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Abstrakt 

Jak už napovídá název, tato práce pojednává o zpravodajském 

webu Seznam Zprávy na začátku pandemie koronaviru v České re-

publice. Teoretická část práce se věnuje přiblížení pandemie 

onemocnění covid-19. Popisuje průběh vzniku epidemie v čínském 

městě Wu-chan, odkud se nákaza novým typem koronaviru SARS-CoV-

2 rozšířila nejprve po pevninské Číně a následně po celém světě.  

Pandemie, kterou Světová zdravotnická organizace vyhlásila 

11. března 2020, silně zasáhla mnoho aspektů každodenního ži-

vota, včetně fungování médií. Tomu se věnuje rovněž jedna z ka-

pitol teoretické části. Nechybí ani představení Seznam Zpráv či 

popis metodologie pro praktickou část. 

V praktické části pak práce vychází z poznatků teoretické 

části a na základě analýzy vyhodnocuje nastavení tematické 

agendy Seznam Zpráv. Součástí je také analýza válečných narativů 

či porovnání způsobu informování o nákaze, o epidemii a pandemii. 

Práce v neposlední řadě obsahuje také rozhovory s vedením této 

redakce, které jsou doplněny v přílohách.  



 

 

Abstract 

This bachelor's thesis is about the work of Seznam Zprávy 

news website during the outbreak of the COVID-19 pandemic in the 

Czech Republic. The theoretical part is devoted to the descrip-

tion of the COVID-19 pandemic. It describes the progress of the 

epidemic in the Chinese city of Wu-chan, from where the infection 

of the new type of coronavirus, named as SARS-CoV-2, spread first 

to mainland China and then around the world. 

The pandemic, declared by the World Health Organization on 

March 11, 2020, hit hard many aspects of daily life, including 

the work of media. Therefore, one chapter of the theoretical 

part also deals with this topic. There is also a presentation of 

Seznam Zprávy news website. The description of the methodology 

of the practical part is included too. 

 The practical part is based on the findings of the 

theoretical part and also on the analysis, that evaluates the 

agenda setting of the Seznam Zprávy news website. The thesis 

also includes an analysis of war narratives or a comparison of 

the method of informing about the infection, the epidemic or the 

pandemic. Finally, the thesis also includes interviews with the 

management of Seznam Zprávy editorial office, which are attached 

in the annexes. 

Klíčová slova 

Pandemie, epidemie, koronavirus, covid-19, SARS-CoV-2, Seznam 

Zprávy  

Keywords 

Pandemic, epidemic, coronavirus, covid-19, SARS-CoV-2, Seznam 

Zprávy  

Title/název práce 

News site Seznam Zprávy at the beginning of the coronavirus 

pandemic  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí této práce, paní do-

centce Barboře Osvaldové, za cenné rady při psaní.  

Dále bych rád poděkoval členům vedení redakce Seznam Zpráv za 

čas, který věnovali rozhovorům pro účely této práce.  

Děkuji také svým přátelům a rodině zato, že mě v těžkých chvílích 

při psaní  a zkoumání dat podrželi a byli mi oporou.



 

1 

 

 

1. Obsah 

 

1. Obsah ................................................... 1 

2. Úvod .................................................... 3 

3. Pandemie koronaviru a její zasazení do společenského a 

mediálního kontextu .......................................... 4 

3.1 Stručný popis vývoje pandemie .......................... 4 

3.2 Vliv pandemie na média ................................. 7 

4. Seznámení s portálem Seznam Zprávy ..................... 13 

5. Metodologie ............................................ 16 

5.1. Analýza čtenosti ...................................... 16 

5.2. Obsahová analýza ...................................... 17 

5.2.1 Kódování ............................................ 21 

5.2.2 Problematické části při výběru zkoumaného vzorku .... 23 

5.3. Polostrukturované rozhovory ........................... 24 

5.4. Stanovení hypotéz ..................................... 24 

6. Praktická část ......................................... 26 

6.1 Nastavení agendy v souvislosti s onemocněním covid-19 na 

portálu Seznam Zprávy ..................................... 26 

6.1.1 Úvod ................................................ 26 

6.1.2 Nastavení agendy Seznam Zpráv napříč rubrikami ...... 29 

6.1.3 Porovnání sledovaných rubrik v rámci referování o 

koronaviru ................................................ 31 

6.1.4 Koronavirus v rubrice Svět .......................... 33 

6.1.5 Koronavirus v rubrice Byznys ........................ 34 

6.1.6 Koronavirus v rubrice Domácí ........................ 35 

6.1.7 Koronavirus v rubrice Koronavirus ................... 36 



 

2 

 

6.2 Válečné narativy ...................................... 37 

6.3 Epidemie a pandemie ................................... 38 

6.4 Rozhovory ............................................. 39 

6.5 Zodpovězení hypotéz ................................... 40 

6.6 Praktická analýza čtenosti ............................ 43 

7. Závěr .................................................. 47 

8. Použitá literatura ..................................... 48 

9. Teze bakalářské práce .................................. 52 

10. Přílohy ................................................ 55 

 

  



 

3 

 

 

2. Úvod 

Pandemie onemocnění covid-19 naplno propukla na začátku 

roku 2020. Během několika týdnů se virus rozšířil na téměř 

všechny světové kontinenty a častokrát vyvolal náročnou 

zdravotnickou krizi. Jednotlivé státy kvůli tomu musely při-

jímat tvrdá opatření, zakazovat cestování nejen do zahra-

ničí, ale častokrát také mimo své město či dokonce obydlí. 

Koronavirus se stal dominantním mediálním tématem po celém 

světě.  

Česká republika potvrdila svého prvního oficiálního 

pacienta s nemocí covid-19 1. března 2020. Během několika 

dnů vláda uzavřela školy, zakázala provoz některým podni-

katelům, nesměly se organizovat ani společenské akce či 

setkání. Vláda v návaznosti na šíření viru SARS-Cov-2 vy-

hlásila 12. března 2020 nouzový stav, který trval až do 17. 

května 2020.  

Tato práce se zabývá tím, jak na situaci reagoval zpra-

vodajský web Seznam Zprávy. Ten vzniknul v roce 2016 a nejen 

díky svému postavení na nejnavštěvovanější české stránce 

Seznam.cz získal mezi čtenáři oblibu.  

Oproti původní tezi tato bakalářská práce po domluvě 

s vedoucí sleduje pouze období mezi 1. březnem a 17. květnem 

2020. 
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3. Pandemie koronaviru a její zasazení do 

společenského a mediálního kontextu 

3.1 Stručný popis vývoje pandemie 

„První přenos těžkého akutního respiračního syndromu 

na člověka koronavirus (SARS-CoV-2), viru odpovědného za 

koronavirové onemocnění Covid-19, byl zaznamenán ve Wu-

chanu v Číně 17. listopadu 2019.“1 Nemoc se v prvních týd-

nech šířila hlavně v rámci města Wu-chan, které leží v ob-

lasti Chu-pej. Konkrétně k šíření docházelo v okolí wuchan-

ské tržnice Chua-nan, kde se obchoduje hlavně s mořskými 

plody a živými zvířaty. Kancelář WHO v Číně informovala 

31. prosince 2019 regionální úřad WHO pro západní Tichomoří 

o šíření nového typu viru.2 O den později, na Nový rok, 

úřady tento trh uzavřely kvůli potvrzeným případům nákazy 

neznámým koronavirem. Pacienti vykazovali příznaky později 

naprosto typické pro onemocnění, které v těle vir vyvolá-

val. Patřila mezi ně vysoká horečka, suchý kašel a dušnost. 

Čína o nových případech informovala prvních několik dní, od 

5. do 11. ledna 2020 ale nehlásila žádné nové přírůstky 

onemocnění. Čínští představitelé stále odmítali, že by se 

nový virus mohl přenášet z člověka na člověka. Jedenác-

tého ledna úřady oznámily, že celkem přišlo s nakaženými do 

styku 739 osob, 419 z nich bylo z řad zdravotníků. Celkem 

se podle oficiálních statistik nakazilo 41 lidí, jeden kvůli 

                                                           
1 MILLER, Larry E., Ruemon BHATTACHARYYA a Anna L. MILLER. Spatial Analysis 

of Global Variability in Covid-19 Burden. Risk Management and Healthcare 

Policy [online]. 2020, s. 519 [cit. 2021-02-08]. Dostupné z: 

doi:10.2147/RMHP.S255793 
2 HUI, David S., Esam I AZHAR, Tariq A. MADANI a kol. The continuing 2019-

nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health — The latest 

2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. International Journal of 

Infectious Diseases [online]. 2020, s. 265[cit. 2021-02-08]. ISSN 12019712. 

Dostupné z: doi:10.1016/j.ijid.2020.01.009 
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infekci zemřel.3 Ve stejný den také Světová zdravotnická 

organizace dala oficiální jméno jak samotnému viru (SARS-

CoV-2), tak i onemocnění (covid-19). O dva dny později po-

tvrdili vědci první případ nákazy mimo Čínu, pozitivní vzo-

rek našli v Thajsku. Světová zdravotnická organizace o den 

později stále na svém twitterovém účtu tvrdila, že se virus 

nepřenáší z člověka na člověka. „Předběžná šetření prová-

děná čínskými úřady ve Wu-chanu nezjistila žádné jasné dů-

kazy o přenosu nového viru koronaviru (2019-nCoV) z člověka 

na člověka.“4 V pondělí 20. ledna 2020 byl výskyt viru po-

tvrzen poprvé na jiném kontinentě, konkrétně v Severní Ame-

rice ve Spojených státech amerických. Taktéž 20. ledna Svě-

tová zdravotnická organizace oznámila, že je „velmi jisté, 

že tu jsou minimálně nějaké přenosy viru z člověka na člo-

věka.“5 O čtyři dny později ohlásila první pozitivní případ 

nového onemocnění také Evropa. Nakažený muž přicestoval do 

Francie z Číny. Během několika týdnů se hlavním ohniskem 

onemocnění stala právě Evropa a jednotlivé státy musely 

vyhlásit opatření, která omezovala svobody a volný pohyb 

častokrát v největší míře od druhé světové války. Nejtvr-

ději byly zasaženy dva státy jižní Evropy – Itálie a Špa-

nělsko. Itálie jako první na kontinentu zavedla karanténu 

mezi jednotlivými oblastmi, která zakazovala vycházení 

kromě naprosto nezbytných výjimek. Přesto v zimě i na jaře 

                                                           
3 SCHNIRRING, Lisa. China releases genetic data on new coronavirus, now de-

adly. CIDRAP [online]. 2020 [cit. 2021-02-14]. Dostupné z: https://www.ci-

drap.umn.edu/news-perspective/2020/01/china-releases-genetic-data-new-coro-

navirus-now-deadly 
4 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). [Preliminary investigations conducted… ] 

In: Twitter [online]. 14. ledna 2020 12:18 [cit. 2021-02-15]. Dostupné z: 

https://twitter.com/WHO/status/1217043229427761152 
5 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). [I tis very clear from the… ] In: Twit-

ter [online]. 14. ledna 2020 5:35 [cit. 2021-02-15]. Dostupné z: 

https://twitter.com/WHOWPRO/status/1219478544041930752 
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kolabovalo na severu země zdravotnictví. Například v Ber-

gamu dokonce armádní vozy musely odvážet zemřelé do krema-

torií v jiných městech, protože tamní nestíhaly mrtvá těla 

spalovat. Jednotlivé státy se rozhodly obnovit kontroly na 

hraničních přechodech, a to i v případech, že se řadily 

mezi země v Schengenském prostoru. U některých později ná-

sledovalo také úplné uzavření hranic. Světová zdravotnická 

organizace označila krizi okolo nákazy onemocnění covid-19 

za pandemii 11. března 2020.6 V té době už případy nákazy 

koronavirem registrovala také Česká republika, která svého 

prvního pacienta potvrdila 1. března 2020. 

Ohnisko nákazy se na jaře 2020 přesunulo z Evropy do 

Severní Ameriky, a to zejména do Spojených států amerických, 

kde si nemoc vyžádala desítky tisíc obětí. V Evropě první 

vlna nákazy kulminovala v polovině dubna, kdy se na konti-

nentě denně prokázalo průměrně více než 40 tisíc případů 

denně. Na konci června to byla průměrně cca čtvrtina. V Se-

verní Americe měla nákaza podobnou trajektorii té evropské 

zhruba do začátku června, kdy nových případů začalo znovu 

přibývat. Kromě toho hlásily větší počet nově nakažených 

také Jižní Amerika a Asie (viz graf). 

                                                           
6 SONI, Anil. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing 

on COVID-19 - 11 March 2020 [online]. 2020 [cit. 2021-02-19]. Dostupné z: 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-

s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
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Obr.1: Graf nově zjištěných případů nákazy covid-19 podle jednotli-

vých kontinentů.7 

  Podle Univerzity Johna Hopkinse, která se koronavi-

rovými statistikami zabývá, zemřelo celkově kvůli přítom-

nosti viru SARS-CoV-2 v těle do konce června 2020 přesně 

508 545 lidí. Nakazilo se více než deset a půl milionu lidí. 

Do stejného data zaznamenala Česká republika 11 954 případů 

nákazy a 349 úmrtí. 

3.2 Vliv pandemie na média    

Pandemie nového typu koronaviru silně ovlivnila média po 

celém světě. V průběhu několika týdnů se pozornost novinářů mu-

sela obrátit z jejich denní agendy směrem k nemoci, o které ze 

začátku neměli mnoho informací. Kvůli plošným restrikcím také 

zůstávalo velké množství lidí doma, což zvedlo jak čtenost zpra-

vodajských serverů, tak sledovanost televize. Lidé se z nich 

                                                           
7 Daily confirmed COVID-19 cases. In: Our World in Data [online]. 2020 

[cit. 2021-02-19]. Dostupné z: https://ourworldindata.org/grapher/daily-

cases-covid-region?stackMode=absolute&time=earliest..2020-06-30 
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dozvídali klíčové informace o nové nemoci, která přímo ovlivňo-

vala jejich životy.  

 „Obecně platí, že mediální zprávy, kterým je veřejnost 

vystavena, mohou být rozhodující při formování lidského vní-

mání na zdravotní krize a další sociální otázky.“8 Klíčovými 

typy médií se v době krize stávají televize, rádio, interne-

tové zpravodajství a zpravodajské agentury. Je to hlavně kvůli 

jejich dostupnosti a aktuálnosti informací. Pokud vládní či-

nitelé vydají nové informace, mohou u toho tyto typy médií být 

a okamžitě novinky předávat svým divákům a posluchačům. Těžší 

to mají tištěná média, která nemohou přicházet s tak aktuál-

ními informacemi. Týkají se jich také epidemiologická opat-

ření, jejichž cílem je udržet lidi doma a omezit jejich mobi-

litu. Prodej tisku je rovněž ve velké míře závislý na prodeji 

v obchodech, které zůstávají během pandemického stavu buď za-

vřené, nebo se potýkají s odlivem zákazníků. Problémy zažívaly 

na začátku pandemie koronaviru tištěné deníky po celém světě. 

Například ve Velké Británii zažily obrovské propady během břez-

nového lockdownu deníky, které jsou jak zdarma (deník Metro 

FREE až o 70 %, Evening Standard FREE o 40 %), tak standardně 

placené (Financial Times o 39 % či Daily Mail o 17 %)9. Ve 

Spojených státech amerických propadly prodeje novin rázem o 8 

procent, s velkými problémy se tam ale novináři potýkali už 

dříve.10 Propady se týkaly také Asie, například noviny v Indii 

                                                           
8 DHANANI, Lindsay Y. a Berkeley FRANZ. The Role of News Consumption and 

Trust in Public Health Leadership in Shaping COVID-19 Knowledge and Preju-

dice. Frontiers in Psychology [online]. 2020,[cit. 2021-03-04]. ISSN 1664-

1078. Dostupné z: doi:10.3389/fpsyg.2020.560828 
9 MURDEN, Terry. Newspaper sales slump during lockdown. DailyBusiness [on-

line]. 2020 [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: https://daily-

businessgroup.co.uk/2020/05/newspaper-sales-slump-during-lockdown/ 
10 SCIRE, Sarah. Covid-19 has hit newspaper companies hard, but revenue at 

Fox News and local TV companies rose. NiemanLab [online]. 2020 [cit. 2021-

03-04]. Dostupné z: https://www.niemanlab.org/2020/10/covid-19-has-hit-ne-

wspaper-companies-hard-but-revenue-at-fox-news-and-local-tv-companies-rose/ 
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zaznamenaly až 80procentní úpadek prodeje.11 Sestupný trend 

v roce 2020 pocítily také deníky v České republice. „Ve srov-

nání s rokem 2019 to bylo o téměř 16 % méně, což znamená, že 

každý den se loni prodalo o 94 tisíc kusů deníků méně než v 

předešlém roce.“12  

 Pandemie měla také velký vliv na ekonomickou stránku médií. 

Některá musela kvůli již zmiňovanému propadu čtenosti upustit od 

tištěných vydání a přejít buď kompletně do online prostředí, 

nebo svá vydání kvůli vysokým nákladům zredukovat. Například 

americké vydavatelství Tribune Publishing, které vydává třeba 

list Chicago Tribune či řadu regionálních periodik, sice zazna-

menalo v březnu 2020 velký propad v prodeji tištěných novin, na 

druhou stranu ale měl vydavatelský dům 293% nárůst v digitálním 

předplatném.13 Krize se globálně dotkla zejména menších či re-

gionálních periodik. V České republice kvůli koronavirové krizi 

přestalo například vycházet několik časopisů vydavatelství Burda 

International CZ.14 Náklad a čtenost tištěných periodik na za-

čátku pandemie padaly, čtenost online zpravodajství naopak 

rostla. Všechny mediální segmenty se ale musely vyrovnat s po-

klesem příjmů z reklamy. V porovnání s rokem 2019 šlo řádově 

o jednotky až desítky procent, což zapříčinilo pokles rozpočtů 

mediálních domů. Hlavně v první polovině roku 2020, po největším 

šoku z nové pandemie, se média musela vyrovnat se ztrátami. 

V Evropě to podle společnosti Statista, která se specializuje na 

                                                           
11 COVID-19 Terror: Newspaper Sales Down By 80% During Lockdown. GoNews In-

dia [online]. 2020 [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: https://www.gonewsin-

dia.com/latest-news/news-and-politics/covid-19-terror-newspaper-sales-down-

by-80-11108 
12 Pandemie v roce 2020 urychlila pokles prodejů deníků. GoNews India [on-

line]. 2020 [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: https://www.media-

guru.cz/clanky/2021/02/pandemie-v-roce-2020-urychlila-pokles-prodeju-de-

niku/ 
13 Snapshot Global Digital Subscription. FIPP [online]. 2020, , s. 2 [cit. 

2021-03-06]. Dostupné z: https://www.fipp.com/news/download-global-digital-

subscription-snapshot-2020-q3/# 
14 Časopisy Katka, Marie Claire, Joy, Náš útulný byt i Pošli recept 

končí. Médiář [online]. 2020 [cit. 2021-03-06]. Dostupné z: https://www.me-

diar.cz/casopisy-katka-marie-claire-joy-nas-utulny-byt-i-posli-recept-

konci/ 
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spotřebitelská a tržní data, byl propad až o 43 procent15. Podobně 

vysoká čísla ale zaznamenaly státy na všech světových kontinen-

tech. Sestupný trend kvůli pandemickým dopadům navíc pravděpo-

dobně ovlivní reklamní příjmy i do budoucna. Vyplývá to například 

z tradiční zprávy PricewaterhouseCoopers, což je mezinárodní síť 

poradenských společností. „Zpráva předpovídá, že globální hod-

nota reklamy v tištěných i online médiích poklesne ze 49,2 mi-

liard amerických dolarů v roce 2019 na 36 miliard dolarů v roce 

2024, což je pokles o více než čtvrtinu (27%) během pěti let.“16 

Jak už bylo zmíněno, čtenost zpravodajských webů (oproti 

tištěným periodikům) vyskočila v porovnání se stejným obdobím 

v předešlém roce častokrát i o desítky procent. Prodloužil se 

i čas, který lidé trávili u elektronických zařízení. Například 

v koronavirem těžce zasažených Spojených státech amerických za-

znamenali výzkumníci v prvních týdnech epidemie jen na mobilních 

telefonech navýšení čtenosti zpravodajství o více než 200 pro-

cent, v dalším ohnisku v Itálii pak byl 180procentní nárůst.17 

Vyšší zájem o online zpravodajství potvrzují také data oxford-

ského institutu Reuters pro studium žurnalistiky, který provádí 

každoroční výzkum o čtenosti (popř. sledovanosti) a důvěryhod-

nosti médií. Například na veřejnoprávním webu BBC ve Velké Bri-

tánii, která byla koronavirem na jaře 2020 rovněž silně zasažena, 

se návštěvnost po vyhlášení tvrdých opatření zdvojnásobila.18 Na 

příkladu stejné země také studie ilustruje nárůst sledovanosti 

                                                           
15 Decreased average media budgets due to coronavirus during 1st half and 

full year of 2020, by region. Statista [online]. [cit. 2021-03-06]. Do-

stupné z: https://www.statista.com/statistics/1154849/media-budget-coro-

navirus-worldwide-by-region/ 
16 MAYHEW, Freddy. Report predicts five years of steep global decline for 

newspaper industry revenue (print and online). PressGazette [online]. 2020 

[cit. 2021-03-06]. Dostupné z: https://www.pressgazette.co.uk/report-pre-

dicts-five-years-of-steep-global-decline-for-newspaper-industry-revenu-

print-and-online/ 
17 Covid-19: Tracking The Impact On Media Consumption. Nielsen Global Me-

dia [online]. 2020 [cit. 2021-02-21]. Dostupné z: https://www.niel-

sen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-media-

consumption/ 
18 Reuters Institute Digital News Report 2020. Reuters Institute [online]. 

2020, s. 12 [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://reutersinstitute.poli-

tics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf 
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televize. V tradičně silné skupině diváků ve věku 55 let a více 

televizní zpravodajství posílilo o sedm procent, skokově ale 

narostl počet diváků do 35 let, a to o čtvrtinu.19 Nárůst návštěv 

a zobrazení stránek v českém prostředí potvrzují data NetMoni-

toru, který tato čísla pravidelně sbírá. Během lockdownu také 

skokově vzrostla důvěryhodnost osvědčených mediálních značek, 

které v posledních letech spíše bojují se ztrátou věrohodnosti 

ze strany občanů. Po uvolnění nejstriktnějších opatření se čísla 

vrátila k předešlým trendům, tedy k poklesu důvěry. „Lidí, kteří 

důvěřovali médiím jako zdroji zpráv o koronaviru, bylo dvakrát 

více (59 procent) než těch, kteří v tomto ohledu věřili sociálním 

sítím (26 procent). Celkově ale jen 38 procent respondentů za-

stává názor, že většině zpravodajství se dá věřit, což je o čtyři 

procentní body méně, než před rokem.“20 

 Dalším důležitým faktorem je odpovědnost médií v době pan-

demické a zdravotnické krize. Jestliže propukne nějaká epidemie, 

lidé mají tendenci vyhledávat informace v médiích ve větší míře, 

než je obvyklé, jak už bylo zmíněno. Větší sledovanost také 

přináší médiím větší zodpovědnost. Šíří se totiž dezinformace, 

špatně interpretované či polovičaté zprávy, což může vést 

k větší společenské nejistotě. Všímá si toho například americká 

studie „Role of Mass Media and Public Health Communications in 

the COVID-19 Pandemic“. Ta ve svém závěru upozorňuje na sedm 

bodů, kterými by se média v době epidemií měla řídit tak, aby 

nevyvolávala v lidech paniku a předávala správné, ověřené in-

formace od oficiálních zdrojů. Pokud totiž novináři vydají v ta-

kové době neověřenou zprávu, mohou způsobit těžko navratitelné 

škody. Oněch sedm bodů zní: 1. Zveřejňovat by se měly pouze 

informace ověřené od Světové zdravotnické organizace (ačkoliv ta 

                                                           
19 Reuters Institute Digital News Report 2020. Reuters Institute [online]. 

2020, s. 11 [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://reutersinstitute.poli-

tics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf 
20 Studie: Koronavirus zvedl sledovanost televizí, důvěra médií 

klesá. ČTK [online]. 2020 [cit. 2021-03-07]. Dostupné z: https://www.ceske-

noviny.cz/zpravy/studie-koronavirus-zvedl-sledovanost-televizi-duvera-me-

dii-klesa/1902957 
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sama na začátku pandemie šířila nepřesné zprávy o přenosu viru 

z člověka na člověka – pozn. aut.) či Centra pro kontrolu a pre-

venci nemocí (americký institut pro veřejné zdraví). 2. Každá 

zdravotnická informace by měla odkazovat na původní věrohodný 

zdroj. 3. Média by měla sloužit jako most pro lidi, kteří se 

potřebují dostat ke zdravotnickým a vládním informacím. 4. Média 

by neměla zveřejnovat reklamy na medikamenty, které nemají jas-

nou účinnost. 5. Vytvořit platformu pro lidi, kteří hledají so-

ciální a finanční pomoc. 6. Důsledně by měla být oddělována 

politická prohlášení a vědecká fakta. 7. Média by měla povzbu-

zovat pracovníky, kteří se proti onemocnění snaží bojovat.21 

 Média by v takových chvílích měla také předávat správné 

informace o opatřeních a o zásadách správného chování ve vztahu 

k šíření viru v populaci a podobně. V epidemických časech totiž 

mají nejen svou klasickou roli, ale také jsou prostředníkem, 

který vysvětluje mnohdy složitá vládní opatření běžným občanům. 

  

                                                           
21 ANWAR, Ayesha, Meryem MALIK, Vaneeza RAEES a Anjum A NWAR. Role of Mass 

Media and Public Health Communications in the COVID-19 Pandemic. Cureus 

12(9) [online]. 2020, s. 8 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: 

doi:10.7759/cureus.10453 
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4. Seznámení s portálem Seznam Zprávy 

 Zpravodajský portál Seznam Zprávy vzniknul 4. října 2016. 

Jeho vydavatelem se stal Seznam.cz, a.s., který provozuje 

nejnavštěvovanější stránku českého internetu Seznam.cz a dále 

služby jako Mapy.cz, email.cz nebo Zboží.cz.  

Zpravodajský servis Seznam Zprávy dostal na domovské stránce 

Seznamu místo vlevo nahoře a návštěvníkům se začal zobrazovat 

jako první. „Na domovské stránce Seznam.cz se nově zobrazuje 

vlastní zpravodajství od Seznamu - Seznam Zprávy. Naleznete jej 

vlevo nahoře v boxíku „Seznam Zprávy“ a také na vlastní adrese 

seznam.cz/zprávy,“22 uváděla společnost při spuštění nové služby. 

Seznam Zprávy dávaly zpočátku svého působení na českém mediálním 

trhu důraz na videozpravodajství. Šéfredaktorem se stal zakla-

datel Aktuálně.cz Jakub Unger, jeho zástupcem pak investigativní 

reportér Jiří Kubík. V redakci od jejího začátku působili také 

například Jindřich Šídlo, Zdeněk John nebo Zuzana Hodková.23 Por-

tál se do ostrého provozu přesunul 27. června 2017, kdy před-

stavil nové pořady, studio a také posily v redaktorském týmu. 

„K novým pořadům se například řadí pořad Sněmovní 4 ukazující 

zákulisí české politiky, Dobrý Byznys od Adama Junka, ukazující 

příklady dobrého byznysu, pořad Zuzany Kubátové Peníze nebo ži-

vot nebo názorové pořady Výzva od autorů Jiřího Kubíka, Jindřicha 

Šídla a Renaty Kalenské.“24 Na začátku roku 2018 pak Seznam.cz 

spustil svou vlastní celoplošnou Televizi Seznam, do které za-

čali přispívat jednak redaktoři Seznam Zpráv a jednak začala 

televize tvořit svůj vlastní obsah. Ke vzniku televize řekl teh-

dejší šéfredaktor Seznam Zpráv a ředitel Divize zpravodajství 

                                                           
22 Seznam Zprávy. Napoveda.seznam.cz [online]. 2016 [cit. 2021-03-22]. Do-

stupné z: https://napoveda.seznam.cz/cz/zpravy/seznam-zpravy/ 
23 Rozjeli jsme Seznam Zprávy, vítejte. Seznam Zprávy [online]. 2016 [cit. 

2021-03-15]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rozjeli-jsme-

seznam-zpravy-vitejte-2929 
24 Seznam Zprávy jsou v plném provozu, ohlašují ofenzívu. Mediaguru [on-

line]. 2017 [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.media-

guru.cz/clanky/2017/06/seznam-zpravy-jsou-v-plnem-provozu-ohlasuji-ofen-

zivu/ 
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a TV Jakub Unger následující: „Bude to televize, která bude 

střídat zpravodajství a autorské pořady. Nebude to zpravodajská 

televize, jak ji lidé znají. Chceme se hodně věnovat dokumentům 

a původní tvorbě. Myslím, že to bude mix kvalitních informací 

a kvalitní zábavy.“25 Na podzim 2018 pak získaly Seznam Zprávy 

dvě Křišťálové lupy, obě za pořad Šťastné pondělí Jindřicha Šídla 

(kategorie Online video a Osobnost roku). Na začátku roku 2019 

koupil Seznam.cz, a.s., stoprocentní podíl v regionálních rádi-

ích Expres FM a Classic Praha, čímž rozšířil své mediální port-

folio o rozhlasové služby. V září stejného roku došlo k rozdě-

lení redakcí Seznam Zpráv a Televize Seznam na dva samostatné 

bloky, které do té doby fungovaly jako jeden celek. Ředitelem 

televizní redakce se stal Ivan Mikula, Jakub Unger zůstal šéf-

redaktorem Seznam Zpráv a ujal se také vedení zmiňovaných rádií, 

která společnost celkově převzala na začátku roku.26 V říjnu 2019 

přišla pro Seznam Zprávy další změna. Novým šéfredaktorem se 

stal Jiří Kubík, který dříve působil jako zástupce Jakuba Ungera 

na této pozici. Unger se stal ředitelem Divize zpravodajství 

a rádií Seznam.cz. V listopadu stejného roku navíc portál uvedl 

novou vizuální podobu. Představil nové logo a začal větší důraz 

klást na investigace, komentáře a byznysové zpravodajství.27 Web 

zároveň upustil od video obsahu, který na počátku projektu do-

plňoval každý článek. Změnu komentoval ředitel pro exekutivu 

a komunikaci Seznamu Pavel Zima:  „Ústup je tam ale logický, 

protože jsme pravděpodobně předběhli dobu, když jsme věřili, že 

                                                           
25 Nová celoplošná Televize Seznam startuje už tento pátek. Jak ji naladíte 

a co bude vysílat? Seznam Zprávy [online]. 2018 [cit. 2021-03-15]. Dostupné 

z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nova-celoplosna-televize-seznam-star-

tuje-uz-tento-patek-jak-ji-naladite-a-co-bude-vysilat-41513 
26 HOLUBOVÁ, Hana. Ředitelem Televize Seznam se od září stává Ivan Mikula. 

Jakub Unger nadále povede Seznam Zprávy a rádia Expres FM a Classic 

Praha. Blog Seznam.cz [online]. 2019 [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: 

https://blog.seznam.cz/2019/09/reditelem-televize-seznam-se-od-zari-stava-

ivan-mikula-jakub-unger-nadale-povede-seznam-zpravy-a-radia-expres-fm-a-

classic-praha/ 
27 KUBÍK, Jiří. Seznam Zprávy v novém. Rozjíždíme velké investigace, komen-

táře i byznys. Seznam Zprávy [online]. 2019 [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/seznam-zpravy-v-novem-rozjizdime-velke-

investigace-komentare-i-byznys-83126 
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konzumace videa bude brzo dominantní. To se nestalo. Ustoupili 

jsme, přešli jsme víc k psanému obsahu.“28. Nový design pak při-

vedl podle dat Netmonitor.cz o několik procent vyšší návštěvnost 

webu oproti stejnému období v minulých letech (a to ještě před 

vypuknutím pandemie koronaviru, která zvýšila čtenost takřka 

všech zpravodajských serverů). V roce 2020 se pak rádia Expres 

FM a Classic Praha přestěhovala do stejné budovy v Radlické ulici 

na pražském Andělu, kde sídlí Seznam Zprávy a došlo k většímu 

propojení rozhlasových stanic a zpravodajského serveru. V první 

polovině stejného roku pak spustil zpravodajský portál vlastní 

podcasty. 

Za rok 2020 získaly Seznam Zprávy poprvé cenu Křišťálová lupa 

v kategorii Zpravodajství a publicistika.29  

  

                                                           
28 S videem jsme předběhli dobu, míní šéf Seznamu. Mediář [online]. 2020 

[cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/s-videem-jsme-

predbehli-dobu-mini-sef-seznamu/ 
29 Cena českého Internetu: Výsledky hlasování. Křišťálová lupa [online]. 

2020 [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://kristalova.lupa.cz/2020/vy-

sledky/ 
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5. Metodologie   

5.1. Analýza čtenosti 

Jeden z ukazatelů, který ilustruje, jak je online médium 

úspěšné, jak je v populaci rozšířena jeho známost a jak se s ním 

počítá na mediální scéně, je jeho návštěvnost. Její sledování je 

snazší než u ostatních typů médií. K měření sledovanosti tele-

vizí se například využívá takzvaný TV metr (peoplemetr), který 

je externě připojen k televizi. V České republice měření zajiš-

ťuje společnost Nielsen Admosphere. „Měření probíhá na repre-

zentativním vzorku 1 900 domácností vlastnících TV přijímač, což 

odpovídá 4 450 jednotlivcům. Domácnosti, které se účastní mě-

ření, mají před zadavateli a uživateli dat zaručenou anony-

mitu.“30 Pro tištěná média jsou důležité dva ukazatele – prodaný 

náklad periodika a jeho čtenost. Zatímco o nákladu mají vydava-

telé jasná data, čtenost (tedy odhad, kolik čtenářů daný výtisk 

četlo), zajišťuje Media projekt od Unie vydavatelů a Asociace 

mediálních agentur. Výzkum realizují agentury Median 

a STEM/Mark. Poslechovost rádií pak monitoruje výzkum Radio Pro-

jekt. Měření zadává Sdružení komunikačních a mediálních organi-

zací a zpracovávají ho stejné agentury jako u tištěných médií. 

Zjišťování posluchačských preferencí probíhá metodou CATI (te-

lefonické dotazování). Výzkumníci se ptají třiceti tisíc respon-

dentů v průměrně 17minutových rozhovorech. U všech třech typů 

médií pak může být výsledek zkreslený, protože pracuje s repre-

zentativním vzorkem, který vykazuje určité výchylky.  

Pro sledování čtenosti online médií se v českém prostředí 

nejčastěji využívají data služby NetMonitor, který vykonává 

agentura Mediasearch ve spolupráci se společností Gemius pro 

Sdružení pro internetovou reklamu. NetMonitor má veřejně dostup-

nou metodiku, měření návštěvnosti probíhá pomocí nástrojů 

                                                           
30 Parametry aktuálního měření sledovanosti televize v České republice 2018-

2022. Nielsen Admosphere [online]. [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: 

https://www.nielsen-admosphere.cz/produkty-a-sluzby/mereni-sledovanosti-tv-

v-cr/parametry/ 
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gemiusTraffic. „Systém je nainstalován na straně serveru a sbírá 

kompletní data o užití webových stránek, které jsou aktivně za-

pojeny do výzkumu. Eviduje všechna zobrazení všech návštěvníků 

dané stránky. Nejedná se tedy o vzorek internetových uživatelů, 

ale o všechny uživatele, kteří danou stránku navštívili.“31 

V roce 2017 navíc NetMonitor částečně upravil svou metodiku 

Overnight, která nabízí data uživatelům druhý den po konci mě-

řeného období.  Služba poskytuje několik ukazatelů, pro účely 

této práce jsou podstatné následující čtyři: 

 Reální uživatelé – Ukazatel říká, kolik lidí (nikoliv 

IP adres) reálně webovou stránku navštívilo.  

 Návštěvy – Poskytuje informace o tom, kolik lidí interne-

tovou stránku navštívilo (na rozdíl od reálných uživatelů 

se počet návštěv za měsíc může navyšovat, tzn. že jeden 

reálný uživatel může vygenerovat více návštěv).  

 Zobrazení stránky - Vyjadřuje počet všech zobrazení na we-

bové stránce během sledovaného období (pokud uživatel na 

stránce přečte dva články, započítává se jedna návštěva 

a dvě zobrazení). 

 Čas (ATS) - Udává průměrný čas strávený reálným uživatelem 

na webovém serveru (NetMonitor tento čas udává v rocích 

a dnech).32 

Práce zkoumá vývoj čtenosti od začátku roku 2020 do konce 

června, celkově tedy šest měsíců, nikoliv jen období sledované 

ve zbytku práce. Lépe tak znázorňuje velký nárůst po vypuknutí 

epidemie. 

5.2. Obsahová analýza 

„Média každý den vybírají z velkého množství událostí, které 

se odehrávají a z nichž mohou věnovat svůj prostor jen nepatrnému 

                                                           
31 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Por-

tál, 2010, s. 194. ISBN 978-80-7367-683-4. 
32 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. cit. d., s. 195 - 196.  
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zlomku.“33 To platí v případě počátku pandemie koronaviru dvoj-

násob. Jak už bylo zmíněno dříve v této práci, virus se poprvé 

objevil v Číně na podzim 2019, jako hrozbu ho svět začal vnímat 

až v na počátku roku 2020. Během několika týdnů nastala bezpre-

cedentní situace plná zákazů a omezení. Koronavirus se týkal 

téměř všech aspektů života. Novináři proto museli citlivě vybí-

rat, co do svého zpravodajství zařadit. Maxwell McCombs a Donald 

Shaw nazvali ve svém výzkumu v roce 1972 tento fenomén jako 

agenda setting, v češtině nastavování agendy. Podle jednoho 

z jejich výzkumů (Charlotte Study) „hierarchie mediální agendy 

nastoluje hierarchii témat veřejné agendy.“34 Podle Jamese W. 

Dearinga a Everetta M. Rogerse se v průběhu času vyvinuly tři 

základy typy agend, které ovlivňují nejen nálady ve společnosti, 

ale také samy sebe navzájem. První výzkumný způsob se nazývá 

nastavení mediální agendy, protože její hlavní proměnnou je dů-

ležitost problému v mediálním světě. Její zkoumání se pokouší 

odhalit množství zpravodajských výstupů na dané téma. Druhou 

variantou je nastolování veřejné agendy, její hlavní proměnnou 

jsou témata, která jsou důležitá v rámci široké veřejnosti (vět-

šinou zjišťována pomocí výzkumů veřejného mínění). Třetím způ-

sobem je nastavování politické agendy, kde sledujeme konkrétní 

výstupy politických akcí. Částečně reaguje na mediální a veřej-

nou agendu (všechny agendy se přitom ovlivňují navzájem).35 Pro 

účely této práce bude podstatné zejména nastavování mediální 

agendy. 

Pro zkoumání toho, jak Seznam Zprávy referovaly o počátku 

pandemie, je proto nejvhodnější zvolit kvantitativní postup 

zkoumání, konkrétně obsahovou analýzu. „Jejím cílem je snaha 

vypovídat o velkých souborech dat, což je nezbytné, pokud chceme 

získat širší přehled o pokrytí daného tématu v mediální krajině, 

                                                           
33 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. cit. d.,s. 100.  
34 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství [online]. Praha: Portál, 2006, s. 117. 

ISBN 80-736-7096-8. 
35 DEARING, James W. a Everett M. ROGERS. Agenda-Setting. SAGE Publications, 

Inc. [online]. 1996, s. 5 [cit. 2021-04-02]. Dostupné z: https://sk.sage-

pub.com/books/agenda-setting 
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zjišťovat dlouhodobé trendy v mediálním zobrazování určitých 

jevů či skupin nebo komparovat jejich reprezentace v různých 

typech médií.“36 Renata Sedláková upozorňuje, že milníkem pro 

rozvoj obsahové analýzy bylo zejména meziválečné období, jelikož 

se často využívala v analyzování politické propagandy. Obsahovou 

analýzu jako takovou vymezil v 50. letech 20. století americký 

sociolog a behaviorální vědec Bernard Berelson. Berelsonovým 

stěžejním dílem v této oblasti byla studie Content Analysis in 

Communication Research, ve které dochází k závěru, že obsahová 

analýza je použitelná v médiích při určování zpravodajské způ-

sobilosti příběhu. Podle Berelsona také důvěrně popisuje stano-

vení agendy v mediálním domě ve vybraném období. Upozorňuje 

také, že i jednotlivá média v určitém časovém horizontu sama 

obsahovou analýzu svých vydání provádějí proto, aby reflektovala 

svůj obsah.  

Ve druhé polovině 20. století se pak technika obsahové ana-

lýzy rozšířila do dalších vědních oborů.37 „Data, která v obsa-

hové analýze dostáváme, mají standardizovaný charakter, vyja-

dřují frekvenci výskytu určitých témat, slov, klišé, obrazů 

apod. a zpracovávají se v numerické podobě pomocí statistických 

analýz. Výsledkem obsahové analýzy je tedy kvantitativní popis 

výskytu vybraných znaků ve zkoumaných textech.“38 

Obsahová analýza je vysoce strukturovaná a tím pádem jasně 

ověřitelná. Na začátku výzkumu mediálního obsahu v tomto případě 

stojí stanovení cíle zkoumání. Stanovujeme ho výzkumnými otáz-

kami nebo hypotézami. Z nich poté vyplývá, na co se výzkum za-

měřuje. Při obsahové analýze potom není zkoumán celý výběrový 

soubor, ale pro efektivní prozkoumání stanovených proměnných 

stačí vyjmout výzkumný vzorek, který musí být z hlediska zkou-

mání dostatečně reprezentativní (musí přinášet zjištění platná 

                                                           
36 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: 

Grada, 2014, s. 291. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 
37 SEDLÁKOVÁ, Renáta. cit. d., s. 293-294.  
38 SEDLÁKOVÁ, Renáta. cit. d., s. 293-295.  
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pro celý vzorek, případně zkreslovat jen minimálně). Jak píše 

Trampota a Vojtěchovská, v momentě, kdy zkoumáme obecné mediální 

agendy, by měl být výzkumný vzorek vystavěn také s ohledem na 

případné sezónní vlivy fungování médií.39 To je klíčové také pro 

tuto práci, která zkoumá pouze úzce ohraničené období. Pro účely 

tohoto textu je také podstatné, jaký výzkum je nejvhodnější. Už 

z názvu práce vyplývá, že nejvhodnější je „výzkum sledující po-

stavení jednoho tématu“, konkrétně tématu koronaviru, než „vý-

zkum zkoumající celou agendu média“40. První varianta se většinou 

doplňuje o analýzu, která upřesňuje, proč se média o dané téma 

zajímají. Tato analýza byla provedena už v kapitole 3., která se 

věnuje vlivu koronaviru na mediální a společenský život. 

Pro dodržení tradičního postupu obsahové analýzy se pak musí 

dodržet následující kroky: 

 „Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy. 

 Definice výběrového souboru, ke kterému odkazují. 

 Výběr patřičného vzorku výběrového souboru. 

 Výběr a definice jednotky analýzy. 

 Konstrukce kategorií obsahu, které budou zkoumány. 

 Výcvik kódovačů a provedení pilotní studie. 

 Kódování obsahu. 

 Analýza shromážděných dat. 

 Vyvození závěrů a hledání souvislostí.“ 41 

Klíčový pro praktickou část této práce z hlediska obsahové 

analýzy pak bude výzkum agendy a obsahu Seznam Zpráv, tedy ob-

sahová analýza toho, jak tento zpravodajský server referoval 

o tématu onemocnění covid-19. Konkrétně rubriky, které se tématu 

koronaviru věnovaly nejvíce: Domácí (Život v Česku, Kauzy, Po-

litika), Svět (Střední Evropa), Byznys (Magazín Byznys, Záchrana 

                                                           
39 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. cit. d., s. 105. 
40 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. cit. d., s. 102. 
41 ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický 

ústav Akademie věd ČR, 2008, s. 42. ISBN 978-80-7330-151-4. 
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Byznysu) a Koronavirus (Testy, Léčba; v této rubrice se také 

duplikují některé texty z již zmíněných rubrik – například člá-

nek z 3. března 2020 s titulkem Koronavirus přehledně: Nová 

opatření a rizika42 můžeme nalézt jak v rubrice Domácí, tak 

i v rubrice Koronavirus). Pro zjišťování výskytu zmínek o koro-

naviru v této práci poslouží systém Newton Media Search, který 

nabízí fulltextový archiv mediálních zpráv z České republiky.  

Oproti původní tezi práce sleduje období mezi 1. březnem 

a 17. květnem 2020. První datum ohraničuje den, kdy se v České 

republice vyskytly první případy nákazy virem SARS-CoV-2. Konec 

sledovaného období je pak konec nouzového stavu, který v České 

republice trval 66 dní od 12. března do 17. května 2020. K zúžení 

popisovaného období došlo při předběžném zkoumání vydaných 

textů. Po konci nouzového stavu frekvence mediálních výstupů 

s primárním tématem koronaviru klesala. Navíc práce se soustředí 

na počátky pandemie v Česku, kdy měla epidemie rostoucí křivku, 

a docházelo ke komunitnímu šíření. Po konci nouzového stavu 

a konci nejpřísnějších opatření virová nálož ve společnosti 

oslabila a objevovala se spíše lokální ohniska.43  

5.2.1 Kódování 

Pro zjišťování dat v kvantitativní obsahové analýze je nej-

vhodnější metodou kódování obsahů jednotlivých proměnných. Kó-

dování je systematické a nenumerické organizování textových dat, 

která se zaznamenávají do kódovací knihy. 

Podle Trampoty a Vojtěchovské využíváme dva typy kódování. 

Prvním je emergent kódování (někdy též průběžné kódování), kdy 

                                                           
42 PŘÁDOVÁ, Daniela. Koronavirus přehledně: Nová opatření a rizika. Seznam 

Zprávy [online]. 2020 [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: https://www.se-

znamzpravy.cz/clanek/koronavirus-prehledne-nova-opatreni-a-rizika-90888 
43 HELLER, Jakub. Covid-19 se šíří z několika ohnisek. Která to jsou a kde 

je nejvíc nakažených v Praze. Aktuálně.cz [online]. 2020 [cit. 2021-04-05]. 

Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/covid-19-se-v-cesku-sou-

stredi-zejmena-v-lokalnich-ohniscich/r~c849771cb95511ea8972ac1f6b220ee8/ 
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nejdříve prozkoumáme zkoumaný vzorek a až poté vystavíme kate-

gorie zkoumání.44 Druhým typem je priori kódování, které staví 

kategorie před samotným sběrem dat na základě teoretické nebo 

racionální úvahy.45 Vzhledem k vyhraněnosti tématu této práce 

bylo pro potřeby zjišťování dat využito priori kódování. Kromě 

racionální úvahy nabízí teoretické podklady pro volbu této me-

tody úvodní také úvodní část této práce: 1. Pandemie koronaviru 

a její zasazení do společenského a mediálního kontextu.  

Ve vybraných textech pak musely zaznít následující pojmy: 

„koronavirus“ (pro vyhledávání v databázi Newton Media Search 

bylo zvoleno slovo „koronavir“ kvůli jeho častému skloňování), 

dále „covid“ a název samotného viru „SARS-CoV-2“. Tyto pojmy pak 

práce porovnává nejen, co se týká jejich frekvence napříč vy-

branými rubrikami, ale také jak často se zmiňují v jejich rámci 

(například jaká byla frekvence v porovnání rubriky Svět a Byz-

nys).  

Tato práce také volně navazuje na analýzu projektu Info-

more.cz, která vznikla na základě referování médií o pandemii 

koronaviru. Do projektu se zapojily: Fakulta sociálních věd UK, 

Institut biostatistiky a analýz LF MU a NEWTON Media, a.s. Pro-

jekt zveřejnil analýzu s názvem Koronavirus a válečné metafory 

v českých sociálních médiích46. V této bakalářské práci se pak 

objevuje analýza slov „válka“, „první linie“ a „boj“ pouze na 

webu Seznam Zpráv (nikoliv na jejich sociálních sítích) ve vy-

mezeném období.  

Posledním objektem zkoumání je pak vývoj informování o nemoci 

a o jejím nebezpečí z hlediska názvosloví. Konkrétně do kdy Se-

znam Zprávy referovaly o viru jen jako o  „epidemii“ a kdy už 

                                                           
44 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. cit. d., s. 106. 
45 ČERVENKA, Jan. cit. d., s. 42. 
46 Koronavirus a válečné metafory v českých sociálních médiích [online]. In-

formore.cz [online]. 2021 [cit. 2021-3-24]. Dostupné z: https://www.info-

more.cz/res/file/analyzy/20210204-valecne-metafory/20210204-valecne-meta-

fory.pdf 
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jako o „pandemii“ (a také co využívaly častěji, jestli slovo 

epidemie, nebo pandemie).  

5.2.2 Problematické části při výběru zkoumaného 

vzorku 

Z analýzy vypadávají zmínky o koronaviru v souvislosti s dal-

šími rubrikami, jako je například Jiná liga (na Seznam Zprávách 

označení pro sportovní rubriku), Výzva či Názory a to i pokud se 

objevuje ve více rubrikách najednou (např. Jiná liga a Koronavi-

rus). Do kategorie Koronavirus jsou tedy v této práci počítány 

texty, které se objevují buď pouze v této rubrice, nebo v kom-

binaci ostatních třech rubrik (Svět, Byznys, Domácí). Zároveň 

všechny příspěvky na Seznam Zprávách, které vychází v hlavních 

zprávách (v přehledu buď na Seznam Zprávách, nebo jako odkaz na 

domácí stránce Seznam.cz), patří do sekce Stalo se. Její zkoumání 

proto není důležité.   

Některé texty se objevují v hledání Newton Media Search pouze 

v podrubrikách. Jde například o texty v podrubrikách Kauzy, An-

drej Babiš, Život v Česku a podobně. Tyto texty jsou v této práci 

přiřazeny do rubriky Domácí. 

 Stejně tak do rubriky Svět patří v této práci i texty z po-

drubrik Střední Evropa, Volby v USA nebo Svět bez obalu. 

U rubriky Byznys pak jde o sdělení přiřazená v podrubrikách Ma-

gazín byznys, Den v ekonomice nebo Záchrana Byznysu. Rubrika 

Koronavirus pak zahrnuje články a zprávy ze sekcí Léčba, Testy 

a podobně.   

Co se týká válečných metafor, pracováno s nimi bylo velmi 

podobně jako v analýze Koronavirus a válečné metafory v českých 

sociálních médiích. To znamená, že do zmínek o „první linii“ 

patří také výrazy jako přední linie nebo fronta. U výrazu „boj“ 

se práce zaměřila pouze na slova příbuzná tomuto výrazu. V pří-

padě „války“ s koronavirem (nebo také „bitvy“ – toto slovo rovněž 

spadá jak v analýze Infomore.cz, tak v této práci pod výraz 

„válka“) byl problematickým faktorem historický kontext zkoumané 
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doby. Do sledovaného období totiž patří doba výročí 75 let od 

konce druhé světové války. Proto se v mnoha textech objevuje jak 

zmínka o válce, tak o koronaviru, kvůli kterému se musely na-

příklad řešit různé připomínkové akce. Do analýzy této práce 

proto byly zahrnuty jen články, které se týkají spojení války 

s koronavirem ve smyslu zdravotnického. Stejně jako v případě 

ostatních zkoumaných prvků nejsou v analýze zahrnuty texty 

z rubrik Jiná liga, Názory a podobně. Vybraná slova se také 

musejí týkat epidemie koronaviru, nikoliv válečných konfliktů.   

5.3. Polostrukturované rozhovory 

Práci doplňují také rozhovory s vedením redakce. Konkrétně 

s šéfredaktorem Seznam Zpráv Jiřím Kubíkem, ředitelem Divize 

zpravodajství a rádií Seznam.cz Jakubem Ungerem, zástupcem šéf-

redaktora a vedoucím rubriky Svět Jiřím Hoškem a zástupcem šéf-

redaktora a v době klíčové pro tuto práci vedoucím rubriky Byznys 

Zdeňkem Johnem. Šéfredaktor Kubík vypovídá zejména o nastavování 

agendy redakce a zodpovídá otázky týkající se rubrik Domácí 

a Koronavirus. Jakub Unger vypovídá o technických otázkách ve-

dení redakce (zejména o práci redaktorů na dálku či ekonomických 

otázkách) a o ekonomických a dalších dopadech epidemie koro-

naviru na novináře Seznam Zpráv. Novináři Hošek a John pak zod-

povídají otázky týkající se jejich rubrik, zejména co se týká 

novinek, které tito vedoucí zavedli a také přístupu k informa-

cím, které volili.   

5.4. Stanovení hypotéz  

Na základě teoretické části této práce, která se týká před-

stavení onemocnění covid-19 a jeho vlivu na společnost, dále 

uvedením portálu Seznam Zprávy a také seznámením s metodou vý-

zkumu, byly stanoveny následující hypotézy: 

Hypotéza č. 1: Téma koronaviru se v první části sledovaného ob-

dobí podílí na agendě Seznam Zpráv procentuálně více než v části 

druhé. 
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Hypotéza č. 2: Onemocnění či nákazu covid-19 zmiňovala ve více 

případech rubrika Byznys než sekce Domácí a Svět. 

Hypotéza č. 3: Počet metafor zmiňující boj s koronavirem kulmi-

noval v prvních třech týdnech sledovaného období. 

Hypotéza č. 4: Napříč sledovanými rubrikami se vícekrát objevuje 

slovo pandemie než výraz epidemie. 
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6. Praktická část 

6.1 Nastavení agendy v souvislosti s onemocněním 

covid-19 na portálu Seznam Zprávy 

6.1.1 Úvod 

 Před samotnými výsledky analýzy je podstatné zmínit několik 

faktorů, které byly zjištěny až při analyzování Seznam Zpráv 

v daném období (kompletně vyjasněny případně byly až při rozho-

vorech s vedením redakce). Tyto prvky tedy nemohly být zařazeny 

do metodologické části. 

 Problémovou částí se při samotném zkoumání staly zprávy 

z regionů. Na přelomu března a dubna 2020 se totiž začaly obje-

vovat ve velkém množství a koronavirus sice zmiňují, ale primárně 

se týkají úplně jiných zpráv. Jedná se například o zprávu z 18. 

dubna s titulkem: „Ochránci přírody vysázeli v Poodří na 

200 mladých stromů.“47 Na otázku ohledně tohoto typu zpráv odpo-

vídá šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík v rozhovoru pro účely 

této práce (kompletní rozhovor v přílohách). „To není úplně 

běžně viditelné pro běžného čtenáře Seznam Zpráv. My jsme mezitím 

už od tohoto upustili. Je to taková sezónní záležitost, která 

tolik se Seznam Zprávami nesouvisí. Šlo o to, že Seznam chtěl 

nabízet takzvaně personalizovaný obsah lidem z různých regionů. 

Pokud jsou například z Olomouckého kraje, tak by se jim měla 

zobrazit zpráva, která se týká právě tohoto místa. Byly to zprávy 

agenturní. Tenhle projekt se posunul na úroveň celého Seznamu, 

nikoliv SZ, což znamená, že to už nesouvisí s redakčním výběrem 

zpráv. Byla to cesta, kterou jsme si vyzkoušeli a následně opus-

tili. Náš kolega Jan Stránský měl za úkol vybrat zhruba deset 

zpráv týkajících se regionů, které se měly lidem ukazovat podle 

toho, kde jsou zrovna přihlášení. Byla to spíš sezónní věc, 

                                                           
47 ČTK. Ochránci přírody vysázeli v Poodří na 200 mladých stromů. Seznam 

Zprávy [online]. 2020 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: https://www.se-

znamzpravy.cz/clanek/ochranci-prirody-vysazeli-v-poodri-na-200-mladych-

stromu-100987 
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kterou už nyní neřešíme.“ Z tohoto vyjádření jasně vyplývá, že 

tyto zprávy neměly vliv na nastavení agendy média, ale jednalo 

se o technologickou záležitost vydavatele. Proto jsou v této 

práci do analýzy zařazeny jen ty regionální zprávy, které se 

primárně týkají tématu koronaviru, a nikoliv všechny, které ho 

zmiňují. 

Za zmínku v souvislosti s názvoslovím stojí také nepřesné či 

chybné pojmenování. Výraz „SARS-CoV-2“ se vyskytoval ve velmi 

malém množství, jak je patrné z předchozích statistik. V sou-

vislosti se slovem koronavirus pak lze pojit jak onemocnění (ná-

kaza koronavirem, onemocnění koronavirem apod.), tak také sa-

motný vir. Problém může nastat jen u pojmenování „covid-19“, 

které popisuje nemoc vyvolanou virem SARS-CoV-2. Ve sledovaném 

období a sledovaných rubrikách se objevuje celkem 25 zmínek 

o „viru covid-19“, což je chybné pojmenování. Zajímavostí také 

je, že nejčastěji toto chybné pojmenování vzešlo přímo od Mi-

nisterstva zdravotnictví ČR v článcích, které vycházely s au-

torským podpisem Redakce Seznam / Ministerstvo zdravotnictví ČR, 

a to konkrétně čtyřikrát. Třikrát pak virus tímto způsobem špatně 

pojmenovali redaktoři Anita Baselová a Filip Harzer.   

Kromě už zmiňovaných redakčních či agenturních textů Seznam 

Zprávy publikovaly také zprávy přímo od Ministerstva zdravot-

nictví ČR (pod společným autorským podpisem Redakce Seznam / 

Ministerstvo zdravotnictví ČR). Tuto spolupráci vysvětluje zá-

stupce šéfredaktora Zdeněk John, který ji měl v redakčním sché-

matu na starost: „Velké firmy se rozhodly, že se musí zapojit do 

řešení velké krize, protože chápaly dřív než stát, že přichází 

problém. Představitelé Seznamu nabídli svou účast v seskupení 

„ajťáků“, kteří vymysleli projekt Chytré karantény. Ze začátku 

ta spolupráce probíhala dobře, sekundárním jevem bylo, že k nám 

plula data přímo z ministerstva zdravotnictví a Seznam s nimi 

nějak nakládal. Ze začátku to vypadalo všechno fajn, pak se ale 

ukázalo, že stát má velké limity. (…)Takže se ta spolupráce 

v jeden moment zastavila, dokonce jsme si i v Seznamu řekli, že 
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ta spolupráce nedává smysl. Jeden spouštěč například byl, když 

jsme dostávali z ministerstva data a informace, které nebyly 

spolehlivé.“ Za příklad nespolehlivé informace od Ministerstva 

zdravotnictví ČR se na základě předchozí zmínky dá uvést chybné 

pojmenování viru.   

Celkem vyšlo na Seznam Zprávách ve sledovaném období 79 zpráv 

přímo od Ministerstva zdravotnictví ČR, první vydání přišlo 

16. března. Shodně 34 jich bylo jak v březnu, tak v dubnu, na 

17 dní v květnu pak připadá 11 textů. Touto spoluprací také Se-

znam Zprávy splnily jeden z důležitých z bodů studie „Role of 

Mass Media and Public Health Communications in the COVID-19 Pan-

demic“, která byla uvedena v kapitole 3.2. Konkrétně se jedná 

o bod číslo tři, který říká, že média by v takových momentech 

sloužit jako most pro lidi, kteří se potřebují dostat ke zdra-

votnickým a vládním informacím.  

Graf 1: Počet zpráv od Ministerstva zdravotnictví ČR v prů-

běhu času 
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6.1.2 Nastavení agendy Seznam Zpráv napříč rubri-

kami 

Příchod onemocnění covid-19 zásadně ovlivnil mediální 

agendu napříč celým světem. Týkalo se to také Seznam Zpráv, což 

potvrzuje i současný šéfredaktor tohoto média Jiří Kubík: 

„Agenda se absolutně obrátila. Takřka stoprocentně. Každý v re-

dakci měl svoje plány, svá témata, věci, kterými se dlouhodobě 

zabýval. Najednou to bylo všechno „nepodstatné“ a „nezajímavé“. 

Bylo jasné, že čtenáři se zajímají hlavně o koronavirus a 

všechno, co s ním souvisí. Veškeré starší kauzy, na kterých jsme 

dlouhodobě pracovali, jsme museli minimálně odložit.“ Kubíkova 

slova potvrzují také čísla z provedené analýzy. Ta bere v potaz 

všechny texty z již několika zmíněných rubrik a zkoumá, kolik 

z nich se jich týkalo tématu koronaviru. 

Graf 2: Vliv tématu koronaviru na nastavení tematické 

agendy Seznam Zpráv 

   

 Modrá čára popisuje, kolik zpráv a článků vyšlo ve zkouma-

ných rubrikách denně v rámci Seznam Zpráv. Červená čára potom 

znázorňuje počet textů, které se týkaly tématu koronaviru. 
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Graf 3: Vliv tématu koronaviru na nastavení tematické agendy 

Seznam Zpráv – rozdíl v procentech

 

 Druhý graf znázorňuje procentuální zastoupení zpráv o ko-

ronaviru v agendě Seznam Zpráv. Modrá čára znázorňuje, kolika 

procenty byly koronavirové texty zastoupeny v denní agendě Se-

znam Zpráv, červená čára pak znázorňuje spojnici trendu (vyrov-

nává tím do jisté míry tedy nerovnosti mezi víkendy a všedními 

dny, kdy vychází rozdílné počty textů – o víkendu jich je zpra-

vidla výrazně méně, než ve všední dny). 

 Z dat a grafů vyplývá, že nejvíce textů týkajících se ko-

ronaviru vycházelo v období od pondělí 16. března do neděle 

12. dubna 2020. Vliv na velký nárůst zpráv o epidemii měla už 

zmiňovaná spolupráce redakce s Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

K obecné zajímavosti tématu, která podle množství autorských 

textů kulminovala na přelomu těchto dvou měsíců, přispěly právě 

také zprávy přímo od jednoho z ministerstev. V tomto období se 

také agenda Seznam Zpráv dotýkala až z 90 procent jen koronavi-

rových témat. Vliv na agendu mají zejména události, které na 

jaře 2020 ovlivňovaly život v České republice. První výrazný 

nárůst vidíme po 11. březnu, kdy vláda zavřela prostřednictvím 
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mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví všechny školy. 

Hned druhý den pak vláda vyhlásila nouzový stav na třicet dní 

(maximální  možná doba, kterou jí zákon dovoluje). V pondělí 16. 

března pak vláda rozhodla o uzavření hranic a ustanovila krizový 

štáb, v jehož čele stanul náměstek ministra zdravotnictví Roman 

Prymula. V neděli stejného týdne, tedy 22. března, zemřel první 

člověk v České republice s nákazou koronavirem.  

Vysoko se počet textů týkajících se viru držel ještě dva 

týdny, od 13. dubna do 26. dubna. V tomto období v české repub-

lice například překročil počet obětí s nemocí covid-19 dvě stě, 

ale vláda povolila cestovat do zahraničí. Poté klesal i poměr 

textů týkajících se koronaviru. Z nasbíraných dat vyplývá, že to 

bylo způsobené také tím, že rostl celkový počet zpráv a článků 

denně vydaných na Seznam Zprávách ve zkoumaných rubrikách.   

 

6.1.3 Porovnání sledovaných rubrik v rámci re-

ferování o koronaviru 

Další analýza pro účely této práce se týká množství článků 

v jednotlivých rubrikách (Svět, Byznys, Domácí, Koronavirus), 

které se tématu koronaviru týkají. Analýza zkoumá jednak počet 

zpráv a článků v jednotlivých rubrikách, které zmiňují koronavi-

rus, a jednak také zmínky přímo o nemoci covid-19 a o viru SARS-

CoV-2. Zmínek o názvu viru bylo nicméně v porovnání s dalšími 

dvěma výrazy celkově jen velmi málo (konkrétně 94). 

Graf 4: Koronavirus v sekci Svět   Graf 5: Koronavirus v sekci Byznys 
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Graf 6: Koronavirus v sekci Domácí    Graf 7: Koronavirus v sekci Koronavirus 

 

 Z analýzy logicky vyplývá, že nejvíce textů týkajících se 

koronaviru vyšlo ve stejně pojmenované rubrice. V absolutních 

hodnotách se pak nejvíce tomuto tématu věnovala rubrika Domácí, 

nejméně naopak rubrika Byznys. Zajímavostí poté je, že celkově 

vyšlo ve zkoumaných rubrikách 2221 textů (pokud například vyšla 

zpráva jak v rubrice Byznys, tak v rubrice Koronavirus, počítá 

se jako jedna, nikoliv dvě). Celkově na Seznam Zprávách vyšlo ve 

sledovaném období 4042 příspěvků, na agendě se tedy koronavirová 

témata dlouhodobě podílela průměrně více než padesáti procenty. 

 Přímo o onemocnění či nákaze covid-19 referovala nejvíc 

rovněž rubrika Koronavirus, zajímavostí nicméně je, že na pomy-

slném druhém místě se objevuje rubrika Svět, nikoliv sekce Domácí 

jako u výrazu koronavirus. Nejméně o covidu-19 psala rubrika 

Byznys, ve které také ve sledovaném období vyšlo nejméně zpráv 

a článků ze všech sledovaných rubrik.  
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6.1.4 Koronavirus v rubrice Svět 

Graf 8: Koronavirus v rubrice svět v průběhu času 

 

 Z analyzovaných dat vyplývá, že zmínky o koronaviru kulmi-

novaly v pátém týdnu sledovaného období (od 30. března do 

5. dubna 2020). Do prvního týdne se také počítá, stejně jako u 

ostatních rubrik, neděle 1. března. 

  Zajímavostí je také vysoký počet textů o nemoci covid-19 

(není součástí dat v grafu této podkapitoly). Poměr těchto vý-

razů byl dokonce vyšší než ve specializované rubrice Koronavi-

rus. V celkovém poměru byl velmi vysoký také počet zmínek o viru 

SARS-CoV-2, celkově se objevil v 50 textech.  
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6.1.5 Koronavirus v rubrice Byznys 

Graf 9: Koronavirus v rubrice Byznys v průběhu času 

 

 V rubrice byznys je viditelný vysoký nárůst textů o koro-

naviru ve třetím a čtvrtém týdnu zkoumaného období. První jme-

novaný se může dávat do spojitosti s významnými protiepidemic-

kými opatřeními, které se silně dotýkaly ekonomiky, a tedy přímo 

oblasti, kterou se tato rubrika zabývá. Ve čtvrtém týdnu pak 

byznysová rubrika spustila novou podrubriku Záchrana byznysu, 

která se zaměřovala na pomoc podnikatelům v rámci servisních 

informací a příběhy úspěšných podnikatelů (podrobně tuto po-

drubriku popisuje vedoucí byznysové rubriky té doby Zdeněk John 

v rozhovoru v příloze této práce). Vytvořením této podrubriky 

také Seznam Zprávy splnily další z bodů studie „Role of Mass 

Media and Public Health Communications in the COVID-19 Pande-

mic“. Konkrétně bod pět, který říká, že média by měla vytvořit 

platformu pro lidi, kteří hledají sociální a finanční pomoc. 

 Co se týká zmínek o covid-19, rubrika byznys jich má nejen 

nejméně v absolutních číslech, ale také v poměru k termínu ko-

ronavirus. Ještě mnohem méně se objevoval název samotného viru 

(pouze ve čtyřech případech). 
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6.1.6 Koronavirus v rubrice Domácí 

Graf 10: Koronavirus v rubrice Domácí v průběhu času 

 

 Rubrika Domácí (případně Život v Česku, jak Seznam Zprávy 

na jaře 2020 častokrát tuto rubriku pojmenovávaly) se koronaviru 

týkala nejvíce ze tří nespecializovaných rubrik na toto téma. 

Předčila jak zahraniční, tak sekci byznys. Stejně jako v před-

chozích případech můžeme vidět největší počet textů týkajících 

se koronaviru v podobném období, kdy také vrcholilo zaujetí 

agendy celého zpravodajského webu tímto tématem. 

 V absolutních číslech se sice název nemoci (či nákazy) co-

vid-19 objevoval často, jasně ale dominoval obecný název koro-

navirus. Pojmenování viru se správně objevilo jen v šestnácti 

textech.  
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6.1.7 Koronavirus v rubrice Koronavirus 

Graf 11: Koronavirus v rubrice Koronavirus v průběhu času 

 

 Logicky nejpočetnější zastoupení má koronavirus ve stejno-

jmenné rubrice. Většina textů nevycházela čistě v této rubrice, 

šlo spíše o jednotky denně (navyšovaly je například zprávy od 

Ministerstva zdravotnictví ČR). V naprosté většině se tak jed-

nalo o příspěvky, které byly určeny pro jinou rubriku a byly 

zařazeny i do specializované sekce Koronavirus. Vývoj počtu 

zpráv a článků do jisté míry kopíruje předchozí grafy. Zajíma-

vostí nicméně je, že od pátého týdne epidemie v České republice 

počet článků v této sekci vytrvale klesal. U ostatních rubrik 

naopak můžeme pozorovat na konci sledovaného období mírné ná-

růsty. V té době totiž na Seznam Zprávách začalo vycházet více 

textů samostatně a nebyly tak často zařazovány i do této speci-

ální sekce.  

 Co se týká jak zmínek o covidu-19, tak o viru SARS-Cov-2, 

v absolutních hodnotách, tak jich bylo v koronavirové rubrice 

samozřejmě nejvíce. 
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6.2 Válečné narativy  

 Celkem se na Seznam Zprávách od prvního března do sedmnác-

tého května 2020 válečné metafory objevily v 534 textech. Nej-

častěji se zmiňoval boj s virem, nákazou či onemocněním, kon-

krétně v 415 případech. O událostech v první či přední linii 

informovalo 96 příspěvků, válku jich pak zmiňovalo 23.  Výsledky 

této analýzy tak do určité míry korelují se závěry analýzy Ko-

ronavirus a válečné metafory v českých sociálních médiích. Me-

todika zjišťování informací se samozřejmě v obou analýzách liší. 

Výzkum pro tuto práci se týkal pouze textů vydaných na zpravo-

dajském serveru, kdežto druhý zmiňovaný rozbor se dotýkal čes-

kých sociálních médií (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), 

dále diskuzí u redakčních článků, webových fór, recenzí a blogů. 

Využití stejného zkoumaného vzorku je podstatné, protože „spo-

lečně s dílčími tématy se vyvíjí a proměňuje i terminologie, 

která je v informování a debatování o koronaviru užívána.“48 

Každopádně obě analýzy zjistily nejvíce zmínek o boji s virem. 

V tomto se obě práce shodují. Analýza od Infomore.cz nicméně 

zjistila více zmínek o válce než o první linii. V tom se analýza 

pro tuto práci liší. 

 Stejně jako u kapitol 6.1.2 až 6.1.7. logicky dominuje počet 

všech válečných metafor ve specializované rubrice koronavirus.   

 Nejméně se naopak objevovaly válečné narativy v byznysové 

rubrice. Třeba o válce s koronavirem se zmiňovaly pouhé čtyři 

články. Na druhou stranu jeden z nich měl v tomto ohledu nej-

silnější autorský titulek (nešlo o citaci výroku někoho jiného). 

Zuzana Kubátová napsala 23. března článek s titulkem: „Jste ve 

válce! 10 nejdůležitějších rad podnikatelům, co dělat v krizi.“ 

Byl to první článek z celé série rad podnikatelům, jak se vy-

rovnat s vládními zásahy do ekonomiky. Jinak ale byznysová 

                                                           
48 Koronavirus a válečné metafory v českých sociálních médiích. Info-

more.cz [online]. 2021, s. 2 [cit. 2021-4-26]. Dostupné z: https://www.in-

fomore.cz/res/file/analyzy/20210204-valecne-metafory/20210204-valecne-meta-

fory.pdf 
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rubrika používala výrazně méně válčených metafor (v souvislosti 

s koronavirem) než ostatní rubriky (22krát válka, 98krát boj, 

4krát válka). 

 Poměrně vysoký počet zmínek o válce s koronavirem zazname-

nala rubrika svět (12), častokrát se ale jednalo o výroky za-

hraničních představitelů na začátku epidemie, kdy bylo po celém 

světě málo informací o nové nákaze. Výrazně více než třeba v byz-

nysové sekci také zahraniční rubrika využívala narativ boj s ko-

ronavirem (ve 184 případech). O první linii pak informovalo 

26 textů. 

 V domácí rubrice se oproti tomu objevuje více zmínek o první 

linii (41). Ze zkoumaného segmentu vyplývá, že je to hlavně díky 

blízkosti nákazy v českém prostředí, o kterém šlo častěji refe-

rovat přímo z nejvíce zasažených míst (v pomyslné první linii). 

O boji s nákazou se pak čtenáři dočetli v 16 textech, narativ 

války s koronavirem se objevil pouze šestkrát.  

6.3 Epidemie a pandemie 

 Posledním zkoumaným jevem této části práce je vývoj použí-

vání výrazů epidemie a pandemie. Jak je uvedeno v kapitole 3.1, 

Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemický stav 

11. března 2020. Tedy téměř dva měsíce po tom, co sama organizace 

potvrdila možný přenos viru z člověka na člověka a co byl za-

znamenán první případ onemocnění na jiném kontinentě, než byla 

Asie. Nákaza byla v České republice potvrzena o deset dní dříve, 

než byl vyhlášen pandemický stav. 

 Celkově se napříč rubrikami častěji objevoval termín pan-

demie, než pojem epidemie. Konkrétně srovnáváme 1107 zmínek 

oproti 862. Podstatný je nicméně vývoj v čase, který znázorňuje 

následující graf. 
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Graf 12: Epidemie a Pandemie na Seznam Zprávách ve sledovaném 

období 

 

 Z dat je patrné, že napříč sledovanými rubrikami nejdříve 

převažovalo referování o epidemii, nicméně v menším počtu. Ná-

růst ve zmínkách narativu pandemie můžeme vidět po vyhlášení 

stavu pandemie a od 18. března už tento výraz na Seznam Zprávách 

dominuje. Zajímavostí je, že můžeme sledovat silné nárůsty 

v užívání výrazu pandemie na konci sledovaného období, ve kterém 

ale počet textů o koronaviru klesal. 

 Co se týká jednotlivých rubrik, za zmínku také stojí to, že 

domácí sekce redakce jako jediná referovala o obou pojmech velmi 

vyrovnaně. Z analýzy dokonce vyplývá, že o epidemii vyšlo 

406 textů, pandemii jich zmiňuje 402 (rozdíl se může pohybovat 

na hranici statistické chyby). Jinak ve všech rubrikách domino-

valo spíše pojmenování pandemie, a to do velké míry právě kvůli 

mnoha příspěvkům v poslední části sledovaného období.  

6.4 Rozhovory 

Kompletní přepisy polostrukturovaných rozhovorů s vedením re-

dakce Seznam Zpráv jsou dostupné k nahlédnutí v přílohách této 
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bakalářské práce. Některé důležité citace se objevují už v před-

chozích částech práce. 

6.5 Zodpovězení hypotéz 

 Na základě nasbíraných dat a poznatků je nutné vyhodnotit 

čtyři hypotézy stanovené v kapitole 5.4. 

 Hypotéza č. 1: Téma koronaviru se v první části sledovaného 

období podílí na agendě Seznam Zpráv procentuálně více než 

v části druhé. 

 Sledované období je vymezeno 78 dny od 1. března do 

17. května 2020. Období tedy dělíme na dvakrát 39 dnů, a to od 

1. března do 8. dubna a následně od 9. dubna do 17. května 2020.  

 Celkem se podle dat z analýzy této práce podílel koronavirus 

na 56 procentech agendy Seznam Zpráv ve sledovaném období. V prv-

ních 39 dnech bylo 63 procent příspěvků o pandemii koronaviru, 

v druhé části se tohoto viru a témat s ním spojených týkalo 

49 procent textů. 

Graf 13: Vliv tématu koronaviru na nastavení tematické agendy 

Seznam Zpráv – rozdíl v procentech 
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 Téma koronaviru tedy se v první části sledovaného období 

podílelo na agendě Seznam Zpráv procentuálně více než v části 

druhé a hypotéza číslo jedna je tedy potvrzena. 

 Hypotéza č. 2: Onemocnění či nákazu covid-19 zmiňovala ve 

více případech rubrika Byznys než sekce Domácí a Svět. 

 Nejčastěji ze všech sledovaných rubrik referovala o covidu-

19 rubrika Koronavirus (870), a to z již několikrát zmiňovaných 

důvodů. Co se týká dalších sekcí, tak Svět zmiňoval covid-19 

celkem ve 414 textech. Byznysová sekce měla celkem 205 zmínek, 

rubrika Domácí se o covidu-19 zmiňovala v 386 příspěvcích 

 Onemocnění či nákazu covid-19 tedy rubrika Byznys nezmiňo-

vala ve více případech než sekce Svět a Domácí, hypotéza se tedy 

nepotvrdila.  

 Hypotéza č. 3: Počet metafor zmiňující boj s koronavirem 

kulminoval v prvních třech týdnech sledovaného období. 

 Práce zkoumá tři válečné metafory související s koronavirem 

– boj, válku a první linii. Nejvíce bylo zmínek o boji (celkem 

v 415 textech), následně zmínky o první linii (v 96 příspěvcích) 

a válku zmiňovalo 23 zpráv a článků. 
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Graf 14: Počet textů, ve kterých byl zmíněn boj s koronavirem 

 

 Jak můžeme vidět z grafu, nejvyšší počet textů zmiňujících 

koronavirus byl ve třetím týdnu pandemie v České republice. 

V tomto týdnu přišla některá zpřísněná opatření a Seznam Zprávy 

také začaly spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví ČR 

(první společný text vyšel první den tohoto týdne, tedy 

16. března). Z předchozích kapitol je také zřejmé, že právě 

v tomto čase začalo v Seznam Zprávách největší soustředění na 

koronavirová témata. 

 Počet metafor zmiňující boj s koronavirem tedy skutečně 

kulminoval v prvních třech týdnech sledovaného období (už v jeho 

rámci nebyl nikdy za týden vyšší). Hypotéza byla potvrzena. 

 Hypotéza č. 4: Napříč sledovanými rubrikami se vícekrát 

objevuje slovo pandemie než výraz epidemie. 

 Tato hypotéza už byla zodpovězena v kapitole 6.3. Zmínku 

o pandemii nalezneme v 1107 textech, o epidemii se čtenáři Se-

znam Zpráv dočetli v 862 příspěvcích. Jedinou rubrikou, ve které 

bylo více zmínek o epidemii, byla domácí sekce. 
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 Nicméně napříč sledovanými rubrikami se vícekrát objevuje 

slovo pandemie než výraz epidemie. Hypotéza je tedy potvrzena. 

6.6 Praktická analýza čtenosti  

 Při vypuknutí pandemie koronaviru narostla čtenost de facto 

všem online médiím. Platí proto také předpoklad nárůstu návštěv-

nosti zpravodajského webu Seznam Zprávy. První důležitou metri-

kou je srovnání počtu reálných uživatelů, kteří portál navští-

vili v období mezi lednem a červnem 2020 v porovnání s předcho-

zími dvěma lety.  

Tabulka 1: Počet reálných uživatelů serveru Seznam Zprávy 

v období od ledna do června v letech 2018, 2019 a 2020. 

2018 počet RU 2019 počet RU 2020 počet RU 

leden 4 130 364 leden 4 043 713  leden 4 424 745 

únor 3 883 352  únor 3 836 567 únor 4 531 958 

březen 3 900 999 březen 3 965 836 březen 5 903 116 

duben 3 776 095 duben 3 922 707 duben 5 274 221 

květen 3 916 473 květen 3 868 843 květen 4 878 664 

červen 3 902 431  červen 3 717 618 červen 4 691 200 

Zdroj: NetMonitor.cz 

 Z tabulky můžeme sledovat největší nárůst reálných uživa-

telů v březnu 2020, kdy epidemie onemocnění covid-19 propukla po 

celém světě a první případy registrovala také Česká republika. 

Už předchozí měsíce ale byly „silnější“ než vybrané měsíce v mi-

nulých letech. Oproti srovnávanému období (březen až květen) 

z let 2018 a 2019 přišlo na web Seznam Zpráv o polovinu více 

lidí, v absolutních číslech to bylo přibližně o dva miliony více 

nových čtenářů za měsíc. Na rozdíl od let před pandemií ale začal 

počet reálných uživatelů, kteří zpravodajství Seznamu navští-

vili, v dalších měsících výrazněji klesat, i přesto se ale držel 

výše než v předchozích letech. Zajímavostí je, že počet reálných 

uživatelů, kteří web Seznam Zprávy navštívili, neklesl pod čtyři 



 

44 

 

a půl milionu lidí ani po konci období sledovaného v této práci 

(od května 2020) až do konce kalendářního roku. 

 Tabulka 2: Počet návštěv na serveru Seznam Zprávy v období od 

ledna do června v letech 2018, 2019 a 2020. 

2018 návštěvy 2019 návštěvy 2020 návštěvy 

leden 49 049 621 leden 44 660 626 leden 59 857 226 

únor 39 781 087 únor 37 807 177 únor 63 836 019 

březen 38 017 771 březen 41 892 085 březen 178 879 650 

duben 33 351 001 duben 38 490 146 duben 128 068 823 

květen 40 550 606 květen 37 892 236 květen 92 479 987 

červen 38 568 507 červen 33 821 522 červen 83 201 431 

Zdroj: NetMonitor.cz 

 Poptávka po informacích se projevila také v počtu návštěv, 

které Seznam Zprávy na začátku pandemie koronaviru zaznamenaly. 

Vyšší čísla server měl už na začátku roku. Každopádně jen 

v březnu měl web více návštěv než v období od března do června 

roku 2019 dohromady. S uklidněním společenské situace a rozvol-

ňováním některých opatření pak počet návštěv na serveru plynule 

klesal, i přesto se ale čísla držela na násobku hodnot ve stejném 

období v minulých dvou letech.  

 Tabulka 3: Počet zobrazení stránky na serveru Seznam Zprávy 

v období od ledna do června v letech 2018, 2019 a 2020. 

2018 
zobrazení 

stránky 
2019 

zobrazení 

stránky 
2020 

zobrazení 

stránky 

leden 78 799 478 leden 69 433 707  leden 96 205 524 

únor 62 852 625 únor 59 252 621  únor 102 687 221 

březen 59 086 084  březen 65 922 200 březen 321 123 348 

duben 49 356 312 duben 59 495 016 duben  219 384 402 

květen 60 061 475 květen 60 489 681 květen 150 925 300 

červen 60 033 692 červen 61 966 189 červen 136 240 312 

Zdroj: NetMonitor.cz 

 Ještě markantnější rozdíl pak můžeme sledovat u ukazatele 

zobrazení stránky. Více reálných uživatelů zákonitě přináší více 
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návštěv na webu. U Seznam Zpráv na počátku epidemie v České 

republice můžeme sledovat rapidní nárůst zobrazení stránky, 

který se vyšplhal až na číslo 321 123 348. To znamená, že lidé 

si v průměru prohlíželi mnohem více článků než dříve. Zatímco 

v březnu 2019 vycházelo na jednoho reálného uživatele přes šest-

náct a půl zobrazení stránky, o rok později to bylo více než 

padesát čtyři zobrazení. Stejně jako u ostatních ukazatelů se 

s každým měsícem i počet zobrazení stránek snižoval. Už v květnu 

to byla méně než polovina oproti březnu, počet zobrazení přesto 

stále zůstával oproti minulým letům výrazně nadstandardní.  

   Tabulka 4: Čas strávený na serveru Seznam Zprávy v období 

od ledna do června v letech 2018, 2019 a 2020. 

2018 čas 2019 čas 2020 čas 

leden 179r 97d leden 163r 210d leden 258r 91d 

únor 134r 167d únor 132r 191d únor 281r 138d 

březen 115r 224d březen 148r 154d  březen 1154r 58d 

duben 90r 359d duben 130r 209d duben 693r 351d 

květen 117r 278d květen 136r 115d květen 411r 45d 

červen 134r 309d červen 127r 335d červen 352r 33d 

Legenda: r=roky, d=dny   Zdroj: NetMonitor.cz 

 Nejmarkantnější rozdíl v pohledu na návštěvnost Seznam 

Zpráv na začátku pandemie koronaviru je v čase, který uživatelé 

na tomto zpravodajském portálu strávili. V lednu a únoru šlo až 

o dvojnásobný čas než v minulých letech. V březnu 2020 to nicméně 

byla díky velkému nárůstu všech předešlých ukazatelů desetiná-

sobná doba oproti stejnému měsíci v roce 2018. I v porovnání 

s ostatními měsíci nemá toto číslo konkurenci. Postupem času se 

i tato vysoká hodnota snížila, přesto zůstala rovněž nadprů-

měrná.  

Výsledek analýzy čtenosti je jednoznačný. Seznam Zprávy ja-

kožto zpravodajský web potvrdily celosvětový trend, který na 

začátku pandemie onemocnění covid-19 vyskytoval u většiny online 

zpravodajství. Prudce a rázovitě narostl počet lidí, kteří web 
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Seznam Zpráv navštívili, strávili na něm mnohonásobně více času 

a zobrazili si více článků. Nárůsty Seznam Zprávy zaznamenaly už 

na začátku roku, v období klíčovém pro tuto práci je rozdíl ještě 

mnohem markantnější. Největší nárůst zaznamenal web na začátku 

epidemie v České republice, postupem času všechny dostupné uka-

zatele klesaly. I přesto se ale oproti srovnávaným obdobím čísla 

držela výrazně nad průměrem i po odeznění největších zmatků 

a nejpřísnějších opatření.  
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7. Závěr 

Seznam Zprávy zareagovaly na koronavirus poměrně jedno-

značně.  Tomuto tématu přizpůsobily svou agendu, a to hned v prv-

ních dnech a týdnech po potvrzení první případů nákazy v České 

republice. Informování o nemoci covid-19 se stalo naprosto do-

minantním tématem napříč všemi sledovanými rubrikami. Splnily 

přitom také několik podstatných úkolů, která média v době pan-

demie mají. 

Z vybraných válečných metafor se na Seznam Zprávách ve sle-

dovaném období vyskytoval nejvíce narativ boje s koronavirem. 

Celkově se na tomto zpravodajském webu vyskytovalo více zmínek 

o pandemii, než o epidemii. Tyto ukazatele ilustrují vážnost 

tématu a jeho pojetí vybraným médiem. 

V neposlední řadě analýza provedená pro tuto práci zjistila 

velký nárůst všech vybraných ukazatelů čtenosti. Lidé na webu 

seznamzpravy.cz trávili více času, navštívilo ho také více lidí 

a přečetli si na něm více textů než ve stejném období v před-

chozích dvou letech. Ostatní poznatky ohledně nastavení fungo-

vání práce redakce zodpovídají Jiří Kubík, Jakub Unger, Zdeněk 

John a Jiří Hošek v přílohách této práce. 
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9. Teze bakalářské práce 
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10. Přílohy 

Příloha č. 1: Vývoj nově prokázaných lidí s nemocí covid-19  od 

1. března do 17. května 2020 

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Příloha č. 2: Rozhovory s vedením redakce Seznam Zpráv 

Autor se s respondenty zná, proto si s nimi tyká. Seznam Zprávy 

v rozhovorech zastupuje zkratka SZ, jestliže se mluví o Seznamu, 

je tím myšlena firma Seznam.cz, a. s. 

Rozhovor se šéfredaktorem Seznam Zpráv Jiřím Kubíkem 

Co je první věc, kterou si vybavíš, když si vzpomeneš na koro-

navirus v roce 2020? 

Je těžké se na to nedívat dnešní optikou, po tom, co jsme si 

všechno zažili. Jako první si asi vybavím plánování krizového 

režimu, jak bude fungovat redakce. Jak všechno zařídit, abychom 

fungovali na dálku. Lidi se nepotkávají a redakce musí přesto 

dál fungovat, SZ běží. Vzpomínám si na tu logistiku a práce 

v naprosto nových a nevyzkoušených podmínkách.  
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Svět a média společně s ním se dostaly do velmi těžké situace. 

Jakou taktiku jste volili při začátcích informování o hrozbě 

epidemie? Přeci jen ze začátku bylo málo informací a hrozily dva 

extrémy - na jedné straně děšení lidí, na druhé podcenění situ-

ace. 

Já si pamatuju, že to pro všechny bylo nové a nikdo o tom nic 

nevěděl. Zprávy přicházely ze zahraničí. Vláda měla permanentní 

tiskové konference, takže ty informace se opravdu valily a otázek 

bylo spousta. Ne všechny odpovědi, které jsme měli k mání, byly 

relevantní. Zároveň jsme viděli i to, jak lidi na zpravodajství 

reagovali – a viděli jsme, jak je to enormně zajímá. Jak jim to 

zásadně vstoupilo do života, tak chtěli vědět vlastně úplně 

všechno. Byla to doba, kdy jsme měli obrovské množství rozhovorů 

s různými lidmi. S lékaři, epidemiology, politiky, ale také 

s různými technology, kteří tady vymýšleli něco, čemu se později 

začalo říkat Chytrá karanténa. Bylo to období kdy se celá redakce 

zabývat něčím, co do té doby nedělala. Ať už se to týkalo zdra-

votnictví, věcí spojených s nemocí, s testy, nebo s technologi-

emi, které měly zabránit tomu, aby byli všichni lidé doma zavření 

v izolaci.  

Jak těžké bylo vyvažovat přístup k vládě? Přeci jen by měla být 

média kritická, na druhou stranu se objevovaly narativy, že jsme 

v největší krizi od války, některé válečné metafory se objevovaly 

víc než kdy dřív… 

Na začátku, když to celé vypuklo, u nás v redakci byla Česká 

televize se svým pořadem Newsroom ČT24, který se zajímal o to, 

jak fungujeme. Položili mi otázku, jestli jsme se nějakým způ-

sobem dohodli, že jako médium budeme vůči vládě vstřícní a budeme 

podporovat její kroky. Mě to tehdy hrozně zarazilo, že je vůbec 

taková otázka napadla, že bychom měli podporovat kroky vlády. 

„Táhneme všichni za jeden provaz, jsme v tom všichni společně.“ 

Bylo mi jasné, že to médium, tedy aspoň takové, které chceme, si 
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musí svůj kritický odstup zachovávat i v této situaci. Že nemů-

žeme podlehnout tomu, že děláme vládní propagandu. Možná některá 

média měla tendenci tomu podlehnout a stát se vlastně vládní 

hlásnou troubou. 

V té době se hodně objevovaly válečné narativy – boj s epidemií, 

válka s virem, první linie a podobně. Tak jak si nastavit v této 

době odstup? 

Určitě co největší odstup. I když v té chvíli, kdy jsme všichni 

cítili, že jsme nějakým způsobem ohrožení, že nám to všem do 

životů zasáhlo. Pokušení, že ten odstup ztratíme a budeme všichni 

zběsile hledat odpovědi a smír s vládou, tam určitě bylo. Ale 

myslím si, že ani zpětně viděno nikdo naší redakci neobvinil, že 

bychom tady jeli nějakou vládní propagandu. Ono se taky postupně 

ukázalo spousta chyb vlády. Někteří ministři si vzájemně proti-

řečili, opatření byla chaotická… Vláda a její představitelé by 

podle mě nejspíš řekli, že SZ v jejich očích potvrdili tu pro-

tivládní strategii, tak jak oni to říkají. Což mimochodem říká 

každá vláda vždycky o nezávislých médiích, protože jim nejdou na 

ruku. To není nic, za co bychom se měli stydět. 

Jak jste jako vedení nastavili chod redakce ve smyslu agendy, 

která se týkala také jiné práce, než jen otázek ohledně koro-

naviru? Musely se některé projekty odkládat? 

Agenda se absolutně obrátila. Takřka stoprocentně. Každý v re-

dakci měl svoje plány, svá témata, věci, kterými se dlouhodobě 

zabýval. Najednou to bylo všechno „nepodstatné“ a „nezajímavé“. 

Bylo jasné, že čtenáři se zajímají hlavně o koronavirus a 

všechno, co s ním souvisí. Veškeré starší kauzy, na kterých jsme 

dlouhodobě pracovali, jsme museli minimálně odložit. Mně se to 

stalo například u série Ve stínu Slunečnice, kde jsme se věnovali 

korupci při umisťování seniorů v domově důchodců. Téma, které je 

nadčasové, ale v době covidu by to byla střelba úplně mimo terč. 
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Vzhledem k tomu, že to bylo natáčeno v lednu, se to nedalo pře-

ložit až na léto nebo na podzim, takže jsme to publikovali někdy 

v dubnu, ale s mnohem menší odezvou. 

Investigativní tým, který měl rozjeté své dlouhodobé kauzy, mu-

sel přepnout na jiný režim, který se zaměřil na jiná témata. To 

se nám ve výsledku vyplatilo, protože jsme začali prověřovat 

třeba sporné nákupy ochranných prostředků z Číny. To jsme po-

psali v sérii článků, a ta fakta z nich se potvrdila v nedávno 

vydaném šetření Nejvyššího kontrolního úřadu. To znamená, že se 

i investigativa zaměřila na věci spojené s koronavirem a s nou-

zovým stavem.  

Další věc, která se stala na našem webu velmi výraznou, byla 

data a datařské články, v té době hlavně od Jiřího Burýška a 

Petra Juny. Ti vystavěli pravidelný čtenářský servis, o tom, 

kolik je nových případů, kolik lidí se vyléčilo. Měli jsme roz-

dělená data o tom, jak se virus šíří v jednotlivých okresech, 

takže jsme i v této věci naskočili do něčeho, co lidi hodně 

zajímá. Tento „koronaservis“ je jeden z nejnavštěvovanějších ob-

sahů na SZ dodnes. Spousta lidí se k nám chodí koukat na čísla 

ohledně koronaviru dodnes. To také patřilo do naší každodenní 

agendy, a datový tým jsme následně i posílili. Uvědomili jsme 

si, že to má v rámci SZ velký smysl.  

Na SZ jste kromě jiného také zveřejňovali články s informacemi 

přímo od ministerstva zdravotnictví. Proč? A od koho ten nápad 

přišel - oslovilo vás přímo ministerstvo, nebo to byl podnět SZ? 

To byla iniciativa Seznamu jakožto firmy, nikoliv SZ. Chtěli 

jsme využít data, které ministerstvo mělo a chtěli jsme nabídnout 

i čtenářům servis ve smyslu: „Takhle se situace vyvíjí, takhle 

to vypadá, taková a taková jsou opatření.“ Chtěli jsme poskytovat 

informace, které se nerozcházejí s těmi oficiálními, co se pouze 

zdravotnictví týká. Na starosti to za redakci měl Zdeněk John. 
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S tím souvisí další otázka. Pociťovali jste větší moc a odpo-

vědnost? Přeci jen bylo asi něco jiného vypustit informaci v 

průběhu pandemie a před ní.  

Určitě ano, na druhou stranu, podle mě cítí novinář odpovědnost 

pořád stejně a koronavirus by to neměl zas tolik obviňovat. 

Samozřejmě bychom nikdy nezveřejnili informace, které nejsou 

ověřené, hoaxy, babské rady nebo podobně. Nemám pocit, že bychom 

se podíleli na nějakém šíření bludů.  

S tím se pojí také respondenti, kterým jste dávali prostor. Po-

zornost se hodně zaměřila na lékaře, epidemiology a podobně. 

Muselo se nějak víc přemýšlet nad tím, koho zvát a rozhovory a 

koho ne? 

To je zase věc, nad kterou přemýšlíme vždycky. Člověk musí pře-

mýšlet, jakou má ten respondent váhu, jaká kapacita je ve svém 

oboru, o co své názory opírá a podobně. Postupem času se obje-

vovali také lidé, kteří začali ten virus „bagatelizovat“ a dávat 

do kontrastu s počty obětí a podobně. Z dnešního pohledu bylo 

případů relativně málo a ta opatření byla poměrně tvrdá. Asi 

kdyby všichni v tu dobu věděli, jak se nákaza vyvíjí a jak se 

bude vyvíjet, tak by asi říkali, že ta opatření nejsou adekvátní. 

A s tím se pojí i respondenti, které bychom třeba vybírali. Možná 

by zaznívalo víc skeptických hlasů. Zpětně si ale nemyslím, že 

bychom v tom udělali nějakou zásadní chybu. 

Na začátku roku 2020 se začaly na SZ objevovat názory, komentáře. 

Během první karantény se jejich počet ještě zvyšoval. Proč se SZ 

rozhodly názorovou stránku posílit?  

Názorová rubrika se rozvíjí už od doby, co prošel náš web vý-

razným redesignem, což bylo na podzim 2019. Posílení názorové 

rubriky bylo jedním z klíčových směrů, stal se z toho jeden 

z pilířů Seznam Zpráv. Kromě Jana Lipolda, který nastoupil 

v létě 2019, jsme získali do redakce Martina Čabana, a to těsně 

před propuknutím pandemie. To vyšlo výborně, protože Martin se 

dlouhodobě věnuje problematice zdravotnictví. To do sebe krásně 
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zapadlo. Témata koronaviru u komentářů samozřejmě výrazně domi-

novala.  

Podle jakých kritérií se vybírali externisté, kteří pro SZ názory 

psali? Objevily se například covidové texty profesora Koláře, 

který je přitom fyzioterapeut… 

Na to už zpětně nedokážu přesně odpovědět. Ale obecně jsme se 

snažili oslovovat lidi, kteří měli na věc nějaký neotřelý náhled. 

U externích autorů to taky často bývá jejich nabídka směrem 

k nám. Není to tak, že bychom vyhledávali názory jednoho směru. 

Určitě jsme v tom nehledali nějakou politiku.  

Když jsem si procházel články SZ z jara 2020, překvapilo mě, že 

se v určitou dobu začalo hodně objevovat zpravodajství z krajů. 

Proč? 

To není úplně běžně viditelné pro běžného čtenáře SZ. My jsme 

mezi tím už od tohoto upustili. Je to taková sezónní záležitost, 

která tolik se SZ nesouvisí. Šlo o to, že Seznam chtěl nabízet 

takzvaně personalizovaný obsah lidem z různých regionů. Pokud 

jsou například z Olomouckého kraje, tak by se jim měla zobrazit 

zpráva, která se týká právě tohoto regionu. Byly to zprávy agen-

turní. Tenhle projekt se posunul na úroveň celého Seznamu, ni-

koliv SZ, což znamená, že to už nesouvisí s redakčním výběrem 

zpráv. Byla to cesta, kterou jsme si vyzkoušeli a následně opus-

tili. Náš kolega Jan Stránský měl za úkol vybrat zhruba deset 

zpráv týkajících se regionů, které se měly lidem ukazovat podle 

toho, kde jsou zrovna přihlášení. Byla to spíš sezónní věc, 

kterou už nyní neřešíme. 

Na závěr by mě zajímalo, jak příchod koronaviru ovlivnil SZ - 

jedna pozitivní a jedna negativní věc. 

Pozitivní je rozhodně to, že jsme si vyzkoušeli a do jisté míry 

zažili fungování redakce na dálku. To, že jsme přešli do různých 

videoplatforem komunikace, na jednu stranu šetří čas, na stranu 

druhou to omezuje sociální kontakt. Myslím si, že dlouhodobě to 
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není pro novináře úplně udržitelné. Těším se na dobu, kdy se 

lidi vrátí do redakce a budou komunikovat nejen se svými zdroji, 

ale také mezi sebou, protože to je pro novinářskou práci hodně 

důležité. Plus tedy je, že dokážeme fungovat na dálku a zásobovat 

web kvalitním obsahem, což se ukazuje i na tom, jak se SZ za 

poslední rok zvětšily. S tím, co jsem říkal, souvisí také nevý-

hoda izolace. Ačkoliv si myslím, že v tom režimu dokážeme fun-

govat, tak si myslím, že to dlouhodobě nepůjde a některým nepůjde 

tak snadno se vrátit do původního procesu. Novinář nemůže zů-

stávat v izolaci dlouhodobě.  

 

Rozhovor s ředitelem Divize zpravodajství a rádií Ja-

kubem Ungerem 

Co je první věc, kterou si vybavíš, když si vzpomeneš na koro-

navirus na jaře 2020? 

Za mě to bude první případ nákazy v České republice. Odněkud 

jsem se vracel a v rádiu jsem slyšel tuhle zprávu. Tím se vlastně 

potvrdilo to, co jsme řešili už během února. To, že se to blíží 

do Česka. 

Jak jste nastavili fungování redakce? Myslím tím home office, 

online porady a podobně. A vzpomeneš si, co byl ten moment, kvůli 

kterému jste se pro odchod z redakce rozhodli? 

Na tom jaře 2020 stát vlastně všechno zavřel, takže my jsme se 

tomu museli taky nějakým způsobem přizpůsobit. Nastavili jsme 

model, který byl podle mě pro fungování redakce ve složité době 

velmi přínosný a příznivý. Redakci jsme rozdělili na dvě směny. 

Jedna šla na home office, druhá byla v redakci. A ti lidé se 

nesměli mezi sebou potkávat, abychom zamezili tomu, že se nám 

ochromí celá redakce. Protože o tom viru bylo ještě málo infor-

mací, tak jsme se dohodli takto. A jak tak vzpomínám, tak myslím, 

že jsme to takhle nastavili ještě před tím, než začala vláda 

zavírat, co mohla.  
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Bylo potřeba redaktory nějak motivovat, aby měli stejnou výkon-

nost doma jako v redakci?  

To jsme určitě nemuseli řešit. Ve zpravodajství se stane zhruba 

jednou za deset let něco tak významného, že to tak hýbe společ-

ností a novináře to pohltí. To se přesně stalo vloni na jaře. Na 

Seznamu musela vzniknout strašná spousta nových informačních ná-

strojů, databází. Celá firma podle mého odvedla za ten první 

měsíc naprosto neuvěřitelnou práci. Novináři na SZ museli hodně 

řešit to, jak lidem přiblížit, co se kolem nich začalo dít.  

A ta motivace byla obrovská. Dokonce bych řekl, že to bylo někdy 

až o tom naše redaktory brzdit, aby si odpočinuli. Všichni se 

snažili postavit během března a dubna úplně novou nohu informací, 

která se týká koronaviru. Docházelo k paradoxním situacím, kdy 

šéfové museli brzdit své lidi, aby si třeba vzali aspoň půl dne 

volna a nebyli pořád u počítače. Na jaře nebylo moc těžké redakci 

řídit na dálku.  

Podle dat NetMonitoru přinesla první karanténa mnohem větší čte-

nost. Mohl bys to nějak základně popsat, jak moc to bylo vidět? 

Platí to obecně o českém mediálním trhu, ale myslím si, že se SZ 

ještě vymykají. U nás obrovským způsobem narostla konzumace 

zpravodajství, měli jsme přes 5 miliónů reálných uživatelů, No-

vinky.cz ještě víc. Dá se říct, že si Seznam tenhle velký nárůst 

dokázal udržet i v meziročním srovnání. Nejde tedy jen o SZ, ale 

i o Novinky.cz, Proženy.cz a podobně. Tato zpravodajství při-

nesla Seznamu mnoho nových lidí, kteří si spojili Seznam s ur-

čitým servisem týkající se koronaviru a my i meziročně vidíme, 

že u nás tito lidé zůstali.  

Co se týká SZ, tak jsme viděli v porovnání ledna a března 2020 

nárůst až o sto procent. To pro naše značky znamenalo, že skočily 

do jiné úrovně a tu si drží. To je samozřejmě vynikající zpráva. 

A mimo jiné to podle mě ukazuje, že jsme tu práci v redakcích 

dělali dobře. 
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Přináší více čtenářů větší zodpovědnost? Probíhá ta práce jinak? 

Já si myslím, že jsme se toho díky koronavirovým zprávám hrozně 

moc naučili. Dneska jsme mnohem zkušenější tým ve všech ohledech, 

než tomu bylo před více než rokem. Jsme mnohem ostražitější vůči 

interpretaci dat, mnohem preciznější v hledání statistických 

trendů… Snažit se pochopit takhle složitou událost, která je 

politická, zdravotnická, mezinárodní, byznysová a já nevím ještě 

jaká, má spoustu aspektů, to nejde popsat jedním číslem, o kterém 

řekneme, že vysvětluje všechno. Tak to nefunguje, na věc je nutné 

se dívat z různých uhlů pohledu. Zodpovědnost vůči interpretaci 

dat je věc, kterou jsme se opravdu hodně naučili. Ono nám samo-

zřejmě ani nic jiného nezbývalo. Ještě bych dodal, že jsme si i 

vyzkoušeli dávat prostor více interpretacím, protože ne vždy je 

jen jeden výklad správný. 

První karanténa přinesla mnohem větší čtenost. Několik světových 

studií říká, že to se sice stalo médiím po celém světě, zároveň 

ale hodně utrpěly na příjmech z reklamy. Byl ten trend stejný v 

Seznamu? To znamená mnohem více čtenářů, ale méně peněz z re-

klamy? 

Seznam je taková středoevropská anomálie. Ta firma je opravdu 

jinde, než jsou ostatní mediální domy, a to nejen v Česku, ale 

troufnu si říct, že i než na Slovensku nebo v Polsku.  

My jsme neuvěřitelně posílili i co se týká reklamy. Seznam díky 

tomu, že má vlastní reklamní platformu Sklik, má vlastní silnou 

technologickou divizi, tak díky tomu jsme vyšli z té krize i co 

se týká reklamy jako vítěz. Velice zjednodušeně řečeno – rostli 

jsme ve všech kategoriích. Trh se choval opačně, ale my jsme 

v tomhle velká výjimka.  

Začali jste přemýšlet taky o jiných formách monetizace obsahu? 

Třeba majitel Seznamu Ivo Lukačovič na jaře 2020 na Twitter psal, 

že koronavirus ukázal, že budoucnost médií je placený obsah. 
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Myslím, že jsme udělali velký pokrok v reklamních formátech. 

Jako jeden příklad za všechny uvedu nativní reklamu. To je for-

mát, ve kterém přiznaně s klientem společně vytváříte obsah. 

V našem případě to podpořil moment, kdy lidé museli začít pra-

covat ještě mnohem více s internetem a tuhle reklamu si u nás 

často našli.  

Nativní reklamu produkuje speciální tým, nikoliv klasická re-

dakce, ve spolupráci s klienty. Myslím, že Seznam dostal dokonce 

za nativní reklamu mezinárodní cenu. Ten rok s koronavirem nám 

ukázal, že to může být jedna z cest nové monetizace – a velmi 

silná a výnosná cesta. Na SZ sekci Seznam Native posilujeme a 

letos máme dvojnásobné cíle, než jsme měli loni. 

Moje práce se týká jen jara 2020. Ale důležitý je i další vývoj. 

Na podzim stejného roku jste začali ještě víc sázet na ekonomické 

zpravodajství v rubrice byznys. Potvrdil koronavirus v očích ve-

dení to, že vsadit na silné byznysové zpravodajství je dobrou 

volbou – a v čem? 

Je to tak. Většině byznysů, i těm velmi tradičním, se přihodilo 

to, že se musely velmi rychle přesunout do online prostředí. 

Vedlejší produkt této dramatické změny byl podle mě to, že vět-

šina tradičních manažerů přijala to, že online svět informací je 

ten primární a ten, který určuje trendy. 

Samozřejmě dlouhodobě upadá zájem o print, ale také o další 

tradiční formáty, které spíše stagnují a vypuknutí epidemie u 

nich vyvolalo jen krátkodobé nárůsty (tím samozřejmě nemyslím 

zmiňovaný print, ten padá konstatně).  

Abych se tím vrátil k otázce, tak to byla trošku náhoda. Určitě 

jsme neplánovali růst byznysové rubriky kvůli tomu, že bychom 

věděli, že propukne epidemie. Potkalo se to ale úplně přesně. 

V té době jsme s větším informováním o byznysu na SZ začínali a 

následně na podzim jsme se rozhodli pro celkem výrazné rozšíření 

této části našeho redakčního týmu. Ukázalo se, jakou to má odezvu 

a že to může být velmi silná část našeho zpravodajství. 
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Na jaře 2020 se rozjely také podcasty. První epizody pravidelných 

pořadů se sice objevily už před vypuknutím pandemie, ale podobná 

otázka - potvrdila karanténa to, že vydat se cestou audia je 

dobrý krok? 

Je to tak. Z nuly jsme se dostali na 150 tisíc přehrání každý 

týden. A to se bavíme jen zhruba o osmi až deseti formátech, 

které v současné době produkujeme. Karanténa nám určitě potvr-

dila, že poslech informací je jedna z cest. A vzhledem k tomu, 

že jakožto vydavatelství máme i rádia, tak je to pro nás i 

přirozená synergie.  

A letošní rok by měl ještě ukázat znásobení. Loni na jaře jsme 

si to začali zkoušet a teď se nám to vyplácí. Lidé se také více 

naučili pracovat s internetem, třeba v mobilech, tak si myslím, 

že zvuk je jim mnohdy bližší než některé jiné formáty. Ať už 

když cestují, nebo si chtějí v soukromí něco poslouchat a ne-

chtějí číst, natož se dívat na videa. Určitě zvuk je pro nás 

jeden z trendů roku 2020. 

Podle veřejných dat, které Seznam zveřejňuje, je nejčastějším 

čtenářem Seznam Zpráv muž přes 50 let z menšího města. Kvůli 

koronaviru nicméně začalo zpravodajství číst mnohem více lidí. 

Přemýšleli jste, jak si tyto nové čtenáře udržet a čím je oslovit 

i do budoucna? 

To vlastně souvisí s tím, o čem jsme se bavili před tím. Každá 

z našich aktivit míří na určitou cílovou skupinu. V případě au-

dia je to pro nás cesta k o něco mladšímu a progresivnějšímu 

publiku. Určitě platí to, že když získáme půl milionu lidí touto 

cestou „navíc“, kteří třeba ještě před dvěma lety ještě tolik SZ 

nekonzumovali, tak nám to logicky přidává na celkových číslech. 

Stejně tak byznysová aktivita cílí na trochu jinou skupinu, na 

dejme tomu starší, úspěšnější lidi v pracovním či osobním ži-

votě. Můžou to být lidé, kteří například před koronavirem více 

četli Hospodářské noviny a teď je držíme my. To nám v celku dává 

to, že rosteme. 
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Na závěr by mě zajímalo, jak příchod koronaviru ovlivnil Seznam 

Zprávy - jedna pozitivní a jedna negativní věc. 

Jako pozitivní beru to, že náš tým začal více důvěřovat práci 

s daty. Ne, že by to do té doby nedělal, ale tohle ukázalo svojí 

sílu. Více lidí se s tím naučilo mnohem lépe pracovat a ukázalo 

se, že to má velkou sílu i v době, kdy nebude koronavirus. To je 

podle mě základ moderní žurnalistiky – dobře podchytit a pochopit 

trendy na základě dat.  

Jako negativní věc musím říct home office. Ono to vlastně není 

negativní, protože to doba prostě přinesla. Ale je určitě čas 

vrátit se společně do práce, do jedné místnosti. Nejsem úplně 

přesvědčený o těch vizionářských představách o tom, že koronavi-

rus změnil to, že budeme pracovat už jen vzdáleně. Pokud mluvím 

o profesi novinářů, tak tomu nevěřím už vůbec. V lidském kontaktu 

vznikají interakce, které přes online prostor nikdy nemohou 

vzniknout. Často z těch interakcí vznikají zprávy, protože se 

tři lidi nadchnou pro věc, o které se baví třeba v kuchyňce, to 

nemusí být ani na poradě. Částí firem hlásané budoucnosti v tom, 

že nebudeme potřebovat kanceláře, tak tomu já nevěřím. Pro no-

vinářskou pozici se podle mě nutné vrátit se do newsroomu. 

 

Rozhovor se zástupcem šéfredaktora a vedoucím rubriky 

Byznys Zdeňkem Johnem 

Co je první věc, kterou si vybavíš, když si vzpomeneš na koro-

navirus na jaře 2020? 

První věc, co si vybavím, je osobní, nikoliv pracovní. Vzpomínám 

si na strach o rodiče, to byla první věc, kterou jsem řešil. Co 

se týká pracovní stránky, tak příchod koronaviru nebylo 11. září. 

To jsme během půl hodiny pochopili, že se stala opravdu histo-

rická událost, která změní svět i naše zpravodajství. To samo-

zřejmě bylo ještě v jiném médiu. Koronavirus přicházel postupně.  
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První zprávy, že se v Číně objevil nový a neznámý typ koronaviru, 

přicházely v lednu. Nám došlo, co se děje, až v březnu. Uvědo-

mování vážnosti situace  přicházelo postupně, ne jako při tero-

ristických útocích. Takže okamžik, který by se mi měl vybavit 

v souvislosti s koronavirem, neexistoval. Přicházelo to po-

stupně. 

První úvahy jsem, kromě těch osobních, měl jasné – přemýšlel 

jsem, jak o viru psát, jak o něm referovat. Později mi došlo i 

to, že virus hrozně ovlivní naši práci, a to nejen obsahově, ale 

taky způsob, jakým budeme pracovat.  

Omezení týkající se koronaviru se dotkla takřka všech aspektů 

běžného života. Nejvíc to možná bylo vidět právě na byznysu, 

protože se zavíralo prakticky vše, včetně velkých průmyslových 

podniků, které do jisté míry táhnou českou ekonomiku. Jak si v 

této době zachovat racionální přístup k ekonomickému zpravodaj-

ství? 

Tady tě trošku opravím. Tyhle podniky, včetně třeba automobilek, 

vláda nezavřela, ty se uzavřely samy. Oni měly už před covidem 

velké potíže. Musely nějak reflektovat to, že neměli jak prodá-

vat, protože to, co vláda zavřela, tak to byly prodejny automo-

bilů. Nezavřela výrobu, ale prodejny. Druhý faktor byl to, že 

jak je výroba automobilů celosvětově provázaná, tak naše auto-

mobilky začaly mít problémy, které se sem dostaly zvenčí. Proto 

koncerny rozhodly, že se výroba úplně zastaví. 

Každopádně vláda zavřela služby, restaurace a další drobné pro-

vozy. V tu chvíli jsme si řekli, že musíme tomu byznysu pomoct. 

To je podle mě taková naše vítězná myšlenka jara 2020. Řekli 

jsme si, že to, co se od nás čeká, nejsou jen přesné informace, 

ale také servis. 

V návaznosti na tvrdá opatření jste spustili projekt „Záchrana 

byznysu”. Kde se nápad na něj vzal a dal by se označit za solution 

journalism? 



 

68 

 

Nápad se objevil hned někdy na začátku, o kterém jsem mluvil. 

K té naší páci se později přidalo i to, abychom čtenářům řekli, 

kde si byznys může říct o nějakou pomoc. To bylo základem po-

drubriky Záchrana byznysu, na kterou ses ptal. Tahle sekce podle 

mého názoru vybudovala SZ respekt mezi tím skutečným byznysem. 

Díky tomu si lidé všimli, že byznys na SZ děláme. Ono to šlo 

ruku v ruce. My jsme si řekli, že začneme budovat silnou byzny-

sovou rubriku a do toho přišel koronavirus. Vlastně díky tomu 

mnoho firem zjistilo, že existujeme. Nějakým způsobem jsme jim 

pomohli nebo poradili. 

Z části by se Záchrana byznysu určitě dala označit za solution 

journalism. Já už jsem novinář ze starší generace a nikdo nás 

nic takového neučil, museli jsme to začít dělat za pochodu. Před 

covidem jsem to zažil jen jednou, a to bylo při povodních 2002. 

Ale to nebylo v takovém rozsahu.  

SZ přinášely v rámci svého obsahu také texty přímo od minister-

stva zdravotnictví. Rubrika byznys spustila svou vlastní poradnu 

pro podnikatele, aby se lépe vyznali v dané situaci. To byla 

„sólo” akce byznysové rubriky, nebo taky probíhala v nějaké spo-

lupráci? 

Tomu se věnovaly dvě nebo tři autorky. V několika článcích jsme 

lidi jednoduše vyzvali, aby nám napsali email, pokud něčemu ne-

rozumí. Během dne byla naše emailová schránka plná asi 250 otá-

zek, které obsahovaly naprosto konkrétní dotazy a životní situ-

ace. To je samozřejmě pro novináře zlatý důl. Naším úkolem bylo 

dané informace ověřovat a obracet se na stát s dotazy, které ty 

lidi skutečně trápily. Snažili jsme se lidi propojit se státem 

tak, aby dostali třeba pár tisícovek, které mohly být pro udržení 

jejich živnosti naprosto zásadní.  

A byla to čistě redakční věc. Tady jsme žádnou spolupráci se 

státem nerozvíjeli. Naopak, často bylo těžké dostat ze státních 

úředníků vůbec nějaké informace, protože byli sami zavaleni ob-

rovským množstvím žádostí a sami měli málo informací. Bylo to 
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hodně zmatečné. Stát v některých ohledech ztroskotal, ale to 

bylo hodně vidět až na podzim. Jaro ještě zvládnul díky atmosféře 

ve společnosti. Takže v tomhle jsme se spoléhali hlavně sami na 

sebe.  

Ještě abych se vrátil a trošku odbočil, ty jsi měl na starost 

propojení zmiňovaného ministerstva zdravotnictví a Seznamu. Mohl 

bys to nějak popsat? 

Tahle spolupráce vychází z jarní atmosféry, o které jsem už mlu-

vil. Tehdy se lidé rozhodli pomoct státu, šili roušky, pomáhali 

byznysu. Velké firmy se rozhodly, že se musí zapojit do řešení 

velké krize, protože chápaly dřív než stát, že přichází problém. 

Představitelé Seznamu nabídli svou účast v seskupení „ajťáků“, 

kteří vymysleli projekt Chytré karantény. Ze začátku ta spolu-

práce probíhala dobře, sekundárním jevem bylo, že k nám plula 

data přímo z ministerstva zdravotnictví a Seznam s nimi nějak 

nakládal.  

Ze začátku to vypadalo všechno fajn, pak se ale ukázalo, že stát 

má velké limity. Ukázalo se, že po desítkách let zanedbávání 

nějaké modernizace, kdy hygieny i úředníci pracovali formou 

tužka papír (a to se jim nesměju, jen popisuju, jak fungovali), 

za nimi přišli lidé ze Seznamu a dalších firem a začali jim 

ukazovat, jak pracovat s daty a moderními technologiemi. A tohle 

oni nepochopili. Takže se ta spolupráce v jeden moment zasta-

vila, dokonce jsme si i v Seznamu řekli, že spolupráce nedává 

smysl. Jeden spouštěč například byl, když jsme dostávali data a 

informace, které nebyly spolehlivé.  

Ještě zpátky k rubrice byznys. Různých ekonomických výhledů bylo 

víc než kdy dřív. Jak jste volili, komu prostor dát a komu už 

ne? Záleželo čistě na jméně, nebo rozhodoval taky obsah (ve 

smyslu potenciálu velké čtenosti)? 

My jsme zvolili úplně jiný postup, který se nám vyplatil i 

v dalších vlnách nákazy. Řekli jsme si, že nejlepší bude opisovat 

to, co se děje v reálném byznysu a jeho se i ptát na výhledy. To 
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znamená, že jsme nevolili mezi dvěma nebo třemi proudy názorů, 

které tu byly, ale vzali jsme nejschopnější redaktory, které 

máme a řekli jsme jim: „Teď jezděte za opravdovými špičkami 

byznysu, ale i za úspěšnými menšími podnikateli a ptejte se jich, 

jak co řeší.“ 

Za těmito lidmi se vždycky vyplatilo jet v moment, kdy se tak 

zvaně „lámal chleba“. To znamená, když stát oznamoval další a 

další opatření, ptali jsme se těchto lidí. My jsme se trošku 

vzdali té makroekonomiky, i když to samozřejmě na našem webu své 

místo má. Výhledy, co bude s českou ekonomikou, jsme de facto 

dělali hlavně na základě reálného byznysu a od prognóz jsme spíše 

upustili.  

Ty jsi říkal, že jste se rozhodli začít dávat na ekonomické 

zpravodajství větší důraz už před vypuknutím epidemie. Podpořila 

ta krize fakt, že se od podzimu podpořil byznys na SZ ještě více, 

nebo by se to stalo tak jako tak? 

Stalo by se to tak jako tak. My jsme se na začátku roku 2020 

dohodli s Jakubem Ungerem, on mě tím pověřil, abychom spustili 

ekonomické zpravodajství ve velkém. Jakub cíl definoval tak, 

abychom byli do roka největší ekonomické zpravodajství na českém 

internetu. To jsme ještě o koronaviru neměli žádné tušení. Re-

spektive věděli jsme, že v Číně něco je, ale samozřejmě jsme 

netušili, co to způsobí. Tehdy jsme si řekli, že uděláme silnou 

rubriku byznys. Upřímně, to, co se stalo s koronavirem, nám tehdy 

relativně pomohlo. Jak už jsem říkal, tak lidé, pro které jsme 

to zpravodajství připravovali, si nás rychleji všimli.  

Na závěr by mě zajímalo, jak příchod koronaviru ovlivnil Seznam 

Zprávy - jedna pozitivní a jedna negativní věc. 

První, co mě napadne, je extrémní meziroční nárůst čtenosti. Jak 

se ukázalo třeba u obchodů, tak velkou výhodu měly e-shopy, které 

mohly fungovat, na rozdíl od kamenných obchodů, které musely 

zavřít. A to si myslím, že v jisté míře přetrvá už napořád. To 

samé se stalo s médii. Definitivní konec papírových novin, který 
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by stejně přišel, ale covid to extrémně urychlil. Zvýšil se také 

zájem nejen o online články, ale také o další interaktivní obsah, 

videa, zvuky a tak podobně. Opravdu šlo o extrémní zájem ze 

strany čtenářů, až se člověk trošku lekl té zodpovědnosti. Pu-

blikovali jsme články, které dříve četlo 20 tisíc lidí a najednou 

to bylo 200 tisíc lidí. Nejčtenější články přeskočily i milion 

přečtení. Z mého pohledu je to pozitivní zpráva, která říká, že 

SZ uspěly. Z té doby také pochází ocenění za nejdůvěryhodnější 

soukromé médium u nás.  

Jako negativní věc vidím určitě home office. Fungujeme v něm 

dobře, ale to, že nejsme v redakci, budeme řešit ještě dlouho.  

Ještě doplňující otázka: Když jsi zmiňoval větší zodpovědnost, 

tak jak se to projevovalo? 

Nepříjemné to bylo v tom ohledu, že když jsme udělali někde 

chybu, tak jsme to věděli strašně rychle a početně. Čtenáři nám 

to dali, jak se lidově říká, sežrat. Zodpovědnost se projevovala 

například v těch servisních textech, ve kterých jsme museli být 

extrémně přesní a ještě více srozumitelní. Kdybychom nebyli 

přesní, tak je ta pomoc a naše práce k ničemu, kdybychom nebyli 

srozumitelní, tak bychom fungovali jako tehdy stát. Špatně.  

Zodpovědnost mě napadá ještě v jednom ohledu, a to se určitě 

netýká jen byznysu, ale celých SZ. Titulky a texty na Seznamu 

vidělo denně přes 3 miliony lidí a ovlivňovaly tím pádem nějakou 

náladu ve společnosti. Lidi taky hodně táhli za jeden provaz, a 

média, nejen to naše, k tomu podle mě hodně přispívala. Buď (jak 

to hodnotí někdo z dnešního pohledu) že jsme to přeháněli, že ti 

lidé zbytečně bláznili a zpanikařili, nebo na druhou stranu když 

jsme publikovali něco v byznysu, co šlo byť jen trošku mimo 

obecnému trendu, aby lidé zůstávali doma, nebavili se ani se 

sousedem a podobně, a my jsme dali zprávu typu: „Když přestanete 

chodit do práce, tak se položí základ ekonomiky,“ přišlo nám 

spoustu pobouřených reakcí. V očích některých čtenářů jsme se 

stali těmi popírači, kteří přepočítávají peníze na život. V tom 
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byla podle mě ta zodpovědnost – vyvažovat míru toho, jak je to 

nebezpečné a kolik to nakonec bude stát.  

 

Rozhovor se zástupcem šéfredaktora a vedoucím rubriky 

Svět Jiřím Hoškem 

Co je první věc, kterou si vybavíš, když si vzpomeneš na koro-

navirus na jaře 2020? 

Akorát jsem nad tím nedávno přemýšlel. Asi jako první se mi 

vybaví taková ta šílená bilance o dobu několika týdnů v Itálii. 

Člověka děsilo 400 mrtvých denně, 500 mrtvých denně… Italové 

vždycky zveřejňovali čísla obětí za poslední 24 hodin kolem 18. 

hodiny. Dodneška – a to je šílená věc, když se nad tím člověk 

zamyslí – mám vypěstovaný takový reflex kolem téhle hodiny kon-

trolovat mobil a koukat na zprávy. Pamatuju si, že když jsem byl 

v té době venku a nebyl jsem online, tak jsem asi dvakrát nebo 

třikrát volal manželce, aby mi řekla čísla. Jako kdyby člověk 

zjišťoval skóre sportovního zápasu ve stylu: „Tak jak dneska 

Itálie?“ Tohle mi naskočí jako první a je to pro mě hrozné. 

V zahraniční rubrice jste museli psát o koronaviru mnohem dříve, 

než virus přišel do Česka. Vzpomeneš si, kdy jste si uvědomili, 

že nepůjde o epidemii typu virus zika, ale o skutečně světový 

problém? A uzpůsobili jste tomu nějak práci? 

Já bych si docela fandil, že jsme byli, když ne první, tak jedni 

z prvních, kteří začali brát tu hrozící pandemii opravdu vážně. 

Bylo to hodně díky tomu, že máme v redakci sinoložku Danielu 

Kučerovou, která má výborný přehled o tom, co se děje v Číně. 

Daniela jde daleko za to, co se člověk dozví prostřednictvím 

zpravodajských agentur či sociálních sítí. Ona začala vysílat 

signály typu: „Hale, něco se děje ve Wu-chanu, něco se tam 

šíří.“ My jsme to začali hodně brzo psát, ale přišlo nám to 

hrozně vzdálené. Člověk to ani nechtěl brát příliš vážně. 

Ještě když ten virus ani nebyl v Evropě, tak si pamatuju, 
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že jsme rozjeli náš koronavirový online přenos, který je 

pro nás novinářsky nejpohodlnější. Je to taková zpravodaj-

ská svodka toho, co se děje a neustále mění. Myslím, že 

jsme tenhle online přenos jeli určitě 14 dní před tím, než 

byl potvrzený první případ v Evropě.  

Ze zahraničí později přicházely doslova stovky zpráv denně. Jak 

jste filtrovali to, co ještě dostane prostor a co už ne? 

Když to vezmu zpětně a vidím dnešní velmi závažné zprávy o ve-

dlejších účincích vakcín, tak člověk cítí velkou společenskou 

zodpovědnost. Myslím si, že je naprosto klíčová transparentnost. 

To znamená, že by bylo hrozně nefér v takové situaci nějakým 

způsobem zprávy filtrovat. My opravdu nejsme politici, nejsme 

hygienická stanice, nejsme ministerstvo zdravotnictví, abychom 

potlačovali nějaký tok informací. Ale vždycky jsme se snažili 

dodávat k informacím nějaký kontext. To znamená, že když přišla 

zpráva o šesti nebo sedmi negativních případech u očkování, tak 

jsme museli dát kontext v tom, kolik očkování bylo provedeno. 

Myslím si, že něco podobného bylo na jaře roku 2020. My jsme 

takové ty střípky a denní bilance hodně dávali do toho koronavi-

rového online přenosu. Věci, které měli určitý přesah, kde byla 

například komparace s Českem, ty jsme zpracovávali do separát-

ních článků. 

Jak časově náročné bylo tento online přenos obsluhovat? 

U nás to vždycky bylo tak, že to byla hlavní odpovědnost tak 

zvaného směnaře. Sedm dní v týdnu máme ranní a odpolední smě-

nařskou službu. Ranní je od 6 ráno, odpolední od 14:30. Vždycky 

bylo hlavní odpovědností těchto kolegů obsluhovat tento online 

přenos.  

Bylo to vždycky v součinnosti s redakčním editorem dne. Nikoliv 

jen s editorem rubriky, ale celé redakce. Ten někdy vyhodnotil 

zprávu, která se objevila v online přenosu, natolik zásadní že 
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jsme změnili titulek celého článku nebo jsme z toho vytvořili 

další samostatný článek.  

Ve dnech, kdy těch informací byl extrémní počet a dělo se toho 

kolem koronaviru opravdu hodně, například když přijel tým ex-

pertů WHO do Wu-chanu, tak to třeba nebylo jen na směnaři a 

editorovi dne, ale ještě jsme na to vyčlenili kolegu navíc. 

Cítili jste větší odpovědnost za zprávy vydávané v tomhle období? 

Rozhodně ano. Člověk viděl od začátku, že ten zájem o naše články 

je naprosto enormní. Viděli jsme to nejen ve statistikách, ale 

slyšeli jsme to i ve svém okolí. Strašně moc lidí si dělalo 

obrázek na pandemickou situaci u nás i ve světě prostřednictvím 

Seznamu a SZ. Ta odpovědnost tam byla určitě hodně velká.  

Samozřejmě, kdybychom si zpětně dělali nějakou bilanci našich 

titulků a článků, tak bychom našli třeba pět nebo deset věcí, na 

které člověk nebude úplně pyšný. Člověk by mohl říct, že to bylo 

příliš řvavé, že jsme příliš akcentovali počty obětí, počty na-

kažených… To je přirozené. Ale celkově mám z té naší práce vysoce 

nadprůměrný pocit.  

Jak vám v tomhle ohledu fungovala práce na dálku? Přeci jen těch 

zdrojů najednou bylo hrozně moc, k nákaze se vyjadřoval snad 

každý, a vám by neměla utéct žádná podstatná zpráva, na druhou 

stranu jste určitě nechtěli strašit. A do toho práce z domova. 

Jak se to organizuje? 

My jsme značnou část té první vlny pracovali v newsroomu, alespoň 

v nějakém omezeném režimu. Když člověk sedí vedle sebe, tak je 

to pohodlnější a komunikačně mnohem snazší, samozřejmě.  

Musím říct, že moji kolegové pracovali i na home office na sto 

procent, nebyl tam vůbec žádný náznak výpadku, polevení. Jen to 

bylo náročnější na komunikaci. Člověk si vypěstoval alergii na 

všemožné komunikační aplikace, ale bez toho to prostě nešlo. 

Myslím, že to vedlo k tomu, že jsme měli větší důvěru ve směnaře, 

kteří obsluhovali online přenos. Řekl jsem jim, že mi nemusí 
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dávat vědět o každé zmínce, kterou do přenosu dávají. Až když 

jsem měl pocit, že se tam dlouho nic nového neobjevuje, tak jsem 

dal nějaké echo, ale kolegové to zvládali naprosto fantasticky.  

Myslíš, že tato zkušenost směnařům pomohla a zdokonalila jejich 

schopnosti?  

Stoprocentně. Myslím si, že to prospělo vlastnosti, která je 

v našem typu média hrozně důležitá, a to je pracovat pod tlakem, 

vědět, že na něco je velmi omezené množství času, ale zároveň 

nesmíš udělat chybu. Celá řada těchto kolegů se „vypsala“. Už 

předtím byli ve své velké většině dobří, ale jejich projev se po 

této zkušenosti stal méně kostrbatým, stal se suverénní a přitom 

se nedá mluvit o nějaké „šablonovisti“, takže zůstali také kre-

ativní.  

Myslím, že se také naučili hodně hledat příběh a umí také lépe 

rozlišovat podstatné a podružné. Člověk nemůže z důležitého 

článku překlopit dva nebo tři odstavce, ale potřebuje z něj do-

stat jen dvě nebo tři věty. To si myslím, že se taky určitě hodí 

a výborně jsme se to naučili.  

V těchto online přenosech často vychází jen krátké zprávy, výroky 

politků a podobně. Zajímalo by mě zase z editorského pohledu, 

měli jste nějak nastavené - tohle ještě budeme citovat, na tohle 

větší pozor a podobně? 

Zahraniční rubrika SZ má vlastní podcasty Checkpoint, jak jste 

s ním pracovali? 

V něm jsme se snažili přinášet spíš netradiční koronavirová té-

mata. Když se to trefilo do aktuální poptávky, tak jsme viděli, 

že zájem o ten podcasty je větší, ale ta koronavirová doba pro 

tvorbu podcastů nebyla příznivá. Natáčet podcasty na dálku je 

velmi složitá věc tak, protože dáváme na to, aby byla technická 

kvalita co největší. A to co se týká třeba respondentů, tak to 

nebylo vůbec jednoduché. 
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Na závěr by mě zajímalo, jak příchod koronaviru ovlivnil Seznam 

Zprávy - jedna pozitivní a jedna negativní věc. 

Já si myslím, že to je jedna a ta samé věc, která je plus i 

minus. Přihrálo nám to stovky tisíc reálných uživatelů, lidí, 

kteří se naučili k nám chodit. Naučilo nás to vnímat jako úspěch 

úplně jiná čísla čtenosti. Posouvali jsme pořád naše měřítka a 

standardy. Zatímco článek se sto tisící zobrazeními před začát-

kem pandemie by se dostal do nějaké denní top desítky nejčte-

nějších textů, tak dneska se tam asi nedostane článek, který má 

dvě stě padesát tisíc přečtení. Tohle bych vnímal jako dvousečnou 

věc. Super, že nám to přihrálo spoustu nových čtenářů, o kterých 

víme, že si většinou nepřečtou jeden článek, ale ještě něco 

dalšího. Naše věci, o kterých si myslíme, že jsou opravdu dobré, 

se tím pádem dostanou k většímu počtu lidí. A zároveň si myslím, 

že je to mínus v tom smyslu, že nás to trošku zkazilo. Že nás to 

učinilo takovými trošku zpovykanými, až někdy „nenažranými“ a 

ženeme se pořád za vyššími a vyššími čísly.  

Zrovna včera měl jeden článek, který byl fajn, nadprůměrný, jeden 

milion zobrazení. To bychom si dříve nedokázali vůbec předsta-

vit. Myslím si, že bychom měli být trošku v tomhle ohledu oběma 

nohama na zemi a být si vědomí velké společenské odpovědnosti. 

A pokusit se naši pozici ne ještě víc posílit, ale spíše stabi-

lizovat, nezklamat důvěru a zaměřit se mnohem víc na kvalitu než 

na kvantitu.  

Příloha č. 3: Logo Seznam Zpráv 
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