
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra žurnalistiky 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019                             Štěpán Šanda 



 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra žurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastník televize jako novinář, novinář jako vlastník 

televize na příkladu TV Barrandov 

 

  

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

Autor práce: Štěpán Šanda 

Studijní program: Žurnalistika 

Vedoucí práce: PhDr. Václav Moravec, Ph. D., Ph. D. 

Rok obhajoby: 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny 

a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 10. května 2019 Štěpán Šanda 

 

  



 

 

Bibliografický záznam 

ŠANDA, Štěpán. 2019. Vlastník televize jako novinář, novinář jako vlastník televize na 

příkladu TV Barrandov. Praha. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Václav Moravec, Ph. D., Ph. D. 

 

Rozsah práce: 139 931 znaků včetně mezer. 

 

  



 

 

Anotace 

Vlastníkem Televize Barrandov a zároveň moderátorem některých jejích pořadů, jímž se tato 

práce zabývá, je Jaromír Soukup. Zkoumá, jak tento stav ovlivňuje mediální produkty televize. 

Zároveň se pokouší charakterizovat Soukupovo novinářské působení; jak v této pozici pracuje, 

jak fakt, že je zároveň novinářem i vlastníkem daného média ovlivňuje jeho žurnalistickou 

činnost a kterých pochybení, ať už z hlediska profesionálních zvyklostí nebo profesní 

novinářské etiky, se jako moderátor dopouští. Samotnou žurnalistickou činnost vlastníka TV 

Barrandov text staví vedle některých základních pojmů mediální teorie, jakými jsou například 

objektivita nebo tabloidizace, jejichž deskripce je součástí teoretické části. Zároveň se práce 

snaží zasadit situaci Televize Barrandov do rámce historického období stranického tisku a také 

ji srovnat se světovým kontextem politicky aktivních vlastníků médií. Praktickou část lze 

metodologicky popsat jako obsahovou analýzu. Jejím předmětem je devět vydání různých 

Soukupových pořadů v předem stanoveném časovém období – dvou týdnů v lednu 2018 mezi 

prvním a druhým kolem přímé volby českého prezidenta. 

Annotation 

The main researching object of this thesis is the owner of TV Barrandov Jaromír Soukup, who 

also hosts some of the channel’s programmes. The thesis examines how this situation affects 

production of the channel. It also tries to describe Soukup’s journalistic activity; how he works 

as a journalist, how the fact that he is a journalist and an owner of a medium house at one time 

affects his journalistic work and which misconducts he as a host does with regard to 

professional standards or professional journalistic ethics. The thesis compares the channel 

owner’s journalistic activity to some basic concepts of media theory as for example objectivity 

or tabloidization. Description of these concepts is a part of the theoretical part of the thesis. The 

thesis also tries to set the situation to historical framework – it describes period in which media 

were linked to concrete political parties. The thesis compares Jaromír Soukup to others political 

active media owners in worldwide context too. The practical part is, methodologically speaking, 

a content analysis. Object of the research is nine issues of programmes which Soukup hosts in 

a specific time period – two weeks between first and second round of the direct presidential 

election in January 2018. 
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Úvod 
Silvio Berlusconi nebo Rupert Murdoch – nejen odborná literatura jmenuje oba tyto 

mediální magnáty jako zosobnění rizik, jež s sebou nese podnikatelské vlastnictví média. 

Očividný problém by se dal charakterizovat otázkami jako: Jaký vliv má vlastník média 

na redakci, má-li nějaký? Jak ho případně uplatňuje? Slouží médium primárně zájmu 

vlastníka – ať už politickému či ekonomickému – a nikoli zájmu veřejnému?  

V březnu 2017 do své programové nabídky český televizní kanál Barrandov zařadil pořad 

Týden s prezidentem. Po necelém měsíci vysílání proběhla na postu moderátora výměna. 

Dosavadní moderátorskou dvojici Petra Koláře a Alexandru Mynářovou1 vystřídal 

Jaromír Soukup – vlastník společnosti Empresa Media a. s. a zároveň předseda 

představenstva a generální ředitel společnosti, pod níž spadá právě Televize Barrandov. 

Vlastník média, odhlédneme-li od jedné z formy vlastnictví médií, a to samotnými 

novináři, najednou vystupuje právě v roli novináře. V následujícím roce se Jaromír 

Soukup začal na obrazovce objevovat stále častěji na postu moderátora i dalších pořadů. 

Cílem této práce je zkoumat, jak může (ne)fungovat dvojrole novináře-moderátora a 

vlastníka daného média zejména z hlediska profesní etiky a profesionálních zvyklostí. 

Dalším z cílů může být díky kvalitativní obsahové analýze Soukupových pořadů ve 

vymezeném časovém období rozbor přístupu k žurnalistické práci někým, kdo se 

primárně neprofiluje jako novinář. 

Výzkumné otázky práce jsou: 

1. Ovlivňuje Jaromír Soukup ze své pozice vlastníka TV Barrandov její žurnalistické 

výstupy, případně jak? 

2. Dodržuje Jaromír Soukup ve své žurnalistické praxi principy novinářské etiky? 

3. Má Soukupova neprofesionalita v žurnalistickém oboru vliv na výslednou podobu 

pořadů? 

Výsledný text se odchýlil od původní teze především ve struktuře. Než například popis 

české televizní krajiny bylo, podle mého soudu, přínosnější stručně teoreticky představit 

zásadní žurnalistické koncepty, které s tématem práce souvisejí. Vysílání Televize 

Barrandov několikrát zkoumala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která se 

                                                           
1 I tato dvojice byla z hlediska novinářské etiky problematická kvůli střetu zájmů Alexandry Mynářové, 

která s prezidentem Milošem Zemanem vedla rozhovor a zároveň je vdaná za prezidentova kancléře 

Vratislava Mynáře. 
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zaměřila například zdali byl program stanice před volbami dostatečně objektivní a naplnil 

tak zákonný požadavek. Představení těchto konceptů také poskytuje základ pro 

praktickou část – obsahovou analýzu pořadů Jaromíra Soukupa. 

V teoretické části text poskytuje stručný historický exkurz do období stranického tisku, 

právě pro tehdejší jasný vliv vlastníků na jejich média, kontextualizuje problém vztahu 

vlastníka a redakce a popisuje teoretické pojmy objektivita a tabloidizace (případně 

bulvarizace – oba termíny používám jako synonyma). Objektivita je u soukromých médií 

hojně diskutována a v současnosti se také často hovoří o jejím redefinování, případně 

jejím problematizování2. K bulvarizaci takzvané seriózní žurnalistiky přispívají určitou 

měrou komerční média, jež se orientují primárně na zisk, a nikoli na službu veřejnému 

zájmu. Roli v procesu hraje též komodifikace žurnalistiky, kterou popisuje například 

Brian McNair (2004, s. 114 a násl.) jako stav, kdy se informace a její nositel, žurnalistický 

text, stala zbožím. Přitom počátek tohoto jevu vkládá do 19. století, do období rozvoje a 

posilování mediální sféry. Dále popíši novinářskou etiku jako součást širšího pole 

profesní etiky. Součástí práce je i stručná historie TV Barrandov a její místo v české 

televizní krajině. Následuje samotná praktická část práce, jejíž těžiště se nachází 

v kvalitativní analýze a deskripci žurnalistických pořadů Jaromíra Soukupa 

v konkrétním časovém období. 

Věnovat se Jaromíru Soukupovi a jeho televizi i navzdory tomu, že jde na první pohled o 

zvláštní výsek vymknutý z české mediální krajiny, může být zásadní. Problémy 

s novinářskými zásadami dokážeme identifikovat v oněch krajních mezích, kam 

Soukupovu moderátorskou kariéru řadím. Tato zkušenost nám pak může pomoci 

rozpoznat pochybení i v ne tak očividných případech. Pokud podnikatel osobně moderuje 

většinu z žurnalistické produkce dané organizace, není pochyb o tom, že vliv na její 

mediální výstupy má. Je důležité sledovat, zdali pro Soukupa není vlastnictví a 

provozování média jen prostředkem k dosažení jeho cílů, které nevyhovují obecně 

přijímaného přesvědčení o nezávislých médiích naplňujících svou činností službu 

veřejnému zájmu. Zároveň v době, kdy Jaromír Soukup oznámil možnou kandidaturu 

v prezidentských volbách v roce 2023, může být v dlouhodobé perspektivě zajímavé 

                                                           
2 Viz koncepce médií konsensu a konfliktu, jak ho představuje James Curran v článku Reinterpreting the 

Democratic Roles of the Media (prostřednictvím Jakubowicz, 2017, s. 36-37) nebo Barbora Osvaldová ve 

sborníku Zpravodajství v médiích (2011, s. 11-12) s odvoláním na definici objektivity podle Václava 

Bělohradského. 
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pozorovat, jak budoval svou pozici veřejně činné osoby včetně sebeprezentace a jak 

například pomocí svých médií nastoloval některá témata. 

1. Teoretická část 

1.1. Historické období stranického tisku 

Když v 19. století, hlavně v jeho druhé polovině, přestalo být čtení tisku doménou vyšších 

společenských tříd stejně jako se rozšiřoval podíl občana a jednotlivce na politické moci, 

začala se i dobová média více diferenciovat. Vznikají jak první deníky, které bychom 

z dnešní perspektivy označili za seriózní, tak i první masové a bulvární listy. Tisk začal 

reprezentovat zájmy různých sociálních vrstev a politických proudů. Některé noviny si 

zakládaly na nezávislosti – lze jmenovat britské The Times nebo americké The New York 

Times, přičemž druhé jmenované usilovaly o ideál neutrality prakticky od svého vzniku 

v roce 1851 a navazovaly tak na myšlenky Benjamina Franklina (Kovarik, 2016, s. 77). 

Publikem těchto médií byly především movité vrstvy společnosti (Večeřa, 2015, s. 131). 

Principy novinářské nestrannosti ve druhé polovině 19. století také spoluvytvářely 

vznikající zpravodajské agentury jako Reuters nebo Associated Press (AP). V jejich 

případě motivoval požadavek nestrannosti podnikatelský záměr; agenturní zpráva jako 

nositel informace se stala zbožím, s nímž se obchodovalo na národní i mezinárodní 

úrovni, a proto musela být neutrální a vyvážená, aby ji šlo prodat co nejširšímu okruhu 

potenciálních zákazníků. Lze to ilustrovat právě na příkladu agentury AP, která během 

americké občanské války prodávala zprávy oběma stranám konfliktu (Večeřa, 2015, s. 

95). Alespoň jeden nadstranický titul měla každá tehdejší mocnost – USA zmiňované The 

New York Times, Velká Británie The Times, Francie Le Figaro, v roce 1871 sjednocené 

Německo Frankfurter Zeitung, Rakousko Neue Freie Presse. 

Přes existenci těchto nezávislých médií však většina mediální sféry nabyla podobu 

stranického tisku. Jeho kořeny sahají k velké francouzské revoluci, během níž vzniklo 

mnoho názorových proudů, které veřejnosti předkládala široká škála tiskovin (Večeřa, 

2015, s. 134). Dalším posunem ve vývoji stranického tisku bylo sílení dělnického hnutí, 

které začalo vydávat vlastní noviny ve Velké Británii od 20. let 19. století. Spíše než o 

ideál nestrannosti tvůrci těchto médií „usilovali o zásadní kritiku společnosti a rozhodně 

nechtěli být pouhými zprostředkovateli informací nebo vyjednavači. (…) jejich 

žurnalistická činnost odrážela rozmanitost publika, s nímž se setkávali a pro které psali,“ 

(Köpplová, 1989, s. 190). Podle Večeři (2015, s. 133) začal v USA a Velké Británii 

význam stranických médií slábnout od druhé poloviny 19. století, kdy nastoupil levný 
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masový tisk, jehož primárním cílem nebyla prezentace politické ideologie ale komerční 

zisk. Situace v pevninské Evropě se však vyvíjela poněkud odlišně. 

V českém3 prostoru zůstala struktura stranického tisku dominantní prakticky až do roku 

19484, kdy se média stala tiskovými orgány politické moci vládnoucích stran Národní 

fronty5. Politický tisk se v českých zemích rodí ve druhé polovině 19. století, kdy spolu 

„soupeří“ média staročechů (Národ, Národní pokrok aj.) a mladočechů (Národní listy). 

Od devadesátých let, která jsou dobou diferenciace české politické scény, má téměř každý 

ideový proud vlastní noviny. Vzniká Venkov agrárníků, Právo lidu sociálních demokratů 

nebo České slovo národních socialistů (Končelík, Večeřa, Orság, 2010, s. 20, 23). Na 

přelomu 19. a 20. století nejčastěji noviny vydávají spolky a tiskárny, které jsou spojeny 

se vznikajícími politickými stranami (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 136). Tento 

model fungoval až do období první republiky. V období mezi léty 1918 až 1938 politické 

strany jako takové nesměly vlastnit noviny ani jiná periodika. Přesto však lze hovořit o 

jakémsi hybridním modelu – díky grafické úpravě novin se mohl čtenář dozvědět, jaké 

strany je daná tiskovina orgánem (Čeňková, Osvaldová, 2017, s. 17). Během období první 

republiky noviny vydávaly tiskárny, vydavatelství nebo tiskové koncerny. Většinou byl 

vydavatel akciovou nebo komanditní společností, „v jejíž čele však stáli význační 

představitelé určité politické strany,“ (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 164).  

Určitou fází stranického tisku si prošly téměř všechny země demokraticko-

korporativistického modelu fungování médií a politiky popsaným v knize Systémy 

médií v postmoderním světě od Daniela C. Hallina a Paola Manciniho (2008)6. 

V takovém systému se novinářské povolání poměrně brzy profesionalizovalo, je v něm 

silná míra profesní organizace do různých svazů i důraz na samoregulaci žurnalistiky a 

požívá také velké autonomie žurnalistické profese (Hallin, Mancini, 2008, s. 198 a násl.). 

Kořeny tendenčnosti ke stranickému fungování médií v těchto zemích pak Hallin 

s Mancinim (2008, s. 179) spatřují v protestantské reformaci a následných politických 

                                                           
3 Obecně má podle Hallina a Manciniho (2008, s. 178) středo- a severoevropský prostor silnější tradici 

stranického systému médií. Je to dáno například i specifickou historickou zkušeností, kdy protestanté 

využívali k šíření svých myšlenek právě tisk. 
4 V období protektorátu fungoval mediální systém specificky, proto jej nelze řadit do období stranického 

tisku. 
5 Je třeba připomenout, že v Národní frontě zastávala vedoucí úlohu Komunistická strana Československa 

– de facto tak média byla podřízena politické linii této strany. 
6 V předmluvě k této knize Jan Jirák a Tomáš Trampota (2008, s. 15 a násl.) s určitými výhradami říkají, 

že český prostor by se mohl zařadit právě k ostatním zemím severní a střední Evropy demokraticko-

korporativistického modelu. Určitou kontinuitu však narušil nástup komunistického režimu, který média 

vnímal leninskou optikou, tedy jako nástroj k ovlivňování a určité indoktrinaci veřejnosti. 
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konfliktech, které rozdělily obyvatelstvo na několik různých subkomunit – proto 

„mediální instituce měly podobně jako politické strany sklon vycházet z těchto komunit.“ 

Avšak v žurnalistice byl stále kladen důraz na dodržování profesionálních zvyklostí a 

zásad – byly základním kritériem k získání práce novináře. I přes oslabení modelu 

ve druhé polovině 20. století se politická profilace médií demokraticko-

korporativistického modelu projevuje i v současnosti; avšak místo tónu jednotlivých 

zpráv spíše v jejich výběru či nastolování určité agendy. Podle Lipmanna (2015, s. 286-

287) je navíc určitá míra afiliace přítomná ve všech novinářových výstupech. Údělem 

novináře je pak „lidem jasně ukázat, jak nejistá je povaha pravdy, na níž se zakládají 

jejich názory. Žurnalisté musí kritikou a diskusí podnítit společenské vědy k tvorbě 

použitelnějších formulací společenských faktů a přimět státníky k ustavení průhlednějších 

institucí. Jinak řečeno, tisk může usilovat o rozšíření sdělitelné pravdy.“ Dobrý novinář 

si podle něj uvědomuje tato subjektivní omezení. Jako jednu z dalších rolí novináře 

Lipmann (2015, s. 275) uvádí nutnost formulovat fakta, která nenabírají vlastní podobu 

sama o sobě, spontánně. To je v systému stranického tisku více než patrné. 

Obecně řečeno, vydávání politicky profilovaného tisku motivovaly jiné pohnutky než u 

pozdějších komerčních médií. Tisk byl prakticky dotován nakladateli, kteří poskytovali 

určité finanční zázemí, „aniž by jej ovšem jako takový komercionalizovali,“ (Habermas, 

2000, s. 283). Je příhodné, že stranický tisk funguje v době, kdy je existence médií 

zabývajících se politickými záležitostmi čímsi problematickým7. V této situaci musí 

média sama sebe hájit, posilovat význam vlastní kritické funkce. Potenciální ekonomický 

zisk je až sekundárním cílem vydávání politicky vyhraněných médií. Podle Habermase 

(2000, s. 284) nebyl stranicky profilovaný tisk potřeba od doby, kdy byla v jednotlivých 

státech legalizována činnost politicky aktivní veřejnosti. Až poté mohl vzniknout systém 

komerčního tisku. Proměnu mediální krajiny s nástupem masových a často i oligarchicky 

vlastněných médií, jejichž prvotním cílem je právě zisk, popisuje Habermas (2000, s. 276) 

jako oslabení spojení mezi veřejností a „legislativním základem panství“ stejně jako 

s kritickým dohledem nad vykonáváním onoho panství, tedy vlády. Místo toho je 

v současnosti publicita využívána k „manipulaci s publikem, tak i k legitimaci před 

publikem. Kritická publicita je vytlačována publicitou manipulativní.“ Se vzájemným 

působením redakčního a inzertního oddělení se média, která dosud zastupovala publikum 

                                                           
7 To se týká především západní Evropy. Jak je uvedeno výše, v českém (československém) prostoru byl 

stranický tisk dominantní až do první poloviny 20. století. 
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jakožto skupinu soukromých osob, změnila v prostor konkrétních soukromých osob, 

jejichž privilegované zájmy pronikají skrz média k veřejnosti (Habermas, 2000, s. 286). 

Vzhledem ke koncentraci mediální moci v rukou několika vlastníků ve světovém i 

českém prostoru je tento poznatek zvláště důležitý. O tom, jakých podob může nabývat 

ovlivňování média vlastníkem, který jej využívá pro dosažení vlastních cílů, píši dále. 

1.2. Vlastník využívající média k prosazování vlastní agendy 

S ohlášením politických ambicí vlastníka TV Barrandov v lednu 2019, které má naplnit 

jeho hnutí List Jaromíra Soukupa, je třeba v práci zmínit i fenomén politicky se 

angažujících mediálních magnátů. Pro tento jev se vžil termín berlusconizace, který je 

odvozen od příjmení bývalého italského premiéra a podnikatele Silvia Berlusconiho. 

V lexikální rovině tento termín nabývá dvou podobných rovin – berlusconizace jako 

proces spojování médií s politikou za účelem ovládnutí politického dění pomocí médií 

jejich vlastníky s politickou ambicí. Druhá rovina je „způsob ovlivňování veřejného 

mínění prostřednictvím médií z vysokých politických míst,“ (Dvořáčková, 2015, s. 108). 

Trampota (2006, s. 155) definuje pojem obdobně – jde o propojování vlastnictví 

zpravodajských médií s politickou mocí. Tento vztah pak funguje obousměrně. Vlastník 

může prostřednictvím svých médií posilovat vlastní pozitivní obraz, a naopak politické 

oponenty vykreslovat negativně. Politických nástrojů může použít zase k expanzi 

mediální sféry svého podnikání. K definici berlusconizace přidává Wyka (2008, 

s. 98) ještě obsahovou stránku věci – daná média se zaměřují především na „senzační 

informace a pořady nízké kvality jako pokleslé soap opery nebo talk show (…).“  

Silviu Berlusconimu vlastnictví médií pomohlo uspět v parlamentních volbách v roce 

1993. Jeho televizní stanice ve skupině Mediaset8 mu poskytovaly dostatečnou publicitu, 

kterou by patrně jiný kandidát nového politického uskupení nezískal (Campus, 2010, s. 

227). Přesto se nejednalo o jediný faktor, který Berlusconimu zajistil volební úspěch 

v podobě funkce italského premiéra. Berlusconi byl už v době první kandidatury veřejně 

známou osobou, celebritou dalo by se říci – vlastnil fotbalový velkoklub AC Milan, byl 

jedním z nejbohatších Italů. Jeho média mu především pomohla vybudovat vztah 

s diváky, a tedy i potenciálními voliči. Berlusconiho pak Campus (2010, s. 231) popisuje 

jako „typický případ ‚telepopulistického vůdce‘, který se vynoří zvnějšku, kritizuje 

                                                           
8 Do této skupiny patří celkem třináct televizních stanic, z nichž je nejsilnější Canale 5, a čtyři rozhlasové 

stanice. Do televizního odvětví vstoupil Berlusconi po roce 1976, kdy italský nejvyšší soud rozhodl, že 

italská veřejnoprávní stanice RAI nesmí mít monopol na vysílání (Dušek, 2016, s. 25). 
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politické elity a prohlásí se ochráncem lidu.“ Silvio Berlusconi využíval svou pozici 

vlastníka mediálního holdingu Mediaset i v dalších letech, kdy byl politicky aktivní. Když 

se v roce 2008 stal potřetí italským premiérem, došlo k posunu ve vyznění televizního 

vysílání zpráv Mediasetu. Předtím nastavovaná opozice mezi „námi“ (kategorie, která by 

se dala popsat jako lid) a „jimi“ (myšleno zkorumpovanými politiky) ve zpravodajství 

kanálů s Berlusconiho nástupem do funkce zmizela stejně jako podezřívavý přístup, různé 

narážky a užívání metafor s negativními příznaky. Politické zpravodajství se stalo spíše 

fakticky popisným (Padovani, 2012, s. 442). 

Druhým zahraničním příkladem vlastníka média či médií ovlivňujícího jejich informační 

výstupy je australsko-americký mediální magnát Rupert Murdoch. Aby mohla vysílat 

Murdochova americká stanice Fox News, musel v 80. letech vyměnit své australské 

občanství kvůli legislativě za americké (McKnight, 2012, s. 20). Murdochova společnost 

News Corp.9 vlastní televizní a rozhlasové stanice i noviny a jejich internetové mutace 

v jeho rodné Austrálii, Velké Británii a USA. Murdochova média v minulosti otevřeně 

dávala prostor určité politické ideologii podle „přání“ jejich vlastníka. Od 70. let bulvární 

list The Sun otevřeně podporoval britskou Konzervativní stranu i přes to, že více než 

polovina jeho čtenářů se profilovala spíše jako podporovatelé Labouristické strany. 

Murdoch během tohoto období též podle svědectví někdy docházel do redakcí a měnil 

texty, které nedržely konzervativní linii (Curran, Seaton, 1998, s. 73-74). Před a během 

labouristické vlády Tonyho Blaira Murdochova média na omezenou dobu podpořila 

právě tuto stranu – patrně z pragmatických účelů. Labouristé se například odvrátili od 

plánované tiskové reformy (Curran, Seaton, 1998, s. 300). Podpora Labouristické strany 

Murdochovými médii vedla k tomu, že „její politika vůči soustředěnému vlastnictví 

začala být viditelně liberálnější, dokonce i ve srovnání s nepokrytě ‚svobodnětržními‘ 

konzervativci,“ (McNair, 2004, s. 111). V USA zase od konce 70. let podporuje politiku 

republikánů, ať už finančními dary (McKnight, 2012, s. 81) nebo deklarovanou podporou 

některého z kandidátů strany přímo některým z Murdochových médií, jak to například 

učinil list New York Post, když podpořil před prezidentskými volbami v roce 1980 

Ronalda Reagana (McKnight, 2012, s. 83-84). Politiku Republikánské strany podporují 

média Ruperta Murdocha v USA od 80. let konstantě, nejvýraznějším takto 

„zideologizovaným“ médiem se stala televizní stanice Fox News, která začala vysílat 

v roce 1996 a od té doby například stihla otevřeně podporovat prezidenta G. W. Bushe a 

                                                           
9 Do roku 2013 se jmenovala News Corporation, předtím News Limited. 
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koncept války s terorismem (McKnight, 2012, s. 20) nebo naopak útočit na 

demokratického kandidáta a následně i prezidenta Baracka Obamu (McKnight 2012, s. 

24-27). Obdobně se též posunula agenda zpravodajství listu Wall Street Journal ke 

konzervativním tématům poté, co jej Murdoch v roce 2012 koupil (McKnight, 2012, s. 

19). Jak tyto příklady ukazují, Rupert Murdoch ovládaná média využívá i k prosazování 

určité vlastní konzervativní ideologie (McKnight, 2012, s. 42-43). 

Ze dvou výše nastíněných případů připomíná Jaromír Soukup spíše počátek kariéry Silvia 

Berlusconiho než počínání Ruperta Murdocha. Podobně jako Berlusconi i Soukup 

pomocí vlastněných médií buduje kolem své osoby opoziční étos vůči současnému 

stranickému establishmentu. Dokládají to formulace na webových stránkách hnutí List 

Jaromíra Soukupa jako „Jestli něco nezměním, bude hůř,“ nebo „(…) nesnesu pohled na 

to, jak ji (zemi) někteří oligarchové spolu s vybranými politiky pustoší a parcelují si ji 

podle svých potřeb,“ (List Jaromíra Soukupa, 2019). Díky dvouletému vystupování na 

svém televizním kanálu Jaromír Soukup též vešel v širokou veřejnou známost10. 

V českém prostředí je v podobné situaci, kdy je aktivní politik zároveň vlastníkem médií, 

podnikatel Ivo Valenta vlastnící internetové médium Parlamentní listy a Andrej Babiš 

vlastnící prostřednictvím svěřenských fondů mediální koncern Mafra11. 

1.3. Objektivita 

Vedle svobody slova nebo práva na informace aj. je objektivita klíčovým žurnalistickým 

konceptem. Krátce by se dala definovat jako požadavek vyváženosti a nestrannosti ve 

zpravodajství a do jisté míry i publicistice12. Díky tomu tak může veřejnost konzumovat 

pravdivé, vyvážené a realitě se blížící informace, díky nimž se může následně rozhodovat 

a jednotlivci si mohou vytvářet samostatný názor. Je však třeba říci, že absolutní 

objektivita neexistuje, že jde spíše o utopickou představu ideálního stavu. Jako projevy 

objektivity lze jmenovat oddělení zpráv od komentářů, nechat ve zprávě promluvit aktéry 

včetně „druhé“ strany nebo nepromítání novinářova vlastního názoru do zprávy. Proto se 

spíše hovoří o snaze o objektivitu (McNair, 2004, s. 68). McNair (2004, s. 69-70) též 

uvádí tři prameny, z nichž snaha a požadavek žurnalistiky na objektivitu vychází. 

1. Filozofický – V 19. století převládla ve vědním diskurzu filozofie pozitivismu, tedy 

předpokladu existence jedné absolutní pravdy, kterou lze poznat. 

                                                           
10 Tím se samozřejmě od Silvia Berlusconiho, který na svých televizních stanicích žádné pořady 

nemoderoval, liší. 
11 K případu, kdy Andrej Babiš mohl ovlivňovat redakci viz podkapitolu Střet zájmů. 
12 V názorové žurnalistice je požadavek objektivity minimálně mírně potlačen. 
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2. Technologický – Například vynález fotografie jako (zdánlivě) přesného a nezkresleného 

zachycení okolní reality podpořil myšlenkový proud obhajující představu jedné a 

poznatelné skutečnosti. 

3. Ekonomický – První vydavatelství chápající produkci tisku jako podnikatelskou oblast 

začala usilovat o to, aby v očích veřejnosti byly jejich noviny vnímány jako nositelky 

pravdy. 

Novinářské organizace 19. století začaly prosazovat koncept objektivity jako něco, co jim 

zajistí důvěru stále rozšiřujícího se čtenářstva a na to navázaný zisk. Mezitím veřejnost 

tento ideál objektivních médií přijala za svůj a stal se svým způsobem pro média 

požadavkem, který přetrval do současnosti v celém západním světě včetně České 

republiky. 

Z tuzemských mediálních etických kodexů objektivitu doslovně zmiňuje patrně jen 

Etický kodex novináře Syndikátu novinářů ČR. Říká (Etický kodex novináře, 1998), že 

občan má právo na objektivní obraz skutečnosti. Aby se k němu dostal, musí novinář 

dodržovat dále uváděné zásady. Namátkou: zveřejňování pouze informací se známým 

původem (v opačném případě uvést výhrady), rozlišování faktů a osobních názorů, 

respektování pravdy bez ohledů na to, co to pro novináře může znamenat atd. Tuto cestu 

nepřímého popisu objektivity lze spatřit též v zahraničí – v dokumentu Ethics Guidelines 

deníku Los Angeles Times (Los Angeles Times Ethics Guidelines, 16. 6. 2014) se píše: 

„Čtenář zpravodajství Timesů by neměl během čtení rozpoznat názory těch, kteří se 

podíleli na zpravodajském pokrytí dané události nebo usoudit, že noviny prosazují určitý 

typ agendy. Cílem našich novin a práce – vyjma editorialů, sloupků, kritik a dalšího 

názorového obsahu – je být neideologickými. (…). To od nás vyžaduje rozpoznávat naše 

vlastní předpojatosti a umět od nich odstoupit. Také to vyžaduje zkoumat ideologické 

prostředí, v němž pracujeme, předpojatosti našich zdrojů, kolegů a komunit, které by 

mohly narušit náš smysl pro objektivitu.“ 

Mediální vědec Denis McQuail (2016, s. 116) uvádí jako kritéria zpravodajské objektivity 

tato: „relevance, přesnost, spolehlivost (důvěryhodné zdroje), základ ve faktech (jako styl 

a forma), oddělení faktů od názorů a interpretace, vyváženost a nestrannost mezi 

stranami v jakémkoliv sporu, neutralita formulací i prezentace.“ McQuail zároveň 

připomíná, že v současnosti je požadavek objektivity dominantním principem 

žurnalistiky a většinově je vyžadováno jeho dodržování. 
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Objektivita se stala normou i pro zákonodárce. Zatímco tiskový zákon 46/2000 Sb. přímo 

objektivitu zmiňuje jen jednou, a to v souvislosti s vydáváním periodických tiskovin 

územního samosprávného celku13, vysílací zákon 231/2001 Sb., který upravuje 

rozhlasové a televizní vysílání, po vysílatelích přímo vyžaduje dodržování zásad 

objektivity – avšak aniž by je sám definoval.14 Proto je „uvedení požadavku objektivity v 

§ 31 zákona č. 231./2001 něčím, co bez dalšího normativního výkladu či interpretace je 

právnicky neuchopitelné a velice obtížně přezkoumatelné,“ (Růžička, 2011, s. 96). Pojem 

tak musí naplňovat obsahem další výklad, ať už v podobě komentářů k zákonu15 nebo 

judikatury16. To vymáhání objektivity na institucionální úrovni poněkud komplikuje. I 

tento fakt se připojuje k dalším výtkám, které vůči celému konceptu někteří autoři mají. 

1.3.1. Kritika konceptu objektivity 

Na tom, že novináři by se svou prací měli blížit ideálu objektivity, panuje prakticky 

celospolečenská shoda. Po audiovizuálních médiích ji vyžaduje i zákon. Etické kodexy 

zásady objektivity jednotlivých médií objektivitu popisují spíše nepřímo skrze její 

projevy. Přesto není její koncept přijímán bez výhrad. 

Pro Vlastimila Růžičku (2011, s. 96) je objektivita jako představa toho, že skutečnost je 

poznatelná, a že lze oddělit pozorované od pozorovatele, pozůstatkem pozitivistické 

                                                           
13 „Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a 

vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění 

sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto 

územního samosprávného celku,“ (46/2000 Sb., § 4a). 
14 „Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech 

bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně 

zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin 

veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě,“ (231/2001 

Sb., § 31, odstavec 3.) 
15 Například od Heleny Chaloupkové a Petra Holého nebo Aleše Rozehnala. Chaloupková a Holý 

konstatují, že u provozovatelů vysílání se požadavek vyváženosti týká i celkového vysílání (2009, s. 132): 

„(…) program provozovatele ze zákona nemůže být zaměřen pouze na určitou, např. komerčně 

nejvýhodnější cílovou skupinu a na určitý okruh témat a žánrů.“ Dále z jejich výkladu druhého odstavce § 

31 zákona 231/2001 Sb. vyplývá, že požadavek na vyváženost a objektivitu audiovizuálních médií musí 

být, vzhledem k vlivu rozhlasu a především televize, ještě silnější, než je tomu u tisku. Objektivitu 

zpravodajských a publicistických pořadů pak definují jednoduše – vysílatelé musejí vycházet z pravdivých 

a úplných podkladů a prezentované informace nemají prezentovat jednostranným a zavádějícím způsobem. 

Rozehnal se zprvu zamýšlí, zdali povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace platí i pro 

provozovatele převzatého vysílání (2011, s. 99) a konstatuje, že ne. Stejně jako Růžička (2011, s. 96) si 

všímá, že objektivní a vyvážené informace jsou neurčitým právním pojmem, který nelze úspěšně a 

dostatečně definovat. Proto je vyhodnocení toho, zdali vysílatel poskytoval objektivní a vyvážené 

informace v kompetenci správního orgánu – tedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (Rozehnal, 2011, 

s. 99) – „který musí nejprve tento neurčitý právní pojem objasnit a určit jeho rozsah a poté vyhodnotit, zda 

okolnosti konkrétního případu lze zařadit do rámce daného neurčitého právního pojmu.“ 
16 Například judikát Nejvyššího správního soudu z 15. prosince 2004 (čj. 7 As 38/2004-58) uvádí, že 

zákonný požadavek objektivity se vztahuje pouze na zpravodajské a publicistické pořady. Ty zákon též 

nedefinuje, proto je na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, jak sama tyto pořady určí. 
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filozofie 19. století. „Objektivita byla ztotožněna s pravdivostí, s možností popsat, 

zobrazit nebo vyložit věci, které nás obklopují takové, jaké jsou, a nikoliv jak je 

poznáváme, jak se nám jeví. Objektivita může být pouze ideálním cílem (…),“ píše. 

K tomu se připojuje i McChesney (2009, s. 14), který tvrdí, že ve výkonu žurnalistického 

povolání je subjektivní rozhodování každodenní praxí. Dále popisuje, že dokud se 

všeobecně neuzná, že žurnalistika nemůže být stoprocentně objektivní a neutrální, nebude 

reálné odhalit proces vzniku zpráv a na základě jakých hodnot se tak děje. 

O objektivitě jako o ideálním a spíše nedosažitelném cíli se zmiňuje i Denis McQuail. 

Postupně problematizuje jeho projevy objektivity jako faktičnost (relevantní informace 

někdy nelze vyložit pouze jako fakta, případně jsou v této snaze překrouceny), relevance 

(vnímání podstatných informací se často liší napříč společenskými skupinami) nebo 

neutrálnost (nepřirozenost takové pozice, která často komplikuje předání informace). 

McQuail (2016, s. 118) připomíná kritickou komunikační teorii, která koncept objektivity 

jako takový zavrhuje: „Nařízená neutralita zpravodajství chrání základy etablovaných 

společností před zásadním zpochybňováním.“ 

Karol Jakubowicz (2017, s. 37) zase říká, že současnost by se dala pojmenovat jako 

období postobjektivismu. Média by podle něj měla v rámci demokratického zřízení 

participovat na vytváření shody napříč veřejnou sférou co se žádoucích směrů činnosti 

týče a reprezentovat různé strany politických konfliktů. Demokratická společnost zároveň 

po médiích požaduje množství rolí a funkcí, u nichž není možné, aby je mediální 

organizace dokázaly naplnit všechny bez výjimky. Tendenci směřování žurnalistiky 

právě k postobjektivitě předvádí Jakubowicz (2017, s. 37) na dvou amerických 

vysílatelích – Fox News a MSNBC. Podle něj „(...) problémy, které má na trhu nestranná 

CNN, naznačují, že američtí diváci dávají před skutečnou podobou objektivity, kterou 

reprezentuje CNN, přednost nové formě „objektivity“. (…) „ideologická žurnalistika“ 

zůstává a „neutrální žurnalistika“ ztrácí na popularitě.“ Dlužno pro doplnění 

podotknout, že právě CNN v éře prezidenství Donalda Trumpa prosperuje a častá 

prezidentova kritika zpravodajského kanálu CNN (a opačně) stanici spíše prospívá. 

Očekává se, že za rok 2018 bude mít stanice zisk 1,2 miliardy dolarů při tržbách 2,5 
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miliardy, což by pro CNN představovalo rekordní rok. Průměrná denní sledovanost 

vzrostla z 400 tisíc diváků v předtrumpovské éře na přibližně 700 tisíc v současnosti17. 

1.3.2. Objektivita Jaromíra Soukupa 

Vzhledem k již zmíněnému zákonu 231/2001 Sb., který upravuje práva a povinnosti 

vysílatele a provozovatele rozhlasového a televizního vysílání, musí se i TV Barrandov 

jakožto subjekt mu podléhající řídit touto zákonnou normou; tedy i zmiňovanými 

ustanoveními § 31. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV nebo Rada) 

proto činnost stanice monitoruje. 

V době psaní této práce byla poslední dostupnou analýzou Rady vysílání TV Barrandov 

ta z období před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2017. Byť 

podle Rady byla většina zpravodajského a publicistického obsahu TV Barrandov 

z hlediska zákona v pořádku, nalezla některá pochybení. V závěru Rada konstatuje, že 

ačkoliv zákon přímo nebyl porušen, v rámci předvolebního vysílání analyzovaných 

zpravodajských a publicistických pořadů byly některé momenty nevhodné. Rada 

požádala stanici o vysvětlení, což se podle orgánu stalo uspokojivě18. TV Barrandov už 

jednou RRTV na porušení zásad objektivity a vyváženosti upozornila, a to na jaře 2017. 

Upozornění se týkalo velmi časté účasti zástupců hnutí ANO v pořadu Duel Jaromíra 

Soukupa. 

Jako nejproblematičtější19 pořad generálního ředitele, vlastníka a také moderátora 

Jaromíra Soukupa RRTV vidí Týden s prezidentem, v němž Soukup v týdenní periodicitě 

zpovídá prezidenta ČR Miloše Zemana. V období sledovaném Radou20 zaznamenala 

několik pochybení ze strany moderátora Soukupa, ovšem ani zde nekonstatovala porušení 

zákona 231/2001 Sb. Jako hlavní problémy jmenuje analýza moderátorem nedostatečné 

sehrávání role kvalifikovaného oponenta a pouhé „nadhazování“ otázek a témat, o nichž 

následně zpovídaný hovoří dle vlastní libosti. Analýza (2018, s. 43) pak říká, že: 

„předvolební období je z tohoto ohledu obzvlášť choulostivé. Dotyčné výroky tvoří 

v celkové stopáži pořadu pouze minimální část. Těžko lze na jejich základě pořad 

                                                           
17 Vliv ofenzivního přístupu Donalda Trumpa k některým americkým médiím popisují například články 

Financial Times CNN and New York Times boosted by ‘Trump bump’ (Financial Times, 3. 5. 2017) nebo 

Vanity Fair “It’s Our Job to Call Them Out“: Inside the Trump Gold Rush at CNN (Vanity Fair, 1. 11. 

2018). 
18 Analýza vysílání programu Televize Barrandov před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

v roce 2017, 2018, s. 48. 
19 Další pochybení Rada zpozorovala hlavně v pořadech Duel Jaromíra Soukupa a Duel Speciál hlavně 

kvůli občasnému disproporčnímu zastoupení hostů-politiků vzhledem k jejich volebním preferencím. 
20 Tedy 24. září až 19. října 2017, celkem pět vydání. 
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považovat za porušující zásady objektivity a vyváženosti, nicméně je nutné zdůraznit, že 

v předvolebním období jsou tyto zásady z logiky věci zpřísněny. Vysílání daného pořadu 

v předvolebním období tedy sice není jednoznačným porušením zákona (…), nicméně jeví 

se jako poměrně nevhodné.“  

Byť RRTV neshledala přímé porušení zákona, dojem objektivity je u Jaromíra Soukupa 

jako novináře často narušován. Podle výše zmiňovaných kritérií objektivity podle 

McQuaila (2016, s. 116) – tedy relevance, přesnost, spolehlivost, základ ve faktech, 

oddělení faktů od názorů a interpretace, vyváženost a nestrannost mezi stranami 

v jakémkoliv sporu a neutralita formulací a prezentace – lze v žurnalistickém působení 

vlastníka TV Barrandov spatřit pochybení v některých bodech výčtu. Jak si všímá 

zmiňovaná analýza, pořady Duel Jaromíra Soukupa a Duel Speciál ve sledovaném období 

využívaly předvolební průzkumy především agentury Médea, s níž je Jaromír Soukup 

majetkově provázán. Dalším poznatkem RRTV je oslovení politika Tomia Okamury 

v jednom z pořadů křestním jménem, což narušuje dojem snahy o naplnění požadavku 

nestrannosti a jakési profesionality novináře. Rada dále zjistila, že do jisté míry stejný 

požadavek nesplňuje ani pořad Týden s prezidentem – obzvlášť přihlédne-li se k faktu, 

že Jaromír Soukup byl po vítězství Miloše Zemana v prezidentské volbě v roce 2018 

přítomný ve štábu vítěze mezi jeho podporovateli. Další nenaplnění McQuailových zásad 

objektivity je nenaplnění neutrality formulací a spolehlivost, k němuž se též vyjádřila 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve vydání pořadu Moje zprávy z 20. listopadu 

2018 Jaromír Soukup předkládal tvrzení ohledně problematických zakázek, „jež byla 

předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se 

k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně, bez 

zařazení jakéhokoliv relevantního opozitního vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem 

stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje 

diváka ve prospěch záměrů tvůrců.“21 Rada tak shledala informace poskytnuté pořadem 

neobjektivními a nevyváženými. 

Jaromír Soukup tedy někdy ve svých pořadech porušuje podle Rady zásady novinářské 

objektivity. O tom svědčí i podněty k přezkoumání vysílání a pořadů TV Barrandov, které 

RRTV dostává. Součástí této práce je vlastní analýza etického novinářského přístupu 

Jaromíra Soukupa, kde se pojem objektivity též objevuje. 

                                                           
21 Tisková zpráva z 21. zasedání 2018, konaného dne 18. 12. 2018, 2018, s. 7. 
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1.4. Tabloidizace, bulvarizace, infozábava 

Tabloidizace se definuje jako stírání dříve jasněji vymezených hranic mezi seriózními a 

bulvárními médii. Jak jsem nastínil v úvodu, v českém prostředí je možná vhodnější 

hovořit spíše o bulvarizaci vzhledem k většímu používání právě slova bulvár k popisu 

anglických synonymických termínů jako tabloid, penny press nebo yellow press. 

Bulvarizace se projevuje například odklonem informování, tedy primárního údělu médií, 

o veřejné sféře k informování o sféře soukromé. Médium postupně referuje méně o 

událostech z politiky nebo ekonomiky na úkor odlehčenějším tématům. Zároveň 

je během tohoto procesu patrný posun od zpravodajství směrem k zábavě (Sparks, In: 

Sparks, Tulloch, 2000, s. 10). Hájek (In: Kopáč, Osvaldová, 2016, s. 44) dále uvádí 

jako projevy bulvarizace také odklon od zahraničních témat nebo nárůst takzvaných soft 

news oproti hard news. Také si všímá změny vizuální podoby tiskovin: „(…) bulvarizaci 

charakterizuje zvýšený důraz na vizuální stránku, zařazování většího množství fotografií 

nebo zkracování textu“. 

Podobně popisuje bulvarizaci zpravodajství i Tomáš Trampota (2006, s. 160, 161), tedy 

z hlediska tří kritérií – rozsahu, formy a způsobu oslovení. U prvního je ukazatelem 

například podíl takzvaných hard a soft news na celkovém složení zpravodajské relace, 

kdy je vážným, důležitým a „institucionálním“ zprávám věnován menší prostor. 

Bulvarizaci formy popisuje Trampota jako ustoupení textů grafům, obrázkům, 

fotografiím nebo výrazným titulkům. Ve způsobu oslovení pak autor spatřuje jako rys 

bulvarizace jakési „zosobnění“ zpravodajských událostí a důraz na osudy jednotlivců. 

Bulvarizace se projevuje i v novinářské práci samotné – hlubší a analytický materiál 

nahrazuje cílené vyhledávání skandálů. Zároveň může ohrozit i zásady novinářské etiky, 

kdy si novinář ve snaze odevzdat atraktivní materiál přizpůsobí primární informace. 

Bulvarizace seriózních médiích je projevem komodifikace celé mediální sféry, tedy 

procesu, kdy se o novinářských obsazích uvažuje především jako o produktu, který má 

generovat firmě zisk a odhlíží se od specifické roli médií ve společnosti. Jakubowicz 

(2017, s. 132) bulvarizaci dále kvalifikuje podle úrovně od nejnižší po nejvyšší; například 

uvnitř žánrů mediálních obsahů (důraz je přenášen na „měkké“ žánry), uprostřed se 

nachází tabloidizace mezižánrová, která se projevuje změnou proporcí obsahu média ve 

prospěch zábavy oproti informacím, na makroúrovni lze hovořit o tabloidizaci sektorové, 

kdy se mění obsah celé složky mediálního trhu jako třeba tisku nebo televize. Jedním 

z projevů bulvarizace médií je „prezentace politiky jako hádky – a ne jako veřejné debaty, 
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v níž strany předkládají svoje argumenty a snaží se navzájem pochopit, aby našly řešení, 

které je přijatelné pro většinu,“ (Jakubowicz, 2017, s. 137). Jakubowicz (2017, s. 138, 

143) říká, že v končeném důsledku tak bulvarizace rozkládá fungování demokracie, 

protože bulvarizovaná média neposkytují recipientům-občanům dostatek informací 

k naplňování a využívání jejich občanských práv. 

V případě televizní žurnalistiky se bulvarizace projevuje mimo jiné i nadužíváním živých 

vstupů. Bob Franklin (1997, s. 13) popisuje dojem, který takový živý rozhovor mezi 

moderátorem ve studiu a reportérem „v terénu“ budí: „tato relace je tak aktuální, že se 

děje právě teď, v době vysílání.“ Novinář vně studia nenabízí většinou v těchto vstupech 

o nic novější či zásadnější informace než ty, které už předtím popsal a vyjasnil moderátor. 

Mezi léty 1998 a 2008 se v české televizní krajině podíl užívání bulvarizačních projevů, 

jakými jsou právě nadužívání živých vstupů, snížení podílu zahraničního zpravodajství, 

pokles zpráv na „seriózní“ témata (z politiky, ekonomiky a sociální oblasti) nebo zvýšený 

výskyt anketních příspěvků lidí „z ulice“, zvýšil (Kručinská, 2010, s. 87). 

S výčtem projevů bulvarizace, které Kručinská uvádí ve své diplomové práci, souzní i 

některé rysy infozábavy, jež uvádí Klimeš (2015, s. 21, 100)22: 

„(…) formální rysy: 

1. v periodikách se zkracují texty, 

2. text ustupuje fotografii, 

3. zvětšují se titulky, 

4. v audiovizuálním vysílání se posouvají takzvané stand-upy redaktorů od referování o 

události k akci, 

5. dramatizuje se živými vstupy, grafikou, znělkami, bezobsažným předáváním slov mezi 

moderátory. 

Další rysy můžeme označit za obsahové: 

1. témata jsou lidsky jímavá s jednoznačnou pointou, 

2. interpretativní zpravodajství stírá rozlišení zpravodajského a publicistického žánru, 

3. titulky jsou spíše obrazné než faktické, 

                                                           
22 Nicméně sám autor následně konstatuje, že infozábava není synonymem pro bulvarizaci (Klimeš, 2016, 

s. 92). To ovšem pouze na místě výzkumu výskytu různých termínů v českých médiích. Možnou pozitivní 

roli emocionální veřejné sféry, k jejímuž vzniku infozábava přispívá, Klimeš (2016, s. 42) popisuje jako: 

„situaci v médiích, která se nás dotýká, burcuje nás a prostřednictvím jejího sledování měníme svůj názor 

ve veřejné sféře.“ 
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4. stylistika se vyvíjí k většímu užívání přirovnání, metafor, personifikace, frazeologických 

obratů a ironie, perifráze pak opisem zastírá aktivní roli média v textu.“ 

Definici infozábavy nabízí Osvaldová (Osvaldová, Halada, kol., 2004, s. 81), kdy ji 

popisuje jako relaci, v níž zajímavost, jednoduchost a stručnost sdělení převládá nad 

užitečností přenášené informace pro občana. Popis vztahu mezi oběma fenomény 

poskytuje Trampota (2006, s. 161), který infozábavu jmenuje právě jako projev 

bulvarizace. Směšování zábavného a informačního, potažmo zpravodajského, obsahu 

chápe spíše negativně, když píše: „Informativní složka popisované události či jevu se tak 

může dostávat až do druhého plánu příběhu.“ 

I McNair (2004, s. 117) připisuje rozšiřování bulvárních a zábavních postupů do takzvané 

seriózní žurnalistiky většímu vlivu komercionalizace mediální sféry. Za zásadní událost 

v tomto vývoji vidí nákup britského bulvárního deníku The Sun mediálním magnátem 

Rupertem Murdochem23. Více než pronikáním bulvárních postupů do takzvané seriózní 

žurnalistky se však McNair věnuje funkci lidové žurnalistiky jako určitému podvratnému 

živlu a uvádí ambivalentnost výkladu bulvárních médií24. Sám však větší ekonomické 

riziko úpadku veřejné sféry a kvality žurnalistiky spatřuje ve fragmentizaci trhu, kvůli níž 

budou mít jednotlivé mediální organizace menší podíly publika. S tím může být spojen 

pokles příjmů médií, a tedy i menší ochota poskytovat nákladné a vyčerpávající 

zpravodajské služby. Bulvarizace i infozábava jsou důsledkem přílišné komercionalizace 

některých soukromých médií, která se začala snažit o maximalizaci zisku, s čímž je 

spojen zájem přitáhnout masové publikum ke konkrétnímu programu/tiskovině. Média 

veřejné služby, byť jsou i u nich oba fenomény přítomné (Kručinská, 2010, s. 83 a násl.), 

musejí splňovat zákonný požadavek25 na určitou úroveň jejich produkce, a tím je tedy 

                                                           
23 McNair (2004, s. 117) připomíná jako jeden z hlavních činitelů úspěchu listu The Sun zdůrazňování 

erotických a sexuálních témat, což svým způsobem ukázalo cestu i dalším bulvárním vydavatelům. 
24 Lidová žurnalistika, bulvár, vychovala a vychovává svým informováním o skandálech (nejen) politických 

elit cynického občana, kteří berou vyjádření veřejných činitelů s odstupem. Hodnocení záleží na názoru 

každého jednotlivce, zdali mají být elity hnány k odpovědnosti, pokud jednaly úplatně, pokrytecky nebo 

nečestně (McNair, 2004, s. 119). 
25 „Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména a) poskytování objektivních, 

ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, b) 

přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, c) vytváření a šíření programů a poskytování 

vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a 

přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví 

tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a 

uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní 

společnosti, d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo 

etnických menšin, e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 
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vyžadována i jejich „serióznost“; důraz je kladen na zpracování politických, sociálních, 

ekonomických nebo zahraničních témat s ohledem na kritéria žurnalistické etiky a 

profesionalismu.  

1.5. Novinářská etika jako součást aplikované etiky s přihlédnutím ke vztahu 

vlastník-redakce 

Etika je filozofickou disciplínou, která se zabývá správným jednáním nebo se pokouší o 

rozlišení a definici dobra a zla. Odpovědi na tyto otázky byly ve starověkých kulturách 

spojeny hlavně s religiózní povahou problému.26 Jako příklad může posloužit židovsko-

křesťanské desatero přikázání. Osamostatnění etiky od náboženství a její přiblížení 

civilnímu životu jakožto filozofické disciplíny věnující se zkoumání morálky27 proběhlo 

v antickém Řecku. Skrze Sókratovu koncepci daimoniónu, který Hans Joachim Störig 

v Malých dějinách filozofie (2000, s. 115) popisuje jako „vnitřní hlas, který ho (Sókrata) 

vedl a zdržoval od nesprávného jednání,“ se postupně antická filozofie přesouvá 

k světštějšímu pojetí etiky jakožto nauce o mravech, morálce, která zároveň klade 

z počátku uvedené otázky.  

Časem se etika začala aplikovat do různých oblastní lidského života, tedy i do té profesní. 

Taková etika „všeobecně představuje souhrn etických požadavků, které provází výkon 

dané profese a kterými je zavázaný každý člen dané profese. Jde o skupinové normy, které 

regulují morální chování skupiny lidí, kteří vykonávají danou profesi nebo se připravují 

na její výkon. Profesní etika v sobě zahrnuje nejen historické zkušenosti z působení dané 

profese ve společnosti, ale i požadavky společnosti na tuto profesi,“ (Remišová 2010, s. 

81). Zpravidla ji zaštiťuje profesní organizace dané země, v jejímž rámci platí (ne)psaná 

pravidla, po jejichž porušení hrozí provinilci ztráta členství v dané organizaci, a tedy i 

ztráta možnosti výkonu dané profese. Za příklad mohou sloužit profesní organizace 

právníků nebo lékařů28. Zároveň je však profesní etika součástí každého vykonavatele 

dané profese na jeho osobní rovině. 

                                                           
uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež,“ 

(Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi, § 2, odstavec 2.). 
26 Tedy co je dobré, co špatné atd. určovala náboženská autorita (svaté texty, jejich vykladači apod.). Etické 

chování může být z hlediska náboženství podmíněno vírou v transcendentální síly, které mohou v případě 

nedodržování etických principů viníka ztrestat. 
27 Rozlišení těchto dvou pojmů je důležité – morálně jednáme v rámci určitých společenských pravidel či 

nepsaného společenského řádu, eticky v rámci určitého univerzálního přístupu. 
28 U právnické profese to mohou být Česká advokátní komora nebo Notářská komora České republiky, u 

lékařů zase například Česká lékařská komora či Česká stomatologická komora. 
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Zařazení žurnalistiky k výše uvedeným profesím je však problematické. Problém 

nastiňuje už Max Weber (2009, s. 263) ve své stati Politika jako povolání. V ní o 

žurnalistice soudí, že postrádá pevnou sociální klasifikaci a patří tak do „jakési kasty 

páriů, která je ve ‚společnosti‘ sociálně vždy hodnocena podle svých mravně nejníže 

stojících představitelů.“ Žurnalistika též plně nesplňuje některé parametry 

sociologického popisu profese, jak je uvádí například Jan Keller (2001, s. 185–186).29 

Proto je žurnalistika někdy řazena mezi semi-profese. Trampota (2006, s. 49) žurnalistiku 

řadí k takzvaným otevřeným profesím. Hlavním kritériem pro něj je opět fakt, že 

k vykonávání novinářské práce není nutné vystudování vysokoškolského oboru 

zaměřeného na média, specifické oprávnění nebo licence. Hlavní výhodu spatřuje 

v rozšířenosti znalostí z různých oborů v konkrétní mediální organizaci. Jako nevýhodu 

jmenuje, že „…začínající redaktoři, kteří neprošli profesním vzděláváním, nejsou 

obeznámeni se základy novinářské etiky, profesními normami nebo s posláním a rolí 

médií v demokratické společnosti.“  

1.5.1. Zásady žurnalistické etiky 

Základem samotné žurnalistické etiky je šest principů, jak je uvádí Anna Remišová (2010, 

s. 87–88): „1. přinášet pravdivé informace, 2. být čestným, 3. respektovat právo jiných 

na svobodu projevu, 4. respektovat lidskou důstojnost, 5. být odpovědný za své skutky a 

jejich důsledky, 6. sloužit veřejnému zájmu.“ Tyto principy se promítají do většiny 

etických kodexů mediálních organizací. V šestém bodu tohoto výčtu je obsaženo také to, 

čím se žurnalistika liší od jiných profesí s etickými systémy. Jak si všímají autoři Deni 

Eliott a David Ozar (In: Meyers, 2010, s. 11), žurnalistika slouží především veřejnosti 

(the public), zatímco jiné profese slouží především jednotlivcům (např. lékaři) nebo jejich 

menším skupinám. Do výkonu žurnalistického povolání se však kromě, předpokládejme, 

zažitého etického kodexu pracovníků jednotlivých mediálních organizací promítají i 

individuální vlastnosti a hodnoty zaměstnanců mediálních domů, které mohou zároveň 

                                                           
29 Keller (2001, s. 185-186) jako znaky profese uvádí: 1. systematickou teorii: výkon profese předpokládá 

zvládnutí její teorie. V žurnalistice však není nijak výjimečné, že se jí věnují i lidé bez novinářského 

vzdělání. 2. profesní autoritu: výkon profese přináší jejímu vykonavateli znalosti, jimiž laik nedisponuje, a 

tedy má monopol na kompetenci v dané oblasti. Ani tento znak nesplňuje žurnalistika plně – zvláště pak 

v rámci éry digitálních sítích, kdy téměř každý může šířit informace. 3. profesní asociaci: výkon profese je 

spjat se členstvím v profesní organizaci, která často definuje pravidla profesního chování a posiluje 

„stavovskou čest“. Tento rys žurnalistika splňuje díky organizacím jako Syndikát novinářů ČR nebo 

Mezinárodní novinářská federace. 4. profesní etiku: výkon profese je spjatý s etickými principy, které 

upravují chování odborníka vůči zákazníkům/klientům i chování odborníků vůči sobě. Tento znak splňuje 

žurnalistika nejpatrněji. 
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koexistovat i přicházet do konfliktu s pracovními rutinami dané mediální organizace 

(Trampota, 2006, s. 57). 

Novinářská etika zároveň není uzavřeným systémem, který by byl po jednotné kodifikaci 

pravidel neměnným. Přechod médií na digitální obsah a jeho šíření především 

prostřednictvím sociálních sítí (Cornia, Sehl, 2018) tak ovlivnil i zásady žurnalistické 

etiky. O jejich reformulaci se pokusili i Kelly McBride a Tom Rosenstiel (2013, s. 4). 

Zdůrazňují čestnost a upřímnost (transparentnost) každého novináře. V jejich novém 

kodexu základních novinářských hodnot už oproti formulaci „minimalizuj škody“ 

z devadesátých let užívají slova „pracuj s komunitou jako s cílem, nikoliv jako 

s prostředkem.“ Podle autorů by se novinář ve světě 21. století měl zasadit o to, aby 

s médiem jeho publikum mohlo komunikovat a naopak. Zároveň tato pravidla kladou 

důraz na motivování publika konkrétního média k dalšímu vyhledávání a konzumaci 

informací. S proměnami mediálního trhu podle autorů princip nezávislosti vystřídá právě 

transparentnost média, novináře. Žurnalistika 21. století totiž, soudí McBride 

s Rosentielem (2013, s. 4), bude vznikat i vně mediálních organizací. Bude tak třeba, aby 

veřejnost „viděla, jak žurnalistika budoucnosti vzniká a vyzývat ji tak k otevřenosti, která 

podporuje stálou konverzaci mezi novinářem a občanem, newsroomem a komunitou.“ 

1.5.2. Vliv vlastníka na redakci v českém kontextu 

Jednou z problematických oblastí z hlediska novinářské profesní etiky může být vztah 

vlastníka mediální organizace a samotné redakce, která mediální obsah tvoří. Výzkum 

týkající českého mediálního domu Mafra z roku 2015 o ovlivnění redakční práce změnou 

vlastníka nepotvrdil, že by „autonomie novinářů při zpracovávání témat klesla,“ (Hájek, 

Láb, Němcová-Tejkalová, Štefániková, 2015, s. 56). Tento výsledek však mohly ovlivnit 

dva faktory, které autoři uvádějí: neochota novinářů takovou změnu přiznat i přes 

anonymní vedení výzkumu a krátký čas, který uplynul od změny vlastníka Mafry k práci 

na výzkumu – změny se nemusely stihnout projevit. Svou roli může hrát také to, že někteří 

zaměstnanci podniku z něj po ovládnutí Agrofertem odešli. 

Domněnku, že nový vlastník ovlivnil redakce Mafry se nepodařilo potvrdit kvůli krátké 

době mezi událostí a konáním výzkumu, může do jisté míry potvrzovat kauza, která téma 

vlivu vlastníka na redakci přinesla do českého veřejného prostoru. Na jaře 2017 anonymní 

twitterový účet Julius Šuman zveřejnil odposlechy ze schůzek tehdejšího ministra financí 
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Andreje Babiše s novinářem Mladé fronty Dnes Markem Přibilem.30 Převzetím Mafry 

holdingem Agrofert také došlo k posunu v informování o Andreji Babišovi. Jak uvádí 

Kristýna Hloušková (2017, s. 117) v diplomové práci Mediální obraz Andreje Babiše 

v denících MF Dnes a Hospodářské noviny: 

„Analýza ukázala, že procentuální zastoupení sympatizantů Babiše v MF Dnes po akvizici 

vzrostlo a nabývalo hodnoty o 4 % vyšší než v HN. Přičemž těmito sympatizanty byly 

nejčastěji členové hnutí ANO. Komparace mezi deníky ukázala, že tam, kde HN citují 

zástupce veřejné a státní správy, jakožto sympatizanty Babiše, tam MF Dnes obsazuje 

spíše politiky z hnutí ANO. Tyto výsledky nás vedou k domněnce, že vlastnictví MF Dnes 

v rukou Babiše do jisté míry ovlivnilo prezentaci samotného vlastníka.“ 

Hloušková (2017, s. 120) však upozorňuje, že pouze prostřednictvím obsahové analýzy 

nelze odhalit přímý vztah mezi vlastnictvím média a redakčním obsahem.  

Převzetí mediální skupiny Mafra holdingem Agrofert též zapříčinilo, že novináři 

zaměstnaní v organizaci vyjádřili obavy z vlastní budoucnosti v této práci – obávali se, 

že nový vlastník sloučí Mafru s jeho dříve založenými regionálními tiskovinami 5+2 a 

zredukuje počet novinářů v podniku. Zároveň se v médiích, která nakoupili čeští 

podnikatelé z jiných oborů, a začali tak přicházet i do mediální sféry,31 zvýšila mediální 

produkce i navzdory úsporným opatřením – novináři tedy museli začít pracovat na více 

tématech najednou (Hájek, Láb, Němcová-Tejkalová, Štefániková, 2015, s. 56). Vstup 

nových vlastníků do mediálních podniků tak nepřímo ovlivnil práci novinářů – byť ve 

většině případů lze patrně hovořit o vlivu spíše nepřímém a malém. Snižování nákladů na 

žurnalistiku se ovšem zdá být světovým trendem (McChesney, 2009, s. 27, 28).  

                                                           
30 V květnu roku 2017 se na internetu objevily nahrávky, na nichž spolu mluví právě Andrej Babiš a Marek 

Přibil. Andrej Babiš do roku 2017 vlastnil holding Agrofert, který v roce 2013 koupil vydavatelství Mafra. 

To vydává například deníky Mladou frontu Dnes nebo Lidové noviny. Kvůli zákonu 14/2017 Sb., kterým 

zákonodárci upravili původní zákon o střetu zájmů z roku 2016, musel Andrej Babiš převést holding 

Agrofert do svěřenských fondů. Na nahrávkách konzultují společně zveřejnění textů o politických 

protivnících. Babiš původně schůzky popíral (ČT 24, 4. 5. 2017), následně se k nim na svém facebookovém 

profilu přiznal (MediaGuru, 8. 5. 2017). Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka, i vlivem této kauzy, Babiše 

odvolal z funkce ministra financí. Vedení MF Dnes Marka Přibila propustilo. 
31 Daniel Křetínský a Patrik Tkáč a jejich Czech News Center, Zdeněk Bakala kupující vydavatelství 

Economia, Jaromír Soukup zakládající Empresa Media, Andrej Babiš prostřednictvím Agrofertu a 

svěřenských fondů ovládající Mafru, československá Penta nakupující Vltava-Labe Media nebo Ivo 

Lukačovič, na jehož portálu Seznam vznikla samostatná redakce Seznam zprávy jsou představiteli tohoto 

trendu. 
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1.5.3. Střet zájmů 

Vztah vlastníka a redakce lze z hlediska novinářské etiky vřadit pod „kategorii“ střetu 

zájmů. Edward Wasserman (In: Meyers, 2010, s. 249-250) říká, že střet zájmů je jeden 

z kulturních archetypů novinářova pochybení a uvádí některé příklady – ekonomický 

redaktor píšící o společnosti, v níž vlastní podíl akcií, politický reportér, který přijme 

pozvání na víkendovou hostinu bohatého politického kandidáta nebo novinář, který 

nenapíše text o trapné aféře, v níž figuroval významný inzerent. Samostatně střet zájmů 

pak popisuje jako existující závazky, které mohou stát mezi novinářem, popřípadě 

mediální organizací, a veřejností, které by měl novinář primárně sloužit. O těchto vazbách 

recipienti zpravidla nevědí.32 

Podle McChesneyeho (2009, s. 34) význam střetu zájmů jako etického problému 

žurnalistiky roste. Jako hlavní problém spatřuje pronikání obchodních zájmů mediálních 

korporací do samotné žurnalistické produkce – jako příklad uvádí propagaci filmu studia, 

kterému patří zpravodajský kanál během zpravodajské relace. 

O střetu zájmů se zmiňuje většina etických kodexů tuzemských mediálních organizací. 

Audiovizuální média veřejné služby věnují této oblasti samostatné články (Kodex České 

televize, 2003, čl. 22; Kodex Českého rozhlasu, 2004, čl. 25) v kodexu, kde ji uvádějí 

jako nepřípustnou pro všechny pracovníky i externí spolupracovníky. Obsah obou článků 

se liší jen minimálně. Oba zapovídají například i využití přednostní znalosti informace 

k vlastnímu prospěchu. Pro téma práce jsou důležitější kodexy soukromých médií, kde 

by mohlo dojít ke skutečnému ovlivnění redakčního obsahu vlastníkem média. Etický 

kodex vydavatelství Economia (2015) věnuje této problematice též jednu podkapitolu. 

Stejně jako veřejnoprávní média vylučuje daného mediálního pracovníka, kterému by při 

výkonu práce hrozil střet zájmů z pracovního procesu na daném výstupu. Jediným 

vlastníkem akcií vydavatelství Economia je fyzická osoba, podnikatel Zdeněk Bakala. 

Vlastnictví mediálního domu podle kodexu nesmí způsobit, aby se redakce jednotlivých 

titulů vyhýbaly informování o oblastech ekonomiky, v nichž je vlastník zainteresován, 

psaly o nich méně, více nebo jinak než obvykle. „Totéž platí o informacích o firmách, ve 

kterých má akcionář společnosti Economia majetkový podíl. Naší profesionální 

                                                           
32 V nejširším měřítku pak Wasserman (In: Meyers, 2010, s. 249-250) popisuje střet zájmů i z hlediska 

mentálního nastavení konkrétního novináře, které může mít vliv na jeho mediální výstup. Klíčovou otázkou 

pak pro autora je, jak všechny faktory (sympatie, loajalita k něčemu či někomu atp.), které s sebou přináší 

život ve společnosti jako takové, mohou být pro novináře eticky sporné a do jaké míry vytvářejí právě střet 

zájmů. 



23 

povinností je informovat o nich ve stejném rozsahu, jako by tento konflikt neexistoval. 

Není-li to zcela zřejmé ze samotného článku, vždy na konflikt zájmů explicitně 

upozorníme,“ pokračuje etický kodex Economie (Kodex mediálního domu Economia, 

2015, kap. 6, odst. 6). 

Kodex časopisu Týden (1998) vyčlenil pro popis střetu zájmů též samostatnou část. 

Zmiňuje v ní, že prvořadým cílem redakce je sloužit veřejnosti pravdivými informacemi 

a tento cíl musí vždy dostat přednost před jinými oprávněnými cíli. Přinášet veřejnosti 

pravdivé informace je tedy důležitější než ekonomický zisk, konkurenceschopnost na trhu 

i než snaha postarat se ekonomicky a sociálně o své zaměstnance. Na rozdíl od Economie, 

kodex časopisu Týden zmiňuje i závazek vydavatele k oddělení obchodní a inzertní 

politiky od práce redakce. V současnosti Týden spadá pod společnost Empresa Media 

společně s časopisy jako Instinkt nebo Interview a televizní skupinou Barrandov. Není 

však možné určit, zdali pro časopis Týden platí stále tentýž etický kodex jako před lety, 

neboť ani na stránkách jeho vydavatelství, ani na stránkách časopisu samotného, ani 

v jeho internetové mutaci není na kodex nikde odkazováno. Společnost Empresa Media 

ovládá Jaromír Soukup. 

Jak vlastnictví daného média ovlivňuje jeho obsah ukázal na příkladu amerických 

lokálních televizních stanic Robert Blau. Vycházeje z vlastního výzkumu Blau 

konstatuje, že vysílání týkající se veřejného zájmu je mezi diváky méně populární než 

zábavní pořady, proto je tedy z tržního hlediska lepší vysílat právě je. Za nedostatkem 

pořadů veřejného zájmu jsou dva faktory. Zaprvé, jejich výroba je drahá, druhý faktor 

pak Blau popisuje tak, že „pořady veřejného zájmu jsou z hlediska preferencí publika 

méně populární než ty zábavní. Předpokládáme-li, že většina vysílatelů chce 

maximalizovat své výnosy, není pak těžké pochopit, proč méně než čtyři procenta všech 

(týdenních) pořadů běžících v podvečer (…) jsou věnovány právě pořadům veřejného 

zájmu,“ (Blau, 1974, s. 19). Přesto je však v této souvislosti třeba říci, že z hlediska 

novinářské etiky nejde o tak sporný moment jako přímý vliv vlastníka na redakci. 

1.6. Stručná historie TV Barrandov 

Televize Barrandov začala vysílat 11. ledna 2009 a svou licenci na provozování 

celoplošného televizního vysílání skrze ni naplňuje firma Barrandov Televizní Studio a. 

s. Tu v současnosti vlastní společnost Empresa Media a. s. V době uvedení šlo o třetí, po 

televizích Nova a Prima, které začaly vysílat v 90. letech, plnoformátovou komerční 

televizi na českém mediálním trhu. Televize Barrandov začala rovnou vysílat v digitální 
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podobě. Licenci na celoplošné digitální zemské vysílání (DVB-T) získala firma v roce 

2008, a to v podobě kompenzační licence (RRTV, 26. 2. 2008). 

Projekt TV Barrandov byl od počátku spojen se silnými podnikatelskými hráči. V dobách 

přípravy spuštění nové televize akciovou společnost Barrandov Televizní Studio vlastnila 

jiná firma, ocelářská Moravia Steel (Motejlek, 2017, s. 36). Přes počáteční dementování 

zprávy o odkupu televize Jaromírem Soukupem, případně některou z jeho firem 

(Mediaguru.cz, 28. 5. 2012), Soukupův mediální holding Empresa Media a. s. nakonec 

potvrdil převzetí 99,7 procenta akcií provozovatele TV Barrandov (Mediaguru.cz, 12. 9. 

2012).  

Zpravodajsko-publicistické pořady produkuje Televize Barrandov prakticky od svého 

počátku, byť v několika různých podobách. Zprvu byl hlavní relací čtvrthodinový pořad 

Hlavní zprávy, během něhož moderátor pouze četl několik zpráv (Boubínová, 2011, s. 

21) – nelze tedy hovořit prakticky o žádné vlastní redakční práci.33 Zpravodajsko-

publicistické pořady nebyly zpočátku prioritou nové televize. Toto tvrzení lze 

demonstrovat na pořadu 90 minut, který se profiloval jako publicistický pořad, „v němž 

moderátoři v živém podvečerním vysílání probírali aktuální dění,“ (Malecký, 9. 1. 2019). 

Tento pořad televize nevysílala ani jeden rok. Diváky chtěla TV Barrandov získat hlavně 

zábavním obsahem, což demonstroval už slogan „Baví nás bavit“, který si stanice udržela 

do současnosti.  

S dalšími zpravodajsko-publicistickými formáty začala TV Barrandov pracovat přibližně 

od roku 2012, kdy uvedla publicistický pořad Dobrý večer, Česko!, který zprvu 

moderoval Tomio Okamura a následně Alexandr Hemala. Kvůli nízké sledovanosti ho 

však televize záhy zrušila. V roce 2013 pak TV Barrandov pod vlivem nového 

generálního ředitele Vladimíra Železného (Televize Barrandov, 24. 10. 2013) nasazuje 

„tradičněji“ pojatou zpravodajskou relaci. Názvy zpravodajských pořadů se 

v programovém schématu TV Barrandov několikrát obměňovaly – postupem času se 

vystřídaly názvy Hlavní zprávy, První zprávy nebo Naše zprávy (E15.cz, 28. 11. 2012). 

Do samotného nasazení Jaromíra Soukupa jako moderátora vzbudilo patrně největší 

kontroverze v historii kanálu zpravodajství týkající se návštěvy čínského prezidenta Si 

                                                           
33V obdobné podobě se vrátil pořad Naše zprávy na obrazovky TV Barrandov i v době psaní práce kvůli 

upozornění Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, že pořad Jaromíra Soukupa Moje zprávy nenahrazují 

zpravodajský pořad, který televizi předepisuje zákon (Mediaguru, 21. 1. 2019). 
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Ťin-pchinga v Česku na jaře v roce 2016.  V roce 2015 do firem Jaromíra Soukupa 

Empresa Media a mediální agentury Médea majetkově vstoupila čínská společnost 

CEFC34, což patrně ovlivnilo vyznění některých mediálních výstupů týkajících se 

zmiňované návštěvy čínského prezidenta. Média z holdingu Empresa ignorovala 

v informování o návštěvě čínského prezidenta protesty v pražských ulicích, které na tuto 

událost reagovaly, stejně jako výroky politických reprezentantů, kteří význam návštěvy 

zpochybňovali. Ve spíše ekonomicky zaměřeném vysílání nedostali prostor ani experti, 

kteří se k významu čínských investic v Česku stavěli spíše skepticky (Motejlek, 2017, s. 

85-86). Televize Barrandov pak mimo to „výraznou část (vysílání) také věnovala 

promování svého pořadu Noc hvězd, který vyráběla ve spolupráci se svým čínským 

partnerem,“ (Motejlek, 2017, s. 83). 

Sám Jaromír Soukup přímo řídí Televizi Barrandov jako generální ředitel od prosince 

2016 (TV Barrandov, 7. 12. 2016)35, přičemž prvním pořadem, v němž začal zastávat roli 

moderátora byl Týden s prezidentem na jaře 2017. Dále následovaly pořady (řazeny jsou 

podle abecedy): Aréna Jaromíra Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa, Instinkty Jaromíra 

Soukupa, Interview Jaromíra Soukupa, Jak dopadly Kauzy Jaromíra Soukupa, Jaromír 

Soukup LIVE, Kauzy Jaromíra Soukupa, Moje zprávy, Takhle tu žijeme, Takový byl 

týden Jaromíra Soukupa a Týden podle Jaromíra Soukupa. V době psaní práce přibyl též 

pořad Politický kabaret, a naopak jiné ubyly. 

1.7. Místo TV Barrandov v české televizní krajině 

Televize Barrandov je jedna z českých celoplošných plnoformátových komerčních 

televizních stanic. Její hlavní konkurencí tak jsou v 90. letech založené kanály Nova a 

Prima. V současnosti patří do skupiny Barrandov čtyři různé televizní stanice36. Krátce 

po svém vzniku se TV Barrandov stala čtvrtým nejsledovanějším kanálem na české 

televizní mapě – po soukromé stanici Nova, televizi veřejné služby ČT 1 a další komerční 

stanicí Prima. V této pozici se divize TV Barrandov nachází i v současnosti. Podle dat 

z prosince 2018 měla skupina podíl na celodenní sledovanosti celkem 6,29 procenta 

(Příloha č. 1). 

                                                           
34 CEFC v roce 2017 z obou firem opět vystoupila na základě dříve ujednaného memoranda (Novinky.cz, 

7. 9. 2017). Přesto je i v současnosti role čínského kapitálu v Soukupových firmách nejasná (Zelenka, 23. 

4. 2018). 
35 Kromě epizody, kdy Soukup řídil televizi v roce 2013 před nástupem Vladimíra Železného 

(Mediaguru.cz, 24. 10. 2013). 
36 Ty v současnosti nesou názvy: TV Barrandov, Kino Barrandov, Krimi Barrandov a Barrandov News. 
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Graf č. 1: Podíl sledovanosti za prosinec 2018

 

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere 

Při pohledu na jednotlivé stanice vykázaly ty ze skupiny Barrandov 4,07 procenta (TV 

Barrandov), 1,21 procenta (Kino Barrandov), 0,83 procenta (Barrandov Plus) a 0,16 

procenta (Barrandov News). Televize Barrandov si tak stále drží svou pozici třetího 

nejsilnějšího komerčního kanálu v českém televizním prostředí (ATO-Nielsen 

Admospehre, 2019). 

V roce 2018 byla televizní skupina Barrandov čtvrtou nejsledovanější a třetí 

nejsledovanější komerční českou televizí (Příloha č. 2). 
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Graf č. 2: Podíl sledovanosti za rok 2018.

 

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere 

Přesto lze v horizontu dvou let spatřit mírný pokles podílu jejích diváků. Za rok 2018 

měla skupina Barrandov na českém televizním trhu podíl sledovanosti 7,01 procenta 

(Asociace televizních organizací, 2019), což představuje pokles o 1,69procentního bodu 

oproti výsledku z roku 2017 (Příloha č. 3). 
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Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere (prostřednictvím Výroční zpráva Barrandov Televizní 

studio a. s. 2017, s. 15). 

Za rok 2017 vykázala společnost Barrandov Televizní studio a. s. tržby ve výši 662,63 

milionu korun, čistý obrat firmy byl 668,67 milionu. Finančním výsledkem byla ztráta 

14,27 milionu korun (Výroční zpráva Barrandov Televizní studio a. s. 2017, s. 35). Hlavní 

diváckou skupinou TV Barrandov jsou ženy starší 35 let se středoškolským vzděláním 

z nižší střední socioekonomické třídy. Zároveň má kanál nadprůměrný zásah středních 

věkových skupin, tedy lidí ve věku 40 až 60 let (Výroční zpráva Barrandov Televizní 

studio a. s. 2017, s. 7). Z výroční zprávy je patrné, že se pořady generálního ředitele 

Jaromíra Soukupa staly novou „vlajkovou lodí“ stanice – jsou uváděny na prvním místě 

jako úspěšné pořady. 

2. Výzkumná metoda 
Vlastní praktickou část práce zpracovávám jako kvalitativní obsahovou analýzu pořadů 

Jaromíra Soukupa v předem vymezeném časovém období. Pro stanovené téma se jevila 

vhodná z několika důvodů. 

Kvalitativní přístup k dané látce se většinou volí v souvislosti s užším vymezením 

zkoumaného fenoménu. Výzkumy kvalitativní metodou se většinou týkají právě jednoho 

objektu či výskytu jevu nebo případu jako například jedinců, sdělení, skupin, médií nebo 

událostí (Sedláková, 2014, s. 52). To by mělo samotné analýze umožnit postihnout 

drobnosti ve zkoumaném materiálu, které však mohou mít pro téma práce důležitou 
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výpovědní hodnotu. Kvalitativní metoda také může výzkumu samotnému pomoci popsat 

konkrétní jev a ten následně zasadit do širšího společenského kontextu. Jelikož v práci 

sleduji přístup vlastníka televize jako novináře, a naopak, a jak se tento fakt projevuje 

v samotné publicistické tvorbě TV Barrandov, dává kvalitativní forma výzkumu větší 

smysl – jde totiž o právě tak úzce vymezený jev, který by kvantitativní metoda mohla 

hůře postihnout. Ta by byla možná lépe užitelná při trochu jiné formulaci původní teze 

práce37. Kvalitativní metoda vychází z induktivního přístupu, tedy cesty „od konkrétního 

k obecnému.“ Pokud tedy práce odhalí pochybení v novinářském působení Jaromíra 

Soukupa, bylo by například možné propojit závěry této práce s jinými, týkajícími se 

například oligarchizace mediálního prostředí nebo vlivu vlastníka na redakci daného 

média. Zároveň je též možné pokusit se o kombinaci obou přístupů (Trampota, 2010, s. 

19).  

V praktické části se chci pokusit analyzovat pracovní postup Jaromíra Soukupa jako 

moderátora a jak naplňuje zásady novinářské objektivity a etiky. I k analýze objektivity 

lze užít oba přístupy obsahové analýzy. Kvantitativní způsob v sobě zahrnuje například 

měření vyváženosti – tedy počítání prostoru a času, který byl v určitém žurnalistickém 

výstupu věnován různým úhlům pohledu na zpracovávanou problematiku. Zároveň lze 

měřit poměr indikátorů pozitivního a negativního hodnocení daného jevu médiem. 

Kvalitativní přístup v analýze objektivity pak může nabývat podoby sémantické roviny 

výpovědi (Trampota, 2010, s. 133). Sémantickou analýzou lze pozorovat v televizní 

žurnalistice nejen jazykové prostředky užívané během předávání informace, ale rovněž 

technické ohledy televizního novinářství jako třeba užívání různých typů záběrů, které 

též mohou ovlivnit či zkreslit vyznění daného mediálního produktu. I na to se v praktické 

části pokusím zaměřit. 

2.1. Zkoumané období 

Jako sledované období jsem zvolil dva týdny v lednu 2018, konkrétně týden od 15. do 21. 

ledna a od 22. do 29. ledna. Toto období bylo „mezičasem“ mezi prvním a druhým kolem 

druhé přímé volby prezidenta České republiky. V oněch dnech Televize Barrandov 

odvysílala celkem sedm pořadů, kde Jaromír Soukup zastává pozici moderátora. Jde o 

pořady Aréna Jaromíra Soukupa, Kauzy Jaromíra Soukupa, Týden s prezidentem a Duel 

Jaromíra Soukupa. K těmto zkoumaným objektům připojuji ještě vydání Týdne 

                                                           
37 Výzkum by se mohl zaměřit například na výskyt jednotlivých politických subjektů v pořadech Jaromíra 

Soukupa a na tomto základě stanovit, zdali televize nějak porušuje zásadu vyváženosti. 
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s prezidentem z 11. ledna 2018, které se vysílalo v předvečer prvního kola prezidentské 

volby a Duel Jaromíra Soukupa – prezidentský speciál z 22. ledna 2018. Jelikož je cílem 

této práce na příkladu TV Barrandov popsat, jak může vlastník daného média ovlivnit 

jeho obsah, zvláště pak působí-li zároveň na pozici obvykle zastávanou profesionálním 

novinářem, a také možná pochybení z hlediska novinářské etiky, zvolil jsem toto 

výzkumné období z důvodu tradované i v některých směrech potvrzené spřízněnosti 

Jaromíra Soukupa s prezidentem republiky a v té době kandidátem na tuto funkci 

Milošem Zemanem. TV Barrandov například informovala nedostatečně o protestech 

spojených s návštěvou čínského prezidenta Prahy v roce 2016 a v té souvislosti 

vyzdvihovala ekonomického přínosu pročínsky orientované politiky Miloše Zemana 

(Motejlek, 2017, s. 47). To mohlo být způsobeno právě čínskými investicemi do TV 

Barrandov. Období před druhým kolem prezidentské volby, kdy je zpravidla politický boj 

nejvyhrocenější, mi tedy přišlo jako vhodný prostor ke zkoumání případného neetického 

přístupu novináře Soukupa k probírané látce. 

3. Praktická část 

3.1. Analýza pořadů moderátora Jaromíra Soukupa v určeném období 

Dříve než přejdu k samotné analýze, je pro její účely potřeba definovat některé termíny, 

které v ní používám k popisu novinářských postupů moderátora Soukupa. Samozřejmě si 

nenárokuji akademickou přesnost těchto definic. Jsou to: 

• Nekonfrontační otázky: Ty otázky, které se vyhýbají možnému popuzení respondenta. 

Jejich primárním účelem není oponovat dotazovanému, případně jej usvědčit například 

ze lži nebo úmyslného zkreslení v předávané informaci. 

• Podbízivý přístup: Tazatel volí záměrně témata, která vyhovují respondentovi, 

nadměrně mu prokazuje úctu nebo přijímá určité myšlenkové konstrukty zpovídaného, 

aniž by je kriticky rozebíral. Řadím sem i nedoptávání se pomocí podotázek nebo korekci 

očividně nadsazených, zkreslujících nebo mylných respondentových tvrzení. 

• Nerelevantní témata: Témata, která nesouvisejí s tématem pořadu či jeho primárním 

zaměřením. Typicky se může jednat například o probírání atraktivnosti političek 

v politické diskuzi. 

Zároveň analýzu jednotlivých pořadů dělím na verbální a nonverbální složky projevu. 

V první si budu všímat, jak Jaromír Soukup klade otázky, jak se vyjadřuje. Do druhé poté 
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řadím nejen například jeho gesta nebo výrazy obličeje, ale i technickou stránku věci jako 

například druh záběrů nebo znělky38. 

3.1.1. Týden s prezidentem 11. ledna 2018 

Vydání pořadu Týden s prezidentem, který se pravidelně vysílá ve čtvrtek od 20:50 hodin 

s padesátiminutovou stopáží, TV Barrandov vysílala 11. ledna 2018, tedy v předvečer 

prvního kola druhé přímé prezidentské volby. 

Vzhledem k tomuto datu bylo možné očekávat, že pořad bude řešit právě především 

volbu. Tomuto tématu byla však věnována menšina stopáže. Moderátor nepoložil ani 

jednu otázku, která by se týkala volebního programu prezidentského kandidáta Miloše 

Zemana. To by se dalo pochopit v případě, že by prezident už nekandidoval. Vzhledem 

k tomu, že se Miloš Zeman neúčastnil žádné z předvolebních debat, měla TV Barrandov 

unikátní příležitost naplnit jednu ze, dle mého názoru důležitých, funkcí médií, tedy 

zprostředkovat informace o daném kandidátovi, a zastupovat veřejnost při oponentuře 

kandidátovi na politickou funkci. 

Verbální složka projevu 

V úvodu téma prezidentské volby připomene moderátor Soukup a následně vyzve diváky 

k účasti ve volbách. Samozřejmě řekne, že výběr kandidáta je jen na nich. Nicméně 

Jaromír Soukup také pronese, že „budeme totiž volit prezidenta, který bude muset 

v dnešním rozbouřeném světě prokázat velkou politickou zkušenost.“ Z celkem devíti 

kandidátů lze o politické zkušenosti hovořit u celkem tří z nich (Pavel Fischer, Mirek 

Topolánek, Miloš Zeman). V úvodním slově též Jaromír Soukup připomene, že při téměř 

ročním natáčení pořadu s prezidentem mnohokrát v diskuzi šli v neshodách na 

pomyslnou hranu, a že se ukázalo, že Miloš Zeman je výraznou osobností. Jen úvod 

pořadu tak může implikovat nepřímou podporu prezidenta-kandidáta Miloše Zemana 

vzhledem k jeho veřejně známé a dlouholeté kariéře v politice a zároveň Soukupovým 

hodnotícím soudem proneseném v pozitivním tónu, že Miloš Zeman je výraznou 

osobností. Konstatováním, že diskuze obou aktérů šli mnohokrát na hranu39, se Jaromír 

Soukup snaží vzbudit dojem novinářské nestrannosti a vyváženosti. 

Na začátku rozhovoru dá Jaromír Soukup zpovídanému prostor ke vzkazu voličům, což 

je v předvolebních debatách běžná praxe. Co je trochu neobvyklé, je neomezený prostor, 

                                                           
38 Zde se dopouštím určitého zjednodušení v označení – nonverbální složka projevu moderátora zpravidla 

nezahrnuje právě technické složky daného pořadu, kam je pro úspornost a přehlednost textu řadím. 
39 Ve veřejném prostoru panuje dojem opačný, jehož opodstatněnost může dokládat i výše zmiňovaná 

analýza RRTV. 
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který Miloš Zeman k tomuto vyjádření dostane. Kupříkladu prezidentská debata České 

televize, která se uskutečnila v ten samý večer, poskytla kandidátům ke vzkazu voličům 

prostor 30 sekund. Prezident promluví k voličům v 49 sekundách. Dále rozhovor 

pokračuje lednovým kontroverzním Zemanovým výrokem o demokratických ministrech, 

kteří podali demisi v roce 1948 a Alexandru Dubčekovi40, kdy Jaromír Soukup nechá 

prezidenta vysvětlit tyto výroky, aniž by s nimi Zemana jakkoli dále konfrontoval. 

Rozhovor se dále dotkne prezidentské volby otázkou Jaromíra Soukupa týkající se 

ostatních kandidátů. Moderátor ji uvede slovy: „Víte, co mě zaujalo v letošních 

předvolebních prezidentské kampani? Jak často jsou schopni ti kandidáti měnit názor na 

tu samou věc během několika týdnů nebo měsíců. O čem to svědčí?“ Tím prakticky dává 

zpovídanému prostor k politickému útoku na protikandidáty, aniž by se ti mohli bránit. 

Dále se pořad věnuje tehdy aktuálním tématům sestavování vlády nebo kauze Čapí 

hnízdo, u níž Soukup spekuluje 34 vteřin o možnosti jejího zinscenování, a s ní související 

zprávou Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Toto téma Jaromír Soukup 

také využije ke kritice jiných tuzemských médií, kdy říká, že se jejím publikováním 

„odkopala“ – zveřejněním zprávy OLAF měla přiznat, že jsou politicky profilovaná. 

Tímto tématem též nahrává svému zpovídanému, neboť animozita prezidenta k médiím 

je velmi dobře známá. V pořadu se též zmíní nakupování tuzemských médií miliardáři, 

kdy Jaromír Soukup pronese: „Média jsou drahá, miliardáři si je kupují (…).“ Tato 

poznámka může vzbudit dojem, že tento jev je něco, co se Jaromíra Soukupa netýká, což 

ale neodpovídá minulým nákupům TV Barrandov nebo časopisu Týden. 

V závěru pořadu se Jaromír Soukup také „omluví“ za své otázky větou: „Ty otázky jsou 

možná nepříjemné,“ což posiluje celý nekonfrontační a, dalo by se říci, servilní přístup 

moderátora ke zpovídanému. Největším přešlapem za hranice bazálních pravidel 

novinářské objektivity je moderátorovo prohlášení na konci pořadu, kdy Miloši 

Zemanovi otevřeně vyjádři podporu slovy: „Já vám přeji, abyste vyhrál.“ 

Nonverbální složka projevu 

Samotné grafické zpracování pořadu pracuje s logem časopisu Týden, který Jaromír 

Soukup prostřednictvím Empresa Media vlastní. Sám ovšem není (pravděpodobně) 

členem redakce. Na tomto detailu lze demonstrovat, že symbolicky je představenstvo 

                                                           
40 Miloš Zeman během slavnostního setkání 9. ledna 2018 k příležitosti stoletého výročí založení 

Československa prohlásil, že ministři z roku 1948 byli „blbí“, a že se vládnoucí představitelé z roku 1968 

„podělali hrůzou,“ (Novinky.cz, 9. 1. 2018).  
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Empresy, případně Jaromír Soukup, nadřazeno redakci časopisu Týden (Přílohy č. 5 a č. 

6). 

Zajímavým momentem ze začátku rozhovoru je 8. minuta pořadu (Příloha č. 7), v níž 

režie nabídne krátký prostřih během prezidentova odpovídání na Jaromíra Soukupa, který 

se na zpovídaného příjemně usmívá a kývá. To může evokovat, že k respondentovi chová 

sympatie, které mohou být v rozporu s určitými profesionálními zvyklostmi. Obdobně se 

Soukup usmívá i v 26. minutě. 

3.1.2. Aréna Jaromíra Soukupa 16. ledna 2018 

Pořad Aréna Jaromíra Soukupa vysílá kanál pravidelně v úterý od 20:50. Jde o pořad 

s většinou osmdesátiminutovou stopáží. Aréna Jaromíra Soukupa se orientuje na politická 

témata, jako diskutující jsou zpravidla zváni političtí reprezentanti. V pořadu také dostává 

prostor publikum, kdy v částech pořadu může klást hostům dotazy. 

Hosty vydání ze 16. ledna 2018 byli Jaroslav Foldyna z ČSSD, Tomio Okamura z SPD, 

Václav Klaus mladší z ODS a Radek Vondráček z ANO. Výběr hostů je to, z hlediska 

dojmu vyváženosti, zvláštní, neboť přítomní politici zastávají v určitých otázkách do jisté 

míry zaměnitelné názory. Tři ze čtyř by se dali zařadit k euroskeptickému či národně-

konzervativnímu proudu tuzemské politiky. Hlavním tématem bylo druhé kolo 

prezidentské volby. Také tři ze čtyř hostů už předtím nějak vyjádřili podporu Miloši 

Zemanovi, čtvrtý, předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček řekne, že bude volit 

Miloše Zemana právě v tomto vydání pořadu. 

Verbální složka projevu 

V úvodním slově Soukup vykresluje politiky jako „je“, tedy někoho nám vzdáleného a 

připodobňuje je k homo erectus, protože „umí dobře křičet.“ Přivítání diváků zabere více 

než šest minut stopáže a Soukup v něm připodobňuje politiku k boji či zápasu, přičemž 

neopomene nepřímo vymezit nepřítele – „salónní intelektuály, kteří nechtějí připustit, že 

na světě mohou být lidé s jiným názorem.“ Zároveň se snaží zvýšit důvěryhodnost svého 

pořadu, když prohlásí, že se jedná o „nejoblíbenější televizní debatu v Česku.“ K tomuto 

určitému „antipolitickému“ étosu se moderátor vrátí i během diskuze, kdy označí 

hlasování o důvěře vlády za „komedii.“ 

Během pořadu Jaromír Soukup několikrát selže ve své úloze moderátora jakožto 

usměrňovatele diskuze. Nedokáže si sjednat pořádek, když například nechává bez 

jakéhokoli zastavení hovořit Tomia Okamuru. K tomuto politikovi dále vyjádří sympatie 
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slovy: „Já vás mám taky rád, pane Okamuro.“ Navíc mu dá několikrát prostor 

k prezentaci myšlenek, například otázkou: „Pane Okamuro, proč vás tam (ve vládě) 

nechtějí?“ Okamuru tak staví do pozice odstrkovaného, což může vzbudit divákovy 

sympatie.  

Soukup se také očividně nesnaží ukáznit publikum při vykřikování citoslovce „fuj“ při 

jakékoli zmínce prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Rezignaci na funkci 

moderátora jakožto usměrňovatele debaty lze demonstrovat také na situaci, kdy Okamura 

opět bez zastavení hovoří, moderátor ho tak nechá a jde místo přerušení pro mikrofon na 

nadcházející otázky z publika. V další části pořadu též řekne Václavu Klausi mladšímu: 

„Odpovídejte, na co chcete, a pak ještě na to, na co se zeptám.“ Segment dotazů z publika 

též nabourává obecně roli moderátora, jakožto zástupce veřejnosti. Dojem vyváženosti se 

přesto Jaromír Soukup pokusí vzbudit tím, že právě jeden z dotazů publika vznese 

očividný podporovatel kandidáta Jiřího Drahoše. V jiné části pořadu Soukup Drahoše 

ovšem vůbec nejmenuje, řekne jen „pana konkurenta pana Zemana.“ 

Soukup opět klade spíše nekonfrontační otázky a ani hostům následně neoponuje. Když 

například Tomio Okamura prezentuje názor, že soudci by měli obhajovat svou funkci po 

čtyřech či pěti letech nebo by měli být hmotně odpovědní za rozsudky, Soukup, i přesto, 

že je vystudovaný právník, tuto tezi nijak nerozporuje ani nenastíní komplikace, které by 

zavedení takových pravidel mohlo přinést. 

Nonverbální složka projevu 

Úvodní znělkou se prolínají obrazy agresivní diskuze – to implikuje politiku jako určitou 

formu boje a hádky, jak ji popisuje Jakubowicz (2017, s. 137), nikoli hledání 

kompromisu41. Obecně na sémantické rovině je Aréna Jaromíra Soukupa bojovně 

zaměřená – to připomene sám moderátor v úvodním slovu, kdy metaforicky připodobňuje 

politiku k válce a voliče k bojovníkům. Nástupy jednotlivých hostů připomínají nástup 

boxerů do ringu – je zde podobné nasvícení nebo podhledový záběr, který se opakuje i 

během samotné debaty. Ten se často využívá k nabuzení dojmu sošnosti či významnosti 

snímaného. 

Kamera se také často pohybuje po studiu a snímá například během promluvy daného 

politika místo něj moderátora Jaromíra Soukupa. Snaží se tak o dynamické záběry. Mimo 

to se po několika prohlášení přítomných politiků kamera otočí také do publika, natáčí 

                                                           
41I natolik vyhrocený diskuzní pořad jako je Máte slovo běžící na ČT 1 má znělku spíše smířlivou. 



35 

nadšené reakce. To může působit na emocionální úrovni tak, že předvedený názor je 

rozumný, protože mu tleskají konkrétní lidé. Tváře působí většinou silněji než 

anonymizovaný dav podporovatelů v ztemnělém sále. 

Aréna má i z režijní stránky podivuhodnou strukturu. Reklamní pauzy jsou tu pevně dané, 

Jaromír Soukup je ohlásí zpravidla pár vteřin před jejich začátkem nehledě na to, že 

přeruší debatu či promluvu zpovídaného či moderátora. Zde jako kdyby ne režie či 

redakce, nýbrž inzertní a obchodní oddělení, určovalo strukturu pořadu. Určitý střet 

zájmů Jaromíra Soukupa jakožto mediálního podnikatele a zároveň moderátora lze 

vypozorovat při užívání grafů agentury Médea, jiné Soukupovy firmy, v diskuzi. Stejně 

tak nerozporuje tvrzení řečníků, že ekonomická diplomacie do Číny je významná – byť 

například objem čínských investic v Česku ani podíl exportu je spíše malého významu. 

Jak je zmíněno výše, firmy Jaromíra Soukupa spolupracovaly s čínskými podniky. 

U deklarace volby prezidentských kandidátů Jaromír Soukup využije tabuli, na níž mají 

jednotliví hosté tipovat, kdo z dalších řečníků bude volit kterého kandidáta. Na této 

rekvizitě je portrét Jiřího Drahoše umístěn v pravém dolním rohu – do jisté míry je tak, 

oproti portrétu Miloše Zemana v levém horním rohu, upozaděn, přičemž svým 

postavením ho moderátor často zakrývá. 

3.1.3. Kauzy Jaromíra Soukupa 17. ledna 2018 

Pořad Kauzy Jaromíra Soukupa fungují ve vysílacím schématu Televize Barrandov jako 

jakýsi publicisticko-investigativní pořad. Má týdenní periodicitu, vysílá se pravidelně ve 

středu od 21:25 hodin se stopáží blízko jedné hodině. Pořad se skládá jen z monologu 

moderátora, který představuje určitý případ.  

Verbální složka projevu 

Hlavním tématem vydání ze 17. ledna 2018 byl příběh soudce Ondřeje Havlína, který byl 

stíhán a odsouzen za korupci. Hned v úvodu Jaromír Soukup zmíní, což se týká zaměření 

pořadu obecně, že pracuje hlavně se svými archivy a pamětí. To může být z hlediska 

novinářské profesionality dosti problematický přístup vzhledem k základní zásadě 

ověřování informací dvěma na sobě nezávislými zdroji, zvláště pak v investigativním 

pořadu. Jaromír Soukup během vysílání zdroje, z nichž čerpá, kromě jednoho rozsudku, 

nezmiňuje. Zároveň předkládá tvrzení Tomia Okamury z jednoho ze svých dřívějších 

pořadů, že se Andrej Babiš zbavuje klientelistických úředníků spojených s ČSSD, aniž 

by toto tvrzení nějak podpořil nebo vyvrátil. Pouze tuto informaci pustí do prostoru bez 

další práce s ní.  
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Moderátor tu velmi výrazně navazuje kontakt s divákem tím, že užívá první i druhé osoby 

čísla množného, recipienta oslovuje, některé promluvy končí rétorickou částicí „že“. 

Dojem odkrývání záhady, který pořad může v divákovi zanechat, posiluje i to, že v 26. 

minutě přejde moderátor do zvláštního šepotu, jako kdyby prezentoval důležité a tajné 

informace, o které se s divákem dělí. Jaromír Soukup v tomto vydání též pracuje 

s ironickým zabarvením některých promluv a používáním hovorových a slangových 

termínů jako vejlupek, teplé místečko (na ambasádě), napařil mu (trest), hafo, a dalšími. 

Volbou těchto jazykových prostředků může naplňovat známky bulvárního média, stejně 

jako důrazem na některé bizarní aspekty probírané kauzy, které však mají se samotnou 

důležitostí tématu málo společného. Zároveň by se dalo říci, že Jaromír Soukup 

podceňuje diváky svého pořadu tím, že pokaždé, když prezentuje další osobu ve 

vyprávěném příběhu pomocí archivní fotografie, zastaví se, jméno dané osoby (nebo 

instituce) zopakuje a až poté se vrátí k tématu. 

Ve vydání pořadu z 17. ledna 2018 Jaromír Soukup téměř balancuje na hraně 

znevěrohodňování justice, aniž by však přinesl silnější argumenty. Během vysílání 

několikrát řekne, že probíraná kauza soudce Havlína může být výjimkou, zároveň však 

ale formulacemi jako: „(…) nemůžu se zbavit dojmu, že netrestaných kárných provinění 

bude daleko více, než si umíme představit. A že podezřele malý počet trestních řízení a 

jen několik málo kárných řízení ročně, mi přímo navazuje pocit, že se v rezortu 

spravedlnosti s případnými stížnostmi na soudce nakládá tak, nebo spíše nenakládá tak, 

jak by se mělo,“ že probíraná kauza může být jen „špičkou ledovce,“ nebo „To říká pan 

doktor Havlín, zosobnění naší spravedlnosti,“ své předchozí tvrzení popírá.  

V kontextu jiných pořadů se Kauzy Jaromíra Soukupa problémům s novinářskou 

profesionalitou a etikou spíše vyhnuly. Kauzy Jaromíra Soukupa by se daly 

charakterizovat jako poněkud netradiční forma, vzhledem k volbě jazykových prostředků 

nebo přímého oslovování diváka, bulvárního publicisticko-investigativního pořadu, byť 

není jasné, na jaké úrovni se ona investigace odehrála. Další zvláštností, která odlišuje 

Kauzy Jaromíra Soukupa od jiných podobných pořadů, je uzavřenost ve studiu a patrně 

žádná „terénní“ práce reportérů. 

Nonverbální složka projevu 

Navazování spojení s divákem Soukup podporuje i svou nonverbální komunikací. Často 

ukazuje do kamery nebo se do ní obrací přímo pohledem. Většinou stopáže je pořad 

podkreslen subtilní hudbou s mírně mysteriózní náladou, což zvyšuje atraktivitu a 
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zábavnost relace. Znělku pořadu tvoří záběry na různé „výstřižky“ různých kauz a osob, 

jimiž se prolínají červené provázky, které nesouvisející případy propojují. To může 

připomínat určitou konspirativní estetiku „větších spiknutí“, v nichž „všechno souvisí se 

vším.“ Tím, že je logo pořadu umístěno doprostřed, může TV Barrandov naznačovat, že 

veškeré ukázané případy odkryly až Kauzy Jaromíra Soukupa. 

3.1.4. Týden s prezidentem 18. ledna 2018 

Tentokrát rozhovor začíná téměř okamžitě po úvodní znělce. Jaromír Soukup ještě 

upozorní, že vzhledem k vrcholící volební kampani a nervozitě padnou i některé 

„šrapnely“. Vzhledem k dalšímu vývoji pořadu lze však říci, že žádné „výbušné“ 

formulace nebo témata ani jeden z řečníků v kontextu tohoto pořadu neprezentoval. 

Většina témat se týkala blížícího se druhého kola prezidentské volby. 

Verbální složka projevu 

Jaromír Soukup opět položí Miloši Zemanovi výhodnou úvodní otázku, kdy jej vyzve, 

aby shrnul první kolo prezidentské volby nějakým bonmotem, kterými je známý. 

Následně se moderátor zeptá (na standard svého nekonfrontačního stylu vedení rozhovoru 

s prezidentem provokativní) otázkou: „Viděl jste dnešní inzeráty v dnešním tisku, které 

mají být na vaši podporu, kde je napsáno Stop imigrantům, stop Drahošovi, chraňte naši 

zemi, nebo něco podobného?“  V dalším vývoji tohoto tématu se však navrací familiární 

vedení rozhovoru, kdy Jaromír Soukup dále nerozporuje předchozí Zemanovu odpověď, 

že kandidáti by se měli kritizovat hlavně na základě faktů – což formulace „Stop 

imigrantům, stop Drahošovi“ očividně nesplňuje. Soukup nechá bez povšimnutí i další 

Zemanovu odpověď, která obhajuje volební slogan z minulé prezidentské volby „Stop 

Kalouskovi“ tak, že několik měsíců po nástupu prezidenta Zemana do funkce padla vláda 

Petra Nečase, kde Miroslav Kalousek zastával funkci ministra financí. Toto zjevně 

zkreslující vytvoření korelace a kauzality, kdy je z veřejných informací patrné, že 

Nečasova vláda padla, aniž by tento pád byl zapříčiněn jakousi prezidentovou intervencí, 

Jaromír Soukup opět vůbec nerozporuje a diváci tak skutečně mohou nabýt dojmu, že 

díky prezidentu Zemanovi skončil nepopulární ministr. Nekonfrontační styl rozhovoru 

může demonstrovat i otázka, zdali prezidentův kancléř Vratislav Mynář volal do České 

televize s požadavkem na moderátora nadcházející prezidentské debaty. Miloš Zeman 

neodpoví a tuto záležitost umně zamluví, aniž by se moderátor dál vyptával. 

Během pořadu také moderátor několikrát souhlasně doplní a dovysvětlí odpovědi 

zpovídaného. V rámci probírání obchodních vztahů Česka s Čínou se Jaromír Soukup 
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uchýlí k hodnotícím soudům jako: „Kdybychom neobchodovali s Čínou, jistě by naše 

místo zaplnil někdo jiný,“ nebo „Vychází se vstříc poptávce lidí, kteří nechtějí jiné než 

prozápadní směřování naší země.“ Takové hodnotící soudy většinou pronášejí zpovídaní 

a následně je moderátoři s těmito tvrzeními a názory konfrontují. Jde o jakési 

přizvukování názorům zpovídaného, prezidenta Miloše Zemana. Dalšího hodnocení se 

Soukup dopustí, když řekne: „Česká televize je mu (Jiřímu Drahošovi) zjevně nakloněna 

a má problém s vyvážeností, jak bylo uvedeno ve studii Fakulty sociálních věd. Je zřejmé, 

že přijímá nabídku od televize, která mu je nakloněná alespoň tak, jak se domnívá.“  

V této formulaci je patrná jistá nepřesnost, jichž by se měl ovšem novinář během práce 

vyvarovat. Zmiňovaná analýza Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy se týkala 

jiného segmentu vysílání České televize, nikoli vysílání před prezidentskou volbou. 

Zmiňovaný problém s vyvážeností tak, navzdory moderátorovu podání, neimplikuje 

podporu (přímou či skrytou) kandidátu Drahošovi.  

Obdobně jako v Týdnu s prezidentem z 11. ledna i zde se Jaromír Soukup jaksi omluví 

za některé své otázky, když závěrečný blok nazve otázkami kontroverzními. Následně 

však pokládá dotazy týkající se tehdejšího politického vývoje. Ovšem v určité 

konspiračně-spekulativní rovině se například zeptá: „Myslíte si, že už byli domluveni, pan 

Drahoš s panem Fialou?“ mluvě o deklarované podpoře ODS, jejíž je Petr Fiala 

předsedou, prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi. Než zpovídanému 

prezidentovi se tyto domněnky však snaží vnutit spíše divákovi. 

Přesto by se toto vydání dalo označit jako relevantnější než ono z 11. ledna. Vzhledem 

k tomu, že Miloš Zeman postoupil do druhého kola prezidentské volby, Jaromír Soukup 

už položil jakési programové otázky jako například „Jaké je geopolitické směřování 

České republiky podle Miloše Zemana?“  

Nonverbální složka projevu 

Podobně jako v předchozím vydání Týdne s prezidentem, i v tomto z 18. ledna nabídne 

režie krátký prostřih na usmívajícího se a kývajícího moderátora, což opět poškozuje 

případný dojem vyváženosti a nestrannosti. Tento dojem se však snaží Jaromír Soukup 

posilovat verbálně. Během vysílání pronáší, že „se snažím ve svých pořadech, jak se říká 

ve fotbale, pískat rovinu.“ Tato vyváženost je však spíše domnělá, což může dokládat 

například výběr hostů v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa ze 16. ledna 2018, o níž píši 

výše. Zároveň podporuje dojem „ostré diskuze“, o níž hovořil například na začátku 

Týdne s prezidentem z 11. ledna, prohlášením, že Miloši Zemanovi nikdy neposkytl 
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témata ani otázky k rozhovoru předem, což je (alespoň u neposkytnutí otázek před 

rozhovorem) běžná novinářská praxe. 

3.1.5. Duel Jaromíra Soukupa 18. ledna 2018 

Obdobně jako Týden s prezidentem, i Duel Jaromíra Soukupa se vysílal42 ve čtvrtek 

večer, pravidelně po deváté hodině právě po prve jmenovaném pořadu. Bez reklamních 

přestávek Duel obvykle trval přibližně osmdesát minut. Jednalo se o politický diskuzní 

pořad, kam Jaromír Soukup zval mezi jedním a třemi hosty z politické sféry. Ve vydání 

z 18. ledna 2018 byli hosty hejtmanka Karlovarského kraje a poslankyně Jana 

Vildumetzová a hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek. 

Verbální složka projevu 

V obvyklém uvítání diváků moderátorem, které opět přesahuje stopáž pěti minut, Jaromír 

Soukup připomene Jana Palacha a pokusí se jeho čin srovnat s jeho současnými 

vrstevníky. Zde se však dopustí chybného zkreslení, kdy dá do mylné souvislosti výrok 

internetové celebrity a samozvaného influencera Jana Plavce „nedošel jsem takhle daleko, 

jen abych došel takhle daleko,“ se studenty filozofické fakulty. Volbou slov se též v této 

souvislosti Jaromír Soukup dopustí manipulace, kdy pronese, že miliardář Pavel Sehnal, 

jehož uskupení Občanská demokratická aliance43 kandidovalo ve volbách do poslanecké 

sněmovny na podzim roku 2017, si chce „podmanit politicky republiku.“ Tato slova jsou 

negativně zabarvena, budí dojem přípravy jakéhosi převzetí politické moci ve státě – 

ODA se přitom pouze neúspěšně účastnila politické soutěže jako ostatní strany. 

Úvodní slovo též Soukup využije k připomenutí étosu jakéhosi svobodného média (což 

implikuje, že ostatní média svobodná nejsou), které funguje bez cenzury. Slovy: „Zde 

nereflektujeme žádné nařízení ze strany státu, ale ani těch, kteří si myslí, že mají právo 

určovat co se smí, a co se nesmí. Svobodného i z toho pohledu, že si do něj zvu hosty já 

sám a do tohoto mého výběru mi nemůže nikdo zasahovat, ani mluvit,“ však Soukup také 

prakticky popře určitý redakční proces, který by měl být pro jakékoliv médium zásadní. 

Takto přizná, že hlavní slovo má on jakožto vlastník i moderátor Televize Barrandov. 

První otázky, které moderátor položil, byly vzhledem k zaměření pořadu nerelevantní. 

Jiřího Čunka se Jaromír Soukup zeptal, jak se má, Jany Vildumetzové, která byla zvolena 

za hnutí ANO 2011 zase jestli „bude líp,“ což je hlavní slogan zmíněného politického 

                                                           
42 Tento pořad Jaromír Soukup zrušil s několika dalšími po ohlášení svého vstupu do politiky. 
43 Právě Jan Plavec spravoval před volbami sociální sítě ODA. 



40 

subjektu. Ta odpověď využila k pozitivní prezentaci vlastní strany, kdy řekla, že líp bude, 

pokud bude vládnout hnutí ANO a Andrej Babiš bude premiérem. 

Podobně jako v jiných pořadech, i zde Jaromír Soukup prezentoval své další aktivity. 

V otázce na první kolo prezidentské volby citoval vlastní agenturu Médea a tím jí tak 

poskytl neplacenou mediální prezentaci, dále v pořadu zmínil svůj pořad Kauzy Jaromíra 

Soukupa. 

V tématu prezidentské volby Jaromír Soukup také až nepřiměřeně obhajuje Miloše 

Zemana, kdy několikrát připomene, že „Miloš Zeman nenavrhuje vystoupení z EU, 

nenavrhuje vystoupení z NATO,“ čímž reaguje na v tomto pořadu nevyslovené vyjádření 

některých Zemanových odpůrců, že prezident „táhne zemi na Východ.“ Snaha kamsi 

vmanipulovat Jiřího Čunka pak končí otázkou „souhlasíte s tou tezí (ona teze je 

Soukupova), že prezident Zeman ani nechce („táhnout“ Česko na Východ)?“ V další části 

pořadu pak Soukup obhajuje rozhodnutí Miloše Zemana neúčastnit se před prvním kolem 

prezidentské volby debat s prezidentskými protikandidáty. 

Vzhledem k tomu, že ani jeden z hostů nebyl přímo zainteresovaným v těchto událostech, 

v tomto Duelu Jaromíra Soukupa moderátor věnoval nepřiměřeně hodně času tématu 

prezidentské volby a sestavování vlády. Těmto tématům byla v pořadu věnována 

prakticky polovina osmdesátiminutové stopáže. 

Pořad se též snažil vysvětlit občanu funkci sdružení Asociace krajů. Jaromír Soukup však 

k jeho představení dal slovo pouze Janě Vildumetzové, která je předsedkyní Asociace. 

Poskytl jí tudíž volný prostor k (sebe)prezentaci. Obdobné „vysvětlovací“ části pořadu 

má na starosti většinou přímo moderátor, případně vstup jiného novináře. 

Určitá část pořadu je také bulvarizační a infozábavní. To nepřímo přizná i sám Soukup 

formulacemi: „Necháme nudného tématu, což je vláda,“ a „abychom nenudili diváky.“ 

Moderátor se též s Čunkem několikrát během pořadu baví ve familiárním duchu, což není 

v souladu se zásadou profesionálního odstupu od zpovídaného. 

Nonverbální složka projevu 

Podobně jako Aréna Jaromíra Soukupa, i Duel má velmi dynamickou úvodní znělku, 

kterou se prolínají starší záběry například z poslanecké sněmovny nebo tiskových 

konferencí vlády. Na rozdíl od znělky Arény, je tato méně agresivní. 
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V tomto vydání pořadu se Jaromír Soukup uchyluje k infozábavnímu a bulvarizačním 

postupům, kdy se zpovídanými hraje hru, při níž Čunek komentuje své předchozí 

kontroverzní výroky a Vildumetzová ukazuje pomocí červené a zelené karty, zdali s nimi 

(ne)souhlasí. V této hře je také zajímavé užití ilustračních fotografií – zatímco u témat 

adopce stejnopohlavními páry nebo matek samoživitelek jsou použity neutrální 

databázové obrázky, u tématu Romů je použita fotografie se spíše negativními 

konotacemi, na níž je dominantním prvkem žena se zamračeným, nesympatickým 

výrazem. Soukup též dvakrát využije bílou tabuli, na níž mají hosté znázornit zaprvé, o 

čem jim vadí a nevadí bavit se s novináři44, a zadruhé, zdali v moderátorem 

představenými výroky je Andreji Babišovi věří45. 

Obdobně jako v Aréně Jaromíra Soukupa i v Duelu přicházely reklamní přestávky náhle 

a opět hosty (dvakrát ze tří případů) přerušily přímo uprostřed promluvy. Kromě již 

zmiňovanému nadřazování zájmu inzerentů nad zájmy diváků to též může být způsobeno 

profesionálními pochybeními Jaromíra Soukupa jako moderátora, kdy reklamní 

přestávky nedokáže včas oznámit a diskuzi tomu přizpůsobit. 

3.1.6. Duel Jaromíra Soukupa – prezidentský speciál 22. ledna 2018 

Speciální vydání pořadu Duel Jaromíra Soukupa Televize Barrandov vysílala 22. ledna 

2018, tedy čtyři dny před konáním druhého kola přímé prezidentské volby. Obvykle 

pořad televize vysílala ve čtvrtek po deváté hodině (21:30, 21:50) a dal se charakterizovat 

jako politický diskuzní pořad. Vydání z 22. ledna bylo zaměřené právě na prezidentskou 

volbu a jediným hostem byl prezident Miloš Zeman, přičemž jeho protikandidát Jiří 

Drahoš účast v pořadu odmítl. 

Verbální složka projevu 

Moderátor začne pořad dlouhým, sedmiapůlminutovým úvodním slovem, v němž přivítá 

diváky a připomene kontext právě speciálního vydání pořadu. Moderátor také zpropaguje 

svůj jiný pořad – Kauzy Jaromíra Soukupa, když prohlásí, že by jeho divák mohl získat 

dojem, že se „v Česku krade více než jinde.“ Dále nabídne svou interpretaci údajného 

českého mesianistického komplexu. Soukup se vyjádří, že to jde často vidět u voleb, kdy 

                                                           
44 Daná témata byla: Andrej Babiš, soukromí, Romové a uprchlíci – tedy naprosto spolu nesouvisející 

oblasti. Dlužno též podotknout, že Romové zde byli na ilustrační fotografii opět zobrazeni značně negativně 

– v určitém stereotypu nebezpečných lidí. 
45 Při této „hře“ se Jaromír Soukup vyjádří na základě informací z úplně jiné kauzy, že Babišova kauza 

Čapího hnízda a možného dotačního podvodu může být zinscenována. Také neoponuje Vildumetzové 

vyjádření, že v této kauze nejsou žádné důkazy, faktem (který vzhledem k předchozím pořadům znal) 

zprávy OLAF, které naopak možný podvod konstatuje. 
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se zjeví „někdo nový“. V tomto případě naráží na Jiřího Drahoše a další poznámkou 

vykreslí Drahošovu politickou nezkušenost spíše negativně. 

Na rozdíl od Týdnu s prezidentem z 11. ledna 2018 Jaromír Soukup podporu Miloši 

Zemanovi v pořadu explicitně nevyjádřil, nicméně implicitně naznačil jeho přednosti ve 

svém úvodním slovu. Formulacemi jako „Všimněte si té představy, že nejlepším politikem 

bude ten, kdo nikdy politiku nedělal. Ale je to opravdu tak?“ nebo „prezident má spojovat 

společnost. Přijde mi, že jakmile společnost začne být příliš jednotná, je to signál něčeho 

špatného. Myslím, že společnost, která není svým způsobem v uvozovkách rozdělená, je 

jako stojatá voda v rybníce (…),“ už v úvodním přivítání u přenosu vlastně moderátor 

naznačí svůj postoj ke kandidátům, byť ho nedeklaruje otevřeně. 

Miloši Zemanovi je často vytýkáno právě dělení společnosti na dva póly. Tohoto 

přirovnání ostatně využije i Soukup, když pokračuje: „Mezi dvěma póly, kladným a 

záporným, může vzniknout náboj, jiskra. Dnes jsme pozvali jednoho prezidenta a 

kandidáta.“ V takovém srovnání zní prezident samozřejmě silněji, relevantněji. 

Z hlediska novinářské etiky sporným momentem z úvodního proslovu by též mohlo být 

Soukopovo hodnocení Drahošova rozhodnutí nezúčastnit se této debaty jako neuctivého. 

Podbízivý přístup Jaromíra Soukupa k Miloši Zemanovi lze vypozorovat v detailu, že mu 

dvakrát popřeje dobrý večer. Z kontextu je přitom jasné, že první popřání si Soukup 

uvědomoval. Dosti neobvyklou praxí pak může být také osobní přivítání první dámy 

Ivany Zemanové v hledišti. Soukup v průběhu pořadu téměř nijak respondenta 

nekoriguje, což dobře demonstruje vyjádření „Já si nestěžuji, že odpovídáte příliš 

dlouho.“ Tím, že Soukup použije ze své pozice moderátora prezidentův termín pražská 

kavárna s negativním příznakem, vlastně přebere i jeho jazyk a s ním implicitně i 

stanovisko, což s výše uvedeným demonstruje porušení zásady novinářské nestrannosti. 

Otázky Jaromíra Soukupa v tomto Duelu jsou opět veskrze nekonfrontační a často též ne 

úplně relevantní jako například: „Co budete dělat v sobotu 27. ledna v asi tak šest večer 

(po oznámení výsledku volby)?“ nebo „Věnoval jste se v knize Petře Buzkové, Stanislavu 

Grossovi, Vladimíru Špidlovi, což pro vás byli takoví zloduši. Připsal byste tam někoho?“ 

Do této kategorie by se dalo také zařadit jakési kvízové testování na Zemanovy bonmoty, 

kdy měl zpovídaný hádat, o kom daná vyjádření pronesl. Během odpovídání Miloše 

Zemana též Jaromír Soukup párkrát v pořadu vyjádří vlastní hodnocení. Například 

prezidentův výrok, že v případě neúspěchu kandidatury mu to bude líto, zhodnotí, že to 
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bylo „lidské.“ K hodnocení svého diskuzního partnera volí tedy pozitivně zabarvená 

slova. 

Jako moderátor nezastupuje Jaromír Soukup druhou, oponentní stranu. Většina otázek, 

které položí, jsou spíše jakési „nahrávací“, které přímo vybízí Miloše Zemana, aby 

vysvětlil daný problém, a tedy i přesvědčil o svém názoru – nikoli jej obhájil. Soukup pak 

navíc reaguje z většiny souhlasně. Na jedno vyjádření například odpoví: „Což 

nepochybně bude pravda.“ Vzhledem k absenci protikandidáta může být posílen dojem 

pro diváka a potenciálního voliče, že předkládaný názor se rovná faktu. Moderátor také 

většinu Zemanových odpovědí doprovázel souhlasným citoslovcem „hm“, což uvedený 

dojem jen posiluje. 

Jaromír Soukup také pochybí v některých faktických otázkách. Například, když Miloš 

Zeman tvrdí, že Nigérie má 400 milionů obyvatel (má jich jen 190,9 milionu), Jaromír 

Soukup toto tvrzení nijak nerozporuje, byť je očividně dosti nadsazené. Ani Zemanovu 

formulaci o Andreji Babišovi jako o „sprostém podezřelém“ nijak nerozporuje, byť v té 

době byl Babiš již v rámci průběhu trestního řízení již ve stavu obvinění. Neumně ve 

svém úvodním slově smíchá období první republiky s hilsneriádou – nepoučený divák 

může získat dojem, že hilsneriáda se odehrávala právě v období od roku 1918 do roku 

1938, a že to byl jeden z předmětů sporů v politice první republiky. 

Nonverbální složka projevu 

Samotné vysílání ze studia otevřou dva záběry na podporovatele Miloše Zemana. 

Pořadem se následně pravidelně prolínají podobné záběry na „spokojené“ obecenstvo. 

Tyto záběry jsou přitom většinou detailního rámce na obličeje jednotlivce. Tato forma 

prezentace má podle mého názoru větší persvazivní funkci než „anonymní dav“, který 

byl například v debatě před prvním kolem prezidentské volby České televize ukrytý ve 

tmě. Jinak se debata odehrává, na rozdíl od běžného Duelu Jaromíra Soukupa, 

v prostorách, kde se obyčejně odehrává Aréna Jaromíra Soukupa. Studio je vyzdobeno 

českou vlajkou, moderátorským pulpitem (který však moderátor využívá pouze jako 

odkladiště poznámek, jinak celou diskuzi vede u zpovídaného), dvěma malými podii 

s křesly pro kandidáty a malými stolky. Takováto scéna budí slavnostně rituální 

atmosféru a usazení zpovídaného na vyvýšené křeslo zase může evokovat nerovnost mezi 

moderátorem a zpovídaným právě ve prospěch zpovídaného. 
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3.1.7. Aréna Jaromíra Soukupa 23. ledna 2018 

Hostem vydání z 23. ledna 2018 byl premiér Andrej Babiš. Sám Soukup fakt, že 

předchozího dne byl hostem prezident a dnes premiér, označí za „moderátorský sen“ a 

využije ho k posílení značky TV Barrandov jako důležitého politického média. 

Verbální složka projevu 

Obdobně jako v jiných pořadech, i v tomto má Jaromír Soukup šest minut dlouhé úvodní 

slovo, které ovšem příliš nesouvisí s dalšími tématy, které následně v pořadu probírá, a 

které tentokrát nabývá podoby jakési zjednodušené morality. Velmi zkreslujícím 

způsobem srovnává nesouvisející věci na půdorysu jednoho z internetových vtipů – uvádí 

počet slov v různých historických dokumentech (desatero přikázání, Deklarace 

nezávislosti USA, Pythagorova věta a další) se soudním spisem v kauze Davida Ratha. 

Tyto dokumenty jsou velmi odlišného zaměření, přesto je Soukup postaví vedle sebe, aby 

následně podpořil právě svou moralitu o jakési „přemyšlenosti“ současné společnosti. 

Host Andrej Babiš byl především zpočátku diskuze mnohem iniciativnější a sám 

nastoloval témata debaty, aniž by ho moderátor jakkoli omezil či korigoval. Dostatečně 

to shrnují Soukupova slova: „Pojďme přijmout vaše téma migrace.“ Podbízivý přístup, 

s nímž Soukup klade otázky také vystihuje určité omlouvání se za následující téma, kdy 

se Soukup vyjádří: „Teď vím, že se rozčílíte, ale musím ho (téma) otevřít: Čapí hnízdo a 

imunita.“ Během probírání tohoto tématu šlo též zpozorovat moderátorovo přijetí 

Babišova narativu o zinscenování kauzy Čapí hnízdo, kdy Soukup postupně prohlásí: 

„Dnes mandátový a imunitní výbor poslance Svobodu z ODS nevydal. Vás ano. Co že tak 

ten mandátový a imunitní výbor změnil názor?“, „Nemrzí vás, že nechtějí slyšet i ty vaše 

argumenty? Že ta kauza mohla být součástí nějaké klientelistické objednávky?“ anebo 

„Myslíte si, že kauza Čapí hnízdo je tedy objednávkou, aby vás politicky zničila?“  

Soukup opět překročí zásady novinářské nestrannosti. Zhodnotí například vystoupení 

hejtmanky Vildumetzové v jeho pořadu z předchozího týdne jako „excelentní“ nebo 

prohlásí v oslavném a burcujícím tónu: „Já vám musím říci, že co Andrej Babiš v životě 

chtěl, tak toho taky dosáhl.“ Jaromír Soukup během pořadu opět otevřeně vyjadřuje svá 

stanoviska, propaguje své další pořady, klade nekonfrontační otázky, přičemž v některých 

je přímo ve způsobu, jakým jsou položeny, ukryt souhlasný tón s tím, jak se zpovídaný 

již dříve vyjádřil. Například pokud se během diskuze zmíní jméno Miroslava Kalouska, 

Soukup též vůbec nezastírá antipatie, často o něm také mluví s despektem, což je opět v 

rozporu se zásadou novinářské nestrannosti. Obdobně jako tyto okamžiky působí také 
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familiární tón, k němuž debata párkrát sklouzne – například když Babiš zkouší Soukupa 

z vize hnutí ANO.  

Neverbální složka projevu 

Největšího pochybení z hlediska novinářských zásad se tentokrát Soukup dopustil 

v neverbální komunikaci. Zarážející moment v pořadu nastal, když ve 39. minutě Andrej 

Babiš pronesl, že je příliš pozdě odejít z politiky. Soukup se po tomto prohlášení otočil 

k publiku a do kamery a naznačil gestem potlesk (Příloha č. 8). I v tomto vydání Arény 

je přítomna tabule, pomocí níž opět řeší nerelevantní téma. Andrej Babiš má posoudit 

čtyři předložené osobnosti, jak moc „zlobily“, přičemž i tento výběr osobností je zvláštní 

– Jaroslav Faltýnek jako místopředseda hnutí ANO, Tomio Okamura jako předseda SPD, 

Miroslav Kalousek z TOP 09, u nějž je všeobecně známý Babišův názor na něj a 

moderátor České televize Václav Moravec. V práci s kamerou jsou v pořadu opět 

přítomny podhledové záběry, zaměřování moderátora i když hovoří host nebo časté 

snímání spokojeného publika. Snahu o dynamický politický pořad, kterou nastiňuje už 

úvodní znělka, také nastiňují rychlé prostřihy během moderátorova úvodního slova, jeho 

pohyb po studiu a dramatická hudba znějící v pozadí. 

3.1.8. Kauzy Jaromíra Soukupa 24. ledna 2018 

Hlavním tématem tohoto vydání pořadu byla jedna konkrétní složka z větší kauzy 

zneužívání evropských dotací na severozápadě Čech. Pořad se týkal především 

odsouzeného podnikatele Alexandra Nováka a státního zástupce Ladislava Kosána. 

Verbální složka projevu 

Ve vydání pořadu jsou přítomny elementy z vydání z předchozího týdne (hovorový jazyk, 

oslovování diváka nebo užívání první osoby plurálu). Moderátor je užívá patrně 

k posílení persvazivnosti pořadu a také k lepšímu navázání kontaktu s divákem. Tomu 

odpovídají i první slova evokující vyprávění anekdoty – „To vám musím říci,“ –, která 

po začátku pořadu Soukup pronese. Obecně se tón relace dá popsat jako lidový, což 

dokládá volba hovorových a výrazů obecné češtiny a ustálených slovních spojení 

(„basa“, „patálie“, „trochu to smrdí“ apod.). 

Přesto lze mluvit například o lepší práci se zdroji, kdy moderátor několikrát zmíní, odkud 

čerpal informace (rozsudek, obvinění atd.). Speciálně však pracuje s odkazy na jiná média 

– ta až na jednu výjimku nejmenuje46. Zde lze zpozorovat střet zájmů Soukupa jakožto 

                                                           
46 Během celého pořadu se odvolává na rozhovory v médiích, přesto zmíní pouze jednou Mladou frontu 

Dnes. 
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moderátora a vlastníka televize, na které se pořad vysílá. Nechce „posilovat“ značku 

konkurence jeho vlastních podnikatelských aktivit. Neuváděním médií, z nichž Soukup 

čerpal, znevýhodňuje jeho konkurenci. 

V pořadu se neustále opakují některé informace, Soukup celkem šestkrát zrekapituluje již 

řečené. Domnívám se, že to může mít dvě příčiny – buď své diváky podceňuje, nebo si je 

naopak vědom demografie pravidelných diváků TV Barrandov (viz kapitolu 5) a 

přizpůsobuje tomu i předávání informace. 

Problematickým se může jevit snaha pořadu, aby bylo „jasné, kdo je lump a kdo hrdina, 

klaďas.“ Pokud by se Jaromír Soukup řídil touto zásadou, může se dopustit fatálních 

zkreslení v informování o realitě. Naopak v Kauzách Jaromíra Soukupa lze spatřit 

pozitivní hodnotu v určité formě vzdělávání diváků o průběhu trestního řízení, roli orgánů 

činných v trestním řízení a dalších. V tomto vydání například Jaromír Soukup připomene, 

co ze zákona smí a nesmí vykonávat státní zástupce mimo svou pracovní činnost. Kauzy 

Jaromíra Soukupa by se daly označit za televizní mutaci novinářského žánru soudničky47 

s jejím zaměřením na různé případy a soudní řízení. Ambici být jakýmsi investigativním 

pořadem Kauzy Jaromíra Soukupa nenaplňují – zřídkakdy totiž přinášejí nějaké skutečně 

nové informace a připomínají tak spíše kompilát známých faktů souvisejících s danými 

kauzami. 

Nonverbální složka projevu 

V nonverbální komunikaci prakticky platí totéž, co je uvedeno u Kauz Jaromíra Soukupa 

ze 17. ledna 2018. Soukup opět často ukazuje do kamery stejně jako prezentuje obrázky 

aktérů příběhu. 

3.1.9. Duel Jaromíra Soukupa 25. ledna 2018 

Hostem posledního lednového vydání Duelu Jaromíra Soukupa byl 1. místopředseda a 

předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Pořad se vysílal 25. ledna 

2018 od 21:25 hodin. S hostem moderátor probíral několik témat – od blížícího se 

druhého kola prezidentské volby přes hledání důvěry vládě po kauzu Čapí hnízdo. 

                                                           
47 Soudničku definuje Nora Dolanská (In: Osvaldová, Halada, 2002, s. 175) jako: „klasický útvar 

meziválečné publicistiky soustřeďující se na soudní případ z pohledu justičního projednávání (…) 

v klasické soudničce býval uveden rozsudek a mravní ponaučení čtenářům.“ Samozřejmě Kauzy Jaromíra 

Soukupa nenaplňují tuto definici zcela, přesto lze pozorovat průniky – například Soukupem často 

předkládaná určitá moralita (zvláště v úvodních slovech moderátora) na daném případu. 
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Verbální složka projevu 

Výběr témat je patrně v pořádku – ovšem věci jako tón, jakým moderátor předkládá 

otázky a daná témata řeší, konverzuje s hostem a v některých případech prakticky pouze 

opakuje již řečené z některého ze svých předchozích pořadů, už mohou být z hlediska 

novinářské etiky problematické. Sám Soukup se snaží dojem objektivity opět posilovat 

třeba promluvou, že „nikoho ze zmiňovaných (obviněných a následně osvobozených 

politiků) jsem neviděl. Věru Jourovou jsem viděl asi před deseti lety na deset minut.“ 

Moderátor se opět nevyhýbá vlastním soudům o probíraných tématem a osobách. 

Například v pozitivním tónu hodnotí osobu Andreje Babiše pomocí formulací jako: „Pan 

Babiš není ten, kdo odchází z ringu,“ nebo „Je typickým vizionářem. Má nějakou vizi a 

tedy to, jak říkáte, tyhlety půtky a různé podrazy bere jako součást toho a překonává to 

s lehkostí.“ Naopak vyloženě negativně zareaguje Soukup na Faltýnkovu poznámku, že 

byl velmi smutný, když se strany TOP 09 a STAN dostaly ve volbách z roku 2017 do 

poslanecké sněmovny, slovy: „To se nedivím.“ 

Neobjektivní moderátorův přístup lze též spatřit u tématu Čapího hnízda, kdy obdobně 

jako v rozhovoru s Andrejem Babišem, Jaromír Soukup bez jakýchkoliv výhrad přijímá 

narativ o možném zinscenování celé kauzy, a ještě tento sám rozvíjí formulacemi typu: 

„„Mně vadí, že by bylo možné použít klientelistickou síť v policii k tomu, aby někdo 

nepohodlný byl odstraněný z politiky.“ Když se v další své promluvě vyjádří, že „nenašel 

jediného politika z jiných politických stran nebo neslyšel, který by nějak kriticky k té kauze 

přistupoval,“ slovem kritický samozřejmě myslí přijetí daného narativu. Za další 

moderátorské pochybení jde označit, když Faltýnek dvakrát nazve celou kauzu „účelovou 

sračkou“ (respektive „sračkou na zakázku“) a Jaromír Soukup jej nevyzve ani v jednom 

případě, aby se neuchyloval k vulgarismům. Kromě narativu Andreje Babiše a Jaroslava 

Faltýnka o zinscenování kauzy opět Jaromír Soukup používá převzatý termín Miloše 

Zemana pražská kavárna. 

Podobně jako v Duelu z předchozího týdne i v tomto vydání Soukup hájí Miloše Zemana, 

má opět tendenci vysvětlovat, že argument východní orientace Miloše Zemana neplatí 

apod. Na bílé tabuli tentokrát host vyjádřit na škále s póly „super vyjednávání“ a „utrpení 

vyjednávat“, jak dobře či špatně se hnutí ANO jednalo s jinými parlamentními stranami 

o možné vládní spolupráci. Nelze prakticky odhalit klíč, kterým moderátor sestavil pořadí 

– první se zeptá na strany KSČM a SPD, následně na ODS, TOP 09, Piráty a ČSSD. 

Z dotazníku jsou úplně vyloučeny KDU-ČSL a STAN. Protože Jaroslav Faltýnek za 



48 

nejlepší vyjednávání označil právě to s KSČM a SPD, lze číst Soukupovu promluvu: „Já 

moc nevěřím, pane Faltýnku, že politika, sestavování vlády a tyto závažné věci se dělá 

jenom na základě anonymních průsečíků. Já věřím, že vztahy mezi lidmi, že mezilidské 

vztahy v tom hrají velkou roli,“ jako vybízení právě ke spolupráci těchto tří stran a 

ovlivňování diváka, aby této kombinaci přál. 

Atmosféra pořadu je opět velmi familiární, kdy oba aktéři spolu vtipkují (moderátor 

zažertuje, jestli se pod hostem nezřítí židle), v přímém přenosu se vsadí o láhev vína a 

následně Faltýnek navrhne její společnou konzumaci oběma zúčastněnými, host osloví 

moderátora neoprávněným titulem, a ten se téměř nebrání chybnému oslovení. 

Veškeré tyto znaky pak dokreslují obraz neprofesionálně zvládnuté úlohy moderátora, 

který selhává jak v dodržení novinářské objektivity a nestrannosti, tak i profesionálních 

standardů politické debaty. Obdobně jako v jiných pořadech, i zde moderátor připomíná 

a prakticky inzeruje své jiné pořady (Aréna, Kauzy). V úvodním slovu Soukup 

zkreslujícím způsobem pracuje s evropských výzkumem o sympatičnosti občanů různých 

evropských států a následně to zasadí do narativu, že Čechům výzkum uškodil. To mu 

následně poslouží k vyzvání diváka, aby průzkumům (i těm předvolebním) oddaně 

nevěřil. Prostor, který se mu zde nabídl jako vlastníkovi mediální agentury Médea k 

vysvětlení, a tedy i vzdělání diváka, proč jsou výzkumy nepřesné a co ovlivňuje jejich 

výsledek, bohužel moderátor nevyužil. 

Nonverbální složka projevu 

Posledních sedm minut pořadu je opět věnováno Soukupově tabuli. Tentokrát ji televizní 

pomocníci přivezou do studia přímo ve vysílání a vše je sledováno dvěma kamerami, 

přičemž je v obrazu paralelně druhé okno, v němž se odehrává paralelně příjezd rekvizity, 

jen z jiného úhlu. To navozuje dojem důležitosti a zásadnosti této části pořadu (podobně 

se většinou snímají příchody důležitých osobností či zásadní okamžiky dané události).  

Závěr 
Vzhledem k unikátní situaci, kdy vlastník a ředitel televize moderuje (potažmo 

moderoval) většinu primetimových pořadů dané televize, je na místě říci, že přímo 

vysílání ovlivňuje. Nasvědčují tomu i některá jeho vyjádření ze sledovaných pořadů jako 

například, že hosty si do svých pořadů zve pouze Jaromír Soukup sám a „nikdo mu do 

toho nemluví“. Práce měla za cíl prozkoumat vliv vlastníka na novinářskou práci dané 

stanice.  
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V teoretické části jsem popsal některé pojmy mediální teorie, které souvisejí s tématem 

práce. Vzhledem k (nevyřčené) politické profilaci TV Barrandov bylo vhodné nastínit 

historické období stranického tisku. Jelikož je Jaromír Soukup mediálním magnátem, 

který navíc založil i politické hnutí, spatřuji určitou podobnost mezi ním a italským 

podnikatelem a bývalým premiérem Silviem Berlusconim. Otázkou do budoucna zůstává, 

jakou měrou budou nadále Soukupova média instrumentalizována v rámci politické 

soutěže, do níž se chce Jaromír Soukup podle všeho též zapojit. To může být předmětem 

dalšího výzkumu. 

Díky teoretické části lze též říci, že Jaromír Soukup jako moderátor a vlastník televize je 

rozhodně ve střetu zájmů, který se promítá i do výsledné podoby jeho pořadů. Ve 

výzkumném materiálu Soukup ani jednou nepoužil jiné průzkumy než ty, které 

zpracovala s ním majetkově svázaná agentura Médea. Zároveň pořady často 

neočekávatelně narušovaly reklamní přestávky, na něž moderátor nedokázal dostatečně 

včas upozornit nebo tomuto faktu diskuzi přizpůsobit – občas například pauza přerušila 

řečníka uprostřed věty. Televize jako by nadřazovala zájem inzerentů nad zájem diváků. 

Tím splňuje Habermasem (2000, s. 286) formulovanou transformaci médií k přeměně od 

institucí publika k institucím privilegovaných osob určených k prosazování soukromých 

zájmů těchto osob – u tohoto inzertního segmentu tak lze vidět upřednostnění zájmů 

ekonomických. Na příkladu pořadu Týden s prezidentem lze demonstrovat, jak je 

potenciální novinářská profesionalita podřízena prosperitě firmy. Televize Barrandov je 

jediným médiem, které nabízí rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem s takto 

krátkou periodicitou. Pokud by moderátor kladl příliš konfrontační otázky, může o tuto 

exkluzivitu přijít, a tak ztratit i některé diváky a s nimi i zájem inzerentů. Podbízivý 

přístup k prezidentovi také může ovlivňovat fakt, že v minulosti do televize investovala 

čínská firma CEFC, jejíž české aktivity Miloš Zeman v minulosti podporoval. Pokud by 

si tedy televize prezidenta nějak znepřátelila, mohlo by to ovlivnit i čínský kapitál uvnitř 

jejích struktur. 

Domnívám se, že TV Barrandov naplňuje také výše uvedené znaky bulvarizace a 

infozábavy.  V pořadech Jaromíra Soukupa sledovaného období lze za definující 

infozábavní a bulvarizující prvek považovat bílou tabuli, jejíž prostřednictvím Soukup 

nastoloval nerelevantní témata diskuze – většinou se na ní řešila nepodstatná, ovšem 

zábavná podtémata („Kdo z uvedených lidí nejvíce zlobil?“). Pokud bylo dané téma 

relevantní, pak s ním moderátor pracoval minimálně nevhodně.  
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Z výše uvedeného soudím, že v teoretické části uváděné koncepty jako komodifikace 

žurnalistických produktů, bulvarizace a infozábava, střet zájmů nebo vliv vlastníka na 

redakční obsah média v rámci prosazování vlastních cílů jsou v pořadech Jaromíra 

Soukupa přítomné a často, zdá se, i do jisté míry amplifikované oproti míře, kterou 

stanovuje (nejen) citovaná odborná literatura.  

Jaromír Soukup ve své úloze novináře-moderátora většinou spíše selhává. Nedokáže si 

sám vzít slovo, do jeho otázek se promítají jeho vlastní stanoviska, nevyvarovává se 

hodnocení daných témat a osob ze své perspektivy, dává najevo sympatie a antipatie, 

nepřímo hájí kandidáta na prezidenta Miloše Zemana, hosty zpravidla nekonfrontuje 

s jejich postoji. Vzhledem ke složení hostů pořadů lze též ve sledovaném období hovořit 

o nevyváženosti různých ideových proudů zastoupených na české politické mapě. Vše 

doplňuje i určitá neprofesionalita moderátorského výkonu jako přeřeky48, neschopnost 

vyjádřit otázku stručně, časté odbíhání pro další papíry s poznámkami aj. 

Problém Jaromíra Soukupa lze patrně shrnout citací z jeho prezidentské debaty. Miloš 

Zeman prohlásil: „Proboha, pane Soukupe, vždyť vy nejste novinář.“ Jaromír Soukup 

skutečně není novinář, sám odpoví, že je vlastník médií – jako novinář se tedy nevnímá 

a logicky tak nerespektuje novinářské zásady, které mu nejsou vlastní a zažité předchozí 

novinářskou praxí. Přesto by je však měl jakožto moderátor pořadů s novinářským 

jádrem, dodržovat, což ostatně několikrát konstatovala i Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání. 

Samozřejmě by byl možný další výzkum týkající se Televize Barrandov nebo 

Soukupových pořadů – například by šlo stanovit zkoumané období šířeji, zaměřit se na 

skladbu hostů a způsob moderátorova kladení otázek nebo pomocí sémiotické analýzy 

prozkoumat pozitivní a negativní způsob, jakým se v Televizi Barrandov hovoří o 

různých tématech v porovnání s ostatními kanály. V budoucnu by též šlo zkoumat 

politickou instrumentalizaci Soukupových médií, zvláště pak bude-li skutečně 

kandidovat na prezidenta v roce 2023. Součástí práce měl být též hloubkový rozhovor 

s Jaromírem Soukupem, avšak nepodařilo se mi jej kontaktovat a Televize Barrandov na 

žádosti nereagovala. 

  

                                                           
48 U přímých přenosů tento nedostatek lze pochopit, ale u pořadů, které měly možnost střihu jako Kauzy 

Jaromíra Soukupa je ponechání těchto situací až zarážející. 
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Summary 
Jaromír Soukup as the owner of TV Barrandov affects its individual programmes where 

he acts as a host. He said, during one of the programmes which were part of the research 

of this thesis, that he had the final word which guests will be invited, and which topics 

will be discussed. This approach suggests that Soukup is independent of any kind of 

editorial regulation. Regarding the fact that Jaromír Soukup has announced that he will 

be politically active and due to this proclamation, he founded a political party called List 

Jaromíra Soukupa, it is difficult to say how (or even if) his media will be instrumentalised 

in political competition. 

Journalistic qualities of Jaromír Soukup are not convincing. He usually expresses 

sympathies or antipathies while he or some of his guests are talking about certain topics 

or persons. He usually does not confront interviewed politicians with their opinions and 

already-said statements. Czech Broadcasting Council have already noticed these 

misconducts. 

TV Barrandov’s programmes hosted by Jaromír Soukup can serve as an example how 

ownership can directly affect journalistic production of the medium house. It is the most 

visible example in the Czech media landscape, where other politicians as the Prime 

Minister Andrej Babiš or a member of Senate Ivo Valenta own media. Unlike Soukup 

they do not have as significant (or visible) influence of editorial work as he does. 
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https://www.barrandov.tv/video/118460-arena-jaromira-soukupa-23-1-2018
https://www.barrandov.tv/video/118360-kauzy-jaromira-soukupa-24-1-2018
https://www.barrandov.tv/video/118992-duel-jaromira-soukupa-25-1-2018
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Příloha č. 1: Podíl sledovanosti za prosinec 2018 (graf) 

 

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere 

Příloha č. 2: Podíl sledovanosti televizí za rok 2018 (graf) 
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Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere 

Příloha č. 3: Porovnání sledovanosti mezi léty 2016 a 2017 (graf) 

 

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere (prostřednictvím Výroční zpráva Barrandov Televizní 

studio a. s. 2017, s. 15). 

Příloha č. 4: Podíl sledovanosti za únor 2019 (graf) 

 

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere 
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Příloha č. 5: Logo časopisu Týden (obrázek) 

 

Zdroj: Facebook časopisu Týden 

Příloha č. 6: Logo pořadu Týden s prezidentem (obrázek) 

 

Zdroj: Televize Barrandov 



 

Příloha č. 7: Usmívající se Jaromír Soukup během rozhovoru s Milošem 

Zemanem z 11. ledna 2018 (obrázek) 

 

Zdroj: Televize Barrandov 

Příloha č. 8: Gesto Jaromíra Soukupa naznačující potlesk z pořadu z 23. ledna 

2018 (obrázek)  

Zdroj: Televize Barrandov 

 


