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Anotace 

Bakalářská práce „Mediální rubrika zpravodajského serveru Týden.cz“ pojednává o 

článcích zveřejněných v této sekci od 1. září do 31. prosince 2008. Charakterizuje sekce 

„Tisk“, „Televize“, „Rádia“, „Internet“, „Reklama“, „Lidé v médiích“, „Stoletý expres“, 

„Ondřej Štindl čte noviny“ a „In Medias Res“. Popisuje témata, kterými se články 

zabývají, a výběr médií, o nichž je informováno. Dále se zabývá geografickým 

umístěním článků, zda informují o regionálních, českých, zahraničních nebo 

celosvětových tématech. V druhé části se práce věnuje posunu v novinářských 

standardech webového zpravodajství oproti tištěným médiím. Zmiňuje se o využívání 

prvků infografiky a vložených fotografií a videí, dále o princip hypertextu jako způsobu 

pro propojení článků mezi sebou. Věnuje se také žánrům, které se v rubrice objevily, a 

rozsahu publikovaných článků v daném období. V předposlední kapitole jsou krátce 

zmíněna některá pochybení, kterých se autoři článků dopustili, proti objektivitě a 

oddělení názoru a zpravodajství. V závěru jsou získané informace shrnuty a fakta 

zobecněna. V příloze je pomocí grafu naznačena návštěvnost severu Týden.cz, rozsah 

článků podle počtu znaků a podíl produkce České tiskové agentury na publikovaných 

článcích.  

 

Annotation 

Bachleor thesis “Media section of the news web page Tyden.cz” informs about the 

articles in this section published from the 1st September to the 31st December. The news 

production was classified into nine sections called “Printed media”, “Television”, 

“Radios”, “Internet”, “Advertisement”, “People in media corporations”, “Hundred-

years-old express”, “Ondřej Štindl reads news” and “In Medias Res”.  The thesis 

describes the topics of articles and the selection of media of which is informed. The 

thesis also analyses geographical point of view, whether the topics are regional, Czech 

or foreign. In the second part it describes changes in news writing standards in the 
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internet in comparison to the printed media. Electronic media use some forms of 

infographics and videos and photographies included, they also use the principal of the 

hypertext to connect articles together. The thesis informs also about the types of articles 

and the amount of signs in the articles. The last but one section describes some mistakes 

done by the authors of articles, mostly against the objectivity and separation of the 

opinion and news articles. In the end is the gained information sumed up and the fact 

generalized. As a supplement to the thesis there is a graph of the visitors of the news 

web page TÝDEN.CZ, the graph of length of articles and a graph and tablet of rate of 

the articles written with a help of production of the ČTK news agency. 
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1. Úvod 

Téma své bakalářské práce Mediální rubrika serveru TÝDEN.CZ1 jsem si vybrala z 

několika důvodů. Zajímá mě fenomén elektronických verzí zavedených tištěných médií. 

Zároveň bych se ráda dozvěděla, jak se tištěné verze s těmi elektronickými vzájemně 

ovlivňují a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Podle mediálního konzultanta a publicisty 

Daniela Dočekala citovaného serverem Lupa.cz „internet nabízí až nezdravé množství 

informačních zdrojů, zejména pokud jde o internetové verze klasických médií, nebo o 

čistě internetová média.“2  

Domnívám se také, že média mají čím dál větší vliv na život člověka. Podle J. 

Bystřického v knize Elektronická kultura a medialita „jedním z nejnápadnějších rysů 

vývoje moderní společnosti je změna postavení médií.“3 

Jedním z následků tohoto faktu je i vznik médií zaměřených na informování o 

médiích jako je například Marketing & Média nebo mediálních sekcí jednotlivých 

zpravodajských médií. Takovou je například popisovaná rubrika na TÝDEN.CZ. „Není 

to pouze otázka, do jaké míry se média podílejí na proměnách společenské struktury, do 

jaké míry je (vliv médií) spojen například s nárůstem počtu těch, kteří se profesně 

zabývají médii či mediálními technikami.“4 

„ Internetu5 dnes připadá úloha jednoho ze dvou nejčastějších zdrojů 

zpravodajství vůbec.“6 Podle výzkumu agentury Mediasearch, ženy zatím dávají spíše 

přednost televizi, muži ale dost jednoznačně preferují právě Internet. „Denní frekvence 

a doby strávené konzumací informací se zde již zcela vyrovnají televiznímu 

zpravodajství.“7 Více než jednou za den zpravodajské weby navštěvuje 48% populace, 

oproti tomu například zpravodajství v rozhlase poslouchá několikrát denně o deset 

procent uživatelů méně a televizní dokonce pouze 34 procent.  

"Z pohledu času stráveného sledováním zpravodajství jsou již televize (35 min) a 

Internet (36 min) téměř rovnocennými a zároveň nejsledovanějšími médii. Necelou 

                                                 
1 http://www.tyden.cz/media/ 
2 http://www.lupa.cz/clanky/lesk-a-bida-ceskych-internetovych-medii/ 
3 str. 38 - BYSTŘICKÝ, J. Elektronická kultura a medialita. Praha: Vydavatelství 999, 2007. 95 s.  
4 str. 29 - BYSTŘICKÝ, J. Elektronická kultura a medialita. Praha: Vydavatelství 999, 2007. 95 s.  
5 Internet  = „Celosvětový systém propojení počítačových sítí typu internet poskytující účastníkům celou 
škálu služeb, např. www, e-mail, přenos souborů (FTP), vzdálená správa (telnet), chat, telekonference, 
videokonference, jenž funguje na základně jednotného komunikačního protokolu TCP/IP.“ – str. 81. 
Kolektiv autorů pod vedením Barbory Osvaldové a Jana Halady: Praktická encyklopedie žurnalistiky. 
Praha: Nakladatelství Libri, 2002. 240 s. 
6  http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/ 
7  http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/ 
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půlhodinu denně v průměru poslouchají lidé zpravodajství také v rádiu. Tištěné formě 

zpráv věnují lidé nejkratší část svého dne (cca 14 min). V denním průměru je čas 

strávený sledováním zpravodajství v televizi, rádiu i v novinách mezi muži a ženami 

srovnatelný. Rozdíl z hlediska pohlaví se projevuje jen u sledování zpravodajských 

webů, ženy je sledují v průměru 29 min denně, kdežto muži až 43 min denně," ukazují 

dále výzkumy společnosti Mediaresearch8.  

Alespoň jednou denně navštíví zpravodajský web tři čtvrtiny populace 

používající internet, což také přibližně odpovídá denní konzumaci televizního 

zpravodajství a převyšuje konzumaci rozhlasu i novin. 

"Lidé s vysokými nároky na zpravodajství vyhledávající seriózní zpravodajství 

věnují nejméně času sledování zpravodajství v televizi, a naopak daleko více času než 

ostatní věnují zpravodajství v novinách a sledování zpravodajských webů. Naopak lidé 

inklinující k bulváru tráví nejméně času na zpravodajských webech a nejvíce času stráví 

konzumací zpravodajství v televizi. Čas věnovaný poslechu zpravodajství v rádiích je u 

obou skupin vyrovnaný," říká v jiné pasáži průzkumu agentury Mediaresearch9. 

Internetové zpravodajství má podle společnosti Mediasearch v oblíbenosti 

navrch zejména díky nepřetržitému přístupu k informacím, možnosti sledovat další 

vývoj tématu, řazení zpráv a v neposlední řadě také výběru reklam. Oproti tomu 

televiznímu zpravodajství vede v pohodlnější konzumaci, nadstandardním zpracování 

reportáží a kvalitě redakce. Co do důvěryhodnosti dnes mezi televizí a Internetem již 

téměř neexistuje rozdíl. „Zájemci o seriózní zpravodajství preferují Internet - to 

pravděpodobně souvisí s jejich ekonomickou aktivitou, protože jsou v práci, kde není 

možné pustit televizi, zatímco Internet je tu přirozenou součástí. Je také zajímavé, že u 

klasických papírových novin uživatelé nejčastěji oceňovali jako jejich hlavní přednost 

to, co by jednou mohlo vést k jejich postupnému zániku, a to čím dál méně obtěžující 

množství reklamy.“10 

Přes značné rozdíly mezi tištěným a elektronickým zpravodajstvím, je jedna věc 

stále stejná. V první řadě jde v obou případech o psaný text. „Na jedné straně platí pro 

internetovou žurnalistiku v zásadě stejná pravidla – především ve věci jejího obsahu – 

                                                 
8  http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/ 
9  http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/ 
10  http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/ 
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jako pro žurnalistiku v tisku, rozhlase a televizi. Dalo by se tedy říci, že internetová 

žurnalistika se od té tradiční liší pouze vnějškově, svoji formou.“11  

1. 1 Způsob zpracování práce 

Zpracovala jsem zpravodajské a publicistické články zveřejněné v mediální 

rubrice serveru TÝDEN.CZ od 1. září do 31. prosince 2008. Použila jsem postup 

deskripce problému a jeho následné zobecnění. V první části práce jsem popsala 

podobnosti a rozdíly internetové verze média od tištěné předlohy, časopisu Týden. Na 

začátku jsem krátce popsala webový serveru TÝDEN.CZ a společenský týdeník Týden. 

Poté jsem se věnovala výběru témat, kterými se mediální rubrika serveru12 zabývá 

sledovaném období v podrubrikách „Tisk“13, „Televize“14, „Rádia“15, „Internet“16, 

„Reklama“17, „Lidé v médiích“18, „Ondřej Štindl čte noviny“19, „Stoletý expres“20 a „In 

Medias Res“21. Dále jsem se pokusila objasnit, o kterých médiích sekce Média serveru 

TÝDEN.CZ informuje nejčastěji. Ve své práci jsem se dále pokusila zjistit, zda server 

informuje převážně o českých médiích nebo zahraničních a do jaké míry se věnuje 

regionální problematice. Snažila jsem se zobecnit, zda elektronická verze týdeníku 

Týden přináší nové novinářské standardy nebo modifikuje klasické žánry a postupy. Na 

závěr jsem shrnula celkový stav rubriky od září do prosince 2008 podle výše uvedených 

kritérií a zobecnila získaná fakta. Věnovala jsem se pouze textům, nikoliv videím a 

fotografiím, které k nim případně byly přiloženy. 

2. Charakteristika analyzovaného média 

Časopis Týden je podobně jako Reflex nebo Instinkt společenský týdeník, webový 

server TÝDEN.CZ je jeho internetová varianta. V květnu 2000 zakoupila časopis 

vydavatelská společnost Mediacop, s. r. o. vlastněná Sebastianem Pawlowskim, která 

mimo Týdne vydává také Instinkt a Nedělní svět. 

                                                 
11 Str. 98 - Kolektiv autorů. Zpravodajství v médiích. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 155 s. 
12 http://www.tyden.cz/media 
13 http://www.tyden.cz/media/tisk/ 
14 http://www.tyden.cz/media/televize/ 
15 http://www.tyden.cz/media/radia/ 
16 http://www.tyden.cz/media/internet/ 
17 http://www.tyden.cz/media/reklama/ 
18 http://www.tyden.cz/media/lide-v-mediich/ 
19 http://www.tyden.cz/media/ondrej-stindl-cte-noviny/ 
20 http://www.tyden.cz/media/stolety-expres/ 
21 http://www.tyden.cz/media/in-medias-res/ 
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Šéfredaktorem časopisu Týden je Daniel Málek, hlavními editory tištěné verze 

Jan Zatorsky a internetové verze Jan Dražan. V roce 2001 a 2004 se stal Týden 

časopisem roku. Zároveň byl v Čechách prvním tištěným periodikem, které mělo svůj 

etický kodex. 

Tištěná verze má devadesát stran formátu A4.  Po úvodním Editorialu následuje 

Tiráž, dopisy čtenářů a obsah. Na dalších stranách pokračuje obsah časopisu 

dvoustranou Fotografie týdne a pětistránkovou rubrikou Aktuálně. Následuje 

několikastránková Kauza a rozsáhlý Rozhovor Týdne. Časopis pokračuje dvoustranou 

Události, následuje Téma, opět několikastránkový text, a obsáhlý rozhovor. Následuje 

Reportáž a rubrika Svět, tedy dvanáct stránek zahraničního zpravodajství a 

osmistránková rubrika Ekonomika. Poté pokračuje dvoustrana Názorů a komentářů, 

sedmistránková Kultura a pět stránek rubriky Moderní život. Následuje rubrika Média 

& reklama se sloupkem „In Medias Res“ a dvoustrana Média/Showbyznys. Na dalších 

stranách jsou kapitoly Auta, Jídlo, Nekrology a Lidé22. 

Rubrice Média jsou věnovány tři strany tištěné verze Týdne, většinou mezi 

stranami 80 a 90. V nich našla místo rubrika „In Medias Res“ (stejný název nese i 

rubrika na TÝDEN.CZ) a dvoustránkový hlavní text o médiích. Z tiráže týdeníku je 

patrné, že rubriku v tištěné podobě a v on-line verzi zpravidla píší různí autoři.  

Elektronická verze TÝDEN.CZ  má třináct rubrik, které se ještě dál dělí podle 

aktuálních témat. Na hlavní stránce jsou rubriky Domácí, Sport, Zahraničí, Byznys, 

Kultura, Lidé, Média, Auta, Cestování, Věda a technika, Apetit, Bydlení a Názory. 

Rubrika Média se dále dělí na podrubriky „Tisk“, „Televize“, „Rádia“, „Internet“, 

„Reklama“, „Lidé v médiích“, „Stoletý expres“, „Ondřej Štindl čte noviny“ a „In 

Medias Res“, která je zároveň i v tištěné variantě Týdne. Během září 2008 měl 

Týden.cz 318 621 reálných uživatelů, do jeho návštěvnosti je ovšem započítáván i 

server PcTuning.cz23. 

Návštěvnost serveru Týden.cz podle grafu publikovaného na serveru Lupa.cz24 

vzrostla z několika desítek tisíc odhadovaných návštěvníků v únoru roku 2007 na téměř 

čtyři sta tisíc uživatelů v říjnu 2008 a křivka nadále pomalu stoupá. Nejrychlejší nárůst 

Týden.cz zaznamenal mezi prosincem 2007 a únorem 2008 (viz Příloha č. 1). 

Meziročně si mezi říjnem 2007 a 2008 Týden.cz polepšil o 69 procent. Překonal tak 

                                                 
22 Stav v čísle 19/09 z 11. května 2009 
23 http://www.lupa.cz/clanky/lesk-a-bida-ceskych-internetovych-medii/ 
24 http://www.lupa.cz/clanky/lesk-a-bida-ceskych-internetovych-medii/ 
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v nárůstu i webové stránky Nova.cz (59%) a Denik.cz (13%). Ve stejném období si vedl 

nejhůře server Atlas.cz, který si o třicet procent pohoršil, stejně jako Blesk.cz (-24%) a 

Lidovky.cz (-6%) (viz Příloha č. 2). 

Odlišností elektronické verze od té tištěné je několik. Jednou z nejdůležitějších 

je rychlost šíření informací. Na internetu se nové informace objevují prakticky neustále, 

zatímco týdenní periodicita časopisu ho odsuzuje k informování o čtenáři již známých 

věcech a nutí jít více pod povrch. Následující citát ilustruje proto především situaci 

elektronických médií: „Síla médií, či přednost médií je v tom, jak rychle, přesně a nově 

informují. Bez informací, jejich neustálého toku, novot, si nelze představit dnešní svět. 

Dokonce se zdá být pravdivé i přesvědčení, že právě neustálý tok informací podstatně 

ovlivňuje základní životní orientaci člověka současné doby, totiž připravenost na 

změny.“25 Další poměrně zásadní odlišností je rozsah textů a jejich vzájemná 

propojitelnost. Rozsah se na první pohled nemusí zdát natolik zásadní, protože i 

v tištěné podobě Týden přináší spíše rozsáhlejší materiály. I ty ovšem musejí odpovídat 

ploše, kterou mají v papírové podobě přidělenou, dochází tedy ke krácení nebo naopak 

umělému navyšování délky článků podle potřeb tisku. Takový problém u elektronické 

verze zpravodajství odpadá. Propojitelnost textů v papírové podobě je takřka minimální, 

přestože například některé deníky lákají na pokračování textů na dalších stranách. 

Internet ovšem pracuje s principem hypertextových odkazů26, které umožňují propojení 

více textů dohromady. 

Neopomenutelný je i vliv elektronických médií zpětně na média tištěná. 

S nástupem elektronických médií přicházejí i do tištěných médií nová témata, která jsou 

buď výrazně vizuální, nebo příliš bulvární27 pro původní tištěná média. „Do řady 

elektronických médií pronikají i další programové rysy a typy zábavy i informací, 

charakteristické původně pro bulvární tisk a nověji i pro nepokrytě bulvární 

elektronická média.“28 Proto se jedním z často citovaných zdrojů na TÝDEN.CZ mohl 

                                                 
25 str. 39 - 40 - BYSTŘICKÝ, J. Elektronická kultura a medialita. Praha: Vydavatelství 999, 2007. 95 s.  
26 Hypertext = „sdělení se skládá z více separátně uložených částí navzájem propojených odkazy, tzv. 
linky. Cílem odkazu je jiný text, případně zvukový nebo obrazový záznam.(…) Hypertext se uplatňuje 
v digitalizovaném prostředí počítačové a telekomunikační techniky.“ – str. 78. Kolektiv autorů pod 
vedením Barbory Osvaldové a Jana Halady: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Nakladatelství 
Libri, 2002. 240 s. 
27 Bulvár  = „Postupně se slovo bulvár stalo synonymem pro nesriózní, neověřený, hovící vkusu ulice, 
laciný a pokleslý typ novin či časopisů“ - str. 32. Kolektiv autorů pod vedením Barbory Osvaldové a Jana 
Halady: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Nakladatelství Libri, 2002. 240 s. 
28 str. 79 - MUSIL, J. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003. 261 s. 
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stát bulvární deník Blesk a jedním z popsaných témat vliv finanční krize na erotický 

magazín Playboy.   

2. 1 Rubrika Média a její pobrubriky 

Mediální rubrika serveru TÝDEN.CZ se dělí na deset podrubrik. Jsou to sekce „Tisk“, 

„Televize“, „Rádia“, „Internet“, „Reklama“, „Lidé v médiích“, „Stoletý expres“, 

„Ondřej Štindl čte noviny“ a „In Medias Res“. Některé články jejich autoři nezařadili do 

žádné z nich.  

2. 1. 1. Nezařazeno do podrubriky  

Během září až prosince 2008 autoři osmdesát pět z celkového počtu tří set deseti článků 

nezařadili do žádné z kategorií. Některé texty by ovšem do některé z podrubrik zařazeny 

být mohly, protože odpovídaly tématům, kterým je na TÝDEN.CZ věnována celá sekce. 

2. 1. 2 Podrubriky Tisk, Televize, Rádia, Internet,  Reklama a Lidé 

v médiích 

V podrubrice „Tisk“  vycházejí články o tištěných periodikách domácího i zahraničního 

mediálního trhu. Objevují se texty o denících, týdenících i časopisech s delší 

periodicitou, takzvaná seriózní média i bulvární deníky a erotické časopisy.  Tématem 

jsou nejčastěji dopady finanční krize na jednotlivá periodika, jako je například rušení 

titulů, prodlužování periodicity, pokles zisku nebo propouštění zaměstnanců. Dalším 

důležitým tématem byly soudní spory s médii, například kvůli urážce29 nebo zveřejnění 

soukromých fotografií30. Celkem zde vyšlo čtyřicet devět článků. 

 V sekci „Televize“  se píše o televizním vysílání, českých i zahraničích 

televizních stanicích a jejich provozovatelích, legislativě, která upravuje udělování 

licencí a provozování televizního vysílání. Informuje také o nových televizních 

programech, nových a zanikajících televizních pořadech31 a sledovanosti jednotlivých 

pořadů. Největším tématem sledované třetí třetiny roku 2008, pokud jde o podrubriku 

                                                 
29 http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/berlusconi-prohral-soud-s-tydenikem-the-economist_79528.html 
30 http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/fotograf-byl-odsouzen-za-snimky-diany-a-dodiho_81440.html 
31 pořad (rozhlasový, televizní) – „obsahově i formálně souvislá, celistvá, jednolitá a časově ohraničená 
část (rozhlasového, televizního) vysílání, jejíž vymezení v programu je dáno obvykle úvodními a 
závěrečnými titulky. Pořadem je i jednotlivá část obsahově souvislého seriálu. Pokud je více pořadů 
spojeno do jednoho celku  v rámci celkového programu, nevniká nový pořad, ale jedná se o tzv. 
programový blok. Pořad není totožný s pojmem program, ačkoliv se oba pojmy často v hovorové češtině 
jako synonyma zaměňují.“ - str. 40 - ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických médií. Praha : Karolinum, 
1996. 57 s. 
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Televize, je digitalizace televizního vysílání. Vycházejí články o technických 

podmínkách přechodu z analogového na digitální televizní signál, postupném vypínání 

analogu a podpůrných propagačních a osvětových projektech spojených s tímto 

procesem. Stejně jako v předchozí rubrice vyšlo několik článků také o soudních sporech 

spojených s televizním vysíláním. Celkem zde vyšlo osmdesát šest článků.  

  V části nazvané „Rádia “ se píše především o českém rozhlasovém trhu, 

nejčastěji pak o programech veřejnoprávního Českého rozhlasu. Pouze ve dvou 

případech byla zmíněna zahraniční rádia. Tématem, kterému zde bylo věnováno nejvíce 

prostoru, bylo obvinění programu Českého rozhlasu, Radia Wave, z propagace fašismu 

a jeho následné dozvuky a důsledky. Celkem zde vyšlo jednadvacet článků.  

 Tématům internetu se věnuje sekce „Internet“ . Zabývá se jednak webovými 

zpravodajskými servery, internetovým připojením, problematikou autorských práv na 

internetu, blogy, portály pro sdílení videa a fotografií a sociálními sítěmi. Objevují se 

také články o internetové anketě Křišťálová lupa 2008, jejíž je TÝDEN.CZ mediálním 

partnerem. Celkem o internetu vyšlo jedenáct článků.  

 Tématem reklamy, inzerce a propagace v médiích se zabývá podrubrika 

„Reklama“ . Reklamou je zde myšleno „jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře 

prodeje, koupě či nájmu výrobku či služby, k propagaci věci nebo myšlenky nebo k 

vyvolání jiného účinku žádaného zadavatelem reklamy, pro jehož zveřejnění byl 

zadavateli reklamy za úplatu či podobnou věcnou protihodnotu poskytnut prostor v 

masovém médiu, tj. u tištěných médií část tiskové plochy, u elektronických médií vysílací 

čas.“32. Celkem zde vyšlo pětadvacet článků.  

Část nazvaná „Lidé v médiích“  na zpravodajském serveru Tyden.cz  v rubrice 

Média se zabývá především personálními otázkami v médiích. Sleduje odchody a 

výměny důležitých vedoucích pracovníků, manažerů, obchodních zástupců a dalších 

osob. Ve sledovaném období se v rubrice objevily až na jednu výjimku články pouze o 

personálních změnách v tuzemských médiích. Výjimkou je zpráva o výměně ředitele 

Central European Media Enterprises (CME), vlastníka české komerční televizní stanice 

Nova, která se týká větší oblasti střední a východní Evropy včetně České republiky. 

Celkem zde vyšlo ve sledovaném čtyřměsíčním období sedm článků. 

                                                 
32 str. 40 - ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických médií. Praha: Karolinum, 1996. 57 s. 
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2. 1. 3. Podrubrika Stoletý expres 

„Stoletý expres“ přináší novinové články, které vyšly před sto lety. Nový článek 

v rubrice se objevoval ve sledovaném období přibližně jednou do týdne. Každý text se 

skládal z několika, zpravidla šesti, historických článků. Tematicky nebyly nijak 

omezeny. Autor výběru, Ivan Motýl, se snažil představovat spíše zajímavosti a 

významné události tehdejší doby. Celkem se v rubrice objevilo od září do prosince 2008 

sedmnáct textů. 

 Například v září přinesl TÝDEN.CZ informaci z 20. září 1908 o tom, že 

v „divadle Varieté sklízel obrovské úspěchy cvičený šimpanz Petr“33. Další atraktivní 

zábavnou zprávou byl například případ chlapce, který se stal ve třinácti letech otcem34. 

Mimo kuriozit přináší historické články ve Stoletém expressu také zahraniční 

zpravodajství, které hýbalo tehdejší Evropou: „Ve chvíli, kdy Bulharsko vyhlásilo 

království, Rakousko-Uhersko oznámilo anexi Bosny a Hercegoviny.“35 Z dalšího 

zahraničního zpravodajství se objevila také varování před cholerou v Rusku36. 

Domácí zpravodajství se věnovalo také politické situaci. V roce 1908 noviny 

informovaly o nepokojích v Praze a reakcích na ně ze strany Rakousko-Uherska37. 

Tehdejší noviny také vyzývaly k dobročinnosti: „Spolek prosí dobrodince, aby umožnili 

i těm nejchudším tuto zdravou zimní zábavu darováním bruslí, které spolek mezi mládež 

rozdělí."38 

 Ivan Motýl se snažil přizpůsobit výběr historických článků také aktuálním 

událostem, které hýbaly médii v poslední třetině roku 2008, například kauze Kuřim. 

„Klečela na struhadle a nad hlavou držela těžký zouvák. Předla celé noci, spala ve 

sklepě, snášela rány prutem a ve třinácti letech vypadala na sedm. To jsou otřesné 

podrobnosti o týrání Agustiny Řehořkové, které bylo odhaleno v listopadu před sto 

lety.“39  

                                                 
33 http://tyden.cz/rubriky/media/stolety-expres/opice-oblibenejsi-nez-mahler-aneb-noviny-pred-sto-
lety_80710.html 
34 http://tyden.cz/rubriky/media/stolety-expres/vojaci-vyklestili-kellnera-aneb-noviny-pred-sto-
lety_83849.html 
35 http://tyden.cz/rubriky/media/stolety-expres/bijte-cechy-bijte-nemce-aneb-noviny-pred-sto-
lety_82732.html 
36 http://tyden.cz/rubriky/media/stolety-expres/vojaci-vyklestili-kellnera-aneb-noviny-pred-sto-
lety_83849.html 
37 http://tyden.cz/rubriky/media/stolety-expres/heil-kontra-na-zdar-aneb-noviny-pred-sto-lety_87507.html 
38 http://tyden.cz/rubriky/media/stolety-expres/kilo-tlacenky-za-korunu-aneb-noviny-pred-sto-
lety_89671.html 
39 http://tyden.cz/rubriky/media/stolety-expres/kauza-kurim-dle-roku-1908-aneb-noviny-pred-sto-
lety_90989.html 
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 Některé vybrané články ze sekce „Stoletý expres“ odpovídaly také tématu celé 

rubriky – tedy médiím. V článku z 9. prosince 1908 popisují noviny boj s tehdejšími 

cenzory: „V sociálnědemokratickém deníku Právo lidu úřady zkonfiskovaly celkem pět 

článků. Věc v Praze dlouho nevídaná, která souvisela se stanným právem. Redakce ale 

cenzuru obelstila během 24 hodin. Ještě 9. prosince 1908 se sociálnědemokratickým 

poslancům podařilo podat interpelaci v rámci zasedání rakouského parlamentu s 

následujícím výsledkem: "Věty včera zabavené požívají dnes práva imunity a mohou být 

bez ohledu na pražský konfiskační kurs uveřejněny." Mimo jiné šlo o ostrou kritiku 

Práva lidu vůči ostatním médiím, která se prý zbaběle smířila s výjimečným stavem. 

"Jako krotcí beránkové vycházely pražské měšťácké listy druhého dne po prohlášení 

stanného práva, s hodňoučkými články a tichou rezignací, nezmohly se ani na mohutný 

výkřik protestu proti potupě a křivdě, která byla na Praze spáchána středověkým 

opatřením justičním.“40 

2. 1. 4. Podrubrika Ond řej Štindl čte noviny 

Podrubrika „Ondřej Štindl čte noviny“ je publicistickou částí mediální rubriky 

TÝDEN.CZ. Nejedná se ovšem o komentáře v tradiční podobě, tedy publicistický text 

zabývající se jedním tématem, ale o komentování několika aktuálních článků v hlavních 

českých denících vždy z jednoho dne. Ondřej Štindl věnuje pozornost bulvárním 

deníkům Aha! a Blesk, Lidovým novinám, Hospodářským novinám, Deníku Bohemia a 

Mladé frontě Dnes. Cituje podle jeho názoru nejzajímavější texty denních novin, 

komentuje zpravodajskou část i komentáře. Pokud se deníky věnují stejnému tématu, 

snaží se autor jejich zpravodajství srovnávat. Celkem zde vyšly sedmdesát dva články. 

 V prvním odstavci Ondřej Štindl daný den vždy nějak uvedl a vyzdvihl události, 

které mu připadaly pro ten den stěžejní. Příkladem je první odstavec z textu nazvaného 

„Pragmatický teror, Slovani ze Sparty“, který vyšel 2. září 2008: „V čera jsem nečetl a 

nezapisoval - zasáhla nečekaná rodičovská povinnost. Sorry, stane se. Nic zas až tak 

důležitého jsme, myslím, neprošvihli. Dnešní vydání jsou plná zpráv o evropském 

summitu, na němž se řešil konflikt na Kavkaze, a o smrti Tomáše Bati. Lucie Bílá se 

nám rozvádí, Blesk a Aha! zprávu tisknou bílým písmem na černé ploše. Chápu - je to 

pro nás všechny strašná rána.“41 V posledním odstavci se s čtenáři podělí o to, co mu 

                                                 
40 http://tyden.cz/rubriky/media/stolety-expres/krvava-prisera-smrti-aneb-noviny-pred-sto-
lety_94607.html 
41 http://www.tyden.cz/rubriky/media/ondrej-stindl-cte-noviny/2-9-pragmaticky-teror-slovani-ze-
sparty_78601.html 
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na daný den předpovídá horoskop z jednoho z vybraných periodik, například: 

„Horoskop Šípu se mě snaží uklidnit slovy: „Po dlouhé době se konečně setkáte se 

spravedlností." Jsem tou představou trochu zneklidněn. Trochu hodně zneklidněn. Ale 

možná je to jenom odkaz na projekci nové bondovky, na kterou vyrážím právě teď.“ 42  

Autor používá ironický nadhled a vyjadřuje svůj názor na jednotlivé zprávy. Většinou 

ke zprávám doplňuje také svoje zážitky a plány. 

 Nový text se v rubrice objevoval každý den, kdy vycházely deníky. Pokud se 

článek některý den neobjevil, v dalším textu Ondřej Štindl většinou zpravidla vysvětlil, 

proč tomu tak bylo. Například, že ho skolila choroba: „T ři dny jsem místo s drahým 

čtenářstvem komunikoval s obzvlášť nepříjemným virem - rozhovor to nebyl nijak 

plodný, vlastně byl venkoncem k ničemu.“43 Poslední text vyšel 19. prosince 2008, další 

až v roce 2009. „MFD má celostránkový článek o Alzheimerově nemoci, uvozuje ho 

titulkem „Číhá na nás demence". Jsem si toho vědom každý den silněji. Zkusím být 

ostražitý a po Novém roce se zase přihlásím. Hezké svátky i Vám,“44 rozloučil se Ondřej 

Štindl v roce 2008 se čtenáři TÝDEN.CZ.  

2. 1. 5. Kapitola In Medias Res 

Podle slovníku cizích slov45 znamená název „In Medias Res“ „k jádru věci“ nebo 

„přímo k věci“. V této podrubrice vyšlo ve sledovaném období v sekci Média na serveru 

TÝDEN.CZ dvacet šest článků. Autoři zda poukazují na pochybení, kterých se 

dopustila jiná česká i zahraniční média, nebo na zajímavá fakta, která se médií týkají. 

Někdy k tomu používají i „nezpravodajské“ metody a slovník. Rozsah textů se 

pohybuje mezi třemi sty a dvanácti sty znaky, nejčastějším autorem je Petr Kočí, 

druhým nejčastějším autorem Kateřina Křenová. Nejvíce článků z této části pojednává o 

českém mediálním trhu, z celkových dvaceti šesti je jich šestnáct. Dalšími zmíněnými 

zeměmi jsou USA (4 články), Slovensko (3 články), Rusko, Irsko nebo Itálie (1 článek).  

 Mezi články, kdy autoři kritizují pochybení jiných médií, jsou například texty o 

technických problémech a zpoždění oznámeného spuštění plnoformátového 

internetového vysílání České televize46, propagaci knihy vydané Českou televizí od 

                                                 
42 http://tyden.cz/rubriky/media/ondrej-stindl-cte-noviny/3-11-kresla-se-kyvaji-zbrane-chresti_88516.html 
43 http://tyden.cz/rubriky/media/ondrej-stindl-cte-noviny/2-10-humus-v-ustech-deti-martanu_83294.html 
44 http://tyden.cz/rubriky/media/ondrej-stindl-cte-noviny/19-12-jasnovidny-predseda-prejicny-
autor_96778.html 
45 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovnik/pismeno/I/stranka/20 
46 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/technicke-problemy-ivysilani_85877.html 
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autora, který již není jejím zaměstnancem, ale pracuje pro konkurenční Novu47. Tato 

podrubrika poukazuje také na snížení platu ředitele vydavatelství solidárního se svými 

zaměstnanci, který bude místo 1,2 milionu dolarů pobírat měsíčně jen milion48 nebo na 

chybně publikovanou fotografii v Lidových novinách49, propagaci knihy Jaroslava 

Kmenty ve zpravodajském textu na stránkách Mladé fronty Dnes50, falešné výtisky 

novin New York Times51, cenzuru homosexuálních scén ve filmu Zkrocená hora na 

italské televizi52 nebo pánské přirození před desátou hodinou večerní na obrazovce 

České televize53. 

 Zajímavými fakty, na která se snaží podrubrika poukazovat, jsou například 

moderování veškerých diskusí na Aktuálně.cz54,55 nebo spolupráci stejného on-line 

deníku s bývalou ředitelkou Radiožurnálu Barbarou Tachecí56. Zajímavostí je také nová 

služba Googlu v USA, který podle počtu vyhledávání slov „chřipka“ a podobných, 

dokáže předpovídat chřipkovou epidemii57, nevídaného ohlasu návštěvy českého 

prezidenta Václava Klause v Irsku58, rekordnímu počtu diváků rozhovoru s Barackem 

Obamou na americké televizi CBS59, vznik Unie posluchačů60 nebo například parodické 

webové stránky o mainstreamové nacistické stanici Českého rozhlasu jako reakci na 

obvinění Radia Wave z propagace fašismu61. 

 V některých případech ovšem autoři v této sekci nepoužívají vyloženě 

zpravodajský slovník, například ve spojení „mocně propagovat“62. Dále je použito 

                                                 
47 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/obrazy-z-rus_88590.html 
48 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/sef-vydavatelstvi-gannett-si-snizil-plat-o-200-tisic-
dolaru_88936.html 
49 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/nesnesitelna-lehkost-publikovani-spatnych-
fotek_89775.html 
50 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/kmotr-kmenta_89877.html 
51 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/falesne-new-york-times-oznamily-konec-valky-v-
iraku_90265.html 
52 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/zkrocena-hora-v-italske-rai-bez-sexualnich-
scen_95281.html 
53 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/penis-na-obrazovkach-ceske-televize-pred-22-
hodinou_94274.html 
54 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/aktualne-cz-moderuje-vsechny-diskuze_88779.html 
55 http://www.aktualne.centrum.cz – zpravodajský server bez tištěné verze, který vlastní společnosti 
CentrumHoldings (vlastní Centrum.cz, Altas.cz a další) 
56 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/tacheci-externe-pro-aktualne-cz_89687.html 
57 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/google-predvida-chripkove-epidemie_90143.html 
58 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/vaclav-klaus-hvezdou-irskeho-tisku_90394.html 
59 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/obama-pritahl-televizi-cbs-rekordni-pocet-
divaku_91037.html 
60 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/posluchaci-chteji-take-gazi_93446.html 
61 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/cesky-rozhlas-ma-nacistickou-stanici-tvrdi-
parodici_92555.html 
62 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/obrazy-z-rus_88590.html 
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například hodnotící spojení „společensky unavený hlas stálého zpravodaje ve Spojených 

státech“.63 

3. Charakteristika obsahu v daném období 

V období od září do prosince 2008 byla sledována témata a média, o kterých se 

v rubrice Média informovalo. Dále země nebo regiony, o kterých se v analyzovaných 

článcích psalo. V následujících kapitolách se zmiňuji o nejčastějších tématech, médiích, 

která byla středem zájmu TÝDNE.CZ nejčastěji, a regionálním, celostátním, národním 

nebo nadnárodním rozsahu informací obsažených v článcích.  

3. 1 Témata 

Média vybírají svá témata podle několik zpravodajských hodnot, kterým připisují 

různou váhu. Pokud námět splňuje jednu nebo více těchto hodnot, použijí ho autoři pro 

vytvoření článku. „Zpravodajské hodnoty se popisují jako „témata“, o nichž se ví, že 

zaujmou publikum sdělovacích prostředků. Většinou se má za to, že lidé na celém světě 

se více zajímají o věci, které se jich přímo dotýkají.(…) Stejně silná hodnota je 

připisována informacím, které by se publika mohly přímo dotýkat v budoucnosti, a 

informacích o věcech, jež by mohly případně způsobit škodu. Základní zpravodajské 

hodnoty jsou: dopad, časový rozměr, blízkost, konflikt, naléhavost, novost, relativita.“ 64 

V každé části rubriky Média na serveru TÝDEN.CZ byla ve sledovaném období 

září až říjen 2009 témata, která se objevovala častěji než jiná. „Ve zpravodajství médií 

obecně, ale u televize zvláště výrazně, lze pozorovat tendenci k převaze negativních 

zpráv.“65 Stejně tak v mediální rubrice byla nejčastějším tématem finanční krize.  

Z dvou set osmdesáti pěti článků zařazených ve sledovaném období do 

podrubrik „Tisk“, „Televize“, „Rádia“, „Internet“, „Reklama“ a „Lidé v médiích“ se 

jich nejvíce věnovalo tématu finanční krize a jejích dopadů na domácí i zahraniční 

média. Celkem devětadvacet textů se zabývalo poklesem zisku v médiích, propouštěním 

zaměstnanců, snižováním periodicity tištěných médií, přechodem tištěných médií na 

internet, poklesem zájmu o reklamu a rušením médií v důsledku finanční krize.  

Dalšími dvěma nejdůležitějšími tématy v posledních čtyřech měsících roku 2008 

byla digitalizace a televizní pořady. Právě televizní pořady, jejich vznik, zánik, nové 

                                                 
63 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/kam-zmizel-vit-pohanka_89382.html 
64 Str. 63 - BURNS, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004. 192 s. 
65 str. 82 - MUSIL, J. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003. 261 s. 
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díly, zajímavé druhy a typy programů se tématem článku staly třiadvacetkrát. Pětkrát 

autoři článků psali o taneční reality show Star Dance, ať už v české verzi nebo v jejích 

zahraničních obměnách. Třikrát se tématem stala jiná reality show, čtyřikrát debata 

politiků na televizní obrazovce. Digitalizací se TÝDEN.CZ zabýval ve dvaadvaceti 

článcích, kde byl popsán postupný přechod z analogového signálu66 na digitální67 a jeho 

technické předpoklady a problémy. Jednou z důležitých informací spojených 

s digitalizací byly termíny, kdy se má digitální vysílání spouštět, respektive analogové 

vypínat, v jednotlivých částech České republiky. 

  V šestnácti článcích se mediální rubrika serveru TÝDEN.CZ věnovala 

personálním změnám v médiích. V sekci „Lidé v médiích“ jich bylo zařazeno 

z celkových šestnácti jen šest, ostatní byly v podrubrikách podle typu média, ve kterém 

k personální výměně došlo. Většina změn, o kterých TÝDEN.CZ informuje, se týká 

vedoucích pozic, šéfredaktorů nebo jejich zástupců, dále změn ve vedení vydavatelství a 

jejich dozorčích radách. Stejný počet, tedy šestnáct textů, se zabýval prací novinářů 

v zahraničí, především omezeními jejich pohybu a jejich úmrtím. Nejdůležitějším 

tématem je vývoj v kauze vraždy ruské novinářky Anny Politkovské68. V posledních 

čtyřech měsících roku 2008 probíhal soud s obviněnými z její vraždy. TÝDEN.CZ 

informoval o rozhodování, zda se soud bude konat za zavřenými dveřmi nebo nikoliv. 

Ve čtyřech textech byl zmíněn zákaz vstupu do pásma Gazy pro neizraelské novináře69. 

Dalšími mrtvými novináři se zabývaly tři další texty70. Dvakrát se TÝDEN.CZ věnoval 

iráckému novináři, který na tiskové konferenci hodil po americkém prezidentovi 

Bushovi botou71. V posledních dvou článcích o zahraničních novinářích se psalo o 

                                                 
66 analogový = „charakteristika elektronického procesu, který prezentuje informaci v průběžných 
souvislých vlnách. Při analogovém přenosu dat tudíž změny a kolísání elektromagnetických vln 
odpovídají hodnotám kolísání původního signálu“ - str. 7 - ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických 
médií. Praha : Karolinum, 1996. 57 s.   
67 digitální  = „ charakteristika elektronického procesu, který zpracovává informaci v binárních pulsech – 
bitech (bit = binary digit), které jsou v podstatě číslicemi dvojkové soustavy; protikladem digitálního je 
analogový. (…) Rozvoj využívání digitální technologie v oblasti médií byl podmíněn vynálezem vysoce 
integrovaných elektrických obvodů – mikroprocesorů – a rozvojem digitální techniky, jež umožňuje 
zpracovávat obrovská množství dat v krátkých časových úsecích. Limitem rychlého a úplného přechodu 
televize na digitální technologii je její nákladnost ve srovnání se stále používanou technologií 
analogovou.“ - str. 14 - ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických médií. Praha : Karolinum, 1996. 57 s. 
68 Podrobnosti případu vysvětleny dále. 
69 http://tyden.cz/rubriky/media/media-protestuji-proti-zakazu-vstupu-novinaru-do-gazy_91528.html, 
http://tyden.cz/rubriky/media/novinari-chteji-do-gazy-zadaji-nejvyssi-soud-izraele_92180.html 
70 http://tyden.cz/rubriky/media/v-iraku-byli-zavrazdeni-ctyri-mistni-novinari_80544.html, 
http://tyden.cz/rubriky/media/v-chorvatsku-zatceno-po-vrazde-novinare-deset-lidi_88010.html, 
http://tyden.cz/rubriky/media/letos-zemrelo-ve-svete-sedesat-novinaru_98159.html 
71 http://tyden.cz/rubriky/media/iracani-vyzyvaji-k-propusteni-novinare-ktery-napadl-bushe_95938.html, 
http://tyden.cz/rubriky/media/vrhac-bot-zazaloval-malikiho-ochranku_97115.html 



Bakalářská práce  Mediální rubrika webového 
zpravodajského serveru TÝDEN.CZ 

22 
 

omezení fotografů paparazzi72,73 a vybírala se země, která je pro novináře 

nejnebezpečnější74. 

 Po devíti článcích věnovali autoři politickým tématům spojeným s médii, 

změnám ve vlastnictví médií a autorských právům a činnosti novinářů v zahraničí. Mezi 

politickými tématy se objevilo čtyřikrát téma mediálního obrazu českého předsednictví 

Evropské unie75, třikrát americká prezidentská kampaň76, dále mediální obraz českého 

prezidenta77 a sebepropagační kampaň české vlády78. Změnám ve vlastnictví médií 

v pěti případech79, vlastnickým a autorským právům80 a spolupráci vydavatelství81 bylo 

věnováno také devět článků.  

 Osmkrát se stala středem zájmu autorů článků mediální legislativa. Většina 

takových článků, pět z celkových osmi82, se věnovala takzvanému „náhubkovému 

zákonu“ o zákazu zveřejňování odposlechů novináři. Jeden text se zabýval jinou částí 

novely trestního zákona83, novelou mediálního zákona84 a evropskou mediální 

legislativou85. Také osmkrát informoval TÝDEN.CZ o pokutách, které si média 

vysloužila. Nejčastějším důvodem k udělení pokuty bylo neoznačení sponzorské znělky 

nebo reklama neodpovídající Zákonu o reklamě86. Nové televizní programy, případně 

změny jejich názvů v důsledku změny jejich vlastnictví (např. Galaxie sport na Nova 

                                                 
72 Paparazzo = „drzý, vlezlý fotograf fotografující bez dovolení známé osobnosti a shánějící pikantní 
bulvární informace“ – str. 125. Kolektiv autorů pod vedením Barbory Osvaldové a Jana Halady: 
Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Nakladatelství Libri, 2002. 240 s. 
73 http://tyden.cz/rubriky/media/v-los-angeles-chteji-vytlacit-paparazzi-z-nemocnic-a-skol_91788.html 
74 http://tyden.cz/rubriky/media/irak-je-nejnebezpecnejsi-zemi-pro-novinare_96804.html 
75 http://tyden.cz/rubriky/media/topolankovi-pribude-mluvci-z-ceske-televize_87884.html, 
http://tyden.cz/rubriky/media/media-se-pripravuji-na-predsednictvi-eu-lidi-nezajima_95394.html, 
http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/vlada-postavi-tiskove-stredisko-za-27-milionu_78998.html, 
http://tyden.cz/rubriky/media/reklama/evrope-to-osladime-oznamili-topolanek-s-vondrou_78818.html 
76 http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/noviny-zvolily-obamu-v-pomeru-273-142_88698.html, 
http://tyden.cz/rubriky/media/do-debaty-s-obamou-jdu-rekl-na-posledni-chvili-mccain_82467.html, 
http://tyden.cz/rubriky/media/reklama/reklama-v-den-voleb-bily-obama-cerny-mccain_88792.html 
77 http://tyden.cz/rubriky/media/klaus-v-mediich-prohral-jako-premier-i-jako-prezident_97247.html 
78 http://tyden.cz/rubriky/media/reklama/vlada-se-chvali-poplatniky-to-prijde-na-deset-
milionu_78450.html 
79 Například: http://tyden.cz/rubriky/media/vetsinu-v-radiokomunikacich-asi-ziskaji-britove_83824.html 
80 Například: http://tyden.cz/rubriky/media/internet/server-mygazines-com-ustoupil-vydavatelum-
casopisu_84177.html 
81 http://tyden.cz/rubriky/media/ringier-a-sanoma-zrejme-jednaji-o-spolupraci_94835.html 
82 Například: http://tyden.cz/rubriky/media/senat-odmitl-zakazat-zverejnovani-odposlechu_95300.html 
83 http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/projde-li-zakon-jmena-a-tvare-tyranych-deti-zmizi-z-
medii_87035.html 
84 : http://tyden.cz/rubriky/media/evropska-komise-chce-nove-regulovat-verejnopravni-media_88806.html 
85 http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/evropsti-vydavatele-cr-chce-omezit-svobodu-tisku_89378.html 
86 Zákon č. 138/2002 Sb 
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sport87) byly námětem článků ve sledovaném období také osmkrát. Sedm z nich 

informovalo o nových televizních kanálech88. 

 V sedmi případech se tématem článku stal soudní spor s účastí médií89 a stejný 

počet článků se zabýval sledovaností televizních pořadů a poslechovostí rádií90. O 

dalších tématech informoval TÝDEN.CZ v pěti nebo méně než pěti případech 

z celkového počtu dvou set osmdesáti pěti. Pětkrát se námětem stal vliv médií na 

diváky, posluchače a čtenáře91 a sportovní přenosy v televizi92. Sedmkrát se stejné téma 

objevilo ve sledovaném období ve čtyřech článcích. Čtyřikrát se objevilo téma 

hospodaření médií, svobody projevu ve světě93, rasismu v médiích, koncesionářských 

poplatků94, nákladů na reklamu a soutěží a ocenění pro novináře. Po třech článcích o 

jednom tématu vyšlo v pěti případech, a to u tématu udělování licencí, sociálních sítí, 

tématu bulváru, fotografií a kauze Radia Wave95. Dvakrát se na TÝDEN.CZ objevilo 

historické téma, téma lustračního osvědčení, stavba nových budov pro média, lživé 

reklamy, rychlosti internetu, příjmů z reklamy, téma Vánoc, reklamy na veřejnoprávní 

televizi a téma časopisů.  

Ostatní témata se ve sledovaném období objevila pouze jedenkrát. Takových 

článků bylo od září do prosince 2008 čtyřicet pět. Mezi jednotlivými tématy se objevila 

například zpráva o hackerském útoku na mediální webový server96, šíření poplašné 

zprávy médii97, stávce zaměstnanců francouzské veřejnoprávní televize a rozhlasu98 a 

podobně.  

                                                 
87 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/galaxie-sport-se-4-rijna-prejmenuje-na-nova-sport_79825.html 
88 Například: http://tyden.cz/rubriky/media/televize/slovenska-televize-joj-spusti-druhy-
program_83558.html 
89 Například: http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/fotograf-byl-odsouzen-za-snimky-diany-a-
dodiho_81440.html 
90 Například:  http://tyden.cz/rubriky/media/televize/tipsport-vypsal-kurzy-na-sledovanost-
nemocnice_84641.html 
91 Například: http://tyden.cz/rubriky/media/televize/kdo-vyrustal-s-cernobilou-televizi-miva-cernobile-
sny_86353.html 
92 Například: http://tyden.cz/rubriky/media/televize/nhl-na-nove-videlo-jen-pul-milionu-
divaku_83899.html 
93 Svobodu projevu v České republice, kterou ve sledovaném období prezentoval především takzvaný 
„náhubkový zákon“ se věnuje samostatné téma.  
94 koncesionář rozhlasový, televizní – „zastaralý termín pro evidovaného držitele rozhlasového nebo 
televizního přiijímače, jenž platí rozhlasový a televizní poplatek dle zákona č. 252/1994, o rozhlasových a 
televizních poplatcích.“ - str. 27 - ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických médií. Praha : Karolinum, 
1996. 57 s 
95 Bude objasněno dále. 
96 http://tyden.cz/rubriky/media/hackeri-napadli-servery-blesk-cz-a-deniksport-cz_83087.html 
97 http://tyden.cz/rubriky/media/martane-utoci-welles-zmatl-statisice-americanu_87640.html 
98 http://tyden.cz/rubriky/media/parizi-pochodovali-novinari_92437.html 
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Psalo se také o několika konkrétních kauzách, kterým bylo věnováno v rubrice 

Média od září do prosince 2008 několik článků. Případu zavražděné ruské novinářky 

Anny Politkovské se věnovaly tři články. V prvním z nich ze 17. listopadu 200899 se 

psalo, že soud s obžalovanými z její vraždy, bude veřejný.  O dva dny později došlo ke 

změně a soud byl uzavřen veřejnosti100. Ve třetím článku z 25. listopadu 2008101 zdroje 

spekulují o tom, že si vraždu Politkovské objednal ruský politik. Uvádí se také, že 

zemřela v den narozenin tehdejšího ruského prezidenta Vladimira Putina.  

Dalším tématem, které si vysloužilo hned pět článků, byl takzvaný „náhubkový 

zákon“ čili novela trestního zákoníku, která má novinářům zakázat používání informací 

získaných z odposlechů. Podle novely má být zveřejnění odposlechů trestný čin102. 

Podobně tématem omezení svobody informovat se zabývaly články informující o 

zákazu vstupu novinářů neizraelských médií do pásma Gazy103 a jejich následného 

jednání se státem Izrael a jeho nejvyšším soudem. V podrubrice „Rádia“ bylo největší 

kauzou nařčení stanice Českého rozhlasu, Radia Wave z propagace fašismu a jeho 

následné dozvuky104.  

3. 2 Výběr médií 

O některých médiích a vydavatelstvích TÝDEN.CZ v rubrice Média informoval častěji 

než o jiných. V každé podrubrice si některá média vysloužila více pozornosti než jiná.  

 V části „Tisk“ se objevilo celkem sto třináct článků, z toho padesát jeden článek 

o českých médiích. Po čtyřech článcích vyšlo o deníku Mladá fronta Dnes, o Lidových 

novinách105, Hospodářských novinách106 a erotickém časopise Playboy107. Třikrát 

„Tisk“ informoval o denících Bohemia108, Právu109 a bulvárním deníku Blesk110. 

Dvakrát se zde objevil článek o deníku Sport111, bulvárním deníku Šíp112, zdarma 

                                                 
99 http://tyden.cz/rubriky/media/soud-pro-vrazdu-politkovske-bude-otevren-verejnosti_90957.html 
100 http://tyden.cz/rubriky/media/soud-k-politkovske-bude-opet-uzavren-verejnosti_91247.html 
101 http://tyden.cz/rubriky/media/vrazdu-politkovske-si-pry-objednal-rusky-politik_92360.html 
102 Například: http://tyden.cz/rubriky/media/senat-odmitl-zakazat-zverejnovani-odposlechu_95300.html 
103 http://tyden.cz/rubriky/media/media-protestuji-proti-zakazu-vstupu-novinaru-do-gazy_91528.html, 
http://tyden.cz/rubriky/media/novinari-chteji-do-gazy-zadaji-nejvyssi-soud-izraele_92180.html 
104 Například: http://tyden.cz/rubriky/media/radia/medek-kauza-wave-je-okrajovou-
zalezitosti_89737.html 
105 LN i MfD vydává mediální společnost Mafra 
106 Vydavatelství Economia, a. s. 
107 Vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 
108 Vydavatelství Vltava-Labe Press 
109 Vydavatelství Borgis, a. s. 
110 Vydavatelství Ringier ČR 
111 Vydavatelství Ringier ČR 
112 Vydavatelství Vltava-Labe Press 
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distribuovaném deníku Metro113 a zrušených Metropolitním expressu a 24 hodin114, 

které byly také rozdávané zdarma. Dále TÝDEN.CZ do sekce „Tisk“ zařadil ve 

sledovaném období po jednom článku o Světu motorů, Autotipu, Popcornu, časopisu 

Top Dívky115, počítačových magazínech PC World a Světu počítačů116, týdeníku 

Týden117, kulturním týdeníku A2, týdeníku Ekonom118 a týdeníku Respekt, v současné 

době již zrušeném bulvárním deníku Aha!119, zdarma distribuovaném ekonomickém 

deníku E15120 a televizích Nova a Prima. Nejčastěji se v této části zmiňovalo 

vydavatelství Economia (4 články), Mafra, Ringier a Respect Publishing (3 články), 

vydavatelství Mladá fronta a Axel Springer Praha (2 články). O ostatních 

vydavatelstvích121 vyšlo po jednom článku. 

 Článků o zahraničních médiích bylo v podrubrice třicet osm. Nejčastěji je 

informováno o britském deníku Daily Mail (3 články), dále The Sun, Paris Match, 

Financial Times a Economist (2 články). O dalších médiích122 bylo informováno ve 

zbylých článcích vždy jedenkrát. Dvakrát bylo zmíněno vydavatelství Verlagsgruppe 

Handelsblatt, po jednom článku se zabývalo vydavatelstvími New York Times a Grüner 

und Jahr. Dvakrát se tématem článku stala tisková agentura123 Nová Čína, jedenkrát 

ruská agentura ITAR-TASS124, Associated Press a Reuters. 

V podrubrice „Televize“ bylo celkem osmdesát šest článků. V nich byla celkem 

zmíněna sto dvacet osmkrát nějaká česká média. Nejčastěji pak Česká televize. Bez 

přesného určení kanálu České televize bylo třicet pět článků. O ČT1 se psalo v dalších 

osmi článcích, o ČT2 v sedmi, o ČT24 v pěti a o ČT4 sport ve třech článcích. Komerční 

televize Nova obsadila v počtu článků, které se jí zabývaly, druhé místo. Textů 

týkajících se Novy bylo ve sledovaném období dvacet osm. V pěti případech autoři 

                                                 
113 Vydává mediální společnost Mafra 
114 Vydavatelství Ringier ČR 
115 Vydavatelství Axel Springer Praha, a. s. 
116 Vydavatelství IDG Czech 
117 Vydavatelství Mediacop 
118 Vydavatelství Economia, a. s. 
119 Vydavatelství Ringier ČR 
120 Vydavatelství Mladá fronta, a. s. 
121 Stanford, Sanoma Magazines, Bauer Media, Borgis, Ecopres, IDG Czech a Vltava-Labe Press 
122France Dimanche, New York Magazine, The New Yorker, Wired, FT.com, Christian Science, Editor & 
Publisher, New York Times, Telegraph, The Times, Neue Züricher Zeitung, CNN, Le Figaro, L´Expres, 
Bild, YouTube, Rzeczpospolita, Parkiet, die Welt 
123 zpravodajská agentura – „organizace, která se zabývá shromažďováním, tříděním, zpracováváním a 
následnou distribucí zpravodajských informací.“ - str. 56 - ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických 
médií. Praha : Karolinum, 1996. 57 s. 
124 ITAR-TASS  = ruská státní tisková agentura, http://www.itar-tass.com/eng/ 
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TÝDNE.CZ psali o programu125 Nova cinema. Čtyřikrát byl zmíněn také program 

Galaxie sport, který se po změně vlastníka přejmenoval na Nova sport. O další 

komerční celostátní televizi, Primě, bylo ve sledovaném období napsáno čtrnáct článků. 

Čtyřikrát se tématem článku stala zpravodajská televize Z1, třikrát hudební televize 

Óčko a nová TV Barrandov. Další, především sportovní kanály Sport 1, Sport 2 a Sport 

5 byly zmíněny jednou, stejně jako nové kanály Fashion TV a iDnes.tv. Jedenkrát byl 

v článku uveden název české veřejnoprávní126 televize před rokem 1993, tedy 

Československá televize.  

Mezi zahraničními televizními kanály, kterými se články serveru TÝDEN.CZ ve 

sledovaném období zabývaly, byla čtyřikrát zmíněna britská společnost BBC. Shodně 

po dvou článcích si vysloužily hudební MTV, filmový kanál HBO127, slovenská 

Markíza, televize Joj a STV. O ostatních televizích byl publikován vždy jeden článek. 

Byly to sportovní kanály Eurosport, Eurosport 2, Extreme Sport a Motors TV, polské 

TV Plus, TVP1, TVN, Polsat, americké CNN, NBC, KYW – TV a CBS, francouzské 

France Télévisons, TF1 a M6, německé ARD a ZDF, rakouská ORF, britská ITV, 

katarská Al-Džazíra a ruská regionální Kolchoz TV. Jeden článek byl věnován také 

poskytovateli kabelových a satelitních programů UPC. 

V podrubrice „Rádia“ byly zmiňovány v devatenácti článcích české rozhlasové 

stanice, ve dvou případech rádia zahraniční. Stejně jako v předchozí části „Televize“ i 

ve zpravodajství o rádiích si nejvíce článků vysloužil veřejnoprávní vysílatel128. Český 

rozhlas jako celek se objevil v deseti článcích. Samostatně bylo informováno ve třech 

případech o stanici Českého rozhlasu Radio Wave, dvakrát o Českém rozhlase 2 – Praha 

a po jednom článku bylo ve sledovaném období o Českém rozhlase 3 – Vltava, Českém 

rozhlase Leonardo, Českém rozhlase D-Dur, stanici Český rozhlas 6 a Českém rozhlase 

Rádio Česko. Z komerčních rádií bylo nejvíce článků věnováno shodně dvěma stanicím 

                                                 
125 program – „plánovitě a záměrně časově uspořádaný soubor zvukových , obrazových a zvukově-
obrazových (audiovizuálních) sdělení, především pořadům šířených jedním provozovatelem v daném čase 
na určitém komunikačním kanálu, který je určen k příjmu širokou veřejností nebo její částí.“ - str. 40 - 
ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických médií. Praha : Karolinum, 1996. 57 s. 
126 duální systém vysílání = „V evropských zemích označení pro stav, kdy vedle sebe působí veřejný a 
soukromý sektor rozhlasového a televizního vysílání. Jde o symbiózu evropské tradice veřejnoprávního 
vysílání, s vysloveně tržním, komerčním pojetím vysílání, které vzniklo v USA.“ -  str. 15 - ŠMÍD, M. 
Stručný slovník elektronických médií. Praha : Karolinum, 1996. 57 s. 
127 HBO – „Home Box Office – americká obchodní společnost a zároveň prvního pay-tv (placený) 
filmového programu v USA, který zahájil svůj rovoz v roce 1975.“ - str. 20 - ŠMÍD, M. Stručný slovník 
elektronických médií. Praha : Karolinum, 1996. 57 s. 
128 vysílatel – „Dle zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, právnická 
nebo fyzická osoba, která získala oprávnění k vysílání buď ze zákona (Český rozhlas, Česká televize) 



Bakalářská práce  Mediální rubrika webového 
zpravodajského serveru TÝDEN.CZ 

27 
 

skupiny Lagardere Michela Fleischmanna, Frekvenci 1 a Evropě 2, které se objevily 

každá v pěti článcích. Nejposlouchanějšímu českému rádiu Impuls se věnovaly tři texty, 

stejně jako britské společnosti BBC129. Po jednom článku vyšlo o Rádiu Blaník a rádiu 

Svobodná Evropa.  

 V jedenácti článcích sekce „Internet“ se objevilo velké množství různých 

internetových médií, většinou se ovšem neopakovaly. V téměř polovině článků byl 

zmíněn internetový vyhledavač Google, ve třech článcích byl tématem portál ke sdílení 

videí YouTube. Po dvou zmínkách si vysloužili mikroblogovací systém Twitter130, 

zpravodajský server Aktuálně.cz a poskytovatel mimo jiné také připojení k internetu 

společnost UPC. Ostatní servery a projekty131 byly zmíněny jen jedenkrát, většinou jako 

nominovaní v článku o soutěži Křišťálová lupa 2008132. 

 V části s názvem „Reklama“ se sešlo dvacet pět článků. Čtyři z nich pojednávaly 

o telefonním operátorovi Telefónica O2, dvakrát byla zmíněna reklamní agentura  

Mark/BBDO, sociální síť Facebook a cena udělovaná za reklamu na festivalu ve 

slovinském Portoroži Zlatý Bubínek. Ostatní média byla zmíněna jen jednou. 

Z reklamních agentur se jednalo o Pleon Impact, McCann Erickson, Proximity Prague,  

Liv Ducci, Silverstein & Partners, grafické studio Najbrt, Media One, Young & 

Rubicam Praha, Kaspen, Arvakur, 365, Standard & Poor's, agentury TBWA\Praha, 

Grey a Proctor and Gamble. V této části se objevili jako účastníci ještě další společnosti 

a instituce133. 

 V sedmi článcích z „Lidí v médiích“ bylo zmíněno celkem dvaadvacet médií, 

vydavatelství a jejich vlastníků. Pouze ve dvou případech se objevilo médium více než 

                                                                                                                                               
nebo udělením licence.“ - str. 40 - ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických médií. Praha : Karolinum, 
1996. 57 s. 
129 BBC = British Broadcasting Company, http://www.bbc.co.uk 
130 „Twitter  je takzvaný mikroblogovací systém. Prostřednictvím 140 znaků mohou jeho uživatelé, kteří 
jsou vzájemně propojeni, dát najevo, kde jsou, co dělají, nebo upozornit na zajímavou věc. Twitter je 
dostupný jak z počítačů, tak z mobilních telefonů či dalších komunikátorů.“ - 
http://tyden.cz/rubriky/media/internet/zpravodajske-weby-ceske-tiskove-kancelare-twituji_96014.html 
131projekt Spin Spotter, prohlížeč Firefox, poskytovatel internetového připojení Telefóniky O2, Apple, 
Mygazines.com, nova.cz, Hulu.com, Facebook, Buzzmedia, blog, Invia.cz, ceskenoviny.cz, 
financninoviny.cz, mediální rubrika Tyden.cz, Alfacomp.cz, Alza.cz, Aukro.cz, Czechcomputer.cz, 
Mimibazar.cz, Businessinfo.cz, Czech.cz, Justice.cz, Nahlizenidokn.cuzk.cz, Portal.gov.cz, Dama.cz, 
Chytrazena.cz, Reflex.cz, Super.cz, Zive.cz, Lost.cz, Oots.cz, Prison-break.cz, Stream.cz, IDNES.cz, 
IHNed.cz, Novinky.cz, TN.cz, Centrum.cz, Jyxo.cz, Seznam.cz, Atlas.cz, Gmail.com, Volny.cz, 
Caymanislander.blogspot.com, Cuketka.cz, Latrine.cz, Podnikanivusa.com, Strach.cz, Alik.cz, Blog.cz, 
Hafici.cz, Okoun.cz, Rodina.cz, Bezrealitky.cz, Dokempu.cz, Dopravniinfo.cz, Footballarena.org, 
Heureka.cz, Webnode.cz, Ziju.cz, Banan.cz, Beast.cz, Chmu.cz, Myego.cz, TakeIT.cz 
132 http://tyden.cz/rubriky/media/internet/anketa-o-nejlepsich-www-projektech-jde-do-finale_82139.html 
133 Vláda České republiky, Palace cinemas, český paralympijský tým, mediální agentura OMD, Second 
Life, Financial Times, USA Today, Viacom, MTV, VH1, MySpace, reklamní cena Louskáček, televize 
Fox, NBC, společnost Apple a Nadace Terezy Maxové. 
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jednou, v případě vydavatelství Mafra a jeho produktu Mladá fronta Dnes. Oba se 

objevili ve dvou článcích. Jedenkrát se v rubrice zabývající se personálními změnami 

v mediálních společnostech psalo o vydavatelství Vltava-Labe Press, Ringieru, 

vydavatelství Stanford, denících Blesk, Sport, zaniklém Aha! a 24 hodin, týdenících 

Reflex, Profit, Euro, Instinkt a Týden, časopise ABC, webových serverech Blesk.cz a 

TÝDEN.CZ, rozhlasových stanicích Expresrádio a Rádio Clasic FM, televizích Prima a 

Óčko a vlastníku televize Nova Central European Media Enterprises.  

 Celkem osmdesát šest článků nebylo zařazeno do konkrétní podrubriky. 

Nejčastěji zmiňovanou televizí v těchto nezařazených článcích byla komerční Nova 

společně s Českou televizí, obě byly zmíněny v osmi článcích. Zmíněny byly také další 

programy České televize ČT1 (4 články), ČT2 (2 články), ČT 24 (1 článek) a televize 

Nova Nova Cinema a Nova sport po jednom článku. Druhá nejsledovanější česká 

komerční televize Prima se objevila ve třech článcích. Nová česká televize TV 

Barrandov byla zmíněna jednou. V dalších článcích se objevily zahraniční televize. 

Dvakrát americká CNN a France Televisións, po jednom článku bylo publikováno o 

evropských ARD, Sat1, ZDF z Německa, slovenské televize Joj, Telecinco ze 

Španělska, ruské TV-6, VRT z Belgie a společnosti RTL. Z amerických televizních 

stanic si pozornost českého zpravodajského serveru TÝDEN.CZ vysloužily Fox TV (2 

články), CBS, TV CW a asijské TV Šarkíja a irácká televize Al-Bagdadíja.  

 Téma rozhlasových stanic v nezařazených článcích třikrát obsadil Český rozhlas 

a v jednom případě jeho stanice Radio Wave. Po jednom článku vyšlo také o Rádiu 1 a 

studentských rádiích Rádio R, Akropolis a Student.  

 Z tištěných médií se v nezařazených článcích objevil nejčastěji nejčtenější český 

deník Mladá fronta Dnes (6 článků), dále deník Právo (4 články), bulvární deník Blesk 

(3 články). Ve dvou článcích psalo se o Lidových novinách, Hospodářských novinách, 

již zaniklém deníku Aha, deníku Sport. Ve dvou případech se stal tématem článku 

příbuzný internetového zpravodajského serveru TÝDEN.CZ společenský časopis 

Týden. Další domácí134 a zahraniční135 tištěná média si vysloužila zmínku pouze 

v jednom článku.  

                                                 
134 Deník, Instinkt, Nedělní svět, Metro, Reflex, ABC, 24 hodin, Euro, PC World, Computerworld, 
Computer, Computerworld, Chip, Jak na počítač, Počítač pro každého, Level, Svět počítačů, Doupě, S 
tebou mě baví život, Kreativ, Překvapení v kuchyni, Báječná Neděle, TV Duel, Delicatesy, Living, 
Vlasta, Květy, Praktická žena, Marie Claire, National Geographic 
135 Times, The Sun, New York Times Los Angeles Times, Life, Social Indicator Research, Chicago 
Tribune, chorvatský týdeník Nacional 
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V nezařazených článcích bylo také několik článků týkajících se vydavatelství 

periodik. V pěti případech bylo zmíněno vydavatelství Ringier, po dvou článcích pak 

vyšlo o vydavatelství Economia, Mediacop, Dow Jones & Co, Sanoma Magazines. 

Společnost CME vlastnící mimo jiné také televizi Nova byla zmíněna také dvakrát. 

Další vydavatelství a mediální společnosti136 se objevily v jednom článku. Po dvou 

článcích bylo napsáno o zpravodajské agentuře Reuters, po jednom o čínské státní 

tiskové agentuře Nová Čína a agentuře Associated Press.  

Téma internetu se v článcích v mediální rubrice zpravodajského serveru 

TÝDEN.CZ, které jejich autoři nezařadili do žádné podrubriky, objevilo třikrát 

v textech právě o serveru TÝDEN.CZ. Dvakrát byla zmíněna sociální síť MySpace. O 

Aktuálně.cz, Blesku, DenikSport.cz, Lidovky.cz a Sport online se psalo jednou, stejně 

jako o mikroblogovacím systému Twitter, stránkách pro sdílení videí YouTube, jeho 

obdobě pro americkou armádu Troop Tube a o internetovém vyhledavači Google.  

 V článcích nezařazených v žádné sekci byla šestkrát zmíněna britská 

veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost BBC a dvakrát hudební vydavatelství 

Sony BMG. V jednom článku se objevilo další hudební nakladatelství Supraphon, 

společnost Bonton, Music Pro a nakladatelství knih Albatros. Jeden článek se věnoval 

také mediálním společnostem Group M a ZenithOptimedia a telefonním operátorům T-

Mobile a Telecom Corp. . 

 Celkově ve všech rubrikách „Tisk“, „Televize“, „Rádia“, „Internet“, „Reklama“ 

a „Lidé v médiích“ byla nejčastěji jmenovaným médiem veřejnoprávní Česká televize, 

která se objevila v textech třicet pětkrát. Na druhém místě se umístila česká komerční 

televize Nova s osmadvaceti články. Třetí nejsledovanější česká televize, Prima, je se 

čtrnácti články třetím nejvíce zmiňovaným médiem. S deseti články je čtvrtý Český 

rozhlas, následovaný dalšími rozhlasovými stanicemi Frekvencí 1 a Evropou 2 s pěti 

texty. Pět textů se věnuje také prvnímu zástupci z podrubriky „Internet“, což je 

internetový vyhledavač Google. Ve čtyřech článcích se píše o nejčtenějším českém 

deníku Mladá fronta Dnes, Lidových novinách a Hospodářských novinách. Stejný počet 

textů publikovali o erotickém časopise Playboy, vydavatelství Economia a telefonním 

operátorovi Telefónica O2.  

                                                 
136 mediální skupina News Corp, Harper Collins Publishers, vydavatelství IDG Czech, mediální koncern 
Günter und Jahr, vydavatelství Reed Business Information, Bertelsmann, vydavatelství Random House, 
Euromedia Group, Bloomberg, Vltava-Labe Press, Mafra, Bauer Media, Stratosféra, Borgis, 
Verlagsgruppe Handelsblatt, Respekt Publishing, vydavatelství Tribune, vydavatelství Mladá fronta 
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Z českých mediálních institucí byla nejčastěji zmiňována Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání137. Psalo se o ní ve dvanácti článcích. O čtyři články méně, osm textů, 

se věnovalo společnosti České radiokomunikace, která provozuje rozhlasové a televizní 

analogové a nově i digitální vysílače. V souvislosti s novelou českého trestního 

zákoníku a takzvaným „náhubkovým“ zákonem o zákazu zveřejňování odposlechů 

v médích byla pětkrát zmíněna mediální komise horní komory Parlamentu, Senátu 

České republiky. Stejně tak pětkrát se psalo o Českém telekomunikačním úřadu. 

Dalšími nejčastěji zmiňovanými mediálními institucemi byla Rada Českého rozhlasu (4 

články), Syndikát novinářů České republiky (4 články), Národní koordinační skupina 

pro digitální vysílání České republiky (2 články) a Asociace provozovatelů soukromého 

vysílání (2 články). Po jednom článku bylo publikováno o Radě České televize, 

Asociaci komunikačních agentur, Asociaci českých reklamních agentur, Radě pro 

reklamu a Klubu českých reklamních textařů.  

Ze zahraničních mediálních institucí byla nejčastěji zmíněna Evropská asociace 

vydavatelů novin (4 články) a slovenský Telekomunikační úřad (3 články).  V jednom 

článku se psalo o úřadu pro dohled nad médii Ofcom, britské Advertising Standards 

Authority, o Ústředním svazu německého reklamního průmyslu, Výboru na ochranu 

novinářů, hnutí protiválečných novinářů Media Workers Against The War, Reportérech 

bez hranic, Americké společnosti časopiseckých editorů, německém syndikátu 

novinářů, americká televizní akademie ATAS, Asociaci televizních organizací (ATO), 

Evropské vysílací unii (EBU)138, Radě veřejnoprávní slovenské televize STV a 

komisařce Evropské unie pro informační společnost a média Viviane Redingové. 

3. 3 Zahrani ční, české, regionální zpravodajství 

Mediální rubrika serveru TÝDEN.CZ obsahuje články celostátní české a zahraniční. 

Články s tématikou jednotlivých regionů České republiky jsou ve sledovaném období 

málo časté a nejčastěji se týkají vypínání analogového televizního vysílání. Největší 

                                                 
137 RRTV  = Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – „správní úřad, který vykonává státní správu v 
oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání a dohlíží na zachovávání a rozvoj 
plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého 
vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené zákonem č. 231/2001 Sb. a 
zvláštními právními předpisy.“ – www.rrtv.cz 
138 EBU/UER (European Broadcasting Union) = „mezinárodní rozhlasová a televizní organizace v 
evropském vysílacím prostoru (tj. zahrnující i středomořské asijské a africké státy) se sídlem v Ženevě, 
založena roku 1950. Její členové tvoří programový pool, systém vzájemné výměny pořadů je nazývám 
Eurovize.“ - str. 16 - ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických médií. Praha : Karolinum, 1996. 57 s. 
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podíl ze všech článků mají články pojednávající o tématech vztahujících se k České 

republice.139 

3. 3. 1. Zpravodajství o českých médiích 

Celkem sto sedmdesát čtyři z celkového počtu tří set deseti čtyř článků v podrubrikách 

„Tisk“, „Televize“, „Rádia“, „Internet“, „Reklama“, „Lidé v médiích“ a „In Medias 

Res“ se týká české mediální krajiny. Podíl českých témat je tedy padesát osm procent. 

Mezi čtyřiceti devíti texty v část nazvané „Tisk“ je o České republice dvacet dva čili 

přibližně 45 procent. V sekci „Televize“ je celkem 63 textů, 73 procent z nich, šedesát 

tři článků je o českých médiích. V tematickém oboru „Rádia“ bylo ve sledovaném 

období osmnáct článků z celkového počtu 21 textů o českých tématech, tedy téměř 86 

procent. V jednom článku je použit název Československo užívaný před rokem 1993 

před odtržením Slovenska. „Internet“ se českými tématy zabývá v sedmi případech 

z celkem jedenácti, což je necelých 64 procent. „Reklama“ obsahuje celkem 25 textů, 

v patnácti případech jsou o České republice. Tvoří tedy 60 procent celkového 

zpravodajství o reklamě. Největší podíl článků o České republice je v „Lidech 

v médiích“, kde z celkových sedmi článků je šest o českých tématech. Znamená to 86 

procent. V sekci „In Medias Res“ bylo sedmnáct ze šestadvaceti textů o České 

republice, jedná se o šedesát pět procent. Osmdesát pět článků autoři nezařadili do 

žádné podrubriky. Třicet devět z nich, tedy 46 procent, se věnuje českým mediálním 

tématům. 

3. 3. 2. Zpravodajství o regionech 

V některých podrubrikách, jako jsou „Tisk“, „Internet“, „Lidé v médiích“ a „In Medias 

Res“, nejsou články s regionální tématikou vůbec. Po jednom článku je v sekci „Rádia“ 

a „Reklama“. Nejvíce regionálních článků, jedenáct z celkového počtu osmdesáti šesti 

(13%) je v části „Televize“. Důvodem je časté informování o zavádění digitálního 

vysílání v České republice, které probíhá v různých regionech v různých časových 

intervalech. Mezi články nezařazenými do žádné z kategorií je pět z celkového počtu 

osmdesát pět s tématy, která se týkají jednotlivých regionů České republiky. Celkem 

informuje o regionech osmnáct článků. 

                                                 
139 Počet článků neodpovídá počtu zemí, o kterých informují, protože některé články informují o více 
zemích najednou. 
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3. 3. 3. Zpravodajství o zahrani čních médiích 

Podle principu zpravodajských hodnot140 používaného pro výběr zpráv rubrika Média 

nejčastěji informuje o zemích blízkých (sousední Slovensko, Německo, Rakousko a 

Polsko), důležitých (USA, Velká Británie, Čína) a konfliktních (Irák, Izrael, Katar). 

Z celkového počtu tří set deseti článků v kategoriích „Tisk“, „Televize“, „Rádia“, 

„Internet“, „Reklama“, „Lidé v médiích“ a „In Medias Res“ informuje třicet čtyři 

článků o Spojených státech amerických (11%) a dvacet čtyři textů o Spojeném 

království Velké Británie a Severního Irska (8,5%). Patnáct článků přináší informace ze 

sousedního Slovenska a jedenáct z Německa. V devíti článcích v rubrice Média se píše 

o Francii, v osmi o Rusku a ve čtyřech shodně o Číně, Iráku a Polsku. Třikrát rubrika 

informovala o Rakousku a Itálii, po dvou článcích bylo napsáno o Švýcarku, Japonsku a 

Slovinsku. V rubrice se objevil také článek o Austrálii, Bangladéši, Belgii, Dánsku, 

Chorvatsku, Irsku, Izraeli, Kataru, Mexiku, Norsku, Španělsku, Vietnamu. Celkem o 

zahraničních médiích informovalo sto dvacet devět článků. Šest článků se týkalo 

evropského mediálního prostoru a dvacet pět mělo celosvětový rozsah.  

4. Posun v noviná řských standardech rubriky Týdne 

Prakticky ničím neomezený prostor, který mohou média na internetu využívat, umožnil 

posun novinářských standardů, jaké se používají v tištěných médiích. Jedním ze 

základních rozdílů je rozsah článků, který již není omezován plochou v tištěném 

periodiku, kterou mohou média danému tématu věnovat, ale pouze délkou času, po 

který dokáže udržet pozornost čtenáře čtoucího článek na webu, pokud vůbec něčím. 

Další výhodou, kterou má internetové zpravodajství vůči tištěným médiím je možnost 

používat odkazy na jiné články, čili takzvaný hypertext141. Oproti tisku využívají 

internetová média také možnost vkládat do textu videa, fotografie a fotogalerie a 

infografiku142. 

                                                 
140 Str. 63 – BURNS, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004. 192 s. 
141

 Viz poznámka číslo 25 
142 Infografikou neboli informační grafikou jsou nazývaný vložené tabulky, grafy, mapky, textová pole a 
další podobné interaktivní prvky 
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4. 1. Odkazovost  

Internetové zpravodajské servery využívají toho, že jsou interaktivními médii.143 „V 

současnosti lze říci, že internet plní v zásadě shodné funkce jako klasická elektronická 

média s tou podstatnou modifikací, že většina těchto funkcí je realizována interaktivním 

způsobem.“144 Právě propojitelnost s dalšími články pomocí hypertextu umožňuje 

„internetovému žurnalistovi téměř neomezené možnosti rozšiřovat předkládanou 

zpravodajskou informaci o další dodatečná sdělení, která rozvíjejí buď historickou, 

nebo tematickou perspektivu původní zprávy.“145 

Sto tři článků z celkového počtu tří set deseti znamená pouhých 33 procent textů, 

kde autor využil možnosti propojit text se staršími články o stejném tématu nebo o 

tématu příbuzném. Po jednom odkazu připojili do šedesáti osmi článků v rubrice Média. 

Dva odkazy propojovaly s dalšími články třicet jeden text, tři odkazy se objevily pouze 

jednou. Článkem s výjimečně vysokým počtem odkazů, pěti na 11 566 znacích, je 

rozhovor s investigativním novinářem a spisovatelem Jankem Kroupou vyšel 9. září 

2008 pod s názvem „Tlustému jsem na špek neskočil, říká Janek Kroupa“146. Autorem 

rozhovoru je Petr Kočí. U několika článků využili autoři možnosti zavézt čtenáře 

pomocí odkazu na jiné webové stránky. Například v případě Rádia R147 nebo grafického 

studia Najbrt148. 

U ostatních textů autoři píšící na serveru TÝDEN.CZ nevyužili možnosti 

propojení nového článku se staršími nebo tematicky podobnými texty, což by jim 

umožňovalo rozšířit background nového příspěvku o více než jeden nebo dva odstavce 

textu přímo v článku. „Internetové verze tiskových médií jsou vesměs doplněny o 

interaktivní prvky, například možnost vložit komentář, vstoupit do chatové skupiny 

atp.“149 Stejně tak na TÝDEN.CZ je možné diskutovat o vložených článcích. 

4. 2. Infografika, vložené fotografie a videa 

Mediální rubrika TÝDEN.CZ využívá možnosti vkládat do webových stránek 

s článkem video, více fotografií nebo různé informační boxy a tabulky. Některé články 

                                                 
143 interaktivní média  = „média masové komunikace, jež umožňují recipientovi, aby do komunikačního 
procesu aktivně zasahoval.“ - str. 23 - ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických médií. Praha: 
Karolinum, 1996. 57 s. 
144 str. 163 - MUSIL, J. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003. 261 s. 
145 Str. 102 - Kolektiv autorů. Zpravodajství v médiích. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 155 s. 
146 http://tyden.cz/rubriky/media/tlustemu-jsem-na-spek-neskocil-rika-janek-kroupa_79666.html 
147 http://tyden.cz/rubriky/media/zacalo-vysilat-nove-internetove-studentske-radio-r_94934.html 
148 http://tyden.cz/rubriky/media/reklama/ostrava-ma-nove-logo-za-1-8-milionu_82178.htm 
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jsou vyloženě na práci s doplňkovým vizuálním materiálem založeny. Příkladem může 

být text o soutěži o nejlepší časopiseckou obálku150 nebo seriál o e-mailem nejvíce 

posílaných videích týdne, který začal v rubrice „Internet“ vycházet v polovině 

listopadu151.  

 O fotogalerie bylo obohaceno pět článků, jedno vložené video si čtenář může 

přehrát u devíti textů, dvě videa jsou připojena u dvou článků. Šest článků ze seriálu o 

desítce videí, která si podle výzkumu Viral Video Chart posílali návštěvníci internetu 

v daném týdnu nejčastěji, mělo připojených deset videí. Tři texty doplňuje takzvaný 

infobox. Jde o textové pole v samostatném rámečku, kde je vysvětlen jeden fakt 

z článku. Například je infobox použit k seznámení čtenářů s oceněným novinářem 

Tomášem Etzlerem152, veřejnoprávním multiplexem153 digitálního vysílání a rozsahem 

mediálního impéria Ruperta Murdocha154.  

V sedmnácti případech jsou texty pro přehlednost doplněny tabulkou. Většinou 

se jedná o srovnání několika médií v čase, například jejich zisků155, průměrného 

nákladu deníků156 nebo sledovanost televizních kanálů
157. Pomocí tabulky bylo také 

zobrazeno postupné vypínání analogové televizního signálu158. 

Celkem je nějaká infografika, video nebo fotogalerie vložena do čtyřiceti dvou 

článků. Ve srovnání s celkovým počtem tří set deseti článků je to jen v patnácti 

procentech. V podrubrice „Lidé v médiích“ není žádná, v ostatních vždy alespoň jedna. 

Mediální rubrika TÝDEN.CZ rozhodně nevyužívá veškeré možnosti, které vkládání 

videí, fotografií a infografiky do článků přináší. 

4. 3. Auto ři a zdroje 

Podle autorského podílu na článku označují autoři serveru TÝDEN.CZ články buď 

zkratkou, nebo celým jménem. Zkratkou v případě, když článek má nějaký konkrétní 

                                                                                                                                               
149 str. 180 - 182 - MUSIL, J. Elektronická média v informační společnosti. Praha: Votobia, 2003. 261 s. 
150 http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/nejlepsi-obalky-americkych-casopisu-rocnik-2008_81987.html 
151 63/11, 89/11, 123/11, 56/12, 85/12, 99/12 
152 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/reporter-ct-tomas-etzler-dostal-v-lednu-cenu-emmy_81837.html 
153 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/ct-spusti-letos-digitalni-vysilani-na-dalsich-12-
mistech_78659.html 
154  http://tyden.cz/rubriky/media/televize/rupert-murdoch-se-stahuje-z-vychodni-evropy_88926.html 
155 20/09- http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/vydavateli-ceskeho-playboye-klesl-zisk-na-
petinu_79605.html 
156 35/11 - http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/od-lonskeho-zari-klesl-prodej-deniku-o-sedm-
procent_89670.html 
157 62/09 - http://tyden.cz/rubriky/media/televize/ct1-a-novu-v-srpnu-poskodila-olympiada_82145.html 
158 04/09 - http://tyden.cz/rubriky/media/televize/ct-spusti-letos-digitalni-vysilani-na-dalsich-12-
mistech_78659.html 
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mediální zdroj (například z televize, novin, webové stránky a podobně), celým jménem 

pokud je celý článek prací konkrétního autora. 

 Velká část článků o médiích na TÝDEN.CZ pochází z produkce České tiskové 

kanceláře. V podrubrice „Tisk“ se jedná o dvacet šest článků, pětašedesát článků ze 

sekce „Televize“, v části „Rádia“ šlo o dvanáct textů a šest článků v sekci „Internet“. V 

„Reklamě“ byla autorem textu ČTK v osmi případech, stejně tak ve třech článcích 

ze sekce „Lidé v médiích“ a čtyřech z celkových šestadvaceti v části „In Medias Res“. 

Šestašedesát textů vycházejících z článků ČTK nebylo zařazeno do žádné kategorie. 

Celkem se jednalo o sto devadesát článků, které byly ve sledovaném období 

přímo z produkce ČTK nebo z článků této tiskové agentury vycházely, tedy o přibližně 

dvě třetiny z nich (67 %). Nejvíce článků vycházejících z produkce ČTK nebylo 

zařazených v žádné sekci, takových textů bylo přes 77 procent, více než 75 procent také 

v podrubrice „Televize“. Kolem padesáti procent článků s podílem ČTK bylo v sekcích 

„Tisk“, „Rádia“ a „Internet“. Méně takových článků bylo v částech „Lidé v médiích“ 

(43%) a „Reklama“ (32%). Nejmenší podíl článků z ČTK byl v „In Medias Res“ (15%). 

Některé články jsou podepsané zkratkou autora a zároveň zkratkou České tiskové 

kanceláře jako dalšího zdroje, například text „Topolánek odmítl debatovat na 

Primě“ 159, který napsal Petr Kočí s přispěním textu České tiskové kanceláře. Podíl ČTK 

na produkci mediální sekce TÝDEN.CZ také viz Příloha č. 6 a Příloha č. 7. 

Zastoupeny jsou i texty z produkce další tiskové agentury, tentokrát světové 

agentury Reuters160. Po dvou článcích vycházejících z produkce Reuters se objevilo 

v podrubrikách „Tisk“, „Televize“, „Internet“ a „Reklama“. Jeden článek od této 

zpravodajské agentury zůstal nezařazen do žádné z nich. 

Nejvíce textů z části s názvem „Tisk“ bylo mimo zkratky ČTK podepsáno 

zkratkou KK (12 článků) nebo PEK (11 článků). Jeden článek je označen zkratkou 

KUL161, tedy pochází z produkce kulturní rubriky TÝDEN.CZ. Pod zkratkou KK píše 

na TÝDEN.CZ Kateřina Křenová, pod zkratkou PEK Petr Kočí. Stejně jako v předchozí 

sekci, i v „Televizi“, napsali nejvíce článků autoři Petr Kočí a Kateřina Křenová, 

většinou pod svými zkratkami. Kateřina Křenová je autorkou devatenácti textů, Petr 

Kočí dvaceti, z nichž jeden podepsal celým jménem162. Další text napsal autor pod 

                                                 
159 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/topolanek-odmitl-debatovat-na-prime_79076.html 
160 Reuters – mezinárodní zpravodajská agentura se sídlem v Londýně, www.reuters.com 
161 http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/czech-press-photo-snimkem-roku-je-havarie-na-d1_83832.html 
162 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/digizmatky-vhaneji-zakazniky-do-naruci-
kabelovkam_89734.html 
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zkratkou MK163 a jeden je označen popiskem Archiv164  jako označením autora, pochází 

tedy pravděpodobně z archivu TÝDEN.CZ. V části „Rádia“ nejvíce textů napsala 

Kateřina Křenová, dva pod celým jménem, čtyři pod zkratkou KK. Dvěma články do 

„Rádií“ ve sledovaném období přispěl Petr Kočí pod zkratkou PEK, po jednom článku 

vyšlo od Michaely Kabátové, Václava Koblence165 a společnou prací redakce pod 

zkratkou RED. Z jedenácti článků v sekci „Internet“ se na sedmi z nich podílel Petr 

Kočí pod zkratkou PEK, na šesti pak Kateřina Křenová pod zkratkou KK. Jeden článek 

zde napsali autoři TÝDEN.CZ ve spolupráci pod zkratkou RED, jeden článek je 

označen zkratkou STP166. V „Reklamě“ téměř polovinu článků, jedenáct z celkových 

pětadvaceti, napsala Martina Trymlová pod celým jménem, pod zkratkami pak Petr 

Kočí (6 článků) a Kateřina Křenová (4 články). V podrubrice „Lidé v médiích“ vyšly 

celkem tři články od Kateřiny Křenové, dva podepsala zkratkou KK a jeden celým 

jménem. Dvěma články podepsanými zkratkou PEK přispěl do této kategorie Petr Kočí. 

Do „In Medias Res“ napsala nejvíc článků Kateřina Křenová pod zkratkou KK. 

Z celkových šestadvaceti jich bylo šestnáct, tedy přibližně 62 procent. Dalšími autory 

byl Petr Kočí pod zkratkou PEK (5 článků) a jeden text byl signován Archiv, pocházel 

tedy z archivu TÝDEN.CZ. 

Z pětaosmdesáti článků nezařazených do ani jedné z výše uvedených kategorií 

napsala sedmnáct Kateřina Křenová pod zkratkou KK. Další tři texty byly signovány 

zkratkou RED, tedy ve spolupráci redakce. Petr Kočí napsal jeden článek pod zkratkou 

PEK167  a jeden pod celým jménem168. Pod celým jménem publikovala jeden článek 

Kristina Šemberová169. Další články napsali autoři pod zkratkami DD (2 texty), MK a 

KB (po jednom textu).  

Celkově byla nejčastějším autorem v mediální rubrice TÝDEN.CZ mimo textů, 

které vycházely z produkce České tiskové kanceláře a zpravodajské agentury Reuters, 

Kateřina Křenová s osmdesáti třemi články, tudíž se podílela na 29 procentech všech 

článků nezařazených nebo v sekcích „Tisk“, „Televize“, „Rádia“, „Internet“, 

„Reklama“ a „Lidé v médiích“. Druhým nejplodnějším autorem byl Ondřej Štindl, 

                                                 
163 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/hvezdu-novy-borhyovou-zastoupi-herecka-
ochotska_95290.html 
164 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/olympiada-prekonala-svetovy-rekord-ve-
sledovanosti_86817.html 
165 http://tyden.cz/rubriky/media/radia/rozhlas-zarizne-gorili-reality-show-priznivci-protestuji_93983.html 
166 http://tyden.cz/rubriky/media/internet/prvni-bloger-z-kvetinace-roste-v-japonske-kavarne_87814.html 
167 http://tyden.cz/rubriky/media/cesky-medialni-trh-ceka-asi-stagnace-propad-zatim-nehrozi_90022.html 
168 http://tyden.cz/rubriky/media/tlustemu-jsem-na-spek-neskocil-rika-janek-kroupa_79666.html 
169 http://tyden.cz/rubriky/media/nemeckym-mediim-klesaji-prijmy-z-reklamy_89905.html 
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v části „Ondřej Štindl čte noviny“ mu ve sledovaném období vyšlo sedmdesát dva 

článků. Petr Kočí měl podíl na padesáti článcích, tedy na necelých 18 procentech všech 

textů. Autorem všech článků ve „Stoletém expresu“ je Ivan Motýl, celkem sestavil 

během sledovaného období sedmnáct článků. Jedenáct článků do „Reklamy“ napsala 

Martina Trymlová. Celkem pět článků bylo napsáno ve spolupráci celé redakce. Čtyři 

články vyšly Michaele Kabátové. Dva články napsal autor píšící pod zkratkou DD a 

stejný počet článků pochází z archivu serveru TÝDEN.CZ. Ostatní autoři přispěli do 

rubriky Média vždy jedním textem, byli to Kristina Šemberová, Václav Koblenc, autoři 

píšící pod zkratkami KB, MK a STP. Jeden článek převzala mediální sekce od rubriky 

Kultura (viz Příloha č. 8).  

Mimo zpravodajské agentury Reuters a České tiskové kanceláře používala ve 

sledovaném období mediální rubrika serveru TÝDEN.CZ mnoho dalších zdrojů. Mezi 

pětici nejčastěji citovaných zdrojů patří zpravodajská agentura Asociated Press170 

citovaná ve třinácti textech. Dále TÝDEN.CZ používal jako zdroj nejčastěji britský 

deník Guardian (9 článků), veřejnoprávní Českou televizi (7 článků), český deník 

Lidové noviny (6 článků) a tiskové zprávy a vyjádření české Unie vydavatelů171 (5 

článků).  

Obecně lze používané zdroje rozdělit do několika kategorií. Zpravodajské 

agentury, mimo těch, jejichž placené služby TÝDEN.CZ využívá, tedy agentury Reuters 

a ČTK172, použila mediální rubrika TÝDEN.CZ také agenturu Associated Press (13 

článků), italskou agenturu ANSA173 (2 články), jedenkrát rakouskou tiskovou agenturu 

APA174 a francouzskou AFP175. Citovány jsou v několika případech i předplacené 

agentury ČTK (4 články) a Reuters (3 články).  

Z ostatních českých médií byla použita jako zdroj sedmkrát veřejnoprávní Česká 

televize, dvakrát televize Nova a jedenkrát TV Barrandov, jedenkrát rádio Frekvence 1, 

                                                 
170AP = Associated Press -  http://www.ap.org/pages/about/about.html 
171 Unie vydavatelů – „Unie vydavatelů byla založena v roce 1990 a je jediným reprezentativním 
sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů 
prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů sdružuje až na jednu výjimku všechny 
vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. 
Pouze časopisy vydává 29 členů, 3 jsou deníková vydavatelství, 4 vydavatelé vydávají deníky, 
suplementy i časopisy a 7 je provozovatelů internetového obsahu, kteří nevydávají periodický tisk. 
Celkem má Unie vydavatelů 43 členů (včetně 3 přidružených členů vydávajících odborné časopisy).“  
- http://www.uvdt.cz/ 
172 „TÝDEN používá zpravodajství agentur Reuters, ČTK, obrazového servisu Reuters, AP a ČTK a 
veřejně přístupných zdrojů.“ – str. 4, Týden. Praha: Mediacop, 2009. Č. 19/2009. 
173 http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/english/english.html 
174 APA = Austria Presse Agentur - http://www.apa.co.at/ 
175 AFP = Agence France-Presse - http://www.afp.com/afpcom/en/content/afp 
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z deníků Lidové noviny šestkrát, Mladá Fronta dnes, ekonomický deník E15 a bulvární 

deník Blesk dvakrát, deník Právo jedenkrát. Z časopisů byl jednou citován týdeník Euro 

a časopis Extra PC. Z internetových zdrojů citovala mediální rubrika TÝDEN.CZ 

jedenkrát zpravodajské servery iDnes.cz176, TN.CZ177 a Aktuálně.cz a webové stránky o 

digitalizaci digizone.cz, aust.cz a leosmares.cz.  

Ze zahraničních médií cituje TÝDEN.CZ v mediální rubrice britský Guardian (9 

článků), americký Wall Street Journal (4 články), dvakrát americké New York Times, 

Independent a Telegraph. Vždy v jednom článku byly uvedeny jako zdroj ruské 

Moscow Times a časopis Ogoňok, polské Polska The Times, slovenský deník Pravda, 

britský Times, Daily Telegraph, bulvár the Sun, týdeník Economist a veřejnoprávní 

televizní a rozhlasová společnost BBC, francouzské le Monde, a L´Expres, německý die 

Welt, rakouská televizní společnost ORF178, americká televize CNN179, arabská televize 

Al-Džazíra, kuchařský časopis Jaimeho Olivera Jaime Magazine, internetové servery 

Global Voices, blogy180 Shaping the Future of the Newspaper, MediaFile, the Social, 

GigaOm a dánská mediální společnost Metro Internalitonal. 

Z odborných časopisů a webů zaměřených na mediální problematiku mediální 

rubrika serveru TÝDEN.CZ použila jako zdroj čtyřikrát český Marketing & Média181, 

dvakrát slovenský server Medialne.sk182 a vždy jeden článek citoval zahraniční časopisy 

Press Business, Editor & Publisher, Folio a český týdeník Strategie. 

TÝDEN.CZ používal jako zdroj také výzkumy několika agentur, které se 

zabývají monitoringem médií, internetu, inzerce a podobně. Čtyřikrát byla jmenována 

agentura MediaSearch, třikrát monitoring inzerce společnosti TNS Media Intelligence, 

dvakrát analýza společnosti Newton Media, výzkumy společností Media Projekt, 

STEM/MARK a mediální odhad agentury OMD. Jedenkrát se v článcích ve sledovaném 

období objevil průzkum polské agentury TNS OBOP, společnost Mediaresearch, 

                                                 
176 iDnes.cz = http://www.idnes.cz – zpravodajský server iDnes.cz, elektronická verze Mladé fronty Dnes 
– vydavatelství Mafra 
177 TN.CZ = http://www.tn.cz – zpravodajský server televize Nova  
178 ORF = Österreichischer Rundfunk - http://www.orf.at/ 
179 CNN = Cable News Network - http://www.cnn.com/ 
180 Blogování = „psaní deníkových zápisků na www stránky. Autoři do blogů zapisují spíše postřehy 
z každodenního života, úvahy a komentáře k aktuálnímu dění, často doplňované o odkazy na zajímavé 
www-stránky.“ str. 31. Kolektiv autorů pod vedením Barbory Osvaldové a Jana Halady: Praktická 
encyklopedie žurnalistiky. Praha: Nakladatelství Libri, 2002. 240 s. 
181 Marketing  & Média  = „jediný český člen mezinárodní sítě časopisů o marketingové komunikaci a 
médiích NIMM. Každé pondělí přináší nejen aktuální informace o dění v oboru, ale i podrobné a 
analytické články ze světa marketingu, reklamy a médií. To vše je doplněno o data a komentáře.“ - 
http://mam.ihned.cz/ 
182 Medialne.sk = slovenský server o médiích  - http://medialne.etrend.sk/vsetky-media/ 
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kancelář ověřování nákladů ABC ČR, Mediaprojekt, analýza Newton Media, společnost 

Nielsen Media Research, agentura Median, údaje statistiky Navrcholu.cz, měření firmy 

comScore, údaje sprojektu NetMonitor a měření posílanosti videí Viral Video Chart. 

Ze státních a oborových mediálních institucí cituje TÝDEN.CZ v mediální 

rubrice pětkrát českou Unii vydavatelů a čtyřikrát Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání. Jedenkrát byla použita jako zdroj irácká monitorovací organizace pro svobodu 

tisku, britská obdoba české rady pro reklamu ASA183, americká novinová asociace 

NAA 184, poradenská společnost Pricewaterhouse Coopers, Mezinárodní federace 

fonografického průmyslu (IFPI)185, Asociace televizních organizací (ATO)186, 

společnost Reportéři bez hranic187 a Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA)188. 

Dále je citováno také vyjádření české Rady pro reklamu189, Českého telekomunikačního 

úřadu190, z legislativních zdrojů pak Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání č. 

231/2001 Sb.191 a směrnice Evropské komise o audiovizuálních službách. Čtyřikrát byly 

zdrojem různé odborné konference, například konference tel.com192, konference Web 

2.0 v Berlíně193, konference agentury Oglivy v Praze194 a odborná konference Forum 

Media 2008195. Ve třech případech byly zdrojem pro článek v mediální rubrice 

TÝDEN.CZ hospodářské výsledky služeb uložené ve sbírce listin, dvakrát byly citované 

zahraniční vědecké časopisy Pediatrics a British Journal of Psychiatry. Dalšími 

                                                 
183 ASA = Advertising Standarts Authority - http://www.asa.org.uk/asa/about/ 
184 NAA  = Newspaper Association of America - http://www.naa.org/ 
185 IFPI  = International Federation of the Phonographic Industry - 
http://www.ifpi.org/content/section_about/index.html 
186 ATO  = Asociace televizních organizací = http://www.ato.cz/ 
187 Reportéři bez hranic = Reporters without Boarders - 
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=20 
188 ENPA = European Newspaper Publihers´ Association - http://www.enpa.be/ 
189 Rada pro reklamu – „ byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých 
evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy. Cílem Rady je dosažení 
čestné, legální, decentní, a pravdivé reklamy na území České republiky. (…) Rada pro reklamu je od roku 
1995 řádným členem EASA – Evropské asociace samoregulačních orgánů.“ - 
http://www.rpr.cz/cz/index.php 
190 ČTÚ – Český telekomunikační úřad – „byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o elektronických komunikacích) ke dni 
1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, 
včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a 
poštovních služeb. – www.ctu.cz 
191 http://www.rrtv.cz/cz/static/zakony/pdf/231-2001.pdf 
192 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/ct-zvazuje-poplatky-za-kazdy-pocitac-s-internetem_88960.html 
193 http://tyden.cz/rubriky/media/internet/co-dal-s-internetem-par-odpovedi-z-berlina_86810.html 
194 http://tyden.cz/rubriky/media/reklama/reklamni-agenti-miri-do-socialnich-siti_88834.html 
195 http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/skoncila-zlata-era-bulvarniho-tisku-v-cesku_89178.html 
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citovanými zdroji byla telekomunikační společnost SES Astra, provozovatel kabelové 

televize UPC, společnost Apple a žebříček Technology fast 500 EMEA196.  

 Několikrát TÝDEN.CZ citoval svoje vlastní služby jako je diskuse pod 

článkem197 a twitterovací síť TÝDEN.CZ198.  

4. 4. Žánry 

Většina z celkového počtu pěti set šesti článků, které se v rubrice Média objevily během 

sledovaného období od září do prosince 2008, bylo napsáno v žánru zpráva.   

Ve zpravodajských sekcích „Tisk“, „Televize“, „Rádia“, „Internet“, „Reklama“, 

„Lidé v médiích“ a „In Medias Res“ se během třetí třetiny roku 2008 objevilo celkem 

dvě stě dvacet pět článků. Naprostá většina z nich byla zpráv. Zpráva je definována jako 

„žurnalisticky zpracovaná informace o něčem, co se stalo nebo nestalo, stane nebo 

nestane, nebo o změně nějakého stavu. Fakta, děje nebo myšlenky při tom pouze 

zaznamenává, sumarizuje a konstatuje. (…) nekomentuje je a nepokouší se o nalýzu 

nebo hledání příčin a důsledků, maximálně naznačí nepopiratelné a jednoznačné 

souvislosti.“199  

 Výjimečnou zprávou byla v části serveru TÝDEN.CZ o médiích zveřejněná 

tisková zpráva o odchodu šéfredaktora tištěné verze časopisu Týden a mediálního 

ředitele vydavatelství Mediacop Dalibora Balšínka. Článek rekapituloval jeho působení 

ve vydavatelství a přinesl vyjádření majitele Mediacopu Sebastiana Pawlowski a 

odcházejícího šéfredaktora Balšínka.  

Druhým nejčastějším žánrem byl rozhovor, v mediální rubrice se ve sledovaném 

období objevilo pět. Většinou se jedná o poměrně rozsáhlý text o rozsahu od pěti a půl 

tisíce do více než čtrnácti tisíc znaků. Rozhovor s investigativním novinářem a 

spisovatelem Jankem Kroupou vyšel 9. září 2008. Text s názvem „Tlustému jsem na 

špek neskočil, říká Janek Kroupa“200 má 11 566 znaků. Autorem rozhovoru je Petr 

Kočí, který položil celkem dvacet devět otázek. Tématem byla reportáž o takzvané 

„kauze Morava“ z cyklu Natvrdo vysílaná televizí Nova. Petr Kočí se ptal na podmínky, 

které Nova Kroupovi stanovila při natáčení a výsledné podobě reportáže. Autor článku 

vysvětluje princip „undercover metodu“: „Undercover metoda, tedy způsob práce, kdy 

                                                 
196 EMEA = - http://www.emea.cz/ 
197 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/digizmatky-vhaneji-zakazniky-do-naruci-
kabelovkam_89734.html 
198 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/ct-zvazuje-poplatky-za-kazdy-pocitac-s-internetem_88960.html 
199 Str. 24 – Kolektiv autorů. Zpravodajství v médiích. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 155 s. 
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neprozradíte svoji identitu, je postup, který novináři používají nejmíň 200 let, aby se 

dostali k informacím, které má veřejnost právo znát a nemůže se k nim jinak dostat.“24  

Další rozhovor vedla Kateřina Křenová s programovým ředitelem Českého 

rozhlasu Richardem Medkem. Text s názvem „Medek: Kauza Wave je okrajovou 

záležitostí“201 má 11 348 znaků a autorka programovému řediteli Českého rozhlasu 

položila dvacet čtyři otázek. Tématem rozhovoru bylo Medkovo vyjádření, že 

posluchači programu Českého rozhlasu Radio Wave jsou „menšinová skupina podle 

mého názoru není budoucností tohoto národa, anebo jenom velice ojediněle“24 a jeho 

kritický názor na program, jeho alternativní zaměření a domnělou propagaci fašismu, 

které se mělo rádio dopustit.  Řeč přišla také na případnou analogovou rozhlasovou 

stanici Českého rozhlasu, která by vysílala pro mládež. „Já si myslím, že by měl mít 

stanici pro mladé na analogu. Český rozhlas bohužel nemá technický prostor na to, aby 

vytvořil celoplošně šířenou analogovou stanici pro mládež. Kdyby to bylo možné, tak už 

před těmi třemi lety tato varianta zvítězila a já bych si to moc přál. Ale zřejmě to čeká 

až na věk digitalizace rozhlasového éteru, který je oproti televiznímu tak trochu 

v nedohlednu,“24 řekl v rozhovoru Medek.   

 Třetí rozhovor vyšel v mediální rubrice TÝDEN.CZ 24. listopadu 2008. Text 

opět od autora Petra Kočího, který nazval „S Putinem jezdím na daču, říká šéf agentury 

ITAR-TASS“202, osvětluje fungování ruské státní tiskové agentury pohledem jejího 

ředitele Vitalija Ignatěnka, který do Prahy přijel na Světové zasedání asociace ruského 

tisku. Rozhovor má celkem 8 483 znaků, autor položil dvacet otázek. Tématem 

rozhovoru byl vztah ruské agentury k ČTK, postavení agentury v Rusku a vlivu Kremlu 

na ní: „Máme tam dva telefony s přímým spojením na Kreml. Dřív neustále zvonily a 

bylo možné jimi ITAR-TASS řídit. Stačilo zavolat a bylo to zařízené. Dnes mlčí a my 

můžeme v klidu pracovat.“25. Rozhovor se stočil i ke svobodě slova: „Ideální svoboda 

slova neexistuje nikde. Je to pitomost, kterou si někdo vymyslel. Spíš je to otázka 

profesionality. Pokud je novinář opravdový profesionál, nemusí svobodu slova řešit. 

(…) Od roku 1992 je cenzura zakázána zákonem, nemáme žádnou instituci, která by se 

zabývala cenzurou sdělovacích prostředků.“25 

 Ve čtvrtém rozhovoru z 2. prosince 2008, zařazeném do sekce „Lidé v médiích“, 

se autorka Martina Trymlová dotazovala britského reklamního tvůrce Trevora 

                                                                                                                                               
200 http://tyden.cz/rubriky/media/tlustemu-jsem-na-spek-neskocil-rika-janek-kroupa_79666.html 
201 http://tyden.cz/rubriky/media/radia/medek-kauza-wave-je-okrajovou-zalezitosti_89737.html 
202 http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/s-putinem-jezdim-na-dacu-rika-sef-agentury-itar-tass_92013.html 
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Beattieho, který je považován za „ikonu britské reklamy 90. let“203. Článek má 5 639 

znaků, autorka se ptala na jedenáct otázek. Tématem textu „Evropské reklamě chybí 

svébytnost. Je to miniamerika“27 je jeho současná reklamní činnost, názory na soudobou 

reklamu, politickými názory na vývoj v Americe a vlivu finanční krize na reklamní 

průmysl. „V Anglii se agenturám v době recese tradičně daří. Myslím, že ten tlak na 

efektivitu a změna zvyků na straně spotřebitelů skvěle funguje. Ano, některé firmy 

mohou mít potíže a budou šetřit, je ale paradoxně mnoho klientů, kteří na recesi 

vydělají,“ komentoval krizi Beattie.  

 Poslední, pátý rozhovor z 21. prosince 2008 vedla Kateřina Křenová s novou 

ředitelkou zpravodajských stanic, nástupkyní Barbary Techecí v Českém rozhlase 

Hanou Hikelovou. Tento nejdelší text, který se ve sledovaném období na serveru 

TÝDEN.CZ v mediální rubrice objevil, měl 14 101 znak a byl zařazen do části rubriky s 

názvem „Lidé v médiích“. Hana Hikelová odpovídala na šestnáct otázek Kateřiny 

Křenové. Tématem článku „Nová šéfka rozhlasového zpravodajství: Nejsem mesiáš“204 

byly plány Hikelové ve vedení zpravodajství Českého rozhlasu a Rádia Česko, která 

chce „posílit ekonomické zpravodajství, omezit plýtvání lidskou prací a zlepšit 

spolupráci mezi regionálními stanicemi a centrem. Hodlá také omezit perličky a 

zajímavosti ze zahraničí ve prospěch skutečných zpráv“ 205 

Dalším typem článku, který se ve sledovaném období objevil v rubrice Média 

dvakrát, je shrnující materiál o nejdůležitějších mediálních událostech roku 2008.  

V prvním z nich, který vyšel 31. prosince 2008, autorka Kateřina Křenová vyzdvihla 

v textu „Co se událo v roce 2008 v médiích“206 následující mediální události. 

Událostmi, které podle ní ovlivňovaly celý rok, byla výročí let 1938 a 1968 a přechod 

z analogového vysílání na digitální signál. V lednu byly vybrány změny v Radiožurnálu 

související s Barbarou Tachecí a začátek debat o tiskovém zákoně na Slovensku, 

v únoru změna zpravodajství televize Prima a konec působení Tachecí na Radiožurnálu. 

V březnu spustila BBC arabskou televizi, do televize Prima přišel nový generální ředitel 

a do České republiky přijela Paris Hiltonová. Z dubnových událostí Kateřina Křenová 

vybrala spojení bezplatných deníků Metro a Metropolitní expres a propouštění 

                                                 
203 http://tyden.cz/rubriky/media/reklama/evropske-reklame-chybi-svebytnost-je-to-
miniamerika_93298.html 
204 http://tyden.cz/rubriky/media/lide-v-mediich/nova-sefka-rozhlasoveho-zpravodajstvi-nejsem-
mesias_97113.html 
205 http://tyden.cz/rubriky/media/lide-v-mediich/nova-sefka-rozhlasoveho-zpravodajstvi-nejsem-
mesias_97113.html 
206 http://tyden.cz/rubriky/media/co-se-udalo-v-roce-2008-v-mediich_98273.html 
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v Thompson Reuters. V květnu autorka zvolila spuštění zpravodajského webu TN.CZ 

televize Nova a výtku, kterou dostal ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík kvůli rádiu 

Wave. V červnu byl mezi mediálními událostmi nejdůležitější start zpravodajské 

televize Z1 a otištění fotografií nahé Jiřiny Bohdalové v dnes již zaniklém bulvárním 

deníku Aha!. Červencovými událostmi, které TÝDEN.CZ vyzdvihnul, byla změna 

šéfredaktora Reflexu a odškodné pro rodinu mrtvého, jehož fotky média zveřejnila, 

srpnovými koupě vydavatelství Economia Zdeňkem Bakalou, ukončení analogového 

vysílání Radia Wave a olympijské hry v Číně. V září médii podle Křenové nejvíce 

hýbala kauza poslance Moravy, konec kulturní redakce České televize, udělení 

licence207 české mutaci MTV a spuštění televize Evropského parlamentu. Vyjádření 

programového ředitele Českého rozhlasu Richarda Medka o tom, že posluchači Radia 

Wave nejsou budoucností národa, a zahájení soudu s domnělými vrahy ruské novinářky 

Anny Politkovské byly vybrány z říjnových událostí. Listopad byl v médiích ve 

znamení krize na českém mediálním trhu, stěhování rádia Svobodná Evropa do nové 

budovy a francouzského prezidenta Sarkozyho v týdeníku Reflex. Z mediálních událostí 

posledního měsíce roku 2008 autorka článku vybrala zamítnutí zákazu zveřejňování 

odposlechů Senátem České republiky, propouštění v redakcích českých médií, konec 

reality show Českého rozhlasu a pražské zoologické zahrady Odhalení o životě goril a 

obvinění generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka z porušení lustračního 

zákona při výběru zaměstnance. 

Druhý shrnující článek se týkal jenom událostí s tématem internet. Stejná 

autorka, Kateřina Křenová, vybírala v každém měsíci nejdůležitější mediální události. 

Text „Co se událo v roce 2008 na internetu“208 vyšel již 26. prosince 2008. Lednovými 

zprávami byla pokuta za nelegální šíření filmu Simpsonovi na internetu a spuštění 

vyhledavače WikiSearch. V únoru vybrala autorka spojení Centra a Atlasu a ztroskotání 

jednání o prodeji Yahoo Microsoftu, v březnu uvedení protiislámského film Fitna na 

internetu, třímilionový sponzorský dar pro Wikipedi a restrukturalizace portálu eBay 

spojenou s propuštěním. Nejdůležitějšími dubnovými událostmi byly spekulace o 

jednáních Microsoftu se Seznamem, zavedení služby PaySec bankou ČSOB a nová 

možnost sledování uprchlíků přes Google Earth, nejdůležitějšími květnovými spuštění 

                                                 
207 Vysílací licence = „V rozhlasové a televizní praxi dokument, který opravňuje právnickou či fyzickou 
osobu k provozování rozhlasového či televizního vysílání. V České republice uděluje licence Rada ČR 
pro rozhlasové a televizní vysílání.“ - str. 28 - ŠMÍD, M. Stručný slovník elektronických médií. Praha : 
Karolinum, 1996. 57 s. 
208 http://tyden.cz/rubriky/media/internet/co-se-udalo-v-roce-2008-na-internetu_97607.html 
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zpravodajského portálu televize Nova TN.CZ, nákup Jyxo společností CME, spuštění 

vyhledavače Google v češtině a růst paušálu za stahování hudby na I-legálně.cz. 

V červnu média nejvíce zajímalo spuštění Facebooku v češtině, nová verze 

internetového prohlížeče Firefox, uvolnění pravidel pro tvorbu koncovek webových 

adres a internetové dražby klubu prezidenta Václava Klause a i života jednoho britského 

občana. Červenec byl v médiích ve znamení nové firmy Cuil z dílny bývalých vývojářů 

Googlu, zpřístupnění internetové encyklopedie Knol vyhledávače Google a smrti 

nejstarší blogerky světa. Srpnovými nejdůležitějšími zprávami ze světa internetu byl 

film o zakladateli Facebooku a celodenní vysílání televize na zpravodajském serveru 

iDnes. V září autorka vybrala spuštění internetového prohlížeče Google Chrome, v říjnu 

uvedení do provozu digitálního archivu Paměť národa, nový většinový vlastník 

internetového obchodu Vltava Stores, nové satelitní snímky České republiky na Googlu 

a spuštění YouTube v češtině. Listopadovými nejdůležitějšími zprávami bylo zvolení 

webu Bezrealitky projektem roku v anketě Křišťálová Lupa 2008, spuštění digitální 

knihovny Evropské unie a odstoupení Jerryho Yanga z Yahoo. V posledním měsíci roku 

2008 vybrala autorka článku informaci o stahování klipů Warner Music Group 

z YouTube, propouštění v on-line deníku Aktuálně.cz, spojení internetových obchodů 

Kasa.cz a Obchodní dům.cz a dosažení počtu více než půl milionu českých domén. 

Dalším žánrem, který se objevuje sice jen v jedné sekci „Ondřej Štindl čte 

noviny“, je komentář. Těchto publicistických textů je na TÝDEN.CZ v mediální rubrice 

sedmdesát dva. „Komentáře by měly především napomoci orientovat se ve zpravodajské 

a názorové záplavě. Měly by také přispívat k utváření politického názoru a ke kontrole 

mocenských struktur.“209 Pomoci čtenáři orientovat se ve zpravodajské záplavě se 

Ondřej Štindl snaží tím, že vybere nejdůležitější zprávy z hlavních českých deníků, 

seriózních i bulváru. Vybrané zprávy pak vzájemně porovnává a komentuje.  

Další typ článku, který má své místo ve Stoletém expresu, je vlastně sled 

několika krátkých zpráv, který je uvedený jedním shrnujícím odstavcem spíše 

publicistického rázu. 

4. 5. Rozsah 

Rozsah textů je jeden z významných znaků, který odlišuje internetová média od 

tištěných. Zpravodajství na webu není limitováno plochou na papíře, může se věnovat 

                                                 
209 Str. 58 - RU ß-MOHL, S. BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika. Praha: Grada Publishing, 2005. 316 s. 



Bakalářská práce  Mediální rubrika webového 
zpravodajského serveru TÝDEN.CZ 

45 
 

tématu rozsáhleji. Jediným limitujícím faktorem je udržení pozornosti čtenáře až do 

konce delších textů.  

 Nejkratším článkem je text „Aktuálně moderuje všechny diskuze“210 autorky 

Kateřiny Křenové z podrubriky „In Medias Res“, který má bez titulku, autora, data, 

času a autora fotografií 236 znaků včetně mezer. Naopak nejdelším textem je rozhovor 

stejné autorky, Kateřiny Křenové, s názvem „Nová šéfka rozhlasového zpravodajství: 

Nejsem mesiáš“211 který má 14 101 znaků, což je přibližně šest a půl normostrany.  

 Z celkového počtu tří set deseti článků v částech „Tisk“, „Televize“, „Rádia“, 

„Internet“, „Reklama“, „Lidé v médiích“ a nezařazených do žádné z nich je třicet pět 

článků kratších než tisíc znaků.  Největší počet, více než polovina článků, celkem sto 

padesát, má mezi tisícem jedním znakem a dvěma tisíci znaky. Sedmdesát pět článků, 

tedy druhý nejvyšší počet, mělo mezi dvěma tisíci jedním znakem a třemi tisíci znaků. 

Od tří tisíc jednoho znaku do čtyř tisíc znaků má celkem dvaadvacet článků. Více než 

čtyři tisíce jeden znak a zároveň méně než pět tisíc znaků mají čtyři články, větší počet 

znaků než pět tisíc jeden má celkem osm článků, z nichž pět jsou rozsáhlé rozhovory 

(viz kapitola 4. 4. Žánry). Rozdělení rozsahu článků podle jednotlivých podrubrik viz 

Příloha č. 5.   

4. 6. Objektivita a chyby 

Ve sledovaném období do září do prosince roku 2008 se autoři mediální rubriky 

Týden.cz dopustili několika prohřešků proti oddělování zpravodajství a názor, 

dodržování objektivity textů a dalších chyb. Některé z nich byly přímo i proviněním 

proti Etickému kodexu Týdne212, ke kterému se ovšem TÝDEN.CZ nikde veřejně 

nepřihlásil. Sama mediální rubrika na serveru TÝDEN.CZ přináší články o pochybení 

ostatních médií. 

 Například v článku „Rada nechá přeměřit pokrytí rozhlasových stanic“213 u 

první citace uvádí autor pouze příjmení citovaného předsedy Rady pro rozhlasové a 

televizní vysílání Václava Žáka, u druhé citace pak jeho plné jméno a funkci. Správný 

postup je opačný, nejprve celé jméno, poté příjmení. V několika případech se ve 

zpravodajských článcích objevují publicistické, až umělecké postupy. Například článek 

                                                 
210 http://www.tyden.cz/rubriky/media/in-medias-res/aktualne-cz-moderuje-vsechny-diskuze_88779.html 
211 http://tyden.cz/rubriky/media/lide-v-mediich/nova-sefka-rozhlasoveho-zpravodajstvi-nejsem-
mesias_97113.html 
212 http://ceskaskola.cz/files/download/kodex.htm 
213 http://tyden.cz/rubriky/media/radia/rada-necha-premerit-pokryti-rozhlasovych-stanic_96679.html 
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„Rozhlasové seriály se vracejí“214 začíná hodnotícím názorem „zlaté časy rádia už se 

nikdy nevrátí,“ který nelze ověřit a ze dvou nezávislých zdrojů už vůbec ne. Někdy 

použil autor nezpravodajsky hodnotící přívlastek, například v článku „Pokus oslovit 

mladé hororem s Hanychovou moc nevyšel“215 autor píše o „divném“ hororu se zombies 

a Agátou Hanychovou v hlavní roli. Názory redaktorů zaznívají také ve dvou dalších 

článcích, v textu „Mikuláš od ministerstva životního prostředí: nový web“216 redaktor 

doufá, že webové stránky ministerstva životního prostředí nemají zelenou barvu jen 

„kvůli tomu, že resortu šéfuje předseda Strany zelených Martin Bursík“ a v článku 

„Obama má plakáty v počítačové hře“ 217 hodnotí autor české politiky: „ Čeští politici 

zatím reklamní potenciál videoher neobjevili. V kampani před volbami do senátu a 

krajů zůstali u webových stránek s nudnými texty a důkladně vyretušovanými 

fotografiemi, ti nejpokrokovější si osahávají sociální síť Facebook.“. V jednom dalším 

článku „ ČT chystá Den D, šanci pro šílené vynálezce“218 není jasné, čí názor autor 

v článku prezentuje. Tvrzení „Typově by se do pořadu hodil například zakladatel 

sázkové kanceláře Fortuna Michal Horáček“ může být jak názor autora článku, tak 

šéfdramaturga Centra zábavné tvorby Televizního studia Brno Jana Součka. 

 V jednom článku se mediální rubrika serveru TÝDEN.CZ potýkala 

s objektivitou. Svoje sympatie dává autor najevo v článku „Rozhlas zařízne gorilí 

reality show. Příznivci protestují“219, kde stojí na straně zastánců rušeného pořadu. 

Jeden článek dokonce opomenul presumpci neviny, tedy fakt, že obžalovaný, dokud mu 

není trestný čin prokázán, musí být považován za nevinného. K tomuto pochybení došlo 

v textu s názvem „Herec z mafiánského seriálu čelí obvinění z vraždy“220. 

Pravděpodobně chybou při psaní vzniklo pochybení, které velkou kauzu týrání dětí, 

přesunulo z moravské Kuřimi do středočeského města Kouřim v článku „Novinářům se 

nelíbí zákaz zveřejňování odposlechů“ 221. Ve dvou článcích se objevily informace, které 

měly velmi nízkou zpravodajskou hodnotu. Šlo o text „Vláda postaví tiskové středisko 

za 27 milionů“ 222, kde autor napsal: „Už ve čtvrtek při zahájení kampaně před 

                                                 
214 http://tyden.cz/rubriky/media/radia/rozhlasove-serialy-se-vraceji_79492.html 
215 http://tyden.cz/rubriky/media/reklama/pokus-oslovit-mlade-hororem-s-hanychovou-moc-
nevysel_87181.html 
216 http://tyden.cz/rubriky/media/internet/mikulas-od-ministerstva-zivotniho-prostredi-novy-
web_94298.html 
217 http://tyden.cz/rubriky/media/reklama/obama-ma-plakaty-v-pocitacove-hre_85288.html 
218 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/ct-chysta-den-d-sanci-pro-silene-vynalezce_86584.html 
219 http://tyden.cz/rubriky/media/radia/rozhlas-zarizne-gorili-reality-show-priznivci-protestuji_93983.html 
220 http://tyden.cz/rubriky/media/televize/herec-z-mafianskeho-serialu-celi-obvineni-z-vrazdy_91369.html 
221 http://tyden.cz/rubriky/media/novinarum-se-nelibi-zakaz-zverejnovani-odposlechu_88941.html 
222 http://tyden.cz/rubriky/media/tisk/vlada-postavi-tiskove-stredisko-za-27-milionu_78998.html 
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předsednictvím byl sál v přízemí Strakovy akademie vybaven velkoplošnou obrazovkou. 

Premiér Mirek Topolánek a vicepremiér Alexandr Vondra neseděli jako obvykle za 

stolem, ale na otázky odpovídali ve stoje a s mikrofonem v ruce.“. Podobně v textu 

„Obchodním ředitelem televize Óčko se stal Jiří Pomezný“223 se píše, že: „Ve volném 

čase Jiří Pomezný fotografuje, v zimě lyžuje.“  

  

                                                 
223 http://tyden.cz/rubriky/media/lide-v-mediich/obchodnim-reditelem-televize-ocko-se-stal-jiri-
pomezny_89171.html 
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5. Závěr 

Vliv internetového zpravodajství ve srovnání s ostatními druhy médií neustále roste, 

několikrát denně navštíví nějaký zpravodajský server na internetu téměř polovina 

veškeré populace224.  Server TÝDEN.CZ měl ve sledovaném období, konkrétně v říjnu 

2008, návštěvnost kolem čtyř set tisíc odhadovaných čtenářů.  

V části o médiích na zpravodajském serveru TÝDEN.CZ vyšlo ve sledovaném 

období od 1. září do 31. prosince 2008 celkem tři sta devadesát devět článků. Většina z 

nich byla rozdělena do podrubrik „Tisk“, „Televize“, „Rádia“, „Internet“, „Reklama“, 

„Lidé v médiích“, „Stoletý expres“, „Ondřej Štindl čte noviny“ a „In Medias Res“. 

Prvních šest jmenovaných sekcí je vyloženě zpravodajských a věnují se informování o 

médiích, jejichž názvy nesou. „Stoletý expres“ přináší články složené vždy z několika 

krátkých textů, které výhradní autor zde publikovaných článků, Ivan Motýl, vybral ze 

sto let starých novin. V části s názvem „Ondřej Štindl čte noviny“ se objevují 

komentářové texty, ve kterých jejich autor vždy shrnuje nejdůležitější zprávy, které 

přinesly daný den české deníky. „In Medias Res“ má svoji obdobu v tištěné verzi Týdne 

a věnuje je kritice chyb ostatních českých a světových médií a vyzdvihávání zajímavých 

mediálních faktů. 

Tištěná a elektronická verze Týden a TÝDEN.CZ nesou několik odlišností, které 

umožnily další vývoj novinářských standardů. Mezi nejvýraznější patří rychlost a 

četnost informování spojená se zpožděním daným týdenní periodicitou tištěného Týdne. 

Ačkoliv je médiím ve společenském týdeníku věnováno poměrně velké množství 

prostoru, dvě až tři strany, mediální rubrika na serveru TÝDEN.CZ přináší několik 

článků denně. Internetové zpravodajství může tedy pružněji reagovat na aktuální vývoj 

a lépe postihnout téma v jeho jednotlivých fázích. 

Dále hraje roli rozsah článků, který na internetu nelimituje velikost stránky. 

Články v rubrice Média měly od dvou set třiceti do více než čtrnácti tisíc znaků včetně 

mezer. Takový rozdíl mezi krátkými, několikařádkovými texty a rozsáhlými rozhovory 

o více než deseti tisících znacích, by nebyl v tištěném periodiku možný. Tištěná 

periodika mají přesně daný layout225, který není příliš variabilní. Téměř volná délka 

textů je další výhodou internetového zpravodajství vůči tištěnému, protože autor článku 

se může více věnovat obsahu článku a nemusí brát takový zřetel na počet jeho znaků. 

                                                 
224  http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/ 
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Internetové zpravodajství využívá také principu hypertextu a pomocí odkazů 

(takzvaných linků) propojuje vzájemně texty, které spolu historicky nebo tematicky 

souvisejí. Tato možnost je na TÝDEN.CZ využita v třiatřiceti procentech článků. Server 

využívá této možnosti v rubrice Média málo. Ostatní zpravodajské servery přidávají 

ke každému článku zpravidla alespoň jeden odkaz, v ostatních rubrikách serveru 

TÝDEN.CZ je také možnost odkazování využita více. 

Oproti tištěným médiím může internet k článkům přidávat více fotografií, nebo 

dokonce video, celou fotogalerii a infografiku. Alespoň jedna ze zmíněných možností je 

vložena do čtyřiceti dvou článků. Ve srovnání s celkovým počtem tří set deseti článků je 

to jen v patnácti procentech. TÝDEN.CZ tedy nevyužívá této možnosti dostatečně, 

některé články nemají dokonce ani základní fotku, kterou server přikládá zpravidla ke 

všem textům. Server se soustřeďuje především na obsah, méně na formu a zábavnost 

čtení. V ostatních rubrikách tohoto serveru není situace tak markantní. 

Rozsah témat, kterým se mediální rubrika ve sledovaném období věnovala, byl 

poměrně dost široký. Docházelo k opakování témat, která považovali autoři serveru 

TÝDEN.CZ za důležitá. Tématem, které se opakovalo nejčastěji velmi často, byly 

důsledky finanční krize na média, jako je pokles inzerce, propouštění zaměstnanců, 

snižování periodicity médií a jejich rušení. Mezi další často opakovaná témata patřil 

proces přechodu analogového vysílání na digitální signál a televizní pořady, konkrétně 

jejich rušení, nové pořady, jejich sledovanost a podobně, dále se často objevilo téma 

personálních změn v médiích. Tato témata mediální rubrika zpracovala na příkladu 

mnoha různých médií, mimo tématu digitalizace a televizních pořadů, které se týkaly 

jen podrubriky „Televize“. Některým kauzám se ve sledovaném období věnovala 

mediální sekce TÝDEN.CZ dlouhodobě. Například soudu s údajnými vrahy ruské 

novinářky Politkovské, kauze obviněné rozhlasové stanice Českého rozhlasu Radio 

Wave z propagace fašismu nebo zákazu vstupu neizraelských novinářů do pásma Gazy. 

 O žádném konkrétním médiu nebylo informováno o mnoho více než o ostatních, 

výběr byl poměrně vyvážený. Nejčastěji jmenovanými médii byly čtyři celostátní 

televize, rubrika „Televize“ měla ovšem největší počet článků. Dále se často objevoval 

Český rozhlas, Frekvence 1 a Evropa 2. Z celostátních deníků Mladá fronta, Lidové 

noviny a Hospodářské noviny. Vícekrát byl v článcích zmiňován také internetový 

vyhledavač Google. Výběr médií, o kterých se píše nejčastěji, odpovídá jejich 

                                                                                                                                               
225 Layout = rozložení a rozsah článků na stránkách periodika 
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důležitosti na českém mediálním trhu. Jedná se většinou o média celostátního rozsahu, 

nejčastěji veřejnoprávní.  

 Další sledovanou charakteristikou bylo geografické rozdělení zpráv. V rubrice se 

nejčastěji objevovaly články týkající se českého mediálního trhu jako celku, o 

regionálních tématech se píše jen v osmnácti textech. Časté je také informování o 

zahraničních médiích, celkem 129 článků se věnuje zahraničí, šest se týkalo evropského 

mediálního prostoru a dvacet pět mělo celosvětový rozsah. TÝDEN.CZ pravděpodobně 

nemá ambici informovat o regionálních médiích. Téměř jediné téma, kde se řeší 

regionální problematika, je postupné zavádění digitálního vysílání v jednotlivých 

částech České republiky. Jinak je zpravodajství zahraniční a domácí poměrně vyvážené. 

Domácích zpráv je samozřejmě více, protože podle zpravodajských hodnot blízkosti a 

dopadu mají pro diváka vyšší relevanci. 

Na autorství článků má velký podíl Česká tisková kancelář a zahraniční 

zpravodajská agentura Reuters, jejichž zpravodajský servis si Týden předplácí. Mezi 

další autory, kteří píší v rubrice nejčastěji, jsou Kateřina Křenová a Petr Kočí. Dále je 

velký počet článků od autora Ondřeje Štindla v podrubrice „Ondřej Štindl čte noviny“. 

Podíl článků vycházejících z produkce agentur, ať už přímo nebo jako zdroje, tvoří více 

než dvě třetiny, což může mít za následek nevýraznost zpravodajství a malou originalitu 

mezi ostatními médii zabývajícími se stejnými tématy. Málokdy se objeví nějaké téma, 

se kterým by přišlo jenom jedno médium bez pomoci agentury.  

V naprosté většině článků převažuje žánr zprávy, v sekcích „Tisk“, „Televize“, 

„Rádia“, „Internet“, „Reklama“, „Lidé v médiích“ a „In Medias Res“ téměř výhradně 

s výjimkou pěti rozhovorů a dvou složených zpráv. V části s názvem „Ondřej Štindl čte 

noviny“ byly výhradně komentáře, celkem dvaasedmdesát. „Stoletý expres“ přináší také 

složené zprávy. Obecně se dá říci, že mediální rubrika TÝDEN.CZ využívá poměrně 

malý počet žánrů. Ostatní podobné sekce dalších médií ovšem většinou přicházejí jen se 

zprávami, výjimečně s komentáři, tudíž situace je zde ještě horší. Přesto by neuškodilo, 

kdyby se ve zpravodajství o médiích objevovalo více různých žánrů. 

Přes veškeré uvedené kvality se autoři v mediální rubrice dopustili několika 

pochybení proti striktnímu oddělování zpravodajství a názorů, dodržování objektivity 

textů a dalších chyb.  

Celkově se dá říci, že mediální rubrika zpravodajského serveru TÝDEN.CZ je 

na české mediální scéně výjimečná svým rozsahem, každý den se zde objeví několik 

nových článků. Zpravodajství se věnuje většinou důležitým tématům a médiím, jejich 
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výběr je vyrovnaný. K novým faktům autoři většinou přinášejí dostatečný background 

přímo v textu a často i pomocí linků na další články. Odkazy na další články by autoři 

mohli využívat častěji, stejně jako různé druhy infografiky. Dále by se mohlo snížit 

procento článků využívajících produkty České tiskové kanceláře.  

Shrneme-li informace získané z článků ve sledovaném období od 1. září do 31. 

prosince 2008 mediální rubrika zpravodajského serveru TÝDEN.CZ se snaží přinášet 

rozmanité a kvalitní články o českých a zahraničních médiích. Tato sekce o médiích je 

samostatně fungujícím systémem a plnohodnotnou zpravodajskou rubrikou, nejen 

místem pro zveřejňování článků otištěných na mediálních stránkách Týdne na webu. 
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6. Resumé 

Three hundred ninety-nine texts was published in „Media“ section of the news 

server on the internet called TÝDEN.CZ between the 1st September and 31st December 

2008. The news production was classified into nine sections called “Printed media”, 

“Television”, “Radios”, “Internet”, “Advertisement”, “People in media corporations”, 

“Hundred-years-old express”, “Ondřej Štindl reads news” and “In Medias Res”.  The 

first six of them published mostly news and the section “Ondřej Štindl reads news” 

expresses the opinion of the author. 

The printed and internet version of the media called Týden have a few 

differences which have enabled the movement of the news writing standards. The most 

significant is the speed and frequency of publication of the news articles. The other 

important measure, which makes difference between printed and internet version, is the 

amount of signs in the article. The articles had between three hundred and more than 

fourteen thousand signs in the analyzed months. The news web pages can use a 

hypertext principal. It enables to connect together the articles which have the historical 

or thematic connection. This possibility is not used enough in the “Media” section of 

TÝDEN.CZ.  The other Czech news web pages include more links into the articles. To 

compare with the printed media, internet can use more photographies, photogalleries or 

insert videos or infographic in the articles. Also this is not used well in the analyzed 

section. Only fifteen percent of all the articles have any of these visual units inside.  

The selection of the topics and individual media is mostly well-balanced. There 

was not any media or topics of which it was informed much more about than the others. 

The biggest amount of text was about the financial crisis and its consequences on the 

media. In the geographical point of view there were more articles about Czech media 

then the foreign ones. Only a few texts informed about Czech regions. The more than 

seventy percent of all the published texts were written with the help of articles from the 

ČTK and Reuters news agencies. The articles were written by the authors of the news 

web page TÝDEN.CZ. Most of the texts were written as news. Only five of all were 

interviews. Only the section “Ondřej štindl reads news” publishes articles with the 

opinion of the author.  

 To sum up, the “Media” section of TÝDEN.CZ tries to publish varied and high-

quality articles about Czech and foreign media. This section is not only the supplement 

of printed version of Týden magazine but full-value news section. 
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10. Přílohy 

Příloha č. 1: Hlavička mediální rubriky zpravodajského serveru TÝDEN.CZ 

(obrázek) 

 

 

 

(Zdroj: http://www.tyden.cz) 

 

Příloha č. 2: Navigační menu rubriky Média (obrázek) 

 

 

(Zdroj: http://www.tyden.cz/media/) 

 

Příloha č. 3: Návštěvnost českých zpravodajských serverů od února 2007 do října 

2008 (graf) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj:  http://www.lupa.cz/clanky/lesk-a-bida-ceskych-internetovych-medii/) 
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(zdroj:  http://www.lupa.cz/clanky/lesk-a-bida-ceskych-internetovych-medii/) 

 
Příloha č. 5: Počet znaků textů článků rozdělený podle podrubrik (graf) 
 

  
(Zdroj: http://www.tyden.cz – 1. září až 31. prosince 2009) 

Příloha č. 4: Meziroční vývoj návštěvnosti zpravodajských serverů mezi říjnem 

2007 a října 2008 (graf) 
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Příloha č. 6: Podíl článků z produkce ČTK na článcích mediální rubriky 
TÝDEN.CZ (graf) 
 

Podíl článků z produkce ČTK na článcích 
mediální rubriky TÝDEN.CZ

články z produkce ČTK = 43, 1 %

články s podílem ČTK = 4, 5 %

ostatní = 52, 4 %

 
(Zdroj: http://www.tyden.cz – 1. září až 31. prosince 2009) 
 
 
 
Příloha č. 7: Podíl článků z produkce ČTK na článcích mediální rubriky 
TÝDEN.CZ podle jednotlivých podrubrik (tabulka) 
 
 
 Počet článků v 

podrubrice 
Z toho z produkce 
ČTK 

Z toho 
s podílem ČTK 

Tisk 49 25 1 
Televize 86 57 8 
Rádia 21 12 0 
Internet 11 5 1 
Reklama 25 5 3 
Lidé v médiích 7 3 0 
Stoletý expres 17 0 0 
Ondřej Štindl čte noviny 72 0 0 
In Medias Res 26 4 0 
nezařazeno 85 61 5 
CELKEM 399 172 18 
 
 
(Zdroj: http://www.tyden.cz – 1. září až 31. prosince 2009) 
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Příloha č. 8: Počet článků jednotlivých autorů v produkci mediální rubriky 
TÝDEN.CZ (graf) 
 
 

 
 
 
 
(Zdroj: http://www.tyden.cz – 1. září až 31. prosince 2009) 
 
 


