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1 Úvod 

 

 Každý den se setkáváme s médii, patří do našeho života a vyhnout se jim je velice 

obtížné. Média poskytují informace o dění ve společnosti. Patří mezi pozorovatele 

a komentátora každodenních událostí. Proměňují se tak, jak se mění společnost, jsou 

prostředkem komunikace, nositelem sdělení, včetně sdělení propagačního a PR. 

 

Cílem této bakalářské práce je především popsat a zhodnotit, jakým ekonomickým 

tématům věnoval týdeník Reflex nejvíce místa a energie v období od roku 1997 do 2000. 

Časopisy budou analyzovány z hlediska makroekonomických a mikroekonomických oblastí, 

které budou ještě podrobněji rozčleněny. K tomuto tématu existuje řada publikací, určených 

pro čerpání teoretických východisek zaměřených na oblast ekonomie, z autorů takových 

to knih jmenujme například Jurečku, Samuelsona, Soukupa a Soukupovou. Poměrná část dat 

pro praktickou část byla shromážděna v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, díky 

archivu výtisků týdeníku Reflex. Při zpracování bakalářské práce byly využity především 

tyto metody: analýza, dedukce, shrnutí, popis a pozorování.   

 

 Práce bude rozdělena do tří částí. První část bude věnována historickému vzniku 

a vývoji týdeníku Reflex, spolu s rozčleněním ekonomických termínů z hlediska 

makroekonomie a mikroekonomie. Vývoj týdeníku bude zachycen od jeho založení 

po současnost, s popisem struktury časopisu, specifických technických parametrů 

a v neposlední řadě osobností Reflexu. Rozčlenění ekonomických termínů bude důležité 

pro analýzu výtisků týdeníku Reflex.  

 

Druhá část bude zaměřena na obsahovou analýzu samotného týdeníku. Jednotlivé 

kroky a údaje o článcích budou zapisovány a následně zaznačeny do grafů a tabulek. Výzkum 

od roku 1997 do roku 2000 bude uskutečněn prostřednictvím kvantitativní analýzy.  

 

Závěrečná část bude věnována využití řešené problematiky v žurnalistice. Zpracován 

bude editorial, úvodní článek, interview a anketa. Všechny tyto žánry budou korespondovat 

s tématem bakalářské práce. 
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2 Historický vývoj týdeníku Reflex a rozčlenění 

ekonomických termínů z hlediska makroekonomie 

a mikroekonomie 
 

2.1 Historický vývoj týdeníku Reflex 
 

Časopis Reflex vznikl v roce 1990. První číslo vydal 3. dubna vznikající státní podnik 

Grafoprint
1
, v té době se už profilovalo zaměření časopisu jako společenský týdeník. Název 

vymyslel jeho první šéfredaktor a jeden ze zakladatelů Petr Hájek. O grafickou podobu 

se staral Aleš Najbrt, který je také autorem dodnes používané grafické podoby loga časopisu, 

které můžete vidět na obrázku (Obr. 2.1 Logo týdeníku Reflex). 

 

Obr. 2.1 Logo týdeníku Reflex 

Zdroj: HOSPODÁŘSKÉ NOVINY ONLINE. HN ONLINE: 20 rokov Reflexu [online]. HN ONLINE 

[10.4.2012]. Dostupné z: http://marketer.hnonline.sk/c3-42172820-kM0000_d-logofogo-blog-20-rokov-reflexu 

 

Reflex je jeden z mála porevolučních titulů, který překonal období 90. let a dodnes 

si drží výsadní postavení. Po rozdělení federace začala v České republice působit společnost 

Ringier ČR a na Slovensku Euroskop, a. s. (později Ringier Slovakia). V roce 1993 koupila 

časopis společnost Ringier ČR, česká pobočka švýcarského rodinného mediálního koncernu 

Ringier. Koncern byl založen v r. 1833 a dnes sídlí v Curychu. Na český mediální trh vstoupil 

v roce 1991 s ekonomickým týdeníkem Profit jako první zahraniční vydavatel. Postupně 

zakládal a skupoval další periodika, a to také v dalších zemích střední a východní Evropy, 

kde společnost expandovala. Od roku 1996 spolupracuje koncern s německým vydavatelským 

                                                 
1 Vymazán ke dni 6. května 2002 z obchodního rejstříku, byl určen k likvidaci [PENIZE. REJSTRIK: Grafoprint státní 

podnik v likvidaci [online]. PENIZE [12.4.2012]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/00171999-grafoprint-statni-podnik-v-

likvidaci] 
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domem Axel Springer, což vede ke vzniku společného podniku Ringier Axel Springer Media 

AG pro celou střední a východní Evropu.
2
 

 

V České republice vydává společnost Ringier Axel Springer CZ 21 tištěných deníků 

a časopisů a provozuje 12 internetových serverů, různě provázaných na tištěnou produkci. 

Patří jí první místo mezi vydavateli deníků, mezi vydavateli časopisů je na druhé příčce. 

V portfoliu má deníky – BLESK, AHA!, nedělní BLESK, SPORT a nedělní SPORT; 

časopisy – REFLEX, BLESK pro Ženy, ABC, AUTO TIP, REALITY 

& BYDLENÍ,…a mnohé další.
3
 

 

Axel Springer CZ je vydavatelství s největším počtem čtenářů na českém trhu. Tituly 

čte více než 3,9 milionů lidí. Ringier Axel Springer CZ dosahuje více než 36% podílu na trhu. 

Pod společností Ringier Axel Springer CZ působí v České republice i dvě tiskárny 

Ringier Axel Springer Print CZ v Praze a Ostravě.
4
 

2.2 Současnost 
 

Zájemce o časopis Reflex dnes může zvolit, zdali si koupí klasický časopis, nebo zvolí 

online verzi. Současná podoba internetových stránek Reflexu (www.reflex.cz) 

vznikla 1. dubna 2010, kdy byly stránky rozčleněny na placenou a neplacenou zónu. Vstup 

zdarma do placené zóny mají předplatitelé časopisu Reflex. Pro ostatní stojí roční přístup 

1 596Kč a týdenní 50Kč. V placené zóně je k dispozici aktuální číslo už v den vydání tištěné 

verze, v tabulce je znázorněna návštěvnost online týdeníku (Tab. 2.1 Návštěvnost stránek 

Reflexu). „K dispozici je čtečka, ve které je možné zobrazit si časopis v podobě, která 

odpovídá té tištěné. Další možností je obsah čísla konzumovat v podobě webových stránek, 

ve kterých už je možnost využívat technologické možnosti, které takové publikování nabízí. 

Kromě aktuálního čísla je v placené zóně webových stránek k dispozici archív předchozích 

čísel od roku 2001.“
5
  

 

                                                 
2 RINGIER AXEL SPRINGER. RINGIER: Historie [online]. RINGIER [12.4.2012]. Dostupné z: 

http://www.ringieraxelspringer.cz/company/history 
3 RINGIER AXEL SPRINGER. RINGIER: Vyberte si z více než 20 tištěných titulů a 10 online platforem [online]. RINGIER 

[13.4.2012]. Dostupné z: http://www.ringieraxelspringer.cz/ 
4 RINGIER AXEL SPRINGER. RINGIER: Časopis Reflex jde do boje proti autocenzuře speciálním plakátem! [online]. 

RINGIER [18.4.2012]. Dostupné z: http://www.ringieraxelspringer.cz/press/tiskove-zpravy?page=1 
5 LUPA. LUPA: Časopis Reflex rozšíří server www.reflex.cz a zároveň část jeho obsahu zpoplatní [online]. LUPA 

[21.4.2012]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/reflex-rozsiri-reflex-cz-a-cast-obsahu-zpoplatni/ 
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Tab. 2.1 Návštěvnost stránek Reflexu 

Zdroj: RINGIER AXEL SPRINGER. RINGIER: Ceník a technické specifikace Reflex [online]. 

RINGIER [28.3.2012]. Dostupné z: http://www.ringieraxelspringer.cz/inzerce/technicke-specifikace?page=1 

 

Nynějším šéfredaktorem Reflexu je Ivan Hamšík. Nespornou výhodou Reflexu je, 

že má v redakci několik sekcí, takže se každý může soustředit jen na určitá témata 

či publicistické žánry. Časopis obsahuje sekci reportáže a publicistika, historie, politika 

a kulturní sekce. Další část redakce tvoří fotografové, grafici a korektoři. Týdeník má 

i vlastního komentátora, kterým je Bohumil Pečinka.
6
 Do časopisu přispívají i externí 

spolupracovníci. K nejznámějším patří Ondřej Hejma, Tomáš Baldýnský nebo fotbalový 

komentátor České televize Jaromír Bosák. 

 

Na začátku každého čísla najdeme editorial, ve kterém se šéfredaktor vyjadřuje 

k problému, který ho v poslední době zaujal. Nejedná se o úvodník, kde by popisoval proces 

tvorby časopisu. 

 

Pravděpodobně nejčastějším žánrem, který se v týdeníku vyskytuje, je reportáž. 

Rozsah reportáží je obvykle dvě až tři strany a tematicky jsou velice různorodé. Můžeme zde 

často najít také žánr feature. Někdy se jedná o klasické story, kdy jediným zdrojem informací 

je zpovídaný člověk. Jindy se články tohoto typu posunují spíše k news feature, jelikož jejich 

autoři využívají i jiných zdrojů či statistik. V každém čísle najdeme rozhovory, profilové 

či tematické publicistické rozhovory, jejichž rozsah je přibližně tři až čtyři strany, a které jsou 

doplněny velkými fotografiemi zpovídané osoby.  

 

V časopise se rovněž vyskytují názorové žánry a to především v rubrice Reflexe. 

Nalézt tam můžeme komentáře (většinou od Bohumila Pečinky), glosy i krátké poznámky. 

Rubrika Labyrint kultury zahrnuje další publicistické žánry, a to krátké glosy komentující 

                                                 
6 S Reflexem spolupracuje od roku 1990, i když mezitím pracoval v čtrnáctideníku Studentské listy (1990/91) a v Lidových 

novinách (1994-96). Stálým politickým komentátorem Reflexu v letech 1992-94 a zase od roku 1998. Jeden z těch, co 

si myslí, že Reflex je víc než časopis. [REFLEX. REFLEX: Autoři [online]. REFLEX [15.3.2012]. Dostupné z: 

http://www.reflex.cz/autori] 

 

Muži 65,2% 

Ženy 34,8% 

20 – 49 let 60,5% 

SŠ, VŠ vzdělání 69,2% 

Příjem domácnosti nad 25 001Kč 46,9% 

ABC klasifikace 72,6% 
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nějakou kulturní událost nebo kratší rozhovory s umělci z různých oblastí kultury. Častý 

je i žánr recenze - recenzovány jsou obvykle nové knihy či filmy. 

 

Pyšnit se může také pravidelně vycházejícím už legendárním komiksem Zelený Raoul 

– fiktivní postava zeleného mimozemšťana, který pozoruje dění v České republice, můžete 

vidět na obrázku (Obr. 2.3. Zelený Raoul). Za jeho upřímnost a kritiku je mnohdy účastníkem 

soudního řízení, kde se zpovídá za urážky na cti apod. - dříve zde byl také otiskován komiks 

Hana a Hana. 

 

Obr. 2.2 Zelený Raoul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: REFLEX. REFLEX: Všude jsem byl a ničemu nerozumím [online]. REFLEX [15.3.2012]. 

Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/politika/39926/vsude-jsem-byl-a-nicemu-nerozumim.html 

 

 

Mezi konkurenty týdeníku rozhodně patří týdeník Týden a Instinkt. Unie vydavatelů 

udělila Reflexu titul Časopis roku 2005, 2006, 2007 a 2008 v kategorii Společenský časopis. 

V roce 2010 magazín za svoji internetovou podobu získal 8. místo v soutěži Křišťálová Lupa 

v kategorii média – všeobecná. 

 

Dvakrát ročně vychází samostatný titul X (Reflex interview), který obsahuje původní 

rozsáhlé rozhovory s 10 osobnostmi z oblasti umění, vědy, sportu a politiky, které připravili 

přední redaktoři a fotografové časopisu Reflex. 
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Tab. 2.2 Údaje pro inzerenty 

Tisk obálka Archový ofset 

Tisk textová část Magazínový rotační ofset (heatset) 

Barevnost Plná – na všech stranách (CMYK) 

Papír obálky 150 g/m2 lesklá křída 

Tolerance u ořezu při knihařském zpracování je +/- 2 mm 

SEVEROTISK s.r.o., Mezní 7, 400 11 Ústí nad Labem 

 

tisk obálky - Ringier Axel Springer Print CZ a.s., Ostrava 

Zdroj: RINGIER AXEL SPRINGER. RINGIER: Ceník a technické specifikace Reflex [online]. 

RINGIER [28.3.2012]. Dostupné z: http://www.ringieraxelspringer.cz/inzerce/technicke-specifikace?page=1 

 

 

Průměrný prodaný náklad za září 2011 je 65 716 ks, více v tabulce (Tab. 2.3 Přehled 

tištěných a prodaných nákladů). Počet stran: 96+4. Cena časopisu je 40Kč při předplatném 

33Kč
7
, údaje pro možné inzerenty jsou uvedeny v tabulce (Tab. 2.2 Údaje pro inzerenty). 

 

Tab. 2.3 Přehled tištěných a prodaných nákladů 

 Tištěný náklad Prodaný náklad 

Červen 2011 91 412 61 078 

Únor 2012 93 576 59 328 

Zdroj: KANCELÁŘ OVĚŘOVÁNÍ NÁKLADU TISKU. ABC ČR: Vydavatelství v systému [online]. ABC ČR 

[22.4.2012]. Dostupné z: http://www.abccr.cz/vydavatelstvi-v-systemu/seznam-vydavatelu/ringier-cr-a-s/reflex/ 

                                                 
7
 RINGIER AXEL SPRINGER. RINGIER: Ceník a technické specifikace Reflex [online]. 

RINGIER [28.3.2012]. Dostupné z: http://www.ringieraxelspringer.cz/inzerce/technicke-specifikace?page=1 
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2.3 Makroekonomie 
 

Moderní ekonomické teorie se začaly vydělovat z filozofie a církevního učení 

v 17. a 18. století. Tak jako u všech společenských věd, ani zde nenajdeme ucelené učení, 

které dává jediné možné stanovisko na ekonomickou realitu. Ekonomické učení můžeme 

rozdělit do mnoha "škol". 

Nejdůležitější ekonomické teoretické školy, tak jak postupně vznikaly: 

- merkantilismus (17. století). – praktici, teorie se orientuje především na obchod, 

ve kterém vidí zdroj bohatství. V oblasti hospodářské politiky doporučuje významné 

zásahy a regulace ze strany státu, zejména v zahraničním obchodě. 

- Klasická škola (18. století) 

- Utopický socialismus a marxismus (19. století) 

- Rakouská škola (19. století) 

- Neoklasická škola (19. století a začátek 20. století) 

- Keynesiánství (20. století) 

- Monetarismus (20. století) 

 

Ekonomická věda není jednotná. Postupně se vyvíjí řada škol, které nám dávají často 

i opačná doporučení pro řešení makroekonomických a mikroekonomických problémů. 

Využitelnost jednotlivých ekonomických teorií v praxi a jejich přínos je možné hodnotit 

až po delší době.
8
 

 

Ekonomická teorie neposkytuje soubor ustálených závěrů. Je to spíše metoda než 

doktrína, nástroj myšlení, technika myšlení, která pomáhá dospět ke správným závěrům.
9
 

        John Maynard Keynes 

 

Makroekonomie patří mezi teoretické ekonomické disciplíny, společně 

s mikroekonomií tvoří v nerozlučné shodě vědu zvanou ekonomie. V praxi se setkáváme 

s celou řadou definic předmětu ekonomie a jejich částí – mikroekonomie a makroekonomie. 

Nejčastěji uváděná z nich je „makroekonomie studuje chování ekonomiky jako celku. 

                                                 
8
 CENTRUM PRO ROZVOJ EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. CEED: Historický vývoj ekonomických 

teorií [online]. CEED [18.4.2012]. Dostupné z: http://www.ceed.cz/ekonomie/vyvoj10.htm 
9
 HOLMAN, Robert. Ekonomie. s. 2 
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Zkoumá celkovou úroveň národního produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu 

země.“
10

 

 

Mikroekonomie a makroekonomie nejsou samostatnými vědními ekonomickými 

disciplínami. Jsou pouze významnými oblastmi ekonomie. Makroekonomie má 

své mikroekonomické základy. Tradice rozlišovat makroekonomii a mikroekonomii není 

dlouhá. Dotýká se období po Velké depresi 30. let 20. století.  

 

Co je na ekonomii fascinující, jsou její základní principy, které jsou tak jednoduché, 

že mohou být napsány na jediné stránce, aby jim každý mohl rozumět. Ale dosud jim rozumí 

jen velmi málo lidí.
11

  

         Milton Friedman 

 

„Makroekonomie zkoumá ekonomickou realitu - ekonomiku, ovšem na rozdíl 

od mikroekonomie nestuduje chování jednotlivých subjektů (pracovníci, firmy, apod.), ale 

zkoumá ekonomiku jako celek (ekonomiku celého státu)“.
12

 Nejpodstatnějším předmětem 

zájmu makroekonomie je ekonomická výkonnost země a s ní spojená problematika dosažené 

ekonomické úrovně, hospodářský růst a jeho vymezení, krátkodobé a dlouhodobé kolísání 

skutečného stavu ekonomiky. Makroekonomie se jednoduše věnuje analýze ekonomického 

prostředí, které obklopuje každého občana a ovlivňuje jeho každodenní život.  

 

„Věnuje se otázkám mezinárodní komparace jednotlivých národních ekonomik 

a vzájemným interakcím mezi nimi.“
13

 Postihuje fungování agregátních trhů (trh práce, 

trh aktiv), odhaluje příčiny nestabilit těchto trhů, k nimž patří takové jevy jako inflace nebo 

nezaměstnanost. Dále se zabývá celkovou produkcí statků a služeb v zemi a s tím související 

oblast spotřeby a investic.  

 

Zájem si zaslouží i chování státních autorit, zejména vlády a centrální banky, zásahy 

státu do ekonomiky a celá škála praktických hospodářských politik, jež k fungování státu jako 

ekonomického subjektu neoddělitelně patří – politika měnová, fiskální atd. Z toho je tedy 

                                                 
10

 SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Ekonomie. s. 21 
11

 HOLMAN, Robert. Ekonomie. s. 2 
12

 CENTRUM PRO ROZVOJ EKONOMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. CEED: Předmět a subjekty 

makroekonomie [online]. CEED [23.4.2012]. Dostupné z: 

http://www.ceed.cz/makroekonomie/01_predmet_ekonomie.htm 
13

 SOUKUP, Jindřich a kol. Makroekonomie. Moderní přístup. s. 21 
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zřejmé, že makroekonomie se věnuje těm zásadním ekonomickým problémům, ve kterých 

účinkující subjekty vstupují do různorodých obchodních vztahů mezi sebou navzájem. 

„Při analýzách těchto vztahů makroekonomie zpravidla abstrahuje od chování a rozhodování 

dílčích ekonomických subjektů, tj. domácnosti a firem, jež jsou naopak předmětem zájmu 

mikroekonomie.“
14

 

 

„Makroekonomie se však neomezuje jen na popis jevů; studium fungování ekonomiky 

je totiž nedílně spjato s otázkou, zda ekonomika pracuje tak, jak je to za daného stavu 

optimální tj. zda plně využívá všech svých možností.“
15

 Od toho je pak už jen krok k otázce, 

zda je možné dosavadní fungování ekonomiky vhodnými zákroky zlepšit.  

 

Pro zhodnocení makroekonomické situace dané země, resp. pro její srovnání se situací 

jiných zemí lze použít velmi rozsáhlou řadu nejrůznějších veličin a ukazatelů. Největší 

vypovídací schopnost se však v soudobé ekonomické teorii přisuzuje čtyřem skupinám 

ukazatelů, tzv. Magický čtyřúhelník - Sleduje vztah mezi čtyřmi ekonomickými ukazateli: 

nezaměstnanost, HDP, saldo obchodní bilance, inflace. Naplnění všech čtyř ukazatelů není 

možné, pokud se zlepší dva z těchto ukazatelů, druhé dva se zhorší. 

 

Prvky makroekonomie: 

Saldo obchodní balance 

 Platební bilance je statistickým účetním záznamem všech peněžních i nepeněžních 

operací, které se odehrají mezi subjekty určité ekonomiky a okolním světem za vybrané 

období. Jednoduše porovnává platby ze zahraničí a platby do zahraničí. Je tedy určitým 

výkazem peněžních i nepeněžních toků. Můžeme ji přirovnat např. k rozpočtu domácnosti 

v průběhu roku. Člověk nemůže utratit víc, než kolik vydělá, kolik je si schopen vypůjčit 

a kolik může čerpat ze svých rezerv. 

 

Platební bilanci tvoří tři části: běžný účet, finanční účet a změna devizových rezerv. 

„Běžný účet platební bilance tvoří platby za vývoz a dovoz zboží a služeb, důchody 

placené ze zahraničí a do zahraničí, a dále jednostranné převody.“
16

  

                                                 
14

 SOUKUP, Jindřich a kol. Makroekonomie. Moderní přístup. s. 21 
15

 SOUKUP, Jindřich a kol. Makroekonomie. Moderní přístup. s. 22 
16

 HOLMAN, Robert. Ekonomie. s. 591 
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HDP a hospodářský růst 

„Hrubý domácí produkt je součtem peněžních hodnot finálních výrobků a služeb, 

vyprodukovaných během jednoho roku výrobními faktory umístěnými v dané 

zemi, bez ohledu na to, kdo tyto faktory vlastní.“
17

 Do výpočtu HDP nezahrnujeme 

polotovary, protože by docházelo k jejich několikanásobnému započtení.    

 

Rozlišujeme nominální a reálný produkt. Součin množství jednotlivých produktů 

a jejich cen nám dává hodnotu produkce ekonomiky resp. HDP, ceny se však mění. 

Nominální HDP je vypočten v běžných cenách, tzn. v cenách, které převládají na trhu v době, 

za kterou je HDP počítán. Reálný HDP je vypočten ve stálých cenách, tzn. v cenách 

očištěných od změn. Stálými cenami rozumíme ceny toho období, které stanovíme jako 

období výchozí neboli základní.  

 

Hospodářský růst lze charakterizovat jako zvyšování kapacity hospodářství k výrobě 

zboží a služeb, které lidé požadují. Objem a struktura vyrobeného zboží, které hospodářství 

jednotlivých zemí produkují, se mění v čase. „Každoročně jsou tyto změny poměrně malé 

a mohou se pohybovat různým směrem. V některém roce může hrubý domácí produkt růst, 

v jiném stagnovat nebo se snižovat. Změny hrubého domácího produktu jsou v delším 

časovém horizontu již sotva přehlédnutelné.“
18

 

 

Investice 

„Investice jsou vedle spotřeby domácnosti, vládních nákupů statků a služeb a čistého 

exportu dalším komponentem hrubého domácího produktu.“
19

 I když investice nedosahují 

takové výše jako spotřební výdaje domácnosti, je jim věnována v ekonomické teorii značná 

pozornost. 

 

Trh peněz 

Důležitou součástí moderní makroekonomické teorie je peněžní teorie. Teoretická 

definice peněz vymezuje peníze jako prostředek uskutečňování plateb. V modernější etapě 

vývoje rozvinutých tržních ekonomik samozřejmě šlo o hotovostní peníze: mince a bankovky. 

Dnes jsou hlavním prostředkem uskutečňování plateb bezhotovostní peníze. 

                                                 
17

 JUREČKA, Václav a kol. Makroekonomie, s. 27 
18

 SOUKUP, Jindřich a kol. Makroekonomie. Moderní přístup. s. 448 
19

 Tamtéž,. s. 77 
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Peníze jsou zbožím svého druhu, se kterým se obchoduje na trhu. Tak jako na jiných 

trzích existuje i na trhu peněz poptávka po penězích a nabídka peněz. „Vzájemným 

působením obě strany trhu utvářejí cenu peněz, tzn. úrokovou míru.“
20

 Když je úroková míra 

vysoká, jsou peníze „drahé“, když je nízká, jsou peníze „levné“.   

 

Inflace 

 Málokterý termín z oblasti ekonomie vzbuzuje tolik zájmu a především negativních 

emocí jako termín inflace. „Inflace je zpravidla pojímána a definována jako zvyšování cenové 

hladiny, které má za následek snižování kupní síly peněz. Kupní síla peněz se mění nepřímo 

úměrně k vývoji cenové hladiny.“
21

 Růst cen jakožto nejviditelnější náznak inflace je jen 

vnějším projevem rozporu ekonomických veličin. Přesto je inflace zpravidla chápána 

a definována jako zvyšování cenové hladiny, které má za následek snižování kupní síly peněz. 

Ta se mění nepřímo úměrně k vývoji cenové hladiny. Opakem je deflace, resp. když dochází 

k poklesu cenové hladiny.  

 

„Pokud dochází k růstu míry inflace – velice zjednodušeně k průměrnému růstu 

většiny cen v ekonomice – dochází také k poklesu kupní síly dané měny.“
22

 To znamená, 

že za stejnou nominální částku peněz si můžeme pořídit méně výrobků a služeb. Vycházíme 

zde z předpokladu, že mzdy a příjmy se okamžitě nebudou přizpůsobovat míře inflace. Mzdy 

jsou určeny pracovními smlouvami a jsou na určité období fixovány, obdobně např. senioři 

pobírají v určitém období důchod o stejné nominální částce. 

 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost dnes představuje v mnoha zemích závažný makroekonomický 

problém. Je důležité si uvědomit, že z makroekonomického hlediska se nezaměstnanost týká 

obyvatelstva v produktivním věku, což je věk od ukončení povinné školní docházky 

do odchodu do penze. Ze skupiny obyvatel v produktivním věku vyčleníme další 

podmnožiny: zaměstnaní a nezaměstnaní, kteří společně tvoří ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo a mezi ekonomicky neaktivní patří lidé, kteří si povolání záměrně nehledají. 

„Nezaměstnanost, kterou mnozí ekonomové považují vedle inflace za druhé 

                                                 
20

 JUREČKA, Václav a kol. Makroekonomie. s. 87 
21

 JUREČKA, Václav a kol. Makroekonomie. s. 112 
22

 SOUKUP, Jindřich a kol. Makroekonomie. Moderní přístup. s. 303 
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makroekonomické zlo, přináší s sebou řadu odpadů, jak ekonomických, tak sociálních. Hlavní 

rozdíl mezi dopady inflace a nezaměstnaností je v tom, že nezaměstnanost svými negativními 

důsledky postihuje pouze některé rodiny, kdežto náklady inflace se dotýkají celé populace“
23

 

Nezaměstnanost má dalekosáhlé makroekonomické i mikroekonomické důsledky. V zemi, 

která nevyužívá své pracovní zdroje v optimální míře, dochází ke ztrátám v hrubém produktu, 

klesá ekonomická efektivnost a rostě sociální napětí.  

 

 Vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti narůstá schodek státního rozpočtu. Jednak 

je nutné vyplácet podpory v nezaměstnanosti, další výdaje jsou spojeny s financováním chodu 

úřadů práce a s aktivní politikou nezaměstnanosti. Navíc se snižují daňové příjmy státního 

rozpočtu, protože společnost ztrácí daně z příjmu, které by nezaměstnaní mohli platit, kdyby 

pracovali.  

 

 Ztráta zaměstnání také vede k sociální izolaci. Nezaměstnaného může postihnout 

ztráta kontaktů, společenské prestiže, případně autority v rodině. Nezaměstnanost může zcela 

narušit a rozbít vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.  

 

Měnový kurs a trh zahraničních měn 

 Měnový kurs vyjadřuje cenu jedné měny v jednotkách měny jiné. Pro platbu 

v zahraničí je tedy většinou nutné mít zahraniční měnu, aby se obchod mohl uskutečnit. 

„Zahraniční měnu je možno považovat za statek, který je poptáván subjekty, které chtějí 

nakupovat zahraniční statky.“
24

 Poptávajícím na měnových trzích jsou například turisté, kteří 

chtějí nakupovat v zahraničí, dále pak firmy, které potřebují cizí měny k platbám 

za zahraniční zboží a služby. 

 

 Poptávající poptávají cizí měnu a nabízejí za ni svou domácí měnu. Každý nákup cizí 

měny je zároveň prodejem měny domácí. Těmi, kdo zahraniční měnu nabízejí, jsou zahraniční 

subjekty (firmy, turisté, …), které naopak mají zájem o domácí zboží a služby. 

 

Měnové trhy zpravidla rozlišujeme na trh valut a trh deviz. Trh valut je trh s papírovými 

bankovkami a mincemi, kterého se účastní především občané a který se odehrává 
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 JUREČKA, Václav a kol. Makroekonomie, s. 145 
24

 JUREČKA, Václav a kol. Makroekonomie, s. 281 
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ve směnárnách či pobočkách bank. Trh deviz je trh měn v jejich bezhotovostní podobě 

(např. transakce platební kartou v zahraničí). 

2.4 Mikroekonomie 
 

Mikroekonomie se snaží vysvětlit především rozhodování tržních subjektů (jednotlivců 

a firem) v podmínkách omezenosti zdrojů vzhledem k potřebám. Předpokládá, že toto 

rozhodování se uskutečňuje na základě racionálního chování: 

 z hlediska použité metody – tržní subjekt se nerozhoduje na základě impulsu 

či náhlé pohnutky, ale na základě svých úvah a analýz, 

 z hlediska dosaženého výsledku – racionální je takové rozhodnutí, které vede 

k vytyčenému cíli.
25

 

 

 Jednotlivci rozhodují především o tom, kdy, kde, kolik a co si koupí. Jejich 

rozhodování je určeno jejich cíli v podobě chutí, přání nebo preferencí. Ekonomie tyto cíle 

nezkoumá, bere je jako dané a stabilní. Podíváme-li se však na vývoj lidské společnosti, 

je evidentní, že právě rozvoj potřeb a cílů člověka byl významným faktorem rozvoje 

společnosti a uvedený předpoklad stability potřeb a cílů je velmi zjednodušující. Tím, 

že jednotlivci rozhodují o množství konkrétního statku, rozhodují současně o objemu 

a struktuře výstupu společnosti.  

 

Firmy rozhodují o tom, co budou vyrábět, v jakém množství, jakou stanoví cenu, 

jakou použijí technologii, jak upozorní spotřebitele na přítomnost jimi vyráběného statku 

na trhu apod. Rozhodování firmy mikroekonomie zpravidla zužuje na dva základní problémy: 

na volbu výstupu a volbu ceny.  

 

Stát nahrazuje trh. Vládě se v ekonomice přisuzují čtyři funkce: legislativní, 

stabilizační, alokační a přerozdělovací. Legislativní funkce spočívá ve vytváření právního 

rámce pro tržní ekonomiky. Pro realizaci makroekonomické stabilizační funkce využívají 

vlády monetární a fiskální politiku. Alokační funkce spočívá v rozmístění zdrojů a prezentuje 

mikroekonomickou stránku hospodářské politiky vlády. A přerozdělovací funkce se týká 

přerozdělování důchodů prostřednictvím daní a transferových plateb mezi společenskými 

skupinami. Spotřeba je impuls pro existenci a rozvoj výroby. Spotřebitel na základě svých 

                                                 
25

 SOUKUPOVÁ, Jana a kol. Mikroekonomie. 548 s. 
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chutí, potřeb a preferencí rozhoduje o nákupu konkrétních statků (výrobků a služeb) 

a vynakládá na ně svůj důchod.  

 

Nástroje používané v mikroekonomii 

Spotřebitel, chování spotřebitele a formování poptávky 

 Základem pro odvození poptávky je analýza chování spotřebitele. Ten řeší, kolik 

určitého statku má kupovat a jak má svůj důchod mezi různé statky rozdělit. Racionálně 

uvažující spotřebitel se snaží maximalizovat svůj užitek. Východiskem teorie spotřebitele je 

úvaha, že jednotlivec vybírá z různých souborů statků neboli spotřebních košů. Jeho 

rozhodování je potom volba takového spotřebního koše, který mu přináší maximální užitek.
26

  

 

 „Celkový užitek spojený s daným výrobkem nebo službou je celkové uspokojení, které 

spotřebitel obdrží ze spotřeby daného výrobku nebo služby.“
27

 Velikost celkového užitku 

závisí na úrovni spotřeby. 

 

Firma, chování firmy a formování nabídky 

Nejdříve bychom si měli objasnit otázku, proč vlastně firmy existují. Za základní 

příčiny jsou obvykle považovány výhody týmové práce a snížení nákladů spojených 

s uzavíráním kontraktů. 

 

Většina výrobků, které používáme, by nemohla být vyrobena bez koordinace řady 

profesí (např. při výrobě auta dochází k nezbytné koordinaci práce obráběče, montéra, 

seřizovače, natěrače atd. až po kontrolního technika, to vše doplněno řadou činností v podobě 

práce svačinářky, sekretářky, účetní,…) Avšak samotný fakt, že při výrobě výrobku 

je potřebná týmová práce, není jako příčina existence firem postačující, protože si můžeme 

představit výrobu, kdy ke kombinaci zdrojů dochází na základě multilaterálních smluv 

s majiteli potřebných výrobních faktorů, např. u filmu. Kdy producent uzavírá kontrakty 

se scénáristou, režisérem, herci, kameramany, osvětlovači a řadou dalších lidí. Avšak to je 

spojeno s vysokými náklady, proto je ekonomičtější organizovat výrobu prostřednictvím 

firmy. 
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 HOLMAN, Robert. Ekonomie, s. 21 
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„Firma je charakterizována jako subjekt specializují se na výrobu tj. na přeměnu 

zdrojů (vstupů) ve statky (výstup).“
28

 Z toho vyplývá, že firma se soustřeďuje na 3 hlavní 

činnosti: 

- nákup služeb výrobních faktorů, 

- organizace jejich přeměny ve výstup, 

- prodej výstupu. 

 

Důležitou otázkou, spojenou s existencí firmy, je její cíl, který je nejčastěji 

maximalizace zisku. Podobně jako chování spotřebitele naráží na určitě hranice, i chování 

firmy je omezeno, a to zejména technologickými možnostmi výroby a finančními možnostmi 

firmy.  

 

Pro další analýzu chování firmy je důležitý časový horizont, ve kterém se firma 

pohybuje. „Krátké období je charakterizováno jako období, v němž služby alespoň jednoho 

výrobního faktoru, který firma používá, jsou v důsledku předchozího rozhodnutí fixní.“
29

 

Tedy vlastností produkční funkce v krátkém období jsou výnosy pouze z jednoho variabilního 

výrobního faktoru. 

 

„Dlouhé období je doba dostatečná na to, aby mohla být změněna množství všech 

používaných vstupů, tzn. charakteristickým rysem je skutečnost, že všechny vstupy jsou 

variabilní.“
30

 Firma může v dlouhém období dva dané vstupy navzájem nahrazovat.  

  

Stát a jeho úloha v mikroekonomickém prostředí 

Stát svými opatřeními také působí na chování mikroekonomických subjektů 

 (spotřebitelů a firem). Mění podmínky, za nichž probíhá rozhodování těchto subjektů, 

a ovlivňuje tak rovnováhu na jednotlivých dílčích trzích i všeobecnou tržní rovnováhu. 

Aby mohl trh fungovat, musí existovat účinný institucionální rámec, podle něhož 

se uskutečňují vztahy mezi tržními subjekty. Jednoduše řečeno institucionální rámec tvoří 

„pravidla hry“ jednotlivých účastníků na trhu.  
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„Základní pravidla chování tržních subjektů se vyvíjejí evolučně, avšak jejich 

formulaci a vymahatelnost na sebe obvykle přebírá stát jako reprezentant celé společnosti.“
31

 

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že základní pravidla vyhlášená státem 

by měla platit pro všechny tržní subjekty stejně, především však pro stát sám.  

 

Dokonale konkurenční ekonomika je alokačně efektivní, avšak se setkáváme s tržním 

selháním, které způsobuje neefektivní alokaci zdrojů. „Efektivita ekonomiky řízené trhem 

se snižuje, jestliže je dokonalá konkurence zaměněna konkurencí nedokonalou, tj. pokud 

v hospodářství existují výrobci, kteří jsou schopni z různých důvodů ovlivňovat ceny 

na jednotlivých trzích.“
32

 Tržní mechanismus nefunguje vždy ideálně. Často dochází k jeho 

selhávání, např. v situacích, kdy se objevují jevy zvané externality. Ty členíme na negativní 

a pozitivní. „Negativní externalita nastává v situaci, kdy některé ekonomické subjekty 

přenášejí bez odpovídající kompenzace část nákladů své činnosti na subjekty, které se na této 

aktivitě nepodílejí.“
33

 

 

Nedokonalá konkurence je dalším aspektem k ovlivnění tržních subjektů. Nežádoucí 

chování firem v postavení nedokonalých konkurentů se může projevovat různě: 

- ve speciálních slevách pro upřednostňované zákazníky, 

- v nižších cenách v určitých oblastech s úmyslem zmírnit konkurenci, 

- ve slevách za nákupy ve větším rozsahu, které podporují vznik monopolu, 

- ve fúzích firem.
34

 

                                                 
31

 SOUKUPOVÁ, Jana a kol. Mikroekonomie. s. 508 
32

 Tamtéž, s. 512 
33

 JUREČKA, Václav a kol. Mikroekonomie, s. 316 
34

 SOUKUPOVÁ, Jana a kol. Mikroekonomie. 548 s. 
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2.5 Agenda Setting 
 

„Média jsou důležitou součástí našeho každodenního života. Jejich význam pro život 

společnosti vzrůstal zejména během 20. Století v souvislosti s nástupem elektronických médií 

a takzvaných nových médií včetně internetu.“ 
35

 

 

Většinu znalostí a informací o veřejných věcech, které má k dispozici každý z nás, 

nejsou získané díky naší přímé osobní zkušenosti, ale zjednodušeně díky médiím. Zprávy nás 

denně upozorňují na nejnovější události a změny v širším okolí mimo naši přímou zkušenost. 

Ale novinové a televizní zprávy, dokonce i zhuštěné strany bulvárních novin či internetových 

stránek toho dělají mnohem víc, nejen upozorňují na existenci důležitých událostí a témat. 

Editoři a vedoucí zpravodajství každý den vybírají a zveřejňují zprávy, čímž zaměřují naši 

pozornost a ovlivňují, která denní témata vnímáme jako nejdůležitější. Schopnost ovlivňovat 

významnost témat ve veřejné agendě se označuje jako schopnost zpravodajských médií 

nastolovat agendu, podrobnější pohled vidíme v ukázce obrázku (Obr. 2.4. Metafora cibule 

a nastolování agendy médií). Duchovním otcem myšlenky, jíž dnes zkráceně říkáme 

nastolování agendy, je Walter Lippman. „Jeho tezí je, že zpravodajská média, naše okna 

do širokého světa ležícího mimo naši bezprostřední zkušenost, určují naši kognitivní mapu 

světa.“
36

 

 

Obr. 2.3 Metafora cibule a nastolování agendy médií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MCCOMBS, Maxwell. Agenda petting. s. 149 

                                                 
35

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. s. 1 
36

 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting. s. 28 
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Lidé mají své názory na mnoho věcí, ale jen málo témat je skutečně zajímá. Role 

zpravodajských médií při nastolování agendy tkví v ovlivňování významnosti témat, tedy 

v ovlivňování toho, zda podstatnému množství lidí bude skutečně stát za to si na dané téma 

vůbec vytvořit svůj vlastní názor.  

 

Novinová sdělení nám nevyčerpatelnými způsoby dokážou napovědět, jaká je relativní 

významnost určitého tématu v denní agendě. Hlavní zpráva na titulní straně, rozdíl mezi 

titulní stranou a dalšími stranami, velikost nadpisu, a dokonce i délka zprávy – to vše 

vyjadřuje významnost témat ve zpravodajské agendě. Někteří novináři jakýkoli vliv 

nastolování agendy na veřejnost popírají. Podobně se vyjádřili i někteří kritici myšlenky 

nastolování agendy, kteří zastávají názor, že veřejnost i média pouze reagují na okolní 

prostředí. Možné důsledky můžete vidět na obrázku (Obr. 2.5 Důsledky nastolování agendy). 

 

Agenda zpravodajských médií se stává, do značné míry, veřejnou agendou. Jinými 

slovy, zpravodajská média nastolují veřejnou agendu. „Prvním krokem při ovlivňování 

veřejného mínění je zajistit, aby téma získalo významnost pro veřejnost, tj. umístit problém 

či téma do veřejné agendy, takže se na něj zaměří pozornost a myšlenky veřejnosti – a snad 

i její jednání.“
37

 

 

Obr. 2.4 Důsledky nastolován agendy 

MEDIÁLNÍ VEŘEJNÁ  

AGENDA AGENDA 

Významnost objektů významnost objektů 

  Utváření názoru 

        Pevnost názoru 

 

 usměrňování chování 

 

        Názorový postoj 

Významnost atributů          významnost atributů        usměrňování atributů 

 
Zdroj: MCCOMBS, Maxwell. Agenda petting, s. 174 

 

 

 

                                                 
37

 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting. s. 26 
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3 Obsahová analýza týdeníku Reflex v období 1997 - 2000 

3.1 Rozdělení článků z hlediska ekonomie  
 

„Jednou z funkcí médií, kromě informační, tedy pozorování, sběru, výběru 

a rozšiřování informací, je i funkce persvazivní, kdy médium využívá možnosti spoluutvářet 

realitu komentováním těchto informací a prezentací různých úhlů pohledů a názorů se snaží 

více či méně vědomě a cíleně působit na příjemce těchto informací se záměrem je ovlivnit. 

Už samotný výběr informací je selektivní proces, který za určitých okolností může nést prvky 

persvaze, ať už vědomým vynecháním důležitých informací nebo upřednostněním 

a prosazením informací zájmové skupiny.“
38

 

 

Pro rozlišení metod výzkumu médií lze využít tradiční dělení na kvantitativní 

a kvalitativní metody. Každý z těchto typů metod vychází z odlišné představy o možnostech 

poznávání skutečnosti. „Kvantitativní metody vycházejí především z otázky „Kolik?“ a jsou 

představovány různými typy dotazníkových šetření a psychologických experimentů.“
39

  

 

„Kvantitativní metodika vychází z pozitivismu, který se začal rozvíjet ve druhé 

polovině 19. století jako snaha zejména přírodních věd distancovat se od spekulací a osobních 

komentářů a ustavit poznání na základě faktů získaných systematickým osobním 

pozorováním.“
40

 Kvantitativní metody zastávaly v mediálních studiích dlouho dominantní 

postavení. 

 

Kvantitativní výzkum je založen na měření proměnných, zkoumá frekvenci výskytu 

jednotlivých proměnných nebo jejich kategorií. Jednou z jeho výhod je užívání statistiky 

a číselných údajů přinášejících větší přesnost a také větší přesvědčivost výsledků. Velkou 

výhodou kvantitativních výzkumů je jejich přenositelnost. Naopak určitou nevýhodou může 

být to, že se zaměřují na kvantifikaci pouze některých prvků. Prvky, které nelze kvantifikovat, 

mohou být přitom významnější, než ty měřené
41

 Každý výzkum musí probíhat určitým 

                                                 
38

 CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. CES: Prezentace makroekonomických ukazatelů v médiích 

[online]. CES [19.4.2012]. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/bulletin/gf_bulletin_0310.pdf 
39

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. s. 16 
40

 Tamtéž, s. 17 
41

 Tamtéž, 293 s. 
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přijatelným způsobem, aby přinášel opravdu platné a ospravedlnitelné výsledky a zjištění 

a jeho závěry měly váhu. 

 

Analýza týdeníku Reflex zahrnuje kvantitativní obsahovou analýzu. Výběrový soubor 

je určen následujícími znaky: vybraným médiem (týdeník Reflex), rozsahem článku (hlavní 

články) a obdobím (1997 – 2000).  

 

Týdeník Reflex jsme vybrali díky jeho oblíbenosti a dlouholeté působnosti. Za hlavní 

články byly považovány ty, které přesahovaly délku jedné normo strany. Z hlediska výběru 

jednotky měření se každý takový článek nebo zpráva počítal za jednotku 1. Období výzkumu 

bylo od roku 1997 do roku 2000, veškerá vydání, resp. 208 výtisků.  

 

U analýzy byly zkoumány články a zprávy, které se týkaly makroekonomických 

a mikroekonomických ukazatelů. „Obsahová analýza klade důraz na ty charakteristiky 

mediálních produktů, které jsou pozorovatelné a popsatelné.“
42

 Kvantitativní znamená, 

že sledujeme to, co se dá změřit nebo spočítat (napříkladd počet článků věnovaných 

o Investicích).  

 

V rámci prácce byly stanoveny 4 hypotézy, jejichž pravdivost bude na základě 

získaných poznatků potvrzena nebo vyvrácena. 

HYPOTÉZA 1: Ekonomická témata v Reflexu jsou převážně makroekonomické. 

HYPOTÉZA 2: Témata s mikroekonomickou tématikou jsou zveřejňována v minimálním 

počtu. 

HYPOTÉZA 3: V rámci makroekonomických témat se nejvíce v týdeníku Reflex objevují 

články zaměřené na nezaměstnanost. 

HYPOTÉZA 4: Články z oblasti mikroekonomie se nejvíce zabývají tématem Stát. 

 

Je potřeba nadefinovat si výzkumné otázky, jelikož se jedná o výzkum nového tématu: 

VO1: Kterému z makroekonomických témat bylo věnovanáno nejvíce prostoru v roce 1997? 

VO2: Kterému z makroekonomických témat bylo věnovanáno nejvíce prostoru v roce 1998? 

VO3: Kterému z makroekonomických témat bylo věnovanáno nejvíce prostoru v roce 1999? 

VO4: Kterému z makroekonomických témat bylo věnovanáno nejvíce prostoru v roce 2000? 

                                                 
42

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. s. 280. 
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VO5: Kterému z mikroekonomických témat bylo věnováno nejvíce prostoru v roce 1997? 

VO6: Kterému z mikroekonomických témat bylo věnováno nejvíce prostoru v roce 1998? 

VO7: Kterému z mikroekonomických témat bylo věnováno nejvíce prostoru v roce 1999? 

VO8: Kterému z mikroekonomických témat bylo věnováno nejvíce prostoru v roce 2000? 

 

Za sledované období od roku 1997 do roku 2000 bylo zaznamenáno dohromady 

354 článků věnovaných vybraným ekonomickým oblastem. Z toho je převážná část článků 

věnována mikroekonomické oblasti, přesněji 283, a makroekonomii pouhých 67 článků, 

konkrétné v tabulce (Tab. 3.1 Celkový počet článků). 

 

Tab. 3.1 Celkový počet článků 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2012 

 

Velikým překvapením bylo zjišťení, že se ve sledovaném médiu objevují převážně 

články mikroekonomického zaměření, které se týkají především spotřebitele, firem a státu. 

Za vysvětlení považujeme fakt, že Reflex je společenský týdeník. 

 

3.1.1 Makroekonomie 

 

Makroekonomická oblast byla v předcházející kapitole přesněji rozdělena: 

- Saldo obchodní bilance, HDP, Inflace,  

-  Nezaměstnanost, Investice, 

- Trh peněz, Hospodářský růst,  

- Měnový kurs a trh zahraničních měn. 

 

Období → 1997 1998 1999 2000 

Makroekonomie 26 13 16 12 

Mikroekonomie 105 74 73 35 

Celkem 131 87 89 47 
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V roce 1997 bylo článků nejvíce a to 26, v následujících letech jejich počet klesl 

na 13, 16 a 12. Dohromady se za sledované období získalo 67 článků, jak je vidět v tabulce 

(Tab. 3.2 Makroekonomické články v období 1997-2000).  

 

Tab. 3.2 Makroekonomické články v období 1997-2000  

 Celkem 
Z toho 

1997 1998 1999 2000 

Makroekonomické 

články 
67 26 13 16 12 

Zdroj: vlastní výzkum, 2012 

 

VO1: Kterému z makroekonomických témat bylo věnovanáno nejvíce prostoru 

v roce 1997? 

 

V roce 1997 bylo nalezeno 26 článků. Nejvíce jich bylo věnováno oblasti Trhu peněz 

(26 %), HDP a Investicím (po 23 %), můžete vidět v grafu (Graf. 3.1 Makroekonomické 

články z roku 1997). Naopak nebyl nalezen žádný, který by byl věnován Saldu obchodní 

bilance. Skupiny článků z kategorie Trhu peněz obsahovaly rady z oblasti investic, možnosti 

úvěru, především hypotečních, a nové možnosti způsobu plateb (platební karty). 

 

Graf 3.1 Makroekonomické články z roku 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2012 
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VO2: Kterému z makroekonomických témat bylo věnovanáno nejvíce prostoru 

v roce 1998? 

V roce 1998 jsme objevili 13 článků. Největší počet článků získali Investice (38 %) 

a Trh peněz (38 %), naopak žádné místo nedostaly Saldo obchodní bilance a Inflace, 

konkrétně v grafu (Graf. 3.2 Makroekonomické články z roku 1998). Investice v tomto roce 

patřily mezi aktuální téma, většinou se jednalo o Pražskou burzu a vývoj investic ve světě. 

Trh peněz byl z velké míry zaměřen na financování bydlení, kdy se novým trendem stalo 

stavební spoření a hypoteční úvěry.  

 

Graf 3.2 Makroekonomické články z roku 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2012 

 

VO3: Kterému z makroekonomických témat bylo věnovanáno nejvíce prostoru 

v roce 1999? 

 

Dohromady publikováno 16 článků v roce 1999. Saldu obchodní bilance nebyl 

věnován opět žádný prostor v týdeníku. Články o HDP v tomto roce získaly nejsilnější pozici 

a to rovných (50 %), další hodnoty můžeme vidět v grafu (Graf. 3.3 Makroekonomické 

články z roku 1999). Jednalo se o aktuální téma, jelikož HDP se dostalo z minusových čísel 

do kladných oproti předcházejícím dvěma obdobím.  
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Graf 3.3 Makroekonomické články z roku 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2012 

VO4: Kterému z makroekonomických témat bylo věnovanáno nejvíce prostoru 

v roce 2000? 

Za rok 2000 bylo v časopise publikováno pouhých 12 článků. Trh peněz získal celých 

(50 %). Ani jedno místo se nedostalo na oblasti Saldo obchodní bilance, Inflace a Měnový 

kurs a trh zahraničních měn, hodnoty můžete vidět v grafu (Graf 3.4 Makroekonomické 

články z roku 2000). Celkový ekonomický růst v roce 2000 se příznivě podepsal na vývoji 

bankovního sektoru, proto se tyto pozitivní zprávy dostaly prioritně do týdeníku.  

Graf 3.4 Makroekonomické články z roku 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní výzkum, 2012 
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3.1.2 Mikroekonomie 

 

Oblast mikroekonomie jsme rozčlenili do tří oblastí: 

- Spotřebitel, 

- Firma, 

- Stát. 

 

Článků z oblasti mikroekonomie bylo dohromady 287 za sledované období. V prvním 

roce 1997 bylo nejvíce a to 105, další léta už byla poněkud slabší, více v tabulce 

(Tab. 3.3 Mikroekonomické články celkem). 

 
Tab. 3.3 Mikroekonomické články celkem 

 
Celkem 

Z toho 

1997 1998 1999 2000 

Mikroekonomické 

články 
287 105 74 73 35 

Zdroj: vlastní výzkum, 2012 

 

 

VO5: Kterému z mikroekonomických témat bylo věnováno nejvíce prostoru 

v roce 1997? 

 

V roce 1997 bylo nalezeno nejvíce článků za celé čtyři roky a to 105. Největší prostor 

byl věnován Státu (43 %) poté Spotřebiteli (29 %) a Firmě (28 %), jak můžeme vidět v grafu 

(Graf 3.5 Mikroekonomické články za rok 1997). Oddíly psané na náměty: rozpočet, krize, 

ústava a mnohé další zaplňovaly převážnou část časopisu a svým rozsahem se řadily 

k nejdůležitějším. Státní dluh rostl od roku 1997 vzrůstajícím tempem, proto se stal námětem 

k diskuzi. 
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Graf 3.5 Mikroekonomické články za rok 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní výzkum, 2012 

 

 

VO6: Kterému z mikroekonomických témat bylo věnováno nejvíce prostoru 

v roce 1998? 

 

Článků v roce 1998 bylo nalezeno 74. Největší podíl získal Spotřebitel (56 %), 

nepatrný prostor zabrali Stát (24 %) a Firmy (20 %), konkrétně v grafu 

(Graf 3.6 Mikroekonomické články z roku 1998). V týdeníku se nejčastěji objevovaly rady 

pro veřejnost, které se týkaly bydlení a jeho financování. Uživatel počítačů se zde ve veliké 

míře mohl dočíst o rozvíjející se počítačové technice. 

 

Graf 3.6 Mikroekonomické články z roku 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní výzkum, 2012 
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VO7: Kterému z mikroekonomických témat bylo věnováno nejvíce prostoru 

v roce 1999? 

 

 Mikroekonomických článků v roce 1999 bylo 73. Rozdělili se následovně 

Stát (45 %), Spotřebitel (40 %) a Firma (15 %), vše zaznamenáno v grafu 

(Graf 3.7 Mikroekonomické články z roku 1999). Válka v Kosovu patřila mezi hlavní námět 

k psaní článku. Také témata zaměřená na euro a organizaci NATO se těšily velkému prostoru 

v týdeníku. 

 

Graf 3.7 Mikroekonomické články z roku 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní výzkum, 2012 

 

VO8: Kterému z mikroekonomických témat bylo věnováno nejvíce prostoru v 2000? 

 

 V roce 2000 bylo nalezeno pouhých 35 článků. Větší podíl získal Stát (54 %), Firma 

(34 %) a Spotřebitel (12 %), přesněji v grafu (Graf 3.8 Mikroekonomické články z roku 

2000). Nejčastější články v tomto období byly věnované evropské unii, českým soudům, 

školnému a státním maturitám.  
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Graf 3.8 Mikroekonomické články z roku 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní výzkum, 2012 

 

3.2 Shrnutí 
 

V úvodu kapitoly byly vyřčeny 4 hypotézy. Hypotéza 1, Ekonomická témata v Reflexu 

jsou převážně makroekonomické, byla vyvrácena. Za sledované období 1997-2000 bylo 

zjištěno, že pouze 67 článků spadalo tematicky do makroekonomie. Výrazně lépe si vedly 

témata mikroekonomická, které byly publikovány 287krát. Na to úzce navázala 

hypotéza 2, Články s mikroekonomickou tématikou jsou zveřejňovány v minimálním počtu. 

Z předchozího zjištění je jasné, že i ta je vyvrácena.  

 

V rámci makroekonomických témat se nejvíce v týdeníku Reflex objevují články 

zaměřené na nezaměstnanost, hypotéza 3. Tato hypotéza je rovněž vyvrácena, protože tématu 

nezaměstnanost bylo věnováno pouze 7 článků za celé sledované období. Nejvíce článků 

z makroekonomické oblasti bylo věnováno Trhu peněz (21 článků). 

 

Hypotéza 4, Články z oblasti mikroekonomie se nejvíce zabývají tématem Stát, byla jako 

jediná potvrzena. Státu bylo věnováno nejvíce místa a to 115 článků za celé zkoumané 

období. 

 

Z hlediska výsledků kvantitativní analýzy je patrné, že týdeník Reflex věnuje 

makroekonomickým a mikroekonomickým tématům zanedbatelný prostor. Důvodem může 
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být jeho společenské zaměření a oblíbenost témat čtenářů. Týdeník Reflex byl analyzován 

v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Analýza zabrala 16 hodin, přičemž 

jednotlivým rokům byly věnovány v průměru 4 hodiny. Některá čísla týdeníku nebyly 

k dispozici, jednalo se ale o zanedbatelný počet. 

 

Zajímavé bylo porovnání starých výtisků Reflexu s dnešními. Materiál používaného 

papíru se za ta léta změnil. V současnosti jsou listy týdeníku lesklejší a kvalitnější. Veliký 

prostor v letech 1997-2000 týdeník věnoval ve velké míře reklamě (telefony, internet, 

cigarety, alkohol). 
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4 Využití řešené problematiky v žurnalistice  
 

V této kapitole jsem zpracovala editorial, úvodní článek, interview a anketu. Žánry pro 

které jsem se rozhodla, jsou mi nejbližší. Nejvhodnější umístění pro tyto žánry jsou v tištěném 

médiu, určené lidem různého profesního zaměření a vzdělání.   

4.1 Editorial 

Historie „mého“ časopisu, do které se řadí už i 

včerejší datum, mě zajímá jak z hlediska profesního, tak 

čistě díky mé duši dítěte. Nahlédnout do starších výtisků 

Reflexu mi pomáhá v práci, odhaluji tajemství minulosti, 

tak jak ji mí předchůdci „reflexovali“.    

Co vás napadne jako první, když se vás zeptám na vaši minulost? Je dobrá, špatná, 

dlouhá, krátká či použijete jednoduchá charakteristická slova typu nudná, normální? 

Já zapátrala hlouběji a o zrození týdeníku vybrala to nejdůležitější. Před více jak dvaceti lety 

první šéfredaktor Petr Hájek přišel na opravdu výstižný název týdeníku, to slovo se mu 

povedlo. Vznikl v době revoluce a sám o sobě je oslavou svobody. Je tu totiž pro lidi, kteří 

ke svému životu svobodu potřebují a bijí se o ni. A je to také týdeník zajímavých 

novinářských osobností a pozoruhodných autorů, týdeník s citem pro krásu, smyslnost, který 

zároveň hledá syrovou pravdu o věcech kolem nás. 

Vždycky bude provokovat a vždy bude někomu nepohodlný. Mít odlišný názor 

na aktuální téma ho baví. Brání si tak svou svobodu a inteligenci. Jeho hlavním úkolem 

je prosazovat pravdu a nebát se vyslovit svůj názor, i když se leckdy setkává s kritikou hlav 

nejvyšších. Omezení svobody svého projevu REFLEX odráží svým pohotovým ostrým 

jazykem, který má leckdy hořkou příchuť a přesto umí zachutnat, jen si ho umět správně 

okořenit. Hodně toho pamatuje a nikdy nezapomene na hloupost našich politiků, vůdců, 

soudců a všemožných lidí, kteří ač se snažili být chytrými, láska k penězům je rychle 

přesvědčila. Snad nás v budoucnosti nečeká nic jiného… 

S Reflexem..  

Lucie Steffková 

autor: Lucie Steffková 
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4.2 Úvodní článek 
 

Týdeník známý svými kontroverzními titulními stranami 

 

Společenský týdeník Reflex referuje o dění ve společnosti od roku 1990, 

za tu dobu si získal vedoucí postavení na českém trhu a spoustu věrných čtenářů. První 

šéfredaktor a spoluzakladatel Petr Hájek si před lety mohl myslet cokoli. Možná 

si časopis získá řadu svých věrných čtenářů, možná taky ne. Jak je tomu doopravdy? 

 

Týdeník známý svými kontroverzními titulními stranami, bojuje o přízeň čtenářů už 

více jak 20 let. Je jeden z mála porevolučních titulů, který překonal období 90. let a dodnes 

si drží výsadní postavení. Unie vydavatelů udělila Reflexu titul Časopis roku 2005, 2006, 

2007 a 2008 v kategorii Společenský časopis. „Za největší jeho přednost považuji to, 

že Reflex je unikátní titul, který se soustředí na to, co je ve společnosti nové, co hýbe 

politickou, společenskou i kulturní scénou, a trvale prezentuje autorský přístup, vlastní názor 

i autentický a nepřikrášlený pohled na věc,“ hrdě prohlašuje manažerka marketingového 

oddělení týdeníku Reflex Eva Královcová.  

 

Po rozdělení federace začala v České republice působit společnost Ringier ČR, která 

v roce 1993 týdeník Reflex koupila. O osm let později došlo ke sloučení společností 

AutoMedia a Axel Springer Young Media, kdy vzniklo vydavatelství Axel Springer Praha. 

Vydávající společnost Ringier Axel Springer má ve svém portfoliu širokou nabídku, 

např. deníky (BLESK, AHA!, SPORT a nedělní SPORT); časopisy (REFLEX, BLESK 

pro Ženy, ABC). 

 

Se svými soky, týdeníkem Týden a Instinkt, bojuje o čtenáře každým výtiskem. Který 

z nich patří na první místo, se nejspíše nedozvíme. Je jen na vás oblíbit si ten lepší. 

Mgr. Gabriela Filipová, vedoucí oddělení akvizice knihovního fondu Moravskoslezské 

knihovny v Ostravě říká: „Reflex se řadí mezi nejčtenější časopisy, protože přináší kromě 

tradičně výrazných reportáží ze všech koutů světa, i celou řadu speciálních příloh, které 

mapují zejména kulturní dění.“ Zájemce časopisu Reflex může využít i možnosti internetové 

podoby časopisu, která je přístupná od roku 2010. V tom samém roce obdržela 8. místo 

v soutěži Křišťálová Lupa v kategorii média – všeobecná. 
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4.3 Interview 
 

Články občas sklouzávají k povrchnosti 

 
 

Mgr. Gabriela Filipová vedoucí oddělení 

doplňování knihovního fondu v Moravskoslezské 

vědecké knihovně v Ostravě souhlasila, a sešla se 

s námi v kavárně, blízko „její“ knihovny. Pracuje zde 

od roku 1996, nejprve ve službách čtenářům, referenční 

služby, a od roku 2004 zastává nynější pozici. I při 

pracovním vytížení, nám milá mladá žena ochotně 

odpověděla na otázky týkající se převážně týdeníku 

Reflex.  

 

 

Patří týdeník reflex ve vaší knihovně k oblíbenému čtení? 

Ano, je čtenáři poměrně často vyhledáván. 

 

Který z týdeníku je ve vaší knihovně nejvyhledávanější? 

Tuto informaci není možné zjistit, čísla běžného ročníku, tedy ty nejaktuálnější, jsou volně k 

dispozici ve studovně. Není tedy možné vést přesnou statistiku využívání. 

 

Čtete vy sama týdeník Reflex? 

Dříve častěji, v posledních letech velmi sporadicky. Nejčastěji při cestě vlakem. 

 

Co se vám na něm líbí a co naopak ne? 

Dříve jsem si oblíbila především články z historie, velmi rozsáhlé životopisné články a 

rozhovory. 

 

Vidíte rozdíly v obsahu, když porovnáte dobu před deseti lety a současnost? 

Jedním z důvodů, proč již méně tento týdeník čtu, je dle mého názoru zhoršená kvalita celého 

týdeníku. Články občas sklouzávají k povrchnosti, jejich vyváženost klesá, dokonce jsou občas 

autor: Lucie Steffková 
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útočné až agresivní. Dříve jsem byla schopna přečíst skoro celý časopis. Nyní mne zaujmou 

tak dvě tři témata. V poslední době tak raději volím časopis Instinkt. 

 

Proč právě Instinkt, čím si vás získal? 

Instinkt byl vždy konkurentem Reflexu, měl také podobné zaměření, takže je přirozenou 

alternativou Reflexu. Jeho předností jsou rozhodně výtečné rozhovory a zajímavá rubrika 

Osud. 

 

Čím si myslíte, že je způsobena změna týdeníku Reflex? 

Domnívám se, že změnou šéfredaktorů. Po odchodu Petra Bílka, tuším v roce 2008, se styl 

časopisu výrazně zhoršil, alespoň z mého pohledu. Snad si ho jednou zase koupím a přečtu 

celý.  

 

Děkujeme za rozhovor 
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4.4 Anketa 

 

Zeptali jsme se lidí různého profesního zaměření, které z tištěných médií je jim nejbližší 

a odkud nejčastěji získávají informace o dění ve společnosti. Snažíme se tak zjistit, zda lidem 

záleží na kvalitě konzumovaných zpráv, co nejraději čtou a odkud získávají informace. 

 

1. Čtete/odebíráte pravidelně nějaké deníky/týdeníky/časopisy? 

2. Pokud ano, tak proč právě tyto? 

3. Pokud ne, odkud získáváte informace o dění ve společnosti? 

 

 

David Steffek, 24let, učitel základní školy 

1. Každý měsíc si kupuju časopis Pro Football a domů nám každý 

den chodí Moravskoslezský deník. 

2. Dozvím se v něm vše o dění ve světovém fotbale, v deníku 

čerpám zbytek informací, nejvíce však ze sportu. 

 

 

 

 

Jakub Nevřela, 26let, projektový manažer 

 

1. 1. Ano pravidelně odebírám Reflex, což je týdeník a z denních 

tisků odebírám MF Dnes. Příležitostně si zakoupím časopisy 

o autech. 

2. 2. Vyhovuje mi styl, kterým jsou psány články v těchto 

plátcích. Možná i z důvodů politické orientace. MF Dnes 

nabízí velký přehled informací, jak z domova, tak ze zahraničí. 

Na Reflexu se mi líbí články, které si na nic nehrají a autoři 

článků se nebojí projevit svůj názor na jakoukoli citlivou 

situaci a pod článek se podepsat svým jménem. 

 

 

 

 

autor: Lucie Steffková 

autor: Lucie Steffková 
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Alena Václavíková, 42 let, dělnice v masném průmyslu 

1. Pravidelně ne. Občas si koupím nějaký časopis určený 

pro ženy.  

3. Každý večer sleduju zprávy a příležitostně si přečtu 

nějaké noviny 

 

 

 

 

 

 

Petr Fichna, 57 let, automechanik 

 

1. Pravidelně odebírám deník MF dnes včetně všech jeho 

každodenních příloh (Ona Dnes, Magazín, Doma, ..) 

2. Tento deník je pokračovatelem původní Mladé Fronty, 

s kterou jsem byl spokojen od osmdesátých let. Mnozí 

redaktoři v tomto deníku působí po celé desetiletí 

a na jejich názory jsem stále zvědavý. Svůj pohled 

na dění u nás i ve světě s nimi srovnávám. 

  

 

 

Vendula Pačková, 22 let, studentka vysoké školy 

1. Ne každý měsíc, ale občas si koupím časopis JOY. Jinak 

můj otec odebírá každý den Moravskoslezský deník, tak 

si ho občas přečtu. 

2. V časopise JOY mě hlavně zajímá móda.  

 

 
 

 

 

 

autor: Lucie Steffková 

autor: Lucie Steffková 

autor: Lucie Steffková 
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5 Závěr 
 

V této práci byl cílem popis a zhodnocení ekonomických témat v týdeníku Reflex 

za období 1997-2000. Časopisy byly analyzovány z hlediska makroekonomických 

a mikroekonomických oblastí, které byly z důvodu lepší orientace v dané problematice 

podrobněji rozčleněny do jednotlivých kategorií. 

 

První část zaměřená na Historický vznik a vývoj týdeníku Reflex, zahrnuje vznik 

časopisu, jeho strukturu, technické parametry a také slavné osobnosti Reflexu. Většina dat 

byla čerpána z knih a ve velké míře z internetových zdrojů. 

 

V druhé části práce jsem se věnovala obsahové analýze týdeníku. Dle mého názoru 

z výsledku analýzy vyplívá, že lidé se nezajímají o ekonomickou oblast. Mnohem raději 

si přečtou o známých osobnostech, kultuře a novinkách z oblasti vědy. 

Témata makroekonomická či mikroekonomická nejsou pro ně až tak atraktivní, a proto jim 

redakce nevěnovala tolik pozornosti. Při analýze týdeníku jsem používala především metodu 

kvantitativní analýzy. V rámci práce jsem si položila čtyři hypotézy. Jen jedna se potvrdila 

a to: hypotéza číslo čtyři: „Články z oblasti mikroekonomie se nejvíce zabývají tématem 

Stát.“ Právě námětu Stát věnoval týdeník Reflex ve sledovaném období velkou řadu článků, 

konkrétné 115. Zbylé tři hypotézy byly oproti mému očekávání vyvráceny. První dvě 

vyvrácené hypotézy se týkaly oblasti zaměření jednotlivých článků. Poslední zamítnutá 

hypotéza se týkala oblasti nezaměstnanosti. 

  

V poslední části jsem se věnovala využití řešené problematiky v žurnalistice, v rámci 

této kapitoly jsem vypracovala tyto žánry: editorial, úvodní článek, interview a anketu. 

Do editorialu jsem se vžila jako šéfredaktorka týdeníku Reflex a snažila jsem se nejenom 

pobavit čtenáře, ale také jim nastínit smysl časopisu a stručně popsat jeho historii. Úvodní 

článek je zaměřený na oblíbenost týdeníku Reflex, jak se změnil od svého založení a zda 

si udržuje své věrné čtenáře. Respondentem v interview se stala vedoucí oddělení doplňování 

knihovního fondu v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě Mgr. Gabriela Filipová, 

která mi odpověděla na základní otázky týkající se týdeníku Reflex. Anketa byla pro mě 

nejjednodušší, ale opravdu zajímavá. Získala jsem 5 respondentů, snažila jsem se o přiměřený 

počet mužů a žen a samozřejmě také všechny věkové skupiny a profesní různorodost. 
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V rámci práce se mi naskytla příležitost, kdy jsem si mohla popovídat s finančním 

poradcem Zdeňkem Procházkou o situaci na českém trhu a pohledu lidí na investice, 

důchodovou reformu apod. Bohužel tento rozhovor nespadal tematicky do mé práce, proto 

jsem jej umístila do přílohy.  
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takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 

byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě 11. května 2012 

 

         

 

………………………….. 

                    Lucie Steffková 
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