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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá podobou úvodníků a editorialů. Prezentuje jejich různé
interpretace a charakteristiky a klade si za cíl určit, zda je lze rozlišovat jako dva specifické
útvary, či zda se jedná pouze o rozdílné pojmenování jednoho žánru.
První část práce předkládá několik definic charakterizujících úvodníky a editorialy
a zmiňuje také historický vývoj úvodníku, a to především v českých zemích. Jedna z kapitol
je věnována i postavení úvodníku v Lidových novinách a zmiňuje nejen Ferdinanda
Peroutku jako tamějšího úvodníkáře. Popsán je rovněž vstup zahraničního editorialu do
českého mediálního prostředí a následné mísení prvků úvodníku a editorialu na stránkách
společenských periodik. Představeno je také postavení editorialu v angloamerických
médiích.
Stěžejní část bakalářské práce dále tvoří analýza úvodníků v týdeníku Reflex a editorialů
v Týdeníku Echo ve vymezeném časovém období, jež je provedena na základě několika
určených kritérií. Vyhodnocení výsledků analýzy umožní provést komparaci zkoumaných
útvarů, ke které je přistupováno s pěti předem stanovenými hypotézami. Jejich potvrzení
či vyvrácení pak ovlivní formulování závěru.

Annotation
This bachelor’s thesis deals with the introductory of úvodník and editorial. It presents their
different interpretations and characteristics and aims to determine whether it can be
distinguished as two specific genres, or whether it is only two different designations of the
same genre.
The first part of the thesis presents several definitions characterizing úvodník and editorial
and also mentions the historic developement of úvodník, especially i teh Czech lands. One
of the chapters is also devoted to the position of úvodník in Lidové noviny and mentions not
only Ferdinand Peroutka as the local úvodník writer. The entry of foreign editorial into Czech
media environment and the subsequent mixing of elemnts of úvodník and an editorial on the
pages of social periodicals is also described. and the entry of foreign editorial into Czech
media enviroment. As well it presents the position of editorial in Anglo-American media.
The main part of the bachelor’s thesis consists of an analysis of úvodník in the Reflex weekly
and editorials in the Echo Weekly in a defined period of time, which is performed on the

basis of several specified criteria. The evaluation of the results of the analysis will make it
possible to make a comparation of two genres, which is approached with five predetrmined
hypotheses. Their confirmation or disproof will then affect the formulation of the conclusion.
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Comparation of úvodník and editorials in weekly magazines Reflex and Echo with
emphasis on variability of genres
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Úvod
Úvodník jakožto žánr, který prezentoval hodnoty a politické směřování tisku, získal své
pevné místo na první straně novin již začátkem devatenáctého století. Od té doby prošel
v prostředí českého novinářství vývojem. Se vznikem politických stran se naplno projevilo
propojení úvodníků s politikou a jejími představiteli, což vyniklo především v období první
republiky. Velké změny však žánr zaznamenal po nástupu komunistické strany k moci,
kdy se z úvodníků stala většinou programová prohlášení různých institucí. To přispělo
k tomu, že po roce 1989 ztratil tento útvar své postavení na titulních stranách deníků a do
vlastní podoby si ho přetvořila nově vznikající společenská publicistická periodika.
Právě v této době se však začal objevovat také editorial, typický pro angloamerická média,
který si česká média přetvořila do podoby odpovídající úvodnímu textu. Tím začalo
docházet k mísení prvků obou žánrů a mizení jejich atributů, které by úvodníky a editorialy
vzájemně odlišovaly. Ve své bakalářské práci tedy budu za pomoci analýzy úvodníků
a editorialů týdeníků Reflex a Echo ve vymezeném období od července do prosince roku
2018 interpretovat dnešní podobu těchto dvou útvarů. Na základě komparace se následně
pokusím vyvodit závěr, zda lze editorial odlišit jako samostatný specifický útvar, či zda
se jedná pouze o rozdílné pojmenování úvodníku.
V rámci přiblížení úvodníků i editorialů se úvodní část práce věnuje jejich možným
interpretacím a charakteristikám s ohledem na proměnu dnešního úvodníku. Popsán je také
historický vývoj tohoto žánru, a to jak v prostředí světové, tak domácí žurnalistiky. Zde tvoří
podstatnou kapitolu pojednání o úvodnících v Lidových novinách, v nichž zaujímaly
významné postavení.
Pro obsahovou analýzu jednotlivých úvodníků a editorialů jsem stanovila určitá kritéria,
která budu v textech vyhledávat a hodnotit a na jejichž základě následně provedu komparaci.
Kritéria odpovídají zmíněným charakteristikám a interpretacím a bude se jednat o autorství
textu, prvky hodnocení a subjektivity, znaky persvaze, zda je prezentováno stanovisko
šéfredaktora (či jiného autora) nebo celé redakce a zda text informuje o obsahu vydání.
Výsledky poté zaznamenám do dvou tabulek.
Ke komparaci budu přistupovat s pěti předem stanovenými hypotézami, jež vycházejí jak
z nastudovaných definic a výkladů úvodníků a editorialů, tak z pravidelného sledování
těchto dvou útvarů v týdenících Reflex a Echo. První hypotéza předpokládá, že úvodníky
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v týdeníku Reflex vyjadřují především šéfredaktorův osobní názor a bývají více kritické.
Dále se očekává, že pojednávají především o jedné konkrétní situaci a nevěnují prostor
tématům týdeníku. Třetí hypotéza tvrdí, že editorialy v Týdeníku Echo píší často i jiní
členové redakce, a je-li jejich autorem šéfredaktor, promlouvá často za celou redakci. Podle
čtvrté hypotézy editorialy reagují na aktuální celospolečenské dění a volí věcnější formu
vyjadřování. Poslední hypotéza pak říká, že editorial většinou informuje o obsahu vydání.
Vyhodnocení komparace a také využití komentářů obou šéfredaktorů zmíněných periodik
umožní dojít k formulování závěru, zda lze editorial v jeho české podobě odlišovat
od úvodníku jako specifický žánr.
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1

Charakteristiky žánru úvodníku

Na základě jedné z elementárních definic lze úvodník chápat jako „druh článku zaujímající
zásadní (či morální) stanovisko vedení listu, vydavatele, redakce k nějakému aktuálnímu
problému“.1 Autoři rovněž dodávají, že úvodník „vychází z faktů, které jsou už známé
a zpravodajsky zpracované, dále je pak doplňuje, vydává své stanovisko se snahou ovlivnit
čtenáře“.2 Právě reakce na již známou skutečnost, uvádění stanoviska a hodnocení jsou
charakteristickými znaky publicistiky. V oblasti publicistické není kladen požadavek
na objektivitu a vyváženost, stejně jako na zdržení se osobních soudů autora. Výsledkem
publicistických textů pak může být „poznání a eventuálně přesvědčení a získání
recipienta“.3
Úvodník tak lze podle výše zmíněných charakteristik zařadit mezi publicistický analytický
útvar či žánr.

1.1 Zpravodajský a publicistický styl
Základ zpravodajských textů tvoří informování o pro recipienty nových, aktuálních
událostech a jevech. Jak uvádí Minářová, „zpravodajská sdělení jsou provázena snahou o co
největší rychlost v podání informací a autoři textu usilují o objektivitu. (…) Zpravodajské
texty jsou charakteristické myšlenkovou hutností, nasyceností fakty, stručností sdělení,
konkrétností a pojmovou srozumitelností. Aktuální téma a obsah ve zpravodajských textech
je formulován tak, aby adresát dostal odpovědi na to, co se stalo, kdy a kde se to stalo, kdo
to udělal, eventuálně stručně jak a proč, ale hlubší analýza zpráv a uvádění tématu do
širších souvislostí se většinou neočekává.4
Publicistický styl definuje Bečka jako takový, jenž má za úkol čtenáře informovat
i formovat, ale také působit na vůli a na city.5 Na rozdíl od zpravodajských textů se tedy
publicistika zakládá na snaze již známá fakta, která publikum načerpalo prostřednictvím
zpravodajství, dále analyzovat, komentovat, zaujmout k nim určité stanovisko. Autor
publicistického textu se může pokoušet ovlivnit recipienta tím, že mu předkládá osobní
pohledy na analyzovanou problematiku, eventuálně i možnosti řešení. Významně se tak zde
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HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2017, s. 271.
Tamtéž.
3
Tamtéž.
4
MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011, s. 176.
5
BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992, s. 33.
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uplatňuje funkce persvazivní neboli přesvědčovací. Podle Minářové také „jazykové
prostředky ozvláštňující komunikát přispívají k záměrnému formování postojů a názorů
adresáta. (…) Prostřednictvím obrazného vyjádření dochází k ovlivňování a přesvědčování
adresáta a autoři také odhalují své názory a postoje k tématu.“6

1.1.1 Definování žánru úvodníku
Již název samotný naznačuje, že úvodník od počátku nacházel své místo na samém začátku
novin či jiného periodika. Podle Jílka však může být označení „úvodník“ v novinových
redakcích neterminologicky užíváno také pro tzv. otvírák, tedy jakýkoli úvodní tex vydání,
který „je umístěn v horní polovině titulní strany a většinou pokračuje na vnitřních stranách,
případně na něj navazuje textový komplex.“7
Jak již bylo řečeno, úvodník jako jeden z publicistických útvarů svou formou reaguje
na již známou skutečnost, ke které se dále vyjadřuje. Onou skutečností je přitom většinou
aktuální politická či společenská situace, přičemž vyjádření autora úvodníku bývá spíše
kritické. Jílek také upozorňuje na argumentaci úvodníku, která se předpokládá věcná,
předmět sdělení by měl být zařazen do širších souvislostí. Některé politické úvodníky však
dle něho „mají aktualizovanou podobu, která užívá obrazného, patetického vyjadřování,
nevěcné argumentace. Výsledné texty jsou čtivé, působivé a umožňují snazší naplnění funkce
než texty nocionální, obsahově nasycené fakty se složitou argumentací.“8 Jak praví jedna
z definic, „žánr měl od počátku zastávat jasný, někdy až morální postoj k dobovým
událostem, zpravidla v duchu stanoviska média, vydavatele a redakce obecně.“9 Autor
se pak většinou snažil čtenáře ovlivnit v jeho dalším smýšlení o dané události. Úlohou
úvodníku tedy bylo události nejen vysvětlovat, ale rovněž naznačovat směr10, což může být
chápáno jako jedno z kritérií, které ho odlišovalo od žánru komentáře.
Komentář jako jeden ze základních publicistických analytických textů staví na rozvíjení
základní teze, kterou si jeho autor předem stanovil. Tato teze je přitom založena
na již známých faktech. Stěžejní úvodní myšlenka je dále argumentována a následně

6

MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011, s. 175.
JÍLEK, Viktor. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 90.
8
Tamtéž.
9
OSVALDOVÁ, Barbora a Jana ČEŇKOVÁ. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Praha:
Academia, 2017, s. 33.
10
Tamtéž.
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jsou z ní vyvozeny závěry.11 Pro komentář je projev osobního názoru pisatele typický,
v některých případech bývá psán v první osobě. Zároveň je však na autorovi, zda svůj výklad
„ukončí výrazným postojem nebo nechá čtenáře či posluchače, aby si závěr udělal sám
(…)“.12 To odkazuje na výše zmíněné kritérium, které komentář může odlišovat
od úvodníku.
S ohledem na skutečnost, že komentář je obvykle prezentován jako autorská záležitost, bývá
podepsán. To také může být určeno jako jedno z dalších kritérií odlišování žánru komentáře
a úvodníku. Jedna z definic k tomu však uvádí, že „může jít jak o názory autora, tak
o stanovisko redakce, popřípadě se autor komentáře odvolává na oficiální názory jiných.
Některé komentáře nesou výrazné rysy individuálního stylu autora a tisk dle zvyklostí
zveřejňuje nejen plné jméno autora textu, ale někdy bývá připojena i jeho fotografie.“13

1.1.2 Proměna dnešního úvodníku
Vzhledem k tomu, že žánry úvodníku a komentáře v průběhu času splývaly, úvodník ve jeho
„čisté“ formě je v nynější době obtížné jednoznačně definovat, i přesto, že je stále označován
za specifický žánr s formálními náležitostmi. Hlavní změnou je však ústup úvodníku
z titulních stran novin spíše na strany společenských periodik. Zde je útvaru ve většině
případů věnována celá samostatná strana, což je samozřejmě odlišné od umístění úvodníku
v periodikách novinového formátu. V minulosti se úvodníky tiskly běžně vlevo na první
straně novin, ovšem nebylo to pravidlem. „(…), také v Rudém právu bychom úvodník našli
na druhé straně nebo začal na podvalu (dolní části novin) a pokračoval na druhé straně
deníku. V jiných novinách se mohl takový článek objevit i uvnitř listu.“14
V současných úvodnících společenských periodik, jak také upozorňuje Minářová, nejsou
vždy nutně prezentována stanoviska celé redakce.15 Za sdělením v úvodníku stojí dnes spíše
jeho konkrétní pisatel, ať již šéfredaktor periodika, či jiný člen redakce. Jde tak o další
odlišnost oproti minulosti, kdy úvodní texty novin nezřídka bývaly nepodepsané.

11

OSVALDOVÁ, Barbora a Jana ČEŇKOVÁ. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Praha:
Academia, 2017, s. 25.
12
Tamtéž, s. 25.
13
MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011, s. 248.
14
OSVALDOVÁ, Barbora a Jana ČEŇKOVÁ. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Praha:
Academia, 2017, s. 34.
15
MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011, s. 248.
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Pokud se pak na úvodník nahlíží z pohledu dnešních amerických médií, dochází ke stírání
rozdílů mezi úvodníkem (či editorialem), komentářem a sloupkem. Naopak na poli
francouzských a německých periodik lze zaznamenat striktní oddělení těchto jednotlivých
žánrů.16 To vyplývá z historie, kdy se úvodník ve svých počátcích začal objevovat právě
v anglosaských listech.

1.2 Historický vývoj úvodníku
Historie úvodníku se datuje od počátku 19. století, kdy se tento žánr začal objevovat
na stránkách anglosaského tisku. Jak uvádí Večeřa,17 úvodník zde tehdy začal nahrazovat
esej. Za předchůdce úvodníků lze však označit již tzv. leading articles vyskytující
se ve století osmnáctém. Co se týče kontinentální Evropy, v Německu bylo možné setkat
se s novinovými útvary připomínajícími úvodník již na samém počátku 19. století
v tamějších Rheinischer Merkur vydávaných mezi lety 1814 až 1816 Josephem
von Görresem, jenž se ve svých textech vymezoval proti tehdejší vládě Napoleona
Bonaparta. Více se však v německém prostředí začaly úvodníky objevovat až v období
revolučních let 1848 a 1849, kdy prostřednictvím nich pisatelé reagovali na aktuální
politické i společenské nálady.18

1.2.1 Vývoj českého úvodníku
V českém prostředí zaujímaly úvodníky významné postavení především od druhé poloviny
19. století. Již od této doby se také rozvíjí jejich spojení s politikou a politickými
představiteli. Za průkopníka politických úvodníků lze však označit již Karla Havlíčka
Borovského, který byl činný nejen jako novinář, ale zastával i poslanecký post v zemském
i říšském sněmu, byl delegátem Slovanského sjezdu a také členem revolučního Národního
výboru.19 Havlíčkovy úvodníky vycházely v jím založených liberálně orientovaných
Národních novinách, později také v jeho týdeníku Slovan. Obě periodika však byla pro
vyjadřování ostře protivládních názorů zakázána. S tím souvisí pevné ovlivnění žánru
aktuálním stavem cenzury. V případě, že panovaly uvolněnější poměry, projevilo
se to i na podobě úvodníků.20 V rovněž liberálně smýšlejících Národních listech spjatých
16

OSVALDOVÁ, Barbora. O komentáři, o komentátorech. Praha: Karolinum, 2013, s. 9.
VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada, 2015, s. 125.
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19
MUNI ARTS. Karel Havlíček Borovský. Phil.muni.cz [online]. ©2019 [cit. 2019-09-26]. Dostupné z:
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/havlbo.html
20
OSVALDOVÁ, Barbora. O komentáři, o komentátorech. Praha: Karolinum, 2013, s. 33.
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především s Juliem Grégrem, jeho bratrem Eduardem, Františkem Ladislavem Riegerem
a Františkem Palackým se prolínalo spojení politického i novinářského působení jejich
přispěvatelů.
S rozvojem politických stran na konci devatenáctého století se pak naplno prokázalo
propojení politiky a žurnalistiky. Především v období první republiky tak byli autoři
úvodníků či jiných názorových textů v mnoha případech představiteli některé ze stran.
V tomto případě lze zmínit například čelného představitele agrární strany Antonína Švehlu,
jehož úvodníky vycházely v listu Venkov, ústředním deníku a zároveň orgánu agrárníků.
Významným přispěvatelem komunistického Rudého práva byl zase pozdější významný
funkcionář Klement Gottwald, jenž do tehdy stěžejního deníku napsal celkem kolem sta
úvodníků.21 Tvůrci žánru však byli podobně jako v současné době také šéfredaktoři novin.
V sociálnědemokratickém Právu lidu to byl například Josef Stivín, v komunistickém Rudém
právu jeho historicky první šéfredaktor Bohumír Šmeral, dále pak Jan Šverma
nebo Stanislav Budín.
Největší rozkvět zaznamenal úvodník přirozeně v době první republiky a rozvíjející
se demokracie. Z této doby lze jmenovat například úvodníky v národněsocialistickém
Českém slově, sociálnědemokratickém Právu, legionářském Národním osvobození, ale také
v bulvárně laděném Expresu. Po roce 1948 však tento žánr značně utrpěl a z úvodníků
se stala spíše programová prohlášení vlády a texty oslavující komunistickou stranu.

1.2.2 Lidové noviny
Významnou kapitolou jsou pak úvodníky tištěné v Lidových novinách vycházejících
od roku 1893 z iniciativy jejich zakladatele Adolfa Stránského, původně advokáta, později
novináře a poslance Moravského zemského sněmu a Říšské rady. Ten již od roku 1889
vydával Moravské listy, které později přetvořil právě v nové Lidové noviny. Deník
se ve svých začátcích profiloval jako orgán Moravské lidové strany, což bylo v jeho
podtitulu uváděno až do roku 1908.22 Noviny zdůrazňovaly, že se považují za politický
deník, proto také „nejvýznamnější místo v nich příslušelo politickému úvodníku, tištěnému
každodenně na titulní straně. Přinášel stanoviska vedení Moravské lidové strany
k aktuálním událostem a určoval vlastně směr, jímž se měly ubírat její okresní a místní
21

DOUDĚRA, Karel et al. Naše Rudé právo. Praha: Rudé právo, 1980, s. 36.
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Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1993, s. 15.
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organizace.“23 Úvodníky a politické komentáře listu se v té době staly významným
„moderním nástrojem formování veřejného mínění a současně i účinným nátlakovým
prostředkem.“24
V počátcích stál za úvodníky první šéfredaktor Lidových novin Emil Čermák, kterého
později vystřídal Bohuslav Štěchovský. Za jeho vedení listu však již svými úvodníky
přispíval Arnošt Heinrich, rovněž pozdější šéfredaktor, který se ale již brzy po svém
příchodu do redakce zasadil o pravidelné vydávání ranního vydání. Ten namísto úvodníku
přinášel na první straně fotografii, což byl většinou aktuální portrét doplněný krátkým
textem, a vedle ní několik čerstvých zpráv.25 Po první světové válce se za Heinrichova
vedení na místě úvodníku tiskly rovněž kurzivou psané sloupky, které vtipnou
a publicistickou formou reagovaly na politická či společenská témata hlavního článku
vydání.26 Za první světové války se Lidové noviny nejen svými úvodníky vymezovaly proti
dosavadnímu uspořádání Rakouska-Uherska, Stránský i Heinrich rovněž sympatizovali
s československým zahraničním odbojem. Kvůli nařčení z „nepřátelského a neloajálního
chování“ proto dodávalo vhodné patriotické úvodníky brněnské c. k. policejní ředitelství.27
Se vznikem samostatného státu se pak z Lidových novin stal nezávislý list, který se nehlásil
k žádné politické straně, až na výjimku z let 1925 až 1928, kdy byl označen za orgán
Národní strany práce založené novým majitelem novin Jaroslavem Stránským, synem
Adolfa Stránského.28
Jedním z nejdůležitějších autorů úvodníků nejen za doby trvání první republiky byl pak
Ferdinand Peroutka. Ten proslul vedením kulturně politické revue Přítomnost vydávané
od roku 1924 nakladatelstvím Borový, pod které později spadaly rovněž Lidové noviny.
Mnoho autorů tohoto listu přispívalo také do Přítomnosti, proto naopak i Peroutka začal
publikovat v Lidových novinách. Komentáře i úvodníky pocházející z jeho pera
se vyznačovaly kritičností, někdy až provokací, vždy však byly pravdivé a přesné.
Peroutkovy úvodníky v Přítomnosti bývaly opatřeny „proslule strohými a ráznými titulky,
23
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jejichž dikce však vyplývala z nutnosti vejít se do šířky jednoho tiskového sloupce.“29
Jak vzpomíná Julius Firt, Peroutka byl ve dvacátých letech a první polovině třicátých let
autorem vskutku velkého množství úvodníků ve výše zmíněných periodikách. „Psal vždy
v sobotu dopoledne úvodník do nedělního nebo pondělního čísla Lidových novin. Připravil
a zredigoval šestnáct stran kvartového formátu časopisu Přítomnost a nejméně do každého
druhého čísla napsal úvodník (…)“30 tradici psaní upřímných úvodníků, v nichž se snažil
kriticky nahlížet na nastalou situaci a dodávat čtenářům naději v lepší časy, pokračoval.
Proto i v těžkých chvílích po podepsání mnichovské dohody psal 2. října v Lidových
novinách v úvodníku s názvem Bez oklik: „Náš národ, jak nyní již nemusíme pochybovat,
přechází do nových poměrů svým českým pořádkem, který se zakládá na rozumnosti
a střízlivosti a kterého nám bude ještě více zapotřebí než dříve. Více než kdy jindy za
posledních dvacet let cítíme se spojeni se svými předky, poněvadž leckteré jejich problémy
staly se nyní ve zvýšené míře zase problémy našimi. V instinktu tohoto národa je
konstruktivní tradice, již vytvořili naši předkové v obtížných situacích. Co zachovalo národ
kdysi, zachová jej opět.“31 I kvůli tomu, že nejen Peroutka, ale i ostatní autoři Lidových
novin periodikum zásobovali svými nebojácnými texty, které po smrti Karla Čapka ještě
zintenzivnily, se nakonec stala celá řada redaktorů a spolupracovníků novin obětí nacistické
perzekuce. Sám Peroutka byl zatčen na podzim 1939 a až do konce války byl vězněn
v táborech Dachau a Buchenwald.

29
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Po skončení války změnily Lidové noviny pod vlivem nových politických poměrů a sílící
komunistické strany název na Svobodné noviny, na první pohled se však snažily zachovat
kontinuitu. V srpnu 1945 převzal po Eduardu Bassovi šéfredaktorský post Ferdinand
Peroutka.32 I přes to, že se Peroutka profiloval jako novinář a politik se spíše levicovými
názory, s politikou a ideologií komunistické strany se nikdy neztotožnil a odmítal ji. Proto
vznikaly čím dál větší neshody mezi Svobodnými novinami jako představitelem
demokratické linie a komunisty. O tom, že Peroutka postupně střízlivěl od svých původních
iluzí o socialismu a vzájemné spolupráci stran, svědčí jeho úvodníky z poválečného období
uspořádané v roce 1947 do sbírky s názvem Tak nebo tak.33 Peroutka byl nakonec v roce
1948 z šéfredaktorské pozice násilně sesazen a nahrazen Janem Drdou. Svobodné noviny
se pak později staly majetkem Syndikátu českých spisovatelů a později Svazu
československých spisovatelů.34
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Vymezení žánru editorialu

Podobně jako úvodník vychází v českém prostředí i editorial z již známých faktů, která dále
vysvětluje, rozvíjí a doplňuje je o subjektivní stanoviska. Dle Halady a Osvaldové lze
editorial chápat jako „v ich formě psanou promluvu šéfredaktora či editora ke čtenářům
s informacemi o obsahu čísla, mísící v sobě prvky úvodníku, komentáře, ale také otevřeného
dopisu.“35 Dodávají, že se tento útvar začal po roce 1989 objevovat na místě úvodníku
především v časopisech.
Editorialu náleží také přesvědčovací funkce. Podle Nayera je jeho účelem „předložit
šéfredaktorův názor a interpretace publikovaných zpráv a naznačit čtenáři, že tento názor
je správný. Jako všechny publicistické útvary, editorialy nepůsobí pouze na čtenářovu mysl,
ale i na jeho emoce.“36
O tom, že editorial v prostředí tuzemské mediální scény nelze přesně definovat, svědčí názor
Knittlové, která ho vnímá pouze na úrovni anglického žánru editorialu. O něm pak říká, že
„má něco z našeho úvodníku, něco z komentáře, fejetonu i skeče.“37 Podle Jílka zase
v redakčním prostředí často nedochází k přesnému rozlišování a „za úvodník bývají
považovány také editorialy.“38

2.1 Editorial v angloamerickém diskurzu
V angloamerickém mediálním prostředí lze pojmem editorial široce odkazovat k celému
redakčnímu obsahu. Jak tvrdí Herbert, „vše, kromě inzerce, se v novinách nazývá
editorialem.“39 V amerických médiích bývá editorial někdy označován také jako „leading
article“, tedy jakýsi „hlavní článek“, v britském kontextu je to pak pouze „leader“.40
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V některých periodikách však také editorialy spadají do rubriky „názory“, jak lze pozorovat
například v americkém listu The New York Times41 či britském The Guardian.42
Autorství editorialu obvykle není připisováno jen šéfredaktorovi daného média, ale pochází
z pera vedoucích členů celé redakce. Ti vyhodnocují, jaká témata jsou aktuálně stěžejní
a zaslouží si být předmětem editorialu. Ten tedy bývá pokládán za určitý ukazatel postoje
listu k dané problematice.43 Běžně ale zůstávají editorialy rovněž nepodepsané, což má
zajišťovat hlavně oproštění čtenáře od autora, aby se mohl nezaujatě soustředit na obsah
sdělení. Jeden z autorů deníku The Guardian, Tom Clark, tuto anonymitu zdůvodnil tím, že
„(…) editorialy zůstávají nepodepsané, neboť si nemyslíme, že vyjadřují názor pouze
jednotlivého autora. Každý řádek závisí nejen na osobním názoru, ale také na názorech
celého redakčního týmu a editora (který také občas napíše editor sám nebo mu dodává
konečnou podobu).“44
Média vyhrazují pro editorialy většinou zvláštní stranu, tzv. editorial page. Pouze
v některých evropských zemích, jako například v Dánsku, Francii či Itálii, se jedná o titulní
stranu, v angloamerickém tisku k tomu dochází jen zřídka, v případě, že se jedná o téma
zvlášť důležité.45 Naproti této straně se pak nachází tzv. op-ed page, celým název opposite
editorial page, kde se uveřejňují často polemické názorové texty autorů, kteří nejsou členy
redakce. Nejedná se však o dopisy čtenářů, ty mají samostatné umístění.46
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3

Obsahová analýza a komparace úvodníků a editorialů

Na základě výše uvedených možných charakteristik, významů a definic úvodníku
a editorialu a stanovených zkoumaných prvků se v této části práce pokusím provést
obsahovou analýzu jednotlivých útvarů v týdenících Reflex a Echo, a to v předem
stanoveném rozmezí od července 2018 do prosince 2018. Analyzované texty pak podrobím
komparaci, jež ukáže, zda lze úvodníky a editorialy v prostředí českých společenských
periodik rozlišovat, či zda se jedná pouze o rozdílné pojmenování stejného publicistického
útvaru.

3.1 Význam obsahové analýzy
Dle Berelsona se pod pojmem obsahové analýzy rozumí výzkumná technika, jejímž cílem
je objektivní, systematický a kvantitativní popis obsahu informačního sdělení.47 Jak udává
Sedláková, „obsahová analýza vychází z nepozitivistické tradice zkoumání, která
předpokládá možnost vytvoření obecné teorie a její testování prostřednictvím hypotéz
vypovídajících o vztahu více proměnných (…)“48
Předmětem analýzy je obsah a forma především knih, novin, časopisů, parlamentních
projevů, hesel, propagačních tiskovin či reklam.49 V dnešní době se však obsahové analýze
podrobují rovněž „(…) komunikační akty ústně sdělované (rozhlasové projevy, interview,
běžné každodenní rozhovory apod.) a akty vyjádřené obrazem (televizní programy, filmy,
comics apod.) a dokonce hudební díla.“50 Cílem této analýzy může být rozbor obsahu
výpovědi, snaha zformulovat tvrzení o autorovi nebo poskytnutí základní charakteristiky
příjemců sdělení.51 Berelson pak rovněž upozorňuje, že použití této techniky je vhodné
při větším množství stejnorodého materiálu, který zkoumaný jev dostatečně reprezentuje.52
Obsahová analýza tak může být užita „při získávání širšího přehledu o pokrytí daného
tématu v mediální krajině, zjišťování dlouhodobých trendů v mediálním zobrazování
určitých jevů či skupin nebo při komparování jejich reprezentace v různých typech médií.“53
47
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Jak popisuje Petrusek, východiskem obsahové analýzy je klasifikace prvků textu, přičemž
těmito prvky mohou být jednotlivá slova, sousloví, věty, části daného dokumentu nebo
dokument celý.54 Data získaná analýzou se následně mohou například kvantitativně
zpracovávat či srovnávat.

3.1.1 Význam komparace
Metoda komparace vychází z latinského comparatio, tedy srovnání, přirovnání.
V nejobecnějším smyslu ji lze vyjádřit jako způsob myšlení spočívající ve vzájemném
přiřazování jevů k sobě a následném uvažování o jejich podobnostech a rozdílnostech. Jejím
cílem je popsat a vysvětlit jeden jev pomocí druhého, k čemuž je nutné najít společné
momenty, vlastnosti a utřídit si získané poznatky.55 Vodáková upozorňuje, že i komparace
je vázána určitými pravidly, tedy „(…) nelze srovnávat cokoli, ale jen jevy stejného řádu,
jevy souměřitelné, to znamená, že je nutno podřídit se principu komparability. Dále pak musí
být přesně vymezeno to, co se srovnává, tedy objekty, vlastnosti, procesy, které se stávají
jednotkami komparace.“56 V oblasti společenských věd lze v komparaci uplatnit také
intuici, tedy poznání na základě vnuknutí, vystupující v protikladu k poznání, kterého
se dosahuje diskurzivním myšlením.57

3.2 Obsahová analýza úvodníků a editorialů
Pro obsahové analyzování jednotlivých úvodníků a editorialů jsem stanovila několik kritérií,
na která se v textech zaměřím a na jejichž základě budu následně provádět komparaci.
Kritéria odpovídají výše zmíněným charakteristikám, které by měly být pro oba útvary
v menší či větší míře platné. Analyzovat tedy budu autorství textu, prvky hodnocení
a subjektivity, znaky persvaze, zda je prezentováno stanovisko šéfredaktora listu (či jiného
autora) nebo celé redakce a zda text informuje o obsahu vydání. Výsledky analýzy budou
následně zaznamenány ve dvou tabulkách.
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3.2.1 Analyzování úvodníků týdeníku Reflex
Úvodník č. 1, vydání 28/2018: „Těšme se, až se (nám) rozsvítí. Ve tmě je Babiš nebezpečný
tvor“
První z analyzovaných úvodníků s názvem „Těšme se, až se (nám) rozsvítí. Ve tmě je Babiš
nebezpečný tvor“58 vyšel 12. července. Text podepsaný šéfredaktorem Markem Stonišem
se zabývá osobou premiéra Andreje Babiše a jeho návštěvou 53. mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech, kde se společně se svým polským protějškem Mateuszem
Morawieckým zúčastnil promítání filmu Rain Man. Právě zde někteří z Babišových odpůrců
reagovali na jeho přítomnost pískotem a výkřikem „Hanba!“. Autor tuto událost spojuje
s tehdy aktuálním vyjednáním podpory komunistické strany pro vládu hnutí ANO
a sociálních demokratů a klade si otázku, jak je možné, že se Babiš jako usvědčený
spolupracovník tajné policie a nyní s vládní komunistickou podporou pokouší vyjednávat
s Morawieckým jako představitelem někdejšího polského antikomunistického odporu.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor zjevně zastává vůči Andreji Babišovi zaujatý postoj,
což je patrné již na začátku textu, kde ve vyjádření „Polský premiér Mateusz Morawiecki
a český – úplně se mi při psaní slova ‚český‘ vzpírá klávesnice na počítači – předseda vlády
Andrej Babiš“59 naráží na slovenskou národnost premiéra. O druhé vládě Andreje Babiše
se vyjadřuje jako o „šílené“ a její vznik považuje za „hanebnost“. Text uzavírá slovy
„Opravdu se těším, až se jednou rozsvítí a nám se rozsvítí. Ve tmě může být Andrej Babiš
ještě nebezpečnější tvor než za jasného světla“, čímž premiéra obrazně přirovnává k hrozbě.
Persvaze: Text nevykazuje přímé přesvědčování či apel na čtenáře. Autor nevyužívá
řečnických ani jiných otázek. Pouze ve větě „Ještě uvidíte, co se bude dít a čím vším si naši
novodobí soudruzi nechali od Andreje Babiše zaplatit“60 čtenáře přímo oslovuje.
Stanovisko: Text působí jako vyjádření Stonišových názorů. Nelze však vyloučit,
že podobně smýšlejí i ostatní členové redakce.
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Informace o obsahu vydání: Úvodník neobsahuje žádné informace o obsahu daného
vydání týdeníku.
Úvodník č. 2, vydání 29/2018: „Politika, alkohol a pokrytectví aneb Jak si tak trochu
líznout“
Druhý úvodník s názvem „Politika, alkohol a pokrytectví aneb Jak si tak trochu líznout“61
s datem 19. července reaguje na záběry tehdejšího předsedy Evropské komise Jeana-Clauda
Junckera, na nichž se během summitu Severoatlantické aliance choval neobvykle. Některá
média jeho stav vyhodnotila jako opilost, on sám to však dementoval tím, že utrpěl zánět
sedacího nervu.62 Autor úvodníku Marek Stoniš to však zpochybňuje, neboť dle něj tento
stav provází veliké bolesti, a Junckerovo chování vysvětluje větším množstvím vypitého
alkoholu. V souvislosti s tím připomíná podobné chování prezidenta Miloše Zemana během
vystavení korunovačních klenotů, které bylo později označeno za virózu.63 Stoniš pak
vyjadřuje lítost nad tím, že tato kauza zastínila důležitost samotného summitu. Píše ale i
o pokrytectví, které se podle něj projevuje přístupem k Junckerovi jako zastánci „správných
hodnot“, zatímco například Donaldu Trumpovi by takový skutek nebyl zapomenut.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor se k případu opět staví zaujatě, když popírá,
že by Juncker mohl být ve špatném zdravotním stavu. „A když si zpětně prohlédnete
Junckera klátícího se mezi ostatními státníky, nevidíte člověka trpícího bolestí. Spíše někoho,
kdo si přihnul více, než je zdrávo,“64 píše doslova. V textu popisuje svůj zcela osobní názor,
když tvrdí, že ho celá kauza popuzuje a vzbuzuje v něm stud. Větou „Ať je Juncker naložený
v lihu od rána do večera, stejně se jedná o veřejné tajemství, (…),“65 se pak dopouští
domněnky, neboť svá slova dále nedokazuje.
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Persvaze: Úvodník s sebou nenese žádný apel. Větou „Dovedete si představit, co by se dělo,
kdyby se na jakémkoliv summitu takhle motal Donald Trump, Viktor Orbán,
Jarosław Kaczyński nebo třeba Boris Johnson?“66 ale čtenáře oslovuje.
Stanovisko: Stoniš vyjadřuje své stanovisko. Nelze však vyloučit, že podobné názory
zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Text neobsahuje žádné informace o obsahu daného vydání
týdeníku.
Úvodník č. 3, vydání 30/28: „Uprchlíci, Dožít Brno a tříletý chlapeček politý kyselinou“
Třetí úvodník z 26. července nese název „Uprchlíci, Dožít Brno a tříletý chlapeček politý
kyselinou“67 a věnuje se požadavku politického uskupení Žít Brno v čele s aktivistou
Matějem Hollanem přijmout do moravské metropole několik desítek běženců z Itálie.68
Marek Stoniš tento nápad odsuzuje a odmítá paralely s přijetím židovských uprchlíků
z Hitlerova Německa. Obává se agendy extrémně levicových stran a neziskových organizací
a s tím souvisejících multikulturních tendencí. Tvrdí také, že s uprchlíky připlouvajícími
na člunech do Evropy necítí žádnou sounáležitost. Nakonec zmiňuje lítost nad případem
tříletého chlapce z Anglie politého kyselinou.69
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor již v názvu zesměšňuje název politického uskupení,
které přejmenovává na „Dožít Brno“. Tvrdí, že nemá rád vtipy o Brně a jeho obyvatelích
a popisuje situaci, kdy si pustil záznam tiskové konference s Matějem Hollanem. V textu
se tedy projevuje autorovo vlastní jednání a subjektivní pocity.
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Rovněž věta „Takzvaní evropští ‚vítači‘ z extrémně levicových stran typu Hollana a spol.,
případně zástupci neziskových organizací, kteří je do Evropy ruku v ruce s pašeráky
převážejí, jsou někdy podezíráni, že chtějí zcela rozvrátit židovsko-křesťanský civilizační
základ starého kontinentu. Moc tomu nevěřím, až příliš to zavání spikleneckou teorií (…)“70
vyjadřuje ve velké míře individuální vnímání dané situace.
Persvaze: Šéfredaktor se poměrně výrazně snaží obhájit své názory, k nimž často využívá
expresivně zabarvená přirovnání. Na čtenáře se zde ale neobrací.
Stanovisko: Šéfredaktor dává najevo, že vyjadřuje především své stanovisko. Využívá první
osoby a vyjadřuje vlastní pocity.
Informace o obsahu vydání: Text neobsahuje žádné informace o obsahu daného vydání
týdeníku.
Úvodník č. 4, vydání 31/28: „Miloš je zhroucený a oči v sloup. Nová Hutkova píseň
o smrti Zemana je nechutná“
Úvodník z 2. srpna s názvem „Miloš je zhroucený a oči v sloup. Nová Hutkova píseň o smrti
Zemana je nechutná“71 se zabývá satirickou písní písničkáře Jaroslava Hutky pojednávající
o smrti ve spojení s prezidentem Milošem Zemanem, jejíž uveřejnění vyvolalo ostré
reakce.72 Marek Stoniš v počátku cituje z veršů písně a dále se zamýšlí nad tím, proč je dle
jeho názoru „nechutné“ přát prezidentovi či komukoli jinému smrt.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Již z názvu úvodníku vyplývá, že autor píseň vnímá
negativně. Nejdříve uznává, že si je vědom prezidentových špatných vlastností a činů, poté
se ale formou řečnických otázek obrací na čtenáře a ptá se, zda je správné přát mu smrt. „To
není vtipné, ale nechutné. Píseň je spíše smutným svědectvím o jejím autorovi samém než
o tom, komu přeje smrt,“73 píše Stoniš, čímž přímo vyjadřuje, co si myslí o písni i o jejím
autorovi.
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Persvaze: V tomto textu nelze najít přímé prvky persvaze, autor pouze velmi otevřeně
vyjadřuje svůj postoj.
Stanovisko: Úvodník vypovídá o stanovisku šéfredaktora. Nelze však vyloučit, že podobné
názory zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Text neobsahuje informace o obsahu vydání.
Úvodník č. 5, vydání 32/28: „Můžou si za to sami aneb Institucionální rasismus“
Úvodník z 9. srpna pojmenovaný „Můžou si za to sami aneb Institucionální rasismus“74 je
věnovaný tématu rostoucího antisemitismu ve Francii a zároveň pozemkové reformě
v Jihoafrické republice. Šéfredaktor Stoniš se domnívá, že protižidovské nálady jsou
způsobeny muslimskými přistěhovalci a multikulturními tendencemi. Zmiňuje případ
židovské ženy, kterou její soused muslimského vyznání vyhodil z okna pařížského bytu,75
a distancuje se od toho, jak je na útoky na Židy některými evropskými politiky nahlíženo.
Autor vnímá negativně rovněž snahu prosadit v Jihoafrické republice pozemkovou reformu,
která by umožnila vyvlastnit bez náhrady půdu bílým farmářům.76 Tvrdí, že na tento případ
není nahlíženo stejně jako jinou formu utlačování a svět se proti ní nesnaží zasáhnout.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor přiznává, že v přistěhovalectví spatřuje nebezpečí,
když tvrdí, že „Židy z Francie vyhání novodobý antisemitismus, jejž sem zavlekli a ve velkém
pěstují muslimští přistěhovalci. Tedy ti, kdo mají oficiálně okysličit stárnoucí Evropu
a vybudovat zde multikulturní ráj.“77 Využívá také nadsázky, když tvrdí, že „Židé si mohli
ušetřit trochu toho násilí – stačilo se distancovat od své vlasti a podpořit další násilí
Palestinců na civilistech v Izraeli.“78
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Persvaze: Autor často prostřednictvím otázek působí na čtenáře, například: „Myslíte,
že kvůli tomuto institucionálnímu rasismu přijme OSN nějakou rezoluci? (…) Nebuďte
naivní.“79
Stanovisko: Stoniš prezentuje hlavně své stanovisko, nelze však vyloučit, že podobné
názory zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Věta „Z podobného soudku jsou příběhy bílých farmářů
v Jihoafrické republice, vážící se k obálce a tématu čísla“80 poukazuje na to, čemu se vydání
týdeníku věnuje.
Úvodník č. 6, vydání 33/28: „Z deníčku zámeckého pána“
Tento úvodník s datem 16. srpna s názvem „Z deníčku zámeckého pána“81 pojednává
o někdejším předsedovi Strany zelených Matěji Stropnickém, který společně se svým
partnerem zakoupil na Sedlčansku zámek, jejž hodlá postupně rekonstruovat.82 Šéfredaktor
Stoniš upozorňuje na to, že finanční prostředky na koupi získal od své matky, což vzhledem
k tomu, že Stropnický vyznává levicové postoje, kritizuje. Následně pokračuje fiktivním
deníkem Matěje Stropnického, v němž sarkasticky popisuje problémy, které mohou při
opravě zámku nastat.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Již v perexu lze rozpoznat autorovu zaujatost proti tomu,
že Stropnický získal peníze od své matky. Posměšek lze najít i ve vyjádření o Stropnickém
jako o „miláčkovi pražských liberálů a pionýrovi slepých politických uliček.“83 V textu
se vyskytují i expresivní výrazy jako „svině, mejdan, kámoš“ a také několik vulgarismů.
Persvaze: Autor zde nijak neapeluje na čtenáře ani se na ně neobrací prostřednictvím
otázek.
Stanovisko: Šéfredaktor dává najevo, že vyjadřuje především své stanovisko. Nelze však
vyloučit, že podobné názory zastávají i ostatní členové redakce.
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Informace o obsahu vydání: Text neobsahuje žádné zmínky o tom, čemu se vydání věnuje.
Úvodník č. 7, vydání 34/28: „Když nás okupovali a když jsme hráli hokej…“
Úvodník s datem 23. srpna a názvem „Když nás okupovali a když jsme hráli hokej…“84
reaguje na tehdy padesátileté výročí sovětské okupace a zároveň se zamýšlí nad osobou
premiéra Andreje Babiše a jeho výroky. Vyjmenovává některé z jeho politických slibů, které
nebyly splněny, a poté cituje Babišův výrok o srpnových událostech roku 1968 a viní ho
z pokrytectví.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor v textu o premiérovi posměšně píše jako o „inženýru
Babišovi“, zpochybňuje jeho zásahy do státní ekonomiky a jeho promluvu o okupaci
označuje za „filozofující, pronikavou úvahu“.
Persvaze: Úvodník neobsahuje žádné náznaky přesvědčování čtenářů.
Stanovisko: Stoniš vyjadřuje především své stanovisko. Nelze však vyloučit, že podobné
názory zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Úvodník nezmiňuje, čemu se dané vydání věnuje.
Úvodník č. 8, vydání 35/28: „Jsme za blbce a budeme zase“
Úvodník s názvem „Jsme za blbce a budeme zase“85 vyšel 30. srpna a jeho tématem jsou
podzimní volby do zastupitelstev a související kampaně jednotlivých stran a kandidátů.
Autor si v něm představuje, jak mohou vypadat porady pražských lídrů s marketingovými
poradci. S nadsázkou proto vymýšlí několik komunikačních situací mezi dvěma subjekty.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Již první věta perexu „Stačí krátká procházka po mé ulici,
abych pochopil, že mě většina politických stran krátce před komunálními volbami považuje
za blbce“86 v sobě obsahuje silné prvky subjektivity. Vymezuje se také proti uskupení Žít
Brno, když jeho členy označuje za „Hollanovy utržence ze řetězu“. Satiricky se pak
vyslovuje o volebních slibech politických subjektů, někdy užívá i vulgarismů.
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STONIŠ, Marek. Úvodník: Andrej Babiš: Když nás okupovali a když jsme hráli hokej... Reflex. 2018, 28
(34).
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STONIŠ, Marek. Úvodník: Jsme za blbce a budeme zase. Reflex. 2018, 28 (35).
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Persvaze: Text neobsahuje žádné prvky persvaze.
Stanovisko: Šéfredaktor dává najevo, že vyjadřuje především své stanovisko. Popisuje své
osobní zážitky.
Informace o obsahu vydání: Úvodní text nevypovídá o obsahu vydání.
Úvodník č. 9, vydání 36/28: „Protesty středních vrstev aneb Paní Merkelová, nezvládáte
to!“
První zářijový úvodník s názvem „Protesty středních vrstev aneb Paní Merkelová,
nezvládáte to!“87 je reakcí na útok v saském Chemnitzu, kde dva muži syrské a irácké
národnosti ubodali Němce s kubánskými kořeny a další dvě osoby zranili. Případ později
vyvolal rozsáhlé demonstrace.88 Autorem textu je tentokrát zástupce šéfredaktora týdeníku
Bohumil Pečinka, který kritizuje zpolitizování celé události. Vymezuje se proti německé
vládě v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou, která podle něho označila za původce
protestů radikály a rasisty. Pečinka se domnívá, že účastníci demonstrací byli z většiny běžní
občané střední vrstvy, a obává se o budoucnost Německa, které podle jeho názoru likviduje
společenské oponenty.
Autor: zástupce šéfredaktora Bohumil Pečinka
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor vyjadřuje domněnky, například ve větě „(…) příběh,
jenž je možná předznamenáním evropské budoucnosti, rozhodně počátkem konce německé
kancléřky,“ či předkládá své vlastní závěry, například „Stručně řečeno: kdo nesouhlasí
s oficiální politikou praktikovanou mimo hlavní politické strany a média, je automaticky
fašista.“89
Persvaze: Autor se svými tvrzeními výrazně snaží čtenáře přesvědčit, že jeho názory jsou
správné, tím, že vyjmenovává mnoho situací, které jeho postojům nahrávají.
Stanovisko: Jedná se především o Pečinkova stanoviska. Nelze však vyloučit, že se shoduje
s ostatními členy redakce.
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PEČINKA, Bohumil. Úvodník: Protesty středních vrstev aneb Paní Merkelová, nezvládáte to! Reflex.
2018, 28 (36).
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ČESKÉ NOVINY. Začal soud kvůli zabití v Chemnitzu, které vedlo k demonstracím. Ceskenoviny.cz
[online]. ©2020 [cit. 2020-02-14]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zacal-soudkvuli-zabiti-v-chemnitzu-ktere-vedlo-k-demonstracim/1734297
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PEČINKA, Bohumil. Úvodník: Protesty středních vrstev aneb Paní Merkelová, nezvládáte to! Reflex.
2018, 28 (36).
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Informace o obsahu vydání: Úvodník nesděluje informace o obsahu vydání.
Úvodník č. 10, vydání 37/28: „Chce být svět klamán?“
Úvodník v Reflexu z 13. září s názvem „Chce být svět klamán?“90 pojednává o dvou
na sobě nezávislých tématech, jimiž jsou opět vražda v německém Chemnitzu a poté
komunální a senátní volby v České republice. Zástupce šéfredaktora Bohumil Pečinka
se zde vrací k minulé obálce Reflexu a popisuje, jakou měla odezvu v konkurenčních
médiích. Dále pak sděluje, že incident v Chemnitzu má další důležitý vývoj. V další části
úvodníku autor připomíná konání voleb do zastupitelstva s tím, že týdeník jim věnuje velký
prostor. Na závěr pak čtenářům přeje pěkné čtení.
Autor: zástupce šéfredaktora Bohumil Pečinka
Prvky hodnocení/subjektivity: Lze hodnotit, že Pečinka na rozdíl od šéfredaktora Stoniše
text nestylizuje natolik subjektivně ani nevyužívá první osoby. Hodnotí však vývoj
v německé politice poté, co vedoucí tamní kontrarozvědky Hans-Georg Maassen zpochybnil
videozáznamy zobrazující údajné útoky na cizince91, a tvrdí, že „(…) v Německu tím došlo
k prolomení jednoho tabu. Ukázala se stará pravda, že svět chce být možná klamán, ale jen
do určité míry.“92
Persvaze: Autor se čtenářem nijak nekomunikuje, pouze mu na závěr textu za celou redakci
děkuje za přízeň a přeje pěkné čtení.
Stanovisko: Již v první větě se Pečinka vyjadřuje v množném čísle, tedy mluví za celý
týdeník: „Někteří kolegové z jiných médií se pozastavovali nad obálkou Reflexu z minulého
čísla s naším jednoznačným tvrzením, že v Německu se v souvislosti s vraždou v Chemnitzu
odehrává velká manipulace s veřejným míněním.“93 Povaha úvodníku je však spíše
neutrální.
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PEČINKA, Bohumil. Úvodník: Chce být svět klamán? Reflex. 2018, 28 (37).
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Informace o obsahu vydání: Úvodník oproti jiným obsahuje více zmínek o tom, co čtenáři
v daném vydání mohou číst. Například „v tomto textu se k událostem v Chemnitzu ještě
vrátíme ve dvou textech“ či „v tomto čísle přinášíme čtrnáct stran komentářů, analýz, glos
a rozhovorů o tom, kdo má jakou šanci získat křeslo pražského primátora (…)“94 Informuje
i o tom, co bude obsahovat následující číslo týdeníku.
Úvodník č. 11, vydání 38/28: „Eurohanebnost“
Autorem úvodníku s názvem „Eurohanebnost“95 z 20. září je šéfredaktor Marek Stoniš,
který text založil na tématu řízení proti Maďarsku kvůli ohrožení hodnot Evropské unie.96
Událost odsuzuje a zároveň kritizuje chování Andreje Babiše a jeho rozdílné postoje
v prostředí domácí politiky a v zahraničí. Píše rovněž o projevu maďarského premiéra
Viktora Orbána na půdě Evropského parlamentu a chválí ho.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Úvodník je psán v první osobě a autor v něm vyjadřuje
čistě své názory. Hodnotí Babišovo politické jednání a využívá obrazných přirovnání:
„Jednoduše řečeno – absurdní eurodotace musí okysličovat krevní oběh byznysu firem
českého premiéra, jak jen dlouho to půjde a co to evropský daňový poplatník vydrží.“97
Naopak Orbánův projev vyzdvihuje, když tvrdí, že „stačí si přečíst nebo poslechnout skvělý
projev maďarského premiéra Orbána na půdě Evropského parlamentu, kterým hájil před
evropskými poslanci svoji zemi a její občany, chcete-li národ.“98 Celý úvodník pak
zakončuje ryze subjektivní větou: „Jednoduše řečeno, závidím Maďarům.“99
Persvaze: Autor čtenáře navádí k tomu, aby si poslechli projev Viktora Orbána, a předem
jim podsouvá názor, že je to dobrý projev. K závěru úvodníku se pak na čtenáře obrací
otázkou „Dovedete si představit, že by náš předseda vlády dokázal jednoduše a jasně
vysvětlit Evropě české národní zájmy, tradice (…)?“100
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Stanovisko: Stoniš prezentuje především své stanovisko. To pak dokazuje především
již zmiňovaný závěr, v němž píše, že závidí Maďarům.
Informace o obsahu vydání: Úvodník nezmiňuje obsah vydání.
Úvodník č. 12, vydání 39/28: „Když vychovává Babiš“
Úvodní text s názvem „Když vychovává Babiš“101 s datem 27. září glosuje návrh lidovecké
europoslankyně Michaely Šojdrové na přijetí padesáti syrských sirotků, se kterým
se obrátila na českou vládu.102 Šéfredaktor Stoniš pak sarkasticky vymýšlí, jak by v praxi
mohla fungovat myšlenka Šojdrové o tom, že vzdělání těchto mladistvých by mohla mít pod
dohledem vláda. U jednotlivých školních předmětů pak navrhuje, kdo z ministrů by se mohl
ujmout jejich vyučování. Matematiku by tak v narážce na „štědrou sociální politiku“103
přisoudil ministryni práce Janě Maláčové, pro výuku základů slušného vychování zase
navrhuje premiéra Andreje Babiše, neboť se jedná o „nejvychovanějšího z vychovaných
českých politiků“.104
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Vzhledem k tomu, že celý text se nese v satirickém duchu,
obsahuje velké množství subjektivních a hodnoticích prvků. Obsahuje například několik
vulgárních výrazů, které autor připisuje premiéru Babišovi. Využívá také nadsázky, když
říká, že s pomocí ministryně Maláčové se sirotci naučí, že „čím víc peněz utratí, tím více
peněz budou mít a minus tři rovná se plus devět“.105 Na závěr se pak vyjadřuje, že „pokud
se naše vláda výchovy sirotků chopí, v politice by někdy v budoucnu uspět rozhodně
mohli“.106
Persvaze: Text neobsahuje prvky persvaze.
Stanovisko: Šéfredaktor dává najevo, že vyjadřuje především své stanovisko. Nelze však
vyloučit, že podobné názory zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Autor v textu nezmiňuje nic o obsahu vydání týdeníku.
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Úvodník č. 13, vydání 40/28: „Chystáte svatbu? Za svědka vám půjde berňák“
Úvodník z 4. října nese název „Chystáte svatbu? Za svědka vám půjde berňák“107 a otevírá
téma reálných dopadů zavedení elektronické evidence tržeb (EET) na podnikání.
Šéfredaktor Stoniš zde kritizuje chování ministryně financí Aleny Schillerové, která EET
obhajuje i po jeho projevených „mnoha předpokládaných vedlejších účincích“.108
Především pak zdůrazňuje případ, kdy finanční úřad požadoval po novomanželích informace
o počtu svatebních hostů či útratě,109 což autor hodnotí jako zjevnou šikanu ze strany státu.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Celý úvodník vyjadřuje kritiku systému EET a chování
ministerstva financí a jeho podřízených úřadů. Autor se zjevně vysmívá ministryni financí,
když popisuje, jak si „Schillerová dnes na předvolebních sousedských’ setkáních ANO
po pražských sídlištích vyzpěvuje k obveselení voličstva country šlágr bratří Nedvědů
U stánků na levnou krásu, ale klidně by si jej mohla přejmenovat na U stánku s drahým
elektronickým harampádím“.110 Na závěr pak pokládá otázku, jak se bránit chování
ze strany státu, na niž si ironicky odpovídá tím, že „přestat se ženit a vdávat nevypadá jako
nejlepší nápad“.111
Persvaze: Autor výrazně obhajuje svůj negativní názor na EET. Na závěr se pak čtenářů
ptá, zda mají jiný nápad, jak se bránit státním zásahům.
Stanovisko: Stoniš prezentuje svůj názor. Nelze však vyloučit, že podobně smýšlejí i ostatní
členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Text nevyjadřuje informace o obsahu vydání.

107

STONIŠ, Marek. Úvodník: Chystáte svatbu? Za svědka vám půjde berňák. Reflex. 2018, 28 (40).
STONIŠ, Marek. Úvodník: Chystáte svatbu? Za svědka vám půjde berňák. Reflex. 2018, 28 (40).
109
HORÁČEK, Filip. Daňový úřad hájí zátah na svatebčany, provede ale kontrolu podřízených. In:
Idnes.cz [online]. 10. 10. 2018 [cit. 2020-02-21]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/
financni-urad-novomanzele.A181010_132539_ekonomika_fih
110
STONIŠ, Marek. Úvodník: Chystáte svatbu? Za svědka vám půjde berňák. Reflex. 2018, 28 (40).
111
Tamtéž.
108

28

Úvodník č. 14, vydání 41/28: „Inzerát: Prodám byt ve čtvrti, kde vyhráli volby levicoví
aktivisté“
Jak již název textu „Inzerát: Prodám byt ve čtvrti, kde vyhráli volby levicoví aktivisté“112
napovídá, autor Marek Stoniš v něm s nadsázkou (není ovšem zcela jasné, zda nabídka není
myšlena vážně) inzeruje svůj vlastní byt v pražských Holešovicích. K tomu ho vedlo
vítězství předsedy uskupení Praha sobě Jana Čižinského, který s vysokým volebním
výsledkem ovládl sedmý pražský obvod.113 Stoniš považuje Čižinského za silně liberálně
levicově smýšlejícího, a proto se „jako staromódní pravičák domnívá, že se v tomto bytě
a čtvrti bude bydlet lépe některému z moderních liberálních levičáků, kteří se živí
vysedáváním po hipsterských kavárnách (jichž je v okolí bydliště několik) a organizováním
festivalů jinakosti“.114 Dále pak vyjmenovává, jaké kroky pravděpodobně bude muset
Čižinský na radnici činit, jako například omezování automobilové dopravy až na absolutní
zklidnění ulic, rušení parkovacích míst a jejich následné úplné zrušení. Ke konci textu pak
zveřejňuje svou e-mailovou adresu, přes niž ho případní zájemci mohou kontaktovat.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Jak již bylo zmíněno, text je zřejmě zamýšlen jako
nadsázka, ovšem například udání e-mailové adresy může některého čtenáře zmást. Autor
hojně užívá hodnoticích prvků, již na úvod vyjadřuje svou domněnku, že z Holešovic
se stala čtvrť pro „liberální levičáky nebo pracovníky neziskových organizací“115. Dále
s nadsázkou vyjmenovává, co pražskou čtvrť v nejbližší době čeká za změny. Závěrem pak
píše, že „byt zřejmě bude následně vyjmut ze soukromého bytového fondu a přeřazen
do vznikajícího fondu sociálního bydlení, ale to už mi bude úplně jedno.“116
Persvaze: Autor opět silně vyjadřuje a zdůvodňuje svůj názor, za kterým si zjevně pevně
stojí. Čtenáře pak přímo zapojuje tím, že ho nabádá, aby ho kontaktoval.
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Stanovisko: Šéfredaktor dává najevo, že vyjadřuje především své stanovisko. Vyjmenovává
vlastní zkušenosti a koncipuje celý text ve vztahu k sobě.
Informace o obsahu vydání: Není zde zmíněno nic o obsahu týdeníku.
Úvodník č. 15, vydání 42/28: „Proč nesbírám céčka“
Patnáctý úvodník z 18. října s názvem „Proč nesbírám céčka“117 komentuje v té době
nadcházející předávání státních vyznamenání, konkrétně se věnuje zpěváku Michalu
Davidovi, jenž se stal jedním z oceněných.118 Marek Stoniš se proti udělení vyznamenání
interpretovi ostře vymezuje a odsuzuje také prezidentovo zdůvodnění, proč se jedním
z oceněných stane právě Michal David. Vysvětluje dále svůj odpor k tomuto hudebníkovi,
který pociťuje již od mládí. Na závěr tvrdí, že prezidentská ocenění vypovídají více o hlavě
státu než o vyznamenané osobnosti.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Celý úvodník je velmi kritický k události, kterou popisuje,
obsahuje tedy mnoho hodnoticích vyjádření. Celé udělování státních vyznamenání vnímá
jako „Zemanův mejdan, jeho svět, jeho vzkaz národu (…)“119 Přímo pak přiznává,
že prezidentovo zdůvodnění výběru Michala Davida nerespektuje, neboť ho jeho tvorba
přímo odpuzuje. Píše o něm jako o „symbolu toho nejtupějšího svazáckého juchání
v socialistickém, ostnatými dráty obehnaném Československu“.120 Na konci textu předkládá
své vlastní „jednoduché kritérium pro výběr vyznamenaných“.121
Persvaze: Šéfredaktor v úvodníku čtenářům velmi zřetelným způsobem vysvětluje svůj
negativní postoj k Michalu Davidovi. Jinak se ovšem na čtenáře neobrací ani na ně
neapeluje.
Stanovisko: Text vyjadřuje pohled Marka Stoniše. Nelze však vyloučit, že podobné názory
zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Úvodník neinformuje o obsahu vydání.
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Úvodník č. 16, vydání 43/28: „Čtyři nové zprávy o konci světa“
Úvodní text s datem 25. října a názvem „Čtyři nové zprávy o konci světa“122 pojednává
o čtyřech světových událostech, které autor Marek Stoniš opatřuje negativním komentářem.
Jako první zmiňuje vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu
jeho země v Istanbulu123 a odsuzuje reakci Organizace spojených národů na tento případ.
Jako druhou událost jmenuje propuštění radikálního muslimského duchovního Anjema
Choudaryho z britského vězení, kam byl odsouzen za vyzývání k podpoře organizace
Islámský stát.124 Stoniš se domnívá, že je chybné myslet si, že je imám napraven, a tvrdí, že
bude znovu páchat zločiny.125 V dalším případě rozebírá v Berlíně se konající demonstraci
proti rasismu a xenofobii126 a odsuzuje fakt, že zde údajně vystoupili řečníci, kteří dle něj
vyzývali ke zničení Izraele. Čtvrtým a posledním tématem je studie organizace Mideast
Freedom Forum Berlin, z níž vyplývá, že z peněz Evropské unie se vyplácejí vysoké renty
pachatelům teroristických útoků a jejich rodinám,127 což Stoniš považuje za zvěrstvo.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Z úvodníku lze pochopit, že Stoniš nesouhlasí s tím,
jak Evropská unie a ostatní západní země reagují na dění na Blízkém východě a že projevují
solidaritu s těmi, kdo si to dle jeho názoru nezasluhují.
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Sarkasticky například poznamenává, že je rád, že „u nás se novináři nečtvrtí, jen kupují,“128
o těch, kdo odmítají politiku Izraele, zase mluví jako o „berlínských sluníčkářích, kteří
na demonstraci tleskali, až jim pěstěné pacičky rudly“.129 O rentách pro palestinské teroristy
opět se sarkasmem říká, že „i ty nejnižší jsou ovšem vyšší než starobní důchod českého
penzisty“.130
Persvaze: Na konci textu se šéfredaktor čtenářů ptá, co z výše uvedeného plyne, a říká jim,
že pokud se při čtení alespoň jedné ze čtyř jmenovaných událostí rozhořčili, jsou to rasisti
a xenofobové.
Stanovisko: Stoniš dává najevo, že vyjadřuje především své stanovisko. Nelze však
vyloučit, že podobné názory zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Úvodník nezmiňuje nic o obsahu vydání.
Úvodník č. 17, vydání 44/28: „Můj Nohavica“
Úvodník „Můj Nohavica“131 vydaný prvního listopadu se zaobírá písničkářem Jaromírem
Nohavicou a jeho oceněním Puškinovou medailí, již mu udělil ruský prezident Vladimir
Putin.132 Marek Stoniš zde Nohavicu popisuje jako svého oblíbeného hudebníka, se kterým
nyní navíc udržuje přátelské vztahy, a vyjmenovává jeho přednosti. Tvrdí proto, že nevnímá
nijak problematicky, že převezme medaili z rukou Putina, neboť za to, co dokázal, si ji
zaslouží jako málokdo.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor přiznává svůj osobní vztah k Jaromíru Nohavicovi
a netají se tím, že jej má rád a váží si ho. Dle něho „to, co se trošku pohrdlivě označuje
za pražskou kavárnu, vidí svět opravdu jinak než Nohavica“.133 Také předpovídá, že
až si písničkář ocenění převezme, „to bude zase jízlivosti, křiku o agentech Ruska a ruských
švábech. Jaroslav Hutka možná sepíše na Nohavicu další veršovaný zatykač.“134 Následně
vyjadřuje svůj subjektivní pocit, když oznamuje, že mu z toho bude smutno.
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Persvaze: Úvodník je velmi zaujatý, Stoniš zde čtenářům předkládá důvody, proč je správné
si Nohavici vážit, naopak vůbec nezmiňuje žádné kontroverze s jeho osobou spojované.
Stanovisko: Stoniš předkládá čtenářům především podrobnosti o svém vztahu k Jaromíru
Nohavicovi, píše v první osobě.
Informace o obsahu vydání: Nejsou zde žádné informace o obsahu týdeníku.
Úvodník č. 18, vydání 45/28: „Čeští géniové techniky a síň slávy neomarxismu“
V úvodním textu z 8. listopadu pojmenovaném „Čeští géniové techniky a síň slávy
neomarxismu“135 líčí Marek Stoniš návštěvu Národního technického muzea společně
se svým synem. Úvodník pak zakládá na úvaze, co asi budou v muzeu prezentovat budoucí
generace. Dle něj se Česká republika nebude v budoucnu moci chlubit technickými pokroky,
svůj úspěch ale bude moci založit na vysokém počtu vysokoškolských absolventů
humanitních oborů a jejich diplomových pracích. Následně autor vyjmenovává názvy
některých obhájených prací věnujících se tematice feminismu, sexuálních menšin
či ekologii a říká, že jejich autoři zcela jistě najdou uplatnění ve státní správě
či v neziskových organizacích. Závěrem dodává, že pokud toto bude budoucností národa, je
rád, že se toho nedožije.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Stoniš čtenáře informuje o návštěvě muzea a poté
interpretuje své myšlenkové pochody. Z vyjmenování názvů absolventských prací, jako
například „Gay pornografie jako afirmace a jako parodie“, vyplývá, že je autor považuje
za směšné. To potvrzuje i věta, v níž píše, že si „tento výčet prací, které ‚moderní‘ studenti
obhájili a obdrželi za ně vysokoškolské tituly, odpustí komentovat.“136
Persvaze: Stoniš do textu čtenáře nijak nezapojuje, pouze jim sděluje svůj názor.
Stanovisko: Šéfredaktor opět prezentuje vlastní zážitek, na němž celý text staví.
Informace o obsahu vydání: Text nezmiňuje nic o obsahu vydání.
Úvodník č. 19, vydání 46/28: „Kronika ohlášené sebevraždy“
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V úvodníku „Kronika ohlášené sebevraždy“137 datovaném 15. listopadu Marek Stoniš
čtenářům oznamuje, že má rád novelu Gabriela Garcíi Márqueze Kronika ohlášené smrti
a připodobňuje její děj k současnému dění. Následně jmenuje tři „politické činy, které v něm
vyvolávají beznadějné pocity a směs zoufalství a vzteku“. Jako první kritizuje snahu
některých českých politiků a ekonomů přijmout společnou evropskou měnu, další záležitostí
jsou plány europoslanců na snížení emisí oxidu uhličitého v evropském automobilovém
průmyslu. Na závěr jmenuje tehdy aktuální kauzu pákistánské křesťanky Asii Bibiové, která
byla osm let vězněna za rouhání proti islámu.138
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Stoniš již na začátku prozrazuje, že nesdílí optimistický
názor na přijetí eura. Jeho zastánce líčí jako ty, „kteří se nám snaží vnutit pohádku,
že my Češi díky společné evropské měně zázračně zbohatneme“.139 Na závěr se s nadsázkou
ptá, zda nám také začnou létat pečení holubi do úst. V případě snižování emisí oxidu
uhličitého

v automobilovém

průmyslu

předpovídá

jeho

úpadek

a problémy

s nezaměstnaností. Příběh Asii Bibiové vnímá jako děsivý a tvrdí, že nás „Evropská unie
donekonečna nutí poslouchat eurožblebty o islámu jako náboženství míru a lásky“.140
Persvaze: Šéfredaktor se poměrně otevřeným vyjadřováním snaží čtenáře přesvědčit o tom,
že jeho úvahy a názory jsou správné.
Stanovisko: Šéfredaktor dává najevo, že vyjadřuje především své stanovisko. Nelze však
vyloučit, že podobné názory zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: V úvodníku je zmínka o tom, že rubrika Causa je věnována
Asii Bibiové.
Úvodník č. 20, vydání 47/28: „Komu tím prospějete?“
Úvodní text s názvem „Komu tím prospějete?“141 a datem 22. listopadu lze označit spíše za
úvahu. Marek Stoniš v něm reaguje na výročí sametové revoluce a uvádí, že nevěří
na konspirační teorie, kupříkladu o tom, že listopadový převrat byl předem domluven
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v Moskvě. Následně uvažuje nad tím, zda bylo dobře, že po roce 1989 nebyla komunistická
strana zakázána. Text poté směřuje k Andreji Babišovi a jeho podnikatelským aktivitám
a přemítá, zda není český premiér přeci jen „bílý kůň a výsadek temných sil, které mají za
cíl rozvrátit náš polistopadový režim od základů“.142
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Jak již bylo výše zmíněno, text je koncipován jako úvaha,
a je tudíž značně subjektivní. Stoniš zde odmítá možnost, že dosazení Babiše do funkce
předsedy vlády bylo předem domluvené, a tvrdí, že „o spiknutí zde lze mluvit pouze jako
o spiknutí všech špatných vlastností jednoho mocichtivého bezskrupulózního politického
a podnikatelského megalomana“.143
Persvaze: Úvodník nevykazuje znaky přesvědčování, jedná se spíše o konstatování autora.
Stanovisko: Text působí jako názor šéfredaktora. Nelze však vyloučit, že podobné názory
zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Úvodník nezmiňuje informace o obsahu vydání.
Úvodník č. 21, vydání 48/28: „Diagnóza sem, diagnóza tam“
Poslední listopadový úvodník s názvem „Diagnóza sem, diagnóza tam“144 odkazuje ke
kauze údajného únosu premiérova syna Andreje Babiše mladšího na Krym.145 Šéfredaktor
Stoniš se případu věnuje na pozadí své komunikace s prezidentem Milošem Zemanem, který
mu měl oznámit, že případ je pro něho vyřešen prohlášením psychiatra Cyrila Höschla. Ten
dle Zemana konstatoval, že Babiš mladší trpí schizofrenií. Stoniš však tvrdí, že Höschl
popřel, že by něco takového prohlásil. Vyjadřuje rozhořčení nad tím, proč je „slušný člověk
jako Höschl vtahován premiérem této země do politických her“.146
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
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Prvky hodnocení/subjektivity: Stoniš text uvozuje svou vlastní komunikací s prezidentem
a využívá subjektivních vyjádření jako „zarazilo mě, nezdálo se mi“. Andreje Babiše
popisuje jako toho, kdo se „neštítí kvůli padesátimilionové dotaci a obavám z trestního
stíhání zatáhnout do vlastních špinavých kšeftů a lží své nejbližší a šířit veřejně jejich
diagnózy“.147 Premiér s prezidentem jsou také podle něho „naprostými hyenami, které
zneužívají nemocného člověka pro své politické hrátky“.148
Persvaze: Text neobsahuje znaky persvaze, Stoniš ale často používá expresivní výrazy,
čímž na čtenáře může působit.
Stanovisko: Šéfredaktor dává najevo, že vyjadřuje především své stanovisko. Nelze však
vyloučit, že podobné názory zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Nejsou zde uvedeny informace o obsahu vydání.
Úvodník č. 22, vydání 49/28: „U nás po sousedsku“
Úvodník text z 6. prosince nazvaný „U nás po sousedsku“149 začíná Marek Stoniš sdělením,
že bere zpět nabídku prodeje svého bytu v pražských Holešovicích, kterou avizoval
v jednom z výše uvedených úvodníků. Vysvětluje to tím, že se v radničním časopise dočetl
o plánech a složení nového vedení, a se zjevnou ironií proto píše, že se na nadcházející léta
těší, neboť budou zajímavá. V nadsázce si například představuje, jak bude probíhat městská
bitva mezi Holešovicemi a Vinohrady, jejíž řízení bude mít v gesci starosta sedmého obvodu
Jan Čižinský, jakožto ten, kdo řídí komunikaci a mezinárodní vztahy. Dále přemýšlí, jak
bude svou náplň práce vykonávat jedna z místostarostek, která má na starost sousedské
vztahy.150
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Lze odhadnout, že autor tento text sepsal z určité části
proto, aby vyjasnil původní úvodník s nabídkou prodeje svého bytu. Opět zde lze najít
množství sarkastických vyjádření a nadsázky, jako například ve větách „(…) ale to je jen
část mého očekávaného štěstí ze života v naší krásné hipsterské čtvrti“151 či „(…) až spadnou
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všechny mosty spojující nás se zbytkem světa, odstěhovat se stejně nepůjde,“152 čímž naráží
na tehdejší uzavření Libeňského mostu a mostu v Bubenské ulici.153 Pravicovou vládu zase
v nadsázce označuje jako „zločinnou“ nebo „stranu modrých strak.“
Persvaze: V textu se nevyskytují znaky persvaze, Stoniš pouze v humorném stylu popisuje
své pocity z politického vedení pražské čtvrti.
Stanovisko: Šéfredaktor předkládá čtenářům své vlastní zážitky, na nich text staví
a vyjadřuje svůj názor.
Informace o obsahu vydání: Úvodník nezmiňuje nic o obsahu vydání.
Úvodník č. 23, vydání 50/28: „Filipika proti zadarmu“
Druhý prosincový úvodník nazvaný „Filipika proti zadarmu“154 šéfredaktor Stoniš sepsal
jako kritiku proti vládní politice hnutí ANO, která studentům a seniorům poskytuje slevu 75
procent na jízdné155 nebo bezplatné obědy pro děti mateřských škol a prvního stupně
základních škol.156 Stoniš se posmívá politické činnosti ministryně školství Kateřině
Valachové a chování vlády přirovnává k ději české pohádky Čertí brko. Následně tvrdí, že
nic na světě není zadarmo, kromě „úsměvu, hry, krásných vzpomínek, radosti, (…)
a vánočního balicího papíru, který vyjde v příštím čísle Reflexu.“157 Na úvodní straně je pak
přiložena i ukázka několika balicích papírů.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor vyjadřuje svůj nesouhlas s politikou vlády
a se zavedením slev a kritizuje její kroky slovy „co se slze také nadít od vlády,
která si myslí, že když přidá státním úředníkům, bude mít víc peněz v rozpočtu, protože oni
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přece taky platí daně a odvody…“158 Úvodník ukončuje tvrzením, že nic z výše
jmenovaných věcí, tedy úsměvu a podobně, včetně balicího papíru, od Babiše nedostaneme.
Persvaze: Stoniš se čtenářům snaží vysvětlit, jak funguje lákání voličů na zavádění slev
a věcí zdarma v praxi. Dále v tvrdí, že „nechce urážet inteligenci čtenářů nějakým
pohádkovým podobenstvím (…)“,159 a přesvědčuje je, že vánoční balicí papír s tematikou
Reflexu nikde jinde nedostanou.
Stanovisko: Stoniš dává najevo, že vyjadřuje především své stanovisko. Nelze však
vyloučit, že podobné názory zastávají i ostatní členové redakce.
Informace o obsahu vydání: Úvodník upozorňuje na to, že v příštím čísle týdeníku čtenáři
najdou i vánoční papír.
Úvodník č. 24, vydání 51–52/28: „Co bude za 14 měsíců“
Poslední úvodník roku 2018 nazvaný „Co bude za čtrnáct měsíců“160 pochází z dvojčísla
týdeníku vydaného 20. prosince. Marek Stoniš v něm vyjmenovává několik katastrofických
předpovědí pro nadcházející rok. Říká například, že dálniční známky zdraží na tři tisíce
korun, ve státem dotovaném celovečerním filmu ke třicátému výročí sametové revoluce
ztvární postavu Olgy Havlové herečka Dagmar Havlová nebo že prezident Miloš Zeman
na saních s rolničkami odjede z Pražského hradu na dovolenou na Krym.
Autor: šéfredaktor Marek Stoniš
Prvky hodnocení/subjektivity: Celý úvodník je založen na Stonišových záměrně
nepravděpodobných domněnkách, v nichž zveličuje některé tehdy aktuální události. Téměř
výjimečně však text není psán v první osobě.
Persvaze: Nejsou zde žádné znaky přesvědčování.
Stanovisko: Úvodník není psán v první osobě. Nelze určit, zda se jedná pouze
o šéfredaktorovy myšlenky a domněnky, či zda se na úvodníku podílelo více členů redakce.
Informace o obsahu vydání: Text nezmiňuje nic o obsahu vydání.
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3.2.2 Analyzování editorialů Týdeníku Echo
Editorial č. 1, vydání 28/2018: „Kdo bude za kašpara?“
První analyzovaný editorial týdeníku Echo s názvem „Kdo je tady za kašpara?“161 vydaný
12. července pojednává o hlasování o vyjádření důvěry nové vládě Andreje Babiše.
Šéfredaktor Dalibor Balšínek zde uvažuje nad tím, jak současný premiér a jeho hnutí
posunuly normy politického chování, které by „tradiční demokratické strany nikdy
nepřipustily, například aby se opíraly o podporu komunistů“.162 Mluví také o vlivu
prezidenta Miloše Zemana na vládní politiku a zmiňuje například problém se jmenováním
Miroslava Pocheho ministrem zahraničí.163
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky hodnocení/subjektivity: Text je psán v první osobě množného čísla. Balšínek spíše
obecně uvažuje nad aktuální vládní situací a například výrazy jako „mnohým z nás se to
nemusí líbit“164 působí, jako kdyby se snažil vyjadřovat za všechny čtenáře, podobně jako
ve větě „uvidíme, co se bude dít“.165 Autor prezentuje vlastní názory v okamžiku, kdy
předpovídá další vývoj vlády Andreje Babiše poté, co jí bude vyjádřena důvěra.
Persvaze: Balšínek působí na čtenáře tím, že píše ve zmiňované první osobě množného
čísla. Persvazi lze najít i ve slovech „čekají nás první zkoušky demokratického systému“.166
Stanovisko: Jedná se o stanovisko a názory šéfredaktora. Nelze ale vyloučit, že se shodují
s postojem redakce.
Informace o obsahu vydání: Celý závěrečný odstavec editorialu je pozvánkou k obsahu
vydání, v němž Balšínek seznamuje čtenáře s tím, že po ukončení jedné z rubrik ji v tomto
čísle nahradila jiná.
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Editorial č. 2, vydání 29/2018: „Kdo může za Babiše? Antikomunisti?“
Editorial z 19. července pojmenovaný „Kdo může za Babiše? Antikomunisti?“167 je
koncipován jako úvaha nad kritikou Andreje Babiše z úst jeho odpůrců. Autor Ondřej Štindl,
jeden z komentátorů týdeníku, zde tvrdí, že podle „mladé, progresivní levice je současný
stav upadající české demokracie především selháním antikomunismu“.168 Snaží se vysvětlit,
proč s tímto názorem nesouhlasí, a dochází k tomu, že „žehrání na pomýlené antikomunisty
patří v řadách progresivní levice k jakémusi folkloru“.169
Autor: Ondřej Štindl
Prvky hodnocení/subjektivity: Štindl sděluje své vysvětlení toho, proč má Andrej Babiš
tak širokou voličskou základnu. Tvrdí kupříkladu, že Babiš přebral hlasy levicovým stranám
a že „pravověrný český komunista toho na babišismu najde hodně blízkého“.170
Persvaze: Autor se v textu čtenáře nesnaží nijak přesvědčovat o své pravdě či na ně působit.
Stanovisko: Jedná se o názory a postřehy Ondřeje Štindla, ty však mohou být společné pro
celou redakci.
Informace o obsahu vydání: Text neobsahuje informace o obsahu týdeníku.
Editorial č. 3, vydání 30/2018: „Uvalme embargo na slovo Západ“
Poslední červencový editorial nazvaný „Uvalme embargo na slovo Západ“171 je dílem
Martina Weisse, dalšího komentátora týdeníku, jenž se ve svých textech často věnuje
problematice Spojených států amerických a Ruska.172 Podobně i v tomto editorialu
poukazuje na zvyk automaticky zařazovat události do kategorií „Západ“ nebo „Kreml“
a zamýšlí se nad tím, co vlastně ten „Západ“ je. Vyjadřuje nepochopení nad tím, že americký
prezident Donald Trump představuje pro Němce dle jednoho průzkumu větší hrozbu než
ruská hlava státu Vladimir Putin.173 Dále se věnuje faktu, že němečtí občané považují za

167

ŠTINDL, Ondřej. Editorial: Kdo může za Babiše? Antikomunisti? Týdeník Echo. 2018, 5 (29).
Tamtéž.
169
Tamtéž.
170
Tamtéž.
171
WEISS, Martin. Editorial: Uvalme embargo na slovo Západ. Týdeník Echo. 2018, 5 (30).
172
WEISS, Martin. Martin Weiss-komentátor ECHO24.cz. In: Echoprime.cz [online]. 9. 3. 2020 [cit. 202003-09]. Dostupné z: https://echoprime.cz/author/martin-weiss
173
ECHO24. Trump je podle Němců nebezpečnější než Putin a Kim Čong-un dohromady. In:
Echo24.cz [online]. 27. 12. 2019 [cit. 2020-03-09]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/SYTp5/trump-je-podlenemcu-nebezpecnejsi-nez-putin-a-kim-cong-un-dohromady
168

40

prioritu zvýšení peněz na zdravotnictví a důchody namísto navyšování výdajů na obranu,174
a kritizuje Německo za podporu výstavby plynovodu Nord Stream 2 navzdory americkým
sankcím proti Rusku.175
Autor: Martin Weiss
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor nevyužívá ichformy a nezakládá editorial
ani na pouhém vyjadřování vlastních dojmů. Většinu svých myšlenek dokládá fakty a opírá
se o výsledky průzkumů. Ty ovšem někdy opatřuje nadsázkou či subjektivním přirovnáním,
například ve vyjádření „stalo se v poslední době módou pojímat kdejakou událost
v kategoriích ,Západ‘ versus ,Kreml‘“176 či že Němci zakládají své přesvědčení na „bludech
a slepotě“.177
Persvaze: Weiss se nesnaží o silný apel na čtenáře, pouze komentuje nastalou situaci.
Stanovisko: Autor vyjadřuje vlastní myšlenky, není však nikde řečeno, že se neshodují
s kolektivním názorem redakce.
Informace o obsahu vydání: Editorial neobsahuje informace o vydání týdeníku.
Editorial č. 4, vydání 31/2018: „Deus ex machina v Horoměřicích aneb Premiér Babiš
jako zachránce chudáků před konkurzem“
První srpnový editorial s názvem „Deus ex machina v Horoměřicích aneb Premiér Babiš
jako zachránce chudáků před konkurzem“178 pojednává o vývoji kauzy společnosti
H-Systém, jež létě roku 2018 pokračovala rozsudkem Nejvyššího soudu, kvůli němuž
členové družstva Svatopluk prohráli spor s insolvenčním správcem Josefem Monsportem
a jenž jim nařídil vyklizení domů v obci Horoměřice, které po krachu H-Systemu svépomocí
dostavěli.179 Autor Petr Holub tvrdí, že „aféra sice začala již před dvaceti lety, potenciál
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vyvolávat poprask si však udržela dodnes“,180 a glosuje reakce politických představitelů
včetně prezidenta Miloše Zemana. Poukazuje na to, že především Andrej Babiš má šanci
„nahnat si na kauze politické body“,181 čímž odkazuje na premiérova slova o tom, že vláda
požádá o prověření rozsudku a bude chtít s konkurzním správcem jednat.182
Autor: Petr Holub
Prvky hodnocení/subjektivity: Holub svými slovy popisuje minulé i současné dění okolo
kauzy H-Systém, které prokládá postřehy i hodnoticími komentáři, například ve větě „(…)
fenomenální selhání státem pověřených úředníků, kterým se během nekonečného konkurzu
před očima rozplynul miliardový majetek zkrachovalé firmy“. Nakonec si pokládá otázku,
„kdo pomůže desítkám rodin postiženým přísnými exekucemi“.183
Persvaze: Autor se v textu nesnaží na čtenáře apelovat.
Stanovisko: Jedná se o komentář Petra Holuba, způsob vyjadřování však působí spíše
neutrálně.
Informace o obsahu vydání: Editorial neobsahuje informace o vydání týdeníku.
Editorial č. 5, vydání 32/2018: „Horko a sucho“
Úvodní text s datem 9. srpna a názvem „Horko a sucho“184 reaguje na tehdejší mimořádně
teplé léto.185 Šéfredaktor Dalibor Balšínek přiznává, že i redakci Echa vysoké teploty
znepříjemňují práci, a vyjadřuje víru v to, že brzy přijdou chladnější dny. Popisuje také,
jak probíhají redakční porady, na což navazuje informacemi o tom, jaká témata na čtenáře v
týdeníku čekají.
Autor: Dalibor Balšínek.
Prvky hodnocení/subjektivity: Editorial působí spíše odlehčeně, Balšínek popisuje
atmosféru v redakci slovy o tom, že „(…) i nás to vedro zmáhá a často sbíráme už jen
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morální síly, abychom svoji práci se ctí odvedli. Stejně jako pekaři musí každé ráno dát
lidem čerstvé rohlíky, i my musíme každý čtvrtek vyjít na papíře, o našem on-line deníku ani
nemluvě.“186 Zprostředkovává čtenářům také dění na redakční poradě, když říká, že „na
poradě jsme schopni trávit několik desítek minut desputací na téma, že vedro neznamená
také sucho a že se suchem nemusí být nutně spojeno vedro, ale těchto řečí jsme byli schopni
právě ze zoufalství z vedra a sucha posledních týdnů.“187 Na závěr se loučí se čtenáři větou
„doufáme, že budete spokojeni s tím, co jsme vám tento týden upekli.“188
Persvaze: Balšínek komunikuje se čtenáři tím, že se jim snaží přiblížit chod redakce, ale
například i tím, že využívá obraty jako „doufáme, že vás tato témata ještě neunavují“.189
Stanovisko: Text je koncipován jako pozvánka k přečtení týdeníku, nevyjadřuje tedy ničí
stanovisko.
Informace o obsahu vydání: Editorial obsahuje velké množství informací o obsahu vydání.
Editorial č. 6, vydání 33/2018: „Podívejte se na to hned. Edice Echo“
Název editorialu z 16. srpna „Podívejte se na to hned. Edice Echo“190 je parafrází tehdy
připravované knihy „Podívám se na to ráno“191 jednoho z prvních porevolučních
šéfredaktorů Lidových novin, později diplomata Tomáše Smetánky. 192 Publikace sestává
z dokumentů amerického ministerstva zahraničí soustředěných ve sborníku Foreign of the
United States a opatřených Smetánkovými komentáři. Právě odtud také pochází výrok
„Podívám se na to ráno“, který byl odpovědí amerického prezidenta Lyndona B. Johnsona
na setkání s ruským velvyslancem v předvečer okupace Československa.193 Titul je první
publikací vydanou v Edici Echo194, o níž také šéfredaktor Balšínek v editorialu hovoří

186

BALŠÍNEK, Dalibor. Editorial: Horko a sucho. Týdeník Echo. 2018, 5(32).
Tamtéž.
188
Tamtéž.
189
Tamtéž.
190
BALŠÍNEK, Dalibor. Editorial: Podívejte se na to hned. Edice Echo. Týdeník Echo. 2018, 5 (33).
191
SMETÁNKA, Tomáš. Edice Echo: „Podívám se na to ráno.“ Jak se prezident USA dozvěděl o okupaci
ČSSR. In: Echo24.cz [online]. 28. 8. 2018 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/SKZtd/ediceecho-podivam-se-na-to-rano-jak-se-prezident-usa-dozvedel-o-okupaci-cssr
192
DATABAZE KNIH. Tomáš Smetánka. Databazeknih.cz [online]. ©2020 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z:
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/tomas-smetanka-119949
193
Podívám se na to ráno: Pražské jaro 1968 v tajných dokumentech ministerstva zahraničí
USA. Kosmas.cz [online]. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.kosmas.cz/knihy/249913/podivam-sena-to-rano/
194
ECHOMEDIA. Knihy. Eshop.echomedia.cz [online]. ©2018 [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://
eshop.echomedia.cz/p/U7Zdz/knihy
187

43

a popisuje její vznik. Zmiňuje rovněž přípravy edičního plánu a vyzývá čtenáře, aby
týdeníku zachovali přízeň.
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky hodnocení/subjektivity: Jak již bylo řečeno, editorial je psán v množném čísle,
lze proto říci, že šéfredaktor se vyjadřuje za všechny, když říká že „už dlouho nosíme v hlavě
ideu vlastní knižní edice, ale nebyli jsme schopni donutit se k uskutečnění toho záměru,
zlomili jsme to až teď“.195 Jednoho z komentátorů, Martina Weisse, zase popisuje jako toho,
„kdo rozumí americké politice u nás jako málokdo“.196
Persvaze: Balšínek se snaží čtenáře přesvědčit o kvalitě nově vydávané knihy a přiblížit jim
vlastní knižnici týdeníku. Na konci textu se na ně obrací s výzvou zachování přízně.
Stanovisko: Editorial je spíše představením vznikající knižnice a daného titulu. Šéfredaktor
však píše v prví osobě množného čísla a vyjadřuje se tak za celou redakci.
Informace o obsahu vydání: Text obsahuje částečné informace o obsahu vydání.
Editorial č. 7, vydání 34/2018: „Smutná momentka z konce dějin“
Úvodní text nazvaný „Smutná momentka z konce dějin“197 vydaný 23. srpna reaguje
na zprávu o smrti dvou cyklistů ze Spojených států, které při jejich cestě kolem světa
zavraždili v Tádžikistánu členové teroristické organizace Islámský stát.198 Případu
Američanů se věnovala zvýšená pozornost i kvůli jejich cestovatelskému blogu
a instagramovému účtu, na nichž o svých zážitcích z cest informovali.199 Z blogu pochází
také citovaná pasáž jednoho z cyklistů o tom, že „lidé jsou dobří a zlo je iluzorní pojem,
který jsme si vymysleli (…)“200 Na té autor Martin Weiss svůj text zakládá a tvrdí,
že zavraždění mladí lidé byli „přesnou karikaturou současných amerických progresivních
mileniálů“,201 a vyjmenovává svá zdůvodnění. Ptá se, proč se dělo to, že mladý Američan
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pojímal svou víru v neexistenci zla natolik vážně, že „i tam, kde realisticky existovalo,
ho odmítal brát na vědomí“.202 Editorial uzavírá tvrzením, že pro americkou alternativní
pravici to je „zasloužilý konec dvou stupidních obamovců, ve skutečnosti je to ale smutná
momentka z konce dějin“.203
Autor: Martin Weiss
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor se snaží čtenářům představit osobnost a smýšlení
dvou mladých cestovatelů, jejich výroky opatřuje vlastním komentářem. Ve větě „(…)
na absolventa elitní univerzity měl Austin nápadně plochý pohled na svět“204 prezentuje svůj
vlastní názor na jednoho z cestovatelů. Je také skeptický k tvrzení o absenci zla a říká, že
„je to typický americký názor, ideologie o fundamentální dobrotě a vylepšitelnosti světa,
hluboce naivní víra, která má své temné stránky“.205
Persvaze: Je možné, že autor si vybral dané téma editorialu pro to, že se jedná o tragický
případ, který na veřejnost zapůsobil. V porovnání s ostatními editorialy je tento také většího
rozsahu. Na čtenáře však nijak neapeluje ani je neoslovuje.
Stanovisko: Jedná se o Weissův komentář, to však nevylučuje, že se shoduje s názorem
redakce.
Informace o obsahu vydání: Text neobsahuje informace o obsahu vydání.
Editorial č. 8, vydání 35/2018: „Od Kisky do kyšky“
Text s názvem „Od Kisky do kyšky“206 vyšel v týdeníku 30. srpna, tedy již po dni,
kdy si Česká republika připomínala padesát let od sovětské okupace. Veřejnost tehdy mimo
jiné kritizovala absenci projevu prezidenta Miloše Zemana, Česká televize namísto toho
odvysílala vystoupení slovenského prezidenta Andreje Kisky.207 Toho se dotýká i Dalibor
Balšínek ve svém editorialu, který se k této události však dostává oklikou, když nejprve
zmiňuje svůj odpor k sociálním sítím. Říká, že ze sesbíraných dat vyplývá, že čtenáři Echa
na sociálních platformách příliš aktivní nejsou, neboť se jedná hlavně o věkově starší
generaci, a tvrdí, že to je dobře. Zároveň se ale přiznává, že se často neovládne a na základě
202
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emocionálního nastavení se na sítích vysloví. Jako například tehdy, když se zde negativně
vyjádřil na adresu „významné části politiků, médií i veřejných činitelů, kteří začali
glorifikovat slovenského prezidenta“.208 Kisku obviňuje z pokrytectví, neboť se za doby
normalizace údajně ucházel o členství v KSČ a následně se stal předsedou podnikové
organizace SSM.209 Nazývá ho proto „polepšeným svazákem“210 a odmítá jeho adorování.
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky hodnocení/subjektivity: Hned úvodní věta editorialu „mám takovou idealistickou
představu, že čtenáři Týdeníku Echo moc neoperují na sociálních sítích,“211 vyjadřuje
Balšínkovo přání. Následně tvrdí, že „i když se občas na sociálních sítích vyjevím, odporuje
to mému založení, charakteru těchto platforem, které považuji za zhoubu“.212 V souvislosti
s Andrejem Kiskou pak dodává, že „právě na těch proklatých sociálních sítích jsem se dost
razantním způsobem vyjádřil k výzvám docela významné části politiků, médií i veřejných
činitelů, kteří začali slovenského prezidenta glorifikovat“.213
Persvaze: Balšínek se snaží čtenáře přesvědčit o nebezpečnosti sociálních sítí, například
v tvrzení „(…) daly méně, než vzaly, ale to se ukáže později. Proč si to myslím, vysvětlím
na stránkách tištěného Echa jindy.“214 Zároveň tak nepřímo vybízí k nákupu tištěného
týdeníku.
Stanovisko: Šéfredaktor především prezentuje svůj osobní názor, o tématu pojednává
ve vztahu k vlastní osobě.
Informace o obsahu vydání: Text neobsahuje informace o obsahu vydání.
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Editorial č. 9, vydání 36/2018: „ANO má starosti, průzkumy nevycházejí“
Úvodní text z 6. září s názvem „ANO má starosti, průzkumy nevycházejí“215 rozebírá
politickou situaci před říjnovými komunálními volbami. Autor Petr Holub se zde věnuje
výsledkům několika průzkumů veřejného mínění a upozorňuje na to, že preference hnutí
ANO se pohybují kolem 30 procent, což je téměř totožné číslo jako při parlamentních
volbách v roce 2017.216 Tvrdí, že „lidé nevolí stranu, ale Babiše, ten však nebude ve městech
ani ve volbách do Senátu kandidovat“,217 a ANO by tedy mohlo mít ve volbách potíže.
Zmiňuje také uměle vytvořenou kauzu lithium,218 jíž se Andrej Babiš snažil překrýt skandál
v podobě obvinění v kauze Čapí hnízdo.219 Editorial uzavírá domněnkou o tom, „že Jan
Hamáček, Vojtěch Filip a Tomio Okamura tentokrát považují za svého hlavního soupeře
právě ANO, si může být Babiš stoprocentně jistý“.220
Autor: Petr Holub
Prvky hodnocení/subjektivity: Jedná se spíše o politický editorial, autor zde prezentuje své
vlastní úvahy, komentuje volební preference a dává je do souvislosti s těmi dřívějšími.
Nadsázku lze zaznamenat například ve větě „vysoké důchody i rodinné dávky, vyšší mzdy
státním zaměstnancům, boj do posledního uprchlíka už slíbil, co jiného ještě mohou jeho
kreativci vymyslet?“221 Podobně je tomu i ve vyjádření „skvělý a blaho rozsévající premiér
změní poměry přímo v jejich městech“.222
Persvaze: Autor čtenáře nepřesvědčuje, pouze dodává nepříliš subjektivní komentář k již
známým faktům.
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Stanovisko: Nelze určit, o čí stanovisko se v textu jedná.
Informace o obsahu vydání: Editorial nezmiňuje obsah vydání.
Editorial č. 10, vydání 37/2018: „Smutné výročí“
Editorial s názvem „Smutné výročí“223 z 13. září připomíná desáté výročí od velké finanční
krize v roce 2008. Dalibor Balšínek zde tvrdí, že poslední globální krize „přinesla kromě
finančních důsledků také významné společenské změny“.224 Nastala ztráta důvěry v tradiční
politické strany, převážně pravicové, které v rámci úsporných balíčků začaly zvyšovat
daně.225 Ztráta důvěry v elity zase zapříčinila nástup politických formací a nečekaných
osobností do společenského života a politiky. V neposlední řadě i velký nástup sociálních
sítí a „začátek konce novin“,226 které nahradily většinou zpravodajské servery.
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky hodnocení/subjektivity: Šéfredaktor udává své názory o tom, proč společnost
od krize prošla přeměnou. V souvislosti se ztrátou důvěry v elity například říká, že „lidé
získali pocit, že stát se staral hlavně o záchranu bank a dalších finančních institucí, které
z daní a úsporných opatření zaplatili obyčejní smrtelníci“.227
Persvaze: Balšínek se na čtenáře neobrací, nenaznačuje jim, koho by měli volit.
Stanovisko: Text nevyjadřuje stanovisko autora ani redakce.
Informace o obsahu vydání: Informace o obsahu týdeníku tvoří celý poslední odstavec
textu, například „impulz, abychom se událostem v roce 2008 a jejich následkům věnovali
na osmnácti stranám, dal kupodivu Ondřej Štindl, který je většinou zabořen do světa filmu
a hudby“.228
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Editorial č. 11, vydání 38/2018: „Rozkoš z nelidskosti“
Editorial z 20. září nazvaný „Rozkoš z nelidskosti“229 pojednává o kauze odmítnutí přijmout
syrské sirotky, jak navrhovala lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová.230 Autor
Ondřej Štindl text založil na výroku premiéra Andreje Babiše o tom, že nechápe, proč
bychom uprchlíky měli přijmout, natož proč zrovna Syřany.231 Následně přemýšlí o tom, jak
Babiš k takovým názorům přichází, co ho ovlivňuje, a říká, že „tradice, na niž Andrej Babiš
a s ním i mnozí zdejší obránci národní čistoty a kultury navazují, je bezhodnotovost“.232
Zmiňuje také nenávist na webech, o níž říká, že „přináší nějakou rozkoš, jistě krátkodobou
a zvrácenou, ale zřejmě to stačí“.233
Autor: Ondřej Štindl
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor hodnotí premiérovo chování například ve větě
„nepodezírám Andreje Babiše z toho, že by tyhle otázky řešil, jeho vyjádření je výsledkem
nějaké s okamžitým stavem veřejného mínění související kalkulace“.234
Persvaze: Štindl nepřesvědčuje čtenáře o svém pohledu na Andreje Babiše, pouze
ho sděluje.
Stanovisko: Autor zčásti využívá první osoby, editorial má rysy úvahy, není však
jednoznačné, že vyjadřuje pouze osobní názory Štindla.
Informace o obsahu vydání: Editorial neinformuje o obsahu vydání.
Editorial č. 12, vydání 39/2018: „Rozházet si to s Maďary?“
Úvodní text s názvem „Rozházet si to s Maďary?“235 a datem 27. září je určitým popisem
nejstarších maďarských dějin, jímž autor editorialu Jiří Peňás poukazuje na divokou
a revoltující povahu Maďarů, která se podle něho promítá i do současnosti. Tvrdí,
že „Maďaři vždycky věděli, že se nemohou spolehnout na nikoho jiného než na sebe, neboť
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Maďarovi stejně nikdo nerozumí“236 a že byli dějinnému neporozumění vystaveni tak často,
že ho berou jako osud. Celý text zakončuje tím, že Maďarsko si na rozdíl od jiných zemí
udrželo pud sebezáchovy, čímž naráží na tamější podobu zákona o azylu a navracení
uprchlíků, kvůli které poslala Evropská unie Maďarsko k unijnímu soudu a Evropský
parlament proti němu doporučil zahájit řízení.237
Autor: Jiří Peňás
Prvky hodnocení/subjektivity: Text nevykazuje přílišné znaky subjektivity, autor pouze
seznamuje s historií. Vlastní tvrzení lze přesto zaznamenat v několik případech, například
ve větě „to, co by jiné národy, třeba Čechy, zlomilo a donutilo hledat nějaké pragmatické
finty a výmluvy, Maďary spíše vždy utvrdilo, že jednali správně“238 a také v samotném
závěru, kdy Peňás míní, že „Evropa pud sebezáchovy rychle ztrácí“.239
Persvaze: Peňás se čtenářům nesnaží svůj názor příliš vnutit, jen je seznamuje s historií
země a povahou maďarského národa.
Stanovisko: Autor nevyužívá první osoby, vyjadřuje spíše obecný názor, nelze však určit,
zda se jedná o stanovisko celé redakce.
Informace o obsahu vydání: Editorial neobsahuje informace o obsahu vydání.
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Editorial č. 13, vydání 40/2018: „My máme Libuši, oni čarodějnice“
První říjnový editorial s názvem „My máme Libuši, oni čarodějnice“240 je poskládaný
ze dvou témat. Šéfredaktor Dalibor Balšínek v něm zmiňuje jednak nadcházející komunální
volby a věští jejich výsledek. Dále pak hovoří o kauze amerického soudce Bretta
Kavanaugha241 a cituje úryvek z textu Martina Weisse, jehož text se tohoto případu týká.
Závěrem píše „ještě štěstí, že máme svoji Libuši“242 a odkazuje na text Jiřího Peňáse, který
pojednává o staré české pověsti.
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky hodnocení/subjektivity: V souvislosti s premiérem Andrejem Babišem autor tvrdí,
že „naplnil sen někdejšího šéfa strany důchodců za životní jistoty Eduarda Kremličky, který
se nakonec do historie zapsal tím, že snědl po prohraných volbách brouka“.243 Ve spojení
s Brettem Kavanaughem zase míní, že „v Americe je z toho skandál kolosálních rozměrů,
který rozjíždějí poražení demokraté, kteří se nemohou smířit s tím, že v Bílém domě trůní
Donald Trump“.244
Persvaze: Autor se snaží čtenáře přesvědčit, aby si zmiňované texty v týdeníku přečetli, což
dokazují i použité citace z nich. Svůj názor se však příliš obhajovat nesnaží, pouze
ho prezentuje.
Stanovisko: Balšínek v textu dává najevo souhlas s názory komentátorů, jejichž texty
v editorialu představuje. Přesto nelze s jistotou tvrdit, že se jejich stanovisko shoduje
i se zbytkem redakce.
Informace o obsahu vydání: Editorial zmiňuje tři témata, o kterých se čtenáři ve vydání
mohou dočíst.
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Editorial č. 14, vydání 41/2018: „Hnutí sobě“
Editorial nazvaný „Hnutí sobě“245 vydaný 11. října je reakcí na výsledky komunálních voleb
v hlavní metropoli. V nich bylo nejúspěšnější politické hnutí Praha sobě, následně občanští
demokraté a Česká pirátská strana, zatímco hnutí ANO skončilo v porovnání s prvním
jmenovaným subjektem na třetinovém výsledku.246 Autor Dalibor Balšínek to komentuje
tím, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš tak přišel o kontrolu nad Prahou, což pro něj může
být fatální, a domnívá se, že to jen potvrzuje změnu fungování politiky, v níž se „etablují
formace jiného typu“.247 Jejich úspěchy jsou pak dle autora několik let potvrzujícím
se trendem, který se jen tak nezmění.
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky hodnocení/subjektivity: Hodnoticí prvek spolu s expresivním vyjádřením lze najít
hned v první větě, kde šéfredaktor Balšínek říká, že „Praha Petra nakopla a Andrej Babiš
zažil po pěti letech první velkou politickou prohru“.248 Podobně je tomu také, když tvrdí, že
„další dvě tradiční levicové strany – komunisti a sociální demokrati – jsou už na odstavné
koleji směřující do depa, odkud vede cesta jen na šrotoviště (…)“249
Persvaze: Autor čtenáře nepřesvědčuje ani se na ně neobrací. Pouze sděluje svůj komentář
k výsledkům voleb.
Stanovisko: Šéfredaktor nevyužívá první osoby, nelze však určit, zda se jedná o názor
osobní či o stanovisko celé redakce.
Informace o obsahu vydání: Editorial neobsahuje informace o obsahu vydání.
Editorial č. 15, vydání 42/2018: „Nový novinářský svět“
V úvodním textu z 18. října s názvem „Nový novinářský svět“250 se na příkladech dvou
zpráv z amerických periodik snaží autor Martin Weiss dokázat, jak jsou dle jeho názoru
tamější média zaujatá proti prezidentovi Donaldu Trumpovi.
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To celé uvádí jako „něco pro studenty mediálních studií, dvě krátká cvičení na pochopení
textu na základě nejnovějších praktik“.251 Následně se snaží přiblížit, jak vznikají zprávy
v českých médiích, a konstatuje, že jsme se americkým praktikám zatím nepřiblížili.
Autor: Martin Weiss
Prvky hodnocení/subjektivity: Komentátor sděluje svůj postoj, například když tvrdí,
že „česká média mají hodně nedostatků, jsou zkorumpovaná svými konflikty zájmů (…).
To osobní nasazení, s nímž dnes američtí novináři podřizují nejbanálnější fakta politické
agendě, u nás nemáme. Žijeme ve starém světě.“252
Persvaze: Autor se snaží čtenáře přesvědčit o tom, že američtí novináři ve psaní zpráv
postupují nesprávně a zaujatě. Na recipienty se také obrací tím, že je oslovuje.
Stanovisko: Weiss nevyužívá první osoby, přesto je text poměrně silně zaujatý. Nelze
ale jednoznačně určit, zda se jedná pouze o názor jeho, či celé redakce.
Informace o obsahu vydání: Editorial neobsahuje informace o obsahu vydání.
Editorial č. 16, vydání 43/2018: „Osmadvacátý říjen“
Editorial s názvem „Osmadvacátý říjen“253 vydaný 25. října odkazuje, jak napovídá název,
ke Dni vzniku samostatného Československa, od něhož v roce 2018 uplynulo sto let.
Šéfeditor Jaromír Slomek píše krátce o jeho vzniku a o tom, jak se ke svátku stavěla
komunistická vládnoucí garnitura. Následně informuje čtenáře o tom, jaká témata si týdeník
v souvislosti s výročím přichystal, a na závěr se s nimi loučí s přáním inspirace k vlastnímu
zamyšlení.
Autor: Jaromír Slomek
Prvky

hodnocení/subjektivity:

Pisatel

se zčásti

subjektivně

vyjadřuje

o bývalé

komunistické straně, když píše, že „(…) z kalendáře 28. říjen odstranit nemohli, a tak se ho
pokusili přejmenovat, v tom byli zběhlí. Začali mu říkat Den znárodnění. Kdyby měli kapku
smyslu pro humor, dotáhli by to: Den znárodnění Rakousko-Uherska“.254
Persvaze: Autor se snaží přesvědčit čtenáře ke koupi týdeníku tím, že vyjmenovává,
co si v něm mohou přečíst.
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Stanovisko: Slomek využívá první osoby množného čísla, tedy lze říci, že podává informace
za celou redakci.
Informace o obsahu vydání: Editorial informuje hned o několika textech vážících
se tématu státního svátku.
Editorial č. 17, vydání 44/2018: „Republika v čase nula“
První listopadový editorial nazvaný „Republika v čase nula“255 se stejně jako ten
předcházející věnuje oslavám Dne vzniku samostatného Československa. Konkrétně se pak
autor Ondřej Štindl věnuje tomu, jak si svátek připomínali státní činitelé nebo veřejné
spolky. Poukazuje na udělování státních vyznamenání, které se za prezidentování Miloše
Zemana stalo často kritizovanou událostí kvůli výběru vyznamenaných. 256 Na to navazuje
zamyšlením, jak se proměnil český „mainstream“, a odkazuje na setkání Svazu bojovníků
za svobodu v památný den.257
Autor: Ondřej Štindl
Prvky hodnocení/subjektivity: O prezidentu Zemanovi autor mluví jako o „prezidentovi,
který naštěstí sentimentálního diváka vrátí zpět na zem“258 a v souvislosti s ním pak píše
o „obrazu naplnění momentálního rozruchu mocného jednotlivce“.259 Vyznamenané pak
označuje jako „‚duhovou koalici‘ osobností oficiální normalizační popkultury a kultury,
stoupenců konspiračních teorií, mediální scény kolem Parlamentních listů (…)“260
Persvaze: Štindl čtenáře neovlivňuje ani se na ně nijak neobrací. Pouze sděluje svůj pohled
na událost.
Stanovisko: Jedná se o zamyšlení autora, nelze ale s přesností určit, zda se jedná
o stanovisko celé redakce.
Informace o obsahu vydání: Editorial neinformuje o obsahu vydání.
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Editorial č. 18, vydání 45/2018: „Děti nejsou zboží“
Editorial vydaný 8. listopadu nazvaný „Děti nejsou zboží“261 je určitým zamyšlením nad
tématem adopce dětí homosexuálními páry. Šéfredaktor Dalibor Balšínek se zde ostře
vymezuje proti schválení legislativy, která by takové osvojení umožnila. Tvrdí, že zákon
o ustanovení manželství i pro homosexuály, jejž tehdy měla projednávat Poslanecká
sněmovna,262 veřejnost nijak neznepokojuje, a navrch tedy mají různí aktivisté, kteří ho
podporují. Vyjmenovává následně důvody, proč je nutné „udržovat základní vzorec ženy
a muže jako matky a otce“,263 a vyvrací názor, že stejnopohlavní páry mohou dítěti
poskytnout lepší péči, než by se mu dostalo v dětském domově.
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky hodnocení/subjektivity: Šéfredaktor přímo prozrazuje svůj osobní postoj, když píše,
že „(…) halasení aktivistů je veliké, ale nemělo by zaniknout, že v tomto případě jde
především o děti. A dítě není pes, není to rohlík, který si kdokoliv může koupit v obchodě, ale
v bezhodnotové společnosti vládne myšlení, že ta má na vše právo. Tedy i na dítě.“264
Podobně je tomu, když tvrdí, že postup, kdy si homosexuální partneři zakoupí ženské
vajíčko a ženu jako nosiče plodu, je „vrchol hédonistické, narcistní společnosti, v níž nikomu
nesmí být upřeno žádné právo“.265
Persvaze: Balšínek se čtenáře snaží přesvědčit o nebezpečí schválení zákona o uzavírání
sňatků stejnopohlavních párů, což nakonec přímo vyjádří, když říká, že „manželství ať dál
zůstane svazkem muže a ženy, stát ať dál vytváří podmínky pro co nejpřirozenější vývoj
dítěte“.266
Stanovisko: Text působí jako osobní názor autora, nelze však vyloučit, že se shoduje
s postojem celé redakce.
Informace o obsahu vydání: Editorial neinformuje o obsahu vydání.
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Editorial č. 19, vydání 46/2018: „Babiš, jeden z nich“
Úvodní text s názvem „Babiš, jeden z nich“267 vydaný dva dny před dnem připomenutí
sametové revoluce se dotýká tématu ekonomické transformace, jež se uskutečnila po pádu
komunistického režimu. Šéfredaktor Dalibor Balšínek vypráví o tom, že mluvil s jedním
z tehdejších významných představitelů transformace, který mu tvrdil, že lidé z Podniku
zahraničního obchodu (PZI) se nikdy nesmířili s tím, že hospodářskou reformu neprováděli
oni, ale především Prognostický ústav. To spojuje s osobou Andreje Babiše, který se jako
jeden z někdejších členů PZI268 snaží svou moc a schopnosti demonstrovat nyní.
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky hodnocení/subjektivity: O premiérovi Andreji Babišovi či Miroslavu Šloufovi,
bývalém poradci prezidenta Miloše Zemana, hovoří šéfredaktor jako o těch, kteří „jsou
kromě své minulosti obdařeni také nezpochybnitelnými schopnostmi, ale zároveň jsou
k dosažení svého cíle schopni všeho a účel pro ně světí prostředky“.269
Persvaze: Balšínek se snaží přitáhnout pozornost čtenářů a přesvědčit je o kvalitě rozhovoru
s bývalým předsedou Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže Vasilem
Mohoritou, který najdou v týdeníku.
Stanovisko: Autor využívá první osoby, píše o svých zkušenostech, přesto nelze
jednoznačně určit, zda se jedná o osobní či celoredakční názor.
Informace o obsahu vydání: Editorial obsahuje informace o obsahu vydání.
Editorial č. 20, vydání 47/2018: „Kde je lidská důstojnost sociálních demokratů?“
Editorial s názvem „Kde je lidská důstojnost sociálních demokratů?“270 datovaný
22. listopadu rozebírá zjištění mediálního domu Seznam, podle něhož nechal premiér Andrej
Babiš unést svého syna Andreje Babiše mladšího na Krym.271
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Takové obvinění bylo podle Balšínka v demokratickém státě nepředstavitelné a sociální
demokraté jako vládní strana mají dle něho na situaci politické scény stejný podíl jako hnutí
ANO. Doporučuje jim proto, aby si „zachovali poslední zbytky lidské důstojnosti“272
a přidali se k opozičním stranám.
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky hodnocení/subjektivity: Celý text je zjevně zaujatý proti osobě premiéra i proti
sociálním demokratům. O nich autor mluví jako o „představitelích kdysi velké strany, kteří
se nechali pro mrzký peníz koupit, aby premiér nemusel vládnout přímo s podporou
populistů a nástupců totalitní strany“.273 V závěru pak tvrdí, že „tady už žádný kompromis
neexistuje a je nutné se chovat zásadově, aby se zabránilo narušení právního státu
a demokracie“.274
Persvaze: Autor se snaží čtenáře přesvědčit o tom, že právní stát v České republice selhal.
Stanovisko: Šéfredaktor zde silně vyjadřuje svůj názor, nelze ale určit, zda se nejedná
o postoj celé redakce.
Informace o obsahu vydání: Editorial neinformuje o obsahu vydání.
Editorial č. 21, vydání 48/2018: „Když je na co se dívat“
Editorial z 29. listopadu s názvem „Když je na co se dívat“275 reaguje na dramatickou
tvorbu České televize. Šéfredaktor Dalibor Balšínek se v něm kladně vyjadřuje
i o zpravodajské a publicistické televizní tvorbě, především ale poukazuje na podle něho
obdivuhodnou filmovou produkci a vyzdvihuje seriály tvůrců a herců z Dejvického divadla
nebo také minisérii Dukla 61 režiséra Davida Ondříčka.276 Nakonec zmiňuje drama Rédl277
režiséra Jana Hřebejka z období dělení československé federace a poukazuje na to,
že snímek je v dnešní době velmi aktuální.
Autor: Dalibor Balšínek
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Prvky hodnocení/subjektivity: Autor sdílí svůj vlastní názor na Českou televizi a na její
filmovou tvorbu. Například o veřejnoprávní televizi říká, že „sám k ní mám řadu výhrad,
ale její postavení chápu, a když si odečtu to, kde se logicky nemůžu s některými reportážemi
sejít, celkově mi stále vychází, že v této disciplíně plní svou funkci dobře (…)“278.
Persvaze: Balšínek se kladnými recenzemi snaží čtenáře nalákat ke zhlédnutí jmenovaných
filmů.
Stanovisko: Autor se vyjadřuje v první osobě, prezentuje své názory na televizní tvorbu
a vyjmenovává pořady, které on sám hodnotí kladně.
Informace o obsahu vydání: Editorial neobsahuje informace o vydání.
Editorial č. 22, vydání 49/2018: „Poslední bitva šedých panterů“
První prosincový editorial s názvem „Poslední bitva šedých panterů“279 komentuje
listopadový volební model agentury Kantar280, podle kterého hnutí ANO premiéra Andreje
Babiše překročilo hranici třiceti procent. Autor Petr Holub upozorňuje na to, že oproti
očekávání zajistila kauza s únosem premiérova syna subjektu ještě větší podporu.281
Za nejsilnější Babišovy vyzývatele označuje Pirátskou stranu a občanské demokraty
a poukazuje na rozdíl ve věkovém složení voličů těchto stran a hnutí ANO, o němž hovoří
jako o „unikátní straně starých“.282
Autor: Petr Holub
Prvky hodnocení/subjektivity: Autor předpovídá, že výsledky agentury Kantar mohou být
„předzvěstí nevídaného politického zemětřesení“.283 Stejně tak tvrdí, že „jakkoli Česko
prosperuje, bude politický boj nesmiřitelnější a převrat po volbách výraznější než kdykoli
předtím“.284
Persvaze: Holub glosuje výsledky volebního modelu, zmiňuje svůj vlastní názor, nesnaží
se však čtenáře výrazněji přesvědčovat o pravdivosti svých tvrzení.
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Stanovisko: Nelze jednoznačně určit, zda se jedná o stanovisko autora, či celé redakce.
Informace o obsahu vydání: Editorial neinformuje o obsahu vydání týdeníku.
Editorial č. 23, vydání 50/2018: „V Paříži se rozhoduje o Evropě“
Úvodní text nazvaný „V Paříži se rozhoduje o Evropě“285 s datem 13. prosince je reakcí
na francouzské protesty hnutí Žlutých hvězd,286 které autor Dalibor Balšínek pokládá
za milník v době ekologické politiky. Tvrdí, že prvním projevem nespokojenosti
se „současnou evropskou levicovou agendou“287 bylo odmítání otevřené migrační politiky,
které „zrodilo novodobé populistické strany“288. Na závěr Balšínek vyjadřuje domněnku, že
nadcházející volby do Evropského parlamentu mohou být zlomové.
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky hodnocení/subjektivity: Aktivity hnutí Žlutých vest hodnotí autor jako „předzvěst
velkých změn v Evropské unii, a tedy i v České republice“.289 O Evropském parlamentu zase
hovoří jako o „odkladišti pro své doma vysloužilé politiky“.290
Persvaze: Balšínek se čtenářům několikrát snaží připomínat, že „podoba směřování
Evropské unie“291 se dotýká i nás.
Stanovisko: Nelze určit, jedná-li se o šéfredaktorův osobní pohled, či postoj celé redakce.
Informace o obsahu vydání: Editorial neobsahuje informace o vydání.
Editorial č. 24, vydání 51/2018: „Jak rozumět současnému světu?“
Poslední, předvánoční editorial s názvem „Jak rozumět současnému světu?“292 je
ohlédnutím za dosavadní existencí Týdeníku Echo, vývojem společnosti a také
poděkováním čtenářům. Šéfredaktor na úvod vyjadřuje vděčnost za čtenářskou přízeň
a vzpomíná na to, jak před pěti lety současná redakce odešla z Lidových novin a založila
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nezávislé médium.293 Autor uvažuje nad tím, jak se v západním světě ovlivněném
progresivismem proměnilo chápání liberalismu. Informuje také o tom, že se redakce
rozhodla vytvořit anketu, v níž „několik zajímavých lidí odpovídalo na otázku: Kterou knihu
byste doporučili ostatním, neboť jste přesvědčení, že je důležitá, nebo dokonce nezbytná
k pochopení stavu a problémů světa, ve kterém žijeme?“.294 Na závěr pak přiznává, že
„Týdeník Echo je v posledních vydáních trochu ponurý a pesimistický“,295 což se prý
v následujícím roce změní díky chystaným změnám.
Autor: Dalibor Balšínek
Prvky

hodnocení/subjektivity:

Autor

označuje

západní

svět

jako

„levicově

a progresivisticky orientovaný, jenž používá termín liberální demokracie, což neznamená
liberalismus v původním slova smyslu“.296
Persvaze: Šéfredaktor se čtenářům snaží dokázat, jak je výhodné být předplatitelem
týdeníku, a také to, jak moc je periodikum nezávislé.
Stanovisko: Balšínek využívá první osoby množného čísla, vyjadřuje se za redakci, lze tedy
tvrdit, že se jedná o obecné stanovisko.
Informace o obsahu vydání: Editorial informuje o anketě, kterou vydání obsahuje.
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3.2.3 Přehled výsledků analyzování
Tabulka 1 Výsledky analyzování úvodníků v týdeníku Reflex

Úvodník Šéfredaktor/jiný
číslo:
člen redakce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
jiný člen redakce
jiný člen redakce
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor

Prvky
hodnocení
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Zdroj: Vlastní zpracování
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Informace
Persvaze Stanovisko o obsahu
vydání
ne
nelze určit ne
ne
nelze určit ne
ano
autora
ne
ne
nelze určit ne
ano
nelze určit ano
ne
nelze určit ne
ne
nelze určit ne
ne
autora
ne
ano
nelze určit ne
ne
neutrální
ano
ano
autora
ne
ne
nelze určit ne
ano
nelze určit ne
ano
autora
ne
ne
nelze určit ne
ano
nelze určit ne
ano
autora
ne
ne
autora
ne
ano
nelze určit ano
ne
nelze určit ne
ne
nelze určit ne
ne
autora
ne
ano
nelze určit ano
ne
nelze určit ne

Tabulka 2 Výsledky analyzování editorialů v Týdeníku Echo

Editorial Šéfredaktor/jiný
číslo:
člen redakce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

šéfredaktor
jiný člen redakce
jiný člen redakce
jiný člen redakce
šéfredaktor
šéfredaktor
jiný člen redakce
šéfredaktor
jiný člen redakce
šéfredaktor
jiný člen redakce
jiný člen redakce
šéfredaktor
šéfredaktor
jiný člen redakce
jiný člen redakce
jiný člen redakce
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
šéfredaktor
jiný člen redakce
šéfredaktor
šéfredaktor

Prvky
hodnocení
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Zdroj: Vlastní zpracování
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Persvaze Stanovisko Informace
o obsahu
vydání
ano
nelze určit ano
ne
nelze určit ne
ne
nelze určit ne
ne
neutrální
ne
ano
neutrální
ano
ano
neutrální
ano
ne
nelze určit ne
ano
autora
ne
ne
nelze určit ne
ne
neutrální
ano
ne
nelze určit ne
ne
nelze určit ne
ano
nelze určit ano
ne
nelze určit ne
ano
nelze určit ne
ano
neutrální
ano
ne
nelze určit ne
ano
nelze určit ne
ano
nelze určit ano
ano
nelze určit ne
ano
autora
ne
ne
nelze určit ne
ano
nelze určit ne
ano
neutrální
ano

4

Komparace výsledků analyzování

Po shrnutí výsledků analýzy do tabulek číslo 1 a 2 lze vyčíslit, kolikrát či v jaké podobě se u
zkoumaných úvodníků a editorialů vyskytla předem určená kritéria. Těmi tedy bylo autorství
textu, prvky hodnocení a subjektivity, znaky persvaze, prezentování osobního stanoviska
autora nebo celé redakce a informování o obsahu vydání týdeníku.
Analyzování úvodníků týdeníku Reflex ve vymezeném období ukázalo, že pouze ve dvou
případech nepsal úvodník šéfredaktor Marek Stoniš, ale jeho autorem byl zástupce
šéfredaktora Bohumil Pečinka. V obou případech (v úvodnících číslo 9 a 10) jsou pak
Pečinkovy texty spíše popisné než hodnoticí a liší se tedy od těch psaných šéfredaktorem.
Analýza editorialů Týdeníku Echo pak odhalila, že úvodní text nebyl psán šéfredaktorem
Daliborem Balšínkem v jedenácti případech, tedy u necelé poloviny z celkového počtu
zkoumaných editorialů. Jejich autory navíc byli různí komentátoři týdeníku, v jednom
případě také šéfeditor. Na rozdíl od týdeníku Reflex byly také tyto texty více subjektivní, ne
pouze popisné.
Prvky hodnocení a subjektivity obsahovaly všechny zkoumané úvodníky týdeníku Reflex.
Texty psané šéfredaktorem však ve všech případech prezentovaly osobnější vyjádření
názoru než Pečinkovy úvodníky. Obsahovaly rovněž více prvků ironie či nadsázky.
V Týdeníku Echo nelze najít přímé hodnoticí prvky u dvou textů. V jednom z nich
šéfredaktor Balšínek čtenářům pouze sděluje, že vysoké letní teploty zmáhají i redakci
Echa,297 ve druhém pak představuje novou knižní edici týdeníku.298
S persvazí neboli přesvědčováním se v týdeníku Reflex setkáme u deseti úvodníků. A to jak
textů šéfredaktora, tak u jednoho z úvodníků Bohumila Pečinky. V Týdeníku Echo zahrnuje
oproti tomu znaky přesvědčování či apelu třináct editorialů, tedy více než polovina. Opět
se jedná jak o šéfredaktorovy texty, tak o editorialy jiných členů redakce.
Přímé vyjádření stanoviska autora obsahuje v Reflexu sedm úvodníků, ve všech situacích
jde o šéfredaktorovy texty. Ty většinou pojednávají o tématech, která se Marka Stoniše
přímo dotýkají, jako je tomu například v úvodníku číslo 11, v němž chválí kroky
maďarského premiéra Viktora Orbána a tvrdí, že Maďarsku závidí,299 či v úvodníku číslo
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14, kde nabízí prodej svého holešovického bytu.300 V Týdeníku Echo lze o přímém vyjádření
stanoviska autora hovořit pouze u dvou textů psaných šéfredaktorem. U většiny (šestnácti)
editorialů nelze určit, čí postoj sdělují. U šesti textů je pak vyjádření postoje neutrální. To je
způsobeno buď pouhým konstatováním již známých faktů, jako je tomu u editorialu číslo 4,
kde chybí komentář autora,301 nebo u editorialu číslo 5, v němž šéfredaktor čtenářům sděluje,
jak redakce pracuje, a upozorňuje na některá témata týdeníku.302
Pouze ve čtyřech případech se čtenář v úvodníku Reflexu dozvídá o obsahu vydání
týdeníku. Ve třech textech psaných Markem Stonišem jsou pak pouze krátké zmínky
o článcích, které souvisejí s tématem úvodníku. Pouze v jednom z úvodních textů303, jehož
autorem je Bohumil Pečinka, je informacím o obsahu vydání věnováno o něco více prostoru.
V Týdeníku Echo informuje o obsahu aktuálního vydání periodika osm editorialů. V pěti
případech se to týká textů šéfredaktora, v jednom případě jde o text šéfeditora Jaromíra
Slomka, jehož editorial304 je téměř jen pouhým referováním o skladbě vydání týdeníku.

4.1 Vyhodnocení komparace
Ke komparaci jsem přistupovala s pěti hypotézami předem stanovenými na základě
poznatků

jak

z nastudované

literatury

o charakteristikách

úvodníků

a editorialů,

tak z pravidelného sledování těchto dvou útvarů v týdenících Reflex a Echo. Stanovené
hypotézy tedy zněly:
1. Úvodníky v týdeníku Reflex vyjadřují především šéfredaktorův osobní názor, bývají
kritické, žertovné či vyjadřují ironii nebo nadsázku a snaží se na čtenáře působit.
2. Pojednávají zpravidla o jedné konkrétní situaci, již hodnotí, tématům týdeníku
se nevěnují.
3. Editorialy v Týdeníku Echo bývají oproti tomu nezřídka kdy psané i jinými členy
redakce, je-li jejich autorem šéfredaktor, promlouvá často za celou redakci.
4. Editorialy reagují na aktuální celospolečenské dění a volí věcnější formu
vyjadřování.
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5. Editorial ve většině případů informuje o obsahu vydání.
Výše zmíněná komparace výsledků analýzy ukázala, že pouze dva zkoumané úvodníky
v týdeníku Reflex nebyly psány šéfredaktorem. Ve všech případech byly také
šéfredaktorovy úvodníky ve vyjadřování osobnější a vykazovaly prvky ironie či nadsázky
oproti těm psaným jeho zástupcem. Pouze polovina z analyzovaných textů však obsahuje
persvazi, což odporuje první hypotéze. Úvodníky se většinou zaměřují na jedno téma
či konkrétní událost, někdy marginální, bez celospolečenského záběru. O obsahu týdeníku
informují pouze čtyři úvodníky. Druhá hypotéza se tak potvrdila.
Téměř polovina analyzovaných úvodníků v Týdeníku Echo byla psána jiným členem
redakce. Pouze ve dvou případech také lze šéfredaktorův editorial vnímat jako vyjádření
za celou redakci, neboť je psán v první osobě množného čísla a není subjektivní.
Třetí stanovená hypotéza tak není platná.
Ve všech případech reagovaly editorialy na aktuální událost s celospolečenským dopadem,
ať již domácím, či zahraničním. Jejich autoři se onu událost či téma, o kterém editorial
pojednává, snaží čtenáři spíše přiblížit, v některých případech i chronologicky popsat. Texty
na rozdíl od úvodníků neobsahují tolik subjektivity, autoři se snaží nebýt příliš osobní.
Čtvrtá teze se tedy potvrdila.
Na jednotlivá témata vydání týdeníku upozorňovala třetina zkoumaných editorialů. Oproti
úvodníkům v týdeníku Reflex je to tedy dvakrát tolik. Jak ovšem vyplývá z analýz
jednotlivých editorialů, pokud se úvodní text o obsahu vydání zmiňuje, je tato informace
podrobnější. Editorialy také často odkazují k více článkům a tématům týdeníku. Ani pátá
hypotéza tedy sice neplatí, lze ale konstatovat, že editorialy se v tomto bodě od úvodníků
odlišují.
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Závěr
Jak ukázaly úvodní kapitoly této práce, podoba úvodníku se v médiích proměňovala. Téměř
všechny dostupné aktuální definice a formulace chápou úvodník jako publicistický útvar či
žánr, který vychází z již známých faktů, na něž se snaží reagovat a zaujímá k nim
stanovisko, často se snahou ovlivnit čtenáře, čímž se podobá komentáři. Úvodník ve své
dnešní podobě bývá zpravidla autorským textem, za nímž stojí šéfredaktor či vydavatel listu,
může to však být i jiný člen z redakčního okruhu. Nelze proto s přesností určit, zda se jedná
pouze o názor konkrétního autora, nebo celé redakce. Změnil se také výskyt úvodníku, který
ustoupil z titulních stran deníků spíše na stránky společenských týdeníků či měsíčníků.
Také editorial, jejž česká periodika na začátku devadesátých let minulého století převzala ze
zahraničních médií a přetvořila ho do podoby velmi blízké úvodníku, zaujímá stanovisko
k dané události. Autoři jednotlivých definic se shodují v tom, že editorial by měl na rozdíl
od úvodníku informovat recipienty o aktuálním vydání média. Rovněž však upozorňují, že
často ani samy redakce mezi dvěma jmenovanými útvary nerozlišují a editorialy považují za
úvodníky.
Je třeba mít na vědomí, že analyzovány byly pouze dva týdeníky. Ty jsem vybrala nejen
kvůli tomu, že oba dlouhodobě sleduji, ale i proto, že se svým zaměřením řadí spíše
na stranu pravicových liberálně konzervativních médií. K výběru jsem proto přistupovala
s předpokladem, že i jejich úvodní texty by mohly vykazovat podobnosti.
Již v úvodu práce jsem si stanovila pět hypotéz, které jsem mohla potvrdit či vyvrátit
po provedení analýzy jednotlivých úvodníků a editorialů. Tu jsem vyhodnotila, abych mohla
následně provést komparaci získaných dat. Pouze dvě z pěti hypotéz se nakonec ukázaly
jako pravdivé. Z nich tedy vyplynulo, že úvodníky v týdeníku Reflex se častěji zaměřují
na jedno konkrétní téma, které přitom může být pro společnost marginální, a přidávají
k němu silně osobní pohled. Ve většině úvodníků také chybí informace o obsahu vydání.
Druhá platná hypotéza dokázala, že editorialy v Týdeníku Echo naopak reagují na aktuálně
nejnaléhavější celospolečenská témata a volí věcnější formu vyjádření. Jako nepravdivá
vyšla domněnka, že úvodníky obsahují výraznější persvazi, přesto lze ale konstatovat, že
šéfredaktorovy texty jsou v porovnání s úvodníky jeho zástupce osobnější a často
i sarkastičtější. Z části se potvrdila také třetí hypotéza o tom, že editorialy píší často i jiní
členové redakce, neboť se jednalo přesně o polovinu analyzovaných textů. Nelze ovšem říci,
že šéfredaktor ve svých textech promlouvá za celou redakci ani že editorialy ve většině
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případů referují o tématech týdeníku. Přesto však editorialy obsahují podrobnější informace
o dalších článcích týdeníku a od úvodníků se tedy odlišují.
Krátký komentář k účelu této bakalářské práce poskytli rovněž samotní šéfredaktoři obou
periodik. Jak uvedl Marek Stoniš, úvodníky v týdeníku Reflex chápe jako prostor,
kde i on jako šéfredaktor může oslovit čtenáře a kde může formulovat vlastní postřehy.
Zároveň ovšem přiznal, že slova „úvodník“ a „editorial“ pojímá spíše jako synonyma.
Dalibor Balšínek nespatřuje problém v tom, zastoupí-li ho v době jeho nepřítomnosti
či velkého pracovního vytížení v psaní úvodníku v Týdeníku Echo jiní členové redakce.
Stává se také, že nevznikne žádný editorial a jako úvodní text se použije autorský komentář,
který již vyšel na webových stránkách Echo24. Balšínek chápe úvodníky a editorialy obecně
jako „úvodní rubriku“ a nerozlišuje mezi nimi. Úvodník dle jeho slov však pravděpodobně
zanikl poté, co vymizel z prvních stran novin.
Na základě výsledků stanovených hypotéz a také výpovědí šéfredaktorů obou periodik, kteří
pojímají úvodníky i editorialy za dvojí označení se stejným významem, nelze v dnešním
českém mediálním prostředí považovat editorial za samostatný útvar se specifickými
vlastnostmi.
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Summary
As the opening chapters of this bachelor’s thesis pointed out, the image of úvodník in media
had been changing. Almost all available current informations understand úvodník as
a journalistic unit or genre, which is based on already known facts, to which is trying to
respond and také a stand, often trying to influence the reader, thus resembling commentary.
Úvodník in its current form is usually an author’s text, behind which is the editor-in-chief or
Publisher of the paper, but it can also be another member of the editorial board. Therefore,
it is not possible to determine with accuracy whether i tis only the opinio of a specific author
or the entire editorial stuff. The occurence of úvodník also has changed, when it receded
from the front pages of the dailies to the pages of weekly or monthly newspaper.
The editorial, which Czech media had taken over from foreign media in the early 1990s and
transformed into a form very close to úvodník, also takes a stand on the event. The authors
of the individual definitions agree that the editorial, unlike úvodník, should inform the
recipients about the current issue of the medium. However, they also point out that often the
editorial stuffs themselves do not distinguish between the two named departments and
consider the editorials to be úvodník.
It should be noted that only two weekly magazines were analyzed. However, I chose them
not only because I have been folowing both for a long time, but also because these are on
the side of the right-wing liberal-conservative focus media. I therefore approached the
selection on the assumption that their introductory texts could also show similarities.
Already in the introduction, I had set out five hypotheses that I could confirm or disprove
after performing an analysis of individual úvodník and editorials. I evaluated the analysis so
that I could then compare the data obtained. Only two of the five hypotheses turned out to
be true. Thus, it turned out that the úvodník in the Reflex weekly more often focus on one
specific topic, which can be marginal for the society, and add a strong personal view to it.
Most úvodník also lack information about the content of the release. The second valid
hypothesis proved that the editorials in Echo Weekly, on the other hand, respond to the
currently most urgent societal topics and choose a more substantive form of expression. The
assumption that úvodník contain a more pronounced persuasion proved to be wrong, but it
can nevertheless be stated that the editor-in-chief’s texts are more personal and often more
sarcastic in comaparation with úvodník of his deputy.
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The third hypothesis that other members of the editorial stuff often write editorials was also
partially confirmed, as it was exactly half of the analyzed texts. However, it can not be said
that the editor-in-chief speaks for the entire editorial stuff in his texts, nor that the editorials
in most cases report on the topics of the weekly. Nevertheless, the editorials contain more
detailed information about other articles in the weekly and are therefore different from
editorials.
A brief commentary on the purpose of this bachelor’s thesis was also provided by the editorsin-chief of both periodical. As Marek Stoniš stated, he understands úvodník in the Reflex
weekly as a space where he as editor-in-chief can also adress the readers and where he can
formulate his own observations. However, he admitted tat he understood the words
“úvodník“ and “editorial“ more as synonyms.
Dalibor Balšínek does not see the problem in the fact that other members of the editorial
stuff will represent him in writing and editorial in Echo Weekly during his absence or busy
work. It also happens that no editorial is created, and the author’s commentary, which has
already been published on the Echo24 website, is used as the introductory text. Balšínek
understands úvodník and editorial in general as an “introductory column“ and does not
distinguish between them. However, he said, úvodník probably faded away after it had
disappeared from the front pages of the newspaper.
Based on the results of the established hypotheses and also the statements of the editors-inchief of both periodicals, who consider úvodník and editorial as double designations with the
same meaning, in today’s Czech media environment the editorial cannot be considered an
independent genre with specific characteristics.
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