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Anotace 

Práce se zabývá ruskojazyčným periodickým tiskem v České republice vydávaným 

v letech 1990 až 2016. Na základě kvantitativní analýzy dokumentů popisuje změny 

v počtu titulů, rozeznává tři typy vydavatelů a podrobně se zabývá největšími z nich. 

S pomocí hloubkových rozhovorů s producenty těchto menšinových médií charakterizuje 

čtenáře českého ruskojazyčného tisku a jeho funkce. Text je také doplněn o výčet 

ruskojazyčných titulů, které v ČR vycházely v roce 2018. Dále charakterizuje producenty 

mediálních obsahů a jejich pracovní podmínky. Práce dochází k závěru, že ruskojazyčných 

tištěných periodik v ČR ubývá. Jejich čtenáři jsou lidé různých věkových kategorií, kteří 

umí rusky a je jim příjemné v tomto jazyce číst. Ruskojazyčná periodika zprostředkovávají 

svým čtenářům občanské a kulturní vysvětlování. Tato média umožňují asimilaci díky 

zprostředkovávání apolitických informací s takzvaným českým elementem. 

 

 

Annotation 

The diploma thesis deals with Russian language periodic press in the Czech Republic from 

1990 to 2016. Based on a quantitative document analysis, the thesis describes changes in 

number of periodicals, identifies three types of publishers and details the biggest 

publishing companies. Readers and functions of Russian language periodic press are 

defined with the help of in-depth interviews with media producers. The thesis is 

supplemented by a list of Russian language titles published in the Czech Republic in 2018. 

It also contains a description of producers of this minority language media and their 

working conditions. The thesis concludes that there is a declining tendency in number of 

Russian language titles published in the Czech Republic. The age of readers of this type of 

minority media varies. The audience speak and read in Russian and it is also comfortable 

for them to read in this language. These printed periodicals provide their readers with civic 

and cultural explanation and with apolitical information with so called Czech element. 

These functions enable their readers assimilation into the major society.  
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Úvod 

Cizinci mluvící rusky tvoří v Česku specifickou jazykovou menšinu. Podle 

dostupných dat Ministerstva vnitra ČR v roce 2017 poprvé překročil počet cizinců, 

dlouhodobě žijících v České republice, půl milionu. Na konci října 2018 jich s přechodným 

nebo trvalým pobytem v ČR žilo více než 555 tisíc. Největší skupinu tvořili Slováci a 

Ukrajinci. Cizinci z bývalých sovětských republik pak představují více než třetinu všech 

cizinců s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR. Přibližně 75 % z nich z historických 

důvodů ovládá ruštinu na aktivní či pasivní úrovni. (Ministerstvo vnitra ČR, 2018 a 

Pavlenko, 2008) 

 Ruskojazyčná média jsou specifická svým publikem, které je tvořeno mnoha 

národnostmi s odlišnými politickými názory i kulturou a tradicemi, obdobná situace platí i 

pro producenty těchto médií. I přes svou zajímavost dosud nebyl tento typ menšinových 

médií v Česku zevrubně popsán. 

 Studium menšinových médií a jazykových menšin v evropském kontextu 

zaznamenaly rostoucí zájem v 80. letech minulého století spolu s debatou o regionalizaci 

Evropy. V této době také vzniklo několik institucí zabývajících se jazykovými menšinami. 

Samotné studium médií jazykových menšin se potýká s pojmovou nejasností, což je do 

jisté míry zapříčiněno i různorodostí samotného předmětu zkoumání. (Cormack, 1998 a 

2007) 

Tématem předkládané diplomové práce je ruskojazyčný periodický tisk (dále jen 

RPT) vycházející v České republice. Vzhledem k historickému vývoji Česka byl 

počátečním rokem zvolen rok 1990, aby bylo možné sledovat trendy v počtu vydávaných 

titulů, které mohly nastat po Sametové revoluci. Z důvodu dostupnosti dat a 

předpokládanému odevzdání diplomová práce (dále jen DP) končí sledované období rokem 

2016. Práce je také doplněna o ruskojazyčná periodika, která vycházela v roce 2018 spolu 

s popisem současné situace ruskojazyčných novinářů v ČR. 

Práce vychází z akademických prací zkoumajících menšinová média v USA a 

Izraeli. Cílem DP je charakterizovat český RPT na základě analýzy ruskojazyčných 

periodik v Národní knihovně ČR – popsat jejich vývoj ve sledovaných letech, určit typy 

vydavatelů a charakterizovat ty největší z nich. S pomocí metody určené ke zkoumání 

producentů menšinových médií DP dále odpovídá na otázku, komu je český RPT určen a 

jaké jsou jeho funkce. Závěr analytické části se věnuje titulům RPT, které vycházely v roce 

2018 a charakteristice producentů těchto mediálních obsahů a jejich pracovnímu prostředí.  
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1. Modifikace diplomových tezí 

Po hlubším uvažování o způsobu zpracování tématu DP došlo k částečným 

modifikacím původně zadaných diplomových tezí. Jedná se především o úpravu 

vytyčených cílů, které byly podepřeny zahraničními výzkumy a s tím související změnu 

výzkumných otázek. Tyto změny byly provedeny po konzultaci a se souhlasem vedoucího 

DP.  

 Stejně jako v diplomových tezích se DP věnuje ruskojazyčnému periodickému 

tisku vycházejícímu v ČR mezi lety 1990 a 2016. Tak, jak bylo v tezích deklarováno, si 

práce klade za cíl charakterizovat zdejší tištěná ruskojazyčná periodika. Od druhého cíle, 

který se měl zaměřit na popis ostatních menšinových periodik a popis těchto národnostních 

menšin, bylo vzhledem k rozsahu DP a množství zjištěných dat o RPT v ČR upuštěno.  

Vzhledem k charakteristice tématu a jeho dosavadnímu zpracování byly stanoveny 

dva výzkumné cíle, které se zaměřují pouze na český RPT. Tento specifický typ tisku je 

charakterizován za pomoci popisu jednotlivých titulů ve sledovaném období, typem 

vydavatelů a popisem těch největších z nich a zaměřuje se i na periodika vydávaná v roce 

2018. Tato část je doplněna o popis současné situace tvůrců tohoto mediálního obsahu. 

Dalším cílem, který doplňuje charakteristiku, je ověření funkcí českého RPT a jejich 

příjemců. Funkce imigračního tisku a jejich příjemce v roce 1922 popsal R. E. Park a 

v roce 2016 platnost Parkova tvrzení opětovně v americké společnosti ověřily výzkumnice 

A. Hickersonová a K. L. Gustafsonová. 

Vzhledem k redefinování výzkumných cílů byly upraveny i výzkumné otázky. 

Všechny výzkumné otázky, kromě jedné, která popisuje RTP v roce 2018, jsou opřeny o 

zahraniční odborné texty zabývající se menšinovými médii. Pro účely DP bylo definováno 

šest výzkumných otázek. 

Následující čtyři charakterizují zdejší RPT ve sledovaném období. Obdobné otázky 

si při výzkumu izraelského RPT položili také výzkumníci D. Caspi, H. Adoni, A. Cohen a 

N. Elias (Caspi et al., 2002). 

VO1: Jaký byl vývoj ruskojazyčného periodického tisku v letech 1990 až 2016 v ČR? 

VO2: Jaký je poměr mezi ruskojazyčnými periodiky vydávanými státem, soukromými 

vydavateli a vydavateli spojenými s politickými stranami v ruskojazyčném periodickém 

tisku ve sledovaném období? 
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VO3: Kdo jsou největší vydavatelé ruskojazyčného periodického tisku ve 

sledovaném období? 

VO4: Jaká ruskojazyčná periodika vychází v roce 2018? 

 

Další dvě výzkumné otázky popisují funkce a čtenáře českého ruskojazyčného tisku. Stejné 

otázky si položily i Gustafsonová s Hickersonovou (2016), které zkoumaly funkce a 

čtenáře amerického imigračního tisku. 

 

VO5: Pro koho je určen RPT vydávaný na území ČR ve sledovaném období? 

VO6: Jaké jsou funkce RPT vydávaného na území ČR ve sledovaném období? 

 

 I díky modifikaci výzkumných otázek se částečně pozměnila předpokládaná 

struktura práce. Předkládaná DP je rozdělena na úvod, teoretickou část, metodologickou 

část, analytickou část, jejíž jednotlivé podkapitoly odpovídají výše uvedeným výzkumným 

otázkám, a závěr. 

 Podkladový materiál zůstává nezměněn. Výzkumné cíle byly vypracovány na 

základě analýzy dokumentů a polostrukturovaných hloubkových rozhovorů, tak jak je 

uvedeno v Diplomových tezích. Od historické analýzy bylo upuštěno. 

 Základní literatura stejně jako závěrečné práce zabývající se vymezeným tématem 

byly rozšířeny o řadu titulů (viz seznam literatury).  

2. Teoretická část 

Studium médií jazykových menšin s sebou přináší několik problémů. Nejpalčivější 

z nich je pojmová nejasnost, které si všímá mnoho výzkumníků zabývajících se touto 

oblastí. Jak naznačuje Cormack (1998), toto téma se v evropském kontextu objevilo 

především díky společenské debatě o regionalizaci Evropy, i proto na konci 80. let 

minulého století vzniklo několik institucí zabývajících se jazykovými menšinami.  Jedna 

z nich – síť středisek Mercator dokonce každoročně vydává publikace pojednávající o 

menšinových médiích. 

Americký sociolog z tzv. Chicagské sociologické školy R. E. Park se tématem tisku 

vydávaného přistěhovalci zabýval již ve 20. letech minulého století. Výsledkem je 

publikace s názvem The Immigrant Press and Its Control, která na mnoha příkladech 
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popisuje vztah mateřského jazyk, národní cítění a roli menšinových médií v procesu 

asimilace do většinové společnosti. Vzhledem k roku vydání a kontextu v němž dílo 

vzniklo, bylo nutné jeho platnost ověřit i v současné americké společnosti. Tohoto úkolu se 

zhostili výzkumnice Hickersonová s Gustafsonovou, aby v závěru své práce konstatovaly, 

že Parkova tvrzení o imigračním tisku jsou stále platná. Výzkumem ruskojazyčného 

menšinového tisku se v nultých letech tohoto století zabýval i kolektiv autorů v Izraeli. Ve 

výsledné podobě menšinových médií se výrazně odráží i schopnost jejich producentů 

vyjednávat mezi prostředím jazykové menšiny a většinovou společností. Nejen producenti 

mediálních obsahů, ale i ostatní členové jazykové menšiny musí být schopni tyto dvě 

identity vstřebat a dokázat se mezi nimi orientovat. K výzkumu menšinových médií je 

proto nutné použít speciálně vyvinutou metodu, která v sobě tyto aspekty zahrnuje.  

Český výzkum zdejší ruskojazyčné menšiny je prezentován na příkladu práce Karla 

Sládka a Dušana Drbohlava. Nejrelevantnější závěrečnou prací vzhledem k tématu 

předkládané DP je bakalářská práce Markéty Mlčákové z Masarykovy univerzity, která se 

věnuje ruskojazyčnému periodickému tisku mezi lety 2000-2012.  

Pravidla přepisu ruskojazyčného textu do latinky a také právní vymezení 

periodického tisku a povinností vydavatele jsou dalšími významnými součástmi 

teoretického rámce předkládané DP. Tyto tematické celky jsou uvedeny v závěrečné části 

této kapitoly.  

 

2.1. Studium médií jazykových menšin 

Studium jazykových menšin se v evropském kontextu vyvíjel hlavně díky evropské 

debatě o regionalizaci. Díky iniciativě institucí Evropské unie vznikly mnohé organizace, 

které jazykovým menšinám pomáhají a snaží se toto téma prosazovat ve společenské 

debatě (Cormack, 2007). I přes pojmovou nejednotnost v této oblasti lze u jazykových 

menšin vysledovat určité znaky a podle nich je rozdělit a obsáhnout tak výrazně odlišné 

skupiny. Vznik menšinových médií závisí podle M. Cormacka (1998) na sedmi faktorech. 

Ty jsou mezi sebou propojené a jejich existence však nezaručuje automatický vznik tohoto 

typu médií. V předkládané DP bude po vzoru M. Cormacka používán pro média české 

ruskojazyčné menšiny pojem menšinová média. 
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Vývoj vzniku studia médií jazykových menšin (minority language media studies) je 

v Evropě spojen s obecnou debatou o regionalizaci Evropy a postupném oficiálním uznání 

a institucionalizaci menšinových jazyků. První důležitá instituce je Evropský úřad pro 

méně používané jazyky, který vznikl v roce 1982. V roce 1987 byla Evropskou komisí 

založena síť středisek Mercator jako fórum pro výměnu a kooperaci v oblasti menšinových 

jazyků. Od roku 1995 jedna ze tří částí této instituce každoročně vydává publikaci 

zabývající se menšinovými médii s názvem Mercator Media Forum. Také Evropská charta 

regionálních a menšinových jazyků Rady Evropy, která byla založena v roce 1996, výrazně 

podporuje evropské jazykové menšiny. (Cormack, 1998 a 2007) 

Jedním ze závažných problémů, na který naráží výzkumníci tohoto typu médií, je 

zmatečný a nepřehledný pojmový aparát, kterým se označuje jak samotný jazyk menšiny, 

tak i samotná menšinová média. „K popisu těchto jazyků se používá mnoho souvisejících 

pojmů – regionální, méně používané, nestátní, druhořadé, nehegemonické. Termín 

‚domorodý‘ se také používá k popisu související, ale nepatrně odlišné oblasti“ (Cormack, 

2007, s. 1). Každý z těchto pojmů podle Cormacka (2007) má jisté nevýhody, preferuje 

proto pojem menšinový jazyk (minority language) a menšinová média (minority media), 

které používá ve svých pracích. (Cormack, 2007 a 1998). 

Obdobná situace panuje v pojmosloví výzkumu menšinových médií. Jak 

poznamenává Gustafsonová s Hickersonovou (2016), výzkum imigračních médií se 

nejčastěji rozmělňuje mezi pojmy etnická média (ethnic media) a nadnárodní média 

(transnational media). Po pečlivém porovnání jejich definic je možné zjistit, že jsou 

definice imigračních médií a etnických médií velice blízké. Na základě výzkumu 

zdůrazňují, že imigrační média nejsou totožná s etnickými médii případně nadnárodními 

médii a tyto pojmy je nutné mezi sebou důsledně odlišovat. „Etnická a nadnárodní 

literatura má sklony k zdůrazňování anti-asimilačních funkcí médií, což odporuje dříve 

uvedeným tvrzením, že imigrační tisk asimilaci umožňuje“ (Gustafson, 

Hickerson, 2016, s. 944). 

 I přes pojmovou nejednotnost spojuje mnohé jazykové skupiny to, že „všechny jsou 

více či méně ohroženy“ (Cormack, 1998, s. 35). Může se jednat o jazykovou, sociální, 

ekonomickou nebo kulturní hrozbu (Cormack, 1998). 

Rozdílnost jazykových menšin popisuje typologie Johna Edwardse, který si všímá 

tří různých faktorů. První se zaměřuje na to, jestli je jazyk menšiny unikátní pouze pro 

jeden stát, případně jestli se jako menšinový jazyk objevuje ve více státech a je tedy 
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neunikátní, nebo jestli je jazyk dané menšiny většinový v jiném státě. Druhý faktor se 

zabývá tím, jestli státy, ve kterém žijí mluvčí stejného minoritního jazyka, mezi sebou 

sousedí. Třetí faktor se zaměřuje na to, jestli příslušníci dané jazykové menšiny žijí v jedné 

oblasti, či nikoliv. Kombinací těchto tří faktorů vzniká 10 skupin, které v sobě dokáží 

obsáhnout velice rozdílné jazykové menšiny. (Edwards, 1995 in Cormack, 1998) 

Jak ale poznamenává Cormack (1998), k úplnému porozumění rozdílnosti těchto 

menšin je nutné přihlédnout ještě k několika dalším faktorům, které sám definuje. Patří 

mezi ně například počet členů dané menšiny, politický status jazyka nebo původ jazyka, 

jenž se vyvinul buď v oblasti většinového jazyka, případně se do oblasti většinového 

jazyka dostal spolu s přistěhovalci z jiné země.  

Vývoj médií v rámci jazykové menšiny závisí na několika podmínkách, jež jsou 

mezi sebou těsně propojeny a jejich samotná existence nepodmiňuje, ale pouze umožňuje, 

vznik těchto médií. První podmínkou je počet členů dané menšiny. Ke „vzniku plné škály 

moderních médií“ (Cormack, 1998, s. 39) je zapotřebí alespoň 1 milion členů. Dalším 

faktorem je „existence nějakého druhu masové kampaně, nebo alespoň prokazatelně 

široká podpora“ (Cormack, 1998, s. 40). Podpora jazykových menšin a tlak na politický 

systém je důležitá, protože pouhý počet členů dané menšiny nezaručuje žádné politické 

změny směrem k této menšině. Organizace a čelní představitelé, kteří utváří vztah 

s veřejností a mají povědomí o médiích, jsou dalším z faktorů vzniku. Nejméně izolovaná 

od ostatních faktorů je i politická kultura daného státu, která je určena tradicí a může 

menšinám (ne)umožňovat vytvořit si vlastní média. Podle Cormacka vlády minority 

podporují pouze pod určitým tlakem, proto ke vzniku menšinových médií je důležité i 

postavení případně slabost většinové vlády spolu s postavením menšinového regionu. 

Šestým faktorem je symbolický status jazyka. Ten je spojen s diskurzem národnosti a se 

schopností menšinového jazyka stát se národním jazykem určité skupiny. V tomto ohledu 

jsou také relevantní neevropské jazyky v evropském teritoriu. Menšiny mluvící těmito 

jazyky, jak poznamenává Cormack, jsou často spojovány s nižším sociálním statusem a 

většinovou společností jsou členové těchto menšin považováni za pracující třídu nebo za 

venkovany. Jako příklad uvádí turecké gasteirbeitry v Německu. Dalším příkladem by 

mohla být i ruskojazyčná menšina v Česku. Posledním sedmým faktorem, jenž má vliv na 

vznik menšinových médií, jsou i mezinárodní trendy. (Cormack, 1998) 
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2.1.1. Chicagská sociologická škola, Robert E. Park a jeho výzkum 

imigračního tisku 

Chicagská škola je označení pro několik sociologů působících v první polovině 

20. století na University of Chicago. „Jejich myšlení o společenských vztazích bylo silně 

kvalitativní, důsledně založené na analýze dat a zaměřené na město jako laboratoř.“ 

(Lutters, Ackerman, 1996, s. 2) Mezi přední představitele tohoto směru patří kromě 

R. E. Parka také A. W. Small, W. I. Thomas, E. Faris, E. W. Burgess, L. Wirth, 

E. C. Hughes, H. Blumer, J. Dewey, C. H. Cooley nebo G. H. Mead (Smith, 1988 

a Lutters, Ackerman, 1996). 

Doba a místo, kde tento směr sociologie vznikl, je klíčový ke správnému 

porozumění práce těchto sociologů. Nejslavnější práce v rámci Chicagské školy spadají do 

doby „mezi první světovou válkou a koncem Velké krize, do doby velkého růstu a změn“ 

(Lutters, Ackerman, 1996, s. 3). Během této doby americká města zažívala velký počet 

přistěhovalců z evropského kontinentu a z amerických rurálních oblastí. Jedním 

z nejbouřlivěji se rozvíjejících měst bylo právě Chicago. Právě v této době vznikla „nová 

univerzita založená na principech pokročilého výzkumu, kde byly prováděny ikonoklastické 

experimenty“ (Lutters, Ackerman 1996, s. 3), v Chicagu také vzniklo první univerzitní 

sociologické oddělení. Chicagští sociologové opírali svou práci o systematický sběr dat, 

který byl tehdy trendem v Německu a prohloubili také terénní výzkum. Tento sociologický 

směr se zabýval tématy spojenými především s vývojem města, jeho městskými částmi a 

místními obyvateli, jejich delikventním chováním a sociálně patologickými jevy. Své 

výzkumy poté rámovali do biologických metafor a ekologických modelů. Jednotlivé části 

města představovaly pro některé z těchto vědců tzv. přirozená prostředí pro určitý typ lidí. 

Kritika Chicagské školy směřuje především k zjednodušování sociální reality a přílišnému 

spoléhání se na kvalitativní metody. (Smith, 1988 a Lutters, Ackerman, 1996) 

Robert E. Park patří do druhé generace tzv. První Chicagské školy (Smith, 1988 a 

Lutters, Ackerman, 1996). Parkova kariéra se pohybovala mezi obdobími, kdy se aktivně 

zapojoval do reálného života a dobou, kterou věnoval akademické kariéře, což mu 

umožňovalo hledět na život společnosti s odstupem a zkoumat ji. Po studiu psychologie 

v Německu a Michiganu pracoval R. E. Park 12 let jako novinář. Díky svému finančnímu 

zajištění poté studoval převážně psychologii a filosofii na Harvardu, v Berlíně, Štrasburku 

a Heidelbergu. Na Chicagské univerzitě poté působil více než deset let a stal se jedním 
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z jejich hlavních představitelů. Jeho nejvlivnější kniha sestavená spolu s E. W. Burgessem 

s názvem Introduction to the Science of Sociology definovala nové hranice vědě o 

společnosti (Smith, 1988 a Lutters, Ackerman, 1996). 

Během akademické dráhy byl R. E. Park „zodpovědný za empirický výzkum 

v oblasti městských společenských procesů, rodiny a dezintegrace,“ (Smith, 1988, s. 3), 

mezi jeho další témata patří přistěhovalci a jejich média. (Smith, 1988 a Lutters, 

Ackerman, 1996) 

V roce 1922 vydal knihu s názvem Immigrant Press and Its Control, kde podrobně 

popisuje tehdejší situaci producentů imigračního tisku. Přestože v celé knize není uvedena 

explicitní definice tohoto druhu tisku, je patrné, že tímto pojmem míní tisk vydávaný na 

území USA v jiném než anglickém jazyce, který pomáhá především přistěhovalcům 

z první generace zorientovat se v novém prostředí americké společnosti. Na mnoha 

příkladech vysvětluje vztah mateřského jazyka přistěhovalců a rozdílné strategie asimilace 

do většinové americké společnosti a roli, jakou v tomto procesu sehrává imigrační tisk. 

Park uvádí, že „pro lidi, kteří mluví stejným jazykem je pohodlné žít pohromadě“ (Park, 

1922, s. 5). Přistěhovalci mají tendenci žít pohromadě s těmi, kteří mluví stejným jazykem 

a kterému rozumí, ale jedná se pouze o určitou fázi evoluce k integraci, které dopomáhá 

veřejné školství, prosperita a znalost většinového jazyka. Informace, jež nabízí menšinový 

tisk v mateřském jazyce imigranta mu pomáhá přizpůsobit své staré zvyky životu v nové 

zemi a zorientovat se v nové společnosti. Kromě toho nabízí danému přistěhovalci 

možnost uspokojit „holou lidskou touhu vyjádřit se ve svém mateřském jazyce“ (Park, 

1922, s. 11). Národní vědomí je imigrací akcentováno. Nová, neznámá kultura tak „obrací 

cizincovo vědomí zpětně ke své rodné vlasti“ (Park, 1922, s. 49). Přistěhovalecký tisk má 

v Parkově pojetí sloužit k ochraně původního jazyka před jeho další dezintegrací do 

dialektů a také před postupným zaměňováním některých slov anglickými synonymy. Dále 

pak je přistěhovalecký tisk důležitý pro porozumění s dalšími imigranty stejné národnosti. 

Tento typ tisku se snaží uchovat jazyk a tradice dané menšiny a tím zabránit i její asimilaci 

do většinové společnosti, ale s ohledem na informace a další obsah, které zprostředkovává 

svým čtenářům, integraci spíše napomáhá. (Park, 1922) 
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2.1.2. Opětovné ověření role imigračního tisku  

S ohledem na rok vydání a uvedenému historickému kontextu vzniku Parkova 

výzkumu o imigračními tisku, bylo nutné platnost jeho závěrů ověřit i v současné 

společnosti. Tento cíl si v roce 2016 položily americké výzkumnice Andrea Hickersonová 

a Kristin L. Gustafsonová. Jejich akademický text Revisiting the immigrant press se stal 

jedním ze základních pramenů této DP. 

I Gustafsonová s Hickersonovou reflektují dobu, ve které dílo vznikalo. K Parkově 

postoji k asimilaci poznamenávají: „Jeho jednoznačná podpora asimilace je příznačná pro 

období po první světové válce, ve které publikoval. V některých textech je ale tato podpora 

kritizovaná jako negativní symbol amerického paternalismu“ (Gustafson, Hickerson, 2016, 

s. 947). Díky pozdější negativní konotaci slova asimilace se ve výzkumu menšinových 

médií začala používat jiná označení, nejčastěji se jedná o pojem nadnárodní média 

(transnational media) nebo etnická média (ethnic media). Zaměňováním pojmů ale podle 

autorek „riskujeme snížení důrazu na potencionální chuť přistěhovalců asimilovat se, a tím 

brzdíme i naši schopnost výzkumníků porozumět komunitám přistěhovalců a médiím, které 

produkují.“ (Hickerson, Gustafson 2016, s. 947) Na základě 27 rozhovorů s „editory, 

novináři a vydavateli ve třech oblastech USA s rozdílnou imigrační historií a profilem“ 

(Hickerson Gustafson 2016, s. 943) ověřovaly charakteristiky imigračního tisku, tak jak o 

nich ve svém díle pojednává Park. Zaměřují se nejen na ověření funkcí imigračního tisku, 

ale i na samotný pojem imigrační tisk (immigrant press). Všímají si ambivalence a 

nejednoznačnosti pojmosloví, jež jsou přítomné ve výzkumu tohoto typu médií. 

V rozhovorech se zaměřovaly především na tyto dvě otázky: 

 

„1. komu je určen imigrační tisk? 

2. Jaké jsou funkce imigračního tisku?“ (Gustafson, Hickerson, 2016, s. 948) 

 

Na základě téměř tří desítek hloubkových rozhovorů dochází k závěru, že Parkova 

zjištění o imigračním tisku jsou platná i v současné americké společnosti. Podle výpovědí 

jejich respondentů jsou čtenáři imigračního tisku „přistěhovalci v první generaci a lidé, 

pro které angličtina není mateřský jazyk“ (Gustafson, Hickerson, 2016, s. 951). 

Výzkumnice také identifikovaly dvě hlavní funkce imigračního tisku, tím je „občanské a 

kulturní vysvětlování“ a „propagace asimilace a/nebo občanství“ (Gustafson, Hickerson, 
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2016, s. 952). Jejich práce „potvrzuje chápání imigračního tisku, jako prostředku 

umožňujícímu asimilaci, pojmu, který není oblíbený kvůli svým hodnotovým aspektům a 

našemu přijetí multikulturalismu“ (Gustafson, Hickerson, 2016, s. 958). 

.  

2.1.3. Výzkum ruskojazyčného periodického tisku v Izraeli 

Jedním z důležitých výzkumů ruskojazyčného periodického tisku, je práce 

kolektivu autorů z roku 2002, s názvem The Red, The Blue and The White. Autoři textu 

zkoumají média ruskojazyčné komunity v Izraeli, která v této zemi představuje „největší a 

kulturně a jazykově nejrozdílnější etnickou komunitu“ (Caspi et al., 2002, s.537). Část 

akademického textu, jenž se věnuje rozboru RPT v Izraeli se stala dalším ze základních 

pramenů této DP. Na jejím základě je formulována většina výzkumných otázek.  

Předmětem analýzy se stala „ruskojazyčná média, která se vyvinula v Izraeli během 

90. let minulého století“ (Caspi et al., 2002, s.538). Stejně jako Park (1922) nebo 

Gustafsonová s Hickersonovou (2016) se zabývají otázkou, do jaké míry menšinová média 

formují vztah svého publika se svou rodnou kulturou a kulturou většinové společnosti. Na 

základě textu Stuarta Halla Culture, Community, Nation publikovaném v roce 1993, 

konstatují, že příslušníci menšinové komunity si musí v multikulturní společnosti osvojit 

alespoň dvě identity – ovládat nejméně dva jazyky a dokázat mezi těmito odlišnými 

prostředími vyjednávat. „Dvojí identita, jedna, která jim umožňuje přijímat sebe sama a 

umožňuje jim vystupovat jako člen vlastní skupiny i jako člen širší kolektivní společnosti“ 

(Caspi et al., 2002, s. 539) Podle autorů výzkumu si právě takový model dvojité identity 

osvojila i ruská menšina v Izraeli. To jim mimo jiné dovolila i izraelská společnost, jenž se 

proměnila z konceptu tavícího kotlíku (tzv. melting pot) do multikulturní společnosti, která 

přistěhovalcům umožňuje zachovat si své tradice a zvyky i v nové zemi. „Izraelská 

společnost dospěla a osvobodila se od okamžité potřeby sociální koheze, naučila se, jak 

uspokojit sektářské požadavky bez strachu o osud své vlastní identity“ (Caspi et al., 2002, 

s. 541). 

Autoři uvádějí tři základní faktory, které spoluvytvářejí podobu produkce 

menšinových a etnických médií, jedná se o: „menšinovou státní politiku, mediální 

regulační rámce a požadavky trhu“ (Franchon, Vargaftig, 1995 a Riggins 1992a in Caspi 

et al. 2002, s. 540). Dále se jejich výzkum vychází také z konceptu Bourdieova 

symbolického kapitálu a Rigginsových modelů komunikačních politik. (Caspi et al., 2002) 
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Ruskojazyčná izraelská média popisují na základě analýzy dokumentů, 

nesystematického pozorování novinových stánků a 20 hloubkových rozhovorů 

s producenty menšinových médií. Autoři práce se nejdříve zabývají ruskojazyčným 

rozhlasovým vysílám v Izraeli, poté se věnují analýze tamního RPT. V odpovídající části 

popisují charakteristiky izraelského RPT, všímají si tří fází vývoje těchto periodik – růstu 

v 50. a 60. letech, poklesu v následujících dvou dekádách a obnovy v 90. letech minulého 

století. Změny v počtu vydávaných periodik jsou na základě zjištění výzkumníků závislé 

na počtu přistěhovalců. Soukromí vydavatelé jsou téměř výhradními vlastníky 

ruskojazyčného tisku v Izraeli. Tři největší z nich vlastní tamní nejvýznamnější 

ruskojazyčná média. Tato největší vydavatelství jsou strukturována podobně jako obchodní 

centrum s hlavním obchodem, který přitahuje nejvíce nakupujících a malými obchůdky, 

jež jsou atraktivní jen pro specifické zákazníky. Stejně tak svá periodika strukturují i 

největší izraelská ruskojazyčná vydavatelství – jejich hlavním a nejčtenějším produktem je 

deník, který obsahuje reklamy na další noviny a časopisy určené pro užší okruh čtenářů. 

Samotné redakce těchto médií jsou „až na výjimky malé podniky s 4–10 lidmi. Průměrný 

pracovní tým ruského týdeníku nečítá více než 5–7 zaměstnanců“ (Caspi et al., 2002, s. 

548). Pracovníci povětšinou pracují jako autoři na volné noze, případně na krátkodobé 

smlouvy s nízkými honoráři, s často jiným než žurnalistickým vzděláním. Z velké části se 

obsah tamního ruskojazyčného tisku skládá z tzv. recyklovaného obsahu – překladů 

hebrejských článků, nebo textů ze západní Evropy. Některé materiály s menší cirkulací 

obvykle informuje o kulturním životě menšiny. 

 

2.1.4. Fáze výzkumu produkce menšinových médií 

Jak si všímá Hickersonová s Gustafsonovou i tým autorů zabývající se izraelskými 

ruskojazyčnými médii, musí v sobě příslušníci dané jazykové menšiny vstřebat dvě 

identity a naučit se mezi nimi vyjednávat. Při výzkumu mediální produkce jazykových 

menšin se tento fakt výrazně odráží ve výsledné podobě menšinových médií 

(Uribe-Jongbloed, 2014). Tomuto faktu se musí přizpůsobit i metodologie používaná při 

výzkumu minoritních médií, která musí brát v potaz „kontextuální, interakční a implicitní 

způsoby jimiž tyto produkční skupiny formují minoritní média“ 

(Uribe-Jongbloed, 2014, s. 136).  



 
 

15 

 Uribe-Jongbloed vytvořil speciální metodu určenou ke zkoumání minoritních médií 

tak, aby se v něm odrazil způsob, jakým se producenti minoritních médií vyrovnávají se 

svou dvojí identitou a jak se tento fakt zrcadlí ve výsledku jejich práce. Navržená metoda 

se skládá ze tří částí: popisu pracovního dne, účastněného pozorování v redakci a 

polostrukturovaných rozhovorů. 

 

1) Interview To The Double – Popis pracovního dne 

Cílem této části metody je porozumět, jak respondent chápe fungování svého tvůrčího 

týmu, případně celé redakce. Je založen na rozhovoru s respondentem, který popíše 

výzkumníkovi jeden den v práci ve druhé osobě jednotného čísla. Tedy tak, jako kdyby o 

sobě mluvil jako o dvojníkovi. Ideálně by měl zmínit všechny činnosti, které během 

jednoho dne vykoná. Rozhovor je nahráván a přepsán a slouží jako výchozí bod 

k organizaci dalších metodologických kroků.  

 

2) Účastněné pozorování v redakci 

Poté, co respondent popíše své každodenní pracovní úkony, nastává výzkumníkovo 

pozorování reálného pracovního dne v redakci. Pozorování může později výzkumník 

porovnat s informacemi, které mu respondent sdělil během ITTD. Respondenti také mají 

možnost tyto rozdíly reflektovat a výzkumníkovi rovnou na místě případné nesrovnalosti 

vysvětlit. Výzkumník by měl na rozdíly mezi pozorováním a ITTD upozornit během 

pozorování. Jednou z významných překážek, jež může výrazně ovlivnit výzkum, je 

výzkumníkova kulturní a jazyková bariéra, kdy výzkumník nemusí rozumět, o čem 

v redakci pracovníci mluví, nebo co znamenají gesta, která při komunikaci používají.  

 

3) Polostrukturované rozhovory 

Na pozorování v redakci navazují polostrukturované rozhovory, jež je možné provést jak 

ve skupině, tak s každým respondentem zvlášť. Během rozhovoru výzkumník vyzve 

respondenty, aby diskutovali o momentech, kdy se ITTD lišilo od skutečného jednání 

v redakci. Respondenti byli na tyto momenty upozorněni již během pozorování, proto by je 

otázky neměli překvapit. „Vysvětlení určitého rozhodnutí a také popis toho, jak bylo 

rozhodnutí vykonáno poskytuje informaci o vyjednávané identitě a jak se toto vyjednávání 

zhmotňuje v mediální produkty.“ (Uribe-Jongbloed, 2014, s. 142) 
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V polostrukturovaném rozhovoru by se měl výzkumník dotknout následujících okruhů 

otázek: 

- Otázky zaměřující se na použití minoritního/majoritního jazyka. 

- Jaké aspekty jsou relevantní pro produkci mediálních výstupů? 

- Jak jsou produkované výstupy spojeny s národními/lokálními/regionálními 

případně dalšími aspekty? 

 

Navržená metoda je založena na pozorování a rozhovorech. I přes nedostatky obou z nich, 

jsou podle autora článku pro tento typ výzkumu vhodné. Rozhovory umožňují přístup do 

aspektů vyjednané identity a podrobnější vysvětlení těchto aspektů samotnými 

respondenty. (Uribe-Jongbloed, 2014) 

 

2.2. Český výzkum ruskojazyčné menšiny a menšinového tisku 

V České republice se výzkumem ruskojazyčné menšiny zabývá především 

prof. Dušan Drbohlav. Ke zkoumání ruské diaspory významně přispěl i Karel Sládek svou 

publikací Ruská diaspora v České republice. Během rešerše literatury, kromě bakalářské 

práce Markéty Mlčákové Ruské časopisy a noviny v České republice v letech 2000–2012 

z brněnské Masarykovy univerzity, se nepodařilo dohledat žádný jiný akademický text, či 

výzkumníka, který by se zabýval českým ruskojazyčným menšinovým tiskem v ČR. 

V úvodu své knihy Ruská diaspora v České republice Karel Sládek definuje 

předmět svého zkoumání: „Monografie je nazvána ‚ruská diaspora v České republice‘. 

Pod termínem ‚ruská‘ jsou zde vnímáni lidé pocházející nejen z geografických hranic 

současného Ruska či etničtí Rusové, ale i lidí z republik bývalého SSSR, kteří se ale jasně 

identifikují s ruskou kulturou a sami sebe považují za Rusy.“ (Sládek, 2010, s. 10) Velmi 

podobně je v DP vymezena i česká ruskojazyčná menšina, do které jsou zahrnuty všichni 

lidé pocházející z Ruska, Ukrajiny a dalších postsovětských republik. Oproti Sládkově 

definici se ale nemusí jasně identifikovat s ruskou kulturou a považovat se za Rusy, stačí 

že ruštinu běžně ke komunikaci používají. 

Monografie je rozdělena do několika částí. Existenciální situace a socioekonomická 

variabilita ruské diaspory – řeší motivy k emigraci, migrační vlny, průběh adaptace 

v českém prostředí, nebo vztahy ruských migrantů s českými úřady. Právě tato část knihy 
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v kapitole diverzifikace ruských organizací a spolků, pojednává o některých spolcích ruské 

diaspory, které vydávají, případně v letech 1990 až 2016 vydávaly, tištěná periodika. 

Pojednává zde o spolku Ruská tradice, o jejím předsedovi Igoru Zolotarevovi a o spolku 

ARTEK, který v roce 2010 vydával stejnojmenný časopis pro mládež. Tyto zmínky o 

ruskojazyčným periodickém tisku a spolcích dokreslují obraz o ruské diaspoře a jejich 

aktivitách, nejedná se o přehled vycházejících periodik v ruštině. Monografie si ostatně ani 

takový cíl neklade.  

  Další část – Variabilita hodnocení geopolitické situace v pohledu ruské diaspory, 

kde se řeší mimo jiné i pohled ruské migrace na SSSR a na dění v ČR, monografie 

popisuje i religiózní variabilitu a pravoslaví v ruské diaspoře.  

 

Dalším výzkumníkem dlouhodobě se zabývajícím se ruskojazyčnou menšinou a 

migrací v ČR obecně je i sociální geograf prof. Dušan Drbohlav. Předmětem jeho 

zkoumání je mimo jiné i „širší konceptuální zarámování mobility – především 

mezinárodních a vnitřních migračních pohybů v evropském kontextu se zvláštním zřetelem 

na Českou republiku; problematika integrace cizinců do majoritních společností cílových 

zemí“ (Přírodovědecká fakulta, [b. r.]). Přestože se jeho odborné články nezabývají 

menšinovým tiskem sledovaných minorit, odborný článek, který napsal spolu s E. Janskou 

s názvem Current Ukrainian and Russian Migration to the Czech Republic: mutual 

Similarities and Differences publikovaný ve sborníku Migration in the New Europe, East-

West Revisited z roku 2004, se zabývá rozdíly a podobnostmi ruské a ukrajinské migrace 

do ČR. Podle jeho výzkumu, kromě jiných znaků, obě skupiny migrantů charakterizuje 

„Minimální participace v kulturním a sociálním životě většinové společnosti, minimální 

institucionalizace. Interakce probíhá hlavně v jejich etnické komunitě s malou integrací do 

většinové společnosti.“ (Drbohlav, Janská, 2004, s. 58).  

Závěrečná bakalářská práce Markéty Mlčákové z Katedry ruského jazyka a 

literatury z Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně s názvem Ruské časopisy 

a noviny v České republice v letech 2000-2012 uvádí veškerá ruskojazyčná periodika 

vycházející ve zmiňovaných letech. Některé z nich poté podrobněji popisuje. I přes svou 

strohost a přílišnou popisnost se tato bakalářská práce ze všech zmíněných akademických 

textů nejvíce blíží tématu této DP.  

Mezi další závěrečné práce, které se zabývají českým menšinovým tiskem stojí za 

zmínku například DP Tomáše Pernise z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
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s názvem Současný tisk polské národnostní menšiny na území ČR, kde s pomocí obsahové 

analýzy pojednává o dvou polských periodikách vycházejících v ČR - Głos Ludu (Hlas 

lidu) a Zwrot (Obrat). Menšinovým tiskem se v období začínajícím přelomovým rokem 

1990 zabývala ve své diplomové práci z roku 2014 i Kateřina Řehořová, která popisovala 

anglicky psaná periodika.  

2.3. Práce s ruskojazyčnými periodiky 

Vzhledem k jazyku a používanému písmu zkoumaných minoritních médií, bylo 

nutné stanovit pravidla, podle kterých budou přepisovány názvy a podnázvy 

ruskojazyčných periodik. Pro přepisy byla stanovena transliterační norma ČSN ISO 9, 

která je mimo jiné určena pro odborné texty. Podkapitola dále obsahuje zákonnou definici 

periodického tisku a povinností vydavatelů periodického tisku. Díky povinnosti vydavatelů 

zasílat dva výtisky do Národní knihovny ČR (dále jen NK ČR) bylo možné charakterizovat 

český RPT ve vymezených letech.  

2.3.1. Transliterace ruského textu do latinky 

Předkládaná DP obsahuje značné množství textu v azbuce, nejčastěji se jedná o 

názvy a podnázvy periodik, případně jména redaktorů periodik, které bylo nutné přepsat, 

tvz. transliterovat, do latinky. V celé práci je tento text transliterován podle národní 

modifikace transliterační normy ČSN ISO 9 (010185) Transliterace cyrilice do latinky –

slovanské a neslovanské jazyky z roku 2002.  

Jak připouští Nový encyklopedický slovník češtiny, v praxi má však transliterace 

„velmi různou náplň“ (Krčmová, 2017). Podoba přepisu se přizpůsobuje jejímu účelu. 

V dobách kdy „normotvorná činnost nebyla aktuální“ (Krčmová, 2017) se jednodušší 

varianta přizpůsobila „českému vnímání ruštiny“ (Krčmová, 2017), kde bylo přihlédnuto i 

k zvukové podobě, případně podobnosti k českým slovům. V literatuře se proto setkáme 

například s následujícími přepisy: Ďáďa Váňa (Дядя Ваня), Michail Sergejevič Turgeněv 

(Михаил Сергеевич Тургенев) (Krčmová, 2017). 

Pro potřeby bibliografií, knihovnickou praxi (Krčmová, 2017) a odbornou literaturu 

(Havlín, [b. r.]) se používá oficiální transliterace ruské cyrilice podle normy ČSN ISO 9 

(010185) Transliterace cyrilice do latinky – slovanské a neslovanské jazyky. Podle těchto 

pravidel by měly být výše uvedené příklady přepsány jako Djadja Vanja (Дядя Ваня) nebo 
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Michail Sergejevič Turgenev (Михаил Сергеевич Тургенев) (Krčmová, 2017). Tabulka 

převodu jednotlivých písmen je uvedena v příloze č. 1. 

Pro lepší srozumitelnost praktické části DP je transliterace ruského textu 

v příslušných částech přeložena v závorkách do češtiny.  

2.3.2. Právní vymezení periodického tisku a povinností vydavatele 

Vydávání periodického tisku v ČR upravuje tzv. tiskový zákon. Jedná se o Zákon 

č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů. 

Podle §3 se periodickým tiskem rozumí „noviny, časopisy a jiné tiskoviny 

vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické 

úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce“ (Zákon č. 46/2000 Sb., §3). 

Jak stanovuje §7, musí vydavatel periodického tisku odeslat Ministerstvu kultury 

„nejpozději 30 dnů před zahájením vydávání periodického tisku písemné oznámení, které 

musí obsahovat: 

a) název periodického tisku, 

b) jeho obsahové zaměření, 

c) četnost (periodicitu) jeho vydávání, 

d) údaje o jeho regionálních mutacích, 

e) název, adresu sídla a identifikační číslo osoby […] vydavatele […]“ (Zákon č. 46/2000 

Sb., §7, odst. 2). 

Ministerstvo poté zaeviduje daný periodický tisk do Evidence periodického tisku 

(dále jen EPT) a přidělí mu příslušné evidenční číslo (Zákon č. 46/2000 Sb., §7, odst. 5). 

„Vydavatel je povinen ministerstvu písemně oznámit změnu evidovaných údajů, přerušení 

nebo ukončení vydávání evidovaného periodického tisku nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 

došlo ke změně evidovaných údajů anebo k přerušení či ukončení vydávání periodického 

tisku“ (Zákon č. 46/2000 Sb., §7, odst. 7).  

Mimo dalších povinností musí vydavatel „bezplatně na svůj náklad z každého 

vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání stanoveného počtu 

výtisků […] těmto příjemcům: 

a) 2 povinné výtisky Národní knihovně České republiky, 

b) 1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně, 
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c) 1 povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze, 

d) 1 povinný výtisk ministerstvu, 

e) 1 povinný výtisk Parlamentní knihovně, 

f) 1 povinný výtisk každé krajské knihovně, 

g) 1 povinný výtisk Městské knihovně v Praze, […]“ (Zákon č. 46/2000 Sb., §9, odst. 1). 

Přestože se vydavatel nedodržením výše uvedených povinností dopouští přestupku a 

hrozí mu pokuta až 200 000 Kč (Zákon č. 46/2000 Sb., §17, odst. 1), podle referentky 

odboru médií a audiovize na Ministerstvu kultury však ministerstvo vydavatele nijak 

nepřinucuje k tomu, aby změny ve vydávání periodik hlásili. Stejná situace panuje i 

v případě zasílání povinných výtisků, přesto ale drtivá většina vydavatelů takto činí 

(Bartíková, 2018). 

3. Metodologie výzkumu 

Předkládaná DP si stanovila dva cíle. Za pomoci analýzy primárních dokumentů 

z NK ČR charakterizuje RPT vydávaný v ČR. Na základě metody určené pro výzkum 

produkce menšinových médií popisuje příjemce těchto médií a ověřuje funkce tohoto typu 

zdejšího RPT. DP si klade šest výzkumných otázek – první tři se vztahují k charakterizaci 

českého RPT, následující dvě jsou pak založeny na výpovědích producentů českého 

ruskojazyčného tisku. Poslední výzkumná otázka se zabývá ruskojazyčnými tituly 

vydávanými v ČR v roce 2018. Současnou situaci uzavírá popis tvůrců těchto titulů spolu 

s jejich pracovními podmínkami.  

3.1. Cíl výzkumu 

Největší důraz je kladen na charakterizaci RPT, jenž vycházel v ČR v letech 1990 

až 2016. V rámci tohoto období práce podrobněji sleduje počet ruskojazyčných periodik 

v jednotlivých letech a jeho změny. Následně se práce zabývá poměrem mezi typy 

vydavatelů, kteří RPT vydávají – dělí je na soukromé vydavatele, státní vydavatele a 

vydavatele spojené s politickými stranami. Poté identifikuje největší vydavatele RPT a 

popisuje periodika, která ve sledovaném období vydávali. Analýzu RPT uzavírá popis 

ruskojazyčných periodik, která vyšla alespoň jednou i v roce 2018. Popsaná charakterizace 

RPT se opírá o analýzu příslušných ruskojazyčných periodik v Databázi národní knihovny 

ČR. Metoda i využití databáze Národní knihovny ČR (dále jen DNK) jsou podrobněji 
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popsány v kapitole č. 3.4.1. Práce s databázemi periodického tisku. 

Vedlejším cílem DP je, pomocí speciálně vyvinuté metody ke zkoumání produkce 

minoritních médií, definovat, pro jaké příjemce je RPT vydávaný v ČR určen. Pomocí 

stejné metody pak DP ověřuje funkce českého RPT tak, jak je popsal Robert E. Park 

v knize The Immigrant Press and Its Control a jejich platnost v USA v 21. století ověřily a 

potvrdily Gustafsonová a Hickersonová (2016). 

3.2. Výzkumné otázky 

Ke splnění stanovených cílů je v DP definováno šest výzkumných otázek. Všechny 

až na jednu vychází ze dvou výzkumů. Hlavním z nich je práce kolektivu autorů s názvem 

The Red, The White and The Blue, The Russian Media in Israel (Caspi et al., 2002), jenž 

popsala ruskojazyčná média v Izraeli vycházející během 90. let. Na základě tohoto 

odborného textu jsou formulovány otázky VO1 až VO3. Otázka VO6 doplňuje hlavní 

výzkumný cíl o přehled titulů RPT v českém prostředí, jež vyšly alespoň jednou i v roce 

2018.  

Vedlejšímu cíli odpovídají otázky VO4 a VO5. Obě jsou převzaty z výzkumu 

Hickersonové a Gustafsonové Revisiting the immigrant press (2016), který přezkoumává 

funkce menšinového tisku v USA, jenž byly popsány Robertem E. Parkem v díle The 

Immigrant Press and Its Control. Pro zodpovězení těchto výzkumných otázek byla použita 

třífázová metoda určená pro zkoumání menšinových médií, jenž byla popsána Enriquem 

Uribe-Jongbloedem v článku A Qualitative Methodology for Minority Language Media 

Production Research (2014). Vzhledem k podmínkám, za kterých vzniká RPT v českém 

prostředí, byla tato původně třífázová metoda zakládající se na polostrukturovaných 

rozhovorech a zúčastněném pozorování modifikována tak, jak je uvedeno v kapitole č. 

3.4.4. Provedení metody. 

Analytická část je rozdělena podle příslušných výzkumných otázek, jež jsou 

podrobněji popsány níže. V každé kapitole je prezentován vlastní výzkum a následně je 

porovnán s výsledky příslušných studií a odborných článků.  
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Kapitoly v analytické části jsou rozděleny podle těchto výzkumných otázek: 

 

VO1: Jaký byl vývoj ruskojazyčného periodického tisku v letech 1990 až 2016 v ČR? 

 

Výzkumníci D. Caspi, H. Adoni, A. Cohen a N. Elias, kteří popisovali 

ruskojazyčná média v Izraeli, vysledovali v izraelském ruskojazyčném tisku tři fáze. Tento 

menšinový tisk zaznamenal v Izraeli na začátku druhé poloviny 20. století růst, poté pokles 

a v 90. letech opětovnou revitalizaci díky většímu přílivu imigrantů z tehdejšího 

Sovětského svazu. (Caspi et al., 2002) 

Stejně tak i kapitola v analytické části zabývající se touto výzkumnou otázkou se 

zaměřuje na vývoj RPT v Česku doplněný i o vývoj RPT podle místa vydávání. 

K zodpovězení otázky byly v DNK sledovány následující indikátory: 

- název periodika 

- rok vydání 

- příloha (případně počet jejích stran) 

- periodicita 

- název vydavatele 

- podnázev 

- oblast vydávání 

- kategorie 

 

Na základě roku a názvu vydání je možné zjistit, jaké trendy se během let 1990 až 2016 

ve vydávání ruskojazyčných periodik odehrály. Zároveň pomocí místa vydání bude možné 

vysledovat, kde se vydává nejvíce RPT, případně jestli se během sledovaného období 

přesunulo do jiného místa. 

 

VO2: Jaký je poměr mezi ruskojazyčnými periodiky vydávanými státem, 

soukromými vydavateli a vydavateli spojenými s politickými stranami v 

českém ruskojazyčném periodickém tisku ve sledovaném období? 

 

Tato výzkumná otázka hledá proporcionální zastoupení českých vydavatelů RPT. 

Zastoupeny jsou tři kategorie vydavatelů – soukromí vydavatelé, vydavatelé propojení 

s politickými stranami a státní vydavatelé. 
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Podle výzkumu D. Caspiho, H. Adoni, A. Cohena a N. Eliase je izraelský 

ruskojazyčný tisk vydáván přibližně ze 75 % soukromými vydavateli. Zbylá čtvrtina je 

vydávána státem, případně vydavateli spojenými s politickými stranami. (Caspi et al., 

2002) 

Pro zodpovězení VO2 byly v DNK sledovány tyto indikátory: 

- název periodika 

- rok vydání 

- příloha (případně počet jejích stran) 

- periodicita 

- název vydavatele 

- podnázev 

- státní podpora (grant MK nebo MŠMT) 

- oblast vydávání 

- kategorie 

 

Kapitola pojednávající o této výzkumné otázce obsahuje analýzu RPT vydávaného 

v ČR ve sledovaném období podle proporcionálního rozložení státních vydavatelů, 

soukromých vydavatelů a vydavatelů spojených s politickými stranami. Obsažena jsou i 

ruskojazyčná periodika, jež byla podpořena ze státních grantů. Jedná se o granty 

Ministerstva kultury České republiky (dále jen MK) a Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT) . 

Závěrečná část kapitoly poskytne srovnání vydavatelů českého RPT se závěry 

výzkumu vydavatelů izraelského ruskojazyčného tisku.  

 

VO3: Kdo jsou největší vydavatelé ruskojazyčného periodického tisku ve sledovaném 

období? 

Výzkumná otázka zaměřující se na největší vydavatele českého RPT bude 

v příslušné kapitole DP zodpovězena pomocí rozboru pěti největších vydavatelů RPT 

v Česku, a to jak v počtu vydávaných periodik, tak i v délce jejich vydávání.  

Izraelský RPT ovládají „tří korporace, jenž kontrolují třetinu vydávaných novin a 

velkou část ostatního ruskojazyčného tisku“ (Caspi et al., 2002, str. 544). Tiskoviny 

produkované jinými vydavateli se nezaměřují na současné události, jsou vydávány 
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v menších nákladech, často vycházejí nepravidelně a mnoho z nich je úzce specializováno 

(Caspi et al., 2002). 

Vzhledem k těmto výsledkům analýzy izraelského RPT byly v DNK sledovány tyto 

indikátory: 

- název periodika 

- rok vydání 

- příloha (případně počet jejích stran) 

- periodicita 

- název vydavatele 

- barevnost obálky, vnitřních stran a přítomnost obrazového materiálu 

- podnázev 

- oblast vydávání 

- kategorie 

 

Kapitola se ve své první části zaměří na pět největších vydavatelů RPT v Česku spolu 

s podrobným rozborem periodik, která vydávají, případně byla vydávána v určité části 

sledovaného období. Závěr kapitoly bude obsahovat srovnání českého a izraelského RPT 

spolu s popisem jejich podobností případně odlišností. 

 

VO4: Pro koho je určen RPT vydávaný na území ČR ve sledovaném období? 

 

Výzkumná otázka se zaměřuje na charakteristiku příjemců RPT vydávaného v ČR 

se skrze modifikovanou metodu výzkumu produkce minoritních jazykových médií 

navrženou Enriquem Uribe-Jongbloedem (2014) snaží najít charakteristiky příjemců RPT 

v ČR. Třífázová metoda je podrobněji popsána v teoretické části v kapitole č. 2.1.4. Fáze 

výzkumu produkce menšinových médií. 

Příjemci imigračního tisku jsou podle Gustafsonové a Hickersonové „první 

generace imigrantů a lidí, pro které angličtina není mateřským jazykem“ (Gustafson, 

Hickerson, 2016, s. 951)  

Otázka byla v DP zodpovězena pomocí výpovědí pracovníků ruskojazyčných 

periodik, na toto téma se zaměřovala část polostrukturovaných rozhovorů. 
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Příslušná kapitola se nejprve zabývá podrobnějším popisem příjemců RPT v ČR 

tak, jak ho popsaly dotázané respondentky. Poté obsahuje srovnání s výsledky výzkumu, 

k nimž došly výše uvedené výzkumnice. 

 

VO5: Jaké jsou funkce RPT vydávaného na území ČR ve sledovaném období? 

 

Otázka se snaží ověřit platnost funkcí imigračního tisku tak, jak byly v roce 1922 

popsány v knize The Immigrant Press and Its Control (Park, 1922) a opětovně potvrzeny 

Gustafsonovou a Hickersonovou (2016). Stejně jako VO4 je tato otázka zodpovězena 

s pomocí metody definované E. Uribe-Jongbloedem (2016). 

Imigrační tisk ve Spojených státech má dvě hlavní funkce „První z nich je 

poskytování občanského a kulturního vysvětlení. Druhá podporuje asimilaci a/nebo 

občanství“ (Gustafson, Hickerson, 2016, s. 952) 

Závěrečná kapitola analytické části nejprve na základě výpovědí respondentů 

českého RPT zkoumá, jaké funkce plní tento druh tisku v českém prostředí. Posléze tyto 

funkce srovnává s definicí funkcí imigračního tisku E. Parka (1922) a Gustafsonové a 

Hickersonové (2014). 

 

VO6: Jaká ruskojazyčná periodika vychází v roce 2018? 

 

Vzhledem k době analýzy dokumentů (2017) a termínem odevzdání DP (2019) 

odpověď na tuto výzkumnou otázku podává podrobnější přehled ruskojazyčných 

periodicích, jež vyšla alespoň jednou v roce 2018. 

K zodpovězení této výzkumné otázky byly v DNK sledovány tyto indikátory: 

 

- název periodika 

- rok vydání 

- počet stran 

- příloha (případně počet jejích stran) 

- periodicita 

- název vydavatele 

- barevnost obálky, vnitřních stran a přítomnost obrazového materiálu 

- podnázev 
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- státní podpora (grant MK nebo MŠMT) 

- oblast vydávání 

- internetová verze 

- zaměření 

- souběžný text 

- kontakt na redakci 

 

Příslušná kapitola v analytické části DP se skládá z podrobnějšího popisu ruskojazyčných 

periodik, jež alespoň jednou vyšla v roce 2018, a jejich vydavatelů. V závěru je uvedeno 

shrnutí těchto periodik. 

3.3. Výběrový soubor a výzkumný vzorek 

Pro účely této práce byly v letech 1990 až 2016 analyzovány všechny vycházející tituly 

ruskojazyčných periodik vydávaných v ČR, které vychází alespoň jednou ročně. Přestože 

tzv. tiskový zákon považuje za periodický tisk tituly, které vychází alespoň dvakrát ročně, 

DNK jako periodika zobrazuje i tituly vycházející jednou do roka. Z tohoto důvodu byly 

analyzovány tituly s roční periodicitou. 

Za ruskojazyčná periodika vycházející v ČR byly označeny ty tiskoviny, jejichž 

záznamy se zobrazily v rozšířeném vyhledávání DNK při zadání těchto filtrů, jak je patrné 

z obrázku č. 1: 

- Kód jazyka dokumentu: rus 

- Druh dokumentu: Seriály (periodika) 

- Kód země vydání: xr 

 

Obrázek 1 Vyhledávání ruskojazyčných periodik v DNK 
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V jednotlivých letech byla analyzována všechna druhá čísla titulů, jenž v daném 

roce vycházela. Důvody pro výběr druhého čísla jsou uvedeny v kapitole č. 3.4.2. Analýza 

dokumentů. 

Takto vybraná čísla byla v DNK identifikována a posléze zapůjčena do studovny 

Slovanské knihovny, do studovny periodik, případně do Všeobecné studovny Národní 

knihovny. U každého takto vypůjčeného čísla byla do excelové tabulky zaznamenáno 14 

indikátorů uvedených v kapitole č. 3.4.2. Analýza dokumentů. Zároveň byla provedena 

kritika pramenů a případné nesrovnalosti byly uvedeny do poznámky k danému 

analyzovanému výtisku. 

V případě, že některé z požadovaných výtisků nebylo možné v NK ČR zapůjčit, 

byla požadovaná data čerpána z katalogizačního záznamu, jenž je dostupný na 

internetových stránkách knihovny. Indikátory, které nebylo možné v daném analyzovaném 

čísle zjistit, byly v excelovém souboru vyznačeny. 

Takovým způsobem byla nashromážděna data o 485 položkách. Získaný datový 

soubor byl dále analyzován pomocí nástrojů dostupných v programu Microsoft Excel. 

Tento soubor ve formátu .csv je nahrán v systému SIS. 

Dvě výzkumné otázky jsou založeny i na modifikované metodě vyvinuté pro 

zkoumání produkce mediálních obsahů v minoritních jazykových médiích, doplněné o 

okruhy otázek, které ve svém výzkumu použily i Hickersonová s Gustafsonovou (2016). 

Modifikace metody je podrobně popsána v kapitole Provedení metody. 

S prosbou o rozhovor byly e-mailem osloveny téměř všechny redakce periodik 

vycházejících do současnosti. K e-mailu, který v ruštině vysvětloval cíl a tematiku DP byl 

přiložen i v ruštině psaný oficiální průvodní dopis na hlavičkovém papíře FSV UK 

podepsaný vedoucím DP. Protože takové oslovení ale nebylo úspěšné, bylo přistoupeno 

k technice sněhové koule (Sedláková, 2014). 

Provedeny byly tři polostrukturované rozhovory a jedna sada odpovědí byla 

vyplněna elektronicky.  

Dotazovány byly čtyři ženy z předních českých ruskojazyčných novin – Pražskij 

Express, Inform Praga a Pražkij Telegraf a jednoho ruskojazyčného glancového časopisu – 

Čechija-Panorama. Všechna tato periodika mají více než desetiletou tradici a všechny 

z respondentek mají téměř dvě dekády zkušeností s českým RPT. Věk respondentů se 

pohyboval od 44 do 53. Všechny respondentky se narodily na území bývalého Sovětského 
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svazu a pochází z města. Tři z dotazovaných pak pocházejí z Ruské federace, jedna 

respondentka z Ukrajiny. 

Vzhledem k nevýhodám provádění rozhovorů v majoritním jazyce (Uribe-

Jongbloed, 2014), byly rozhovory i písemné vyplnění otázek provedeny v ruštině. 

Rozhovory byly se svolením respondentů nahrány, později přepsány a přeloženy do 

češtiny. Před samotnou analýzou rozhovorů byly respondentky označeny jako 

„Respondentka 1“ až „Respondentka 4“. Příloha č. 2 obsahuje tabulku se jmény 

respondentek, názvem periodika, ve kterém pracují a jejich označením pro účely DP. 

3.4. Metoda výzkumu 

Pro zpracování ruskojazyčných periodik vycházejících od roku 1990 do roku 2016 

byla zvolena metoda analýzy dokumentů – analyzována byla příslušná čísla 

ruskojazyčných periodik nacházející se v Národní knihovně ČR. Dále byly provedeny 

polostrukturované rozhovory s pracovníky ruskojazyčných periodik na základě 

modifikovaného postupu, jaký pro výzkum produkce obsahu minoritních jazykových médií 

doporučuje E. Uribe-Jongbloed (2016) s využitím okruhů témat, jež ve svém výzkumu 

použily Gustafsonová a Hickersonová (2016). 

Veškerý citovaný text v ruštině, nejčastěji se jedná o názvy a podnázvy 

periodického tisku, byl transliterován podle normy ČSN ISO 9 (010185) tak, jak bylo 

popsáno v kapitole Transliterace ruského textu do latinky. 

3.4.1. Práce s databázemi periodického tisku 
Pro účely výzkumu byly identifikovány jako vhodné dvě databáze – Evidence 

periodického tisku pro veřejnost (Ministerstvo kultury, [b. r.]) a databáze Národní 

knihovny ČR (Národní knihovna ČR, [b. r.]). V DP byla s ohledem na níže uvedené 

důvody jako výchozí zvolena databáze Národní knihovny, Evidence periodického tisku pro 

veřejnost (dále jen EPT) nebyla použita.  

EPT je dostupná na stránkách MK. V evidenci je možné vyhledávat podle osmi 

kritérií, například podle evidenčního čísla, názvu, vydavatele, nebo obsahového zaměření. 

Není zde ale možnost vybrat periodika podle jazyka. Vyhledávání ruskojazyčných periodik 

je tedy možné pouze pokud ve filtru „obsahové zaměření“ vybereme kategorii „Další 

periodika určená omezenému publiku (nelze zařadit jinam)“ (Ministerstvo kultury, [b. r.]). 

Ze zobrazeného seznamu lze identifikovat ruskojazyčná periodika pouze podle jejich 
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názvu. Další nevýhodou EPT jsou neúplné údaje o přerušení nebo ukončení vydávání, 

které vydavatelé často na MK nehlásí (Bartíková, 2018). 

Další databází, kde je možné dohledat podrobnější údaje o ruskojazyčných 

tiskovinách, je DNK kam jsou vydavatelé povinni zasílat dva výtisky z každého 

uveřejněného čísla (Zákon č. 46/2000 Sb., §9, odst. 1). U každého periodika se na online 

katalogizačním lístku zobrazí kromě názvu periodika, počtu exemplářů, a délky vydávání, 

dalších 10 údajů. (Národní knihovna ČR, [b. r.]) 

 

3.4.2. Analýza dokumentů 
V DP bylo postupováno analýzou jednotlivých čísel příslušných ruskojazyčných 

periodik. Jedná se o analýzu dokumentů, která „je aplikací analytické metody“ (Linhart et 

al., 1996). Postup při této metodě je závislý na typu dokumentů, které jsou analyzovány. 

V případě DP se jedná o dokumenty primární – tedy ty, které obsahují původní informace. 

Analýzu dokumentů je možné rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. V předkládané DP je 

použita kvantitativní analýza dokumentů, jenž se používá v případě analýzy úředních či 

veřejných dokumentů, ve kterých je možné provádět kvantifikaci. (Linhart et al., 1996)  

„Posouzení druhu dokumentu je prvním krokem a. d. a zároveň je součástí tzv. kritiky 

pramenů, která dále zahrnuje posouzení informační hodnoty, validity a reliability. (…) 

Posuzuje se původnost (autentičnost) dokumentu, jeho autorství, účel a metody zpracování. 

(…) Při práci s rozsáhlejšími soubory dokumentů vzniká otázka kritérií jejich výběru a 

způsobu jejich zpracování. “ (Linhart et al. 1996, s. 57). 

Jedním z odborných textů, který je pro tuto DP klíčový, je výzkum ruskojazyčných 

médií v Izraeli. Výzkumníci, kteří analyzovali ruskojazyčná periodika v Izraeli v 90. letech 

20. století, při zkoumání ruskojazyčného tisku také pracovali s databází izraelské Národní 

knihovny. Díky stejné povinnosti zaslání dvou výtisků do Národní knihovny, kterou 

vydavatelům ukládá zákon, je „Národní knihovna nejspolehlivější databází periodického 

tisku“ (Caspi et al., 2002, s. 553). Výzkumníci se v analýze zaměřují na počet 

ruskojazyčných periodik ve sledovaných letech, na počet periodik ve srovnání s počtem 

imigrantů, na vydavatele periodik, které rozděluje na státní, soukromé a spojené 

s politickými stranami, na tři největší vydavatele. (Caspi et al., 2002) 
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Posouzení dokumentů 

Kritika pramenů je „souhrn postupů umožňujících ověřit původnost, pravost a 

informační spolehlivost historického pramene resp. historického dokumentu. Tradičně se 

dělí na kritiku vnější a vnitřní, hranice mezi těmito druhy k. p. však nejsou příkře odděleny 

(…)“ (Linhart et al. 1996, s. 540) 

Vnější kritika je zaměřena na fyzický stav pramene (například, jestli materiál a 

vzhled odpovídá deklarované době vzniku), vnitřní kritika je pak zaměřena na „rozbor 

vlastního sdělení“ (Linhart et al., 1996, s. 540) 

 Kritika pramenů „zabraňuje mechanickému přebírání údajů z dobových 

dokumentů.“ (Linhart et al., 1996, s. 540-541) A je nutné ji používat i při práci s datovými 

zdroji. (Linhart et al., 1996) 

Vnější kritika pramenů byla při kategorizaci jednotlivých výtisků periodik 

provedena. Původnost, autorství i účel dokumentů byly ověřeny pracovníky Národní 

knihovny. 

Vnitřní kritika každého analyzovaného čísla byla provedena během sběru dat 

v knihovně. Analyzovaná čísla byla fyzicky prohlédnuta a případně nesrovnalosti byly 

v souboru, z něhož vychází analytická část DP, zaznamenány do poznámky. V několika 

málo případech se jednalo například o nesrovnalosti v počtu stran daného periodika, 

případně o nepřesné tematické zaměření uvedené v katalogizačním záznamu daného 

periodika. 

 

Kritéria výběru 

V DNK bylo pro účely analytické části předkládané DP sledováno každé druhé 

číslo příslušného ruskojazyčného. První číslo v roce totiž může mít speciální novoroční 

přílohy a nemusí se podobat ostatním číslům ve zbytku roku. Některé z takto vybraných 

exemplářů nebylo možné zapůjčit, či některá z nich v DNK chyběla, v takových případech 

bylo čerpáno pouze z údajů v katalogizačního záznamu sledovaného periodika, ostatní byla 

fyzicky do studovny Národní knihovny zapůjčena a analyzována. 

V analyzovaném čísle byly sledovány následující indikátory: 

- název periodika 

- rok vydání 

- počet stran 

- příloha (případně počet jejích stran) 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Prameny_historick%C3%A9
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- periodicita 

- název vydavatele 

- barevnost obálky, vnitřních stran a přítomnost obrazového materiálu 

- podnázev 

- státní podpora (grant MK nebo MŠMT) 

- oblast vydávání 

- internetová verze 

- zaměření 

- souběžný text 

- kontakt na redakci 

Analýza se zaměřuje pouze na periodika, která jsou celá psaná v ruštině, nebo mají 

souběžný text v jiných jazycích. Takovým výběrem se odfiltrovala řada vědeckých a 

odborných publikací, které obsahovaly vědecké texty v několika jazycích. 

 

Indikátor zaměření obsahoval 71 položek, z toho některé obsahovaly dvě hesla. 

Tyto položky byly seřazeny podle svého tématu do devíti kategorií: zdravotnictví, 

turismus, nemovitosti, obchod, inzerce, reklama, kultura životní styl, náboženství a ostatní. 

V DP je použit takto modifikovaný indikátor s názvem kategorie. Modifikace tohoto 

indikátoru je součástí datového souboru nahraného jako součást DP v systému SIS.  

3.4.3. Rozhovory s pracovníky ruskojazyčných periodik  
 

Podle Uribe-Jongebloeda (2014) se ve tvorbě obsahů minoritních médií zásadně 

projevuje vyjednávání identit jejich tvůrců. Producenti tohoto typu médií v sobě musí 

vstřebat dvě identity, své vlastní jazykové menšiny a zároveň identitu většinové 

společnosti, ve které žijí. A právě toto vyjednávání a komunikace mezi těmito dvěma 

identitami ovlivňuje i výslednou podobu menšinových médií. K lepšímu pochopení vztahu 

mezi identitami a mediální produkcí proto vyvinul specializované nástroje, které jsou 

zaměřeny zejména na zkoumání vyjednávání identity producentů mediálních obsahů. 

Třífázová metoda, se zaměřuje na interpretativní perspektivu identity, může být ale použita 

i v širším kontextu kvalitativního výzkumu menšinových médií. (Uribe-Jongbloed, 2014). 

Tato metoda se skládá z tzv. ITTD, kdy respondent popisuje svůj typický pracovní den a 

úkony, které během něj provádí, poté následuje zúčastněné pozorování výzkumníka přímo 

v redakci menšinové tiskoviny, konečným krokem je diskuze s respondentem o 
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nesrovnalostech, či rozdílech mezi respondentem popsanými činnostmi a reálnými úkony, 

které výzkumník pozorováním zjistil. Jednotlivé kroky této metody jsou podrobněji 

rozepsány v kapitole Výzkum produkce menšinových médií. 

3.4.4. Provedení metody 
Při samotném provádění rozhovorů bylo nutné výše uvedenou metodu v jistých 

ohledech modifikovat. 

S prosbou o rozhovor byly e-mailem osloveny téměř všechny ruskojazyčné redakce 

v ČR. Jejich reakce buď nebyly žádné, nebo zamítavé. Některé redakce si vyžádaly zaslání 

okruhů témat, kterých se bude rozhovor týkat a poté již na maily s opětovnou prosbou o 

rozhovor nereagovaly. Ve dvou případech oslovení novináři reagoval negativně. Otázky 

jim nepřišly relevantní (Jekatěrina Androšova – nakladatelství Skleněný můstek), či se jim 

zdály tak hloupé, že podle nich by bylo jen ztrátou času na ně odpovídat (Igor Zolotarev – 

Russkoje Slovo).  

S malým zájmem o výzkum mezi členy ruské diaspory se ve svém výzkumu setkal 

i Sládek (2010). Sami respondenti nezájem o participaci v jakémkoliv výzkumu 

zdůvodňovali „podvědomým strachem ze skrytých důvodů výzkumu“ (Sládek, 2010, s. 22), 

která se týká především starší a střední generace, jež část svého života prožila v Sovětském 

svazu. Případně „vyjadřují podezření, kdo je vlastně za tímto výzkumem, kdo je ve 

skutečnosti chce zkoumat a s jakým postranním úmyslem.“ (Sládek, 2010, s. 22) Dalšími 

důvody jsou „,nezájem odmítající cokoliv, co narušuje, klid‘“(Sládek, 2010, s. 22) nebo 

„výzkum bez adekvátní zpětné vazby“ (Sládek, 2010, s. 23). 

Podezřívavost z možných skrytých důvodů výzkumu ilustruje i telefonát jedné z 

respondentek, která během nahrávaného rozhovoru volala svému kolegovi s prosbou o 

poskytnutí jeho telefonního čísla, na kterém by mohl být kontaktován s prosbou o setkání. 

„[…] je to jenom studentka, ptá se jenom na věci ohledně práce, žádné zákulisní otázky. 

Prostě tak […]“ (Respondentka 3) 

Vzhledem k neúspěšnému e-mailovému oslovení ruskojazyčných mediálních 

producentů, bylo přistoupeno k technice sněhové koule tzv. snowball technique 

(Sedláková, 2014). Díky společným známým byla nejprve oslovena majitelka novin 

Pražskij Ekspress Irina Šulc, která s osobní schůzkou souhlasila až po zaslání 

předpokládaných otázek rozhovoru, které ještě před rozhovorem elektronicky zaslala 

vyplněné. Díky jejímu doporučení a kontaktům na další ruskojazyčné novináře se mezi 
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květnem a říjnem roku 2018 podařilo provést další dva rozhovory. Jednalo se o rozhovor s 

hlavní redaktorkou glancového časopisu Čechija – panorama Žanetou Egler a majitelkou 

novin Inform Praga Marinou Zeninou. Písemně byly otázky zodpovězeny editorkou novin 

Pražskij Telegraf Irinou Kudimovou. 

Vzhledem k výše uvedené odtažitosti ruskojazyčných redakcí a podezřívavosti 

k cílům výzkumu bylo nutné třífázovou metodu rozhovorů modifikovat. Pouze jeden 

z provedených rozhovorů se odehrál přímo v redakci periodika – ostatní respondentky totiž 

pracovaly z domu bez kamenné redakce. Nicméně i redakce, ve které se rozhovor odehrál, 

sloužila pouze jako místo setkávání se s reklamními zadavateli.  

„U nás všichni pracují z domu. My tady sedíme jenom proto, že k nám může někdo 

přijít. Všichni ostatní pracují z domu, myslím že nemá smysl, držet pracovní místa jenom 

proto, aby přišel na jeden den korektor a pracoval tady, bez problému může pracovat 

z domu, grafik taky pracuje z domu.“ (Respondentka 3) 

Protože ani jedna z respondentek se nechtěla, případně neměla čas, scházet se více 

než jednou, bylo nutné všechny tři kroky směstnat do jednoho setkání. Na začátku 

rozhovoru byly respondentky požádány o popis svého pracovního dne a své funkce na 

procesu výroby daného periodika. Tento popis posloužil k lepšímu pochopení pracovní 

náplň dne, jejich úloze v redakci a vytváření mediálních výstupů. 

Poté rozhovor pokračoval okruhy otázek, které se zaměřovali na témata, které 

doporučuje Uribe-Jongbloed (2014) a ve svém výzkumu použily Gustafsonová 

s Hickersonovou (2016). Otázky doporučené Uribe-Jongbloedem byly zpracovány v 

analytické části v kapitole 4.6.12. Současá situace pracovníků redakcí ruskojazyčných 

periodik v ČR.  

3.4.5. Ověření funkcí českého ruskojazyčného periodického tisku 
Hickersonová a Gustafsonová (2016) ověřovaly mimo jiné i platnost funkcí 

menšinového tisku, kterou již v roce 1922 definoval ve své knize Immigrant Press and Its 

Control R. E. Park (1922). Na základě 27 hloubkových rozhovorů s pracovníky 

menšinových médií se soustředily na dvě základní otázky: „Komu slouží menšinový tisk?“ 

a „Jaké jsou funkce menšinového tisku?“ (Gustafson, Hickerson, 2016, s. 948). Během 

rozhovorů se respondentů ptaly na „obsazení redakce, zkušenosti a vzdělání, minulost, 

finance, poslání, zpravodajské normy, pravidla a interaktivitu“ (Gustafson, Hickerson, 

2016, s. 949). Dále respondenty požádaly, aby popsali svou pracovní pozici a také domnělé 
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čtenáře jejich periodika. (Gustafson, Hickerson,  2016) Seznam otázek, který byl během 

polostrukturovaných rozhovorů předložen českým producentům ruskojazyčného tisku je 

možné nalézt v příloze č 3.  

4. Výsledky analýzy 

Následující kapitola podává odpovědi na položené výzkumné otázky, jež byly 

definovány v metodologické části DP. Následující kapitola je rozdělena do šesti částí. 

Každá z nich odpovídá na jednu výzkumnou otázku a je uzavřena srovnáním s výsledky 

výzkumných prací, s pomocí kterých byla daná otázka definována. Výsledky analýzy jsou 

uzavřeny charakterizací producentů RPT a jejich pracovních podmínek. 

4.1. Vývoj ruskojazyčného periodického tisku v České republice 
v letech 1990 až 2016 

Během sledovaného období v Československu a později v České republice 

vycházelo 122 titulů v ruském jazyce, které vydávalo 103 společností. Většina z nich (61 

společností) ale vydávala periodika méně než 5 let. Vydavateli zdejšího RPT se podrobněji 

zabývá kapitola č. 4.2. Ruskojazyčná tištěná periodika podle typu vydavatelů a Největší 

vydavatelé ruskojazyčného periodického tisku v České republice ve sledovaném období. 

Většina z nich byla vydávána v Praze a v Karlových Varech. Ve sledovaném období 

nejčastěji vycházely tiskoviny se zaměřením na kulturu, dále na turismus a třetím 

nejčastějším tématem se stal obchod. Nejčastěji vycházely měsíčníky a tituly s čtvrtletní 

periodicitou a třetí nejčastější periodicitou byly týdeníky. Do roku 2018 vychází 11 titulů, 

jejich podrobnou analýzu je možné najít v kapitole č. 4.6. Současná ruskojazyčná tištěná 

periodika vydávaná v České republice.  

Graf č. 1 podrobněji zobrazuje vývoj počtu RPT. Jak je z grafu patrné, ve 

sledovaném období lze identifikovat několik fází. Jedná se o pokles (1990 až 1992), 

stagnaci (1993 až 1997), vzestup (1998 až 2014) a opětovný pokles (2015 až 2016). 

Mezi lety 1990 až 1992 počet titulů RPT v Československu rapidně klesal. Největší 

pokles je patrný mezi lety 1990 a 1991 kdy skončilo hned osm z nich a do roku 1992 se 

jejich počet snížil na čtyři. Spolu s poklesem titulů se snižoval i počet vydavatelů. Nejvíce 

jich v tomto období bylo v roce 1990. V roce 1992 RPT vydávaly pouze dvě společnosti – 

Avicenum a Československá reklamní agentura Rapid. Během období poklesu byl RPT 
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vydáván pouze v hlavním městě. Zaměřoval se především na obchod a zdravotnictví, 

v roce 1992 pak vycházeli tři tiskoviny o obchodu a jedna o zdravotnictví. Nejčastěji pak 

vycházely čtvrtletníky. V období poklesu skončila periodika, jež byla vydávána během 

socialismu, většina z nich existovala od 50. či 60. let minulého století.  

 

Od roku 1993 až do roku 1997 nastává období stagnace. Během ní vychází pouze 

jeden, případně dva tituly, všechny jsou vydávány v Praze. V letech 1993 až 1994 

existoval jediný ruskojazyčný titul Strojimport News. Tento firemní čtvrtletník společnosti 

Strojimport a. s. se zaměřoval na obchod a byl vydáván Československou reklamní 

agenturou Rapid. „Kromě odborných článků o jednotlivých výrobcích nebo skupinách 

výrobků z oboru strojírenské výrobní techniky, jakož o montáži, servisu a poradenství, 

přináší i statě komerční a marketingové, jejichž úkolem je vyvolání obchodního zájmu a 

přímá podpora vývozu a dovozu.” (Národní knihovna ČR, [b. r.]) 

V roce 1995 začal vycházet měsíčník Čechija Segodnja i zavtra (česky Česko dnes 

a zítra), a čtrnáctideník Počtaljon (česky Pošťák). Čechija Segodnja i zavtra byly inzertní a 

reklamní noviny, které vydávala společnost Goršková-Niva. Jedna z respondentek 

doplňuje podrobnosti o jejich vzniku: „Když jsem tady ještě nebyla, to bylo podle mého 

v roce 1995. Vznikly první noviny, které se tu objevily. Jmenovaly se Čechija Segodnja i 

zavtra. Ty založil vydavatel z Moskvy, myslím, že to byl vydavatel nebo novinář, pro svoji 

dceru. Jeho dcera ale neměla k žurnalistice žádný vztah, no, noviny dále existovaly, byly 

jediné svého druhu, ale nebyli zde žádní Rusové.“ (Respondentka 1) 

Noviny zanikají o rok později v roce 1996. Podobně i tiskovina Počtaljon, 

zaměřená na kulturu, kterou vydávala společnost Smecron, existovala jen krátce. V NK ČR 

jsou přítomné pouze tři výtisky z roku 1995. 

Kromě měsíčníku Čechija Segodnja i zavtra, který v roce 1996 zaniká, se na 

českém trhu ruskojazyčných periodik objevil další měsíčník Centr Jevropy (česky Centrum 

Evropy). Inzertní a reklamní měsíčník vydávaný společností Čechy dnes – Informačně 

reklamní agentura byl určen „podnikatelům z Ruska, Ukrajiny, Běloruska a dalších států 

SNS” (Národní knihovna ČR, [b. r.]). Toto periodikum vycházelo pouze dva roky, tedy do 

roku 1997. 

 V letech 1998 až 2014 nastává dlouhé období zvyšování počtu RPT na českém 

trhu. V roce 1998, kdy vycházelo šest titulů, se jejich počet v následujícím roce sice snížil 

na pět, poté ale neustále stoupal, až v roce 2014 dosáhl svého maxima - 38 titulů.  
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 Trend nárůstu ruskojazyčných tiskovin popsala i jedna z respondentek, která 

poznamenává, že zvyšování počtu titulů je úzce spojeno s přibývajícím počtem 

ruskojazyčných imigrantů v ČR. V tomto období vznikly i nejsilnější ruskojazyčné noviny 

Inform Praga a Pražskij Express, které vzhledem ke své délce vydávání patří 

k nejvýraznějším titulům RPT v ČR. „V roce 1998 v Rusku nastal default, který měl vliv na 

Ukrajinu a na další postsovětské státy. Proto v roce 1999 sem přijelo mnoho imigrantů. 

Zachránili poslední peníze a přijeli sem. V roce 1999 zde vznikly najednou troje noviny – 

Inform Praga, Russkaja Čechija, která se později stala Pražským Expressem, a noviny 

Krona (vycházely do roku 2015 pozn. MK). Co je překvapivé, že existují dosud. Přičemž 

vznikly přibližně i ve stejných měsících – v dubnu a v květnu 1999.“ (Respondentka 1) 

 V období růstu působí na českém trhu ruskojazyčných periodik všech 103 

společností. Mnoho z nich ale rychle spolu se svými tituly zaniká. Začínají se poprvé 

objevovat i vydavatelé, jež působí mimo Prahu. Od roku 1998 tak v Karlových Varech 

vycházelo periodikum Karlovarskije novosti (česky Karlovarské noviny), které existuje 

téměř deset let (zanikají v roce 2007). Nejvíce periodik v Karlových Varech najdeme 

v roce 2013, kdy zde existuje sedm ruskojazyčných titulů. Kromě Prahy a Karlových Varů 

byl RPT produkován i v Brně, Františkových Lázních, Kladně, Mariánských Lázních, 

Pardubicích, Plzni, Sokolově, Teplicích, Unhošti a Zlíně. V žádném z těchto měst ale 

nevycházel více než jeden ruskojazyčný titul za rok. Proto Prahu a Karlovy Vary lze 

považovat za jakási centra RPT nejen v období vzestupu. 

Pokud se zaměříme na kategorie, nejvíce vznikajících periodik se specializuje na 

kulturu, poté dominuje turismus a obchod. V lázeňských městech jako jsou Františkovy 

Lázně, Mariánské Lázně či Karlovy Vary vychází RPT se zaměřením na kulturu, turismus 

a zdravotnictví. 

 Nejčetnější periodicitou, stejně jako při charakteristice celého období zůstává 

periodicita měsíční, která je následována týdenní.  

Z období růstu RPT do následujícího období poklesu přetrvalo 25 periodik.  

 

Od roku 2015 následuje období opětovného poklesu. Tato fáze by se dala 

charakterizovat úbytkem titulů, vydavatelů i míst vydávání. Jedna z dotazovaných 

charakterizovala tento přelomový rok následovně: „V roce 2015 začala stagnace, u téměř 

všech novin se měnili vlastníci“ (Respondentka 1). Největší meziroční pokles titulů nastal 

právě mezi lety 2015 a 2014, kdy jejich počet poklesl téměř o čtvrtinu (z 38 titulů v roce 
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2014 na 28 titulů v roce 2015). Tento počet se odrazil i v poklesu vydavatelů, mezi těmito 

lety se i jejich počet snížil stejnou měrou (z 37 vydavatelů v roce 2014 na 27 v roce 2015). 

Jak počet periodik, tak i počet vydavatelů dále klesal i v roce 2016 na 21 titulů a 21 

vydavatelů. Přestože tímto rokem končí i analyzované období, kterým se tato DP zabývá, 

je možné trend poklesu potvrdit i rokem 2018, v němž vyšlo pouze 11 titulů. Těmito 

periodiky se podrobněji zabývá kapitola 4.6. Současná ruskojazyčná tištěná periodika 

vydávaná v České republice. 

Téměř ve všech městech, kde byl RPT vydáván v předchozím období růstu, 

přestaly ruskojazyčné tituly vycházet. V roce 2016 se RPT vydával v Praze (18 titulů), 

Františkových Lázních (1 titul), Karlových Varech (1 titul) a Mariánských Lázních (1 

titul). 

Nejčastějším zaměřením je stále kultura (10 titulů v roce 2015 a 7 titulů v roce 2016) a 

turismus (5 titulů v roce 2015 i 2016). Rokem 2014 končí všechny tři tituly zaměřené na 

obchod.  

V roce 2016 vycházelo pět měsíčníků, čtyři dvouměsíčníky a tři týdeníky. 

 

Vývoj ruskojazyčných periodik ve sledovaných letech lze rozdělit do čtyř období – 

poklesu, stagnace, růstu a opětovného poklesu. Nejvíce RPT vycházelo v roce 2014, kdy 

vycházely téměř čtyři desítky titulů, naopak nejméně jich vycházelo v letech 1993 a 1994, 

kdy byl na trhu pouze jeden ruskojazyčný titul Strojimport News. Po celé sledované 

období se na českém trhu s ruskojazyčnými periodiky objevilo více než 100 vydavatelů, 

nicméně většina z nich na trhu působila méně než pět let. Nejvíce RPT vycházelo v Praze a 

méně pak v Karlových Varech. Další města ČR vydávala v tomto období po krátkou dobu 

maximálně jeden titul. Nejčastěji RPT vychází ve formě měsíčníků nebo dvouměsíčníků a 

zaměřuje se na kulturu případně na turismus. V roce 2016 vycházelo 21 titulů, které 

vydávalo 21 společnost a většina z nich vycházela v Praze. Je tedy patrné, že v ČR 

neexistují mediální domy, případně větší vydavatelství, která by se zaměřovala na produkci 

několika ruskojazyčných titulů zároveň. Jak je patrné z výpovědi jedné z respondentek, je 

vznik a zánik periodik těsně spjatý s počtem ruskojazyčných imigrantů v ČR a jejich 

potřebou zorientovat se v novém prostředí.  

 

K podobným závěrům došli i badatelé D. Caspi, H. Adoni, A. Cohen a N. Elias. 

Podle nich je izraelský RPT možné rozdělit do tří fází – růst, pokles a opětovný růst. Český 
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dalších světových jazyků přeložit. Tyto tituly jsou propagačního charakteru. Některá 

periodika stát podporoval ve formě dotací z MK a MŠMT.  

 Vzhledem k omezenému množství informací o vydavatelích RPT v ČR, které jsou 

dostupné v DNK, v tirážích periodik a dohledatelné na internetu, nelze s naprostou 

přesností určit, jaká panovala situace v období poklesu (v letech 1990 až 1993). Lze 

usuzovat, že vzhledem ke změně státního režimu se vydavatelské společnosti 

privatizovaly. V období stagnace vycházely dva ruskojazyčné tituly SrojimportNews a 

Čechija Segodnja i zavtra. Jedná se o komerční vydavatele. 

V období růstu, od roku 1998 do roku 2004, značně přibývá ruskojazyčných titulů 

na českém trhu. RPT v tomto období lze rozdělit do tří kategorií. První dvě výstižně 

popisuje ve své výpovědi jedna z respondentek, která do svého výčtu zařadila i další 

ruskojazyčná média. „Všechna ruskojazyčná média je možné rozdělit (…) na dvě 

kategorie. První kategorie jsou média v ruštině, které podporuje Česká republika, to je 

Radio Praha, která existuje za peníze Ministerstva zahraničí, je to také časopis Russkoje 

Slovo, Slovo Detjam, oni existují díky penězům Ministerstva kultury, dostávají grant (…) a 

pak všechny ostatní. Všichni ostatní vydavatelé spolu s internetovými portály, novinami, 

časopisy, to jsou všechny komerční. Oni vznikali výhradně díky ambicím svých zakladatelů. 

Někdo něco dělal, dělal, nevím co… Potom zbohatl a rozhodl se, že potřebuje nějaké 

médium“ (Respondentka 1). Dvě kategorie, které popsala respondentka č. 1 lze nazvat jako 

komerční tiskoviny a tiskoviny podporované ze státních grantů. Třetí skupinu tvoří 

přeložené tiskoviny vydávané institucemi veřejné správy, případně vydané na jejich 

zakázku. 

 Tyto kategorie se objevují i v období opětovného poklesu (v letech 2014 až 2016). 

4.2.1. Komerční vydavatelé 
 

Drtivou většinu vydavatelů RPT v ČR tvořili ve sledovaném období soukromí 

komerční podnikatelé. Ze 103 subjektů se jednalo o 98 z nich. Poměr vydavatelů podle 

kategorií během celého sledovaného období ukazuje graf č. 3.  

 



 
 

40 

 

Graf 3 Typy vydavatelů českého RPT 

 

Jedna z dotazovaných producentek zdejšího RPT charakterizovala komerční typ 

vydavatele jako podnikatele, kteří si mohou díky finančním prostředkům získaných 

z jiných zdrojů dovolit vydávat i tiskovinu, která není rentabilní. „Komerční tisk zde nikdo 

nefinancuje. Celá existence závisí na vůli vydavatele. Buď vydavatel nachází peníze, 

zpravidla z jiných projektů. Kolegové si mohou dovolit vycházet každý týden, protože mají 

peníze z jiných projektů. Protože oni se nezabývají pouze žurnalistikou.“ (Respondentka 1) 

Pokud se zaměříme na periodika vydávaná na konci sledovaného období, je zřejmé, 

že počet komerčních titulů převažuje jak v roce 2016, tak i v roce 2018. Tuto situaci 

ilustruje graf č. 4. Z grafu je patrná sestupná tendence počtu vydávaných ruskojazyčných 

titulů, avšak komerční vydavatelé se na vydávání RPT podílejí nejvíce.  
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Graf  4 Ruskojazyčná periodika podle vydavatelů v letech 2016 a 2018 

 

4.2.2. Periodika podpořená státní dotací 
 

Od roku 2003 bylo v ČR podporováno několik ruskojazyčných titulů z dotací 

MŠMT a MK. Jedná se o časopis Artek (česky Artek), časopis Afiša (česky Plakát), 

časopis Russkoje Slovo (česky Ruské slovo) a jeho přílohu Slovo detjam (česky Slovo 

dětem), později přejmenované na Slovo našim detjam (česky Slovo našim dětem). První 

dvě jmenovaná periodika zanikla, do roku 2016 vychází pouze časopis Russkoje slovo 

s občasnou přílohou Slovo našim detjam. Graf č. 5 uvádí přehled výše dotací u těchto 

titulů. 

Tituly podporované dotacemi MK a MŠMT jsou podle Zprávy o situaci 

národnostních menšin za rok 2009 pevně redakčně propojené, všechny tyto tituly vydával 

nebo stále vydává spolek Ruská tradice o. s. pod vedení Igora Zolotareva.  
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Graf 5 Dotovaná ruskojazyčná periodika v ČR 

 

Časopis Afiša 

Časopis Afiša byl na českém trhu od roku 2007. Od druhého roku své existence byl 

čtyři roky dotován z MK, každý rok získal přibližně 0,5 mil. Kč. Časopis vydávalo 

Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice. Toto sdružení vydává také časopis Russkoje slovo 

a dětskou přílohu Slovo detjam (později Slovo našim detjam). 

 Periodikum Afiša je zaměřeno na informování o společenských a kulturních 

událostech, které se pořádají, nebo jsou pořádány pro ruskou menšinu v ČR a zabývalo se 

také o vystoupení ruských umělců v Česku. Tento dvouměsíčník vycházel jako příloha 

časopisu Russkoje slovo a zároveň byl distribuován ve vybraných cestovních kancelářích, 

informačních střediscích, leteckých společnostech a knihkupectvích i samostatně. (Zpráva 

o situaci, 2009 a 2010) 

 Poslední dotaci v hodnotě 320 tis. Kč získal od MK v roce 2012. V tomto roce jeho 

vydávání končí.  

Časopis Artek 

Časopis Artek vycházel od roku 2007 jako dvouměsíčník. První číslo vyšlo díky 

finanční podpoře společnosti LUCONA. Od svého druhého roku fungování mu byla 

přidělena dotace MK ve výši 0,5 mil. Kč. Vydavatelem bylo občanské sdružení Artek o. s. 

Spolek rusky mluvících studentů a jejich příznivců Artěl. Tato organizace úzce 

spolupracuje s občanským sdružením Ruská tradice, která vydává časopis Russkoje 
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slovo. (Zpráva o situaci, 2009) „Oba časopisy jsou těsně propojeny a na přípravě Arteku 

se podílí skoro celá redakce Rusského slova, (…) občas používá stránky časopisu pro 

publikaci materiálů, které by si sami nemohli dovolit otisknout“ (Zpráva o situaci, 2009, 

příloha 6, str. 49). Spolek ARTEK, který časopis vydával, je výrazně proruský a v jeho 

činnosti „jsou přítomna ideologická klišé Kremelské propagandy“ (Zpráva o situaci, 2011, 

příloha 2, str. 6). Časopis se zaměřoval na mladou generaci přistěhovalců ze zemí bývalého 

Sovětského svazu a dal by se zařadit mezi lifestylové časopisy (Zpráva o situaci, 2009). 

Časopis získal poslední dotaci od MK ve výši 320 tis. Kč v roce 2012. Periodikum 

vycházelo do roku 2014. 

Časopis Russkoje slovo 

  Od roku 2003 vydává spolek Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice, které se 

později přejmenovalo na Ruská tradice o. s. časopis Russkoje slovo. Od začátku svého 

fungování až do roku 2016 je největším příjemcem dotací MK ve skupině ruskojazyčných 

periodik. Dotace se pohybují od 764 tis. Kč (v roce 2003) do 1, 85 mil Kč. (v roce 2015). 

Původně dvouměsíčník (od roku 2003 do r. 2007) vychází od roku 2008 jako měsíčník. 

Jeho cílem je „rozvíjet ruskou kulturu a tradice v emigraci“ (Zpráva o situaci, 2009, 

příloha č. 6, str. 59). Periodikum je po jazykové a obsahové stránce jedno 

z nejkvalitnějších mezi ruskojazyčnými periodiky v ČR. S periodikem spolupracují 

ruskojazyční profesionálové v oblasti historie, filologie a literatury (Zpráva o situaci, 

2009). Zaměřuje se na čtenáře, kteří „sami sebe označují za emigranty a většina má 

sovětský background“ (Zpráva o situaci, 2009, příloha 6, str. 52). Podrobněji o časopise 

pojednává příslušná část v kapitole č. 4.6. Současná ruskojazyčná tištěná periodika 

vydávaná v České republice.  

Příloha Slovo (našim) detjam 

Slovo detjam vychází od roku 2004 jako příloha časopisu Russkoje slovo. 

Nepravidelná příloha je vydávaná a sestavovaná stejnou redakcí jako Russkoje slovo. 

Tento časopis spolu s dětskou přílohou je distribuován do ruskojazyčných škol v ČR a do 

škol, kde se vyučuje ruština (Zpráva o situaci, 2009). Vzhledem k jeho zaměření byl jako 

jediný ze všech ruskojazyčných periodik v Česku dotován MŠMT. První dotaci tato dětská 

příloha obdržela v roce 2004 v hodnotě 150 tis. Kč, následující čtyři roky, až do roku 2008, 

každoročně dosáhla na dotace z ministerstva v hodnotě okolo 200 tis. Kč. Protože v dalších 

letech na grantovou podporu nedosáhla, musela své vydávání přerušit až do roku 2011, kdy 
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byla opět MŠMT podpořena 111 tis. Kč (Zpráva o situaci, 2009). Dotace od MŠMT 

získávala až do roku 2016, avšak jednalo se o menší částky, které v roce 2016 klesly na 60 

tis. Kč. Více o této příloze pojednává příslušná část kapitoly 4.6. Současná ruskojazyčná 

tištěná periodika vydávaná v České republice.  

4.2.3. Instituce veřejné správy a jejich zakázky 
Ve sledovaném období se během analýzy objevilo několik ruskojazyčných 

periodik, která byla vydávána institucí veřejné správy, či byla na zakázku takové instituce 

vyrobena komerčním vydavatelem. Během let 1990 až 2016 RPT vydávaly dvě instituce 

veřejné správy, a to Federální ministerstvo zahraničních věcí a Městský úřad v Karlových 

Varech. Čtyři periodika vycházela na zakázku Ministerstva Průmyslu a obchodu ČR a 

Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

 Federální ministerstvo zahraničních věcí vydalo v roce 1990 poslední ročník 

ruskojazyčného titulu s názvem Informacija iz Čechoslovakii (česky Informace 

z Československa). Jednalo se o týdeník zaměřený na kulturní propagaci Československa 

v zahraničí. V NK ČR jsou k dispozici čísla tohoto periodika do roku 1988. Údaje o 

překladu, případně o jazyce, ve kterém bylo periodikum připravováno, nebylo možné 

dohledat. 

 Městský úřad v Karlových Varech, v současnosti se jedná o Magistrát města 

Karlovy Vary, pod svou hlavičkou vydával od roku 2006 až do roku 2016 noviny s názvem 

Spa Magazine. Jednalo se o měsíčník se souběžným českým, anglickým a německým 

textem s podnázvem kulturní kalendář. Údaje o překladatelích nejsou uvedeny, nicméně 

lze předpokládat, že periodikum bylo připraveno v češtině a následně do dalších jazyků 

přeloženo. 

 Společnost PP Agency vydávala mezi lety 1998 až 2012 tři ruskojazyčné tituly. 

Jednalo se o dvouměsíčník Češskaja torgovlja i predprinimatělstvo (česky Český obchod a 

podnikání), nepravidelné periodikum Češskaja respublika – vaš torgovyj partner (česky 

Česká republika – váš obchodní partner) a Predprinimatel’skaja dejatel’nost’ v Češskoj 

Respublike (česky Podnikatelská činnost v České republice). Všechny tituly byly 

vytvářeny na zakázku Ministerstva průmyslu a obchodu, do ruštiny byly překládány 

dodatečně. Ministerstvo zahraničních věcí ČR si v letech 2009 až 2016 nechalo na 

zakázku vytvářet periodikum Diplomat s podnázvem Noviny, kterým se dá věřit. Během 

let ho vydávaly společnosti Assotiation firm, Best Engineering a SKAN INVEST s.r.o. 
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Poté, co titul začala vydávat poslední uvedená firma, byl v roce 2016 přejmenován na 

Vizainfo.cz s podnázvem Česko-státy SNS: kultura, politika, ekonomika. Se změnou názvu 

se jeho obsah, původně vydávaný v ruštině, začal do tohoto jazyka překládat z češtiny.  

 

Typy vydavatelů českého RPT je možné rozdělit do tří kategorií, které se mohou 

částečně překrývat. Jsou to komerční vydavatelé, státní instituce, případně soukromé 

společnosti, které vydávají tiskoviny na zakázku institucí veřejné správy a vydavatelské 

společnosti, jež jsou podporovány státními dotacemi. V českém prostředí se nepodařilo 

identifikovat subjekty vydávající RPT, které by byly propojeny s politickými stranami a 

tituly za tímto účelem vydávaly. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že jak v českém, tak v izraelském prostředí 

ruskojazyčných periodik je možné nalézt značné podobnosti, především v převládajícím 

počtu komerčních vydavatelů RPT. Odlišná situace pak nastává u státních vydavatelů a 

vydavatelů propojených s politickými stranami. 

4.3. Největší vydavatelé ruskojazyčného periodického tisku na území 

České republiky ve sledovaném období 

Cílem následující kapitoly je zodpovědět výzkumnou otázku VO4: Kdo jsou 

největší vydavatelé RPT ve sledovaném období? Charakterizováno je pět největších 

vydavatelů, z nichž tři fungovali i v roce 2016.  

Mezi lety 1990 až 2016 na trhu celkově působilo 103 společností, které vydávaly, 

či stále vydávají periodický tisk. Většina z nich ale periodika vydávala od jednoho roku do 

pěti let, pokud se zaměříme pouze na ty, které vydávaly RPT déle než pět let, jedná se o 42 

společností.  

Velké množství krátkodobě fungujících vydavatelů reflektuje i jedna 

z respondentek: „Kromě stálých novin tu bylo spousta novin a časopisů, které vznikly a 

zase zanikly. Protože každý, kdo přijede, vidí, že je tu jakýsi trh a myslí si, že to udělá lépe. 

Nezačne vydávat jenom jedny noviny, ale rovnou dvoje, všechny obejde a nabídne levnou 

reklamu, všechny přebije nízkou cenou. A pak rychle zanikne, protože to nefunguje tak, že 

si člověk najme manažera, který všechny obejde a sebere reklamu, k tomu je potřeba 

reputace, známost…“ (Respondentka 1) 
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Největšími vydavateli, jak v délce trvání, tak i v počtu vydávaných periodik, jsou 

následující subjekty v abecedním pořadí: 

- C.O.T. Media 

- PP Agency 

- Rapid 

- Ruská tradice o. s. 

- Viktory media s.r.o. 

 

4.3.1. C.O.T. Media 
 

Vydavatelství C.O.T. media, jejíž zkratka znamená Celý o turismu, se profiluje jako 

vydavatelství korporátních a odborných médií specializující se na tituly z oblasti turismu, 

palubní časopisy a klientská periodika. Dále pořádá společenské událostí, diskuzí a 

setkávání profesionálů s veřejností. Kromě časopisu OK Čechija C.O.T. Media vydává 

dalších 12 neruskojazyčných časopisů, tři katalogy, provozuje Specializovaný portál 

iCOT.cz a na svých stránkách nabízí pořádání různých akcí zaměřených na marketing a 

turismus. (C.O.T. media s.r.o., 2012) 

Od roku 1998 vydává časopis, který se na svém počátku jmenoval Meždunarodnye 

mosty a v roce 2011 byl přejmenován na Mosty v Čechiju. Periodikum stále vychází, od 

roku 2016 je distribuováno pod názvem OK Čechija. Odpovědným redaktorem je Hana 

Čermáková. Této tiskovině se podrobněji věnuje kapitola 4.6. Současná ruskojazyčná 

tištěná periodika vydávaná v ČR. 

4.3.2. PP Agency 
 

Společnost PP Agency se sídlem v Praze je podle svých internetových stránek 

„tisková agentura pro podporu exportu“ (PP Agency Tisková, 2018), která pomocí 

multimediální prezentace a poradenstvím pomáhá českým firmám uspět na zahraničních 

trzích. Spolupracuje s mnoha státními institucemi, jako je například Ministerstvo 

zahraničních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, CzechTrade, CzechInvest, 

nebo Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR. Na objednávku pro ně 
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zpracovává periodický i neperiodický tisk se zaměřením na podporu exportu. (PP Agency 

Tisková, 2018) 

Ve sledovaném období agentura vydávala tři tiskoviny, propagující české výrobky v 

Ruské federaci. 

 

- Českaja torgovlja i predprinimatělstvo (česky Český obchod a podnikání), 

- Českaja respublika - vaš torgovyj partner (česky Česká republika – váš obchodní 

partner), 

- Predprinimatel’skaja dejatel’nost’ v Češskoj Respublike (česky Podnikatelská 

činnost v České republice) 

 

 Českaja torgovlja i predprinimatělstvo vycházel od roku 1998. Od svého počátku až do 

roku 2006 byl dvouměsíčníkem, v letech 2007 až 2009 vycházel měsíčně, v roce 2009 jeho 

vydávání končí. Časopis po celou dobu své existence je celobarevný, rozsahem čítá zhruba 

od 30 do 50 stran. Ani jedno z analyzovaných čísel nemělo podnázev. 

 

Časopis Českaja respublika – vaš torgovyj partner, vycházel nepravidelně pouze v roce 

1998. Jedná se o celobarevný časopis s obrazovým materiálem, bez podnázvu.  

 

Poslední ruskojazyčná tiskovina vydávaná agenturou, Predprinimatel’skaja 

dejatel’nost’ v Češskoj Respublike, vycházela jednou ročně mezi lety 2005 až 2012. Jedná 

se o celobarevná periodika s obrazovým materiálem čítající až 250 stran (ročník 2010). 

Analyzovaná čísla měla podnázvy s obchodním a proevropským zaměřením, například 

v roce v roce 2005 zněl podnázev Česká republika – člen Evropské Unie, v roce 2009 

vyšla tiskovina s podnázvem Česká republika – předsednictví v Radě EU v první polovině 

2009. 

4.3.3. Československá reklamní agentura Rapid 
 

Československá reklamní agentura a vydavatelství Rapid se sídlem v Praze 

vydávala ve čtyřech jazycích – v ruštině, španělštině, češtině a angličtině. (OCLC 

WorldCat Identities, [b. r.]) 
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Ve sledovaném období vydávala periodický tisk mezi lety 1990 do roku 1994. V roce 

1990 vydávala najednou sedm periodik, v roce 1991 čtyři, v roce 1992 tři a po zbylá dvě 

léta jedno. Jednalo se o následující tiskoviny: 

 

- Čechoslovackaja promyšlennosť (česky Československý průmysl) 

- Čechoslovackaja tjaželaja promyšlennost’ (česky Československý těžký průmysl) 

- Čechoslovackaja vnešnaja torgovlja (česky Československý zahraniční obchod) 

- Čechoslovackoje Motor-Revju (česky Československé Motor-Revue) 

- Dlja vas iz Čechoslovakii (česky Pro vás z Československa) 

- Kovoexport 

- Škoda revju (česky Škoda revue) 

- Steklo revju (česky Sklo Revue) 

- Strojimport 

- Strojimport News 

 

V roce 1990 skončily následující dva měsíčníky a jeden čtvrtletník: 

 

Čechoslovackaja vnešnaja torgovlja – v roce 1990 vycházel tento odborný časopis 

jako měsíčník. Podle DNK vycházel od roku 1961 a neměl jinou jazykovou mutaci. 

 

Čechoslovackoje Motor-Revju – poslední ročník odborného časopisu zaměřeného 

na motorismus vycházel v roce 1990 jako měsíčník, analyzované číslo se skládalo z 38 

stran. Časopis vycházel souběžně v angličtině a francouzštině. Podle DNK vycházel od 

roku 1961. 

 

 Dlja vas iz Čechoslovakii – ve sledovaném roce vycházela tiskovina jako 

čtvrtletník, se zaměřením na cestovní ruch. Podle DNK vycházel od roku 1978. 

 

Do roku 1991 vycházely v Československé reklamní agentuře Rapid: 

 

Čechoslovackaja tjaželaja promyšlennost’ – Podle DNK vycházel tento odborný 

měsíčník se zaměřením na strojírenství již od roku 1955. Oba analyzované roky měl 

v podnázvu Československý naučně-technický měsíčník se zaměřením na auto výrobu a 
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těžký průmysl. Podle DKN obsahoval přílohu Československá socialistická republika – 

výrobce, exportér a importér automobilů. 

 

Kovoexport – Čtvrtletník s podnázvem Československý exportní časopis se od roku 

1955 do roku 1991 zaměřoval na reklamu československého exportu.  

 

Steklo revju – Měsíčník specializovaný na sklářství vycházel podle DNK od roku 

1977, analyzované číslo obsahovalo 48 stran.  

 

Strojimport – Čtvrtletník specializovaný na podnikání vycházel podle DNK od roku 

1984. V roce 1991 se přejmenoval na Strojimport News.  

 

Mezi lety 1990 až 1994 reklamní agentura Rapid vydávala pouze jeden čtvrtletník 

s názvem Strojimport News. I po roce 1991, kdy byl název periodika pozměněn, se 

sledované proměnné nezměnily. Titul vycházel čtvrtletně se stejným podnázvem – Český 

exportní časopis. I nadále se zaměřoval na podnikání. Podle DNK se jedná o “firemní 

čtvrtletník určený jednak akcionářům společnosti, jednak zájemcům o komerční služby, 

které poskytuje obchodní společnost Strojimport a.s. v tuzemsku i v zahraničí. Kromě 

odborných článků o jednotlivých výrobcích nebo skupinách výrobků z oboru strojírenské 

výrobní techniky, jakož o montáži, servisu a poradenství, přináší i statě komerční a 

marketingové, jejichž úkolem je vyvolání obchodního zájmu a přímá podpora vývozu a 

dovozu, dále zprávy o prezentaci čs. výrobků na mezinárodních výstavách a veletrzích, 

články o výrobních závodech, o představitelích společnosti; o všech předmětech činnosti 

obchodní společnosti Strojimport a.s.“ (Národní knihovna ČR, [b. r.]) 

 

4.3.4. Ruská tradice z. s. 
 

Pražské občanské sdružení, které se do roku 2016 jmenovalo Sdružení krajanů a 

přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice o. s.) vznikl v září roku 2001 (Kurzy.cz, 2000-

2018). Podle Sládka se spolek Ruská tradice „považuje za pokračovatelku kulturního a 

duchovního dědictví prvorepublikové emigrace.“ (Sládek, 2010, s. 63) Předsedou sdružení 

a zároveň šéfredaktorem periodik, které sdružení vydává, je Igor Zolotarev. Po uzavření 

sňatku s českou občankou Igor Zolotarev emigroval do bývalého Československa a 
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v současnosti pracuje v Akademii věd ČR v Ústavu termomechaniky, působil také jako 

místopředseda Rady vlády pro národnostní menšiny (Sládek, 2010). 

Kromě jiných aktivit (více viz Sládek, 2010) spolek vydává časopis Russkoje slovo 

(česky Ruské slovo), s přílohami Afiša (česky Plakát) Post Red a Slovo detjam (česky 

Slovo dětem). 

Časopis Russkoje slovo vychází od roku 2003 do současnosti jako plně barevný 

dvouměsíčník s obrazovým materiálem a podnázvem Publikace ruské diaspory v České 

republice. Od roku 2008 začíná časopis vycházet každý měsíc. Během let 2008 až 2011 v 

časopise také jednou za dva měsíce vychází příloha Afiša, která podle svého podnázvu 

kulturně informační přehled informovala své čtenáře o konání společenských akcí. V roce 

2006 vycházela nepravidelně umělecká příloha o výtvarném umění Post Red. Její 

podnázev zněl: ART příloha časopisu Ruské slovo. Od roku 2004 také s časopisem 

nepravidelně vychází příloha pro děti Slovo detjam. Od roku 2004 jsou časopis i jeho 

přílohy dotovány státními granty MK (časopis a příloha Afiša) a MŠMT (příloha Slovo 

detjam). Protože časopis i s přílohou Slovo detjam vychází do současnosti, podrobněji se 

tímto periodikem zabývá kapitola 4.6. Současná ruskojazyčná periodika vdávaná v ČR. 

4.3.5. Viktory Media s.r.o. 
 

Pražská firma Viktory Media byla podle obchodního rejstříku založena v roce 

2005. Specializuje se na „činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové 

evidence“ (Peníze.CZ, 2000-2018). Předmětem její činnosti je „pronájem nemovitostí, bytů 

a nebytových prostor“ (Peníze.CZ, 2000-2018). Jejími jednateli jsou Svetlana Zenina a 

Marina Zenina. (Peníze.CZ, 2000-2018) 

Podle DNK vydávala společnost v analyzovaném období dva týdeníky a jednu přílohu: 

- Gazeta Pljus (česky Noviny Plus) 

- Inform Praga (česky Inform Praha) 

- Komsomolskaja pravda v Čechii (česky Komsomolská pravda v Česku) 

 

Týdeník Gazeta Pljus vycházela od roku 2006 do roku 2009. Po celou dobu vydávání 

tiskoviny se jednalo o noviny s barevnou titulní stranou a černobílými vnitřními stranami 

s obrazovým materiálem. Již od roku 2006 měly své internetové stránky www.gazeta-

plus.cz. Jak je patrné z podnázvu Týdeník, který vychází ve čtvrtek, vycházelo periodikum 

každý čtvrtek, analyzovaná čísla měla okolo 10 stran (konkrétně od 10 do 12 stran). 



 
 

51 

Noviny obsahovaly mnoho inzerátů a dalších reklamních sdělení, podle informací v tiráži 

analyzovaných čísel byly noviny rozšiřovány společností PNS a. s. V roce 2006 byla 

hlavním šéfredaktorem Irina Tepina.  

Podle DNK a analyzovaných čísel daných ročníků vydává společnost noviny Inform 

Praga od roku 2011. Tiskovina je vydávána od roku 1999 (Информ Прага, 2018). Podle 

DNK vydávala Viktory Media s.r.o. noviny od roku 2011 až do současnosti, před tím byla 

tiskovina vydávána společnostmi Inform Press (od roku 2002 do roku 2008) a firmou 

PWD Media s.r.o. (od roku 2009 do roku 2010). Od roku 2015 noviny vychází s přílohou 

Komsomolskaja pravda v Čechii. Podrobnější informace o týdeníku a jeho příloze jsou 

uvedeny v kapitole 4.6. Současná ruskojazyčná periodika vydávaná v České republice. 

 

V letech 1990–2016 na území ČR vydávalo RPT více než 100 společností. Přibližně 

dvě třetiny z nich ale tiskoviny vydávaly pouze krátkodobě. Největším vydavatelem podle 

počtu vydávaných titulů byla Československá reklamní agentura a vydavatelství Rapid, 

která ale ukončila vydávání posledního periodika v polovině 90. let. 

V současnosti mezi největší vydavatele patří společnosti C.O.T. Media, Ruská 

tradice z. s. a Viktory Media s. r. o. Při srovnání se ukazuje, že tyto tři společnosti na 

českém trhu s ruskojazyčným tiskem vydávají jeden časopis, jenž se od roku 2016 jmenuje 

OKČechija, jenž je sestavován českými redaktory a do ruštiny je překládán. Dalším 

periodikem je časopis Russkoje slovo a jeho přílohy. Tento časopis je po většinu své 

existence podporován granty MK a MŠMT. Vydavatelství Viktory Media s.r.o., do 

současnosti vydává noviny Inform Praga s přílohou Komsomolskaja Pravda v Čechii. Jak 

uvádí kapitola č. 4.6. Současná ruskojazyčná periodika vydávaná v České republice, v roce 

2018 vyšlo kromě těchto tří periodik dalších 8 tiskovin v ruském jazyce. Přestože uvedená 

vydavatelství jsou největší, je tomu tak především kvůli množství zaniklých titulů, 

případně počtu vydávaných příloh. Nelze tedy usuzovat, že se jedná o větší mediální 

korporace. Takové tvrzení lze vyvodit i z předcházející kapitoly, která dochází k závěru, že 

v posledním roce sledovaného období, v roce 2016, vycházelo v ČR 21 titulů 

produkovaných 21 společnostmi. 

Výzkumníci zabývající se ruskojazyčným tiskem v Izraeli se setkali s odlišnou situací. 

Podle jejich výsledků ruskojazyčný tisk v Izraeli ovládají tři velké korporace, jež vydávají 

většinu tamního ruskojazyčného tisku. Periodika vydávaná jinými korporacemi povětšinou 

nevychází pravidelně a mají nízké náklady. Lze tedy konstatovat, že v Izraeli platí 
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z hlediska velikosti vydavatelů a jejich podílem na trhu jiné podmínky, než je tomu 

v českém prostředí.  

 

4.4. Příjemci ruskojazyčného periodického tisku v České republice 

Při prováděných rozhovorech s producenty českého RPT se ukázalo, že jejich čtenáře 

není možné shrnout do jedné kategorie. Jsou to čtenáři, jejichž hlavní charakteristikou je 

znalost ruštiny. Dalším znakem příjemců českého RPT je jazykový komfort při čtení 

v ruštině. I když se RPT nespecializuje výhradně na přistěhovalce v první generaci, 

vyhledávají témata, jež jim pomáhají zorientovat se v běžném životě v Česku. 

4.4.1. Různorodí čtenáři se znalostí ruštiny 
 

Všichni dotazovaní uváděli, že čtenáři RPT v ČR nelze zařadit do jedné věkové 

skupiny. Podle některých z nich čtou tištěná periodika hlavně starší lidé, kteří mají návyk 

číst papírové noviny již z minulosti. „Čtou nás absolutně různí lidé. Nejčastěji to jsou 

starší lidé. Mnoho těch, kteří jsou ještě z devadesátých let v Rusku naučení číst noviny.“ 

(Respondentka 4) 

Podle jiné respondentky se dají čtenáři jejího periodika charakterizovat spíše svými 

zájmy než věkovou skupinou, či jinými znaky. Jejich jednotícím prvkem zůstává znalost 

ruštiny, která nemusí být nutně mateřským jazykem. „Takže naše cílová skupina jsou lidé, 

kteří chtějí získávat informace od 12 let výše. (…) lidi, kteří nás čtou, jednoduše umí rusky. 

Mohou to být Češi, Američané, kdokoliv, samozřejmě lidé z bývalých sovětských republik, 

kteří umí rusky, takže co se týká druhu čtenářů, důležitá je ruština (…)“ (Respondentka 2) 

4.4.2. Jazykový komfort 
 Třebaže čtenáři RPT v ČR umí česky, rádi se vrací k ruskojazyčným médiím, kvůli 

pohodlí. Jedna z respondentek tento jev pojmenovala jako „jazykový komfort“ 

(Respondentka 1). I přes dobrou znalost češtiny, příjemci zdejšího RPT ho čtou nejen kvůli 

pohodlí, ale hledají v něm i témata, která se ze své podstaty neobjevují v českých médiích. 

„Jestliže dřív produkty ruskojazyčných médií využívali čtenáři, kteří nedávno přijeli a 

neznali jazyk, tak nyní, po 20 letech (…), zná český jazyk mnoho z nich, ale 

k ruskojazyčným médiím se stejně vrací kvůli jazykovému komfortu a možnosti diskutovat 
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daná témata ve svém jazyce, jsou to i témata vnitřního charakteru, která se do českých 

médií nedostanou“ (Respondentka 1). 

4.4.3. Vyhledávání praktických informací o životě v Česku 
Čtenáři RPT v Česku i přes svou znalost češtiny vyhledávají v ruskojazyčných 

tiskovinách témata, která se zaměřují na problémy běžného života. Producenti 

ruskojazyčného obsahu si uvědomují, že jejich periodikum nemůže nabídnout plně 

profesionální rady, jak řešit praktické problémy běžného života, a proto si pro zpracování 

tohoto typu témat buď najímají profesionály, případně píší o tématech, která odpovídají 

jejich vzdělání. 

Podle jedné z respondentek existuje množství specializovaných organizací, které 

mohou čtenářům RPT s praktickou stránkou života v nové zemi z velké části poradit, 

nicméně všechny dotazované respondentky se ve svých periodicích zaměřují na témata 

spojená s běžným životem v ČR. „Dříve jsme praktickým informacím dávali větší prostor, 

poslední dobou se objevilo hodně českých občanských organizací, které jsou efektivní a 

profesionálně pomáhají. Přistěhovalci se naučili jazyk a sami si dokáží najít praktické 

informace. I tak ale stále máme rubriku, kterou vede advokát, kde našim čtenářům říká, jak 

žít podle českých zákonů a o trestech, které hrozí, pokud se jimi nebudou řídit“ 

(Respondentka 1). 

„I pro lidi, kteří tady žijí dlouho, je složité číst české zákony a rozumět jim, 

vzhledem k tomu, že mám ekonomické vzdělání, není pro mě těžké psát o těchto tématech. 

(…) Jak si pronajmout byt, jak dát dítě do školy, jak z Česka cestovat do jiných zemí… To 

jsou témata, která se týkají života lidí tady, intuitivně tyto témata nacházíme. Jak moc jsou 

takové články čtené? Myslím, že je lidi čtou, protože jinak by se noviny neprodávaly, my 

bychom neexistovali“ (Respondentka 3). 

„Někdo chce znát aktuální informace ze země, ve které žije, někdo čte historické 

materiály. Někoho zajímají praktické rady nebo právní otázky.“ (Respondentka 2) 

 

Podle výsledků výzkumu Hickersonové a Gustafsonové (2014) lze čtenáře 

imigračního tisku v USA charakterizovat dvěma hlavními znaky. Podle dotázaných 

producentů čtou jejich média především přistěhovalci z první generace, pro něž není 

angličtina mateřským jazykem.  



 
 

54 

Odpověď na tuto výzkumnou otázku lze uzavřít tvrzením, že RPT v Česku je 

zaměřen na poněkud jiné konzumenty než RPT v USA. Český RPT není vydáván pouze 

pro ruskojazyčné přistěhovalce v první generaci, ale pro širší okruh čtenářů různých 

národností, kteří umí rusky a zároveň je pro ně příjemné v tomto jazyce číst. Čtenáři 

českého RPT v něm nalézají témata, jež se ve zdejších médiích neobjevují. Dále je RPT 

v ČR vyhledáván kvůli obsahu s praktickými a užitečnými informacemi, jež se týkají 

běžného života v ČR.  

4.5. Funkce ruskojazyčného periodického tisku v České republice 

Analýza výpovědí respondentů odhalila dvě hlavní funkce českého RPT – svým 

čtenářům poskytuje občanské a kulturní vysvětlování a zároveň nabízí apolitická témata 

spojená s ČR. Tím, že se český RPT zaměřuje na praktické rady ohledně běžného života 

v Česku a informuje o kulturních událostech, ruskojazyčné tiskoviny poskytují svým 

čtenářům vysvětlení občanské a kulturní oblasti a zároveň takto tematicky zaměřeným 

obsahem umožňují čtenářům asimilaci, tedy jednu z funkcí imigračního tisku, kterou uvádí 

R. Park. (1922). Stejnou funkci imigračního tisku v USA vysledovaly i Gustafsonová a 

Hickersonová (2014). Druhou funkcí zdejšího RPT je informování o událostech, které jsou 

spojeny s ČR – obsahují tzv. český element, avšak snaží se z několika níže uvedených 

důvodů vyhnout politickým tématům.  

4.5.1. Občanské a kulturní vysvětlování 
 

Většina z respondentů uvedla, že při vytváření mediálního obsahu kladou důraz na 

praktické informace o životě v Česku. Tato funkce se silně překrývá i s charakteristikou 

příjemců zdejšího RPT. Články českého RPT obsahují rady, týkající se života 

přistěhovalců a jejich rodin. Menší část v periodikách dotázaných respondentů představují i 

informace a pozvánky na akce ruskojazyčné komunity ale i ostatní kulturní události v ČR. 

Dalším často opakovaným tématem je inzertní plocha, kterou producenti RPT v ČR 

poskytují. Podle těchto respondentů se mohou čtenáři českého RPT díky inzerátům 

zorientovat například v podnikatelském prostředí, které ruskojazyčná menšina představuje.  

Respondentka č. 3 ve své výpovědi shrnula výše uvedené: „(…) Naším hlavním 

úkolem je informovat naše čtenáře, aby se orientovali v prostoru, do kterého se 

přistěhovali. (…) Podle jakých zákonů žít, jak podnikat, jak koupit byt, jak byt pronajímat, 

to znamená pouze v takovém směru. Takže naše témata jsou ekonomická a zákony a občas 
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informujeme o akcích – o kulturních akcích, které se budou konat. (…) Je také důležité, že 

máme noviny s reklamou a inzercí, to je pro čtenáře vždycky zajímavé, vezme si noviny 

třeba jenom proto, aby si přečetl inzeráty, kdo co prodává, kdo co pronajímá, kdo co 

kupuje a třeba věděl, na co se při podnikání zaměřit, nebo co radši nedělat.“ 

(Respondentka 3) 

4.5.2. Informování o apolitických zprávách s českým elementem 
 

RPT v ČR se ve svém obsahu podle výpovědí dotazovaných zaměřuje z velké části 

na události spojené s Českou republikou, píše se v něm i o událostech v bývalých 

sovětských republikách, ale pouze v případě, že je v nich tzv. „český element“ 

(Respondentka 1). 

„Redakční politika byla vždy spíše obrácena dovnitř země, ve které žijeme než vně. 

Událostmi v Rusku, na Ukrajině, v Moldávii, Gruzii a tak dále se zabýváme, jen když v nich 

je český element.“ (Respondentka 1) 

 Český element nemusí být přítomen přímo v obsahu zprávy, stačí, že se dotkne 

čtenářova předchozího života, majetku nebo příbuzných a může mu tím ovlivnit i život 

v ČR. „(…) když bude něco, co se týče zákonu o pobytu cizinců, tak ano. To je naše téma. 

(…) zajímavosti na postsovětském prostranství, třeba když je to nějaká důležitá věc, která 

se může týkat i lidí, kteří tam nebydlí, ale mají tam to občanství, nebo byt, nebo tam jsou 

jejich příbuzní.“ (Respondentka 4) 

 Dalším důležitým prvkem, který respondentky při popisu témat svých periodik 

uváděly, je snaha o apolitičnost. „Naše noviny se odlišují zejména v tom, že se vůbec 

nedotýkáme politiky, to pro nás není zajímavé, nepotřebujeme to“ (Respondentka 3). Při 

otázce na konkrétnější vysvětlení, proč se periodikum vyhýbá politice, respondentka 

uvedla, že politických témat je možné najít mnoho na internetu a zároveň také lze dohledat 

i mnoho komentářů obhajujících jednu, či druhou stranu (Respondentka 3). Z doplňujícího 

komentáře lze vyvodit, že se producenti ruskojazyčných mediálních obsahů v ČR vyhýbají 

politickým tématům i proto, že jejich čtenáři mají různé politické názory, především mezi 

pro-rusky, případně pro-ukrajinsky zaměřených čtenářů. Publikování témat s politickým 

zaměřením by mohlo vyústit ve ztrátu jedné z názorových skupin. 

 Další respondentka uvedla, že důvodem, proč se jejich tiskovina nezabývá ani 

českou politikou, je nezájem čtenářů o tato témata. „Většinou se to týká v podstatě života 

v Čechách, které nějakým způsobem může mít vliv na život cizinců tady, do moc 
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konkrétních politických patálií ohledně Babiše (…) do toho moc nejdeme, takové 

podrobnosti naše čtenáře nezajímají“ (Respondentka 4) 

 Další respondentka rozdělila tematické zaměřené svého měsíčníku na témata 

týkající se zpráv s českým elementem, dále pak na zprávy o české vnitřní politice, o které 

se v periodiku píše především v případech, kdy se projednává migrační politik. Následují 

zprávy z hlavního města, kde je tato tiskovina vydávána a distribuována, v periodiku se 

najít i články o ruskojazyčné diaspoře, nebo historická témata. „Tematiku našeho vydání je 

možné rozdělit takto: 

1) Česko-ruské (ukrajinské, běloruské atd.) vztahy 

2) Česká vnitřní politika, především migrační, která se bezprostředně dotýká našich 

čtenářů 

3) Praha: události, doprava, zprávy z města 

4) Vnitřní problémy a radosti ruskojazyčné diaspory  

5) Historie Česka a vztah s historií Ruského impéria nebo bývalého SSSR“ 

(Respondentka 1) 

 

 Tato kapitola se zabývala funkcemi českého RPT. Na základě výpovědí 

respondentů byly identifikovány dvě funkce. Zdejší RPT svým čtenářům poskytuje 

kulturní a občanské vysvětlení a zároveň je informuje o apolitických zprávách s českým 

elementem. První funkce, která se silně překrývá i s charakteristikou čtenářů českého RPT, 

jak ji vnímají dotázané respondentky, je totožná i s funkcí amerického imigračního tisku 

(Gustafson, Hickerson, 2016). Američtí „respondenti uvedli, že přistěhovalci nemohou 

získat informace, které potřebují z mainstreamových médií buď kvůli tomu, že nerozumí 

anglicky, nebo proto, že tato média nepokrývají základní informace, které čtenáři potřebují 

ke každodennímu životu“ (Gustafson, Hickerson, 2016, str. 952). Podobně zaměřené 

výpovědi lze najít i u českých respondentek například Respondentka 3 uvádí: „I pro lidi, 

kteří tady žijí dlouho, je složité číst české zákony a rozumět jim, (…)“. Další funkcí je 

apolitické informování o událostech s českým elementem, které může mít vliv na život 

přistěhovalců, nebo je jinak propojen s některou zemí bývalého Sovětského svazu. 

 Obě tyto funkce pomáhají čtenářům porozumět prostředí země, ve které žijí, 

umožňují jim asimilovat se v ní. Znaky zdejšího RPT tedy nejsou stejné, jaké lze 

vysledovat v americkém imigračním tisku, nicméně slouží stejnému účelu – asimilaci a 
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orientaci v nové zemi. Kapitolu je možné uzavřít tvrzením, že jak český RPT, tak i 

americký imigrační tisk odpovídá funkcím imigračního tisku, jak je popsal R. Park (1922). 

4.6. Současná ruskojazyčná tištěná periodika vydávaná v České 
republice 

V roce 2018 se v České republice vydává 11 periodik v ruském jazyce. Jedná se o 

následující tituly seřazené abecedně: 

- Českaja zvezda (česky Česká hvězda) 

- Četvergi (česky Čtvrtky) 

- Inform Praga (česky Inform Praha) 

- Istočnik (česky Zdroj/Pramen) 

- Luxury guide 

- OKČechija (česky OKČesko) 

- Pražskij Express (česky Prazšký Express) 

- Pražskij Parnas (česky Pražský parnas) 

- Pražskij telegraf (česky Pražský telegraf) 

- Russkoje slovo (česky Ruské slovo) 

- Sputnik Turista (česky Průvodce/společník turisty) 

4.6.1. Češskaja zvezda 
 

Časopis Češskaja zvezda vychází od roku 2012. Periodikum po celou dobu 

existence vydává nakladatelství Skleněný Můstek s.r.o. se sídlem v Karlových Varech. Jak 

podnázev titulu Literaturnyj žurnal (česky literární časopis) napovídá jedná se o 

specializovaný časopis se zaměřením na ruskou literaturu. Periodikum vychází jednou 

měsíčně. Kromě ročníku 2012, kde údaje nebylo možné zjistit, má po celou dobu barevnou 

obálku i barevné vnitřní listy a obsahuje obrazový materiál. V letech 2013 až 2016 

obsahovala analyzovaná čísla od 18 do 38 stran. Českaja Zvezda sice má svou vlastní 

internetovou stránku, obsahuje ale pouze jen oznámení v ruštině, že se stránka opravuje 

s odkazem na stránky nakladatelství. Periodikum v žádném roce nebylo podpořeno českým 

státním grantem. Časopis je psán pouze v ruštině bez souběžného textu v jiném jazyce. Po 

celou dobu své existence se žádný ze sledovaných znaků nezměnil. 



 
 

58 

4.6.2. Četvergi 
 

Periodikum s názvem Četvergi, vychází od roku 2013. Od tohoto roku až do 

současnosti je periodikum vydáváno Vědecko-vydavatelským centrem “Sociosféra – 

CZ“. Jedná se o sborník současné ruské poezie a literatury. Analyzované číslo z roku 2013 

vyšlo s podnázvem Sborník básní a povídek účastníků literárních klubů „Břehy“ a „Já 

sen“. Analyzované číslo z roku 2015 neslo podnázev Poetické čtvrtky: sborník básní, 

Ročník 2016 je „Sborník poezie několika současných autorů z ruského města Penza.“ 

(knihovny.cz, 2015-2018) Četvergi byly v letech 2013 a 2015 vydávány nepravidelně, 

v roce 2016 vyšly jednou. Ročník 2014 v Databázi Národní knihovny není registrovaný. 

Všechna analyzovaná čísla mají barevnou obálku a černobílé vnitřní strany, přítomnost 

obrazového materiálu se nepodařila zjistit. Sborníky nemají internetové stránky. Vydávání 

tohoto periodika nebylo ani v jednom z let podpořeno českým státním grantem. Četvergi 

jsou psané pouze v ruštině bez souběžného textu v jiném jazyce. 

4.6.3. Inform Praga 
 

 Noviny Inform Praga jsou jedním z nejvýznamnějších titulů RPT v ČR. Podle 

DNK vychází od roku 1999, avšak dostupná jsou pouze čísla od roku 2003. Během těchto 

let noviny vydávaly tři společnosti: Inform Press (pravděpodobně od roku 1999 až do 

2008), PDW Media (od 2009 a 2010) a Viktory Media (od 2011 do 2018). Po celou dobu 

svého fungování se časopis zaměřuje na kulturu. Při rozhovoru s majitelkou novin 

vyplynulo, že se noviny zabývají také ekonomickými tématy a praktickými informacemi. 

Noviny s podnázvem „týdenní noviny pro celou rodinu“ vycházely po celou svou existenci 

jako celobarevný týdeník s obrazovým materiálem. Obsahují osm stran a od roku 2007 

stejně tak rozsáhlou barevnou přílohu Inform Praga pljus (česky Inform Praga plus). Od 

následujícího roku noviny vychází s barevnou přílohou Komsomolskaja pravda (česky 

Komsomolská pravda), která vychází až do roku 2018. Noviny mají také svou internetovou 

stránku http://gazeta.cz/.  

4.6.4. Istočnik 
 

Časopis Istočnik je vydáván od roku 2012, od počátku ho vydává firma Lotus 

Development s.r.o. v Mariánských Lázních. Tento místní časopis se zaměřuje na kulturu a 

společnost. Od roku 2012 do roku 2014 jeho podnázev zněl První bezplatný časopis pro 
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odpočívající v Mariánských Lázních, v letech 2015 a 2016 Časopis pro obyvatele a hosty 

Mariánských Lázní. Po celou dobu své existence vychází čtyřikrát ročně. Kromě roku 

2012, kdy následující údaje nebylo možné zjistit, měla analyzovaná čísla barevnou obálku 

a černobílé vnitřními listy s obrazovým materiálem, časopis obsahoval okolo 20 stran (od 

19 do 23). Časopis ani firma vydávající periodikum nemá internetové stránky. Istočnik 

nebyl ani v jednom roce své existence podpořen českým státním grantem. Periodikum je 

vydávané pouze v ruském jazyce bez souběžného textu v jiném jazyce.  

Ředitelem časopisu byl ve sledovaných letech Konstantin Nikolajev, hlavní redaktorkou je 

Jelena Sorokina, dalšími členy redakce jsou Josef Hauzar a Kirill Kozhukhov.  

4.6.5. Luxury guide 
 

Časopis vychází již od roku 2003 pod názvem Luxury shopping guide, v roce 2009 

byl přejmenován na Luxury guide. Podle DNK periodikum vydává firma Studiodue, podle 

internetových stránek časopisu i podle kontaktních údajů uvedených přímo v dostupných 

analyzovaných číslech je časopis vydáván vydavatelstvím a reklamní agenturou Luxury 

Guide s.r.o. v Praze. Časopis již od prvního ročníku vychází čtyřikrát ročně. Podle 

analyzovaných čísel dostupných v DNK se jedná o celobarevný časopis s bohatým 

obrazovým materiálem obsahující okolo 90 stran. Jedná se o titul obsahující především 

reklamu. Luxury Guide má svou internetovou stránku společnou i pro ostatní časopisy 

vydavatelství. Aktuální čísla všech vydávaných časopisů jsou dostupná i online. 

Periodikum nebylo nikdy podpořeno českým státním grantem. Jedná se o časopis se 

souběžným textem v angličtině, ruštině a češtině.  

Po telefonickém oslovení redakce, byl pracovnicí redakce zaslán mail 

s podrobnějšími informacemi o časopisech, které vydavatelství v ruštině nabízí. Časopis 

Luxury Guide je vydáván ve dvou verzích, a to Luxury for CSA a „Je distribuován do letů 

společnosti ČSA, kde se přepravují i ruští turisté“ (Řepková, 2018). Hotelové vydání 

Luxury je vydáváno pro ruskojazyčnou klientelu hotelů, aby měla možnost číst ve svém 

vlastním jazyce. (Řepková, 2018)  

4.6.6. OKČechija 
 

Periodikum vycházelo od roku 1998 pod názvem Meždunarodnyje mosty, v roce 

2011 bylo přejmenováno na Mosty v Čechiju (česky Mosty do Česka) a Mosty v Slovakiju 

(česky Mosty na Slovensko), které byly vytištěny otočené o 180 stupňů z druhé strany 
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časopisu.  Od roku 2016 je periodikum vydáváno pod názvem OKČechija. Podle DNK 

periodikum vydává po celou dobu pražská agentura C.O.T. media. Jak napovídá podnázev 

informačně-reklamní časopis turistických kontaktů a komerčních sdělení z České republiky, 

je časopis zaměřen na turismus a reklamu. Po celou dobu své existence se periodicita titulu 

snižovala. Do roku 2000 vycházel jako čtvrtletník, poté do roku 2015 byl vydáván dvakrát 

ročně, od roku 2016 vychází jen jednou za rok. Celobarevný časopis s obrazovým 

materiálem čítá 34 až 54 stran. Od roku 2012 má internetovou verzi. Podle údajů z tiráže se 

ukázalo, že časopis byl do roku 2005 vytvářen v ruštině, poté byl sestavován v češtině, a 

do ruského jazyka následně překládán. 

4.6.7. Pražskij Express 
 

Tyto noviny patří k jedněm z nejvýznamnějších ruskojazyčných periodik v ČR, 

které vychází do současnosti. Začínají vycházet od roku 2001 pod názvem Russkaja 

Čechija (česky Ruské Česko) a od roku 2005 se jejich název změnil na Pražskij Express, 

pod tímto názvem vychází až do roku 2018. Do roku 2007 bylo periodikum vydáváno 

společností Kodár Group s. r. o., poté vydávání převzala společnost Ex Press Media s. r. o. 

Po celou dobu byly noviny vydávány v Praze. Podnázev novin se změnil pouze v roce 

2007, kdy se namísto tradičního „nejpopulárnější noviny v České republice v ruském 

jazyce“ změnily na „informační týdeník s bezplatnými inzeráty, vychází ve čtvrtky“. 

V době, kdy vycházely pod starým názvem, byly zaměřeny především na inzeráty a 

reklamu, poté, co byly přejmenovány, se zaměřují kromě inzerátů a reklamy také na 

společnost. Vyjma prvního roku své existence, kdy bylo periodikum vydáváno měsíčně, se 

až do roku 2016 jednalo o noviny s týdenní periodicitou. V roce 2018 opět vychází jako 

měsíčník. Noviny s obrazovým materiálem mají barevnou titulní a zadní stranu, vnitřní 

listy jsou černobílé, obsahuje okolo 20 stran. Periodikum má svou internetovou stránku 

www.prague-express.cz. 

S majitelkou a hlavní redaktorkou periodika Irinou Šulc byl uskutečněn rozhovor, 

mnohé z jejích citací jsou uvedeny v DP. K tematickému zaměření novin poznamenala, že 

přejmenování novin a částečná změna tematického zaměření byl několikaletý proces.  

„V roce 2005 se Russkaja Čechija stala Pražským Expressem. V novinách nebylo 

nic jiného kromě inzerátů, ona se i tak jmenovala: Noviny bezplatných inzerátů. Většina 

inzerátů byla za peníze, některé byly bezplatné, plus reklama. Pražský express takto 

existoval do roku 2009, dokud jsem tam se svými kolegy nepřišla já. Když jsem tam přišla 
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já, noviny končily, měly dluhy, vlastník novin sem přijížděl jen občas, jinak žil v Rusku. Měl 

zde nějakého správce, kterému to bylo jedno. V krátkosti, když jsme do novin přišli, museli 

jsme je několik let vytahovat z dluhů a udělat z inzertních novin normální noviny. Na to 

byly potřeba peníze i energie. Noviny jsme předělávali od roku 2009 do roku 2015.“ 

(Respondentka 1) 

4.6.8. Pražskij parnas 
 

Nepravidelné periodikum Pražskij parnas vychází od roku 2007 s podtitulem 

„almanach v ruském jazyce“ Titul je vydáván pražským Svazem ruskojazyčných 

spisovatelů v České republice. Tato organizace je označena jako jedna z organizací, které 

jsou „orientovány výrazně na Rusko, a v jejích činnostech jsou přítomna ideologická klišé 

Kremelské propagandy, která je šířena prostřednictvím Koordinační rady ruských 

organizaci (Koordinacionnyj sovět rossijskich sootěčestvěnnikov) se sídlem na půdě 

Ruského velvyslanectví v Praze.“ (Zpráva o situaci, 2011, příloha 2, s. 6) Tento literární 

almanach je po celou dobu své existence vydáván v Praze. Jeho periodicita je, kromě 

prvního roku, kdy vycházel jako čtvrtletník, nepravidelná. Tiskovina vychází v rozsahu 80 

až 144 stran, má dvoubarevnou obálku a černobílé vnitřní strany. Internetové stránky 

periodikum nemá, nicméně některá z čísel jsou dohledatelná v elektronické podobě. 

Periodikum komunikuje se svými čtenáře skrze facebookový profil prezidenta Svazu 

ruskojazyčných spisovatelů v České republice Sergeje Levického.  

4.6.9. Pražskij telegraf 
 

Noviny Pražskij telegraf spolu s Pražským expresem a Inform Pragou představují 

tři nejdůležitější periodika RPT v ČR. Pražskij telegraf vychází pod tímto názvem od roku 

2009, od stejného roku je hlavním šéfredaktorem Natalia Sudlenkova. Jeden z respondentů 

uvedl, že noviny vznikly sloučením dalších ruskojazyčných periodik. „Natália Sudlenkova 

vzala Gazetu Pljus a noviny Čechija Segonja. (…) Z Gazety pljus vzala veškerou reklamu, 

tam byli silní inzerenti, a z Čechiji Segodnja vytáhla distribuci. (…) a z těchto dvou 

vytvořila Pražský telegraf.“ (Respondentka 1) Po celou dobu je periodikum vydáváno 

v Praze. Od roku 2005 vystřídalo dva podnázvy a to „člen rusko-české smíšené obchodní 

komory“ a „nejoblíbenější noviny v Česku“. Noviny vychází každý týden, jsou zaměřeny 

na kulturu, polovina obsahu novin je inzertní příloha s názvem Gazeta objavlenij (česky 
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Inzertní noviny), po celou dobu vydávání měly noviny barevné titulní strany a obrazovou 

přílohu, do roku 2012 byly vnitřní listy černobílé, poté barevné. Noviny se skládají z 16 

stran a mají internetovou adresu www.ptel.cz  

4.6.10. Russkoje slovo 
 

Časopis Russkoje slovo vychází od roku 2003. Vydává ho Ruská tradice o. s. která 

vznikla přejmenováním Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice. „Občanské sdružení 

s celostátní působností v České republice, které se věnuje rozvíjení kulturních a 

společenských tradic spolkové činnosti v oblasti kultury, vědy a vzdělávání, navíc pomáhá i 

nové generaci krajanům z Ruska adaptovat se v prostředí ČR.“  (Zpráva o situaci, 

2010, s. 58) Více o tomto vydávajícím subjektu viz příslušnou část kapitoly Největší 

vydavatelé ruskojazyčného periodického tisku na území ČR. Její podnázev je „Publikace 

ruské diaspory v České republice“. Celobarevný časopis s obrazovým materiálem vychází 

každý měsíc, do roku 2008 vycházel jako dvouměsíčník. Analyzovaná čísla obsahovala od 

24 do 58 stran. Svým zaměřením časopis spadá do kategorie kultura. Od roku 2005 má 

také svou internetovou stránku na adrese www.ruslo.cz (Zpráva o situaci, 2006). 

Od roku 2003 spolu s časopisem vycházelo jednotlivě několik příloh. Příloha Afiša, 

která byla distribuována i samostatně, informovala o kulturních událostech, například o 

vystoupení ruských umělců v ČR. Dále s časopisem vycházela art příloha Post Red, Slovo 

molodym (česky Slovo mladým) nebo Slovo detjam (česky Slovo dětem), později 

přejmenované na Slovo našim detjam (česky Slovo našim dětem). Tyto přílohy, určené pro 

mladé čtenáře, cílí na dětské publikum, ke kterému se časopis dostává i díky jeho distribuci 

do ruskojazyčných škol, či do škol, kde se ruština vyučuje jako cizí jazyk. (Zpráva o 

situaci, 2009 a 2010) 

Časopis a jeho příloha Slovo našim detjam byla jako jediná periodika vydávaná do 

roku 2018 podporována dotacemi. Detailnější rozbor státní podpory tohoto časopisu i 

dětské přílohy jsou v kapitole 4.2. Ruskojazyčná tištěná periodika podle typu vydavatelů. 

4.6.11. Sputnik Turista 
 

Periodikum Sputnik Turista vychází od roku 2003 s podnázvem „váš průvodce po 

Česku“. Je vydáván v Praze společností RIFF CZ. Vychází dvakrát do roka, všechna 

analyzovaná čísla obsahovala 64 stran. Jedná se o celobarevný titul s obrazovou přílohou. 

Zaměřuje se na turismus. Od roku 2008 vychází v nejen v ruštině, ale i se souběžným 
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anglickým textem. Od tohoto roku se zvýšil i počet stran na 88. Internetovou stránku 

periodika lze nalézt na adrese www.sputnikturista.cz 

4.6.12. Současná situace pracovníků redakcí ruskojazyčných 
periodik v ČR 

 
Dotazovaní producenti RPT v ČR mají mnoho společného. Všichni dotazovaní 

pracovníci médií byly ženy ve středním věku, které se do ČR přistěhovaly přibližně před 

20 lety – na konci 90. let minulého století. Ani jedna z dotazovaných před odchodem ze 

své vlasti nepůsobila v médiích, všechny ale studovaly humanitně zaměřený obor. Po 

příchodu do Česka nalezly práci v ruskojazyčných médiích a v tomto oboru pracují 

doposud, přibližně dvě dekády. V Izraelském prostředí pracovníci v ruskojazyčných 

tištěných periodicích také často přicházejí z jiných oborů (Caspi et al., 2002). 

Vzhledem k velikosti ruskojazyčných médií v Česku se mezi sebou jednotliví 

pracovníci znají. Vzájemné vztahy vyjádřila jedna z respondentek jako čistě pracovní a 

kolegiální s určitým odstupem. „My se všichni mezi sebou známe, neděláme žádné 

společné akce, může se stát, že se na sebe obrátíme, když s něčím potřebujeme pomoci. Ale 

abychom se například sjednotili v nějakou asociaci, to ne.“ (Respondentka 2) 

Redakční situace v českých ruskojazyčných médiích byla u všech respondentek 

velmi podobná. Pouze u jedné z dotazovaných proběhl rozhovor přímo v redakci periodika, 

ostatní totiž redakci neměly a pracovaly z domu. Většina publikovaných článků v českých 

RPT je outsourcovaná od autorů na volné noze. Tito autoři často ani v ČR nežijí a dodávají 

materiál ze zahraničí, nejčastěji ze zemí bývalého Sovětského svazu. Finanční situace ani 

jednomu z periodik nedovoluje využívat služeb tiskových agentur, ať už to jsou zprávy 

nebo fotomateriál. Jako zdroj témat jim proto slouží veřejně dostupná média, respondentky 

nejčastěji uváděly jako zdroj témat pro svoje články ČT24 a internetové deníky 

Novinky.cz a iHned.cz. Jedna z respondentek dokonce uvedla, že kvůli tíživé ekonomické 

situaci, která panuje v jejich novinách, již několik měsíců pracuje bezplatně. „My s naším 

spoluvlastníkem výplatu nedostáváme. Zaplatíme typografům, externím autorům, 

korektorům a dál sedíme. No, to je taková situace prostě… Celé to zahodit a začít dělat 

něco jiného, k tomu je zapotřebí vážné rozhodnutí, tuhle práci dělám už 15 let.“ 

(Respondentka 1) 

Podobnou situaci pracovníků ruskojazyčného tisku s ohledem na dlouhodobé 

pracovní úvazky jsou zaznamenány i v izraelském ruskojazyčném tisku. „Mezi 
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zaměstnavateli ruskojazyčného tisku jsou dlouhodobé zaměstnanecké poměry vzácné. Jen 

několik – jedná se o ty nejstabilnější noviny – nabízejí plné úvazky nebo krátkodobé 

smlouvy.“ (Caspi et al., 2002, s. 548) 

Vzhledem ke zpracovávání českých zdrojů i době, jakou dotazované prožily v ČR, 

probíhá více jak polovina jejich pracovního dne v češtině. Na žádost o procentuální odhad, 

nakolik využívají ve své práci češtinu, sice respondentky odpovídaly různě, nikdy však 

uváděná čísla neklesla pod 50 %. 

Protože v ČR neexistuje žádný ruskojazyčný deník, pouze dva týdeníky, pracovnice 

RPT uvedly, že pracovní činnosti, které vykonávají opakovaně, se odehrávají spíše během 

týdne, případně měsíce. Respondentka, sestavující glancový časopis uvedla, že každý její 

pracovní den je jiný a nelze popsat její rutiny.  

Dalším problémem, se kterým se respondentky potýkají, jsou lehko dohledatelné 

informace na internetu, jež zapříčiňují ztrátu čtenářů tištěných periodik. Každá 

z respondentek volí jinou strategii. Současná situace, kdy spolu s tvorbou tištěných novin 

také musí vytvářet i online propagaci svého periodika, je pro některé matoucí. „Je tu 

taková zvláštní situace, něco děláš a nechápeš, co z toho může zafungovat. (…) Jednoduše 

jdeme jako slepá koťata, sem jdeme, tam jdeme… Dříve to bylo mnohem jednodušší, přijali 

jsme reklamu a vydali jsme noviny a dál jsme pracovali a žili, a teď je s tím konec.“ 

(Respondentka 1) 

Další z dotázaných využívá internet stejným způsobem jako tištěné noviny. Svým 

reklamním klientům nabízí placenou službu propagace. „S ním [internetem – pozn. autora] 

je nemožné se prát. Naopak, my našim klientům nabízíme službu, která obsahuje i reklamu 

na internetu. Naším úkolem je, aby si co nejvíc potencionálních zákazníků přečetlo 

informaci, kterou předkládá náš reklamní klient. V tomhle směru využíváme i sociální sítě. 

Když nám klient dá reklamu, na svých stránkách tuto reklamu zveřejňujeme, když od 

klienta obdržíme článek, děláme to samé.“ (Respondentka 3) 

Jiná situace panuje v glancovém časopise. Pro toto periodikum není podle 

dotazované internet konkurentem, časopisy na křídovém papíře si vždy najdou své 

reklamní zadavatele i čtenáře. „Já s internetem nebojuju, já spolu s ním kohabituju. (…) 

Myslím, že papírové noviny vymírají, ale glancové časopisy ještě dlouho nevymřou. Glanc, 

to je… Víte, mně se zdá, že v takovém časopise je jistá individualita, je to něco na způsob 

luxusního zboží. Nestojí tolik jako noviny a možná v tom je ta nuance. (…) Na internetu 



 
 

65 

nevidíte reklamu na Dior, reklamu na Channel, oni jdou po něčem jiném, jdou po 

vizuálních věcech.“ (Respondentka 2) 

 

V roce 2018 v ČR vyšlo 11 titulů v ruském jazyce. Jedná se především o periodika 

zaměřená na inzerci a společnost (Inform Praga, Pražskij Expres, Pražskij telegraf) a 

turismus (OKČechija a Sputnik turista). Většina z těchto titulů vychází méně než jednou 

měsíčně. 

Podle výpovědí respondentek je možné na závěr kapitoly uvést, že 

v nejvýznamnějších českých ruskojazyčných periodicích pracují především ženy – 

imigrantky v první generaci, které do ČR přišly na konci 90. let minulého století. 

S žurnalistikou ve své rodné zemi neměly zkušenosti, ale díky tomu, že v médiích 

pracovaly od svého příchodu do ČR, získaly značné zkušenosti. Tvorba zdejšího RPT je 

ekonomicky omezena, ani jedna z redakcí si nemůže dovolit využívat služeb tiskových 

agentur, jedna z nich je dokonce ztrátová. Většina tvorby obsahu je zadávána autorům na 

volné noze. Vzhledem ke své povaze pracovníci v českém RPT využívají ke své práci po 

většinu pracovního dne češtinu. Pokud pracovníci tohoto typu médií mají vyvinuté rutiny, 

jedná se činnosti, které se opakují během týdne, případně měsíce. S nástupem internetu 

respondentkám vyvstal problém, jak si uchovat své čtenáře, kteří si mohou informace 

jednodušeji dohledat online. Nové situaci se každá z nich přizpůsobila jinak. Podobnosti 

s realitou českého RPT, která je popsána v této části DP zaznamenali i výzkumníci 

v Izraeli, jedná se především o finanční situaci ruskojazyčných periodik.  

Závěr 

Cílem předkládané práce bylo charakterizovat české periodické ruskojazyčné 

tiskoviny, které vycházely na území ČR od roku 1990 do roku 2016. Na základě výpovědí 

pracovníků těchto médií, práce popisuje čtenáře zdejšího RPT a také ověřuje funkce tohoto 

typu menšinového tisku. Práce je doplněna o přehled ruskojazyčných titulů vycházejících 

v ČR i v roce 2018 spolu s popisem situace, ve které se pracovní týmy vytvářející tento 

mediální obsah nacházejí. 

Za pomoci kvantitativní analýzy primárních dokumentů bylo zjištěno, že od roku 

1990 do roku 2016 se na českém trhu objevila více než stovka společností vydávajících 

RPT. Většina z nich ale do pěti let od svého vzniku zanikla. Tento trend se odráží i v počtu 
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ruskojazyčných titulů. Sledované období lze rozdělit do čtyř fází – pokles, stagnace, růst a 

opětovný pokles. Nejvíce RPT vycházelo v roce 2014, kdy vycházely téměř čtyři desítky 

titulů, naopak nejméně jich vycházelo v letech 1993 a 1994, kdy byl na trhu pouze jeden 

ruskojazyčný titul. Největší počet periodik vycházel v Praze a poté v Karlových Varech. 

Nejčastěji vychází ve formě měsíčníků nebo dvouměsíčníků a zaměřují se na kulturu nebo 

na turismus. Z výsledků práce je patrné, že od roku 2015 vychází na českém trhu stále 

méně ruskojazyčných titulů.  

Téměř veškerá ruskojazyčná periodika jsou vydávána komerčními subjekty. V DP 

jsou vydavatelé rozděleni do tří kategorií – na komerční vydavatele, státní instituce, 

případně soukromé společnosti, které vydávají tiskoviny na zakázku institucí veřejné 

správy a na vydavatelské společnosti, jež jsou podporovány státními dotacemi z MK a 

MŠMT. 

Práce identifikovala pět největších vydavatelských společností. Tři z nich vydávaly 

periodika až do konce sledovaného období. Přestože uvedená vydavatelství jsou největší, 

je tomu tak především kvůli množství zaniklých titulů, případně počtu vydávaných příloh. 

V roce 2018 každá z těchto společností vydávala pouze jeden ruskojazyčný titul, 

ke kterému ve dvou případech vycházela i příloha. V ČR neexistují mediální domy, ani 

větší vydavatelství, která by se zaměřovala na produkci několika ruskojazyčných titulů 

zároveň. 

Funkce a čtenáři českého RPT byly popisování na základě výpovědí producentů 

obsahů RPT. Pracovníci zdejších redakčních týmů ruskojazyčných periodik byli 

dotazováni za pomoci modifikované metody vyvinuté speciálně pro výzkum producentů 

menšinových médií. Český ruskojazyčný tisk čte podle svých tvůrců širší okruh čtenářů 

různých národností, kteří umí rusky a zároveň je pro ně příjemné v tomto jazyce číst. 

Čtenáři v něm nalézají témata, jež se ve zdejších médiích neobjevují. Dále je RPT v ČR 

vyhledáván kvůli obsahu s praktickými a užitečnými informacemi, jež se týkají běžného 

života v ČR. 

Práce popsala dvě funkce českého RPT. Tím, že tento typ tisku předkládá svým 

čtenářům obsah s praktickými informacemi o životě v ČR, jim zprostředkovává občanské a 

kulturní vysvětlování. Tato média zároveň informují o apolitických zprávách s českým 

elementem. Obě tyto funkce pomáhají čtenářům porozumět prostředí země, ve které žijí, 

umožňují jim asimilovat se v ní. Znaky zdejšího RPT tedy nejsou stejné, jaké lze 

vysledovat v současném americkém imigračním tisku, nicméně slouží stejnému účelu – 
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asimilaci a orientaci v nové zemi. Český RPT odpovídá funkcím imigračního tisku, jak je 

popsal R. Park (1922). 

Poslední část práce se věnovala 11 titulům zdejšího RPT, které vycházely v roce 

2018. Jejich stručnou charakterizaci uzavírá i kapitola o současné situaci tvůrců 

ruskojazyčného tisku v ČR. V nejvýznamnějších českých ruskojazyčných periodicích 

pracují především ženy – imigrantky v první generaci, které se žurnalistikou ve své vlasti 

neměly zkušenosti. Tvorba zdejšího RPT je ekonomicky omezena a většina tvorby obsahu 

je zadávána autorům na volné noze. Pracovníci v českém RPT využívají ke své práci po 

většinu pracovního dne češtinu. S nástupem internetu respondentkám vyvstal problém, jak 

si uchovat své čtenáře, kteří si mohou informace jednodušeji dohledat online. Nové situaci 

se každá z nich přizpůsobila jinak.  

Oblast českého RPT a vůbec ruskojazyčných menšinových médií si zasluhuje větší 

pozornost výzkumníků, než jaké se jí dostalo doposud. I proto byl do systému SIS nahrán 

soubor s analyzovanými daty v této DP, aby mohl posloužit k případnému dalšímu 

zkoumání. Jedním ze závěrů výzkumníků analyzujících izraelský ruskojazyčný menšinový 

tisk bylo, že výskyt těchto periodik je úměrně spjat s počtem přistěhovalců v Izraeli (Caspi 

et al., 2002). Vzhledem k dostupným datům by bylo jistě zajímavé prozkoumat, jestli 

taková úměra platí i v Česku. Protože český RPT se velmi často zaměřuje na turismus, 

nejednalo by se pouze o statistiky Ministerstva Vnitra ČR, které sčítá pouze dlouhodobě 

žijící cizince v ČR, ale také o další data mapující i krátkodobé turistické pobyty 

ruskojazyčných cizinců. 

Summary 

 
The diploma thesis deals with Russian language periodic press in the Czech 

Republic from 1990 to 2016. Based on a quantitative document analysis, the thesis 

describes changes in number of periodicals, identifies three types of publishers and details 

the biggest publishing companies. It identifies four evolutionary stages of Russian periodic 

press published in the Czech Republic within following years. It is a decline (from 1990 to 

1992), a stagnation (from 1993 to 1997), a long period of rise (from 1998 to 2014) and a 

second decline (from 2015 to 2016). In the years 1993, 1994 and 1997 there was only one 

Russian language title published in the Czech Republic, on the contrary, 38 periodicals 

published in the Czech Republic were available for Russian speaking readers in 2014. 
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Declining tendency starting in 2015 in number of titles and publishing companies was also 

evident in 2018 when there were available only 11 of this type of periodicals.  

The thesis also identifies three types of publishers of Russian language press in the 

Czech Republic: private companies, companies funded by state grants and publications that 

are published or contracted by institutions of public administration. Nearly all Russian 

periodicals within the analysed years were published by commercial companies. The five 

biggest publishing companies are detailed in the thesis. Although they had published 

several titles during the analysed years, only three of these companies publishing just one 

title each were active in 2016. It is apparent that no large publishing houses of Russian 

language press were present in the Czech Republic in the last year of the analysed period.  

 Readers and functions of Russian language periodic press are defined with the help 

of a modified method for researching minority language media production designed by a 

researcher Enrique Uribe-Jongbloed. This method is based on an observation of editorial 

boards and on in-depth interviews with media producers. The age of readers of this type of 

minority media varies. The audience speak and read in Russian and it is also comfortable 

for them to read in this language. These printed periodicals provide their readers with civic 

and cultural explanation and with apolitical information containing so called Czech 

element. These functions enable their readers assimilation into the major Czech society. 

 The thesis is supplemented by a list of Russian language titles published in the 

Czech Republic in 2018. It also contains a description of producers of this minority 

language media and their contemporary working conditions.  
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Přílohy 

Příloha 1: Transliterace ruské cyrilice do latinky 

а б в г д ж з и й к 

a b v g d ž z i j k 

л м н о п р с т у ф 

l m n o p r s t u f 

x ц ч ш щ ъ ы ь э ю 

ch c č š šč “ y ‘ e ju 

я е = e,je (na začátku slova, po samohláskách a po ъ, ь) 

ja ё = ë,jë (na začátku slova, po samohláskách a po ъ, ь) 

Zdroj: ČSN ISO 9 (010185) 

 

Příloha 2: Seznam respondentů 

 

Označení Jméno Název periodika funkce 

Respondentka 1 Irina Šulc Pražskij Ekspress Spolumajitelka a 

šéfredaktorka novin 

Respondentka 2 Žaneta Egler Čechija – Panorama Majitelka a 

šéfredaktorka 

časopisu 

Respondentka 3 Marina Zenina Inform Praga Majitelka a hlavní 

ekonomka novin 

Respondentka 4 Irina Kudimova Pražskij Telegraf Redaktorka 
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Příloha 3: Otázky 

1. Souvisí vaše vzděláním s prací, kterou teď vykonáváte? 

2. Co Vás přivedlo k této práci? 

3. Jak dlouho pro toto médium pracujete? 

4. Změnila se během této doby vaše práce nějak? 

5. Jak byste popsala svou práci (Mohla byste popsat činnosti, které provedete během 

jednoho dne)? 

6. Používáte ke své práci češtinu? 

7. Pokud ano, tak při jakých konkrétních příležitostech? 

8. Jak byste popsala typického čtenáře Pražského expressu? (věk, národnost, kolik let 

strávil v zahraničí, znalost cizího jazyka) 

9. Co je podle vás pro vaše čtenáře nejdůležitější? (Kvůli jakým tématům si čtenáři kupují 

právě vaše noviny?) 

10. Na co stavíte v redakci důraz? (jaké hodnoty, čím a jak si získáváte čtenáře, kladete 

důraz například na české dění, dění v Ruské federaci, nebo dalších ruskojazyčných 

zemích?) 

11. Jaké je složení vaší redakce? 

12. Poskytuje vaše médium čtenářům praktické informace o živote v Česku/Praze? 

13. Dostáváte od svých čtenářů zpětnou vazbu? (Pokud ano, jakou?) 

14. Kolik je vám let? 

15. Jaké máte vzdělání?  

16. Kde jste se narodila? 

17. Z jakých důvodů jste odešla ze své vlasti? 
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Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 
Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta: 
Marie Kučerová 

Razítko podatelny: 
 
 
 
 
 
 

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta: 
2016/2017 
E-mail diplomantky/diplomanta: 
kucerovama@seznam.cz 
Studijní obor/forma studia: 
Žurnalistika - prezenční 
Předpokládaný název práce v češtině: 
Ruskojazyčná tištěná periodika vydávaná v České republice mezi lety 1990 až 2016 
 
Předpokládaný název práce v angličtině: 
Russian language printed periodicals in the Czech Republic from 1990 to 2016 
Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013)  
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí) 
LS 2016/2017 
Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 
 
Ve své práci chci popsat tištěná ruskojazyčná média vydávaná od roku 1990 do roku 2016 na 
území České republiky.  
 
Ruskojazyčná komunita v ČR je jedna z největších minoritních skupin u nás [Cizinci, 2015]. Jejím 
hlavním specifikem je fakt, že v sobě zahrnuje více národností. Ruština je běžně používaným jazykem 
nejen v Rusku, ale i v zemích bývalého Sovětského svazu. Právě lidé ze zemí bývalého Sovětského 
svazu tvoří dlouhodobě jednu z největších cizojazyčných komunit v České republice. [Cizinci, 2015] 
Ruskojazyčná periodika vydávaná na našem území jsou tedy zvláštní právě tím, že její čtenáři pocházejí 
ze zemí s odlišnou historickou zkušeností a různým politickým názorem, což by se mělo odrážet i 
v samotné podobě periodik. V první řadě chci ruskojazyčná periodika vydávaná na území ČR popsat a 
poté dále zkoumat, jakým způsobem jsou tato periodika vnímána samotnými tvůrci obsahu. 
 
Podrobnější popis a výzkum ruskojazyčných periodik na našem území po roce 1990 byl podrobně 
zpracován pouze jednou bakalářskou prací od Markéty Mlčákové z Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. Tato práce se věnovala ruskojazyčným periodikům mezi lety 2000 a 2012. 
 
Svou diplomovou prací bych tak chtěla dosavadní výzkum rozšířit a doplnit jak o širší pohled na tištěná 
periodika vydávaná národnostními menšinami, tak o pohled samotných novinářů, jenž v 
těchto periodicích působí nebo působili.  
 
Použitá literatura: 
Cizinci: Počet cizinců - datové údaje [online]. ČSÚ, 01. 04. 2015 [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr 
 

https://www.czso.cz/csu/cizinci/4-ciz_pocet_cizincu#cr
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Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 
1800 znaků):  
 
Vzhledem k absenci rozsáhlejšího výzkumu ruskojazyčných tištěných periodik vydávaných na území 
ČR, chci svou prací přispět k větší informovanosti o tomto fenoménu. Svou diplomovou práci hodlám 
rozdělit do dvou částí. První část se bude zaměřovat na popis periodik vydávaných národnostními 
menšinami v České republice a na stručnou charakteristiku těchto menšin v ČR.  
 
Druhá část se bude podrobně zabývat ruskojazyčnými tištěnými periodiky v Československu a později 
v České republice. Cílem práce je vytvoření uceleného přehledu periodik se základními 
charakteristikami každého z nich, jako jsou náklad, zaměření periodika, místo vydávání, tématika, 
složení redakce. Mnohá z těchto periodik prošla výraznými změnami, zanikala, vznikala nová a měnila 
se. Charakteristika bude proto také obsahovat stručný vývoj v čase. Ucelený přehled bude doplněn o 
strukturované rozhovory se samotnými novináři, kteří v periodicích působí či působili. 
 
Výzkumné otázky: 
Předpokládám, že v první části práce, která se bude zabývat vybranými národnostními menšinami v ČR, 
budu odpovídat na tyto otázky: 
 
Výzkumná otázka č. 1.1. 
Jaká tištěná ne-česky psaná tištěná periodika vydávají nejvýraznější národnostní a etnické 
menšiny v ČR? 
 
Výzkumná otázka č. 1.3 
Jaká je stručná historie těchto menšin v ČR? 
 
Výzkumná otázka č. 1.2 
Jaké je základní charakteristika těchto menšin na území ČR? 
 
Pro druhou část práce, jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 
Výzkumná otázka č. 2.1 
Jaká tištěná ruskojazyčná periodika jsou vydávána v ČR od roku 1990 do roku 2016? 
 
Výzkumná otázka č. 2.2 
Jaké jsou charakteristiky daných periodik? 
 
Výzkumná podotázka 2.2.1 
Jak se měnil počet nákladů daného periodika? 
 
Výzkumná podotázka 2.2.2 
Měnilo se vydavatelství daného periodika? 
 
Výzkumná podotázka 2.2.3 
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Změnilo se místo vydávání daného periodika? 
 
Výzkumná podotázka 2.2.4 
Změnilo se výrazně tematické zaměření daného periodika?  
 
Výzkumná otázka č. 2.3. 
Jak lze charakterizovat vývoj ruskojazyčného tisku v ČR mezi lety 1990 až 2016? 
 
Výzkumná podotázka 2.3.1 
Změnil se počet tištěných ruskojazyčných periodik vydávaných v ČR mezi lety 1990 až 2016? 
 
Výzkumná podotázka 2.3.2 
Jak lze charakterizovat tematické zaměření periodik vydávaných v ČR mezi lety 1990 až 2016? 
 
Výzkumná podotázka 2.3.3 
Jak lze charakterizovat periodicitu tištěných periodik vydávaných v ČR mezi lety 1990 až 2016? 
 
 
 
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 
charakteristikou jejich obsahu): 

1) Úvod 
2) Definice pojmů 

- Definice jednotlivých pojmů. 
3) Metodologie 

- V této kapitole plánuji představit jednotlivé metody, které budu při psaní diplomové práce 
používat. Jedná se o Historickou analýzu, analýzu dokumentů a hloubkové rozhovory. 

4) Vybrané národnostní menšiny v ČR, jejich stručná charakteristika a jejich ne-česky psaná 
tištěná periodika. 
- Kapitola pojednávající o vybraných národnostních a etnických menšinách v ČR. Předběžně 

se domnívám, že se bude jednat o Vietnamskou, Slovenskou, Ukrajinskou, Ruskou a 
Romskou menšinu. 

5) Seznam jednotlivých ruskojazyčných tištěných periodik vydávaných v ČR od roku 1990 do 
roku 2016 doplněný o rozhovory s novináři. 
- Popis a charakteristika jednotlivých ruskojazyčných periodik. U jednotlivých periodik budu 

sledovat počet výtisků, zaměření periodika, místo vydávání, tématiku a jméno vydavatele. 
Plánuji také doplnit obrazovým materiálem. Při nedostatku informací plánuji kontaktovat 
dané redakce a provést rozhovory s novináři. 

6) Celková charakteristika ruskojazyčných tištěných periodik v ČR vydávaných mezi lety 
1990 až 2016 
- Celková charakteristika tištěných ruskojazyčných periodik v ČR ve výše uvedeném časovém 

vymezení. Tato kapitola se bude zabývat především počtem vydávaných titulů, jejich 
tematickým zaměřením a jejich periodicitou. 

7) Závěr 
 
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 
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Pro obě části mé práce budou relevantní následující zdroje: 
 
1)Databáze periodického tisku pro veřejnost vedeným Ministerstvem kultury.  
  
- V této databázi je možné dohledat všechna tištěná periodika vydávaná na území ČR spolu s jejich 
stručnou charakteristikou a jménem vydavatele. Předpokládám, že tato databáze mi bude sloužit jako 
hlavní zdroj k zorientování se v dané tematice a jako opora při následném vyhledávání podrobnějších 
informací a kontaktů. 
 
2)Národní knihovna České republiky  
 
- Pro svou práci považuji za stěžejní zdroj materiálů především Slovanskou národní knihovnu. Sem jsou 
zasílány povinné výtisky všech nejen ruskojazyčných tištěných periodik, které vycházeli od roku 1990. 
 
3) Rozhovory s novináři, kteří pracují v redakcích ruskojazyčných tištěných periodik. 
 
- s novináři budu provádět hloubkové kvalitativní rozhovory. Jejich odpovědi by mohli objasnit některé 
aspekty, které budou obsaženy v charakteristikách jednotlivých tištěných periodik. 

 
4) Další literatura 
- viz níže 

 
Metody (techniky) zpracování materiálu: 

1) Historická analýza 
2) Analýza dokumentů 
3) Hloubkové rozhovory 

 
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů 
je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
 
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základy metody a aplikace. Praha: Portál, 2008. 408 s. ISBN 978-
80-7367-485-4 
 

- Přehled kvalitativních metod a jejich aplikace ve výzkumu. Pro mou práci bude relevantní 
především část zabývajících se kvalitativním dotazováním. Zde jsou uvedeny základní techniky a 
způsoby jejich aplikace při dotazování v kvalitativním výzkumu. 
 

LEONTIYEVA, Yana et al. Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních 

zájmů: (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové). 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. 95 s. 
Sociologické studie = Sociological studies; 06/10. ISBN 80-7330-098-2. 
 

- Publikace se věnuje čtyřem nejvíce viditelným národnostním a etnickým menšinám v ČR. Jsou 
jimi Slováci, Vietnamci, Ukrajinci a Romové. Publikace je založena na analýze dostupných 
kvalitativních a kvantitativních výzkumů a má nabízet ucelenější přehled na etnické a 
národnostní menšiny v ČR jak pro laickou veřejnost, tak i pro odborníky. 

 
MINISTERSTVO KULTURY. Databáze periodického tisku pro veřejnost. [Online] [Citace: 13-05-
2016.]Dostupné na: https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-
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978.html?do%5BdataList%5D=1&paging.pageNo=5. 
 

- Každé tištěné periodikum je nutné registrovat na Ministerstvu kultury, které vede Databázi 
periodického tisku pro veřejnost. Předpokládám, že v první i druhé části práce bude jedním 
z hlavních zdrojů informací.  

 
PARK, Robert Erza. Immigration Press and Its Control. 1922. New York and London: Harpers Brother 
publishers, 1922. ISBN 1407656503. 

- Stěžejní dílo problematiky imigrantského tisku, popisující tisk imigrantů v Americe konce 19. a 
začátku 20. století.  

 
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanějsí metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 
 

- Kniha, která se zbývá rozličnými technikami a metodami, jak zkoumat média. Pro mou 
diplomovou práci budou relevantní hlavně části zabývající se kvalitativními metodami a 
především historicko-srovnávací metodou. 
 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 
které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 
za posledních pět let) 
 
MLČÁKOVÁ, Markéta. Ruské časopisy a noviny v České republice v letech 2000-2012. Brno, 2014, 89 
s. Bakalářská práce 

- Bakalářská práce mapující ruskojazyčná periodika vydávaná na území ČR od rou 2000. Plánuji 
tento seznam doplnit a rozšířit. 

ŘEHOŘOVÁ, Kateřina. Anglicky psaná periodika v Česku v letech 1990 – 1995 
v rámci transformace tisku po pádu komunismu. Praha, 2014, 74 s. Diplomová práce 

- Diplomová práce mapující anglicky psaná periodika vydávaná v ČR v letech 1990 -1995. Tato 
práce je relevantní především z hlediska podobnosti zkoumaného tématu, jímž je cizojazyčný 
tisk vydávaný v ČR. 

 
 
Datum / Podpis studenta/ky 
 
                                                   ……………………… 

 
TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  
      
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  
      
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 
mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  
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Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 
 
 
                                                          ……………………… 
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga              Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 
TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU 
VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO 
AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ 
TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A 
NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.  
 
TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 
 

 

 


