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aby na něm de monstroval rostoucí bulvarizaci českých médií.

V prvn í kapitole je popisován fenom én ce l osvětové bulvarizace. zahrnující nejenom

média, ale i ce lou společnost. Vobecném smyslu je zde bulvarizace popisována jako

nemístné zhrubnutí slovníku , senzacechtivost či upřednostňován í zábavních funkcí před těm í

vzdělávacími .

Bulv ární prvky si j iž našly cestu dokonce již na titulní strany den ík ů , dosud vnímaných

jako ser iózní. O tom, jak se sestavuje titulní strana a jakým zpusobem se na ní bulvarizace

projevuje, pojednává druhá část práce.
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PŘEDMLUVA

Média ov livň ují náš život na každém kroku. Právem jim mnozí přisuzují znacny

význam a přezdívají jim sedmá velmo c či čtvrtý stav. S vývojem společnost i se také

ona dyn amicky mění .

Téma pro svoji bakalá řsko u práci jsem si zvolil z d ůvodu touhy po vy ře še n í

vlek lého sporu mezi teoretiky médií a "dě l n í ky" žurnalistiky v praxi. Bulvarizují se

titu lní strany čes kých den ík ů ? Samozřejmě , p řikyvuj í zástupci první skupiny 

povětšinou za stánci nov ín a řiny striktní ho zpravodajství bez jakýchkoliv p říkra s . Je to

jenom blud , namítají šéfreda ktoři p ředních tuzemských periodik. Na svoj i obranu

spěchaj i obvykle s argumentem, že to, co zaplavuje p řed n í stránky t i š t ě n ý ch médií ,

není bulvár , a le tzv. infotainment.

Bulv ari zace se v terminologii zkoumání médií stala moderním a n adšeně

citovaným pojmem . Má tento "záhadný" proces reálný základ? Usazují se skutečně

bulvární prvky na stránkách tuzemských dení k ů stále častěji a spoluurčuj i tím jejich

směřová n í , nebo je to jen vágně formulovaná floskule, jejímž prostřed n i ctv ím kritici

touží změn i t současnou podobu novin ?

Která z uvedených verzí se spíše blíží p ravdě a jak znějí odpověd i na

nastolené otázky, jsem se pokusi l nastínit s využitím analýzy obsahu deníku (jako

vzoro vý přík lad jsem si pro své bádání vybral dlouhodobě nejčtenějš í "seriózní" titul

v České repub lice - Mladou frontu DNES ve čtyřech různých obdobích).

Vzhledem k unavuj íci frekvenci opakování někte rých základních pojm ů jsem

se - pro stylistické zpestření - rozhodl v textu bakalářské práce využít i taková jej ich

synonyma, je ž dosavadní oficiální termin ologie nep ři pouští ( na př . titulek = nadp is

apod .). Citované výpovědi naopak ponechávám v p ůvodn í verzi i v př í padě dro bných

stylistických, faktických či gram atických nep řesnost í. V textu jsem rovněž záměrně

nenahrazoval slova typick á pro žurnalistický žargon.

Odpověď na základní tezi , zda titulní strana novin podléhá bulvárním prvkům ,

sice nikdy nebude disponovat stoprocentn í platností, minimá lně však poslouží jako

zrcadlo české společnosti. Obsah novin totiž z velké části odráží naše touhy, p řání č i

zážitky.

Parafrázovanými slovy klasika , máme takové noviny, jaké si zasloužíme.

11
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1. B ULVARIZACE

1.1. Základní vymezení

Bulvarizace . Módního a č í m dál skloňovanějšího pojmu si v poslední době lze

v médiích všimnout ve spojitost i s témě ř čímkoliv ; bulvarizuje se údajně politika (. .Udli

občanských a sociálních demokra tů se trumfují líbivou polítikou. Bulvarizace české

po litiky letos dosáhla nevídaného stupně. Podpásové osobní útoky vytěsnily

programové stie ty.' 1 interpretoval p růběh volební kampaně z roku 2006 komentátor

Lidových novin Pavel Máša), ba dokonce i celá společnost ("Bulvarizace společnosti

je problémem celého západního světa , nás nevyjímaje," 2 nezastírá herec Martin

Preis s, který v divadelní h ře Dumb bývalého nov i n á ře a nynějšího dramatika Joea

Penhalla ztvárnil hlavn í roli žurnalisty, jenž s kolegou vydírá známého komika) .

Otá zka bulvarizace samotných médií ovšem zůstává na stránkách čes kých

periodik poněkud opomíjena. "Žurnalistika se až doposud jevila jako poměrně odolná

v ů č i inicia tivá m týkajícím se kvality," 3 uvádí p růvod ce praktickou žurnalistikou od

Stephana Rujše-Mohla a Hany Bakičové Žurnalistika. P řid ává navíc primitivní pravdu

o novinářské praxi - anything goes if il sells -, která ve volném přek ladu říká , že

zajímavé je vše , co se dá prodat. V rámci pří li šn é orientace vyd ava te l ů novin na

ekonomickou stránk u neodv ra tn ě dochází k tomu, že se zapomíná na otázku kvality,

profesionalismu a serióznosti .

Během příležitostných "salónních" hovo rů o bulvarizaci (označovanou rovněž

za nemístné zhrubnutí, vulgari zaci) tisku se zúčastněni dě lí na dva nejednotné,

vzájemně si oponující tábory: analytici mediální scény se snaží upozorn it na

(ne)nápadný proces , p ři němž se na předních - ale i všech následujících - stránkách

tuzemských d eníků postupně usazují prvky kdysi specifické striktně pro bulvární

periodika ( dů raz na celebrity, zábavní funkci člá n ků , zhrubnutí obsahu novin apod .);

lidé zod pověd n í za obsah jednotliv ých médi í se naproti tomu libovolnému spojení

daného výrazu s médiem , jež mají na starosti, d ůs led ně brání.

lidové noviny, 3. če rv na 2006. s. 8
2 Mladá fronta DNES, 6. ledna 2007, s. 20
3 Ru[3-Mohl, Slephan _ Bak i č ov á , Hana Žurnalistika. Grada Pubhshmq, 2005. s 257
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Stěžej n í bod diskusí, při kterých se názoroví odpůrc i zásadním způsobem

rozcházej í, p řed stavuj e form ulace zm í něného jevu. "... ten pojem nic neznamená a je

jen oblíbeným klišé v rukou teoretiků médií," 4 namítá v mediálním diáři redaktor

Lidových novin Robert Malecký. Četná obvin ě n í řady odborníků na mediální

problematiku z bulv árnosti domácích periodik jsou podle něj nes mysl ná.

Podobné nazírání na věc projevuje šéfredakto r Mlad é fronty DNES, jemuž

svěře ný deník če lí z tuzemské skupiny tzv. seriózních novin výtkám ohledně n árůstu

bu lvárních prvků pravděpodobně ze všech n ej ča stěj i . Robert Čásenský : "Obávám se,

že slovo bulvarizace pou žívají čeští rádoby mediální experti téměř na cokoliv . Když

se jim článek nelíbí , jde o bulvarizaci. Když se někdo chce hájit proti otištěným

zprávám, řekne, že ataky na jeho osobu jsou bulvární a že se média bulvarizují," 5

poznamenává šéfredaktor.

Nadužíváním a neodbornou ap líkací termínu bulvarizace naby la novinářská

obec přesvěd čení , že význam slova je notně vágní. Opakované stížnosti za stá nců

purítánsky čisté žurnalistiky na pos tupnou bulvari zaci tuzemských dení ků proto

jednoduše zavrhovala tvrzením , že se jed ná o floskuli . Bezobsažnou, nadužívanou

frázi , jíž se mediá lní ana lytici zašt iťují p ři boji proti současné podobě novin.

Serióz ní up latněn í termínu nutně v jednom každém pří padu předpokládá

znalos ti hlubšího kontextu nejenom člá nku samo tného , ale rovněž i dlouhodobých

stanovisek příslušného periodika. "To, co předsta vuje žurnalistickou kvalitu, se nedá

jen tak nařídit shora. Je to závislé na médiu, žánru, na periodicitě , na cílové skupině

a v neposlední řadě na tom, jaké nároky na sebe sama klade celá redakce i j ak

chápou sami sebe i j ejí j ednotliví pracovníci," 6 potv rzují výše uvedenou domněnku

Ru~-Moh l a Ba k i čová .

Ná lepku média s nádechem bulváru lze mnohdy získat primitivní cestou ,

zbavit se j í je naopak otázkou dlouholeté péče o vlastní pověst. Noviná ři se proto

proti zvyklostem, jež nadto pod le nich znemožňují jakoukoli p říl ežitost bránit se

negati vním na řčením legitimními argumenty, samozřejmě ohrazují . "Mě taková

osočen í normálně urážejí. Bulvár si vymýšlí a lže, vnímám to jako kdyby o mé osobě

někdo říka l, že j sem prase, I . 7 podotýká Robert Čásenský .

Lidové noviny, 9 . břez n a 2007, s.
5 z rozhovoru s Robertem Čá senský rn (15. dubna 2007)
6 RLI~ -Moh l , Stephan _ Bak ičová , Hana. Luma/islika . Grada Publistunq, 2005, s. 257

z rozhovoru s Rob ertem Č á senský rn (15. dubna 2007)
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V nov inách se bulvarizace projevuje v mnoha rozl i čných formách, což do jisté

miry znesnadňuje jednotné vystižení podstaty kontrove rzního procesu. Pokusíme-Ii

se shrnout všem ožné dosavadní významy sporného pojmu , dostane se nám vskutku

encyklopedického výčtu možností. Bulvarizaci mužeme chápat jako: rozmělněn í

zpráv a jejich banalizování, zobecňujici texty značně pokleslé kvality , emočně

přeba rvené člá n ky , manipulativní, patetické výrazy, ú čelová spojení atd. To vše se

podle kr itik ů d ěj e p řirozeně za účelem maximalizace nákladu , a tím pádem i zisku

periodika . Na proměn livosti aplikace termínu proto dosud ztroskotávají snahy o

konstruktivní a odbornou debatu, jež by vedla k oboustranně přijate l nému verdiktu,

v němž by se jev co možná nejexa k tněj i popsal a zároveň se navrhlo řešení , jak

zabránit katastrofální budoucnosti, v níž by mediální trh ovládl jen bulvární tisk.

Spornou otázkou zůstává také, zda by nárůst bulvárních prvků - v případě že

k němu vskutku dochází - vedl k závratnějším výdělkům , pokud by po právě takovém

vývoji čtená ř í masově netoužili. P řizna t bulvarizaci "svého" listu je pro reprezentanty

libovo lného de níku (vnímaného jako seriózní titul) nepřípustné ; že by prahli po

zprávách t řet í (a nižší) cenové kategor ie nepříznají dobrovolně ani sami čte ná ř i.

Nutnou podotázkou při snaze o zodpovězení předpokladu , zda na titulních

stranách tuzemských den í k ů (v daném p řípadě Mladé fronty DNES) dochází k

nárů stu bulvá rních prvků , se proto stává dotaz: Bulvarizuje-li se český tisk , dochá zí

k lomu na zakázku vedení novín, toužících po větš ím zisku. čí na přání odběralelLi ,

prostýc h čtenářů?

Jednoduché instrukce, podle nichž si každý může u rč it , zda právě čte bulvární

č i seriózní list , nabízí redaktor Reflexu Tomáš Feřte k . 8 Stač í odpovědět na dvakrát

šest otázek , přičemž kladné reakce v první část i vyjadřují charakteristiky spíše

senzacechtivé ho tisku , solidní žurnalistiku vystihují souhlasy v druhé šestici dotazů .

Jiný návod p řed k lád aj í Ru ~-Moh l a Bakičová . "Pokud jsou novináři tázáni na kritéria.

která určují novitiéiskcu kvalitu, zpravidla uvádějí víceméně stále tytéž pojmy.'

8
V časop ise Refl ex z 21. února 2002 p řípravu redaktor Tomáš Fe řtek dvanáctibodovou škálu otázek , které nazna čup ,

če ho by si čtená ři m ěli všímat na novinách. aby mohli ur čit , zda čto u seriózní denik .Je IItulek v ě t š í než sama
zpráva?", .Odpovldá drama t ičnost titulku obsahu samotného článku?" , .Jak vypadá grafika? UŽíV8 barev. do
fotografii vepsaných výk řiků a upoutávek?", .Objevutí se na první st ra n ě společenské skandály, nahé celebrity a
dopravni nehody?", "Je jazyk zpráv p římě řený . nebo užívá hovorových a expresivních slov?", .Pracuj í noviny na
titulu s chytlavými tématy, která se týkaj i cen zboží a výše pla tů ?" , "Je jasné . odkud informace nov r n á ř ziska l?
Obsahuje č l á nek odkazy na zdroje?" "Dává novi ná ř stejný prostor oběma stranám sporu?", "Jsou informace přesné i
v detailech?", "Snaží se nov i ná ř i z dů leži té zprávy udě l a l zajímavý článek , nebo z kunozity zprávu na první stranu?",
"Jsou noviny sc hopny vysvě tl i t I pozadi a souvis losti sledovaného případu?" , "Dovedou se noviny omluv il za
nepřesnou nebo chybnou informaci?".

14

•

-- - j



aktuálnost. re leva ntnost. objektivita/mnohostrannost. originalita. zá vaznost/zdvořilos t .

Naproti tomu j sou mnoh em méně uváděny: interaktivita. transparentnost." 9

Přestože ani univerzáln í vymezení pojmu nemůže disponovat stoprocentní

platností , budu v násled ující kapitole usilovat o sestavení výstižné definice

bulvariza ce .

1.2. Přesná definice

Pro zod povězen í p řed est řené teze (která říká , že titulní stranu Mladé fronty DNES

zahlcují ve stále větším počtu bulvární prvky) včetně nově nastolené podotázky je

nejprve zapotřeb í stanovit exaktní defin ici bulvarízace ve významu, v jakém bude

používána v textu .

K těm to účel ům se zde bulvari zací rozumí účelové množení zpráv, jejichž

obsah j e laciný, zavádějící a často silně emočně zabarvený, a které svým

zpracováním č ten é iůtn neposkytují zásadní informace. naopak je zásobují převážně

po vrchními tématy, neověřenými senzacemi či personalizovanými udá lostmi

primárně spja tými s tvářemi z oblastí po litiky, sportu či showbyznysu.

1.3. Z his torie bulvárn ich novin

Tisk jako médium byl z počátku určen p ředevším pro vzdělanější vrstvy obyvatel, 10

orien tace na méně gramotné, nená ročné , masové čten á ře, k teří využívají novinové

zprávy spíše pro jej ich kon zumní a zábavní roli než informativní a vzdě láva c í funkci .

se zač í n á u periodik projevovat od 19. století. Za průkopníka laciných novin se

považuj e americký ti ska ř Benjam in Day, který v roce 1833 zača l vydávat list New

York Sun.

"Sun kladl důraz na místn í zpravodajství. na lidsky jímavé příběhy, a dokonce i

na senzační zprávy o otřesných událostech. Ve snaze okořenit trochu obsah listu

najal Day například novin éte , který psal v humorném duchu články o případech . j ež

9 převza to a uprav eno z Ru~-Mohl . Stephan - Bak i č ov á . Hana. Žurna/is/lka Grada Publishing, 2005. s. 257
10

o tom , že se v 19. stoleti paralelně rozvíjely dva typy periodik . se zrniúuji např íklad Jirák a Kopplov áv knize Média a
společnos t. " .. ,na jedné s t raně tradičn í sen ózní listy u rčeně pro majetnějš í a vzdělaněj š í publikum. na druhé straně

masové tituly vyznačují cí se podstatně vyššími náklady a odlišnou skladbou obsahu Zatímco senózní tisk se obracel
na vzděla né čtenáře z vyššich společenských t ř íd , masový tisk byl určen čtenářům z nižších st ředních a nižších
vrstev, více se věnova l populárním t éma t ům a p řizp ú sob u jim i politické zpravodajství a analýzu politického děn í

Masový tisk vyu žíval výrazněj š í grafickou podob u ( ná pad nější a graficky výraznější titulky, nové zalomeni na
stránkách, kratší texty). rozvíjel využiti ilustraci (později i fotografie) a zavádě l některé novinky ve zp ůsobu

zpracování a prezentace zpráv." (5. 30)
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se v pn/běhu dne projednávaly před místním soudem. Takhle lechtivý obsah si rychle

našel příznivce mezi čerstvě gramotnými příslušníky dělnické třídy. Současně si

našel hodně krit il<L/ mezi městskými čtenáři více dbajícími na tradici," 11 popisují

praktiky prvn ího masového listu DeFleur a Ballová-Rokeac hová .

Zřejmou podobnost s dnešním bulvárem ještě zvýrazňují další rysy , které jsou

tom uto druhu novin přisuzovány : "Podstatný je také vysoký nák lad. nápadná grafická

úprava (velké, výrazné titulky, velké fotografie). specifický obsah (kriminální plíběhy.

sex, po litick á témata podávaná jako zábava) a jeho stylizace (krátké texty.

j ednodu chá větná skladba, často vulgární slovník) , která odpovídá možnostem a

vkusu masového čtenáře) . Typická pro masový tisk byla rovněž nižší prodejní cena

než u tisku seriózního." 12

Pro bulvární tituly se v praxi vžilo hned n ěkolik term in ů : v a ng ličt i ně jsou to

yellow press č i tabloid news, německý jazyk užívá výrazu Groschenpresse. V češt i ně

se vedle bulvárního ujaly také názvy laciný, lidový č i šestákový tisk. Takovýto druh

novin se historicky orientuje na nejjednodušším způsobem získatelnou cílovou

skupinu čtenářů - na masové publikum. "Jestliže je třeba zasáhnout masové

publikum, musí být zastoupena zábava. teatrálnost a špičkový sport - to j e diktát

poslechovos ti, sledo vanos ti a prodaného nákladu. Znamená to přináše t krátké,

zjednodušené informace, podávané co nejvíce uvolněnou formou... Na pozadí

komerc ializace j e možné rozeznat také tendence k senzaci(o nalizaci) .

Upřednostňovány j sou zprávy o sexu a krimina litě , vybičovávány jsou i po litické

emoce ," 13 popisují Rujš-Mohl a Ba ki čová a dodávají, že jestliže se žurnalistika nemá

stát přihlouplou , musí se vést otev řená dískuse o její kval itě .

1.4. Bulvarizace - ja k ji vidí ostatni

Teze , že serióz ní média stále více zab ředávaj í do kdysi nep ř ípu stných tenat bulváru,

se v odborných kruzích (nejenom) české žurnalistiky diskutuje již drahnou dobu.

"Šéfredaktory tzv. seriózních denik ů pronásleduje od poloviny devadesá tých let

strašák »bulvarizace« . Kdy ž piea nimi to slovo nahlas řeknete, naskáčou jim na

11 DeFleur, Melvin - Ballová-Rokeachov á, Sandra. Teorie masové komunikace. Vydavatelstvl Karolinum, 1996, 5. 65
12 Jir ák, Jan - Kbpp lová, Barbara. Média a spote čnosi . Portál, 2003, 5 , 30

13 Rufš-Moh], Stephan - Ba ki čová , Hana. Žumelistik«. Grada Publishinq, 2005. 5 35-36
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obličejích červené skvrny, j ako se běžným alergiklim udělá vyrážka například po

jahodách ," 14 S nadsázkou komentuje novinář Miloš Čermák otázku bulvarizace.

Základní atributy postupné bulvarizace médií popi suj í p říspěvky ot ištěné ve

sborníku Metody a prost řed ky p řesvědčová n i v masových médií : "V redakcích

přestává platit dos ud víceméně respektovaný tradičn í hodnotový žebtiček. dávající

přednost zá ležitostem reálného společenského dosahu před záležitos tmi

individuálními, soukromými či dokonce kuriózními," 15 poznamenává Pavel Pácl. Za

nejnápadnější rys bu lváru považuje bezb řehou personalizaci poli tiky , p rostředn i ctv ím

niž si pod le Pácla média ospravedlňují vpád do soukromí politik ů . "Politika přestá vá

být souboj em idejí, koncepcí či programD a stává se spíše prostorem pro sólová

vystoupení a střety jednotlivých politikD." 16 Mezi další typické znaky bulvarizace jsou

zde zahrnuty zhrubnutí med iálního slovníku, podbízivost vů či publiku č i fakt, že

prohřešky po litiků jsou prezentovány jako újma na právech obča nů , nikoliv jako

pochybení vů či přirozené morálce č i obecnému právu.

Re daktor Britských li s t ů Jan Č u lí k vidí bulvar izaci zase jako "zj ednodušování,

ale i nepřípustné manipulativní zneužívání emocionálního podtextu takzvaných zpráv

pro komerční zisk", 17 teoretik méd ií Petr Žantovský naproti tomu podotýká, že

bulva rizace zač í n á tím , že "ze stránek tzv. seriózních oentk ů jsou vytlačovány

po litické zprávy a na jejich místo nastupují popisy vražd, únos ů a týrání zvířat. Což

má ti ůvoav objektivní i subjektivní. Nepochybně, jak se doba zrychluje, žádá si étenét

pFehlednějš í, méně za těžkané zprávy, a to j ak formálně . tak obsahově ". 18

Míra četnosti bulvárních prvků na stránkách novin dosáhla již v poslední době

tako vých hod not, že se diskuze o ní přesunula z odborných kru hů i mezi širší

ve řejnost. Za bývaj í se jí publicisté - Tomáš Baldýnský navrhuj e tezi, že bulvarizace

sama je horší bulváru, " stejně jako je kolaborace horší než přesvědčen í. " 19 Navíc

přidává možné výstižné vymezení slova : .j edná se o dliraz na emoci ve

zpravodaj ství, o snahu o co nejvě tší zjednodušení poselství a černob ílé vnímání

rea lity". 20 -, ale i masoví čtenáři. Za ně svým názorem přispě l t řeba Vít H inč i ca ,

pod le něhož větš i n a souča s ných českých novin nesplňuje primární požadavky na to,

14 Čermák , Miloš. Kdyby sólokapli měli kříclla . Nakladatelstvi Lidové noviny, 2006, s 167
15 Pácl, Pavel. O butverizeci českých médti . Ostravská univerzita v Ostravě , 2005, s 151
16 tamtéž, s. 152

17 Jan Č u l í k v po řadu Média v postmodernim světě ; Český rozhlas 6, 7. dubna 2004

lB Žantovský, Petr . Média n 8 pranýlí . Votobra, 2004, s. 99

19 LirJové noviny. 21. b řezna 2007, s. 12
20 tamtéž
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aby se dal a pova žovat za seriózní. "Najít mezi nimi ale takové, které by se daly

po kláda t za seriozní, je úko l velmi těžký, ba co víc, někdy takřka nemožný ," 21

vyznává se čte nář Vít Hinčica ve svém příspěvku na serveru Britské listy.

Následně si H in č i ca v textu stěžuje , že označení seriozní si deníky pouze

p řisvojují , zatímco se svým obsahem čím dál nápadněji blíží bulvárním konkurentum.

Míní, že tento proces lze u dostupných t i tu l ů jen obtížně zastřít. "Skoro už začínám

mít pocit , že se namísto j ednoho Blesku prodává Blesků rovnou deset , byť se

změněným ná zvem ," 22 dodává H i nč í ca .

Jeh o dojmy podporuje vývoj českého novinového trhu. Bulvá r se na našem

území zpočátku pří liš neprosa zoval , j eště v roce 2000 průměrný náklad nejčteněj šího

Blesku sotva dosahoval č í se l Mladé fron ty DNES; v 21. století se však - v mediálním

p rostřed í - nevídaná disproporce rychle vyrovn ala." P řizp ůsoben í se celosvětovému

trendu čekalo i na tradiční české deníky. V roce 2006 o tom redakto ři Pátku Lidových

novin napsal i. "Pryč už jsou totiž porevolučn í časy. kdy veřejnost »žila« politikou a

po litika byla hlavním tématem všech no vin. Dnes stá le víc lidi zajímají spíš informace

z vily VyVolených než dění ve Strakově akademii," 24 stojí v textu . Svojí náplní se

kva litní tituly přitom stále více p řibl ižují bulvárním konkurentům , jejichž obsah se už

tak vyznačuje výr aznou mírou překrytí. "Dokonce se překrývají [bulvární tituly v ČR] i

pěti základním i sociálními funk cemi bulváru, jako jsou přibližovánípolitiky lidem, kteří

běžně noviny nečtou, stimulování kultu úspěšnosti, odkanalizování touh po krvi a

sexu, plnění sociálního servisu a nemají kvalitní sportovní rubriku," 25 vyp lynu lo

z pravidelné diskuse pořadu Českého rozhlasu 6 Média v postmoderním světě .

Namátkový výzkum časopisu Strategie, který se zajíma l o četnost výskytu

osob v českých médiích za únor 2007 (viz Příloha č . 1), prokáza l, že v současnosti

se na stránkách per iodik nejčastějí objevují politici dvou nejs ilnějších politických

stran . T rochu paradoxně vede v "mediální obl ibě" opoz i čn í šéf Jiří Paroubek (za

jediný měsíc se v period ikách ocitl hned ve 1148 p řípadech ) ; polovinu prvni des ítky

" nej četněj š í ch tváří " tvoři li politici , zbytek sportovci a lidé z oblasti kultury.

2 1
Z př ispěvku uveřejněném 7. března 2006 na serveru Britské listy

22 tamtéž

23 Clanek Zlaté časy vyst ři hov á nek aneb Proč st ále častěji sah áme po lehkém čteni (Patek l.idov ých Novrn, 14 dubna
2006, s. 20) nabízi pohled na evoluci n ávyk ů české č tenářské obce .Jestliže v roce 2000 mél Blesk pr ů m ě rn ý

prodan ý denní n áklad 320 tisíc v ý t isk ů a tehdy n ej čten ěj š í deník Mlada fronta Dnes 340 tisíc v ýt i s k ů , dnes prodává
MF Dnes kolem 300000 a Blesk p řes 500000 kusů Přibližujeme se tak západní Evropě , kde JSou bulvam i listy až
n ě ko l ikan á sobn á čtenější než seriózní tisk."

24 Patek Lidov ých novin. 14. dubna 2006, s. 20
25 server ceska-media.cz, pořad Média-Hydepark, 15 dubna 2007
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Proč se noviny adaptují na populárnější obsah, jakým zp ůsobem tak či ní a čím

si změny od ůvod ňuj l , bude náplní p ř í š t í h o oddílu.

1.5. Střet pojmů bulvarizace a infotainment

Jak uspět v boji proti nově expandujícím bulvárním deníkům a zachovat si přitom tvář

serióznosti? Před nesnadným dilematem stály zavedené a kvalitní české deníky od

druhé poloviny devadesátých let, kdy jim jejich dosavadní čten áře zača l přetahovat

bulvár. Zatímco náklad t radičních periodik pomalu, ale j istě klesal, konkurence

bodovala - a to zejména " vykřičenými zprávami". Tehdy se definitivně ukázalo , že

čtená ř i denní ho tisku nemají ch uť , ča s a často ani vzděláni na to, aby se pravidelně

prokousávali záplavou analýz a jiných složitých žurnalistických útvarů . Od debat . jak

bulvarizac i médií popsat, se časem hlavním předmětem rokováni stala otázka, jak

jejímu ataku če lit ( či ještě lépe mu zcela zamezit), jak ji zpomalit či úplně vymazat ze

stránek periodik.

Účinnou zb ra ň na zm í něný problém měl poskytnout infota inment - neboli

spojení informací (information) a zábavy (enter1ainment). " Označen í. které se

použivá pro zp ravodaj ské relace. kde tzv. zaj ímavost vytlačuje užitečnost inform ace

pro občana . . . ci ůrez spočívá na personalizaci události i jejího moderování ... z éroven

je sděleni co nejstručnější a nejj ednodušší, s oůrezem na zábavu, rozptýlení, a nikoli

společenskou relevantnost informace," 26 popisují moderní způsob servírování údajů

a u toř i Praktické encyklopedie žurnalistiky. Nastolit čtenářům zprávy, které by

podávaly závažné informace osvěžují cím a zábavným způsobem , to byl cíl daného

útoku.

Pohř í ch u si noviná ři a teoretici médií nikdy nepokusili řádně vymezit hranice

mezi oběma pojmy. V současnosti proto v terminologii zm í něných vý razů panuje

zmatek , v němž se podle četných vyj ád řen í často neorientují ani sami zástupci

znesvá ře ných stran. " Výraz bulvarizace m ů že být užitečný, j e však třeba ji přesně

defino vat j ako termín. Dosud se totiž nadužívá a běžně zaměr7uje za spoustu jiných

věcí, mimo jiné i infotainment," 27 potvrzuje šéfredaktor časop is u Týden Dalibor

Balšínek. Obecně lze tvrdit , že n ovi ná ř i své texty brání s odkazem na požadavek

infotainmentu , po němž čte nář i prahnou. Mediálni odborníci je přitom u totožných

26 Osvaldová, Barbo ra - Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Libri, 2002, s 32

27 Z rozhovoru s Daliborem Balšinkem (11. dubna 2007)
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č l á n ků kr itizují za jejich konzumní ob sah . Neboť samotný info tainmen t řadí do

početné množiny prvků bulvarizace.

Na stra nu těch , kte ří noviny sami vytvářejí , zodpovídají za jejich ob sah a

proces bulvari zace st r iktně odmítají , se postavil též novinář Mi loš Čermák . .Noviny se

snaží být zajímavějš í a zábavnější . Nepřesně se tomu často Nká bulvarizace.

Nekončící debaty o »bulvarizaci« nej sou jen českou specialítou, například v Británii

se vedou celá devadesátá léta, ovšem pro úpadek denního tisku tam mají mnohem

hezčí termín dumbing down . Neboli blbnutí novin. .. 28

O no zmí něné hloupnutí novin je podle něj pro stav médií výst i žnějš í. Proti

takové m u postřehu ovšem vyvstává nám itka, že noviny ve zdejším p rostřed í nebyly

p řed pěti či deseti lety ani zda leka tak vyspělé jako nyní. .Úroveii novin za posledních

deset let se nehorší , naopak j dou kosmickým způsobem nahoru. Za tu dobu se

nepoměrně zlepšilo úplně všechn o. Od výběru zpráv, přes komentáře , až třeba po

nezávislost jednotlivých lis tů . Obzvlášf v Česku j e hloupn utí novin totá lní nesmysl," 29

je přesvědčený šéfredaktor MF DN ES Robert Čásenský .

Oporu pro své tvrzeni může hledat obzvláště ve sk utečnosti , že zatímco před

revo lucí v roc e 1989 plnil i noviná ři rolí hlásné troub y vládnou cí pol itické strany , dnes

- osmnáct let po převratu - dosáhla nová generace žurnalistů jak "věkové, tak

profesní p lno letosti". Jejich vyspělost se proje vuje na kval itě psaní, uvažování i

hledán í a tříděn í informaci. Podle názorů čeln ích p řed stav i te l ů významných českých

deníků a týd eníků jsou zde jší novin y tvoře né na zá k l adě p rin cipů p řevza tých ze

za h ra n ičn í ch titul ů , proto se jim i obsahem mohou s přehledem rovnat, ba dokonce je

čas od času převyšuji. "Všem škarohlídským kritikLim bych dal za úkol přečíst si

britské nebo americké noviny. Byli by zděšen í j ejich ůro vn i. " 3D prorokuje Dalibor

Balšín ek. Shodný postřeh p řidává i Robert Čásenský . .. Veškeré věci označo vané Ll

nás za bulvarizaci najdete i na stránkách ust ů s nezpochybnitelnou kvalitou jako jsou

The Oaily Te legraph či New York Times." 3 1

To, že se bulvá r opravdu uplatňuje i ve "vyspě lých tiskovin ách", naznačuje

n ovíná řský cit át , že dělat dobrý a chytrý bulvár (i když pro nevzdělané a po senzacích

lačné čtenáře) je na žurna listice snad vůbec to n ejtěžš í. Lze tedy očekáva t , že

v denících bude nebulvárn ích příspěvků o bulvárních záležitostech neustále p ř i býva t.

28 Čermák , Miloš. Kdyby sólokapři méli křícJ/a . Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s 63 a s 200

29 Z rozhovoru s Robertem Čásenským (15. dubna 2007)

30 Z rozhovoru s Daliborem Balšínkem (11. dubna 2007)

3 1 Z rozhovo ru s Robertem Čásenským (15. dubna 2007)
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"Je mnoh em těžš í psát nebulvárně o bulvárních věcech než naopak. Možná proto

nemá žádný takzvaně seriózní český deník dost odvahy ani sebevědomí. aby

otiskova l rubriku ze společnosti. Zaznamenávat. kdo se s kým sešel na obědě nebo

co kdo řekl na nějakém večírku ? Strážci serióznosti by za to redakci sežrali! Podobné

rubriky ovšem vycházejí například v britském Oaily Telegraph či americkém

Washington Post. Tam se pravicJelný sloupek na toto téma jmenuje ironicky

OLlvěryhodný zdroj. Například v pondělí se v této rubrice popisovala kauza

čtyřiadvace tileté asistentky republikánského senátora , na kterou prask lo. že si na

internetu vedla diář o svých sexuálních dobrodružství s washingtonskými politiky. " 32

popisuje zvyklosti ve světě Miloš Čermák , který se dl ou hodobě zabývá zkoumá ním

médi í.

1.6. " Horké noviny"

Reakcí MF DNES na prudký vzestup bulváru 33 byl koncept pracovně pojmenovaný

Horké noviny aneb cesta , jak d ěla t seriózní noviny co nejzaj ímavějš í a co

n ejp řitažlivěj ší . Pojem horkých novin pochází z vousaté historky, jež vypráví o slepé

trafikantce , která od sebe jednotl ivé noviny rozlišovala tak, že si na ně sáhla - ty

kvalitní byly teplé, nekvalitní studené. Změna na "žhavějš í " obsah proběhla v Mladé

fro n tě v několíka podstatných krocích. V p ří ručce z roku 2004 slibovalo veden í novin,

že čte ná řům nabídnou "více fotek než dříve " , napínavěj š í titulky, které "maj í větší

náboj". "princip personifikace" či zprávy , které "vzbuzují u č tené iů emoce, mají náboj

a vtip, píší přiběhy" . 34

Nařčen í z bulvari zace manuál horkých novin předpokláda l , v jednom z pravi del

proto stojí : "Diskusi o bulvarizaci přenecháváme elitám. My se snažíme nebýt

bulvární, povrchní". 35 Argumentem, že pouze dě lají novíny populárnějším i , raf i n ovaně

32
Če rmák , Miloš. Kdyby só/okapľi mě/I klid/a. Nakladatelství lidové noviny. 2006. s 169-170

33
srovnání nákladu českých de ni ků n apř ík l ad za roky 2002 a 2003 vykázal vzr ů staj í c í tendenci pouze u bulvá rního
Blesku, kterému přiby l o zhruba 70 tisic č te n á řů. Ostatní novmy bud stagnovaly - MF DNES, Hospodá řské noviny.
nebo naopak zaznamenaly výrazný odliv č te n ářů - deníky Boherrua, Právo. Lidové novrny O fenoménu .mizejicich
novin" se zm i ň u j e i novin á ř Miloš Čermák v komentáři Na co zemře poslední čtenář? z roku 2005 Píše v něm , že
"souhrnný náklad čtyř tzv seriózních celostátních denik ů ( Hospodá řs k é noviny. lidové noviny. MF DNES. Právo)
v únoru 2000 č i n il 734 tislc kusů . V únoru 2005 to bylo 611 nslc. Naštéstl celkově trh zachra ňuje bulvár Když
k těmto č l s l ů rn p řipočteme náklad Blesku, zjistíme. ze se letos v únoru novin prodalo dokonce o deset procent vice
Prodej Blesku vzrostl vice než o polovinu, a to z 304 na 530 tisíc kusů Vzestup bulváru v Č esku Je ovšem jen
jakýmsi "narovnáním" poměrně nezvyklého jevu. kdy v devadesátých letech bulvár zaostával v prodeji za jedním ze
serióznlch dení ků . Někte ř í to fa lešně p ři č í tah lepšímu vkusu českého obyvatelstva. Jak se však zda, bylo 10 spis tak.
že producenti bulváru tenhle zvláštní žurnalistický žánr zkrátka neuměli dě la r.

34
př íručka Mladá fronta DNES v roce 2004

35
tamtéž
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opisuj í noviná ři to , o čem mediá lní teoret ikové hovo ř í jako o bulvarizaci. Mezi mí rou

po pularity a serióznosti listu je však nutně nepřímo úměrný vztah . Č im více touží

noviny po populárnosti a masov é čte ná řs ké obci , tím více se vzdalu ji napro sté

serióznosti, co se náp lní a zpracováním č l á n k ů týká. U suše zpravodajských periodik

se čtenáří rekrutu jí z řad lidí , kteří od novin čekaj í , že je budou h lavně informovat ,

nikoli bavit , jak se tomu dnes děje LI deníků typu Mladé fronty DNES se zá běrem na

všechny soci ální sféry spo lečnost i . Noviny pro všechny logícky musej í ubrat na

nárocích - rel evantní zprávy o děn í na domácí č i svě tové scéně proto stř í daj í jímavé.

hluboce lidské příběhy a sdě le n í kon zumního formátu .

Zásadn í ro li v cestě ke sp l nění desatera horkých novín plní podl e manuálu

s p rá vně se stave ná, žhavá títulní strana , vhodný výběr t ít ul k ů a p řita žl iv ých snímků

zachycuj íc ích d ěj č i živý výraz. Kromě věcných informací se má do novin - do tit ul ků

a jednotlivých žá n rů - promít nout emocionální náboj, aby byly živé.

Em oce, p říbě hy a vtip jsou vlastnosti, které si podle vedení maj í od redakto rů

zaslouž it větší po zornost. ..Není v našich novinách stránka. kde by chyběl vtipný

článek či příběh . Na každé stránce najdeme. které jsou expresivní," 36 zn í da lší

pravidlo horkých novin .

Ačkoliv to vedení listu popí rá, kon cept horkých novin deník z řete l ně vychýlil

z ko lejí p rimárně seriózních novin ; výhybkou jej přehodil k masovému produktu .

Zaměřen í na masové příjemce má přitom jasné zásady: je třeba nab ízet ta kov á

sdě l e n í, kte rá j sou akceptovatelná pro co nejširší vrst vy lidí. "Proto masová produkce

tíhne k zábavním obse liům, k raritám (senzacím) , prostě k čemukoliv, co nekleae

přiliš velké nároky na přijemce v procesu dekódování a interpretace a co se obrací

na sdílené hodnoty vcelku dosti základní povahy," 37 vysvětlují a uto ři učebnice

mediá lních stud ií Úvod do stud ia médií .

To , že se média zmocň uj í - nejča stěj i po litických - témat a prod ukuj í je

posléze po svém , ozna čují někte ří za tzv. mediá lní logiku. Důsledky prosazová ní

zm í n ě né ho trendu se projevují větši n o u jako ..personalizace politiky (ti ůrez na osoby.

nikoli na tém ata) , j ejí dramatizace či konfliktnost (bojovný styl prezentováni politiky

jako série stře tů, z vre t ů a nečekaných odhalení) a nakonec i depolitizace politiky. tj.

vytěsr70 ván í meritorních politických diskusí a jejich postupné nahrazování

»povrchním, zábavním špe ktáklem dramatických lier« (McNair, 2000, s. 6) .. . trendy

36 pří ručka Mlada fronta DNES v roce 2004

37 Burtan, Graerne _ Jirák,Jan. Úvod do sludia médii . Barrister & Principál. 2001. s. 109
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se projevuj í ce lkovo u trívializací politických témat. Právě s politickým zpravodajs tvím

bývá spojováno negativní hodnocení infotainmentu." 38

2. TITULN í STRANA

2.1. Zák la dn í vymezení

Titulka , otv írací strana, obá lka, j edn ička .. . pojmenování pro prvni stranu novin či

ča sop isů ex istuje mnoho. V žurnalistickém slangu se uchytily zejména tři výrazy: u

novi n á řů jde o titulku C.Fotka na titulc e je nevýrazná.") 39 , editoři ji běžně nazývají

j ednička (" Článek po teče zjedničky na čtvrtou stranu.") 40 a v časopisecké produkci

nejčastěji mluvíme o obálce ("Na obálku dáme téma z politiky. ol) 41 .

Ať už se první straně v redakci ř í ká jakkoliv, vždy je třeba mít na paměti , že

reprezentuje úvodní plochu , na které po zakoupení periodika spočinou čtená řovy oči .

Proto výsledná podoba "titulky" podléhá nejp ř ís něj š ím měř í t kům a její finální verze

bývá pravide l n ě (takřka denně) schválena až jako poslední ze všech stran daného

vydá ní novin. "Kolem čtvrté hodiny se všude na světě scházejí na poradách. aby

rozhodli, co do výkladní skříně svých novin vystaví tentokrát. Říká se tomu porada o

titulní straně. Ano, ve výrobě novin není větší alchymíe než právě sestavení první

stránky. Pravda je taková, že víc než na samotné čtenáře myslí redaktoři na

konkurenci." 42

2.2. Funkce ti tu ln í s trany

Základní úloha titulní strany je trojí : za prvé představuje jakousi výkladní sk ř í ň

periodika ; dá le jej prodá vá v pou li ční ch stáncích; a v neposlední řadě čtenáři pomáhá

u tvá ře t si obraz o současném světě tím, že shrnuje nejd ůlež itěj ší události dne (č i

libovol néh o časového úseku dle period icity média) - samozřejmě vždy takovým

zp ůsobem, jak je vnimá vedení nebo redakce dotyčného média.

38
Jirák, Jan - Kbpplová, Barbara. Média a společnost . Portál, 2003, s 186

39
Z redakčn í porady časopis u TÝDEN

40 Z redakčn í porady p l zeňské regionální pří l oh y deníku Mladá fronta DNES
·11 Z redak ční porady časop is u TÝDEN

42 Čermák , Miloš. I<dyby sólokapři měli křidla . Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s 19
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Nastolení a určen í správných témat, kterým se dostane pocty otevíra t aktuální

vydá ni deníku, je vpravdě alchymií . I tak lze celou proceduru shrnout do jediné věty .

.N e titu lní stranu patří j en nejzajíma vější věci. Má představit to nejlepší, co skrývá

obsah ," 43 nabízí Dalibor Balšínek poučku , podle níž se při vytváření titulní strany ř idí

editoř i po ce lém svě tě .

Titulni stra na rovněž plní role, které jsou společné pro veškerá média. Mezi

těmi základními lze kromě i nfo rmačn í úlohy běžně nalézt funkce zábavní (média

utno ž ňuii publiku oddych a rozptýlen í), kulturní (média předkládají publiku materiály,

v nichž se odráží naše kultura a j ež se stávají její SOL/částí) , sociá lní (médía poskytují

pub liku příklady života společnosti, jejího j ednání, společenské interakce a

společenských skupin) a po litické (média poskytují přijemcům představu o politických

událostech , tématech a aktivitách) .44

2.3. Skladba titulni strany deníku MF DNES

Skladba tituln í strany Mladé fronty DNES doznala v průběhu 21. století nápadných

zrněn (viz Příloha č . 3). Nejzá sad něj š í rozdí l mezi "otevírací" stranou z konce roku

2000 a toutéž stranou v roce 2006 - či tou aktuální v roce 2007 - je v grafické

podobě , kte rá prošla v posledn ích letech dynamíckým vývojem (změně grafíky

layoutu se bud eme věnovat v následující kapitole).

Módním t rendům se musely p řizp ů sob i t í jednot lívé člá nky a způsob jejich

zpracování. O infotainmentu jsme se již zmínili, požadavek živého a zábavného

podáván í zpráv se v největš í m íře uplatňuje na tzv. podvalu (spodní části títulní

strany ), kde jíž historicky mají místo člá nky uvedené titulkem v ku rzívě . Zatímco dříve

zde takové č lá n ky byly oti štěny řádově ob den a byly zalomeny ještě s da lším,

standa rdním př í spěvkem , dnes mají prostor podvalu samy pro sebe předplacený

takřka den ně.

Čtená ř se tak z podvalu dozví, jak vypadá typický zamilovan ý Čech , jak často

navštěvuje matk a Viktora Koženého svého syna ve vězen í (třik rát týdně ) č i že

prezide ntské kancel á ř i odcizil neznámý pachatel vůz Škoda Superb. I n fo rmačn í

hodnota uvedených sdělení je ve srovnání s ostatním í člá n ky na straně nevý razná,

jejich hlavní ro lí však není vzdě láva t , ale pobav it.

43 Z rozhovoru s Daliborem Balšinkem (11. dubna 2007)
44 převzato a upraveno z Burton. Graeme - Jír ák.Jan Úvod do sll/dia medII Barrister & Principál, 2001. s 142-143
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Součas ný koncept skladby titulní strany se řídí návodem z v loňském roce

vznikl é publikace MF DNES Stylebook. 45 Ta představuje principy, podle nichž se

mají ř í d i t ed i to ř i při sestav ování první strany . jakož i všech dalších stran . Prim

v přeměně hrály grafické úpravy, obsahová reforma byla spíše kosmetická . Titulní

strana se dočkala například kompakt n ěj š í podoby, čehož se dosáh lo novým stylem

lámání , p ři němž zmizely rušivé tučné linky mezi články .

Pro j a sněj ší navigaci čtenářů se ustálilo rozvržení strany . kdy titulní fotografie

zabírá témě ř ce lou pravou stranu č i horní polovinu (podle toho, zda je umístěná na

výšku č i na š í řk u ) , levý spodní roh pat ř í tzv. obsahovému panelu , který má za úkol

usnadnit čtenáři orientaci tím, že vyzdv ihuje nejkva litnější články uvnitř novin . Těžiště

první strany zaujímá dominantní materiál (nejlépe s fotografickým doprovodem) , který

zřete l ně určuje hierarchii na stránce. K tomu dopomáhá rovněž pravidelná rytmika ,

s t ř ídaj í c í se žánry i kratší a delší texty. Snad nější ucelení první strany umožňuje

odlehčený podval , zpravidla druhý nejvý razněj š í útvar, který stranu uzavírá.

2.4. Změny grafické podoby ti tulní strany deníku MF DNES

Grafická úprava listu Mladá fronta DNES byla klíčovým prvkem při inovaci podoby

deníku. Prioritou se stal d ůraz , který noviny zača li klást na obrazovou hodnotu strany .

.Leyou! strany se snažíme přízpůsobít nejkvalítnější fotografíi k tématu ," 46 doporučují

tvůrci Stylebooku , kteří dále nabádají k práci s net rad i čn ím i fotografickými formáty.

Právě práce s fotografií tvoří zásadní část úprav deníku . Fotografové se mají

vyhnout statickým a rutinním zábě rům , naopak mají vyhledávat emoce a výrazy

aktérů . Hierarchie snímků je jasně daná - stránce dominuje otevírací fotografie , dále

ji doprovází nejčastěji jen jediný snímek umí stěný ve spodni část i strany.

Další z výrazných změn p ředstavuje tzv. pásek na titulní straně , který

bezprostředně obtéká název deníku. Objekt - jehož hlavní funkcí je poutat čtenářovu

pozornost a dotvářet vzhled stránky - je od roku 2006 barevný (víz Příloha Č . 2); na

rozdíl od dřívější praxe , kdy boxy v pásku odkazovaly na zásadní člá nky uvni t ř ,

upozorňuje nyní čtenáře nikoli na d ůl ežité informace, ale na konzumněj š í zprávy či

přílohy , které v daný den mají noviny prodávat (běžně se zde ocitne například odkaz

45 Jed ná se o interní dokument , vydaný v rámci změny podoby Mladé fronty DNES a určený pro redaktory deníku
46 tamtéž
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na maga zín deníku č i nově speciá l pro ženy ONA DNES). Pomáhá mu v tom h l avně

atraktivní graf ika a úderné slogany ( na př . Jaromír Jágr - Král Manhattanu).

Ti tulní stra ně vévod í jen jediná fotografi e. ve zbylém prostoru se vyskytuj í

maximálně portréty - nejčastěj i u názorových p ř í s pěvků . Nově Mladá fronta převzala

dop lň kové prvky, dosud typické spíše pro časopiseckou produkci . Na první straně se

tak prakti cky denně objevují graficky odlišené infoboxy nebo tzv. citá ty. jež maj í za

úkol uprostřed materiálu pos ílit jeho a uten t ičnost.

3. ANALÝZA OBSAHU

3.1. Metodika zkoumání ti tu/nich stran

Zkoumání a hodnocení titulní ch stran deníku Mladá front a DNES jsem provádě l za

pomoc i kompar ativní analýzy obsahu . Stěžejn í období vývoje obsahu a skladby

titulních stran v průběhu 21 . století jsem stanovil na ř í jen 2000, b řezen 2001 . listopad

2005 a duben 2006. Zmíněné časové úseky zahrnují období vždy t ři měs íce před

změnou - resp. po ní - na postu šéfredaktora deníku . Výsledná zjištění posloužila

k detailnějšímu porovnání vývoje "titulky" za éry různých šéfredaktorů ; do ledna 2001

jím byl Petr Šabata , na jeho ž práci navázal Pavel Šafr. Toho v únoru 2006 vystřídal

jeho někdejší zástupce Robert Čásenský .

Zvolenou metodou jsem se p rimárně zaměři l na to, zda se první strana Mlad é

fronty vskutku bulvari zuje. Pro analýzu jsem si zvolil tř i základní zkouma ná krit éria :

"otevírací" fotografíi a podobu titulků a obsah jednotlivých textů na títulní straně .

U prvního parametru , hlavn ího snímku dne, jsem se rozhodl fotografie třídit

podle platné klasifikace do tří základních kategorií: zpravodajské snímky, reportážní

portréty a ilustrace, dokumentární mom entky apod. P řičemž žurnalistické fotografie

jsem dále členíl na :

a) general news - "obrazové zprá vy z události , které jsou předem plánované

nebo očekávané , mají předpokládaný průběh na obvyklých místech s podobnými

aktéry. 00 této ob lasti patří jak zasedání parlamentu, tak vítání ofíciálních ná vště v,

volební kampaně, tiskové konference, zahajování výstav apod." 47;

47
Kolektiv autor ů . Zpravodajs tví v médi ích. Karolinum, 2001, s. 92
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b) spo t news - "přinášejí obrazové zpravodajství z událostí, které nelze

oteoem naplán ovat. Nelze dopledu určit, kde vzniknou a jak budou probíhat. fotograf

se na ně nemůže v žádném případě předem připravit. Typickými spot news jsou

fotografie zachycující přírodní katastrofy, lidské tragédie , ale i šťastné události.

zej ména pokud j sou velkého rozsahu a týkají se velkého množství lidí ." 48

U reportážních port rétů jsem dále (podle zobrazené osoby) rozlišova l portréty

politické , ze showbyznysu a sportovní. Poslední skupina snímků obsahuje ilustrace,

dok umentárn í momentky, vizualizace a všemožné vymoženosti moderní fotografické

doby.

Druhé měř í tko se zaobírá volbou titulk ů , které tvo ř í výslednou podobu první

stra ny nov in . Zde jsem si všímal pouze takových, které vzdáleně či dokonce nápadně

zavá ně ly bulvárními prvky. Ať už šlo o sdělen í nelegitimní pro títulní stranu seriózního

deníku, nad bytečné emočn í zabarvení titulku č í nemístné, senzacech tivé nebo

p řespř í l iš šokuj ící vyzněn í nadpisu zprávy.

Třet ím kritériem jsem se snažíl prokázat (č i naopak vyvrátit) tezí o záplavě

bulvárních p rv k ů na tituln í st ra ně deník u Mladá fronta DNES. Obsah zvolených textů

jsem podrobil de tailnímu rozboru, z něhož jsem stanovil míru bulvárnosti pro jedno

každé vybrané ča sové obdob í.

3.2. Analýza obsahu titulní strany MF DNES za říjen 2000

3.2.1. "OTEVíRACí" FOTOGRAFIE

Statistika otevíracích fotografií za měsíc říj en 2000 dokazuje, že ve sledovaném

období byly více než t ři čtv rt i ny oti štěných snímků ze skupiny zpravodajských

momentek (viz Tabulka 1). Dominantní nadvládu zpravodaj ských aktualít tehdy ještě

vyvažov ala sk utečnost, že se na títulním snímku mohla objevit "anonymní" osoba .

Princip personifikace totiž nebyl j e š tě natolik rozš í řen , jako je tomu u novinové

produkce v současné době .

Na prvn í stranu se fotografie "ve řej ně č i n ných " osobností dostávaly zejména u

př í l ež i tost i významných událostí. Na p ří klad když bývalý ministr spravedlnosti Otakar

Motejl oznamoval svoji rezignaci, když Českou republiku navštívi li postupně duchovní

vůdce Tib etu Dalajlama , fotbalová legenda Pelé a následník britského trůnu princ

48 Kolektiv a utorů . Zorevcaej stv í v médiích. Karolinum. 2001. s. 92
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Cha rles č i v p řípadě dnes již legendárn ího polibku premiéra Miloše Zemana a

p ředsedkyně Státniho ú řad u pro jadernou bezpečn ost Dany Drábové při s puště ní

elektrárny Temelín. Jad(e)rný po libek hlásal tehdy popisek Mladé fronty DNES.

Zachytit om še lé události a momenty podobným způsobem se stalo hlavni

náp lní práce deníkových fotografů . Genera l news ze stránek pomalu rnizi . počet spot

news naopak na rů stá (zat ímco v ř íj n u 2000 se výskyt spot news na titulní stra ně

ust álil na čís le 62,5 %, v dubnu 2006 to bylo už 75 %. Tedy tři ze čtyř otištěných

s n í m k ů mě ly ambice na sebe poutat netra d i čnost í svého zpracování, svoji

neopakov atel ností a puncem originality .)

Tabulka Č. 1 (v %)

ŘíJ EN 2000

reportážní portrét ilustrace, dokumentárn í snímky'
r--'- t---"'- --j-'__o l_i t i c~j showbl'znys I sportovní il ustrac~izua!zace~_p~g . _

'------'--'----------'-_ _ -'--'----_--'--------=12=,5 I 4,2 I O,O --.:4'e-2 _

3.2 .2. T ITULK Y Č LÁNKŮ NA PRVNí STRANĚ DENíKU

Zaměř íme- I i se na vyzněn í t i t ul k ů jednotlivých článků z prvních stran deníku Mladá

fro nta DN ES v ř íj n u 2000, zj istíme, že jejich formulace zdaleka není vždy dokonalá ;

na druhou stranu rozhodně nep řípou štějí p řehnanou expresivitu. Když už se na titulni

st ra ně objeví osobitěj ší výr az, je j eště pravidelné uveden v uvozovkách (Mělník uvítal

svého "krá le " Rudo lfa; Šlouf byl "mrt vá duše").

O tom , že v roce 2000 nebyl j eš tě zcela propracovaný koncept práce s titulky,

svědč í hn ed několik nedostatků . Na rozdí l od současného vzorového příkladu

nadpisu pro zprá vu byly na tituln í stra ně opakova ně oti štěny titulky bez - dnes

preferov an ého a denně vyžadovanéh o - slovesa v p řítomném čase (Gum ové

projektily? Raději ne; Karneval v ulicích; Rok bez práce? Nic moc) ; dál e titulky

nevýra zné a nicneřík ající , které lze pou žít k řadě jiných sdě lení (Školy čekají velké

změny, Gymná zia čeká zásadní změna ); titulky spek ulativní (Že by konec knihy?);

negativn ě vyznívají cí titulky (Víceletá gymnázia se nebudou rušit, Muž z Měsíce opět

netn ů že k piedkům, Dětské transplantace vládní pomoc nečeká , Brouk ům nožičky

netrhal) ; a v neposlední řadě titulky , jeji chž význam je zavádějící (Blízký východ hořr)

č i titulky klišovi té (Pro Temelín nastal den O).
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Předestřené nedokonalosti titulků přičítám spíše tehdejší nekvalitní prac:

ed i to rů nežli počín ají címu sklonu k bulvarizaci. Jejímu projevu se blíží snad je n titulky

"Blízký východ ho ř í " č i "Muž z Měs í ce opět nemůže k předkům" .

3.2.3. OBSAH TEXTŮ NA TITULNí STRANĚ

Deta i l n ěj š í po hled na mediovaná sdělen í z října 2000 prozradí , že zatímco u titulk l!

se o bulvarizaci hovo řit nedalo, ná plň jednotlivých č l á n ků j iž některé její prvky

obsahuje . Mám na mysli zejména nemí stné zjednodušování . Hlavn í zpráva ze dne

16. ř íj n a zaráž í již podivným titulkem .Nová móda : trestní udání". Na první pohl ed tak

čte n á ř nedostáv á srozumitelnou a stoprocen tně zřetelnou informaci . Navic z ní může

ded ukova t, že za libovol nou novou módu hrozí trestní udání. Ve skutečnosti však

člá nek pojed nává o neoddiskutovatelném faktu, že v České republice přibývá

trestn ích oznámen í.

Jako poved ený u zm í něného člá n k u nelze vyhodnotit ani podtitulek , jenž zní

"Policie prošetřuj e 110 tisíc oznámení". Autor už neobj as ň uje , že zmíněná oznámení

nejsou svate bními poz vánkami, ale trestním udáním.

Naprosto nevhodně podaný je rovněž první odstavec. "Nejjednodušší ces ta,

j ak si s někým nepohodlným vyřídit ú č tv? Trestní oznámení. V posledních dvou

letech j ich v České republice dramaticky přibývá . A to pteoev šim těch , která se

nakonec ukážou j ako bezdůvccm é ...49 Pomineme-Ii, že existují snadnější cesty pro to

s někým zúčtova t , zůstává nám informace, že trestních oznámení přibývá. Nadto

dra matick y. V celém člá nku však není uvedena žádná statis tika , o kterou by se

tvrze ní mohlo opří t. P řesná evidence totiž neexistuje, článek je postavený pouze na

citaci řed i te le rep ublikového ú řad u vyšetřová n í Zdeňka Pelce. Ten "rozhodl", že počet

udání - a zejména těch bezd ůvodných - se množí.

3.3. Analýza obsahu titulni strany MF DNES za březen 2001

3.3.1. " O TEVíRACí" FOTOGRAFIE

V b řeznu 2001 statistiky prozrazuj í, že v porovn ání s předchozím měs í cem se výběr

otevírac ích fotografií p říliš nelišil. Snímky ze skupin spot news i genera l news však

49 Mladá fron ta DNES. 16 ř íj na 2000. s. 1
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zača ly vykazovat nárůst personifikovaných zá b ěr ů . Každé čtvrté vydání si tak čtená ři

MF DNES na první st ra ně mohli prohl édnout tvá ř osoby z politiky či zábavn iho

průmys l u .

Nastíněný vývoj má na svědom í zejména množství výročních cen z kulturn ího

p rostřed í. Na tituln í stranu se tak dostaly snímky hned ze čtyř (ve třech případech pro

domácí scén u, v tom posledním světově) význačných p ř í lež i tos t í , byly jimi : udíleni

filmo vých ce n (Český lev), hudebních cen (Andělé ) , divadelních cen (Th álie) a

mezinárodních f ilmových cen (Oscar).

Tabulka Č . 2 (v %l

arní sn ímky'

ce~ap...Qd

-- ----
BŘEZEN 2001

zpra vodajské fotografie reportážni portrét ilustrace, dokum ent '
spot news I qeneral news po l i tick~ I showbyznys ! sportovni ilustrace , vizuahza

63,0 I 18,5 11,1 I 3,7 I 3,7 0.0

3.3.2. T ITULKY ČLÁNKŮ NA PRVNí STRAN Ě DENíKU

Práce s titulky jednotl ivých č lá n k ů na první straně Mladé fro nty se po příchodu

nové ho šéfredaktora (Pavla Šafra , pozn. autora) zlepšila ; ani v b řezn u 2001 ale

nedosahova la dneš ních kvalit. Poukazuje na to nap říklad nadpis, u něhož lze

zaměn i t podmět za předmět (Obchvat Plzně řeší zřejmě sporný zákon). Navíc samo

s l ů vko zřejmě by se v titulku mělo používat jen v p ří padě , kdy závažnost sdělení je

taková, že i p řes zatímní nejistotu oh ledně definitivního vyznění informace je

opodsta tněné ji otisknout.

Značn ou míru expresivi ty - za daných okolností ještě tolerovatelnou - v sobě

nese hlavní zpráva z 2. března (Nebojte se hovězího , prosí zoufalí řezníCI) . O den

pozděj i se na titulní stranu deníku dostal dvojsmyslný, a tudíž pro mnohé čtenáře

zaváděj í cí titulek "Brity přivítá v Praze oči sta " . Ačkoliv výběr slova není prvotně

chyb ný , mohou první myš lenky po p řečtení titulku směřovat k závěru, že na Brity

čeká v České repub lice kata rze a rozh řešeni ; ve skutečnosti jim byly očištěny boty ,

aby do země nem ohl i zav léci slintavku .

Nevhodnou, až úsměvnou formu laci předvedla druhá hlavní zpráva z 10.

března - "Mzdy stouply asi o 800 kor un", Na prvn í pohled člověka napadne, že

red akto ři listu neb yli schopni do uzávěrky zjistit, o kolik to p řesně bylo. Realit a je

samozřejmě odlišná, titulek měl ambici vyjád ř i t , že průměrná mzda v českých
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pod nicích a ú řadech vyro stla o více než osm set korun (iak je také správně

uve řejněno v první m odstavci).

Stá lým nešvarem zůstávají titulky nicne ř í kaj í c í (ODS dala ČSSD Ihutu: Kam

jdou vaše daně ?) č i nep řes n é , z nichž si čte nář sotva udělá správnou představu o

následném sděle n í (Levnější telefon? Fírmy už ho mají); naopak se postupně z titulní

strany vytrácejí neg ativn ě vyznívaj ící nadpisy. Jako titulek s bulvárními rysy lze

vnímat "Češ i se budou mít v EU lépe". U p řes n ě n í. že jde jen o závěr expertní studie.

podá vá teprve podtítulek. Obsah článku (rozebereme si jej v příští kapitole) navíc

poselství titulku relativizuje.

3.3.3. OBSAH TEXTŮ NA TITULNí STRANĚ

Zpráva, kte rá otevírala titulní stranu 13. b řezna , zněla "Češ i se budou mít v EU lépe".

Lákavý titulek rozvinul i první odstavec, který sliboval vyšší růs t mezd a celé

ekonomiky. V dalším prů běhu člá n k u se však mimo jiné tvrdí, že podraží zboží a

potraviny. Te xt tak vyznívá ve stylu vyp rávěn í "chytré horá kyně" - budeme se mít

lépe, když si to sami zaplatíme.

Debaty se dají vést také o podobě zprávy, která čten áře varovala "Slintavka se

stává globá lní hrozbou". Úči nek člá n k u p řesn ě vystihuje výraz, jenž poprvé použili

v sedmdesátých letech sociologové Stan Cohen a Jock Young - morální panika.

Tedy stav, p ří němž nadměrné znepokojení společnost i nad ur čitým i jevy vyvolalo

p rimárně zpravodajství médií.

V prvním odstavc i se píše, že "epidemie slintavky a kulhavky se nebojí už jen

Evropa, ale celý svět. " To je v pořádku - záleží na tom, zda ona panika byla

p řirozen á č i uměle vytvo řená médii. Neboť jak uvádí Brian McNair případy strachu

z nakažených potravin jsou "typ ickým příkladem schopnosti médií definovat a zveličit

prob lematickou společenskou skutečnost". 50 V d ůsledku práce žu rna listů propadají

lidé zděšen í ; naprosto nestandardní situaci, která se jich podle statistiky s vysokou

pravděpodob n ost í nikdy nedotkn e, řeš í - ve zmatku - jako závažné ohrožen í na

zdraví.

McNair to dokládá na přík ladu , že strach z BSE (známá spíše jako .nemoc

šílených krav") způ sob i l mnoh em větší škody britskému zemědě l stv í než samot ným

občanům . " ... zemřelo na lidskou formu BSE. tedy Creutzfeld-Jacobo vu netnoc,

50
McNalr, Brian. Sociologie žurnalistiky. Portál, 2004, s. 58
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méně než 20 lidí. Jen pro srovnání: během jednoho roku zemře ve Velké Britá nii

pn/měrně 3000 lidí při dopravních nehodách. 70 000 lidí na choroby souviseitci

s kouřením a 90 000 na následky požívání alkoholu." 51

3.4. Analýza obsahu titulní strany MF DNES za lís topad 2005

3.4.1. "OTEVíRACí" FOTOGRAFIE

Princip zvýšené personifikace titulních fotografií se u deníku Mladá fronta DNES

naplno proj evil v listopadu 2005. U zpravodajských fotografii se opět častěji ke slovu

dostávaj í poli tici , sportovci č i uměl ci , na úkor významnějš ích událostí. Co mají

s po lečnéh o José Barosso, Václav Klaus, Tony Blair, Saddám Husajn, Kateřina

Neumannová , Pav el Nedvěd , Ivana Trumpov á č i Phil Collins? Všichni se v listopadu

2005 ocitli na .titulce" Mladé fronty .

Absolutním vítězem pomyslné ankety o nejmedializova něj š í tvář měsíce by se

za zvolený časový úsek musel s p řehledem stát Pavel Nedvěd (potažmo český

reprezentační výběr fotbalistů) . Jen od úterý 8.listopadu do pátku 18. listopadu vítal

jeho obličej čtená ře MF DNES ve čtyřech případech z titulní strany . Nejprve jsme se

mohli dočist o "návratu krále" (rozuměj , že se Pavel Nedvěd opět objevil v základní

sestavě mu žstva) , jen ž "povede fotbalisty do bitvy roku". Monarchistická terminolog ie

měla pou ze upozornit na to, že české fotbalisty čeká kl í čový souboj o postup na

mistrovství světa .

Tabulka Č . 3 (v "fo )

ilus trace, dokumen:~'?!.~nímkY;
ilustrace, vlzualizac~~p~

L-_~~_I_ _ --=--':~_-L--=~---L_~-,-,,--_-,---~__,--__. 4_~, O _

3.4. 2. TITULKY ČLÁNKŮ NA PRVNi STRAN Ě DENíKU

Kvalit ativní rozdíl mezi titulky z let 2000 a 2001 a těmi z listopadu 2005 je znatel ný na

prvni pohled . Dřívější nedostatky témě ř zcela vymizely (výjimkou může být třeba

51
McNair, Brian. Soc iologie žurnalistiky. Port ál , 2004, s 58

32

-

..



neurčité uvození člá n k u .Na hypermarkety se chys tá bič") , novou potiž tentokrát

p řed sta v uje p ř í li š emočn í č i expresi vní obsah spíše článků než titulk ů .

Prvky kon zumu lze vypozorovat například u textu "Ještě jedno! Británie žije

revolucí ", jen ž ji ž titulkem p řisu zuje zákonu prodlužujícímu otvírací hodiny hospod i

p řes p ůlnoc větší dopad nežli terorismu a jíným pohromám (citováno z prvního

ods tavce zprávy).

Charakteri stickým p ří k l adem n adměrné personifikace je titulek .Labuda

havarova l, zahynuly dvě ženy". Není totiž pochyb, že v případě že by za volantem

bouraj ícího auta sedě l někdo med i ál n ě neznámý, zně l by titulek spíše ve stylu " Při

nehodě na dálnici zemřely dvě ženy". Nadto by se zpráva jen stěží propracovala až

na první stranu . Takto médi a případ slovenské ho herce propírala ještě hojnou dobu.

Obdobnou zkušenost má za sebou i vdova po Ivanu Hlinkovi Liběna . Svojí tvá ř žena

prop ůjči la dopravní kampani upozo rň uj í cí na dodržování s i ln ičních pravidel o

Vánocích . Díky tomu se slogan "Osudová vte řin a se nedá vrátit" objevil i na první

st ra ně deníku M ladá fronta DNES.

Nep ří l iš šťastně formulovaný nadpis .Nejrvchlej rostou platy u počítačů"

zach ra ň uj e alespoň ínfobo x, který dává čte náři srozumítelně najevo , že nezíská více

peněz jen tím , když si mzdu nechá ležet vedle počítače , ale pakliže bude pracovat

jako programátor.

Zjednodušující uvození člá nku - tak by se dal formulovat největš í nešvar při

prác i s titu lky ve sledovaném období. "Je vám 40? Nesmíte mít d í tě ze zkumavky"

vyhrožuje lidem jeden z typických p ř í p ad ů . Hrozba přitom v době otištěn í neměla

reálný základ . Nový zákon, jenž by omezil práva starších párů počít dítě "ze

zkumavky" - toti ž v listopadu 2005 prošel teprve prvním čtením v Pos lanecké

s němovně . Da lším z řad y nekvalitních titulků je "Hotelový teror v Jord ánsku". Zpráva

čte n áři příb ližuje útoky te ro r i st ů na hotelové komplexy, z nadpi su by však čtenář mohl

získat komplex z ubyto vání v jord ánských hotelích z důvodu šikany od personálu.

O prob lematickém pop isku k otvírací fotografíi z 8. listopadu .Návrat krá le"

jsm e se j iž ba vi li v předeš lé kapitol e.

3.4.3. OBSAH TEXTŮ NA TITULNí STRANĚ

Pojem morální panika, kterým jsme se zabývali již v kapito le o obsahu textů z b řezna

2001 , se prosadi l do značné míry i v případě ptač í chřip ky . Do doby, kdy se objevi la
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také v České re publice , zbývalo v listopadu 2005 ještě minimálně čtvrt roku , přesto

už média ce po va la ve řej nost tak řka nep řetrž i tým referovánim o pruběhu nemoci , o

jejím postupu , jaká jsou rizika, kdy jsou naopak obavy zbytečné atd . Člá nky

samozřejmě doprovázely neustálé p růzkumy m í ně n í , kdo se ptačí chřipky boj i a

snaží se proto všemožně sehnat lék tamiflu do své domácí lékárničky .

Nakonec hro zba opadla, o život v souvislosti s chorobou nepřišel jediný

obyvatel repub liky . Výsledkem byl pouze prodej tamiflu a ještě více jeho nelegálních

a neúčinných napodobenin na internetu č i problémy ně kte rých chovatelu drůbeže ,

kte ř í ať už kvů l i podezření z nakažení pta čí chř i pkou č i z karanténních důvodů museli

vyb ít svá stá da .

Přepeč l i vě se média (MF DNES nevyjímaje) zača la věnovat populárním

fe noménům doby: pěvecké so utěž i Č esko hledá SuperStar a rozličným reality show.

Listopadová titulní stran a se tak mohl a pochlubit článkem "Pos l a n kyně podala

stížnost na show Výměna manželek". Pomineme-Ii otázku , zda se na titulní stranu

dostanou (a zda by vůbec měly mít legit imní právo se dostat) veškeré zminky o

stížnostech pos l anců Radě pro televizní a rozhlasové vysílání , musíme přesto

konstatovat, že text nep řin á ší čten ářům kromě základního sdělení žádnou zásadní

informaci.

V pokračování je popsán princip zmí něné reality show , vyjád ře n í psycholožky

a důvod st ížnosti poslankyně. První odstav ec navíc neopomene dodat, že se

stížnostm i se potýka ly také historicky první reality show na českých te levizních

obrazovkách VyVolení (Prima) a Big Brother (Nova).

Že se na první stranu deníku může dostat i internetový průzkum - je-Ii

dos tatečně sexy (v pou žitém významu se zdaleka nejedná o erot iku, výraz vyjadřuje

pouze přitažlivo st tématu pro čtenářskou obec), jak ří k á současná žurnalistická

hantýrka -, dokazuje text "V sexu Češi válcují Španěly i Italy". Skutečnost, že

podobné průzkumy bývaji značně ov l ivněné nadsazenými odpověďm i respondentů ,

z řejmě editoři prvni stránky nebrali v úvahu. Navíc když odpověd i na dotazy se

kompletova ly přes internet.

Výzkumu se mělo zúča stn i t p řes t ř i sta tisíc lidí ze 41 zemí. V průměru by to

obnášelo nece lých osm tisíc dotazovaných na každý stát. Z tohoto reprezentat ivního

(?) vzo rku se vyzkoumalo, že nejná ruživěj ší jsou Řekové (oddávají se sexu 138krát

ročně) , Češ i ob sad ili "krásnou" pátou pří čku . Solidni sociolog by z daného p růzkum u

ovšem sotva stanovil tak jasný verdikt.
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Zřetelnou úlitbou pro čtenáře byla zpráva "Vyhnali Vyvolen é", která obsadila

nejenom titulní fotografii z 21. listopadu, ale rovněž celou tematickou stranu t ř i. Kvuli

zpožděnému nájmu za pozemek se soutěží cí museli p řestěhovat do vily na

Slovensko, kde už bydleli jejich slovenští kolegové. Poselství článku bylo zřejmé :

informovat lid i o nenadálém vývoji v d a vově sledovaném pořadu . Což je ve srovnání

s prostorem , jenž byl události věnován , slabý výkon.

P rávě vypoč ítavé zamě ře n í na masové příjemce kritizují mediální teoretici jako

zn a čně riska ntní krok. " ... masová produkce tíhne k zábavním obsetiůrn . k raritám

(senzac ím) , prostě k čemukoliv, co neklade příliš velké nároky na přijemce v procesu

dekódování a interpretace a co se obrací na sdílené hodnoty vcelku dosti základní

povahy.. . masový charakter médií bývá považován za jev, ktelý může být jednotlivci i

společnosti nebezpečný, neboť podporuje pasivitu, určuje dobovou estetickou normu

(vkus) a zastírá komerčnícharakter mediální produkce .,.52

Dis kutabilní příspěvek přinesla titul ní strana i následný den - .Nova zruš í Tele

Te le i da lší za vedené pořady" . Vážně tato zpráva představovala t řet í nejvýznamnějš í

sdě len í dne? Pro diváky televize Nova možná, z hlediska "vyššího mravního principu

žurnalistiky" sotva . P řesto se na první pohled zvláštního výběru zprávy lidé z branže

zastávaj í. " Televize Nova vykazuje neuvěřitelná čísla sledovanosti, dívá se na ni

snad více než po lovina populace. Je proto zcela legitimní, když deník uveřejn í

informaci o změně pořadLi nejsilnějšího hráče na televizním trhu," 53 říká Dalibor

Balšínek, šéfredaktor Týdne.

Již zm í ně ný člá nek " J eště jed no! Británie žije revolucí" - o prodloužení

otvírací ch hodin hospod ve Velké Británii - se zaměřuje na radost štamgastů

z to lerantní změny zákona. Dovoluje si p ři tom přirovnávat vzývanou novelu

k revo luci , což je mírně řečeno velmi odvá žné.

Své místo si na podvalu definitivně uzurpují hluboce lidské příběhy. Ať už

.Nov ý s labikář prvňáčky rozp lakal , nerozumějí mu" (založený na zážitku jednoho

prvňáka , kterému ínovované vydání s labikáře d ělá problémy) či "Loupil, aby měl na

léky pro syna ", v němž si můžeme přečí st srdceryvný příběh zkrachovalého

podnikatele, jenž přepada l pošty, aby získal prost ředky na léky a pomůcky pro syna

se spastickou obrnou .

52 Burian Gra eme _ Jir ákJan. Úvocl clo studia médii. Barrisler & Principál. 2001, s 109
53 ' ,

z rozhovoru s Dalib orem Balšínkern (11. dubna 2007)
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3.5. Ana/ýza obsahu titu/ni strany MF DNES za duben 2006

3.5 .1 . "OTEVíRACí" FOTOGRAFIE

Nebývalé nakupení neopominutelných událostí (teroristické útoky v Egyptě , záplavy

v Ev ropě č i celosvětový problém ptač i c hři pky) zachránilo Mladou frontu DNES od

p ředpokládaného verdiktu , že míra personalizace jejich sn imků je v pruběhu 21.

století čím dál vyšší.

Evidentní tendenci umisťovat na titulní stranu p řevážně personalizované

fotografie lze prokázat na vzestupu portrétnich fotografií. Kromě stále legitimní

zpravodajské aktua lity, sd ělující , že německý exkancléř Gerhard Schroder vystoupí

s p ředstavite li ČSSD na horu Říp , se na první stranu vklínil také zamyšlený hokejísta

Jaromír Jágr s popiskem .Nevyš lo to. Jágr se nestal králem NHL." Nápadné

podobenství s .Iistopadovýrn kralováním" jeho fotbalového protějšku Pavla Nedvěda

zarazí. Puntičká ři by se mohl i ohradit, že za nejvíce vstřelených branek v zámořské

hokejové soutěži NHL se propůjčuje titul nejlepší střelec ligy, nikoliv královská

hodnost (v této souvislosti bych rád ještě uvedl, že v dané době ovládl Jágr alespoň

New York. Neboť dva dny poté , co mu unikla korunovace v NHL, jej reda kto ří deníku

v poutacím pásku paso vali na krále Manhattanu).

Ještě rozporuplnější sdělení nabízí titulní strana z 7. dubna. Snímek z

propuštění t restně stíhané podnikate lky Libuše Barkové opatřili redaktoř i deníku

titulkem Grossova známá strávila v cele devět d n ů " . Nemístné zdůraznění
"

kamarádské vazby podnikatelky na někd ejšího premiéra Stanislava Grosse si l ně

zavání bulvarizací.

Tabulka Č . 4 (v %)

-
DUBEN2006 --

r---!er avodaj ské fo toqrafie reportážní portrét ilustrace, dokumentárni snim_

spot new s I qen era l news ~o li t i cký I s howb~nys l sportovn í ilustrace, vizualizace . apod .

75,0 I 8,3 16,7 I 0,0 I 0,0 0,0 -

3.5 .2. T IT ULKY ČLÁNKŮ NA PRVNí STRAN Ě DENíKU

Stále častějším trikem , jenž pomáhá dostat na titulní stranu čtenářsky zajímavou věc ,

se stávaj í výsledky rozmanitých p růzkum ů . V květnu , měsí c i lásky, si tak čtená ři
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Mlad é fronty mohli přečí st titul ek "Typický zamilovaný Čech : ženatý. kolem t ř i ceti "

Zpráva nezapře siln é prvky infota inmentu ; o univerzální platnosti jeho rezultátu lze

navíc pochybovat.

Ana logický p říklad se odehrává u nadpisu "Jak poznáte Čecha? Třídí

odpadky". Autor č lá n ku v textu p řizn ává . že ze t ří Čechů třídí jen dva , přesto zprávu

uvozuje zjednodušeným údaj em, který nazn ačuje dokonalé zapoj ení Čech u do

procesu tř ídě n í odpadu. Ta kové zjedn odušení je sice čtenářsky vděčn é , ovšem

profesně nepřípu stné .

Propracovanější práce s emocemi se po - JIZ výše zmíněné - změně

šéfredakto ra v únoru 2006 zač í ná realizovat nejenom na podvale, ale i v jiných

místech titulní strany. Důkazem může být text druhé nejvýz namněj š í zprávy dne

" So učková : Sm rt jsem porazila. A vyhraju i soud", v němž je do titulku záměrně

vybrá na extrém nost osudu života ministryně v poslední době - nejprve rakovina , nyní

soudn í pře . Titu lek podvalu je ještě přímějš í : "Vězeň Kožený - t ř i k rá t týdně návštěva

matky". Konzumně hezké, informačně zbytečné . Věřitele Harvardských fondů totiž

nepochybně sotva zajímá , jak často navštěvuje Koženého , který je v mnoha

případech připravi l i o celoživotního úspory, v cele maminka.

První strana z 22 . dubna naproti tomu podobným způsobem p ředstavuje dva

přík la d y značné pe rsonifikace nadp i sů . " K res l í ř Kája Saudek leží po infarktu

v nemocnici" a "Hradu ukradli superb a rozebra li ho na kusy" reprezentuj í p říhody ,

kterých se v zem i d ějí tisícovky denně . Potvrzují tak , že na titulní stranu mají přístup

jen v případě , že hlavním aktérem je ve řejně známá osoba.

J eště s i l nějš í - a lespoň co se emocí týče - titulek ohledně sporu exministryně

Součkové p ředvedl i ed i toř i v případě .Exministryn ě Součková u soudu téměř plakala ,

hroz í ji deset let" . Pok ud bývalá ministryně zdravotnictví nakonec nebrečela , nen í

jasné, proč dá vat nedoko naný děj do titulku . O to více , že pokud by jí průběh pře

opravdu donutil k slzám , ani tak to není něco neobvyklého, aby to určova lo význam

zprá vy.

Vhodný materiá l pro masové příjemce poskytoval v loňském roce rovněž

tehdejš í minist r kultury Vítězslav Jandák. Uvození reportážního textu slovy "Ča u,

kluc i, zvo lte mě , jinak dostanete přes držku" sice vystihu je ministrovu povahu po

nástupu do funkce, ani to by však nemělo znamenat autom atické upla tně n í je ho

lidové m luvy v t itu lku .
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3.5 .3. OBSAH TEXTŮ NA TITULNí STRANĚ

Začá tkem dubna 2006 hýba la českou veřejností zejména celorepubliková hrozba

povodní , p řesto se na titulní stranu MF DNES dostal článek charakteristický spíše pro

spo lečenské časop isy o slavných lidech. "Česká cena pro Claudíi Cardmalovou"

uvádí čte ná ře do textu slovy " pověs t nelhala, jedna z nejslavnějších světových

he reček - Claud ia Cardina lová - se opravdu nechová jako zhýčkaná celebrita "

V nastolené mi nimální in formačn í hod notě prvního odstavce příspěvek pokračuje i

nadále - "V Praze vče ra lidem rozdávala podpisy a zdravila je bezprostředním :

»Ciao. « Byla hvězdou filmového festivalu Febiofest, v jehož závěru převzala čestnou

cenu Kr istián." Jedínou, byť značně slabo u omluvou pro zařazení obdobného textu

na titu ln i stranu m ůže být sku tečnost , že se zde objevila ve víkendovém vydání .

Následuj ící víkend patřil podval zprávě o tom, že "Lucie Bílá se vdala . Přesně

v de n své čtyřicítky" . Ačkol iv serióznímu listu by dříve pro informovanost svých

čtenářů sta čil a tak to krátk á zmínka (navíc zřejmě ukrytá někde uvnitř novín) ,

považo va l deník tentokrát za vhodné popsat podrobnosti ze svatebního aktu a

p řet is k n ou t zpěvačč i n u esemesku , jež médiím oznamovala změnu svého rodinného

stavu.

S fenomény současnosti se mu sí pracovat, ne je ignorovat. Zmíněné pravidlo

platí pro první stranu deník u dvojná sobně , proto se do textu o dlouhé zimě snadno

vm ísí verš z tvorby pí sničká ře Jaromíra Nohavici: ,,»mokré bílé svinstvo padá za

límec už čtv rtý měsí c ... v jednym kuse furt prosinec«. Mě l by to přepsat. Už je to pátý

měsíc" , inovují redaktoři listu znění tehdy velm i oblíbeného hitu Ladovská zima .

Na postupnou bulvar izaci politíky si nov i n á ř i stěžují běžně (viz Základní

vymezeni bulvarizace, s. 6). Že k ní svými texty sami p řispívaj í , prokazuje nap ř í k l ad

tento - "Volby : ODS má čís lo 9, ČSSD 10 a už se trumfuj í vtipy a bonmoty". Natolik

banáln í věc , jakou je minimálně pro většinu č tenářů losování č í se l volebních lístku , si

dokázala vydobýt pozic i t řetí nejvýznam něj š í zprávy 19. dubna . Nakolík byly v článku

uveden é příklady bonmotů dílem tvo řivost i jednotlivých politiků a do jaké míry by ly od

noviná řů vynu cené, věd í jen zúčastnění. Rozhodně je ovšem možné konstatovat, že

hodnota sdě le n í je opět maxima lizována. Údaj z první části titu lku (ODS má číslo 9,

ČSSD 10) by si na popsání reality vysta č i l.

Pozo ruhod nou kompozici mě la titu lní strana deníku 20 . dubna . Všechny tři

zprávy, jež red akce vyhodnotila jako nejd ůležitěj ší , se odrá žely od statistických
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údaj ů . První hovo řil a o tom , že je v Česk u bezpečněj i než dříve . druhá věšt ila

politické s t ra ně KDU -ČS L problémy se vstupem do Sněmovny a t řetí pak

oznamova la, že Česko je 34. nejbohatší zemí světa . Statistiky vypomáhají novin ářum

stále čas těj i , jd e o oblíbený nástroj jak " p řesvědčit" čtenáře o svých stanov iscích .

Bohužel i ony jso u znakem značného zjednodušování. což prokazuje skutečnost . že

lidovci se nakonec do parlamentu dostali , a to, že i p řes závěry výzkumu by málokdo

z Čech ů hlásal , že ve své zemi cítí větš í bezpečnost a blahobyt.

Až neobvyklou lidskost projevila média p ři referování o bývalé ministryn i

zdravotnictví Mar ii So učkové . Z prvniho odstavce o jejím soudním procesu čte n áři

mohli zj istit , že " So u čkové se do očí dra ly slzy"; sama ministryně byla dále v textu

popsána jako "dvaapa desátiletá žena nemocná rakovinou, která proces považuje za

velkou k ř i vd u " . O čty ř i dny pozd ěji (25. dubna) se Součková ocitla na titulní straně

deníku opět. Tentokrát v ukázce rozhovoru , kterému p řed ch áz í rekapitulace jejího

p ř í pad u . Nechybí zd ů razn ě n ! její nemoci (rakovinu prsu jí l é ka ří oznámili den před

tím, než se dozvěd ěl a , že ji policie stíhá za zneužití pravomoci veřejného činitele ) .

doprovozené větou "Byla z toho v šoku, ale rozhodla se bojovat." Podobná míra

empatie a pro storu pro vlastní pocity by u jiných procesů byla nemyslitelná, veřejně

známí jedinci se jí naopak těší p ra vid e l n ě .

Dokladuj í to další sdělen í - " K res lí ř Kája Saudek leží po infarktu v nemocnici".

Ačko l iv se lhání srdce se v zemi počítaj í na tisíce ročně , nebudu daleko od pravdy ,

když odhadnu, že uměl cův p ří pad byl jedním z mála - ne-Ii vůbec jediný - . který se

ten rok dostal na titulní stranu. Zájmu tisku se nevyhnul ani (j iž dříve zmiňovaný)

Viktor Kožený, o kterém se čten á ři mohli napřík lad dozvěd ět , že jej ve vězen í třikrát

týdně navštěvuj e matka.

4. S HRNUTí

Analýza obsahu vymezených období vykázala následující závěry : u prvního kritéria 

otevíracího snímku - došlo v průběh u 21. století k p ře kotné proměně otištěných

fotografi í. Zatímco v ř íj n u 2000 zachycovala titulní fotografíe větš i nou událost. v roce

2006 (potažmo 2007) je již s i l ně personifikovaná; aby jejím hlavním aktérem byl

někdo ve řej ně neznámý je tak řka nemyslitelné (kromě dokumentování závažných

události typu živelních katastrof).
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U druhé ho kritéria - titul k ů na první stra ně - lze zaznamenat obrovský

kval itat ivní pokrok v úrovn i n ad p i s ů , postupem času však narůstá rovněž jejich

expresivnost a emočnost (jedny z bu lvárních prvků ) . V roce 2000 byly tyto znaky

nepatrn é , prvn í kroky k postupné bulv arizaci lze pozorovat již po nástupu Pavla

Šafra. Po další změně na šéfredaktorském postu již změna nebyla příliš výrazná , šlo

spíše o př i rozený vývoj .

Třet í krité rium - obsah jednotlivých text ů na titulní straně - prokáza lo, že dříve

se člá n ky zaměřova l y na výrazněj š í události a většina výtek směřovala zvláště

k formě jeji ch zpracování. Od roku 2001 se začal na titulní s traně vyvíjet typ

p ř í s pěvku vyvolávající morální paniku , v dalších letech se pok račuje ve zdurazňování

rozm an itých statistik a fenomén ů současnost i.

5. ZÁVĚR

Diskuse o p ředpokládaném procesu všeobecné bulvarizace, jíž v současné době

procházejí sdělovací prostředky , odstartovala ve světě na konci 20. století.

Partn erem v dialogu byli mediálním odborn í k ů m zejména zástupci jednotlivých

den ík ů a zbylých kritizovaných periodik.

V českém prost ředí se debata - z d ůvodu odlišného historického vývoje 

rozvinula naplno teprve s někol i k aletým zpožděním . Od samého začátku však byla

s i l ně polarizována ; vydavatelé novin jeji existenci raza n tně odmíta li, nejp rve kvůli

údajné vágnosti termínu , pozd ěji s odkazem na požadavek infota inmentu - stylu

zpracování zp ráv, který k prímárnímu úkolu informovat klade srovnatelný d ůraz i na

zábavní slo žku sdělení.

Přiznat dobrovolně kval itativní pokles úrovně deníku by se rovnalo

"sebev ražd ě" jeho veden í. I když seriózní noviny neváhají v boji o čte náře využít

všechny dostupné komerční triky - od žádaných "her o milióny", p řes stránky

věnované klepům z showbyznysu, až po vybavení novinového vydání balením

sušenek -, přesto se úvahy o rozpínajícím se množství bulvárnich prvků odehrávají

bez shody se zástupci periodik .

Stanovil-Ii jsem stěžejní obdobi výzkumu na dobu, kdy docházelo k výměnám

na postu šéfredaktora deníku Mladá fronta DNES, musím konstatovat. že změny
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v pod ob e a sk ladbe tituln i strany listu byly spi se dusledkern dlouhodobe koncepce

srnerovani novin nezli vlivern nove osoby v cele periodika.

Vyzkoumane udaje presto zfe telne ilustruj i opravnenost avizovane dornnenky

- rnira pokryti titulni strany MF ONES bulva rnlmi elemen ty skutecne vykazuje

rostouci trend . Mluvit 0 tomto naru stu jako 0 zahlcovanl sice dosud neni opravnene,

nebot' rnnozstvi kva litativne hodnotnych zprav ve srovnanl s podbizivymi , lacinyrm

sdelenirn i je totiz sta le dalece vzdal eno pomeru u klasicky bulvarnlch listu typu Blesk

ci Sip (c ite lnejsi vykyvy porneru smerern k bulvarnosti Ize zaznamenat predevslrn na

strance Lide a ve ctvrtecnirn mag azinu), i tak se ale denik nevyhne poplatnosti

nabidky a poptavky. Popularita listu totiz u ctenarske obce zustava v neprtrno

umerne za vis losti na slozitosti zanru, cudne grafi ce a objektivnih o zpravodajs tvi.

Paklize bych si vypomohl definici britskeh o mediologa Colina Sparkse , kter)'

vymezuje rozdi l mezi ser i6znosti a bulvarnostl medii na dvouosern kontinu u, kde

.honzontetni osa me vlevo pol »koncentrace na politiku, ekonomiku a sootecnost«.

napravo pol »koncentrace na skandaly, sport a zebeviu a u vertikalni osy se nahofe

nechezi po! »koncentrace na vefejny i ivot« a dole pol »koncentrace na soukromy

i ivoi« (bulvarizace tisku pak podle toho fo schematu probiha zhruba pohybem od

leve ho horniho po le k prevemu doln imu poli)", 54 nachazi se denik Mlada fronta

ONES - v zavis losf na vysledcich uskutecnene analyzy obsahu - v soucasne dobe

presne v pruseciku os .

Na vy slednem verdiktu se do jist e miry pfirozene pod il i fakt, ze v den ikove

prod ukc i je treba rychly ch rozhodnuti , presto ani v takovern pfipade nelze zavi rat oei

pied profes ni mi prohres ky, ktere denik piibli zu]l bulvarnirn titulum. Pet ci deset stare

vytisky deniku by dnesnirn ctenafurn zcela jiste prisly nezazivne a nekvalitn i. Hlavnim

rnoti vem badani v da lsich letech by se proto rnohla stat teze , nako lik se na

bulvarizaci med ii podi li sarni ctenari.

6. ABSTRACT

The bache lor thesis deals with the transforrnation of "Mlada fronta DNES" daily

new spap er's fr ont page. This periodica l, still regarded as reliable and generally

respected newsp aper , was specificaly chosen to demonstrate the progressive shift of

54 Sparks, Colin (2000) in Pacl , Pavel. 0 bulvarizaci ces kyclJmedii . Ostravska uruverzita v Ostrave. 2005. 5 151
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recognized Czech media toward s tabloids culture, which was taken as a preliminary

hypothesis.

First chapter is describing the phenomenon of worldwide tablotdisation.

including not on ly the media, but also the modern society as whole . The main reason

for this shift is the effort to increase number of the newspapers' readers . Generally

the term tab loid isation means that newspapers are growing more vulgar and

sensational.

In the second part , the thesis presents one of the treasures of the journalist

profess ion - putting together the front page. Editors all over the world pay extreme

attention to Page One , as it serves many important functions - e.g. it gives readers

a perspective on the daily news, it can be used to promote sale of newspaper,

or it can be used as a guide to material inside the paper.

The main part of the thesis analyses the content of front pages in various

Czec h periodicals from last few years.
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P ří lo ha Č . 1

Výskyt oso b V českých médiích - únor 2007

Mírek Topol ánek

1148

O J i ř í Paroubek

1236

Jaromír Jágr

338

(] 8
...PJ.Y"Il.Langer _ OVác lav Klaus

829 871

Kate řina

Neum ann ová
O J iř'.J aneČe k 370 

419
Šárka Zá hrobs ká

431

Zdroj : mediálni archiv NEWTON
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