
Abstrakt 

 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo nalézt na stránkách titulu Na vlastní oči 

schémata, která charakterizují bulvární tisk ve své specifické podobě politického bulváru.  

Předmětem analýzy se stal časový úsek let 2016 až 2019, během něhož vyšel uvedený titul 

celkem ve čtyřech vlnách, které vždy souvisely s příslušnou předvolební kampaní. Titul Na 

vlastní oči byl vydáván nejprve anonymně, teprve později se k jeho vydávání přihlásil Jan 

Čížek, vydavatel regionálních radničních novin a kandidát strany Svoboda a přímá demokracie 

(SPD). Konečným zadavatelem novin se stala v dalším období přímo tato politická strana  

V první vlně vydavatelské činnosti se autoři tohoto titulu soustředili na dehonestační 

kampaň proti tehdejší kandidátce do Senátu Parlamentu České republiky a v širších 

souvislostech pak i celé tehdejší opozice v rámci Zastupitelstva městské části Praha 10. 

V pozdějších vydáních titul pracoval především s tématy, jejichž cílem bylo vyvolání strachu 

z blíže nedefinovaného nebezpečí spojeného s uprchlickou krizí a z obav z neznámého 

v podobě islámského náboženství, které bylo vždy spojováno s hrozbou terorismu. 

V souvislosti s volebním programem SPD byla komunikována i nepodložená kritika Evropské 

unie a rovněž je kladen vysoký důraz na ochranu národních zájmů, patriotismus a 

nacionalismus. Z politických konkurentů na domácí politické scéně se cílem této antikampaně 

stala především Česká pirátská strana, která byla v předmětném období novou politickou 

entitou, s velkými nadějemi na vstup do parlamentní politiky země. Politika negativní kampaně, 

založená na masové publikaci nepodložených tvrzení, pomluv, hoaxů a polopravd se na 

stránkách tohoto titulu koncentrovala do ojedinělé formy tištěného politického bulváru.  

Ve svém obsahu splňuje titul Na vlastní oči veškeré grafické i obsahové znaky 

bulvárního tisku. S těmito formáty aktivně pracoval titul v rovině tiskového rozložení stran, kdy 

používal neproporčně velké titulky, které ve srovnání s textovou částí novin, v mnoha 

případech nekorespondovaly s prezentovaným nadpisem. Fotografie pak byly užívány jako 

specifický komunikát, zcela poplatný danému kódu ve vztahu ke kontextu tohoto média. Práce 

s kolážemi, infografikou a barevným spektrem u kritizovaných osob a stran byla v kontrastu 

s vizuální prezentací představitelů a kandidátů SPD, stejně jako politiků blízkých této straně. 

Tito evropští a světoví politici byli v rámci titulu opakovaně použiti pro demonstraci šíře hnutí, 

které není pouze lokálního charakteru a odvolává se na širší změnu ve světové politice. 

Bulvarni tisk přirozeně působí velmi emotivně a v rovině politické kampaně jde o 

výraznou snahu SPD využít tohoto vlivu při rozhodování voličů v době politického volebního 



souboje. Dosažené volební výsledky naznačují, že tato taktika je úspěšná především u voleb do 

zastupitelských orgánů, při nichž je omezen přímý kontakt mezi kandidáty a voliči. V situaci 

voleb do místních ogránů samosprávy dosáhla strana relativně nižších úspěchů, navzdory velmi 

masivní celoplošné propagaci. 


