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Úvod 
 

Tématem doktorské práce je problematika neologismů v dnešní češtině mladých 

lidí, resp. v češtině projevů obracejících se k nim. S nově vzniklými lexémy (neboli 

neologismy) se v dnešní době setkáváme poměrně často – v běžné komunikaci mezi 

přáteli, v médiích, ve škole apod. Vyskytují se a uplatňují s největší pravděpodobností ve 

všech vrstvách národního jazyka (např. ve spisovné češtině, obecné češtině, slangu). 

Vezměme si například slovní spojení to je fičák. Televizní fanoušci a potažmo mladší 

generace lidí vědí, že tento termín v překladu do spisovné češtiny znamená: to je něco 

neuvěřitelného. Jejich prarodiče by však usoudili, že se jedná o vítr. 

 

Každý den dochází ke vzniku nových lexémů a zániku lexémů starých. Jazyk je 

dynamický systém, který se neustále vyvíjí. Proto je dobré se v nově vzniklých lexémech 

orientovat a rozumět jim. Myslím si, že neologismům lépe porozumí mladší generace. Je 

to způsobeno tím, že generace starších lidí si hůře zvyká na nové výrazy v jazyce, často 

jim nemusí úplně porozumět nebo je může dokonce odmítat. 

 

Neologismy ale nevznikají pouze v současnosti. K jejich vytváření docházelo v 

každé době, neboť lidé měli odjakživa potřebu pojmenovávat nové věci, myšlenky a jevy. 

Důvod vzniku neologismů je tedy zřejmý. Utvářejí se kvůli potřebám společnosti a jejímu 

vývoji. Lexémy, které byly kdysi klasifikovány jako nové, jsou dnes již zcela běžné. V 

každém období se v jazyce objevují jiné neologismy, které se postupem času začlení do 

běžné lexikální zásoby (popř. zaniknou). 

 

 Neologismy jsou důležité z hlediska obohacování slovní zásoby. Slouží ale i ke 

zpřesnění pojmenování, k pojmenování nově vzniklé skutečnosti. Básníci nebo novináři 

užívají novotvarů pro působivé vyjádření a nesmíme také zapomínat, že neologismy 

ukazují i zásadní posuny ve společnosti. V jazyce vyhraněných sociálních skupin 

(slanzích) mohou neologismy hrát i roli při vytváření sociální soudržnosti, pocitu 

sounáležitosti a odlišnosti od skupin ostatních. 

 

Cíl práce 

Jelikož každodenně do češtiny proniká celá řada nových výrazů, měli bychom tuto 

problematiku pravidelně sledovat. Tato doktorská práce je věnována problematice 

neologismů v českých časopisech pro mládež. Jejím cílem je: 

 

a) zjistit, jaké neologismy se uplatňují od roku 2005 do roku 2015 

v současných českých časopisech určených mládeži, dívkám i 

chlapcům, soustavnou excerpcí vybudovat jejich korpus a analyzovat 

je; 

 
b) formou ankety a interview a následnou analýzou a interpretací odpovědí 

zjistit, jak tyto neologismy chápou mladí lidé a zda jsou v tomto 
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ohledu rozdíly mezi jednotlivými skupinami mládeže, zvl. podle 

pohlaví, věku a typu škol a velikosti sídla, ve kterém se nalézá škola; 

 
c) nalézt arabské ekvivalenty lexikálních neologismů na různých 

arabských webových stránkách a zjistit, jak byly přeloženy do 

arabštiny. 

 

Postup a metody práce 

 

Doktorská práce se zaměřuje na neologismy především v českých časopisech pro 

mládež. Četba časopisů patří mezi oblíbené volnočasové aktivity dnešní mládeže. 

Periodika se snaží na určitou věkovou skupinu zapůsobit nejenom tematicky, ale také 

pomocí jazykových prostředků. A používání novotvarů je typické pro dnešní pubescenty. 

 

Neologismy v této práci jsou pečlivě vybrané soustavnou excerpcí ze čtyř časopisů 

pro mládež. Časopisy byly zvoleny se zřetelem ke třem základním kritériím:  

  

a) jejich čtenosti mezi mládeží (vybírány byly takové tituly, které patří 

k nejčtenějším); 

 
b) tematické pestrosti (výběr sledoval to, aby byly mezi excerpovanými tituly 

zastoupeny časopisy s technickým zaměřením, časopisy zaměřené na módu, 

hudbu hlavního proudu a časopisy tematicky jasně nevyhraněné); 

 
c) zaměření na určitou skupinu mládeže podle pohlaví (časopisy dívčí, chlapecké, 

z tohoto hlediska nevyhraněné).  

 

Podle uvedených hledisek byly zvoleny 4 tituly: 

 ABC (převážně chlapecký časopis s technickým zaměřením); 

 BRAVO (časopis pro mládež bez rozdílu pohlaví a tematicky nevyhraněný); 

 TOP DÍVKY (časopis pro dívky, tematicky nevyhraněný, zaměřený hlavně na 

módu a celebrity); 

 POPCORN (časopis pro mládež bez rozdílu pohlaví, tematicky nevyhraněný, 

zaměřený zejména na celebrity, hudbu a film). 

 

 Pro excerpci jsme zvolili uvedené časopisy ročníků 2014 a 2015, a to celé ročníky, 

tedy 144 čísel. Tato čísla jsme podrobili soustavné excerpci, excerpovali jsme všechny 

výrazy, jednoslovné (i ustálené víceslovné), které se nám jevily jako potenciální 

neologismy. Následně jsme ověřovali jejich příslušnost k neologismům konfrontací se 

čtyřmi slovníky (NSČ1, NSČ 2, ASCS, SSČ) a se synchronním korpusem češtiny SYN 

2000, který zahrnuje převážně texty z let 1990 – 1999  a  SYN 2005, který byl zveřejněn 

v roce 2005 a zahrnuje převážně texty z let 2000 – 2004.  
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Z excerpovaných neologismů tvoříme nový elektronický slovník, v němž jsou hesla 

řazena abecedně. Slovník se nechal inspirovat teoretickou strukturou slovníku 

neologismů od Olgy Martincové. Jednotlivé neologismy jsou zpracovány obdobným 

způsobem, čerpají také ze struktury zápisu. Substantiva, která lze deklinovat, jsou 

zapsána v nominativu singuláru, slovesa jsou uvedena v infinitivu. Slovník obsahuje 

význam těchto slov. 

 

Za neologismus pokládáme takový výraz (jednoslovný nebo ustálený víceslovný), 

 

a) jehož první doložený výskyt se datuje od roku 2005, není tedy obsažen ve 

stejném významu, grafickou formu, stylovém zabarvení a se stejnými možnostmi 

užití ve Slovníku spisovné češtiny, v Akademickém slovníku cizích slov (2001) a 

ve slovníku Nová slova v češtině 1 ani v korpusu SYN 2000 a  SYN 2005. 

 
b) který není ve stejném významu, se stejným stylovým zabarvením uveden ve 

slovníku Nová slova v češtině 2. 

 

Obsah práce: 

 

Doktorskou práci jsme rozdělili na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou.  

 

V teoretické části (1. kapitola) jsme nejprve pojednávali o významu médií v 

současné společnosti, o jejich funkcích, o různých přístupech k jejich třídění a vztahu 

mládeže k příslušným typům médií (k tištěným médiím, k médiím elektronickým a 

novým). O médiích bylo pojednáno proto, že jsme vycházeli z otázky, jak se k nám 

neologismy dostávají. Časopisy jsou také médium a médium je jedním z nejdůležitějších 

pramenů pro obohacování jazyka novými slovy. Snažili jsme se tedy najít propojení 

z jedné strany mezi médii a mládeží a ze strany druhé mezi médii a neologismy. Dále 

jsme se zaměřili na definování pojmu neologismus z různých pohledů a pokusili se o jeho 

vysvětlení. Při definování neologismů jsme vycházeli z několika publikací od různých 

autorů, abychom získali ucelenější a obsáhlejší informace o dané problematice. Rozebrali 

jsme novější tradice jejich zkoumání a kritéria jejich určování. Dále jsme se věnovali 

vzniku neologismů, jeho příčinám a důvodům a také postavení a funkci neologismů v 

médiích a v jazyce mládeže. V teoretické části práce jsme použili metodu studijní. 

 

Praktická část obsahuje tři kapitoly (jde o 2., 3. a 4. kapitolu). Praktickým výstupem 

druhé kapitoly je excerpce neologismů užívaných ve vybraných časopisech pro mládež. 

Při jejich zpracování jsme se opírali o metodiku použitou O. Martincovou ve Slovníku 

neologismů 2 (z hlediska slovotvorného jde o tvoření slov odvozováním, zkracováním, 

skládáním, univerbizací, dále přejímání z cizích jazyků, kalky a slang a naposled o 

tvoření slov z hlediska sémantického). Podle excerpovaných materiálů bylo jasné, že 

většina nových slov pochází z slangu, kvůli tomu jsme této části věnovali velkou 

pozornost.  
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Hlavní náplní 3. kapitoly je zjišťování toho, zda a v jaké míře neologismy v 

časopisech zná současná česká mládež a jaké k nim a jejich užívání zaujímá postoje. Pro 

tato zjištění jsme provedli dotazníkové šetření:  

 

 Připravili jsme 500 dotazníků. 

 Dotazník byl zadán respondentům/kám ve věku od 13 do 19 let na základních 

i středních školách ve velkých i malých městech. 

 
 Získali jsme odpovědi od 377 respondentů. Data z dotazníkového šetření byla 

vyhodnocena ve čtyřech krocích: nejdříve jsme se zabývali rozdíly mezi 

chlapci a dívkami (tedy podle pohlaví), ve druhém kroku jsme postupovali na 

základě věku, ve třetím dle typu škol a velikostí sídla, v němž se škola nalézá 

a ve čtvrtém jsme pracovali s daty jako s celkem.  

 
 Data z dotazníků jsme analyzovali pomocí programu SPSS.  

 

 Na dotazníkové šetření navazovala následná interview. Provedena byla u 109 

respondentů ve věku od 20 do 29 let, a to za účelem zjištění jejich názoru na 

používání neologismů a toho, zda respondentům/kám ze starší generace vadí 

pronikání anglicismů do časopisů pro mládež. 

 

V poslední (4.) kapitole jsme se zaměřili na nalezení arabských ekvivalentů k 

neologismům a představení rozličných způsobů překládání těchto nových výrazů do 

arabštiny, a to na základě různých webových stránek. Základním východiskem bylo 

vyhnout se překládání, ale vyhledat odpovídající termín v cílovém jazyce. V 

praktické části práce jsme použili metodu excerpční, statistickou a analytickou. 
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1. O médiích 
 

Termín mediální komunikace označuje určitý typ sociální komunikace, která 

vytváří podobu společenského, politického i kulturního života a stanovuje podmínky 

ekonomické úspěšnosti řady odvětví. Výraz médium znamená původně prostředek, 

prostředník, nebo zprostředkující činitel. (Jirák,  Köpplová, 2009)  

 

Havránek (1971) uvádí, že média jsou podmíněna dobovou situací, a to jak 

společenskou, technickou, politickou, tak i kulturní. Ve spojení s již zmíněnou sociální 

komunikací je médium to, co zprostředkovává někomu nějaké sdělení, tedy médium 

komunikační.  

 

 „Z pohledu mediálních studií je médium definováno jako prostředek komunikace, 

tedy jako článek mezi komunikátorem a příjemcem, který přenáší informace v různých 

formách a za různým účelem. Může být popisem i pro DVD, knihu, časopis, 

elektronickou poštu (e-mail), leták, videokazetu, filmové dílo, gramofonovou desku 

apod.“ (Reifová, 2004, str. 139) 

 

 Sak )2007) píše, že médiem je vše, co přenáší myšlenku či informaci od 

sdělovatele a co zprostředkovává sdělení. Svým způsobem je tedy základním médiem i 

jazyk. Jazyk je sám o sobě institutem vzdělání a socializace. Ve vlastním významu se 

však za médium pokládá prostředek, který stojí mezi udělovatelem a příjemcem a 

umožňuje jejich komunikaci v jednom směru či obousměrně.  

 

„Noviny, časopisy, knihy, filmy, rozhlasové a televizní vysílání, magnetofonové 

nahrávky, kompaktní disky, internetové stránky, to vše je určeno k tomu, aby se šířilo z 

jednoho místa a mohlo být použito všemi, kdo na to narazí nebo si to vyhledá.“ 

(Mičienka, Jirák, 2007, str. 21) Všechny tyto zdroje informací jsou určeny pro širokou 

anonymní veřejnost, jíž můžeme označit masou. Na základě tohoto se pro média začalo 

používat označeni masová média.  

 

Masová média staví na jednu stranu vysílatele a na druhou stranu příjemce 

informací. Vytváří nové sociální vazby, posilují skupinovou identitu. Média představují 

pojem, který lépe a přesněji vystihuje podstatu zprostředkování, než jeho český 

ekvivalent hromadné sdělovací prostředky. 

 

1.1 Význam médií 
 

Vycházíme ze základního předpokladu McQuaila, že masová média (zvláště 

noviny, televize a rozhlas) mají v moderních společnostech zásadní a stále vzrůstající 

význam. Tento názor je způsoben tím, že jsou: 

 

- „zdrojem moci – potenciálním prostředkem vlivu, ovládání a prosazování inovací ve 

společnosti, prostředkem vlivu, pramenem životně důležitých informací pro fungování  

většiny společenských institucí a základním nástrojem jejich přenosu, 
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- prostředím, kde se na národní i  mezinárodní úrovni odehrává celá řada významným 

zdrojem výkladů sociální reality a představy o ní, proto jsou média také místem, kde 

jsou kontrolovány, ukládány a nejviditelněji vyjadřovány změny v kultuře a hodnotách 

společnosti a skupin, primárním klíčem ke slávě a k postavení známek osobnosti, stejně 

jako k účinnému vystupování na veřejnosti, 

            

- zdrojem uspořádaných a veřejně sdílených soustav, které hodnotově vymezují, co je 

normální a co naopak není v souladu.“ (McQuail, 2002, str. 21)  

 

Média jsou také prostředím zábavy a určují nejběžnější způsoby trávení volného 

času. Pomáhají ho rovněž organizovat. Výsledkem je skutečnost, že představuje největší 

a stále se rozšiřující průmyslové odvětví, které nabízí mnoho pracovních příležitostí a 

bohatou škálu potenciálních zisků. Proto není tak těžké pochopit, proč masová média od 

svého vzniku přitahují tak velkou pozornost. 

 

1.2 Funkce médií 
 

Při utváření představy o funkcích médií záleží hlavně na úhlu pohledu. Jiná 

očekávání má pedagog, jiná sociolog či politolog. Dalšími faktory ovlivňujícími vnímání 

funkcí médií je bezesporu věk, vzdělání, kultura a v neposlední řadě intelekt )Sekot,  

2006). 

 

Někteří autoři uvádějí, že média plní celou řadu rozmanitých funkcí s rozdílnou 

intenzitou a účinkem, ale i s rozdílnými důsledky. Funkce masmédií se projevují jako 

úkon, činnost určitého zaměření a významu. V současné odborné literatuře je možné 

nalézt čtyři základní funkce masových médií, ta se pak dají podrobněji diferencovat podle 

určitého společného znaku, např. podle jejich převažující orientace a dominantního 

účinku. (Bohuslav, Poláčková, 2001) Dále autoři vymezují čtyři základní funkce 

masmédií takto: 

 

 informativní – masmédia jsou zde chápána jako nositelé informací, která 

předávají adresátovi určitým způsobem zakódovanou informaci, jež ovlivňuje 

jeho vědomí, názory a postoje. V rámci informativní funkce můžeme vyčlenit 

funkci (hodnotová, hodnotící, kognitivní a vzdělávací, petrifikační); 

 

 komunikativní (intermediální) – masmédia umožňují dorozumívání, spojení a 

přenos sdělení mezi určitou skutečností, stavem nebo institucí na jedné straně 

a příjemcem jako adresátem sdělení na druhé straně.  V rámci komunikativní 

funkce můžeme vyčlenit funkci (stimulační, kompenzační, socializační a 

kulturní); 

 

 přesvědčovací (formativní) – pomáhá utvářet názory a postoje adresáta. 

Příjemce se do modelu vžije a vcítí tak, že konfrontuje prožitky jiných s 

prožitky svými, modelovou situaci se situací svou a otevírá se jejich vlivu.V 
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rámci této funkce lze vyčlenit např. funkce (humanizační, výchovná, 

estetická, magická a manipulativní); 

 

 rekreativní – umožňuje adresátovi navodit podmínky pro odpočinek, zotavení 

a celkovou regeneraci sil. V rámci této funkce lze vyčlenit např. funkce 

(relaxační, solitární, desolitární a zábavná). 

 

Všechny uvedené funkce se týkají také vztahu médií a mládeže, resp. užívání 

médií mládeží. Média ovlivňují představy, přesvědčení, postoje, hodnoty a chování 

mladých lidí, aby vytvořili jejich názor k jedné situaci podle představy. Média asi také 

hrají s jazykem, a to se ve větší míře objevuje v jazyce mladých lidí, a někteří z nich 

užívají ve snaze vzbudit pozornost ostatních komunikujících jazykovou hru, jako např. 4 

u, 3ends, a také slovní hříčky, které mládež na chatu vymýšlí nově, např.oki, ouký apod. 

a to je vlivem angličtiny, která do jejich jazyka proniká hodně kvůli mezinárodním 

kontaktům přes chat s ostatními lidmi z celého světa, a v tom média hrají roli 

komunikačního prostředku. 

 

Prožitek je pro děti ve hře hlavní motivací, zatímco u mladých lidí má spíše 

relaxační a uvolňující účinek, který může vést k pozitivnímu vlivu na duševní zdraví, a v 

tom hrají média rekreativní roli. Média jsou také rekreativní, ovlivňují diváky, přitom ale 

působí jinak na mladé, jinak na starší lidi. 

 

1.3 Dělení médií 
 

V procesu masové komunikace jsou používána masová média neboli hromadné 

sdělovací prostředky. Je několik možných způsobů, jak je rozdělit do různých skupin a to 

podle nejrůznějších kritérií:  

 

Jedním ze základních je podle dosahu. „Největší dosah mají masová média , 

které působí na velké množství příjemců, např. televize, rozhlas, tisk (noviny a 

časopisy), kino a New Media (PC – internet a digitální televize), přesto že se 

některá média vyznačují lokálním působením, např. lokální rozhlas či regionální 

tisk, jsou považována za mass-média. Opačným typem jsou tzv. specifická 

média – mají obvykle lokální působnost a vyznačují se určitými zvláštnostmi, 

využívají se hlavně pro reklamní sdělení, využívají specifičnosti nabízeného 

produktu ve vazbě na cílovou skupinu např. billboardy, bigboardy, dopravní 

prostředky MHD, city lights vitríny, reklamní lavičky, sportoviště a reklamní 

předměty.“ (Postler, 2003, str. 14 – 15) 

 

Dalším možností pro kategorizování médií je schopnost působení na emoce 

člověka, kterou Postler (2003) charakterizuje takto: 

  

 Horká média –  mezi tato média patří televize, rozhlas, kino, telefon či internet, 

která mají schopnost intenzivněji působit na emoce člověka a obvykle působí na 
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více lidských smyslů. Působí zde např. obraz, zvuk, hudba a mluvené slovo. 

Nevýhoda je nemožnost přenést větší množství informací a skutečností. 

 

 Chladná média –  noviny, časopisy, billboardy a různé reklamní předměty, které 

mají omezenou schopnost působit na emoce člověka, ovšem neznamená to, že by 

nepůsobila vůbec, člověk (příjemce) si sám volí rytmus přijímaní informací.  

 

Mládež užívá jako druh médií hojně internet, který neposkytuje jen ve velké 

rychlosti informace, ale stává se prostředím interaktivním. V dnešní době počítač s 

přístupem na internet je chápán pro mládež jako nezbytný učební prostředek. Současná 

mladá generace má k technologiím daleko větší vztah než jejich rodiče a starší generace. 

Mladí lidé chatují, sledují, poslouchají, tweetují, vytváří, sdílejí a komunikují prakticky 

po celý den. Jsou s médii neustále, konzumují je s velkým gustem a pokud možno více 

médií najednou. Říká se jim síťová generace, elektronická generace či digitální generace. 

Zřejmě ne náhodou: nikdy v historii děti a dospívající nekonzumovali více elektronických 

médií, netrávili s nimi tolik času ani neměli k dispozici takový počet mediálních 

technologií jako dnešní mládež. Již od mládí se děti na počítačích učí rychle a snadno. 

Mnoho mladých lidí si na internetu vytváří jakousi komunitu jako Chatroom, ve které 

společně řeší svoje problémy, zlepšují a zesilují vztahy mezi nimi. 

 

1.4 Působení médií 

 
Dle Burtona a Jiráka (2001) moc médií spočívá v tom, že se podílejí na socializaci 

jedince. Působí na jedincovo včlenění do společnosti, na formování jedince i celé 

společnosti a také utváření vztahů, které v ní panují. Panuje dosti rozšířená víra v to, že 

média mají moc, a přitom existuje jen velmi malá shoda v tom, jaké povahy tato moc 

vlastně je. 

 

Vliv médií na mladé lidi je hodnocen s očekáváním i s obavami. „Při hodnocení 

vlivu médií je třeba vycházet z toho, že napodobování je psychologickým základem učení 

a zejména předškolní děti jsou v tomto směru vysoce disponovány.“ (Musil, 2008, str. 71) 

 

Dále Musil (2008) popisuje, že dnešní rychlost a množství informací má svůj 

dopad na zvyšující se počty problémových jedinců. Velký význam komunikačních 

prostředků narušují některé záporné faktory. Nejen telefon, rozhlas, film, televize, ale i 

internet může poskytovat informace, které mohou negativně ovlivnit rizikového jedince. 

Neudržitelným problémem je dle odborníků fakt, že média technologicky předběhla 

společnost, která nedokáže zajistit jejich relevantní působení. Proto je i předmětem 

mnoha diskusí to, zda násilí v médiích má prokazatelný dopad na násilí ve skutečném 

životě.  Zodpovědnost za děti v tomto směru na prvním místě nesou rodiče. Musí ji 

uplatňovat spíše pozitivní volbou pořadů než pouhými zákazy a doplnit společným 

sledováním pořadů a dalšími prvky mediální výchovy. Mladí mají málo předchozích 

znalostí a zkušeností, nemají ustálené hodnotové a morální postoje. Z toho důvodu se lze 

domnívat, že obecný vliv televize a internetu vede k vyššímu ohrožení psychiky právě 

mládeže.  
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Média ovlivňují také i jazyk dnešní mládeže. Velkou roli hrají zejména nová 

elektronická média. Zcela nový jazyk vznikl díky SMS, e-mailům a chatům na netu. 

Jazyk těchto médií je samozřejmě v každé zemi jiný. Určité charakteristické znaky však 

má mediální komunikace ve všech jazycích. Pro mladé uživatele českého jazyka je 

samozřejmě velmi důležitá především rychlost získávaných informací. Ať píšou nebo 

mluví, vždy směřují k vytvoření živé, rychlé komunikační výměny. To znamená, že si 

chtějí co nejrychleji vyměnit informace a že simulují situaci reálného rozhovoru.  

 

Dnešní slovní zásoba mládeže je přímo ovlivněna médii, jež na chatu 

zprostředkovávají komunikaci. Komunikující se nemohou zbavit vlivu jazyka 

komunikace zprostředkované počítačem, často v mezinárodních komunikačních 

společenstvích – z toho pak vyplývá tendence k výraznému užívání anglických výrazů a 

angličtinou inspirovaných jazykových prostředků.  

 

Český jazyk v nových médiích získává výrazně ústní charakter, slova a věty se 

velmi často zkracují. Gramatická pravidla, diakritika nebo interpunkce jsou často 

ignorovány. Český pravopis je volnější, předložky často úplně chybí. K tomu přistupují 

rysy dané skutečností, že se v nových médiích často uplatňuje mládež – pronikají sem 

tedy typické rysy jazyka mládeže, jako je hravost, tvořivost, experimentování, 

expresivita, tendence k neformálnosti apod.: jazyk mládeže v nových médiích je 

neoficiální, nepřipravený, nespisovný, spontánní, vázaný na konkrétní situaci, uplatňuje 

se v něm expresivita, emocionalita a vulgarismy.  

 

1.5 Typy a druhy médií 
 

Druhy médií můžeme rozdělit do třech hlavních typů. Za prvé máme tzv. tisková 

nebo tištěná média (např. noviny, časopisy, kniha aj.). K dalšímu typu médií patří i 

elektronická (rádio, televize aj.) a za třetí máme tzv. nová elektronická média (jako 

facebook, skype, aj.).  

 

1.5.1 Tištěná média 
 

„Počátky tisku spadají do 1. poloviny 15. století. Vznik tisku (knihtisku) je spojen 

s osobou Němce Johanna Gutenberga z Mohuče. Kam až dnešní tisk došel, můžeme 

posoudit sami. Tištěná nebo tisková média zahrnují noviny, časopisy, knihy, plakáty, 

letáky apod. Nejpoužívanější jsou bezesporu noviny a časopisy, i když knihy jsou 

mediální průmysl jako každý jiný, vydávání např. encyklopedií, slovníků a učebnic patří 

k nejúspěšnějším oblastem knižního průmyslu.“ (Večeřa, 2015, str. 12) 

 

Tisk je tedy nejstarší a nejrozvětvenější prostředek masové komunikace a řadí se 

mezi chladná a klasická média. Pro potřeby mediální výchovy je třeba přihlížet i k 

vnitřnímu členění tiskových médií, kde se rozlišuje redakční část – tisk je prostředkem 

informace (obsahuje informace, vytyčuje cílovou skupinu, tvoří zaměření titulu, určuje 

obsahovou kvalitu) a inzertní část – tisk je nosičem reklamního sdělení (oslovuje danou 
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cílovou skupinu). Obecně se dá říct, že mají všechny mediální sdělení, tedy i ta 

rozhlasová a televizní. Redakční část je předurčena k předávání informací, tedy vyjadřuje 

hodnoty, postoje a názory autorů zveřejňovaných článků. Někteří autoři  jako Verick 

poukazuje na prostředí, ve kterém tyto informace vznikají a na způsob, jakým se do médií 

dostávají  (v tomto případě do tisku, ale platí to opět o všech sděleních). (Verick, 2009) 
 

 

Verick (2009) se snaží se tím upozornit na globální mediální monopol. Jak dále 

vysvětluje, většina regionálních (v případě ČR i celostátních) deníků přejímá zprávy 

(informace), zejména ze zahraničí, od několika velkých renomovaných zpravodajských a 

tiskových agentur, ty pak čtenářům předkládá jako fakta. Kdo ovládá tyto agentury, ten 

ovlivňuje obsah oblastních novin na celém světě, s výjimkou místních zpráv.  

 

Tištěná média jako ostatní věci kolem nás mají své výhody i nedostatky. Za 

negativní vlastnost, tedy pokud se to tak dá přímo nazvat, se považuje omezená možnost 

emocionálního působení. Zda jde o negativum či ne, záleží na úhlu pohledu. (Postler, 

2003)  

 

1.5.1.1 Noviny 
 

Z hlediska publicistiky jsou noviny základním médiem. „Noviny jsou periodické 

tiskoviny, které vycházejí v krátkých intervalech. Jejich hlavním účelem je 

zprostředkování aktuálních zpráv z nejrůznějších oblastí, především z politiky, 

hospodářství, zábavy, kultury, společnosti a sportu. Z hlediska šíře zpravodajství si 

konkurují s rozhlasem a televizí. Jak celonárodně zaměřené, tak lokální noviny jsou 

základním médiem. Noviny existují ve dvou typech – deníky (denní tisk) a týdeníky.“ 

(Schellmann, 2004, str. 39) 

 

První noviny se podle McQuila (2002) vyznačovaly peridoicitou (ne vždy 

pravidelnou, ale i rozmanitou – od novin vycházejících i vícekrát denně – ranník, 

večerník až po ročenky). Dalším znakem je komerční podstatou to znamená volně v 

prodeji, mnohostranné využití (informování, zaznamenávání) a veřejný charakter. Na 

začátku vývoje se noviny staly protivníkem vládnoucí moci, ale dnes jako forma 

kontroly.  

 

Noviny pouhou svojí formou, bez ohledu na obsah, vytvářejí dojem zpráv od 

pramene. Noviny nám poskytují diskontinuální pestrost a nelad obyčejného života. H. M. 

McLuhan uvádí, že tisk plní svoji funkci nejlépe tehdy, když odhaluje stinné stránky 

života. Dle něj je opravdová zpráva špatná zpráva – špatná zpráva o někom, nebo špatná 

zpráva pro někoho. (McLuhan, 1993) 
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1.5.1.2 Kniha 
 

„Rovněž počátky knihy jsou spojeny s Gutenbergovým vynálezem knihtisku. 

Kolem roku 1445 (udávaný letopočet se ovšem různí až o desítku let) přišel Johannes 

Gutenberg se zásadním vylepšením tisku. Tiskařský lis, který koncepčně vycházel z 

vinařského lisu, doplnil o rozebíratelnou předlohu. Lis se rozběhl nejspíše už kolem roku 

1450. K pořádnému provozu ale bylo potřeba více z písmoviny odlitých liter. V 

následujících čtyřech letech měl Gutenberg i jeho spolupracovníci plné ruce práce. V roce 

1454 byla první tištěná kniha na světě. „Gutenbergova Bible“ –  latinská, bohatě zdobená 

ilustracemi. Do českých zemí dorazil tisk poměrně záhy. Kolem roku 1470 byla vytištěna 

„Kronika trojánská“. Tisk se stal vůbec žhavou novinkou a už na konci století bylo po 

Evropě 250 tiskáren a 40 tisíc výtisků.“ (Kasík, 2007) 

 

Kniha zprostředkovává v nejširší míře vědění, vzdělání, kulturu a zábavu. Je 

jedním z nejstarších prostředků pro uchovávání a přenos informací. Její praktické výhody 

jsou v tom, že se dá snadno transportovat a archivovat. Je schopna překlenout čas i 

prostor. 

 

Podle mého názoru, kniha jako druh tištěných médií, nemá na mládež tolik 

negativních vlivů. Mohla by je mít pouze v případě, obsahovala-li by návody k 

nebezpečným nebo nemorálním věcem. Výhody knihy jsou, že rozvíjí u mládeží fantazii, 

slovní zásobu a zlepšuje gramatické znalosti. 

 

1.5.1.3 Časopisy 
 

„Časopis jako periodická publikace, ale ne tak často jako noviny, je možné obecně 

definovat jako tiskovinu, která vychází pravidelně a svou strukturou, stavbou textu, 

obsahem a celkovým zaměřením je určena specifickému okruhu čtenářů, kteří mají určitý 

společný zájem nebo více takových zájmů. Od novin se časopisy odlišují především 

uvedeným cílenějším zaměřením na užší skupinu čtenářů, tím, že vycházejí méně často 

(nebo i stejně – týdně), zpravidla vyšší cenou, menším formátem s větším (většinou) 

počtem stran a lepší grafickou úpravou. Časopisy vycházejí většinou týdně, po čtrnácti 

dnech, měsíčně, dvouměsíčně, čtvrtletně nebo nepravidelně. Časopisy můžeme rozdělit 

nejen na časopisy, které jsou pro určité rasové a etnické skupiny, zájmy, životní 

zkušenosti, ale i časopisy, které jsou určeny pro ženy/dívky nebo muže/chlapce.“ 

(Wikipedia, 2017) 

 

Nejpopulárnější časopisy v současnosti jsou časopisy určené dívkám a chlapům. 

Kadlecová charakterizuje časopisy určené ženám několika podstatnými rysy: Časopisy 

pro ženy jsou charakteristické svým zaměřením na fyzický vzhled, úspěch v zaměstnání a 

úspěch ve vztazích . Dominantními tématy jsou muži a sexuální objekty, sex a sexualita, 

vztahy, cvičení, krása a zkrášlování. Fyzická atraktivnost je pak zmiňována jako 

podmínka pro úspěch a kariéru. Časopisy pro muže jsou zaměřeny na tři hlavní témata – 

techniku, sport a sex. Mužské časopisy sex objektivizují a depersonalizují, zaměřují se na 

zábavu, manipulaci se ženami a postrádají články o mezilidských vztazích. Jak mužské 


