhu ženských časopisů .......................................................................................... 2 

2.1 Makroprostředí ....................................................................................................................... 2 

2.2 Struktura trhu .......................................................................................................................... 2 

2.3 Klíčové společnosti .................................................................................................................. 2 

2.4 Segmentace trhu ..................................................................................................................... 3 

2.5 Konkurenční intenzita.............................................................................................................. 3 

2.5.1 Vydavatelství Bauer Media, v.o.s. ................................................................................... 3 

2.5.2 Vydavatelství Burda Praha, spol. s r.o. ............................................................................ 4 

2.5.3 Vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, s.r.o. ................................................................. 4 

2.5.4 Vydavatelství RF Hobby, s r.o. ......................................................................................... 4 

3. Teoretická východiska marketingové komunikace ....................................................................... 10 

4. Metodika výzkumu ........................................................................................................................ 19 

4.1 Přípravná fáze ........................................................................................................................ 19 

4.1.1 Cíl a obsah výzkumu ...................................................................................................... 19 

4.1.2 Hypotézy ........................................................................................................................ 19 

4.1.3 Časový harmonogram.................................................................................................... 19 

4.1.4 Plán výzkumu a zdůvodnění .......................................................................................... 20 

4.1.5 Rozpočet výzkumu ......................................................................................................... 20 

4.2 Realizační fáze ....................................................................................................................... 20 

4.2.1 Velikost a struktura výběrového souboru ..................................................................... 20 

4.2.2 Shromažďování dat ........................................................................................................ 20 

4.2.3 Zpracování a analýza dat ............................................................................................... 21 

4.2.4 Problémy vzniklé při realizaci výzkumu ......................................................................... 21 

5. Analýza inzerce v tištěných časopisech ......................................................................................... 22 

5.1 Harper´s Bazaar ..................................................................................................................... 22 



 

 

5.1.1 Celkový odhad příjmů z reklamy ................................................................................... 22 

5.1.2 Produktové zaměření inzerce ........................................................................................ 24 

5.1.3 Výdělek za typ formátu inzerce ..................................................................................... 26 

5.1.4 Vývoj množství inzerce v jednom výtisku ...................................................................... 28 

5.2 Cosmopolitan ........................................................................................................................ 30 

5.2.1 Celkový odhad příjmů z reklamy ................................................................................... 30 

5.2.2 Produktové zaměření inzerce ........................................................................................ 32 

5.2.3 Výdělek za typ formátu inzerce ..................................................................................... 34 

5.2.4 Vývoj množství inzerce v jednom výtisku ...................................................................... 36 

5.3 Dolce Vita* ............................................................................................................................ 38 

5.3.1 Celkový odhad příjmů z reklamy ................................................................................... 38 

5.3.2 Produktové zaměření inzerce ........................................................................................ 40 

5.3.3 Výdělek za typ formátu inzerce ..................................................................................... 42 

5.3.4 Vývoj množství inzerce v jednom výtisku ...................................................................... 44 

5.4 Style ....................................................................................................................................... 46 

5.4.1 Celkový odhad příjmů z reklamy ................................................................................... 46 

5.4.2 Produktové zaměření inzerce ........................................................................................ 48 

5.4.3 Výdělek za typ formátu inzerce ..................................................................................... 50 

5.4.4 Vývoj množství inzerce v jednom výtisku ...................................................................... 52 

5.5 Ceníky .................................................................................................................................... 54 

6. Závěr .............................................................................................................................................. 56 

6.1 Vyhodnocení hypotéz ............................................................................................................ 57 

6.1.1 Hypotéza č. 1: Inzerce zabírá alespoň 15 % plochy časopisu ......................................... 57 

6.1.2 Hypotéza č. 2: Za jeden výtisk získá nakladatelství alespoň 2 miliony Kč ..................... 57 

6.2 Doporučení ............................................................................................................................ 58 



1 

 

1. Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila Analýzu inzerce ve vybraných tištěných 

časopisech pro ţeny. 

Tato tématika je pro mě zajímavá především tím, ţe dnes můţeme na trhu nalézt 

nepřeberné mnoţství těchto časopisů. Zajímavé na tom však je, ţe o jednom tématu 

pojednávají dva aţ tři různé časopisy, někdy i více. Zajímalo mě, jak si v těchto časopisech 

stojí reklamy. Také jsou o jednom a tomtéţ výrobku? Nebo se kaţdý časopis, i kdyţ 

pojednávající o tom samém, zaměřuje na různé reklamy?  

Další věc, díky které jsem si téma vybrala, je rozšířenost fenoménu ţenský časopis. Jistě 

existuje také spousta časopisů pro muţe, přesto jsou časopisy pro ţeny rozhodně na domácím 

trhu doménou.  

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo podrobně prozkoumat a popsat strukturu inzerce 

uveřejňované v tištěných časopisech věnovaných především čtenářkám – ţenám. Podrobně 

jsem se zaměřila na typy reklam, uveřejňovaných v časopisech Cosmopolitan, Style, Harper´s 

Bazaar a Dolce Vita*.  

Výzkum byl zaměřen na zjištění skutečnosti, které výrobky či sluţby jsou v tištěných 

časopisech nabízeny a podporovány nejčastěji, v jakém formátu jsou reklamy uveřejňovány 

a jaké z nich nakladatelství za jeden prodaný časopis získává prostředky. 

Také byla zjišťována frekvence, v jaké se reklamy v jednotlivých výtiscích objevují 

a zdali jsou zaměřeny pouze na ţeny (coţ i v případě, ţe jde o časopisy pro ţeny, nemusí být 

pravidlo). 
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2. Charakteristika trhu ženských časopisů 

 

2.1 Makroprostředí 

Česká republika měla k 31. prosinci 2009 10 506 813 obyvatel.  

Podle údajů Českého statistického úřadu k 31. 12. 2008 tvořily 50,9 % obyvatelstva 

České republiky ţeny, 49,1 % obyvatelstva pak tvořili muţi. 

Na nákup ţenských časopisů má jistě vliv nejen fakt, ţe ţeny tvoří větší polovinu 

obyvatelstva České republiky, ale také emancipace ţen, která se začala poprvé objevovat 

v 19. století. Ţenské časopisy jsou dobrým nástrojem, který poskytuje mnoha ţenám zcela 

jistě uţitečné rady ve všech oblastech ţivota. 

 

2.2 Struktura trhu 

Strukturu trhu časopisů pro ţeny můţeme označit jako dokonalou konkurenci. Na českém 

trhu nalezneme nepřeberné mnoţství časopisů určených čtenářkám od mladých dívek 

aţ po zralé ţeny.  

Také témata těchto časopisů pokrývají snad všechny oblasti zájmů dnešních moderních 

ţen - od dokonalé postavy přes módní doplňky aţ po bydlení a péči o rodinu. 

Protoţe vydavatelů těchto časopisů je hodně a stejně tak jejich čtenářek, jsou všichni 

příjemci ceny. Vstup na trh časopisů pro ţeny je volný. 

 

2.3 Klíčové společnosti 

Největším vydavatelstvím exkluzivních časopisů v České republice je společnost 

Stratosféra, s.r.o. V současné době vydává Esquire, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, 

CosmoGIRL!, Speed, Style, Spy, Dolce Vita*, Autocar, Jackie, Stuff, F1 Racing, Love Star, 

Family Star, Top Gear a FHM. 

Vydavatelství bylo zaloţeno v roce 1996 Antoninem Herbeckem a společností Strategie. 

Současnými vlastníky jsou nizozemská vydavatelská společnost Sanoma - Hearst Prague B.V. 

a Beheer-en Belegginsmaatschappij Buka B. V. 
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Společnost Stratosféra si jako cíl stanovila dynamicky pronikat do nových segmentů 

mediálního trhu a získávat v něm pro své tituly vedoucí postavení. Svou vydavatelskou 

činnost začala Stratosféra v roce 1996 s jediným titulem, časopisem Esquire. Dnes vydává 

celkem šestnáct časopisů. Ve Stratosféře v současné době pracuje téměř 250 lidí a věkový 

průměr zaměstnanců se pohybuje kolem dvaceti osmi let. 

 

2.4 Segmentace trhu 

Trh časopisů pro ţeny lze členit na časopisy věnované módě, bydlení, těhotenství 

a dětem, zdravému ţivotnímu stylu, ţivotnímu stylu obecně a v neposlední řadě také 

novinkám ze světa celebrit. 

Zatímco časopisy o módě, novinkách týkajících se celebrit a zdravém ţivotním stylu jsou 

určeny především mladým ţenám do 25 let, časopisy o bydlení, těhotenství a dětech jsou 

určeny hlavně ţenám nad 25 let. 

Toto rozdělení samozřejmě nemusí být pravidlem, v kaţdé generaci se jistě najde mnoho 

ţen, které si přečtou časopisy určené i jiné věkové kategorii. 

 

2.5 Konkurenční intenzita 

Mezi vydavateli, soustředícími se na trh časopisů pro ţeny, Stratosféra jasného 

konkurenta nemá. Na českém trhu se několik vydavatelů ţenských časopisů najde, ţádný však 

neprodukuje tolik titulů zaměřených na ţeny jako právě vydavatelství Stratosféra, s.r.o. 

 

2.5.1 Vydavatelství Bauer Media, v.o.s. 

Bauer Media se orientuje především na vysokonákladové časopisy pro ţeny a mládeţ, 

časopisy společenské a na časopisy věnované bydlení a architektuře. Pro ţeny vydává např. 

časopis Bravo. 
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2.5.2 Vydavatelství Burda Praha, spol. s r.o. 

Burda Praha patří k vydavatelské skupině Burda Eastern Europe, která začala se svými 

vydavatelskými aktivitami na českém trhu jiţ v roce 1990. V následujícím roce vydala Burda 

Praha svůj první časopis: Burda - nejznámější titul pro ţeny na světě - a od té doby 

se s mnoha dalšími tituly úspěšně umisťuje na českém trhu. K titulům vydávaným pro ţeny 

se řadí např. časopis Betynka. 

 

2.5.3 Vydavatelství Hachette Filipacchi 2000, s.r.o. 

HF je dynamické vydavatelství stále se rozrůstající řady úspěšných společenských 

časopisů v České republice. Do jeho portfolia patří nejúspěšnější časopis na světě - módní 

legenda Elle, která vychází jiţ ve 36 zemích, nejprodávanější společenský měsíčník pro ţeny 

Marianne, jednička mezi tituly pro náročné muţe Maxim a největší světový časopis o filmu 

Premiere. 

 

2.5.4 Vydavatelství RF Hobby, s r.o. 

Vydavatelství RF Hobby se řadí mezi nejvýznamnější vydavatelství časopisů na českém 

trhu. Společnost je rodinou prestiţních a renomovaných časopisů, které jsou často i lídry 

ve svém segmentu. Ve své pestré vydavatelské produkci se orientuje jak na ţeny – čtenářky 

(s časopisy Doteky štěstí, Fashion Club, Paní domu, Paparazzi a Top Class), tak i muţe - 

čtenáře a také děti. 
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Leden 39 173

Únor 37 090

Březen 31 920

Duben 32 779

Květen 34 411

Červen 34 168

Červenec 37 965

Srpen 38 637

Září 33 794

Říjen 34 478

Listopad 31 950

Prosinec 25 431

2008

Leden 30 506

Únor 31 022

Březen 30 492

Duben 27 325

Květen 27 608

Červen 34 632

Červenec 30 786

Srpen 36 479

Září 32 426

Říjen 30 939

Listopad 25 957

Prosinec 25 814

2009

Jak jsem jiţ uvedla, tématem mé práce je Analýza inzerce ve vybraných tištěných 

časopisech pro ţeny. Proto jsem se rozhodla zkoumat mnoţství inzerce v  časopisech Harper´s 

Bazaar, Cosmopolitan, Dolce Vita* a Style a její vývoj v časovém období dvou let. Všechny 

tyto tituly jsou vydávány nakladatelstvím Stratosféra, s.r.o. 

Nyní bych Vám tyto vybrané časopisy ráda stručně představila: 

 

Cosmopolitan – Nejčtenější časopis pro mladou ženu 

„Časopis o ţivotním stylu určený pro miliony 

hravých a nebojácných ţen, které si přejí uspět 

ve všech oblastech ţivota.“ Viz (12) 

V kaţdém výtisku lze najít článek o slavné 

osobnosti – ţeně a různé typy rad od zdraví aţ 

k radám v intimním ţivotě. V jednotlivých číslech 

jsou také zveřejňovány skutečné příběhy ze ţivota 

čtenářek, tipy a triky na fyzickou i psychickou 

krásu, články upozorňující na nejrůznější 

nebezpečí číhající na ulicích a také vţdy alespoň 

jeden článek popisující muţský svět, pochopitelně 

očima muţe.  

 

Obrázek 1 Obálka českého Cosmopolitanu 

(http://media.photobucket.com) 

 

Vydavatelem časopisu Cosmopolitan je v České republice společnost Stratosféra, s.r.o. 

Časopis je vydáván měsíčně a má 148 stran. 

Obrázek 2 Prodané náklady časopisu 

Cosmopolitan (v ks) 

Viz (12) 
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Leden 31 140

Únor 29 950

Březen 32 493

Duben 31 254

Květen 28 656

Červen 30 299

Červenec 33 121

Srpen 31 913

Září 36 282

Říjen 33 002

Listopad 28 844

Prosinec 29 765

2008

Leden 26 236

Únor 24 754

Březen 28 278

Duben 27 317

Květen 27 464

Červen 23 018

Červenec 26 192

Srpen 32 102

Září 34 665

Říjen 24 880

Listopad 26 524

Prosinec 26 703

2009

Harper´s Bazaar – Časopis pro Váš nový styl 

„Harper´s Bazaar je nejprestiţnější módní 

časopis na světě, je určen ţenám, které uţ 

nemyslí jen na sex. Harper´s Bazaar dokáţe 

čtenářky přesvědčit, ţe luxus je přirozenou 

součástí jejich ţivota.“ Viz (14) 

Do pravidelné rubriky se řadí články o kráse 

a zdraví, módě, dietách a cestování a nechybí 

ani skutečné příběhy, horoskopy a články 

o celebritách. Součástí časopisu je také 

poradna, kde jsou čtenářkám zodpovězeny 

jejich nejrůznější otázky. 

Stejně jako u Cosmopolitanu vydává tento 

časopis společnost Stratosféra, s.r.o. Jedná se 

o měsíčník obsahující 148 stran. 

Obrázek 3 Obálka českého Harper´s Bazaaru 

(http://tengossip.com) 

 

Obrázek 4 Prodané náklady časopisu Harper´s Bazaar (v ks) Viz (12) 
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Dolce Vita* – Luxusní průvodce pro Váš sladký život 

„Dolce Vita* je časopis o tom, jak si uţívat 

ţivota právě teď a tady. Oslňující pohled 

na design, architekturu, cestování, ale i módu.“ 

Viz (14) 

K pravidelným rubrikám se řadí hot list, první 

liga – věnováno světu moderní architektury, 

ego – články týkající se různých událostí 

a osobností nejen České republiky, na tělo – 

nejnovější módní trendy, reservé – tipy 

na nejlepší restaurace a vinárny, trip – rady 

kam na dovolenou a servis. 

V kaţdém čísle také nalezneme aktuální 

události týkající se daného ročního období 

a novinky z domova i ze světa. 

Obrázek 5 Obálka českého Dolce Vita* 

http://nd01.blog.cz 

 

I tento časopis vydává jednou měsíčně společnost Stratosféra, s.r.o. a obsahuje 196 stran. 

Prodaný náklad časopisu Dolce Vita* se bohuţel nepodařilo zjistit, informace nebyli 

ochotni poskytnout ani lidé kontaktovaní přímo v nakladatelství Stratosféra, s.r.o.
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Leden 10 513

Únor 11 151

Březen 12 811

Duben 11 767

Květen 10 325

Červen 12 036

Červenec 12 699

Srpen 15 782

Září 14 083

Říjen 12 146

Listopad 13 891

Prosinec 11 557

2009

Leden 13 231

Únor 12 583

Březen 13 695

Duben 12 303

Květen 11 297

Červen 12 703

Červenec 11 570

Srpen 12 350

Září 12 764

Říjen 10 275

Listopad 9 904

Prosinec 10 236

2008

Style – Časopis pro Váš život i kabelku 

„Časopis Style je o všem, o čem ţeny ţijí. Ţivotní 

vztahy, touha být sama sebou a přitom 

se orientovat v módních trendech pro kaţdou 

příleţitost. Style ztloustl, ale právě proto 

se čtenářkám líbí.“ Viz (14) 

Do pravidelné rubriky patří módní téma, článek 

o slavné osobnosti, tipy na krásu a zdraví, 

skutečné příběhy čtenářek – ţivotní realita, rady 

ohledně bydlení a vaření, doporučené destinace 

stojící za navštívení a horoskopy. V jednotlivých 

číslech lze také nalézt nakupovací triky a různé 

články o vztazích. 

Taktéţ časopis Style (se 148 stranami) vydává 

společnost Stratosféra, s.r.o. a to jednou měsíčně. 

Obrázek 6 Obálka britského Style 

(http://stylefrizz.com) 

 

Obrázek 7 Prodané náklady časopisu Style (v ks) Viz (12) 
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Samozřejmostí ve všech těchto titulech je reklama na nejrůznější výrobky, o které by 

čtenářky mohly mít zájem. Jedná se o inzerci na kosmetické výrobky, oblečení a obuv, 

ale také cvičební pomůcky a doplňky výţivy. 

Časopis Cosmopolitan je určen pro ţeny ve věku 18 – 40 let se středními příjmy. Style 

a Harper´s Bazaar jsou vydávány pro ţeny ve věku 25 – 45 let se středními a vyššími příjmy. 

Na rozdíl od předchozích titulů je časopis Dolce Vita* věnován nejen ţenám, ale také muţům 

ve věku od 28 let s nadprůměrnými příjmy. 



10 

 

3. Teoretická východiska marketingové komunikace 

 

Propagace výrobků a sluţeb a komunikace s obchodními partnery a zákazníky je 

nedílnou součástí marketingového mixu. Cílem komunikace je snaha ovlivnit kupní chování 

lidí na základě procesu prezentace nápadů, sdílení myšlenek a šíření marketingových 

informací. Z teoretického hlediska by se dal proces komunikace mezi partnery popsat tak, 

ţe autor sdělení (organizace nebo jednotlivec) vysílanou informaci zakóduje (napíše, nahraje, 

nafilmuje) a pomocí přenosového média odešle příjemci. Ten pak přijatou zprávu přijme, 

dekóduje a určitým způsobem na ni zareaguje. Ke komunikaci mezi partnery tedy dochází 

tehdy, jestliţe autor informace vyšle zprávu, příjemce ji zachytí a oba pak dospějí k určitému 

sdílenému názoru. Komunikační proces můţe být narušen tzv. komunikačním šumem. Tímto 

termínem je označováno vše, co způsobuje narušení komunikačního procesu v důsledku 

působení rušivých elementů. Ty mohou být dvojího druhu – vnější (např. nekvalitní spojení) 

nebo vnitřní (např. nepozornost posluchačů). 

Výsledkem komunikačního procesu je zpětná vazba - odezva příjemce na přijatou 

informaci. Příjemce můţe reagovat určitou fyzickou aktivitou, myšlenkovým procesem nebo 

slovní reakcí, popř. gestem apod. a odezva příjemce můţe být pozitivní nebo negativní (např. 

návštěva obchodu, nákup zboţí nebo odmítnutí nabídky, účast na určité akci, sponzorování 

atd.).  

Komunikační proces se tedy skládá z osmi prvků - odesilatele, zakódování, zprávy, 

přenosového média, dekódování, příjemce, odezvy (zpětné vazby) a šumu (viz obr. 8).  

 

 

Obrázek 8 Komunikační proces 

(http://reserse-reklama.wz.cz) 
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Proces marketingové komunikace se obvykle skládá z těchto základních sloţek:  

a) volba cílového publika (segmentu trhu); 

b) stanovení poţadované zpětné vazby, kterou můţe být např. snaha o upoutání 

pozornosti, vzbuzení zájmu, vyvolání touhy nebo podnícení příjemců k akci; 

c) volba typu sdělení (rozhodnutí o obsahu, struktuře a formě sdělení); 

d) volba komunikačního média; 

e) volba mluvčího; 

f) zpětná vazba - vyhodnocení účinnosti procesu komunikace. Viz (5) 

Při volbě cílového segmentu je třeba vţdy přesně vědět co, kdy, kde a komu má být 

sděleno. Autor sdělení musí mít také jasno o tom, co vlastně příjemci poţadují a musí být 

schopen na tyto jejich poţadavky rychle a pruţně reagovat. Smysl druhého kroku je celkem 

jasný, neboť konečným cílem všech komunikačních snah je vţdy a pouze to, aby se cílové 

publikum v konečné fázi rozhodlo nabízené produkty koupit. Při volbě typu sdělení se jeho 

autor musí rozhodnout o obsahu sdělení (tj. o tom, zda bude pouţito racionálních, 

emocionálních nebo morálních argumentů), struktuře (tj. zda budou informace vycházet 

z obecných faktů a směřovat ke konkrétní výzvě nebo naopak bude zpráva obsahovat určité 

doporučení anebo ponechá konečné rozhodnutí na příjemci samotném, také se zabývá tím, 

zda budou příjemci upozorněni i na moţná rizika) a formě (např. grafická úprava, barevnost, 

nálada sdělení, audiální stránka apod.). 

Volbě pouţitého média a mluvčího je také třeba věnovat náleţitou pozornost, neboť 

zpráva získaná z důvěryhodného a spolehlivého zdroje je vţdy příjemcem vnímána mnohem 

lépe neţ informace prezentována neznámou osobou nebo v bulvárním časopise. 

Při marketingové komunikaci se proto pouţívá ucelený soubor takových nástrojů, které 

umoţňují jak efektivní řízení trţních procesů a účelnou komunikaci s obchodními partnery, 

tak také cílevědomé ovlivňování nákupního a spotřebního chování zákazníků. Při této 

činnosti, která se také označuje termínem komunikační mix, se v současnosti pouţívá 

kombinace pěti důleţitých nástrojů, jimiţ jsou: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 práce s veřejností (public relations), 
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 osobní prodej, 

 přímý marketing. 

Kaţdý z těchto nástrojů marketingové komunikace má svou vlastní odlišnou cestu, kterou 

podnik můţe sdělovat svým současným a také potenciálním zákazníkům vše, co povaţuje 

za potřebné a důleţité. V současnosti není pravděpodobné, aby jakýkoliv podnik prosperoval 

bez marketingové komunikace, a jiţ poměrně dlouhou dobu existují dva odlišné přístupy 

ke komunikaci s veřejností a jak účinnost vybrané komunikace hodnotit. První z nich říká, 

ţe účinnost marketingové komunikace lze hodnotit pouze na základě prokazatelných 

a měřitelných výsledků, např. na základě dosaţeného obratu, nárůstu objemu prodeje, vyššího 

zisku apod. Druhý přístup vychází z toho, ţe úspěšnost kaţdé propagační akce se hodnotí 

podle toho, jestli se podařilo docílit změn v postojích spotřebitelů a jakých, jak dobře byla 

celá propagační kampaň připravena a v jaké konečné výši na ni byly vynaloţeny prostředky. 

Jakákoliv propagační činnost prováděná v praxi si vyţaduje plánovité, předem dobře 

připravené, zorganizované a cílevědomé rozhodování, jehoţ součástí je také definování pěti 

faktorů, jimiţ jsou: 

1. Poslání (mission) 

2. Sdělení (message) 

3. Pouţitá média (media) 

4. Peníze (money) 

5. Měření výsledků (measurment) 

 

V průběhu let vznikla a byla postupně zdokonalována celá řada modelů chování 

zákazníků, které objasňují, co daný model marketingové komunikace sleduje a čeho má být 

jeho aplikací do praxe dosaţeno. Jedním z nejznámějších a nejčastěji pouţívaných modelů je 

systém AIDA. Kaţdé písmeno v této zkratce je počátečním písmenem kaţdého slova modelu 

a vyjadřuje posloupnost myšlení, rozhodování a způsob jednání zákazníků: 

A – Attention (upoutání pozornosti), 

I – Interest (navození zájmu), 

D – Desire (vzbuzení touhy), 

A – Action (vlastní nákup). 
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V širším pojetí nákupního rozhodovacího procesu zákazníka má tedy propagace pomocí 

svých nástrojů vstupovat do několika fází a ovlivňovat je.  

Jsou to následující fáze: 

 uvědomění si a rozpoznání potřeby, 

 definování potřebného výrobku, 

 poznání dodavatelů, 

 uţší výběr dodavatelů, 

 rozhodnutí o dodavateli, 

 nákup produktu. 

 

Existují dvě základní strategie, jak se produkt můţe dostat od výrobce k zákazníkovi, jak 

ho zákazníkovi představit a vzbudit v něm o tento výrobek zájem. Jsou to: 

 

1. Metoda tlaku (push method), kdy se výrobce intenzivně snaţí „protlačit“ distribučními 

cestami co nejvíce zboţí ke spotřebiteli, k čemuţ vyuţívá různé propagační aktivity, 

jako je např. reklama, podpora prodeje, osobní prodej atd. 

2. Metoda tahu (pull method), kdy zákazníci sami vyţadují určité zboţí, které „táhnou“ 

přes obchodníky aţ od výrobce, obvykle pod vlivem reklamy, kladných referencí 

a osobních zkušeností s výrobkem apod. Tím je tvořen mechanismus tahu zboţí.  

 

Obvykle není pouţíván pouze jeden oddělený přístup, ale často jsou obě tyto strategie 

zkombinovány dohromady, vzniká tzv. push-pull metoda. Viz (6) 

 

Protoţe se ve své bakalářské práci zabývám analýzou inzerce v tištěných časopisech, 

rozepíši podrobněji téma reklamy, jakoţto součásti marketingové komunikace. 

 

Reklama je jedním z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůleţitějších nástrojů 

marketingového komunikačního mixu. Setkáváme se s ní v běţném ţivotě a to kaţdodenně, 

a je jeho nedílnou součástí. Reklama je placenou neosobní formou prezentace produktů 

a v podstatě vţdy představuje účelové a jednosměrné sdělení, pomocí kterého společnost 

komunikuje se svými zákazníky - stávajícími i potenciálními, a to většinou prostřednictvím 
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různých sdělovacích prostředků (médií). „Reklama se vyznačuje neuvěřitelně intenzivní 

schopností ovlivňovat nákupní chování a rozhodování velkého počtu lidí ve velmi krátkém 

časovém úseku a v široké geografické oblasti.“, říká Foret (2003). U reklamy lze poměrně 

snadno kontrolovat načasování sdělovaných informací, ale hlavně jejich obsah a formu. 

Hlavním cílem všech reklamních sdělení je přesvědčit spotřebitele, aby si určitý produkt 

koupil a tedy ho upřednostnil před konkurenční nabídkou. 

V České republice se reklama řídí kodexem, který byl vydán Radou pro reklamu. Tento 

kodex definuje pojem reklamy, její subjekty, základní a zvláštní poţadavky na reklamu. 

„Podle tohoto kodexu nesmí reklama navádět k porušování zákona, musí být slušná, čestná 

a pravdivá, musí respektovat zásady čestného soutěţení a nesmí sniţovat důvěru spotřebitelů. 

Zvláštní poţadavky kladené na reklamu se pak týkají hodnoty zboţí, cenových srovnání, 

napodobování, osobních doporučení, ochrany soukromí a záruk. Speciální ustanovení tohoto 

kodexu se pak týkají reklamy na alkohol, tabák a léky a vlivu reklamy na děti a mládeţ. 

Pouţívání srovnávací reklamy je však omezeno legislativou.“, jak tvrdí Foret (2003). 

 

Tradičně má reklama tři základní formy, které vycházejí jednak z časového aspektu 

a jednak z ţivotního cyklu výrobku. Jedná se o reklamu: 

 zaváděcí, 

 přesvědčovací a  

 připomínací. 

 

Zaváděcí reklama 

Funkce této formy reklamy je především informativní a jejím hlavním cílem je představit 

budoucím zákazníkům určitý nový produkt a popsat jeho vlastnosti. Pouţívá se při uvádění 

produktu na trh, často jiţ v určitém časovém předstihu, a to proto, aby byl u spotřebitelů 

vyvolán zájem, aby byla podnícena jejich zvědavost a aby byli na nový výrobek připraveni. 

Zaváděcí reklama by měla obsahovat především informace o základním uţitku nového 

produktu, o jeho kladných vlastnostech, o jeho přednostech oproti konkurenčním výrobkům, 

o jeho dostupnosti, ceně a způsobu pouţití. První zmínky o novém výrobku bývají často 

přesně zacíleny na určitý okruh zákazníků – segment. 
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Co se týče ţivotního cyklu produktu, pouţívá se zaváděcí reklama v jeho první fázi, tj. při 

jeho zavádění na trh, a jejím cílem je vytvoření primární poptávky. Výrobce touto formou 

oslovuje přímo spotřebitele a snaţí se je přimět k tomu, aby propagovaný produkt poţadovali 

od svých prodejců, ti od velkoobchodu a ten buď prostřednictvím agentů, nebo přímo 

od výrobců. 

 

Přesvědčovací reklama 

Hlavním cílem tohoto typu reklamy je přimět spotřebitele k tomu, aby kupovali 

propagovaný a ne jiný – zejména pak ne konkurenční – produkt. Zákazníci jsou 

přesvědčováni, aby jej preferovali před ostatními výrobky stejného nebo podobného 

charakteru a jsou jim k tomu předkládány nejrůznější důvody. Jednou z moţností, jak lze 

zákazníky účinně ovlivňovat, je pouţití tzv. srovnávací reklamy. Při tomto způsobu propagace 

se jedná o porovnání určitého produktu s produkty jinými (konkurenčními) a většinou 

se vyzvedávají jeho přednosti a klady. Nedostatky daného výrobku pak mohou být potlačeny 

nebo dokonce úplně zamlčeny. Srovnání pak mívají spíše obecnější charakter. 

V rámci ţivotního cyklu výrobku se přesvědčovací reklama vyuţívá zejména ve stádiu 

růstu, tedy v době, kdy se produkt uţ určitou dobu vyskytuje na trhu, jiţ si vybudoval určitou 

pozici a zájem o něj stoupá. V této fázi je nejdůleţitější dosáhnout především toho, aby si 

propagovaný výrobek dosaţenou pozici dále upevňoval a tím se následně jeho podíl na trhu 

zvětšil. 

 

Připomínací reklama 

Jiţ ze samotného názvu tohoto typu reklamy vyplývá, ţe jejím cílem je snaha neustále 

připomínat spotřebitelům to, ţe jejich oblíbený výrobek stále ještě existuje, ţe se vyrábí, ţe je 

na trh dodáván a případně také to, ţe i v budoucnu bude nadále zajišťován jeho nejen záruční, 

ale i pozáruční servis, ţe bude k dispozici dostatek náhradních dílů atd. Právě posledně 

jmenovaná skutečnost hraje u velké části zákazníků při rozhodování o koupi toho či onoho 

výrobku velmi důleţitou roli a pozitivní údaje tohoto typu mají v konkurenčním boji značnou 

váhu. Jen málo zákazníků by si například koupilo poměrně drahý mobilní telefon, televizor 

nebo automobil, kdyby neměli dostatečně zajištěnu moţnost oprav. V tomto druhu reklamy 

jsou často zmiňovány nové nebo vylepšené uţitné vlastnosti jiţ známého a oblíbeného 

produktu. Viz (1) 
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Při přípravě reklamní kampaně je důleţité vybrat odpovídající média, která tvoří tzv. 

mediální mix. Média je třeba vybrat tak, aby co nejlepším způsobem oslovila cílové skupiny 

vybraných zákazníků, aby nejen přenášela informace, ale také dokázala vyvolat emoce. 

Důleţité je také zaměření média na specifické trţní segmenty, jeho schopnost co nejrychleji 

šířit sdělení a umístění média v prostředí, které odpovídá vybrané cílové skupině. 

Při rozhodování, jaká média vyuţít, je postup většinou stanoven ve dvou krocích: 

1. stanovení typů médií v mediálním mixu (podle toho, jak odpovídají cílům kampaně 

nebo jejím jednotlivým etapám); 

2. stanovení optimální kombinace médií (přesné určení např. nasazení inzerce 

do jednotlivých titulů, rozhlasové a televizní reklamy do jednotlivých stanic, příp. 

bloků atd.). 

 

Jednotlivé typy médií mají své přednosti i slabší stránky, které je třeba při plánování 

konkrétní reklamní kampaně zváţit a počítat s nimi. Většinou je vyuţívána televize, tisk, 

venkovní reklama, rozhlas a internet. Existuje také mnoho dalších médií, které lze zvolit jako 

doplňkové. Ve své bakalářské práci se zabývám inzercí v tištěných časopisech, proto zde 

podrobněji rozeberu výhody a nevýhody reklamy v časopisech. 

 

Výhody: 

 moţnost zasaţení specifických cílových skupin (při mnoţství i pestrosti titulů na trhu 

je moţné zvolit časopis odpovídající současným i potenciálním zákazníkům); 

 delší ţivotnost a pravidelnost (ve srovnání s ostatními médii časopisy dávají moţnost 

vracet se k inzerci a většinou má jeden výtisk více čtenářů, moţnost oslovovat cílovou 

skupinu pravidelně); 

 vyšší kvalita reprodukce (lepší barevná reprodukce, ovlivnění vnímání); 

 vyuţití redakčního kontextu (např. umístění inzerátu na kosmetiku v příslušné rubrice 

luxusního časopisu pro ţeny ovlivní jeho vnímání a přijetí); 

 podrobnost a věrohodnost informací (je společná s novinami, ale časopis má moţnost 

pracovat s barevnou informací a podrobné zpracování témat vede k vyšší akceptaci). 
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Nevýhody: 

 delší doba realizace (delší výrobní lhůty především u titulů vydávaných měsíčně 

prodluţují dobu od zadání do vytištění inzerátu); 

 přeplněnost (vyšší neţ u ostatních médií, má-li časopis na své ploše 50 % inzerce, je 

obtíţné čtenáře zaujmout); 

 celoplošnost (nelze kampaň přizpůsobit dle regionů na rozdíl od novin, které mají 

svoje regionální vydání); 

 delší doba k vybudování čtenářské obce (časopisy čte obvykle více čtenářů a potřebují 

4-7 týdnů pro dosaţení celkové čtenářské obce). 

 

Při tvorbě inzerátů do časopisů jsou kladeny velké nároky na kreativitu, která by měla 

odpovídat stylu časopisu. Viz (2) 
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Pro sběr dat vyuţitých v této bakalářské práci byly pouţity metody sekundárního 

výzkumu. 

Sekundární výzkum, také známý jako výzkum od stolu, zahrnuje sběr dat, která jiţ 

existují – byla posbírána někým jiným a pro jiný účel a jsou stále k dispozici. Data mohou být 

získána z interních nebo externích zdrojů. 

Interní zdroje údajů získáme nahlédnutím do všech zapisovaných či vytištěných materiálů 

společnosti, pro kterou je výzkum zpracován. Interními zdroji sekundárních informací jsou 

například výkazy nákladů a trţeb, výkazy zisků a ztrát, finanční plány, přehledy výroby, 

databáze dodavatelů, konkurentů a prostředníků, registrace zákazníků, reklamace, zprávy 

z obchodních cest apod. 

Externí zdroje údajů pochází z prostředí, nacházejícího se mimo společnost, pro kterou je 

výzkum zpracován. Externími zdroji sekundárních informací jsou například podklady 

vládních orgánů, nařízení státních a místních orgánů, veškerá legislativa, odborné publikace, 

noviny, časopisy, sdělovací prostředky, prospekty, katalogy, inzerce, výzkumné zprávy, 

informační databáze apod. 

V poslední době se nejčastěji pouţívaným zdrojem při získávání informací stává internet. 

Mezi jeho přednosti patří především rychlost při vyhledávání, sběru a zpracování informací 

a také minimální náklady v porovnání s ostatními zdroji informací. 

Při tvorbě projektů vţdy postupujeme tak, ţe nejprve provedeme sekundární výzkum, 

díky kterému získáme základní znalosti problému. Sekundární výzkum také můţe poskytnout 

uţitečná vodítka, která nám pomohou vytěţit maximum ze stanoveného rozpočtu. Pokud nám 

posbíraná data nestačí na vyřešení problému, přejdeme ke sběru primárních informací. 

 

Výhody sekundárního výzkumu: 

 Levný; 

 Časově úsporný; 

 Moţnost obdrţet velké mnoţství informací ve velmi krátkém čase. 

 

Nevýhody sekundárního výzkumu: 

 Data mohou být zastaralá; 

 Data mohou být nepřesná; 

 Mnoţství dostupných informací můţe být omezeno. Viz (10) 
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4. Metodika výzkumu 

Kapitola metodiky výzkumu se věnuje přípravné a realizační fázi. Přípravná fáze 

zahrnuje určení cíle a obsahu výzkumu, definování hypotéz, stanovení časového 

harmonogramu práce, plán výzkumu a jeho zdůvodnění. Na přípravnou fázi navazuje fáze 

realizační, ve které bude stanovena skutečná velikost a struktura výběrového souboru, 

definován způsob shromaţďování, zpracování a analýzy dat a také problémy vzniklé při 

realizaci výzkumu. 

 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Cíl a obsah výzkumu 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo podrobně prozkoumat a popsat strukturu inzerce 

uveřejňované v tištěných časopisech věnovaných především čtenářkám – ţenám. Výzkum byl 

zaměřen na zjištění skutečnosti, které výrobky či sluţby jsou v tištěných časopisech nabízeny 

a podporovány nejčastěji, v jakém formátu jsou reklamy uveřejňovány a jaké z nich 

nakladatelství za jeden prodaný časopis získává prostředky. 

 

4.1.2 Hypotézy 

Hypotéza č. 1: Inzerce zabírá alespoň 15 % plochy časopisu 

Hypotéza č. 2: Za jeden výtisk získá nakladatelství alespoň 2 miliony Kč 

 

4.1.3 Časový harmonogram 

Časový interval Aktivita 

28. 10. 2009 – 10. 11. 2009 Definování cíle a obsahu výzkumu 

15. 11. 2009 – 31. 12. 2009 Vypracování teoretické části 

01. 12. 2009 – 20. 12. 2009 Tvorba formuláře 

01. 01. 2010 – 12. 01. 2010 Tvorba charakteristiky trhu 

14. 01. 2010 – 28. 02. 2010 Sběr sekundárních informací 

01. 03. 2010 – 16. 03. 2010 Metodika výzkumu 

18. 03. 2010 – 10. 04. 2010 Analýza a vyhodnocení dat 

11. 04. 2010 – 30. 04. 2010 Interpretace výsledků, návrhy a doporučení, závěr 
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4.1.4 Plán výzkumu a zdůvodnění 

Zdrojem informací se pro účely mé bakalářské práce stala sekundární data získaná 

z vybraných tištěných časopisů pro ţeny, kterými byly zvoleny Cosmopolitan, Style, Harper´s 

Bazaar a Dolce Vita*.  

 

4.1.5 Rozpočet výzkumu 

Náklady na výzkum byly v podstatě nulové. Nebylo zapotřebí zakoupit ţádný výtisk 

vybraných časopisů, neboť byly všechny zapůjčeny v knihovně. Z pohledu nákladů 

na členství v knihovně je moţné uvést částku 100 Kč na 6 měsíců, pokud bychom tedy 

počítali se dvěma týdny práce potřebné na sběr dat, vychází nám částka na cca 8,40 Kč 

za celý výzkum. 

 

4.2 Realizační fáze 

4.2.1 Velikost a struktura výběrového souboru 

Data byla získána ze dvou ročníků výše uvedených časopisů (jednalo se o roky 2008 

a 2009), přičemţ všechny časopisy jsou měsíčníky - jeden ročník tedy obsahoval 12 výtisků. 

Dohromady byla data posbírána z celkem 96 výtisků. V časopisech Cosmopolitan, Style 

a Harper´s Bazaar bylo prozkoumáno shodně 148 stran, v časopise Dolce Vita* 196 stran. 

 

4.2.2 Shromaţďování dat 

Nástrojem sběru dat se stal vytvořený formulář, do nějţ byla zjištěná data zapisována. 

Formulář obsahoval výběr formátu reklamy a také druhu výrobku, kterého se reklama týkala. 

Sběr dat probíhal po dobu dvou týdnů, přičemţ k zapůjčení časopisů bylo vyuţito sluţeb 

Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. V jejích prostorách byly časopisy jednotlivě 

procházeny a zjištěná data okamţitě zanesena do formuláře. Ke sběru dat docházelo vţdy 

v dopoledních hodinách, kdy se ve studovně knihovny nacházelo minimální mnoţství lidí 

a bylo vyloučeno co nejvíce rušivých elementů. 
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4.2.3 Zpracování a analýza dat 

Posbíraná data byla umístěna do formuláře, byly vytvořeny absolutní a relativní četnosti 

a data byla postupně vyhodnocena pomocí aplikace MS Excel. V téţe aplikaci byly také 

vytvořeny grafy a tabulky popisující vyhodnocené skutečnosti. Textová část vyhodnocení 

byla interpretována pomocí MS Word. 

 

4.2.4 Problémy vzniklé při realizaci výzkumu 

Při získávání informací o nákladech jednotlivých časopisů se bohuţel projevila neochota 

nakladatelství poskytnout tyto informace, i přesto, ţe byl navázán kontakt prostřednictvím 

e-mailu. Data popisující prodané náklady časopisů Cosmopolitan, Style a Harper´s bazar byla 

nalezena na internetových stránkách jednotlivých časopisů. Prodaný náklad časopisu Dolce 

Vita* se však na jeho stránkách nenacházel. 
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5. Analýza inzerce v tištěných časopisech 

Pomocí aplikace MS Excel bylo zpracováno celkem 96 výtisků uvedených časopisů, 

z toho 24 výtisků titulu Harper´s Bazaar, 24 výtisků titulu Cosmopolitan, 24 výtisků titulu 

Dolce Vita* a 24 výtisků titulu Style. 

Výsledné částky byly získány vynásobením celkového mnoţství výskytu inzerce 

ve sledovaných kategoriích s částkou získanou z oficiálního ceníku pro jednotlivé typy 

inzerce v jednotlivých časopisech, vydaného společností Stratosféra, s.r.o. pro roky 2008 

a 2009. 

Ceníky jsou k nahlédnutí v přílohách práce, viz příloha č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Do výpočtů nebyly započítány mnoţstevní slevy. 

 

5.1 Harper´s Bazaar 

5.1.1 Celkový odhad příjmů z reklamy 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe nakladatelství Stratosféra získalo v obou zkoumaných 

letech minimálně průměrně 3 miliony Kč za jeden výtisk pouze z prodaného místa na inzerci. 

Nejmenší získaná částka byla dosaţena v únoru 2009 a to 3 728 850 Kč a naopak nejvyšší 

v listopadu 2009 a to 16 457 600 Kč – tento nárůst tedy činil cca 340 %. 

Údaje jsou zobrazeny v grafu č. 1. 
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Graf č. 1 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2008 5 516 4 792 12 660 11 399 11 675 8 093 5 665 5 026 14 679 11 863 10 551 11 812
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Vývoj zisku za jeden výtisk v letech 2008 a 2009 v tis. Kč
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5.1.2 Produktové zaměření inzerce 

Z výsledků výzkumu dále vyplývá, ţe největší podíl výnosů byl v obou letech drţen 

v inzerci na oblečení – v roce 2008 to bylo průměrně 36 320 025 Kč a v roce 2009 průměrně 

33 729 300 Kč. I přesto, ţe v roce 2008 bylo průměrně zastoupení kategorie Oblečení 

v jednom výtisku pouze 21,32 %, zatímco v roce 2009 24,47 %. 

Na druhém místě se opět v obou letech umístila kategorie Doplňky, do které patří např. 

šperky, kabelky a podobně. V roce 2009 však zisk z této kategorie klesl téměř o 2 miliony Kč, 

tedy téměř neţ 10 %. 

Na třetím místě se kategorie poprvé rozcházejí, v roce 2008 se zde umístila kategorie 

Parfémy a průměrné zastoupení 7,69 %, v roce 2009 kategorie Jiné, zahrnující např. reklamy 

na výrobky pro muţe, zahradní potřeby, nabídky ubytovacích zařízení apod., v zastoupení 

11,18 %. 

Viz graf č. 2. 
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Graf č. 2 
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5.1.3 Výdělek za typ formátu inzerce 

Z výsledků výzkumu jednoznačně vyplývá, ţe největší mnoţství inzerce bylo uveřejněno 

na celostránkovém formátu. Tento typ formátu inzerce přinášel nakladatelství největší 

průměrné měsíční výnosy v obou sledovaných letech, i kdyţ v roce 2009 také klesl, tentokrát 

o téměř jeden a půl milionu Kč, tedy o cca 18,5 %. 

V roce 2009 taktéţ klesly výnosy za půlstránkovou inzerci, a to o cca 61 %. 

Na druhém místě se v obou letech umístila kategorie Dvoustránkové inzerce uvnitř 

časopisu. Rozdíl mezi lety 2008 a 2009 byl opět zřetelný, v prvním sledovaném roce činil 

výnos za tuto kategorii 1 046 250 Kč, o rok později to jiţ bylo o téměř 300 000 Kč méně 

(pokles o téměř 29 %). 

Na třetí pozici se v obou letech umístila inzerce zveřejňovaná na první dvoustraně, 

přičemţ výnosy z této kategorie byly velmi podobné – 450 000 Kč za rok 2008 a 470 000 Kč 

za rok 2009, tedy přírůstek o cca 4 %. 

Viz graf č. 3. 
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Graf č. 3 
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5.1.4 Vývoj mnoţství inzerce v jednom výtisku 

Mnoţství inzerce vyjadřuje procentuelní  podíl stran zabraných inzercí ze základního 

udávaného mnoţství stran v jednotlivých výtiscích. V roce 2009 se mnoţství celkově sníţilo 

oproti roku 2008. Zatímco v roce 2008 bylo největší mnoţství reklam inzerováno v listopadu 

– více neţ 56 %, v roce 2009 byl na inzerci nejbohatší měsíc září – téměř 46 %. Rozdíl mezi 

těmito hodnotami je tedy 10 %. 

Kladný rozdíl, tedy přírůstek od roku 2008, se objevil pouze dvakrát, z toho jednou mezi 

nejmenšími hodnotami a to 2 % - v roce 2008 to byl únor a necelých 15 %, v roce 2009 taktéţ 

únor a necelých 17 %. Druhý kladný přírůstek od roku 2008 byl zaznamenán v lednu, kdy 

rozdíl činil 1,35 %. 

Viz graf č. 4. 



29 

 

Graf č. 4 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
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5.2 Cosmopolitan 

5.2.1 Celkový odhad příjmů z reklamy 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe v roce 2009 došlo oproti předchozímu roku 

k celkovému sníţení příjmů z prodaného místa na inzerci v jednom výtisku. Jedinou výjimku 

tvořil měsíc březen, kdy v roce 2009 došlo k nepatrnému nárůstu oproti předchozímu roku – 

cca 3 %. 

K největšímu poklesu došlo mezi lety 2008 a 2009 v měsíci únor, kdy rozdíl představoval 

téměř 57 %. 

Největšího příjmu z reklamy bylo dosaţeno v květnu 2008 – 12 613 000 Kč, nejmenšího 

naopak v lednu 2009 – 3 230 000 Kč. Rozdíl tedy činil téměř 74 %. 

Viz graf č. 5. 
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Graf č. 5 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2008 5 616 9 604 7 251 12 431 12 613 11 036 8 790 6 892 7 774 10 280 10 346 8 403
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5.2.2 Produktové zaměření inzerce 

Z výsledků výzkumu dále vyplývá, ţe největší podíl výnosů byl v obou letech drţen 

v inzerci za kategorii Oblečení. Vyšších výnosů bylo dosaţeno v roce 2008 – 16 964 000 Kč. 

V roce 2009 došlo v této kategorii k poklesu o cca 15 % na 14 438 000 Kč. 

Na druhém místě se jiţ údaje za oba sledované roky rozcházejí. Zatímco v roce 2008 

se na něm umístila kategorie Obličejová kosmetika s výnosy 15 301 000 Kč, v roce 2009 to 

byla kategorie Tělová kosmetika a výnosy 8 307 000 Kč. Rozdíl mezi výnosy z kategorií 

umístěných na druhé pozici činil téměř 46 %.  

Na třetí pozici se údaje opět rozcházejí. V roce 2008 se zde umístila kategorie Tělová 

kosmetika. Výnosy z ní činily 10 169 000 Kč. V roce 2009 to byla kategorie Časopisy, která 

zahrnuje inzerci na ostatní časopisy vydávané společností Stratosféra. Výnosy z této kategorie 

činily 8 184 000 Kč. Rozdíl mezi těmito výnosy činil cca 19,5 %. 

Viz graf č. 6. 
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Graf č. 6 
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5.2.3 Výdělek za typ formátu inzerce 

Z výsledků výzkumu jednoznačně vyplývá, ţe největší mnoţství inzerce bylo uveřejněno 

na celostránkovém formátu. Tento typ formátu inzerce přinášel nakladatelství největší 

průměrné měsíční výnosy v obou sledovaných letech, i kdyţ v roce 2009 poklesl o téměř 

24 % - z 6 206 000 Kč na 4 733 000 Kč. 

Na druhém místě se kategorie v obou sledovaných letech rozchází. V roce 2008 se zde 

umístila kategorie Půlstránkové inzerce, z níţ plynuly průměrné měsíční výnosy ve výši 

965 000 Kč. V roce 2009 to byla kategorie 1. dvoustrana, z níţ nakladatelství získalo výnosy 

ve výši 550 000 Kč. Rozdíl mezi výnosy z těchto kategorií ve sledovaných letech činil 

cca 43 %. 

Kategorie 1. dvoustrana se v roce 2008 umístila aţ na třetí pozici a přinesla nakladatelství 

průměrný měsíční zisk 530 000 Kč. V roce 2009 tuto pozici obsadila kategorie Půlstránková 

inzerce s výnosem 406 000 Kč. I na tomto místě tedy došlo od roku 2008 k poklesu a to 

o cca 23 %. 

Viz graf č. 7. 
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Graf č. 7 
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5.2.4 Vývoj mnoţství inzerce v jednom výtisku 

Mnoţství inzerce vyjadřuje procentuelní  podíl stran zabraných inzercí ze základního 

udávaného mnoţství stran v jednotlivých výtiscích. V roce 2009 došlo k celkovému sníţení 

tohoto mnoţství oproti roku 2008 s jedinou výjimkou. Tou byl měsíc březen roku 2009, kdy 

došlo ke zvýšení mnoţství inzerce oproti roku 2008 o necelé 0,67 %, tedy ani ne 1 %. 

Největší mnoţství reklam bylo za oba sledované roky inzerováno v květnu 2008, kdy 

inzerce zabírala téměř 40 % stran jednoho výtisku. V roce 2009 bylo nejvíce reklamy 

inzerováno v červnu – 34,46 %. Rozdíl mezi nejvyššími hodnotami činil 5,54 %. 

Nejmenší mnoţství reklam bylo naopak inzerováno v lednu 2008 – 17,57 % a únoru 2009 

– 10,14 %. Rozdíl mezi hodnotami těchto měsíců činil 7,43 %. 

Viz graf č. 8. 
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Graf č. 8 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
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5.3 Dolce Vita* 

5.3.1 Celkový odhad příjmů z reklamy 

Nelze říci, ţe by od roku 2008 došlo ke zvýšení či sníţení příjmů z inzerce uveřejňované 

v jednotlivých výtiscích. Hodnoty měly spíše kolísající charakter. Přesto lze říci, 

ţe výnosnější byl z pohledu inzerce rok 2008. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe nejvíce příjmů z uveřejněné inzerce získalo 

vydavatelství Stratosféra za měsíc září 2008. Jednalo se o částku 12 795 000 Kč. 

V následujícím roce došlo ve stejném měsíci k největšímu poklesu – o cca 34 %.  

Nejmenších příjmů z uveřejněné inzerce bylo dosaţeno v srpnu 2008 – 3 648 000 Kč. 

Oproti nejvyšším příjmům to byl cca 71,5% rozdíl. 

Viz graf č. 9. 
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Graf č. 9 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

2008 3 699 4 661 7 512 10 487 12 378 8 915 6 100 3 648 12 795 12 494 11 748 10 647

2009 3 838 3 895 7 754 7 941 10 559 6 201 4 408 3 948 8 445 10 632 9 830 11 063
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5.3.2 Produktové zaměření inzerce 

Z výsledků výzkumu dále vyplývá, ţe největší podíl výnosů byl v obou letech drţen 

v inzerci za kategorii Vybavení domácnosti. V roce 2009 došlo od předchozího roku 

ke znatelnému poklesu výnosů z této kategorie a to o cca 29 %, znamenající sníţení příjmů 

o 14 088 000 Kč. 

Na druhém místě se jiţ kategorie rozcházejí. Zatímco v roce 2008 se zde umístila 

kategorie Sluţby, v roce 2009 to byla kategorie Oblečení. Kategorie Sluţby zajistila 

vydavatelství Stratosféra průměrné výnosy ve výši 14 513 000 Kč, kategorie Oblečení 

13 391 000 Kč. Rozdíl mezi těmito výnosy nebyl výrazný, činil necelých 8 %. 

Na třetím místě došlo pouze k záměně posledně jmenovaných kategorií. V roce 2008 

se zde umístila kategorie Oblečení a v roce 2009 kategorie Sluţby. Výnosnější byla opět 

kategorie Sluţby, v roce 2009 přinesla průměrné výnosy 11 555 000 Kč, kategorie Oblečení 

znamenala v roce 2008 výnosy 8 969 000 Kč. Rozdíl tentokrát činil cca 22,5 %. 

Viz graf č. 10. 
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Obličej
ová 

kosmeti

ka

Vlasová 
kosmeti

ka

Nehtov
á 

kosmeti

ka

Tělová 
kosmeti

ka

Obleče
ní

Obuv

Vybave
ní 

domác

nosti

Alkohol Služby

Mobilní 
telefon

y

Ostatní 
elektro

nika

Parfém
y

Autom
obily

Potravi
ny

Psací 
potřeby

Péče o 
chrup

Doplňk
y

Jiné

2008 3 300 728 1 066 355 8 969 705 48 624 923 14 513 613 3 996 1 713 3 835 888 710 1 083 8 035 5 026

2009 1 356 767 370 187 13 391 412 34 536 187 11 555 0 2 824 2 161 1 598 1 122 206 0 8 670 9 170

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Průměrné výnosy za jednotl. druhy výrobků v 1 výtisku v letech 
2008 a 2009 v tis. Kč

 



42 

 

5.3.3 Výdělek za typ formátu inzerce 

Z výsledků výzkumu jednoznačně vyplývá, ţe největší mnoţství inzerce bylo uveřejněno 

na celostránkovém formátu. Tento typ formátu inzerce přinášel nakladatelství největší 

průměrné měsíční výnosy v obou sledovaných letech. Oproti roku 2008 však průměrné 

výnosy v jednom výtisku z tohoto typu formátu znatelně poklesly – z 6 438 000 Kč 

na 4 457 000 Kč – tedy přibliţně o 31 %. 

Na druhém místě se v obou sledovaných letech umístila kategorie Dvoustránkové inzerce 

umístěné uvnitř časopisu. Více průměrných výnosů tato kategorie přinesla v roce 2009 – 

1 029 000 Kč – tedy cca o 67 % více, neţ v roce 2008. 

Na třetí pozici se opět v obou sledovaných letech umístila kategorie 1. dvoustrana. V roce 

2009 taktéţ došlo ke zvýšení průměrných výnosů oproti předchozímu roku, tentokrát se však 

jednalo o přírůstek minimální – cca 5 %. Výnosy se z 390 000 Kč v roce 2008 zvedly 

na 410 000 Kč v roce 2009. 

Viz graf č. 11. 
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Graf č. 11 
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5.3.4 Vývoj mnoţství inzerce v jednom výtisku 

V roce 2009 došlo k celkovému poklesu mnoţství inzerce v jednom výtisku. Pouze 

v lednu bylo mnoţství inzerce uveřejněné v jednotlivých výtiscích v obou sledovaných letech 

shodné, zároveň se jednalo o nejniţší hodnotu. Tzn. 9,18 % stran ze základního udávaného 

mnoţství stran bylo pokryto inzercí. 

Největší mnoţství inzerce bylo uveřejněno v září roku 2008, jednalo se o hodnotu 

38,78 %. 

V tomtéţ měsíci byl rovněţ zaznamenán největší rozdíl mezi hodnotami roku 2008 

a 2009. Ten činil 17,35 % a znamenal v roce 2009 téměř poloviční sníţení mnoţství inzerce 

v jednom výtisku oproti mnoţství inzerce uveřejněném v roce 2008. 

Viz graf č. 12. 
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Graf č. 12 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
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5.4 Style 

5.4.1 Celkový odhad příjmů z reklamy 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe více zisku za jeden výtisk obdrţelo nakladatelství 

Stratosféra převáţně v roce 2008. V roce 2009 bylo většího zisku dosaţeno pouze ve třech 

měsících, a to březnu, dubnu a červnu. Největšího navýšení zisku v roce 2009 oproti 

předchozímu roku bylo dosaţeno v březnu 2009 – byl zaznamenán nárůst o více neţ 33 %. 

Naopak největší pokles od roku 2008 byl zaznamenán v srpnu 2009, od předchozího roku 

klesl průměrný zisk o cca 42 %. 

Největšího příjmu z otištěné inzerce bylo dosaţeno v červnu 2009 – 4 501 000 Kč, 

nejmenšího naopak v únoru 2009 – 1 421 000 Kč. Rozdíl tedy představoval téměř 68,5 %. 

Viz graf č. 13. 
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Graf č. 13 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
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5.4.2 Produktové zaměření inzerce 

Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe nejvíce výnosů získala společnost Stratosféra v obou 

letech z uveřejněné inzerce na Oblečení. V roce 2008 průměrný výnos v jednom výtisku činil 

11 966 000 Kč. V roce 2009 došlo v této kategorii k výraznému poklesu – o cca 42 % a tedy 

sníţení výnosů na 6 939 000 Kč. 

Na druhém místě se jiţ získané údaje rozcházejí. V roce 2008 se zde umístila kategorie 

Sluţby, zahrnující např. sluţby mobilních operátorů, masáţe apod. Průměrné výnosy z této 

kategorie činily 5 232 000 Kč. V roce 2009 se na druhé pozici umístila kategorie Jiné, 

zahrnující např. reklamy na výrobky pro muţe, zahradní potřeby, nabídky ubytovacích 

zařízení apod. Z této kategorie plynul nakladatelství průměrný výnos ve výši 3 740 000 Kč. 

Od roku 2008 došlo i na druhém sledovaném místě k poklesu výnosů, tentokrát o cca 28,5 %. 

Na třetí pozici se údaje opět rozcházejí. V roce 2008 se zde umístila kategorie Jiné, 

ze které plynuly průměrné výnosy ve výši 4 476 000 Kč. V roce 2009 to byla kategorie 

Obličejová kosmetika a z ní plynoucí výnosy ve výši 3 413 000 Kč. Rozdíl ve výnosech 

z těchto kategorií činil téměř 24 %. 

Viz graf č. 14. 
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5.4.3 Výdělek za typ formátu inzerce 

Největší příjmy přinesla v obou sledovaných letech společnosti Stratosféra inzerce 

uveřejněná na celostránkovém formátu. V roce 2008 to byl průměrný měsíční výnos ve výši 

2 205 000 Kč. O rok později došlo v této kategorii k poklesu výnosů o cca 13 %, tedy 

na 1 917 000 Kč. 

Na druhém místě se v obou sledovaných letech umístila kategorie inzerce zveřejněné 

na zadní straně obálky. V roce 2008 znamenala tato kategorie průměrný měsíční výnos 

ve výši 258 000 Kč, v roce 2009 to bylo dokonce 271 000 Kč, tedy nárůst o cca 5 %.  

Kategorie umístěné na třetí pozici se v letech 2008 a 2009 rozcházejí. V roce 2008 to byla 

kategorie 1. dvoustrana a průměrný měsíční výnos 228 000 Kč. V roce 2009 se na třetí pozici 

umístila kategorie 1. strana proti obsahu. Tato kategorie přinesla vydavatelství průměrný 

měsíční výnos ve výši 215 000 Kč. Rozdíl ve výnosech z těchto kategorií činil téměř 6 %, 

přičemţ od roku 2008 došlo k poklesu. 

Viz graf č. 15. 
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Graf č. 15 
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5.4.4 Vývoj mnoţství inzerce v jednom výtisku 

Větší mnoţství inzerce v jednom výtisku bylo průměrně drţeno v roce 2008. V roce 2009 

překonaly rok 2008 v mnoţství inzerce pouze dva měsíce – březen a červenec. V měsíci 

dubnu bylo také v jednom výtisku u obou let zaznamenáno shodné mnoţství inzerce – 

12,16 % stran ze základního udávaného mnoţství stran.  

Největší mnoţství reklam bylo ve sledovaných letech inzerováno v červnu a listopadu 

roku 2008 (bylo dosaţeno shodných hodnot) a to 17,57 %. V roce 2009 to byl opět měsíc 

červen – 14,86 % - a  to i přesto, ţe od roku 2008 došlo k poklesu o 2,71 %. 

Naopak nejmenší mnoţství reklam bylo inzerováno v únoru 2008 – 7,43 % a rovněţ 

únoru 2009 – 4,73 %. Rozdíl mezi těmito hodnotami činil 2,7 %. 

Viz graf č. 16. 
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Graf č. 16 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
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5.5 Ceníky 

Oproti roku 2008 došlo v roce 2009 ke zvýšení ceny za všechny typy formátu inzerce 

o cca 5,2 %, a to u všech čtyř titulů. Změna cen je vyjádřena v následujících tabulkách. 

 

Harper´s Bazaar 

Formát inzerce / Rok 2008 2009

Na zadní straně obálky 293 625 Kč 308 850 Kč

1. strana proti obsahu 232 875 Kč 244 950 Kč

2. strana proti obsahu 222 750 Kč 234 300 Kč

Celostránková uvnitř 202 500 Kč 213 000 Kč

Půlstránková 141 750 Kč 149 000 Kč

1. dvoustrana 450 000 Kč 470 000 Kč

2. dvoustrana 430 000 Kč 450 000 Kč

3. dvoustrana 410 000 Kč 430 000 Kč

Dvoustránková uvnitř 405 000 Kč 426 000 Kč

Kaleidoskop 16 600 Kč 17 000 Kč  

 

Cosmopolitan 

Formát inzerce / Rok 2008 2009

Na zadní straně obálky 342 780 Kč 359 600 Kč

1. strana proti obsahu 271 860 Kč 285 200 Kč

2. str. proti obsahu 260 040 Kč 272 800 Kč

Celostránková uvnitř 236 400 Kč 248 000 Kč

Půlstránková 165 480 Kč 174 000 Kč

1. dvoustrana 530 000 Kč 550 000 Kč

2. dvoustr. 480 000 Kč 530 000 Kč

Dvoustránková uvnitř 472 800 Kč 496 000 Kč

Kaleidoskop 19 500 Kč 20 000 Kč  
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Dolce Vita* 

Formát inzerce / Rok 2008 2009

Na zadní straně obálky 257 520 Kč 271 150 Kč

1. strana proti obsahu 204 240 Kč 215 050 Kč

2. str. proti obsahu 195 360 Kč 205 700 Kč

Celostránková uvnitř 177 600 Kč 187 000 Kč

Půlstránková 124 320 Kč 130 000 Kč

1. dvoustrana 390 000 Kč 410 000 Kč

2. dvoustr. 370 000 Kč 390 000 Kč

3. dvoustr. 350 000 Kč 370 000 Kč

Dvoustránková uvnitř 355 200 Kč 374 000 Kč

Kaleidoskop 17 700 Kč 19 000 Kč  

 

Style 

Formát inzerce / Rok 2008 2009

Na zadní straně obálky 257 520 Kč 271 150 Kč

1. strana proti obsahu 204 240 Kč 215 050 Kč

2. strana proti obsahu 195 360 Kč 205 700 Kč

Celostránková uvnitř 177 600 Kč 187 000 Kč

Půlstránková 124 320 Kč 130 000 Kč

1. dvoustrana 390 000 Kč 410 000 Kč

2. dvoustr. 370 000 Kč 390 000 Kč

3. dvoustr. 350 000 Kč 370 000 Kč

Dvoustránková uvnitř 355 200 Kč 374 000 Kč

Kaleidoskop 14 600 Kč 19 000 Kč  
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6. Závěr 

 

Nejvíce příjmů ze zveřejněné reklamy přinášel v obou letech jednoznačně časopis 

Harper´s Bazaar. Tato skutečnost byla zcela jistě ovlivněna tím, ţe v uvedeném časopise bylo 

ve sledovaném období uveřejněno největší mnoţství inzerce, jak vyplývá z grafů umístěných 

v příloze práce (viz Příloha č. 4). V listopadu roku 2008 se mnoţství uveřejněné inzerce 

vyšplhalo dokonce na více neţ 56 %, tedy více neţ 56 % stran z celkového mnoţství stran 

časopisu bylo pokryto inzercí. 

Naopak nejmenší příjmy získala společnost Stratosféra (v obou sledovaných letech) 

za titul Style, který na posledním místě pouze jednou vystřídal časopis Dolce Vita*, a to 

v lednu roku 2008. 

Také grafy zobrazující vývoj zisku v letech 2008 a 2009 jsou k nahlédnutí v přílohách 

práce (viz Příloha č. 1). 

 

Největší průměrné měsíční zisky z hlediska typu formátu inzerce přinášela společnosti 

Stratosféra kategorie Celostránkové reklamy uveřejněné uvnitř časopisu. Tohoto výsledku 

bylo dosaţeno v obou sledovaných letech ve všech čtyřech časopisech. 

Nejvíce se na těchto ziscích podílel časopis Harper´s Bazaar, coţ bylo způsobeno jiţ 

dříve uvedenou skutečností, ţe v něm bylo pravidelně zveřejňováno největší mnoţství 

inzerce. Nejméně se pak na ziscích podílel titul Style a to z přesně opačného důvodu. 

 

Největší zisk v obou sledovaných letech z hlediska druhu inzerovaného výrobku přinesla 

společnosti Stratosféra inzerce na Vybavení domácnosti, uveřejněná v časopise Dolce Vita*. 

V roce 2008 se zisk za tento druh inzerovaného výrobku vyšplhal na více neţ 48 milionů Kč. 

V roce 2009 to jiţ bylo méně, přes 34,5 milionů Kč. 

Kategorie Sportovní vybavení, Hygienické potřeby a Časopisy byly navíc ziskové pouze 

v časopise Cosmopolitan. Ve zbylých třech titulech se ani v jednom sledovaném roce 

neobjevila reklama na tyto druhy výrobků. 
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6.1 Vyhodnocení hypotéz 

6.1.1 Hypotéza č. 1: Inzerce zabírá alespoň 15 % plochy časopisu 

Co se týče časopisu Harper´s Bazaar, hypotéza č. 1 se potvrdila u 23 z 24 sledovaných 

měsíců. Jedinou výjimku tvořil měsíc únor 2008, kdy mnoţství inzerce v jednom výtisku 

dosáhlo pouze 14,86 %. 

U titulu Cosmopolitan byla hypotéza č. 1 potvrzena u 22 z 24 sledovaných měsíců. 

Na hranici 15 % nedosáhly měsíce leden a únor 2009, kdy inzerce zabírala pouze 10,81 %, 

respektive 10,41 % stran v jednom vydání. 

Také u časopisu Dolce Vita* se hypotéza č. 1 téměř ve všech případech potvrdila. 

Výjimku tvořily měsíce leden 2008 a leden, únor, srpen 2009. U všech těchto měsíců 

pokrývalo mnoţství inzerce méně neţ 10 % stran časopisu. 

Analýza časopisu Style hypotézu č. 1 nepotvrdila. Výjimku tvořily pouze dva sledované 

měsíce a to červen a listopad 2008, kdy mnoţství inzerce pokrývalo shodně 17,57 % stran 

z celkového mnoţství stran v jednom výtisku. 

 

6.1.2 Hypotéza č. 2: Za jeden výtisk získá nakladatelství alespoň 2 miliony Kč 

Tato hypotéza se potvrdila u 95 z 96 sledovaných měsíců u všech čtyř titulů. Jedinou 

výjimku tvořil měsíc únor 2009. Jednalo se o časopis Style, coţ není překvapením, neboť 

v tomto časopise bylo pravidelně uveřejňováno nejmenší mnoţství inzerce ze všech 

sledovaných titulů. 

V daném měsíci tedy společnost Stratosféra získala „pouze“ 1 421 000 Kč za jeden 

výtisk. 
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6.2 Doporučení 

Vydavatelství Stratosféra by se mělo pravděpodobně zaměřit na mnoţství inzerce 

uveřejňované v časopisech Style a Harper´s Bazaar.  

V časopise Style bylo téměř v polovině případů z 24 sledovaných měsíců uveřejněno 

méně neţ 10 % inzerce ze základního uváděného mnoţství stran. Zvýšením mnoţství 

uveřejněné inzerce by mohlo dojít ke zvýšení zisků z inzerce. 

Style má také v porovnání s ostatními tituly přibliţně 2-3x menší prodané náklady, 

viz Obrázek 2, 4, 7. Dobrým nápadem by proto mohly být speciální akce na podporu prodeje, 

coţ by zvýšilo příjmy nejen z prodaných nákladů, ale také z uveřejněné inzerce. Např. přiloţit 

starší neprodaná čísla k více prodávaným titulům. 

Doporučovala bych v kombinaci s předchozím řešením ve volitelné míře sníţit ceny 

za inzerci v časopisu Style, protoţe se jedná o nejméně prodávaný časopis, tudíţ by 

prodanému nákladu měla odpovídat i cena uveřejňované inzerce. To by mohlo přilákat zájem 

inzerentů o tento časopis. Stejně tak by mohla výše zmíněná podpora prodeje přilákat čtenáře. 

Na druhé straně by však podle mého názoru mělo dojít ke sníţení zveřejňovaného 

mnoţství inzerce v časopise Harper´s Bazaar, protoţe pro mnoho čtenářek (včetně mě) zcela 

jistě není zjištění, ţe časopis je téměř z poloviny pokrytý inzercí, příliš příjemnou záleţitostí. 

Tímto by samozřejmě došlo k poklesu zisků z uveřejněné inzerce, na druhou stranu by však 

mohlo dojít ke zlepšení image tohoto časopisu vnímané čtenářkami. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Celkový odhad příjmů z reklamy pro všechny čtyři tituly 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Harper´s Bazaar 5 516 4 792 12 660 11 399 11 675 8 093 5 665 5 026 14 679 11 863 10 551 11 812

Cosmopolitan 5 616 9 604 7 251 12 431 12 613 11 036 8 790 6 892 7 774 10 280 10 346 8 403

Dolce Vita* 3 699 4 661 7 512 10 487 12 378 8 915 6 100 3 648 12 795 12 494 11 748 10 647

Style 3 729 2 238 2 184 3 728 3 268 4 501 3 265 2 779 2 684 3 698 3 803 3 602
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Vývoj zisku za jeden výtisk v roce 2008 v tis. Kč



 

Příloha č. 1 Celkový odhad příjmů z reklamy pro všechny čtyři tituly 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Harper´s Bazaar 5 965 3 729 14 491 12 831 12 991 9 291 11 110 5 610 13 967 14 595 16 458 14 979

Cosmopolitan 3 230 4 196 7 492 9 476 10 046 10 742 5 234 3 746 5 810 8 686 8 658 7 432

Dolce Vita* 3 838 3 895 7 754 7 941 10 559 6 201 4 408 3 948 8 445 10 632 9 830 11 063

Style 2 709 1 421 2 917 3 888 2 953 4 730 2 768 1 608 1 982 2 953 2 543 2 896
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Vývoj zisku za jeden výtisk v roce 2009 v tis. Kč



 

Příloha č. 2 Produktové zaměření inzerce ve všech titulech 
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Jiné

Harper´s Bazaar 8 038 2 031 203 2 965 36 320 4 319 10 431 1 046 11 108 843 2 703 15 247 2 078 827 203 0 0 0 0 3 488 2 264 471 827 17 147 13 461

Cosmopolitan 15 301 4 006 236 10 169 16 964 2 616 3 924 1 737 6 666 2 009 2 514 7 570 2 749 1 300 465 4 019 1 060 8 510 2 317 2 340 4 882 275 2 171 334 6 902

Dolce Vita* 3 300 728 1 066 355 8 969 705 48 624 923 14 513 613 3 996 1 713 0 0 0 0 0 0 0 3 835 888 710 1 083 8 035 5 026

Style 1 971 1 323 0 808 11 966 2 306 1 530 355 5 232 426 1 027 2 181 864 302 178 0 0 0 178 1 225 396 355 355 1 767 4 476
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Průměrný zisk za jednotl. druhy výrobků v 1 výtisku v roce 2008 v tis. Kč



 

Příloha č. 2 Produktové zaměření inzerce ve všech titulech 
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Harper´s Bazaar 5 212 2 198 0 3 169 33 729 4 631 7 223 17 9 326 1 062 1 525 8 944 230 0 34 0 0 0 298 3 075 2 492 443 1 065 15 443 12 379

Cosmopolitan 8 134 3 988 0 8 307 14 438 2 680 1 883 975 6 003 670 789 6 250 2 586 924 174 0 744 8 184 938 3 100 4 601 268 1 736 1 072 6 300

Dolce Vita* 1 356 767 370 187 13 391 412 34 536 187 11 555 0 2 824 2 161 0 0 0 0 0 0 0 1 598 1 122 206 0 8 670 9 170

Style 3 413 1 440 0 1 496 6 939 1 786 2 412 271 2 832 130 187 2 459 187 374 0 0 0 0 19 1 010 1 252 0 935 2 487 3 740
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Průměrný zisk za jednotl. druhy výrobků v 1 výtisku v roce 2009 v tis. Kč



 

Příloha č. 3 Výdělek za typ formátu inzerce ve všech titulech 

Na zadní 
straně obálky

1. strana proti 
obsahu

2. str. proti 
obsahu

Celostránková 
uvnitř

Půlstránková 1. dvoustrana 2. dvoustr. 3. dvoustr.
Dvoustrana 

uvnitř
Kaleidoskop

Harper´s Bazaar 294 233 241 7 914 319 450 358 308 1 046 172

Cosmopolitan 343 272 260 6 206 965 530 80 0 433 164

Dolce Vita* 258 85 195 6 438 145 390 278 233 622 114

Style 258 187 0 2 205 207 228 93 29 59 24
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Průměrný měsíční zisk za typ formátu inzerce v 1 výtisku v roce 2008 v tis. Kč



 

Příloha č. 3 Výdělek za typ formátu inzerce ve všech titulech 

Na zadní 
straně obálky

1. strana proti 
obsahu

2. str. proti 
obsahu

Celostránková 
uvnitř

Půlstránková 1. dvoustrana 2. dvoustr. 3. dvoustr.
Dvoustrana 

uvnitř
Kaleidoskop

Harper´s Bazaar 309 245 234 6 443 124 470 450 287 746 170

Cosmopolitan 360 285 273 4 733 406 550 0 0 331 125

Dolce Vita* 271 161 189 4 457 108 410 390 278 1 029 84

Style 271 215 0 1 917 43 171 0 0 156 8
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Průměrný měsíční zisk za typ formátu inzerce v 1 výtisku v roce 2009 v tis. Kč



 

Příloha č. 4 Vývoj množství inzerce v jednom výtisku ve všech titulech 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Harper´s Bazaar 20,95% 14,86% 47,30% 43,24% 47,30% 39,19% 43,24% 25,00% 47,30% 50,00% 56,08% 51,35%

Cosmopolitan 17,57% 29,73% 22,30% 37,16% 39,86% 37,16% 30,41% 22,30% 22,70% 34,46% 36,49% 34,46%

Dolce Vita* 9,18% 14,80% 21,43% 28,57% 34,69% 28,57% 19,39% 12,76% 38,78% 37,24% 32,14% 31,12%

Style 14,19% 7,43% 8,11% 12,16% 12,84% 17,57% 11,49% 9,46% 13,51% 15,54% 17,57% 12,16%
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Procentuelní vývoj množství inzerce v roce 2008



 

Příloha č. 4 Vývoj množství inzerce v jednom výtisku ve všech titulech 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Harper´s Bazaar 22,30% 16,89% 37,84% 34,46% 43,24% 30,41% 22,97% 20,95% 45,95% 42,57% 36,49% 39,19%

Cosmopolitan 10,81% 10,14% 22,97% 28,38% 31,08% 34,46% 16,89% 12,84% 18,24% 25,68% 27,03% 23,65%

Dolce Vita* 9,18% 9,18% 19,90% 19,90% 26,53% 16,33% 13,27% 9,69% 21,43% 28,06% 27,04% 27,55%

Style 8,78% 4,73% 10,14% 12,16% 9,46% 14,86% 12,84% 5,41% 6,76% 9,46% 8,11% 9,46%
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Procentuelní vývoj množství inzerce v roce 2009



 

Příloha č. 5 Ceník inzerce časopisu Cosmopolitan, rok 2008 (13) 

 



 

Příloha č. 6 Ceník inzerce časopisu Cosmopolitan, rok 2009 (13) 

 



 

Příloha č. 7 Ceník inzerce časopisu Harper´s Bazaar, rok 2008 (13) 

 



 

Příloha č. 8 Ceník inzerce časopisu Harper´s Bazaar, rok 2009 (13) 

 



 

Příloha č. 9 Ceník inzerce časopisu Dolce Vita*, rok 2008 (13) 

 



 

Příloha č. 10 Ceník inzerce časopisu Dolce Vita*, rok 2009 (13) 

 



 

Příloha č. 11 Ceník inzerce časopisu Style, rok 2008 (13) 

 



 

Příloha č. 12 Ceník inzerce časopisu Style, rok 2009 (13) 

 
 


