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Výber časopisu 
 
 Časopis Nejlepší recepty prináša recepty na varenie a pečenie nie len z českej a slovenskej 
kuchyne, ale taktiež z kuchyne medzinárodnej. Cieľovou skupinou sú prevažne ženy vo veku 20-60 
rokov, ktoré rady pečú, varia a neboja sa experimentovať.  
 
Formát časopisu 
 
 Čo sa týka formátu, už na prvý pohľad a dotyk je zrejmé, že tento prešiel vývojom. 
Základný atribút – väzba ostala rovnaká, časopis je šitý drôtom na striešku. Rozmer časopisu sa 
však zmenil, pôvodný 230 x 289 mm bol zmenšený na 210 x 267 mm. Časopis poznateľne zhrubol, 
nielen o 4 strany, ktoré boli doň pridané (v minulosti 60 strán + obálka, teraz 64 strán + obálka), ale 
najmä z dôvodu zmeny hrúbky papiera. Obálka naďalej vychádza na papieri 150g/m2, listy vo 
vnútri časopisu sú tlačené na papier o gramáži 60g/m2, do roku 2003 bol využívaný papier 56g/m2. 
V starších vydaniach časopisu je zrejmé presvitanie strán nasledujúcich po strane so svetlou 
potlačou. Pri použití hrubšieho papiera je stále toto „presvitanie“ badateľné, ale už nie do takej 
miery. 
 
Dizajn titulnej strany 
 
 Titulná stránka časopisu prešla tiež niekoľkými zmenami. Najvýraznejšou je zmena farebnej 
kombinácie – pôvodne boli dominantnými farbami červená so zelenou, doplnené textami v bielej 
a žltej farbe. Terajšie vydania majú dominantné farby žltú a červenú, ktoré sú doplnené zelenou 
a bielou.  
 Zmena nastala aj v samotnom názve – nakoľko zo začiatku časopis vychádzal ako špeciálna 
príloha časopisu Katka, pre zachovanie kontinuity sa v roku 2000 volal „Nejlepší recepty“ 
s podtitulom „Katka speciál“. Postupom času, keď sa už vžil do povedomia čitateľov, nastala aj 
zmena názvu na „Katka Nejlepší recepty“. 
 Po obsahovej stránke sa na titulnej strane toho veľa nezmenilo – v ľavom stĺpci sú uvedené 
tri tému, ktorým sa aktuálne číslo venuje, v hlavnej časti strany je fotka menu mesiaca a v dolnej 
časti sú vyobrazené recepty z prílohy. Pri jednotlivých jedlách už nie sú uvedené konkrétne názvy 
tak ako tomu bolo v minulosti, namiesto toho sú pri fotkách uvedené konkrétne čísla strán na 
ktorých je možné uvedený recept nájsť. 
 
Vnútro časopisu 
 
 Samotné strany časopisu sú plnofarebné, potlačené až po okraj. Pri prezeraní viacerých 
vydaní tohto časopisu som nenarazil ani na jednu stránku, ktorá by nemala ako podklad fotografiu, 
alebo aspoň textúru. Toto sa vzťahuje aj na všetky reklamy vnútri časopisu. 
  

 
Obr.  1 - Označenie témy, rok 2000 
 

 
Obr.  2 - Označenie témy, rok 2005 



 Každá dvojstrana má v ľavom hornom rohu uvedenú tému ktorej sa venuje. Na tomto 
označení je badateľná zmena v typografii fontu – v minulosti bola použitá kurzíva, v súčasnosti je 
síce použitá tá istá rodina fontov, ale v štýle nastala zmena – kurzíva je navyše zvýraznená (bold).  
 
 Zaujímavosťou, ktorá ma upútala je dobrá rada. Táto je 
iba v nových vydaniach časopisu. Tvorí krátky príspevok ku téme 
alebo receptu uverejnenému na danej strane. Je napísaná v kruhu 
s označením „Dobrá rada“, čo je však na tomto zvláštne – kruh je 
vždy buď čiastočne prekrytý obrázkom jedla, alebo ak je 
kompletný, leží v strede dvojstrany – v mieste, kde sa časopis 
zohýba.  
 
 
 
 
 Okrem receptov, ktoré sú uverejnené na celej alebo na niekoľkých stranách, je v časopise 
uvedené aj množstvo kratších receptov. V minulosti mal každý recept svoj priestor vyhradený 
obdĺžnikom, názov jedla bol napísaný červenou a zelenou farbou, a samotný text prípravy jedla bol 
čierny bez výraznejšieho farebného rozlíšenia.  
 Terajší prístup k publikovaniu receptov je odlišný – recepty sú spojené do dvojíc alebo 
trojíc, pričom oddelené sú iba farebnou linkou. Názov jedla je napísaný v jednej z farieb 
prislúchajúcej časopisu – teda žltej, červenej alebo zelenej, a v tejto istej farbe sú potom aj výrazne 
očíslované kroky prípravy jedla. Taktiež je podfarbená časť sumarizujúca potrebné suroviny.  
  

 
Obr.  3 - Recepty, rok 2000 

 
Obr.  4 - Recepty, rok 2005 

 
 Ako je aj z vyššie uvedených obrázkov zrejmé, v nových vydaniach časopisu sú využívané 
aj symboly, ktoré zjednodušujú orientáciu. Napr. varešky uvedené na obrázku vyššie zobrazujú 
náročnosť postupu, prasiatko označuje finančne nenáročný recept, preškrtnutá kvapka tuku nám 
oznamuje, že v jedle je iba minimum tuku a lyžička s cukrom, že recept je vhodný aj pre diabetikov.  



Príloha č. 1 – Titulná strana časopisu Nejlepší recepty 6/2000 
 
 

 



Príloha č. 2 - Titulná strana časopisu Nejlepší recepty 6/2005 
 
 

 


