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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá polarizací české mediální krajiny po roce 2013 jako 

diskursivním konstruktem. Tématem je vznik nových mediálních projektů v reakci na převzetí 

vydavatelského domu MAFRA Andrejem Babišem. Sledovány jsou tři projekty: Echo24.cz, 

Reportér a Neovlivní.cz. Cílem práce je popsat diskurs alternativních médií, jak se 

reprezentují ve vlastní, aktuální situaci. Z teoretického hlediska práce vychází z teorie 

společenské odpovědnosti médií jako problematické, ale hluboce zakořeněné hodnoty. Dále 

se věnuje trendu koncentrace vlastnictví médií a popisuje porevoluční vývoj médií, který po 

roce 2013 dospěl ke změnám zásadním pro naše téma. Jsou jimi proměna modelu vlastnictví 

médií a polarizace mediální krajiny. Celá první část práce je kontextuálním zakotvením 

kritické analýzy diskursu nových mediálních projektů. Cílem výzkumu je ověření hypotézy: 

Alternativní média se vymezují v opozici k mainstreamu a využívají k reprezentaci své 

pozice, svých cílů a vlastních zájmů argumenty založené na principech teorie společenské 

odpovědnosti médií. Výsledkem práce je zjištění, že nové projekty v analyzovaných textech 

konstruují opozici my versus oni jako nezávislost versus oligarchizace. Zároveň hodnoty  

a principy teorie společenské odpovědnosti reprezentují jako univerzální, tedy ideologicky.  

Klíčová slova 

česká mediální krajina, koncentrace vlastnictví, teorie společenské odpovědnosti, mediální 

diskurs, ideologie, kritická diskursivní analýza, MAFRA, Echo24, Reportér, Neovlivní.cz 
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Abstract 

The thesis deals with the polarization of Czech media landscape after 2013 as a discursive 

construct. Our topic is the emergence of new media projects, responding to the takeover of 

MAFRA by Andrej Babis. Three of these are being discussed: Echo24.cz, Reportér and 

Neovlivní.cz. The thesis aims to describe the discourse of the alternative media, its own 

representation in current situation. The subject is based on several concepts. First of them is 

the theory of social responsibility, which is a strong social value despite being quite 

questionable. Then, we discuss the trend of media ownership concentration and the 

development of Czech media after 1989, which has come to important changes, such as the 

change of the overall model of media ownership and the polarization of the media landscape 

itself. The first part of the thesis serves as a contextual background for the critical discourse 

analysis. The analysis verifies the hypothesis as follows: Alternative media is defined in 

opposition to the mainstream and uses the arguments based on the principles of the social 

responsibility theory to represent its own position, goals and interests. As a result, we found 

out, that the new projects construct an opposition us versus them as independence versus 

oligarchization. At the same time, the principles of social responsibility theory are being 

ideologically represented as universal values.         

Keywords 

Czech media landscape, ownership concentration, social responsibility theory, media 

discourse, ideology, critical discourse analysis, MAFRA, Echo24, Reportér, Neovlivní.cz 
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Úvod 

Podstatou oboru mediálních a komunikačních studií je kritická reflexe stavu a vývoje 

společnosti s ohledem na komunikační prostředky, technologie či strategie, které jsou v ní 

užívány. Tímto tématem se v kontextu aktuálního stavu médií v České republice zabývá  

i předkládaná diplomová práce s názvem Polarizace české mediální krajiny po roce 2013: 

analýza diskursu nových mediálních projektů.  

V posledních letech došlo ke změně dosud převládajícího modelu vlastnictví médií. Jako 

počáteční mezník této změny byl pro účely diplomové práce stanoven rok 2013, ve kterém 

současný místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš koupil jednu z největších 

českých mediálních skupin MAFRA. Skutečnost, že podnikatel a politik v jedné osobě 

vstoupil na mediální trh, sama o sobě vyvolala značný zájem médií a veřejnosti, který do jisté 

míry inicioval Babiš sám např. prostřednictvím sociálních sítí. Virálně se šířil zejména 

příspěvek na Twitteru: „Zítra asi něco koupím“ (Babiš, 24. 6. 2013).  

Nejedná se však ani o první ani o jediný případ koncentrace vlastnictví mediálních podniků 

v rukách významného velkopodnikatele. Koncentraci obecně lze označit jako vývojový trend, 

ke kterému česká média směřují v období po roce 1989. Proměna povahy tohoto trendu má 

samozřejmě své důsledky, z nichž některé jsou předmětem diplomové práce. 

Naším tématem je určitá sebereflexe médií, tedy to, jestli a jak média reprezentují  

sebe sama a jak interpretují svou roli ve vlastní, aktuální situaci. Problém, kterým se práce 

zabývá, je vznik vybraných nových mediálních projektů
1
 v reakci na převzetí MAFRY 

Babišem. Prvním sledovaným projektem je Echo24.cz Dalibora Balšínka, který v roce 2013 

odešel z funkce šéfredaktora Lidových novin, jejichž vydavatelem je právě MAFRA. Dalo by 

se říci, že Balšínek tím odstartoval trend, který následovala další média, z nichž dvěma se zde 

věnuji také. Jde o magazín Reportér bývalého šéfredaktora Mladé fronty DNES Roberta 

Čásenského a investigativní web Neovlivní.cz Sabiny Slonkové, která Čásenského v MFD 

relativně nakrátko nahradila.  

Předpokládám, že se nová média veřejnosti nějak mediálně prezentují v reakci na aktuální 

dění, tedy že je jejich mediální obraz, resp. diskurs, něčím specifický. Je totiž potřeba, aby se 

                                                 
1
 Vzhledem k tomu, že tyto projekty byly založeny jako reakce na změny ve vlastnictví či vedení médií 

zavedených, tradičních vydavatelských domů, nazývám je v této práci jako média alternativní. Tradiční média, 
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na českém mediálním trhu (jakékoliv) nové projekty etablovaly, aby se nějak vymezily vůči 

stávající nabídce. Výzkumnou otázkou, která se nabízí, je, jak to všechno alternativní média 

činí. Úvahy o problému jsou založené na hypotéze, že novým projektům k jejich záměru 

slouží především argumenty teorie společenské odpovědnosti médií, jakkoli můžeme principy 

této teorie považovat za problematické či neaktuální. Ověřit takový předpoklad má kritická 

analýza diskursu alternativních médií, tedy toho specifického, co do mediálního diskursu 

nové instituce přinášejí, jejich reprezentace vlastních východisek a cílů. 

Perspektivu, z níž je problém diplomové práce nahlížen, můžeme nazvat 

konstruktivistickým chápáním mediální reality, které zakládá motivaci ke kritické analýze 

současného mediálního diskursu. Polarizace médií je chápána primárně jako konceptuální, 

diskursivní problém, který je třeba diskutovat. Zároveň je nutné zde upozornit, že ambicí 

diplomové práce není řešení tohoto problému, ale spíše jeho zmapování. Domnívám se, že 

kritická diskuse nad problémem práce je ostatně jediným možným způsobem, jak ho 

„vyřešit“. Uvidíme, že sociální koncepty a teorie, které problém obklopují, nemají jasné 

definice a je třeba zabývat se jimi a přehodnocovat je v konkrétních situacích a kontextech. 

Právě to můžeme označit jako cíl práce.  

Text začíná výkladem relevantních konceptů a teorií, který slouží k zakotvení diskursivní 

analýzy, k níž celý projekt spěje. Nejprve se věnuji teorii společenské odpovědnosti médií 

z perspektivy komunikačních studií a zabývám se otázkou, jak chápeme roli médií 

v demokratické společnosti a v jakých pojmech se o ní vyjadřujeme ve veřejné i odborné sféře 

(kapitola 1, str. 8-28). Problém práce, jak bylo již naznačeno, souvisí s koncentrací 

vlastnictví, které se věnuje kapitola druhá (str. 29-31). Jev koncentrace je v ní také popsán 

z odborné perspektivy včetně příkladů z mediální praxe současné či minulé. Kapitola má také 

odpovědět na otázku, proč vůbec koncentraci vlastnictví považujeme za problém a proč 

bychom se jí měli zabývat. Následující dvě kapitoly (třetí a čtvrtá, str. 32-45) jsou věnovány 

sledu událostí, který byl pro současnou podobu české mediální krajiny určující. Popisují 

historický vývoj svobodných samostatných českých médií prakticky od počátku do 

současnosti, to znamená od procesu transformace médií po roce 1989 až po mezník podstatný 

pro tuto práci. Je jím rok 2013 a změny, které v české mediální sféře nastolil. 

                                                                                                                                                         
vůči kterým se vymezují, tedy zejména média MAFRY, nazývám jako mainstream, ačkoliv význam a obsah 

těchto pojmů mohou být v obvyklém užívání odlišné. 
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Pátá kapitola (str. 46-53) vymezuje analýzu diskursu, související pojmy a také konkrétní 

metodu kritické diskursivní analýzy jako nástroj užitý k verifikaci hypotézy. Na základě 

studia metodologické literatury byly k vlastnímu rozboru mediálních textů vybrány teze 

Normana Fairclougha a Teuna A. van Dijka. V následující šesté kapitole (str. 54-62) je 

popsán postup vlastního rozboru vybraných mediálních textů. Začíná jasnou formulací 

hypotézy a výzkumné otázky. Obsahuje také informace o konstrukci vzorku mediálních textů, 

sledovaném období
2
 a především kódovací knihu. Na základě definice jednotlivých kategorií 

jsou kódovány mediální texty (jejich kompletní seznam je v kapitole č. 13, str. 83-92)  

a záznam tohoto procesu je součástí přílohy (viz kódovací arch, str. 102-108). Klíčová je 

interpretační část (kapitola č. 7, str. 63-68), ve které vykládám výsledky kódování vzhledem 

k problému, kterým se práce zabývá. Přes nedostatky, jež takový subjektivní postup přináší, 

by bez interpretace analýza byla jen souhrnem kvantitativních ukazatelů. Primárním účelem 

výkladu je především ověření hypotézy. Diskusní část a závěr práce propojují nejdůležitější 

výsledky s teoretickým, sociálním a historickým kontextem, jak diskursivní analýza vždy 

vyžaduje. Věnují se také úskalím projektu i jeho přínosu a možnému budoucímu pokračování 

výzkumu v této oblasti (kapitoly 8 a 9, str. 69-72).  

Jak vyplývá z uvedeného popisu struktury práce, celá první část (první čtyři kapitoly) se 

soustředí na zodpovězení zásadních otázek, které vymezují problém a částečně i cíle práce: 

Proč můžeme vývoj po roce 2013 považovat za zásadní proměnu české mediální krajiny? 

Jaké teoretické koncepty změny popisují a jak se používají v mediálním či veřejném 

diskursu? Vycházíme z toho, že polarizace české mediální krajiny je diskursivní, 

konstruktivní problém, který zakladatelům nových projektů umožňuje uplatnit se na 

mediálním trhu. Konstrukt je založený na opozici k mainstreamu, která vychází z teorie 

společenské odpovědnosti médií a spoléhá na to, že tato teorie je v naší společnosti silně 

zakořeněna. Dá se tedy předpokládat, že teorie společenské odpovědnosti médií je 

ideologickou „zbraní“ nových projektů, které její platnost reprezentují jako danou, nutnou, 

protože spoléhají na to, že ji jako takovou vnímá i nemalá část veřejnosti, jejich potenciální 

publikum. Na základě těchto teoretických a aktuálních východisek je formulována hypotéza, 

kterou se zabývá druhá část práce počínaje kapitolou pátou. Hypotéza zní: Alternativní média 

se vymezují v opozici k mainstreamu a využívají k reprezentaci své pozice, svých cílů  

a vlastních zájmů argumenty založené na principech teorie společenské odpovědnosti médií. 

                                                 
2
 Poznamenávám, že diplomová práce jako celek (vzhledem k termínu odevzdání) postihuje vývoj a proměny 

českých médií do konce roku 2016. 
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Poslední poznámku v úvodu si zaslouží práce se zdroji a literaturou. Zabýváme se českým 

mediálním prostorem a hledání zdrojů je tomu přizpůsobeno. Primárně se jedná o české 

autory nebo české překlady (předpokládám, že jejich vydání naznačuje význam těchto 

publikací pro české prostředí), doplněné o zahraniční zdroje
3
 v teoretické a metodologické 

části. Povaha tématu také vyžaduje práci se zdroji neakademického původu. Kromě toho, že 

texty médií o médiích jsou hlavním předmětem zájmu práce, je tomu tak i proto, že média 

aktuální dění reflektují rychleji. Zdrojů v nich najdeme více než v odborné literatuře, kde 

publikování trvá nesrovnatelně delší dobu. Vzhledem k novosti tématu se tedy na média 

musíme částečně spoléhat. V některých aspektech práce se také odvolávám na literaturu 

přehledového charakteru, pokud téma nevyžaduje hlubší rozbor a je třeba se v něm pro naše 

účely spíše obecněji zorientovat. Zdroje jsou nehledě na svůj původ obsahově relevantní 

k zaměření diplomové práce, jsou užívány a případně interpretovány kriticky, perspektivou 

zavedených vědeckých metod či teorií a rovněž (jako veškeré ostatní prameny) řádně citovány 

dle aktuální citační normy ČSN ISO 690. 

Podobným tématem jako tato práce se zabývá jedna z prvních odborných reflexí činnosti 

nových mediálních projektů, na kterou částečně navazuji. Jedná se o diplomovou práci 

Michaely Černé, absolventky žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

v Praze, s názvem Komunikační strategie etablujících se mediálních projektů (2016). Černá se 

věnuje analýze a komparaci marketingových kampaní zpravodajského webu Echo24.cz, 

měsíčníku Reportér a videoportálu DVTV. Oblast zájmu i zkoumaná média se do značné míry 

překrývají s předkládanou diplomovou prací, která má užitím odlišné metody, z jiné 

perspektivy a na jiném vzorku přispět k obohacení odborné literatury k dané problematice. 

                                                 
3
 Veškeré citace a parafráze cizojazyčných (zde výhradně anglických) zdrojů jsou autorskými překlady do 

českého jazyka, není-li uvedeno jinak. 
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1. Svoboda a funkce médií v demokratické společnosti 

První kapitola má popsat teorie a koncepty, stojící na pozadí tématu i účelu diplomové práce. 

Veškeré tyto aspekty a problémy mediálních a komunikačních studií je třeba mít při četbě 

práce neustále na paměti jako základní teoretické východisko.  

Dříve než se jim budeme věnovat, je na místě upozornit na terminologii kapitoly. Pokud se 

zde objevují výrazy jako média, žurnalistika nebo novináři, mám na mysli obecné označení 

médií jako společenské instituce, i když užívám tyto nesynonymní pojmy. Primární jsou totiž 

pro tuto část práce obecné charakteristiky médií, nikoliv činy a vlastnosti jednotlivých aktérů. 

V případě, že se text týká konkrétní mediální organizace, je to explicitně vyjádřeno  

a informace tohoto typu jsou uváděny jako doplňující. Blíže se jim věnuji v jiných částech 

práce. Pojem mediální krajina odkazuje ke struktuře a rozmanitosti médií a mediální systém 

zas ke vztahu mezi médii a státem, resp. politikou státu.  

První podkapitola 1.1. Teorie společenské odpovědnosti se týká normativních požadavků 

na média a jejich roli v demokratické společnosti. Podkapitola 1.2. Politická ekonomie médií 

stručně reflektuje jeden z odborných přístupů k problematice a také jeho možná úskalí. 

Poslední dvě podkapitoly 1.3. Jak vyjádřit svobodu médií? a 1.4. Český kontext popisují 

aktuální výsledky výzkumů, které bychom mohli nazvat aplikovanou teorií společenské 

odpovědnosti jak v českém, tak v globálním měřítku.  

1.1.  Teorie společenské odpovědnosti 

Úvahy o roli médií v demokratické společnosti můžeme začít klasifikací komunikace podle 

Denise McQuaila, ze které vyplývá, v jakém měřítku uvažujeme. Masovou komunikaci 

McQuail považuje za součást komunikace celospolečenské (2009: 29-32).
4
 Týká se tedy 

(nebo by se alespoň týkat měla) společnosti jako celku, má jí poskytovat prostor pro diskusi  

a probíhá samozřejmě prostřednictvím masových nebo digitálních médií.  

Můžeme zde zmínit také koncepci veřejné sféry Jürgena Habermase, ke které se ještě 

vrátíme dále (str. 19). Veřejnou sféru Habermas chápe doslovně jako místo setkávání 

rozmanitých názorů a racionální, kritické diskuse. Platformou pro celospolečenskou diskusi 

jsou v dnešním světě právě média, která ale nevyžadují jednotu místa a času mezi 

jednotlivými účastníky komunikace.  

                                                 
4
 Pro úplnost dodávám kompletní schéma McQuailovy pyramidy komunikace do přílohy (viz přílohu č. 1,  

str. 95). Podle tohoto uspořádání má jedinec s celospolečenskou komunikací nejméně zkušeností v porovnání 

s komunikací intrapersonální, která tvoří základ pyramidy (McQuail, 2009: 31). 



9 

 

S McQuailovou klasifikací pracuje i Petr Žantovský (2013: 13). Upozorňuje, že 

celospolečenská komunikace není jednosměrná (masová). Příjemce není pasivním členem 

publika (chápaného jako masy), který nekriticky přijímá mediální sdělení v nezměněné 

podobě, ale naopak je aktivním činitelem procesu. Přistupuje ke komunikaci s médii se 

souborem vlastních zkušeností a názorů, do kterých mediální sdělení absorbuje vždy v nějaké 

jeho konkrétní podobě, interpretaci (tamtéž).
5
 Význam sdělení je pak prakticky výsledkem 

vyjednávání mezi mediálním textem a čtenářem.
6
 

Tématem této podkapitoly ale není diskuse o povaze veřejné sféry, ani o aktivitě publik. 

Díky výše zmíněnému můžeme konstatovat, že média jsou pro společnost důležitá  

a možná dokonce musíme společnosti přiznat nárok na jistá očekávání vůči médiím. Pak je 

naší hlavní otázkou, jakou roli mají ve společnosti média hrát, komu mají sloužit?  

Stejnou otázku si s ohledem na masová média odborníci kladou od první poloviny  

20. století. Teorie společenské odpovědnosti je rozmanitým souborem možných odpovědí 

spíše než jednoduchým nebo praktickým řešením tak složitého a komplexního problému. Pro 

účely diplomové práce je dobrým zdrojem publikace Žurnalistika a společnost (2016),
7
 ve 

které se McQuail tématu věnuje podrobně. Upozorňuje, že teorie společenské odpovědnosti se 

vyvinula prakticky ruku v ruce s kritickou teorií, která uplatňuje skeptičtější přístup 

k mediální komunikaci s obavou, že média slouží především vládnoucí třídě (2016: 62-63). 

McQuail tento přístup nekritizuje, ale sám zastává normativní pohled na média v souladu 

s teorií společenské odpovědnosti. Alice N. Tejkalová a Roman Hájek v předmluvě 

přiznávají, že McQuailova normativita může hraničit s naivitou, ale v zásadě jeho teze 

přijímají (16-17). Zároveň upozorňují, že se v žádném případě nejedná o popis reálného stavu, 

naopak v knize jde o nedosažitelné ideály, které mají spíše poskytnout náměty k zamyšlení  

                                                 
5
 Co se týče rozdílu mezi pasivním a aktivním publikem, přistupuje k němu Žantovský jako k rozdílu reálnému. 

Mluví o tom, že dříve média poskytovala sdělení jedním směrem příjemci spíše pasivnímu, ale dnes už to 

neplatí. Situaci podle jeho názoru změnil především Internet (Žantovský, 2013: 13). Mediální studia ale pracují 

s rozlišením pasivních a aktivních publik jako s rozdílem koncepčním (viz např. Jiráka a Köpplovou, 2009: 218). 

V tomto případě se (interpretační) aktivita publika nespojuje výhradně s nástupem Internetu a je mu připisována 

delší dobu. Přestože v dějinách studia mediální komunikace panovaly, a možná ještě panují, ohledně aktivity 

publika neshody, domnívám se, že je v tomto ohledu Žantovského tvrzení omezující. Přikláním se spíše 

k názoru, že jde zejména o to, jak se na publikum díváme z perspektivy pozorovatele, nikoliv o inherentní 

vlastnost publika či jeho jednotlivých členů. Publikum, které se nám v jeden okamžik zdá být pasivní, bezmocné 

a vystavené silnému vlivu sdělení, se jindy může chopit aktivity a sdělení nepřijmout či vyvrátit. 
6
 Co se týče analýzy ideologického a lingvistického aspektu mediálních sdělení, je zajímavá britská tradice 

kulturálních studií. James Carey vystihuje podstatu tohoto směru konstatováním, že se zaměřuje na komunikaci 

jako proces symbolické produkce reality (1992: 23). V terminologii této práce bychom mohli říct, že se 

kulturální studia obrací k diskursu jako zdroji i cíli svého bádání, který nelze oddělit od sociálního a historického 

zakotvení společnosti. 
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a přinejlepším návrhy na zlepšení současné situace (tamtéž). Ambice této diplomové práce 

jsou podobné. Předložená analýza diskursu je jednou z možností, jak sdělení interpretovat 

v souladu s normativním pohledem na roli médií ve společnosti. 

Obsáhnout teorii společenské odpovědnosti v jedné kapitole je obtížné, ne-li nemožné. Na 

základě studia odborné literatury ale můžeme roli médií v demokratické společnosti shrnout 

přibližně následovně: Média mají být objektivní a nezávislá, mají občanům poskytovat 

informace a názory v neomezovaném, pluralitním zastoupení. Mají sloužit veřejnému zájmu 

jako hlídací pes demokracie a jako tzv. čtvrtá moc ve státě. Určitě se nejedná o kompletní 

výčet, ale jakýsi společný jmenovatel zpracované literatury. Dále rozebírám jeden po druhém 

každý z těchto principů, protože úloha médií ve společnosti je pro diplomovou práci klíčová. 

Neznamená to ovšem, že veškerou „práci“ média zastanou sama. Za jejich aktivitou stojí ještě 

požadavek profesionalizace novinářů i publika, přičemž je třeba, aby obě tyto skupiny měly 

k médiím rovný a neomezený přístup (Němcová Tejkalová a Hájek in McQuail, 2016: 16). 

Jak již bylo řečeno, tato práce ale zkoumá mediální texty, nikoliv jednání jednotlivců. 

Uvážení lidského faktoru ve fungování médií jako institucí celou záležitost značně 

komplikuje. Jejich faktické zapojení by ovšem vyžadovalo aplikaci dalšího výzkumu  

a celkově prostor mnohem širší než může tato práce poskytnout.
8
  

Zde si vystačíme s tvrzením, že média disponují velkou mocí. Podle Žantovského vyplývá 

vliv médií z jejich majetku (od vlastníka a jeho zájmů), dále ze strany publika (záleží, zda 

médiu lidé vůbec důvěřují) a také ze stavu společnosti („mocnější“ jsou média ve společnosti 

nezralé nebo rozvrácené; 2013: 27). Pro nás jsou důležitými faktory, které mají vliv na moc 

média, především vlastnictví, jeho případná koncentrace a s ní související nízká diverzita 

nabídky.
9
 Právě tyto ukazatele McQuail uvádí jako jedny z hlavních determinant moci tisku. 

„Čím je převažující objem médii zprostředkovaných zpráv koncentrovanější, konzistentnější  

a kumulativnější, tím větší je pravděpodobnost, že si příjemci vytvoří obraz světa, jenž 

odpovídá jeho mediální reprezentaci. Nedostatečná diverzita vlastnictví a mediálního systému 

také zvyšuje riziko, že se objeví systematická předpojatost, překrucování a opomíjení 

některých témat a při neexistenci ,volného trhu myšlenekʻ nebude mediální praxe čelit 

žádným alternativám“ (2016: 157). McQuail zde naráží na jádro našeho problému. Kromě 

                                                                                                                                                         
7
 Vzhledem k aktuálnímu roku vydání je také přínosný poznámkový aparát dvojice překladatelů Alice Němcové 

Tejkalové a Romana Hájka, kteří českému čtenáři nabízejí užitečné odkazy na literaturu nebo výzkumy 

veřejného mínění pro srovnání s českým prostředím. 
8
 Tyto i jiné nedostatky diplomové práce popisuji v samostatné kapitole 8. Diskuse a kritika výzkumu. 

9
 Tomu, jaké problémy koncentrace vlastnictví v mediálním systému přináší, se věnuji podrobněji dále 

v podkapitole 2.2. Koncentrace vlastnictví jako problém (str. 30-31). 
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toho je důležité mít na paměti dvě věci: Zaprvé, jak připomíná Růžička, média mají takovou 

roli, jakou jim společnost sama přisoudí (2011: 99). To si můžeme vyložit i tak, že média  

o sobě nejsou všemocná.
10

 A zadruhé diskuse o vlivu a moci médií často sklouzávají 

k omylům, předsudkům a skepsi (Žantovský, 2013: 29). Je třeba snažit se v této věci zachovat 

si kritický odstup, jakkoliv je to složité a prakticky nemožné.
11

 

Již se tedy dostáváme k prvnímu jmenovanému a zřejmě nejméně stabilnímu požadavku na 

objektivitu médií. „Představa jakési absolutní objektivity je konceptem 19. století  

a pozitivistické filozofie předpokládající empirickou poznatelnost světa a vycházející 

z předpokladu, že lze pozorovaný jev od pozorovatele zcela oddělit“ (Růžička, 2011: 95-96). 

Z toho vyplývá většina problémů, které koncept objektivity přináší ve spojení s médii. „Přes 

všechna tvrzení o pravdivosti je žurnalistika ve všech svých formách především konstrukcí: 

intelektuálním produktem, zahrnujícím technologickou, hospodářskou, politickou a kulturní 

historii společnosti, v níž vzniká“ (McNair, 2004: 19). Na druhou stranu McQuail varuje, že 

zcela zavrhnout koncept objektivity v důsledku znamená zpochybnění jakékoliv možnosti 

spolehlivě poznávat svět (2016: 118). Proto s objektivitou mediální teorie i praxe vždy nějak 

počítají.  

Nejčastěji je objektivita popisována jako soubor profesních rutin, které je třeba dodržovat, 

chce-li novinář publiku poskytovat věrohodné sdělení. Mezi tyto rutiny patří především věcná 

správnost a nestrannost (Růžička, 2011: 96). Média mají reprodukovat ověřená  

a nepřekroucená fakta, a to co možná nejvíce neutrálním způsobem. Zároveň nemají stranit či 

nadržovat žádným jedincům, skupinám či jejich zájmům. Požadavek objektivity je zahrnut 

v mediální legislativě České republiky, což někteří odborníci kritizují (Růžička k nim kromě 

sebe řadí zejména Milana Šmída) právě proto, že je tak problematický a vyžaduje další 

obsáhlý výklad.
12

 McQuail shrnuje kritéria zpravodajské objektivity následovně: „Relevance, 

                                                 
10

 Názor, že vliv médií není přímý, silný či dokonce nevyhnutelný, nebyl vždy samozřejmostí. Je spíše 

výsledkem vývoje myšlení o médiích a určitě ne definitivním. McQuail nabízí periodizaci vývoje mediálních 

účinků, resp. jejich chápání odbornou i širší veřejností, v podobě čtyř fází. Dosud poslední z nich, která je dnes 

aktuální, nazývá fází „dohodnutého vlivu médií“. Dospěl k ní „[o]brat pozornosti k mediálním textům (zejména 

ke zpravodajství), k publiku a také k mediálním organizacím, k němuž došlo na konci sedmdesátých let“ (2009: 

473). Jedním z průkopnických směrů tohoto pohledu na média byla (a dodnes jsou) zmíněná kulturální studia. 
11

 Umberto Eco věnoval nedostatkům diskuse o moci médií, resp. masové kultury, část práce Skeptikové  

a těšitelé (2006). Jak titul naznačuje, autor se nevěnuje jen skeptickým kritikům, které zmiňuje Žantovský, ale 

také druhému častému omylu při diskusi, kterým je přílišné nadšení při hodnocení přínosu masové kultury. Obou 

těchto nedostatků je třeba se zbavit, pokud usilujeme o kritickou reflexi problému jako v této práci. 
12

 Periodický tisk a vysílací média mají rozdílné zákonné úpravy. V nějaké podobě se s pojmem objektivity ale 

operuje u obou. V tzv. tiskovém zákoně (tj. Zákon č. 46/2000 Sb. - Zákon o právech a povinnostech při vydávání 

periodického tisku a o změně některých dalších zákonů; odkaz na jeho plné znění je uveden v seznamu online 

zdrojů, str. 77) požadavek objektivity doslova nenajdeme s výjimkou § 4a, týkajícího se tisku územního 

samosprávního celku. Zákon stanoví, že odpovědnost za obsah nese vydavatel (§ 4). Objektivita tisku je 
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přesnost, spolehlivost (důvěryhodné zdroje), základ ve faktech (styl a forma), oddělení faktů 

od názorů a interpretace, vyváženost a nestrannost mezi stranami v jakémkoliv sporu, 

neutralita formulací i prezentace“ (2016: 116). 

S objektivitou úzce souvisí nezávislost médií. McQuail nezávislost popisuje jako princip 

svobody médií, tudíž jako základní podmínku existence médií v demokratické společnosti  

a záruku toho, že budou plnit svou roli ve společnosti (2016: 78). Tento princip přitom 

nezahrnuje jen nezávislost médií na státní moci (např. absenci cenzury), ale také 

„nepřítomnost dalších skrytých tlaků nebo kontrol, které brání publikování, a to včetně 

nátlaku vlád a politiků i ekonomických omezení. Nezávislost znamená také absenci 

nepřiměřeného nátlaku vlastníků a manažerů“ (tamtéž: 79). Opět narážíme na nejasnost 

pojmů. Jaký nátlak můžeme považovat za přiměřený? McQuail je toho názoru, že nezávislost 

média nemůžeme objektivně (toto slovo se v českém překladu opravdu vyskytuje) posoudit na 

základě rozboru mediálního obsahu.
13

 Na druhou stranu nám ale mediální obsahy mohou 

posloužit alespoň jako indikátory svobody (tamtéž). Za takový indikátor v kontextu této práce 

považuji vůbec vznik alternativních médií, který nám naznačuje, že nezávislost médií by 

mohla být ohrožena, resp. že se to mohou domnívat část žurnalistů i část publika, které 

ztratily důvěru v mainstreamová média. 

                                                                                                                                                         
primárně etickým principem, na jehož dodržování mimo jiné závisí důvěra čtenářů. Je součástí Etického kodexu 

novináře, který vypracoval Syndikát novinářů České republiky (odkaz na plné znění je uveden na str. 78). Ten 

stanoví povinnosti novináře na základě předpokladu, že „občan má právo na objektivní obraz skutečnosti“. 

Pojem objektivita najdeme především v zákonech týkajících se vysílacích médií, zejména v Zákoně 

č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání (odkaz na str. 77). V § 31, odst. 2 je 

stanoveno: „Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření 

názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.“ Z toho 

vyplývá, že principem objektivity se nemají řídit jen veřejnoprávní média, ale také ta soukromá. Právě tuto část 

zákona kritizuje Milan Šmíd, považuje ji za pozůstatek „doby předdigitální“ a nazývá ji „bolavým místem naší 

legislativy“ (26. 07. 2016). Domnívá se, že média mají plné právo nastolit si a následovat určitou redakční 

politiku a seznamovat čtenáře se (zákonitě nevyváženými) názory, které jsou s ní v souladu. Pak už záleží na 

rozhodnutí jednotlivých novinářů, zda redakční politiku budou či nebudou akceptovat. Šmíd problému 

objektivity věnuje článek o kauze z přelomu května a června 2016, kdy bylo vedení televize Prima obviněno 

webem Hlídacípes.org z nabádání redakce k nevyváženému zpravodajství o uprchlické krizi (tamtéž a Břešťan, 

30. 5. 2016). Šmídova námitka není neopodstatněná. V rámci zde zastávaného normativního přístupu k médiím, 

nehledě na legislativu a také po přehodnocení principu objektivity, musíme ale uznat, že zásadou kvalitní 

novinářské práce má být jasné a explicitní oddělování zpravodajství jako faktického žánru od názorových 

příspěvků jako žánru publicistického. Jednoduše řečeno divák si musí být jistý, co právě sleduje. Pak je otázkou, 

zda i zpravodajství má být v souladu s názorovým směřováním redakce. Osobně se domnívám, že nikoliv, 

protože by se už nedalo mluvit o zpravodajství, jehož podstatou má být informování o „faktech“. Pokud události 

někdo ve zprávách komentuje, např. očitý svědek, pak je to něco jiného a do hry vstupuje princip vyváženosti, 

kdy by měl být ve zprávě zastoupen i hlas protistrany. Ve zřejmě úmyslném opomenutí tohoto principu spočívá 

„prohřešek“, kterého se televize Prima dopustila a obvinění webu Hlídacípes.org je s ohledem na normativitu 

opodstatněné. O tom, zda došlo k porušení zákona, ale rozhodne Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 
13

 Možnostem, jak svobodu médií posuzovat a diskutovat o ní, se věnuji v podkapitole 1.3. Jak reprezentovat 

teoretické koncepty? (str. 23-25). Právě tam zmíněné způsoby reprezentace svobody médií by mohl McQuail 

považovat za „objektivní“ ukazatele. Samozřejmě pokud počítáme se všemi omezením tak zvané objektivity 

nejen v médiích, ale i ve vědě. 
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Dalším z nejčastěji zmiňovaných principů společenské odpovědnosti médií je o něco méně 

problematický důraz na jejich informační (McQuail používá výraz monitorovací) roli. 

Úkolem médií v demokratické společnosti je „zajistit informovanost občanů“ (Růžička, 2011: 

98). Dalo by se říct, že čím je společnost komplexnější a složitější, tím rozmanitější spektrum 

důvěryhodných informačních zdrojů občané potřebují, aby se ve vlastním prostředí 

orientovali. Neznamená to, že se bez médií ztratíme v rodném městě, ale chceme-li se veřejně 

nebo občansky angažovat, účastnit se diskuse ve veřejné sféře a porozumět aktuálním 

problémům společnosti, slouží nám k tomu primárně média. Událostí veřejného významu, 

tedy mediálně zpracovaných událostí, se kterými bychom měli přímou zkušenost ještě 

předtím, než se o nich dozvíme z médií, je naprosté minimum. Většinu znalostí čerpáme 

zprostředkovaně z médií, proto se na jejich informační roli klade velký důraz.  

Mediální obsahy mají být také rozmanité, názorově pluralitní, a nikomu k nim nesmí být 

odepírán přístup. McQuail v této souvislosti mluví o konceptu občanské společnosti jako 

„obnovené myšlenky [Habermasovy] veřejné sféry. Podmínkami občanské společnosti jsou 

její otevřenost a názorová pluralita bez vážnějších konfliktů nebo omezení (…)“ (2016: 59). 

Zásadní problém spočívá v nedosažitelném ideálu objektivity. Pokud by ho měla média do 

důsledku ctít, musela by informovat o všem, co se stalo, o všem, s čím to souvisí a také  

o všech názorech na věc. To je samozřejmě nepředstavitelné. McQuail upozorňuje na 

problém, který v monitorovací roli médií spatřuje kritická teorie. Podle ní mainstreamová 

média relativně sjednoceným a opakovaným výběrem a výkladem zpravodajských událostí 

posilují „dominantní (a v podstatě ideologickou) interpretaci světa udržovanou vlivnými 

společenskými silami a elitami“ (2016: 118). Proti tomu se při pohledu na dnešní 

digitalizovanou globální mediální produkci dá těžko cokoliv namítat. McQuail shrnuje, že 

v současnosti je monitorovací role médií dvojí. Zaprvé média slouží k vyznačení hranic  

a obsahu veřejné sféry (2016: 124). Co se v médiích neobjevuje, to není předmětem veřejné 

diskuse. Druhý bod McQuail charakterizuje jako „práci s vyplňováním popředí a pozadí 

sociálního světa, jakým je nastiňování a identifikování osobností v něm“. Mluví také  

o střežení hranice mezi soukromým a veřejným (tamtéž). K základnímu vymezení informační 

role médií by ale stačil bod první, protože tyto další úkoly do něj můžeme zahrnout. 

Poslední dva metaforické pojmy (role hlídacího psa a média jako čtvrtá moc) označují 

kontrolní roli médií. Pokud předpokládáme, že „hlavním nepřítelem svobody a demokracie by 

měl být stát nebo vláda, tak jako tomu bylo v počátcích vývoje moderních společností“, tak 

McQuail považuje úkol médií plnit roli hlídacího psa za „nejzásadnější“ pro demokracii 
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(2016: 124). Dnes je ovšem situace složitější a média mají hlídat činnost dalších subjektů, 

které mohou potenciálně omezovat jejich svobodu a tím potlačovat jejich demokratické 

funkce. Jedná se o soukromé korporace hájící ekonomické zájmy a také politické či mocenské 

elity (tamtéž). Pokud se média označují jako čtvrtá moc nebo čtvrtý stav „vedle moci 

legislativní, exekutivní a soudní“, znamená to v podstatě totéž (Žantovský, 2013: 38). Média 

mají být nezávislým zdrojem informací, umožňujícím kontrolovat ostatní sociální instituce  

a aktéry společenského dění. 

Všechny popsané základní aspekty teorie společenské odpovědnosti mají společný jeden 

charakteristický rys. Média mají v demokratickém státě sloužit veřejnému zájmu. „Koncept 

veřejného zájmu je v sociální a politické teorii zároveň jednoduchý i kontroverzní. Pokud ho 

aplikujeme na masová média, pak se u nich jednoduše předpokládá, že uskutečňují řadu 

významných, dokonce zásadních úkolů, a je v obecném zájmu (pro dobro většiny), že je 

vykonávají dobře a v souladu s principy efektivity, spravedlnosti a poctivosti, s respektem ke 

společenským a kulturním hodnotám. Jako určitý minimální základ můžeme požadovat, aby 

média nepůsobila žádnou škodu a respektovala hlavní společenské instituce“ (McQuail, 2016: 

48). Možná právě tento negativně vymezený základ je jedinou udržitelnou definicí veřejného 

zájmu, na které by se shodli nejen odborníci. Jedině média, která nejsou zmanipulovaná ani 

manipulativní a nikomu neškodí, mají potenciál sloužit většině. To se však musí vždy 

posuzovat s ohledem na konkrétní situaci ve specifickém kontextu. Ostatně McQuail sám 

dochází k závěru, že k žádné univerzální a vyčerpávající definici veřejného zájmu ani dospět 

nemůžeme (tamtéž: 49).
14

 

Jaké stanovisko tedy máme zaujmout? Podle McNaira existují v sociologii médií dvě 

paradigmata, která můžeme ve věci společenské odpovědnosti médií následovat. Prvním 

z nich je paradigma dominance, které média nahlíží jako instituce hájící soukromé či sobecké 

zájmy mocných, a zabývá se spíše reálným stavem věcí (2004: 25). Naproti tomu můžeme 

                                                 
14

 Jako příklad, jak si službu veřejnému zájmu můžeme představit v praxi, jsou veřejnoprávní média. Obecně je 

můžeme považovat za praktickou aplikaci teorie společenské odpovědnosti a za projev snahy vzhlížet a spět 

k jejím ideálům. Veřejnoprávní média jsou výrazem státní regulace, o kterém McQuail píše jako o důsledku 

skrytého napětí mezi svobodou médií a jejich odpovědností (2016: 45). Je třeba rozlišovat mezi médii 

veřejnoprávními a státními. Můžeme je od sebe „odlišit tak, že v případě veřejnoprávního provozovatele vysílání 

se jedná o entitu sice zřízenou státem na základě zákona, která však není státem řízena a neplní tzv. státní 

objednávku“ (Rozehnal, 2012: 48). Ačkoliv je to problematické podobně jako koncept objektivity, tak i veřejnou 

službu definuje legislativa. „K této veřejné službě jsou ze zákona povinováni veřejnoprávní provozovatelé 

vysílání. Její obsah je však vymezen vágně a spíše v určitých programových cílech než v jednoznačných 

normách přikazujících či zakazujících určité chování. Nebylo by však zřejmě účelné, aby byl obsah veřejné 

služby právními normami striktně vymezen, neboť se může (a často k tomu dochází) v průběhu času měnit“ 

(tamtéž: 49). 
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zaujmout stanovisko konkurenčního paradigmatu, které je normativní a operuje v rámci teorie 

společenské odpovědnosti s ideálem žurnalistiky ve veřejném zájmu (tamtéž).  

Závěrem této podkapitoly lze shrnout, že diplomová práce se svým tématem i záměrem 

pohybuje na rozmezí těchto dvou paradigmat. Aktuální podoba české mediální krajiny odráží 

konflikt mezi konkurenčním paradigmatem a paradigmatem dominance, který přesáhl oblast 

odborného zájmu a stal se součástí veřejné sféry. Cílem práce je nahlédnout současný 

mediální diskurs perspektivou dominantního paradigmatu, tedy kriticky se zabývat stavem 

věcí tak, jak ho média reprezentují. Rovněž operujeme s pojmy, které jsou významné pro 

konkurenční paradigma. Pokud odkazujeme k teorii společenské odpovědnosti jako 

k nedosažitelnému ideálu a kriticky si uvědomujeme její nedostatky, můžeme se zároveň 

zabývat aktuálním diskursem médií. Obě paradigmata, jak se o nich vyjadřuje McNair, zde 

nejsou považována za neslučitelná, spíše naopak.  

1.2.  Politická ekonomie aneb problémy médií  

Směr mediálních a komunikačních studií, který se zabývá problémy relevantními pro téma 

diplomové práce, je politická ekonomie médií. Tato podkapitola začíná jeho stručnou 

charakteristikou. Zatímco předchozí podkapitola se věnovala možnostem, jak definovat  

a nahlížet roli médií v demokratické společnosti, tak tato podkapitola je částečně opakováním 

a zejména doplněním toho nejdůležitějšího. Jedná se o porovnání prací dvou autorů, kteří se 

věnují politické ekonomii médií.  

Prvním z nich je americký teoretik Robert W. McChesney a jeho práce Problém médií: jak 

uvažovat o dnešních médiích (2009), kterou v oboru můžeme označit za klasickou a která 

inspirovala nejen název této podkapitoly. Druhým je britský autor James Curran a jeho text 

Nový pohled na masová média a demokracii (in Jirák a Říchová, eds., 2000), kde (v rámci zde 

akceptovaného konstruktivistického společenskovědního paradigmatu) zpochybňuje 

samozřejmé prosazování rigidních demokratických funkcí médií v současné společnosti. 

Přitom výklad staršího textu záměrně následuje až po tom historicky mladším (Curranův text 

vyšel poprvé v roce 1996 a McChesneyho v roce 2004). Curran totiž kritizuje samotné 

základy normativního chápání role médií ve společnosti, kterému se práce dosud věnovala, 

včetně politické ekonomie médií, jež je dalším tématem. Abychom také plynule navázali na 

předchozí část této kapitoly, můžeme McChesneyho chápat jako zastánce konkurenčního 

paradigmatu, zatímco Curran se na média dívá spíše perspektivou paradigmatu dominance. 

Porovnání těchto dvou přístupů tedy slouží záměru diplomové práce, kterým je skloubení 
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obou paradigmat pro účely analýzy mediálního diskursu. Politická ekonomie se totiž stejně 

jako tato práce dívá na aktuální stav věcí normativně orientovanou perspektivou a zároveň 

promýšlí její nedostatky. 

McQuail v názvu příslušné části svého Úvodu do teorie masové komunikace (2009) 

politické ekonomii přidává přízvisko kritická. „Politicko-ekonomická teorie vymezuje 

sociálněkritický přístup soustřeďující se především na vztah mezi ekonomickou strukturou  

a dynamikou chování mediálních podniků na jedné straně a myšlenkovým obsahem médií na 

straně druhé. Pozornost výzkumu se tak orientuje na empirické rozbory struktury vlastnictví  

a řízení médií a na analýzy působení tržních sil na mediálním trhu. Z tohoto pohledu je třeba 

považovat mediální instituce za součást ekonomického systému s těsnými vazbami na systém 

politický“ (McQuail, 2009: 112). Rostoucí význam politicko-ekonomické teorie McQuail 

spatřuje ve čtyřech ohledech. Zaprvé z důvodu rostoucí koncentrace vlastnictví médií. 

Zadruhé kvůli globálnímu sbližování (konvergenci) obsahů. Dále kvůli oslabování veřejného 

sektoru (komercializaci) a konečně začtvrté z důvodu prohlubování digitální propasti, což je 

pojem označující nerovnosti v přístupu ke komunikačním technologiím (tamtéž: 112-113). 

Také připomíná, že základní východiska politické ekonomie médií se dlouhodobě moc 

nemění, zatímco její využití dnes nabývá na rozsahu i významu (tamtéž). Taková nepružnost 

je problém, kterým, jak zde tvrdím, trpí i teorie společenské odpovědnosti. 

Nejprve tedy k McChesneyho identifikaci problémů médií. Ačkoliv se autor věnuje 

primárně americkému mediálnímu systému, je jeho práce přínosná i v našem kontextu. Je 

tomu tak zřejmě mimo jiné v důsledku globalizace a trendů, kterým mediální produkce 

podléhá v takřka celosvětovém měřítku. Alespoň pokud se zabýváme západní společností. 

Fakt, že se McChesney zaměřuje na mediální systém jako celek a nezabývá se jednotlivými 

organizacemi nebo produkty, je pro nás zajímavý. „Demokratická teorie obecně předpokládá, 

že společnost potřebuje žurnalistiku, která je přísným hlídacím psem těch, kdo jsou a chtějí 

být u moci, která je schopna vypátrat, co je pravda a co lež, a která dokáže představit velkou 

šíři osvícených názorů na důležitá témata dne. Toto vše nemusí dělat každé médium, ale 

mediální systém jako celek by měl občanům zajistit snadnou dostupnost této žurnalistické 

kvality. Jelikož mocní často chtějí informační tok ovládnout, je základním problémem 

svobodné společnosti, jak dokáže vytvořit mediální systém, který dá vzniknout čemusi, co se 

blíží demokratické žurnalistice“ (2009: 7). Jakékoliv ohrožení demokratické role médií by 

podle McChesneyho tedy zřejmě řešila pluralita nabídky mediálních produktů. 
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V této pasáži McChesney shrnuje pointu tématu diplomové práce. Pojmenovává v podstatě 

základy teorie společenské odpovědnosti, na kterých má být demokratický mediální systém 

založen. Ty byly popsány v první části této kapitoly a ještě určitě zmíněny budou. Jedná se  

o zásady plurality a ekonomické i politické nezávislosti médií na státní moci, které médiím 

dovolují nestrannou a neustálou kontrolu mocných. V České republice došlo k alespoň 

domnělému narušení těchto funkcí systému a reakci v podobě založení alternativních projektů 

můžeme považovat za snahu navrátit systém do rovnovážného stavu. Jak se totiž McChesney 

domnívá, všechny mediální organizace se nemusí chovat v souladu s teorií společenské 

odpovědnosti, zato mediální systém jako celek ano. Protože jsou principy svobody  

a nezávislosti nadřazené žurnalistickým profesním kodexům (viz zmíněný Etický kodex), 

nemůžeme mediální organizace, jejichž produkty nesplňují normativní očekávání, zakázat 

nebo zrušit. Co ale udělat můžeme, je konzumovat produkty, které naše očekávání splňují, 

což je přesně ta alternativa, kterou nám nové projekty nabízejí. 

Problém žurnalistiky (médií) McChesney spatřuje v selhání systému ve všech zmíněných 

kritériích. Za zásadní pro politickou ekonomii pak považuje historické téma vzniku 

profesionální žurnalistiky, kterému věnuje část své práce, stejně jako tématu komercializace 

médií, jež vedla ke vzniku nadnárodních mediálních koncernů. Vzhledem k tomu, že se 

McChesney věnuje prostředí Spojených států, které mají tradici profesionální žurnalistiky  

i demokracie delší a naprosto jinou než Česká republika, nemá smysl podrobněji tyto 

záležitosti rozebírat. Jsou nicméně inspirací jak pro témata, tak pro uspořádání několika 

kapitol této práce, které se věnují novodobému vzniku svobodné profesionální žurnalistiky 

v českém prostředí i komercializaci českých médií. Mezi těmito procesy, které oba probíhaly 

až po roce 1989, není velký časový odstup, jdou prakticky ruku v ruce. To je také důvod, proč 

český mediální systém nikdy nedisponoval seriózním denním tiskem. 

McChesney píše: „Představa, že by žurnalistika měla být politicky neutrální, nestranná, 

profesionální, dokonce ,objektivníʻ, se objevila až ve dvacátém století“ (2009: 9). V našem 

kontextu měla vůbec šanci se prosadit až na samém konci 20. století. I McChesney ale 

poznamenává, že se nedlouho po vzniku profesionální žurnalistiky přišlo na to, že nestranná  

a objektivní prostě být nemůže (tamtéž: 14). Na druhou stranu to ale neznamená, že by taková 

být neměla. Je třeba si uvědomit, že objektivita je určitá hodnota, ke které má novinářská 

práce spět. Až poté, co přijmeme tento předpoklad, se můžeme vyslovovat o tom, které 

hodnoty zkoumaná média ctí nebo naopak nedodržují. Dalo by se říci, že i výzkum hodnot je 

předmětem zájmu politické ekonomie médií, alespoň jak o ní píše McChesney. 
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Aby téma nezůstalo otevřené, můžeme zde shrnout, v čem McChesney konkrétně spatřuje 

problémy médií, které pojmenovává celkem tři. Prvním z nich je funkce hlídacího psa, která 

je podle autora přidanou hodnotou k hodnotě informační. Nestačí jen reprodukovat to, co 

říkají oficiální zdroje, které jsou u moci, a informaci doplnit o názor opozice. Tvrzení 

demokraticky zvolené vlády je podle McChesneyho potřeba kriticky reflektovat, protože  

i taková vláda potřebuje mediálně zprostředkovaný společenský dohled, jinak se vymyká 

kontrole a např. „korupce pravidelně narůstá“ (2009: 16-17). Další problém spatřuje ve 

vytrhávání zpráv z kontextu a v nedostatečném zastoupení minoritních témat, resp. 

v opakované reprodukci dominantního pohledu na svět, který formují a formulují standardní 

zdroje médií, tedy ti u moci (tamtéž: 17-20). „Třetí tendence profesionální žurnalistiky je 

méně patrná, ale pravděpodobně nejdůležitější: daleka politické neutrality, pod tlakem 

prvních dvou tendencí, propašovává s sebou profesionální žurnalistika hodnoty napomáhající 

obchodním zájmům majitelů a investorů stejně jako politickým záměrům vlastníků“ (tamtéž: 

20). Větší prostor podle McChesneyho věnují americká média vládním záležitostem spíše než 

těm obchodním a podobně se zaměřují na sociálně slabší skupiny spíše než na bohaté. Obojí 

tak uniká kontrole médií a tudíž kontrole společnosti. 

Určitě má smysl vést diskusi o reálné hrozbě takových problémů i v kontextu českých 

médií, třeba právě při pohledu na proměny ve struktuře vlastnictví médií, na nové projekty 

nebo na veřejnou diskusi o důvěryhodnosti médií za posledních několik let (viz dále 

podkapitolu 1.4. Český kontext, str. 25-28). To všechno jsou faktory nasvědčující tomu, že 

McChesneyho problémy amerických médií se stávají (spíše se už staly) našimi vlastními 

problémy. 

James Curran se zabývá proměnou společnosti a médií v polovině 90. let, kdy země 

bývalého východního bloku hledaly vzor demokratické přestavby v západní kultuře,
15

 jejíž 

mediální systémy byly tou dobou v jiné přelomové fázi, fázi komercializace a pozvolné 

digitalizace. V podstatě kritizuje mcchesneyovské pojetí demokratické role médií. Podle 

Currana se totiž často odvoláváme na již neexistující stav věcí. „Výsledkem je, že přijímáme 

staré teze a vytrvale je nekriticky opakujeme, jako kdyby se od jejich zformulování nic 

nezměnilo – ony však mají již velmi málo společného se současnou realitou. Je proto na čase, 

aby byly taktně pohřbeny“ (Curran in Jirák a Říchová, eds., 2000: 116).  

                                                 
15

 Tomu, jak přestavba médií v devadesátých letech probíhala v českém prostředí, se věnuje podkapitola  

3.3. Vývoj po roce 1992 (str. 36-37).  
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Za vhodné východisko pro svůj záměr Curran považuje teze Jürgena Habermase (odkazuje 

zejména na Strukturální přeměnu veřejnosti, 2000). Habermas hovoří o vzniku veřejné sféry, 

který časově odpovídá době rozvoje nezávislého tisku a je jím v podstatě podmíněn. Veřejná 

sféra se stala prostředníkem mezi sférou soukromou a státní, což podle Habermase platilo od 

17. století do první poloviny století devatenáctého. Poté kontrolu nad veřejným prostorem 

převzaly stát a ekonomicky motivovaná vrstva elit. Média tím ztratila svou roli ve vytváření 

prostoru pro racionální a kritickou diskusi. Místo toho se stala nástrojem manipulování mas 

(Curran in Jirák a Říchová, eds., 2000: 117). Curran z Habermasovy koncepce vyvozuje 

obecný „model veřejné sféry jakožto neutrální zóny (oblasti), která nabízí rozsáhlý přístup 

k relevantním informacím ovlivňujícím veřejné blaho, zóny, v níž diskuse není pod žádným 

převažujícím tlakem a kde si jsou všichni účastníci rovni“ (tamtéž: 118). 

Problém Curran vidí v tom, že se Habermas neptá, jak tento model pocházející  

z 19. století aplikovat na dnešní svět. Domnívá se, že v nezměněné habermasovské podobě 

veřejnou sféru nelze znovu ustavit tím, že do ní prostě zahrneme všechny dosud vyloučené. 

Celý koncept je před snahou o obnovu nejprve potřeba redefinovat. „Skeptickému 

prostudování“ podrobí tři klíčové koncepty tradičního přístupu k roli médií v demokracii 

(tamtéž). Těmi podle něj jsou média jako hlídací pes, média jako čtvrtá moc (zástupce 

veřejnosti) a média jako zdroj veřejných informací. To odpovídá všem zmíněným aspektům 

role médií v demokratické společnosti. U každého z nich Curran postupuje stejně. Nejprve 

zvažuje radikální přehodnocení fenoménu, jak je navrhují někteří teoretikové (většinou to 

znamená naprostou deregulaci
16

 médií a ponechání jejich chodu neviditelné ruce volného 

trhu) a následně je zavrhuje ve prospěch kritické diskuse. Podle Currana jsou podobně 

razantní zásahy do mediálního systému stejně nepřípustné jako kdybychom pojmy, jimiž se 

zabývá, ponechali bez revize. 

                                                 
16

 Pojem deregulace je v této souvislosti v česky psané odborné literatuře (tedy i v českých překladech) užíván 

minimálně dvěma způsoby. Curran s ním pracuje ve smyslu nezávislosti na státní legislativě, doslova zrušení 

všech veřejných nebo státních regulací (in Jirák a Říchová, eds., 2000: 119-121).  V českém prostředí má tento 

pojem ještě jinou konotaci a odkazuje ke konkrétnímu historickému procesu, k přeměně mediálního systému po 

roce 1989 a vzniku tzv. duálního systému (viz dále str. 33). Pokud nicméně chápeme pojem deregulace tak jako 

Curran, pak jsou argumenty odpůrců regulace médií platné i v našem prostředí, zejména co se týče tvrzení, že 

regulace dává vládě příležitost média kontrolovat. Na druhou stranu naprostá deregulace, kterou i Curran 

nakonec zavrhuje, nemusí být vhodným řešením, protože může velkým koncernům poskytnout neomezenou 

možnost monopolního ovládnutí trhu. To je silný argument pro zachování regulace médií v zájmu plurality. 

V České republice se vedou spory ohledně způsobu volby členů mediálních rad (týká se to Rady České televize  

a Rady Českého rozhlasu). Ze zákona je totiž volí Poslanecká sněmovna, což je určitě problém, o kterém je třeba 

diskutovat. Momentálně se tak v České republice děje. V médiích se objevují zprávy o návrhu na změnu volby 

radních, který podali někteří poslanci (ČTK, 20. 11. 2016). Podle německého vzoru by kandidáty mělo 

navrhovat 22 stanovených nevládních organizací a zároveň by se měl počet radních zvýšit (tamtéž).  
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Co se týče role hlídacího psa, Curran soudí, že tato úloha médií je historicky zakotvená 

v roli politického tisku, který již neexistuje (in Jirák a Říchová, eds., 2000: 121-122). Chce 

širší pojetí této role médií, která by měla sloužit k ochraně společnosti i v soukromé sféře. 

„Média by měla být pokládána za zdroj nápravy, kterého lze použít proti všem formám moci“ 

(tamtéž). To je jistě přínosné rozšíření konceptu, které po médiích žádá, aby nehlídala jen 

vládu, ale všechny, kdo jsou u moci nebo o ni usilují. Zároveň Curran upozorňuje, že média 

jsou dnes především obchodní korporace generující zisk, nikoliv hlídací psi. „Jedním 

z důsledků změny modelu vlastnictví v mediální oblasti je, že se média vyhýbají kritické 

investigaci spojené s velkými společnostmi, k nimž sama patří (…) Mnohem významnější ale 

je, že změny vlastníků médií ovlivňují i vztah těchto médií k vládě“ (tamtéž: 123). Curran 

rozšiřuje McChesneyho tvrzení, že se média zabývají spíše vládou než korporacemi, na tezi, 

že se důsledně nezabývají ani vládou, ani korporacemi a především hájí vlastní zájmy. To je 

důležitý poznatek, ze kterého Curran vyvozuje, že média v takovém systému ztrácejí  

u veřejnosti legitimitu, zatímco v deregulovaném systému jsou vlastníci soukromých médií 

důvěryhodnější (tamtéž: 127). Prozatím se můžeme domnívat, že to je zároveň předpoklad, 

kterým se u nás řídili zakladatelé alternativních médií, kteří by se zřejmě do svých podniků 

nepouštěli, pokud by se domnívali, že jim veřejnost věřit nebude. V rámci hlídací role médií 

chce tedy Curran hledat a kultivovat praktické postupy posilující legitimitu a nezávislost 

médi, odmítá doktrínu volného trhu (tamtéž: 128). 

Druhou úlohou médií, kterou se Curran zabývá, je reprezentace zájmů spotřebitele. 

Vymezuje ji v protikladu k roli hlídacího psa, jež je „ve svém základu negativní a defenzivní“ 

(tamtéž). „Poněkud pozitivnější je habermasovská koncepce médií jakožto nástroje vůle lidu“ 

(tamtéž: 129). Jádrem tohoto aspektu demokratických funkcí médií je předpoklad, že se 

mediální produkce řídí poptávkou spotřebitelů. Curran opět nejprve zmiňuje názor zastánců 

volného trhu, kteří žádají oproštění mediálního systému od všech forem veřejného vlastnictví. 

Teprve potom budou média plně jednat v zájmu lidu tak, jak si publikum žádá (tamtéž: 129-

131). Domněnka to podle Currana není od základu chybná, ale její zastánci podle něj neberou 

v potaz několik důležitých skutečností.  

Některé z nich jsou podstatné pro diplomovou práci. Nejprve je třeba upozornit na 

redukovanou rozmanitost médií v důsledku rostoucí koncentrace vlastnictví umocněnou 

globalizovanou reprodukcí čím dál většího množství různých druhů mediálních obsahů 

(tamtéž). Dále Curran upozorňuje, že vstoupit na mediální trh je velice finančně náročné. 

Vzniká „oblast vlivu, v níž mají rozhodující ekonomické síly privilegované postavení a jiné 
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významné sociální síly nemají do této oblasti přímý, nezprostředkovaný přístup“ (tamtéž: 

132).
17

 Také povaha mediálního publika se změnila. Lidé už nejeví zájem o politicky 

angažovaná média a zábavní funkce obsahů převažuje (tamtéž: 134). A konečně vlastníci 

médií často nejsou „ani ideologicky, ani politicky neutrální byznysmeni“ a zkrátka není 

v jejich zájmu, aby se řídili výhradně poptávkou (tamtéž: 135). „Lze tedy shrnout, že při 

bližším pohledu se vláda jednotlivého spotřebitele v mediálním světě jeví jako výrazně 

omezená a pokřivená četnými tlaky (…) Proto se i pohled na média jakožto mluvčí 

konkrétních skupin jeví téměř jako zastaralý. Svou určitou hodnotu si naopak dnes uchovává 

představa médií jako reprezentujícího činitele“ (tamtéž: 137). 

Pokud bychom měli Curranovu argumentaci aplikovat na problém diplomové práce, tak 

úlohou alternativních médií je zajistit produkci a přístup k informacím všem, které 

mainstream upozaďuje, ať už se jedná o producenty (novináře) nebo konzumenty (publikum). 

Co se týče povahy mediálního publika, můžeme uvažovat o třech scénářích. Zaprvé mohla 

alternativní média takové politicky angažované publikum, jehož existenci Curran 

zpochybňuje, vytvořit tím, že vznikla a poskytla novou službu. Zadruhé je možné, že 

Curranův argument je v našich podmínkách neplatný a publikum se zájmem o politicky  

a společensky angažovaná média tu existovalo a existuje, jen dosavadní produkce 

neodpovídala jeho požadavkům. A konečně zatřetí mohl argument nějakou dobu platit  

a většina publika si vystačila s nabízenými primárně zábavními obsahy. V poslední době ale 

mohlo dojít ke změně preferencí, k přesycení nabídkou a z důvodu rostoucí nedůvěry v média 

k nárůstu poptávky po obsazích jiné, občansky či politicky angažované povahy. Vezmeme-li 

v úvahu Curranovu opatrnost, co se týče radikálních závěrů a také fakt, že těžko najít důkazy 

pro jakékoliv z těchto tvrzení, je poslední kompromisní varianta asi nejdůvěryhodnější 

charakteristikou situace a vznik alternativních médií reprezentuje změnu poptávky i nabídky. 

A těžko rozhodovat, co bylo dřív. 

Na první pohled zvláštní je Curranův úmysl revidovat i myšlenku informační role médií. 

Informace jsou dostupné především díky volnému trhu, který komukoliv umožňuje názory 

zveřejňovat a zajišťuje, že si je může kdokoliv kdykoliv vyslechnout nebo přečíst. V podstatě 

se jedná o zásadu neomezované plurality názorů, jak co se týče jejich prezentace  

                                                 
17

 Tento Curranův argument je sice podstatný, ale dnes by již zasloužil přehodnocení v duchu autorova záměru 

revize konceptů pro aktuální svět. Vzhledem k vývoji mediálních technologií totiž tak docela neplatí už ani jeho 

práce z 90. let. Ve věci finanční náročnosti vstupu na mediální trh mnohé změnily sociální sítě a kultura blogerů. 

Dnes se i triviální příspěvek může v horizontu minut stát celosvětovým a především výnosným fenoménem. 

Proto je třeba i Curranovy ve své době inovující myšlenky promyslet znovu. Podstatná je pro nás hlavně pointa 

jeho textu, potřeba diskuse o aktuálním stavu společnosti. 
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a reprodukce, tak také co do jejich dostupnosti. Podle Currana je tato zásada vytrvale 

narušována a omezována už od první poloviny 20. století. Základním problémem je primárně 

komerční povaha mediálních podniků, které musí především prodat své produkty, nikoliv 

informovat. To vede k dekontextualizaci, zjednodušování i důrazu na zábavnost mediálních 

sdělení (Curran in Jirák a Říchová, eds., 2000: 138-139). Apel na profesionální normy 

žurnalistů podle Currana není řešením, protože do rozhodování novináře vždy vstupuje jeho 

příslušnost k mediální organizaci. Zásadní výčitkou proti tradičnímu pohledu na média  

a jejich primárně informační roli je pak absence rozlišení mezi reprezentací a informací, která 

je tím oddělena od politického a sociálního kontextu (tamtéž: 142). Analýze podle Currana 

chybí „odhalení skutečnosti, že představy a systémy reprezentace jsou součástí diskursivní 

výzbroje, kterou soutěžící skupiny užívají pro prosazení svých zájmů“ (tamtéž). 

Je zřejmé, že soutěžícími skupinami jsou v této práci na jedné straně mainstream a na 

straně druhé alternativní média, obojí vybavené vlastními platformami pro reprezentaci 

specifického diskursu. Tím se dostáváme k jádru Curranovy kritiky: „Informační role médií 

totiž nikdy není pouze a čistě informační: je to rovněž způsob rozhodování mezi odlišnými 

rámci diskursu, v nichž se pohybují organizované skupiny; může potenciálně ovlivnit 

rozdělování zdrojů a odměn mezi konkrétní členy společnosti. Myšlenková rozmanitost tedy 

nespočívá jen v tom, že se podpory dostává racionální debatě založené na vědomí alternativ. 

Je to současně i způsob, jak podporovat sociální spravedlnost, která poskytuje rozdílným 

skupinám příležitost vymezit své vlastní zájmy, a to ve vlastních svérázných pojmech  

a prezentovat je na veřejnosti. Pouze a právě v tomto kontextu by se měla chápat role médií 

při vytváření sociální shody“ (tamtéž: 143). Autor také upozorňuje, že z diskursu nelze 

vylučovat obsahy zábavního nebo fikčního charakteru, protože ať už si o nich myslíme 

cokoliv, také vypovídají jak o společnosti, tak o médiích (tamtéž: 144). Současnou českou 

mediální krajinu (jako místo pro střet rozmanitých pozic a dosahování rovnováhy) by Curran 

mohl považovat za úspěšné řešení diskursivního problému informační role médií, které vede 

k rozšíření spektra alternativ a poskytuje prostor pro zájmy dalších sociálních skupin. 

Závěrem této podkapitoly můžeme shrnout, že politická ekonomie médií přichází s diskusí 

o aktuálních a závažných problémech, kterými procházejí mediální systémy západního světa 

s ohledem na vzájemný vztah a vliv mezi politikou, médii a společností. Snaha dobrat se 

jejich řešení je důležitým úkolem současné společnosti, protože (jak vyplývá z předvedených 

rozdílů mezi názory odborníků) se nejedná o problémy jednoznačné, natož jednoduché. 
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1.3.  Jak reprezentovat teoretické koncepty? 

První kapitola se dosud věnovala různým aspektům teorie médií a společnosti i jejich kritice. 

Vyšlo najevo, že klíčové koncepty jako svoboda médií a jejich nezávislost, veřejná služba, 

legitimita médií nebo pluralita nabídky jsou poměrně abstraktní a obtížně definovatelné. 

Přesto je jich veřejná sféra obrazně řečeno plná. Tato podkapitola nastiňuje možnosti, jak 

některé z problematických koncepcí v čele se svobodou médií zmůžeme za účelem diskuse 

vůbec reprezentovat. Jak uvidíme, slouží k tomu mnohé zdroje a analýzy, které nemůžeme 

označit za stoprocentně spolehlivé stejně jako pojmy, kterých se týkají. Zároveň tato 

podkapitola překračuje hranice odborné literatury a užité zdroje pocházejí spíše z médií. Jak 

jsem avizovala v úvodu, budou se tyto zdroje objevovat v celé práci. Je třeba z nich vycházet, 

protože se jedná o informace, které ovlivňují mediální i veřejný diskurs a zároveň nám 

ukazují, co je aktuálním obsahem veřejné sféry. 

Nejprve upřesnění, z jaké pozice je téma reprezentace výše jmenovaných koncepcí 

nahlíženo. Již víme, že se nejedná o jednoduché otázky, které by měly jednoduchá řešení. 

V rámci diskuse je ale potřeba zvolit si stranu, byť to může být strana kompromisu po vzoru 

Jamese Currana. V otázce svobody médií je tedy v diplomové práci zastáváno liberálně-

demokratické, normativní stanovisko víceméně shodné s předpoklady, které ve zjednodušené 

podobě shrnuje Brian McNair. Domnívá se, že „svoboda tisku obecně je dobrá věc a cenzura 

špatná, že nezávislost na státu je dobrá věc a politická kontrola novinářů špatná“ (in Jirák, 

Köpplová a Hejlová, 2009: 13). Rovněž předpokládám, že „zdravá demokratická společnost 

vyžaduje funkční veřejnou sféru – zodpovědná, rozmanitá, kritická média“, jejichž úkolem 

není jen poskytování informací, ale žurnalistika ve veřejném zájmu, tedy neustálá kontrola 

a reflexe mocenského uspořádání společnosti (tamtéž). Jsou to sice velmi zjednodušené teze, 

ale je třeba přiznat, že jsou součástí široce přijímané teorie společenské odpovědnosti a je 

složité je zcela zavrhnout, což nutně tuto práci ovlivní.  

McNair dále upozorňuje, že svoboda médií není nějaká „abstraktní nebo absolutní“ 

hodnota, ale musí se posuzovat v kontextu specifických politických, kulturních  

a ekonomických podmínek, které se mezi státy samozřejmě velmi různí (tamtéž). Taková 

reflexe aktuální situace jako důsledku kulturně specifického sledu událostí, založená na 

výzkumu kvalitativního charakteru, je cílem diplomové práce. Na druhou stranu existují  

(i mezinárodní) organizace, které ke svobodě médií přistupují jako k měřitelné veličině  
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a rozličnými způsoby počítají její index. Tento postup vzhledem k charakteru práce 

neaplikuji, je vhodný spíše pro rozsáhlejší komparativní výzkumy.  

Alespoň za zmínku ale stojí např. mezinárodní nezisková organizace Freedom House, která 

se věnuje vývoji jednotlivých států a jejich médií vždy za období celého kalendářního roku. 

Podle posledních zpráv o svobodě tisku (tyto Freedom House vydává od roku 1980) poklesla 

průměrná hodnota v globálním měřítku v roce 2015 na nejnižší bod za posledních 12 let 

(April 2016; příloha č. 2, str. 96). Příčinu tohoto stavu organizace spatřuje v politickém, 

mocenském a často i válečném boji o vliv a ve snaze bojujících aktérů média umlčovat nebo 

alespoň ovlivňovat ve svůj prospěch (FreedomHouse.org, © 2016). Rok 2016 byl podle 

aktuálních údajů desátým rokem v řadě, kdy dochází ke globálnímu poklesu svobody tisku. 

Mimo jiné k němu značně přispívají populistické, xenofobní nálady demokratických 

společností v souvislosti s migrační krizí a teroristickými útoky (tamtéž). Podle Freedom 

House dosahuje svoboda tisku v České republice (na škále od 0 do 100, kde 100 znamená 

„nejlepší“, „nejsvobodnější“ skóre) za rok 2016 hodnoty 95.  Oproti předchozímu roku podle 

zprávy nedošlo ke změně a České republice je přisouzen status „svobodná“ (tamtéž). Naopak 

podle Reportérů bez hranic míra svobody tisku v České republice oproti loňsku poklesla. 

Zatímco v roce 2015 se Česká republika umístila na 13. místě ze sledovaných 180 zemí světa, 

letos si pohoršila o 8 pozic a ocitla se na místě jedenadvacátém (Reporters without Borders, 

© 2016). Z toho vyplývá, že svoboda tisku, reprezentovaná globálně jednotným indexem, je 

velmi relativní.  

Kromě měření svobody se v médiích aktuálně objevují také zprávy o poklesu důvěry 

v média nebo o stavu mediální plurality. První jmenované téma vyžaduje především odlišný 

sběr dat. Nejedná se o analýzu vybraných relativně objektivních ukazatelů, ale o průzkum 

veřejného mínění. Na užším než celosvětovém vzorku, mezi členskými státy Evropské unie, 

provádí výzkum důvěry v média například Evropská vysílací unie (European Broadcasting 

Union, EBU). Na svých webových stránkách na průzkum Eurobarometer odkazuje ČTK: 

„Více než polovina obyvatel Evropské unie nevěří ve svobodu médií ve své zemi a jen něco 

málo přes padesát procent Evropanů si myslí, že jim média poskytují důvěryhodné 

informace“ (18. 11. 2016). Na stránkách EBU je ke stažení zpráva o výzkumu důvěry 

v média, shrnující data za rok 2015 (odkaz je uveden v seznamu online zdrojů, str. 81). Podle 

této zprávy mají občané České republiky tendenci věřit rozhlasu (který z průzkumu vychází 

jako nejdůvěryhodnější médium v EU) a televizi. V letech 2011-2015 se přitom v porovnání 

s ostatními zeměmi pohybujeme v oblasti spíše vysoké důvěry, ale sestupné tendence. Naproti 



25 

 

tomu v případě tištěných médií se ve stejném časovém horizontu pohybujeme v číslech nízké 

důvěry a sestupné tendence zároveň. Obecně je podle EBU tisk hned po Internetu nejméně 

důvěryhodným médiem v Evropě, věří mu obyvatelé 13 z celkem 33 států. Je poměrně 

zarážející, že rozdíl není velký, online médiím totiž důvěřují občané 12 zemí. Celkově ale 

klesá důvěra ve všechny typy médií včetně Internetu (March 2016). 

Na výsledky výzkumu mediální plurality ve 30 evropských zemích odkazuje na svých 

stránkách Syndikát novinářů ČR. Ve stručné zprávě, která se odvolává na původní verzi 

v anglickém znění na web Evropské federace novinářů (The European Federation of 

Journalists, EFJ), se uvádí: „Výzkumníci na konferenci sdělili, že od roku 2015 došlo 

k citelnému vylepšení indikátorů, na jejichž základě se mediální pluralita měří“ (8. listopad 

2016). To by v našem prostředí mohlo klidně být důsledkem rozšíření mediální nabídky, ale 

je to jen domněnka. Bohužel, jak je uvedeno v článku EFJ, kompletní výsledky Monitoringu 

mediální plurality 2016 budou publikovány až začátkem příštího roku. Z „předběžných, ale 

téměř hotových výsledků“ vyplynuly na druhou stranu alarmující trendy týkající se podmínek 

novinářské profese jako např. pracovních podmínek, bezpečnosti nebo ochrany zdrojů 

(08/11/2016). Takže bez závěrečné zprávy se můžeme o výsledcích výzkumu jen dohadovat. 

Účelem této podkapitoly bylo předvést, že existují různé způsoby, jak (mediálně) 

reprezentovat teoretické koncepty týkající se tématu práce. Tyto reprezentace se opírají  

o výzkumy médií nebo veřejného mínění, které nabývají různých rozměrů. Aniž bych chtěla 

zpochybňovat důvěryhodnost těchto výzkumů, je evidentní, že se mohou vzájemně lišit nebo 

si dokonce protiřečit. Pořád ale slouží jako významné zdroje informací a zejména čísel pro 

média i veřejnost a ovlivňují veřejnou diskusi o svobodě a důvěryhodnosti médií. V tomto 

případě se většinou objevují informace o sestupných tendencích, ať už se jedná o svobodu, 

důvěryhodnost či pluralitu médií. I kvůli snaze vyhnout se nepřesnostem se jako vhodnější  

a průkaznější postup pro diplomovou práci jeví analýza kvalitativního, hloubkového 

charakteru a menšího rozsahu. Cílem navíc není měření abstraktních pojmů jako svobody 

českých médií, ale rozbor toho, jak média sama sebe vnímají (resp. jak reprezentují to, jak se 

vnímají) v situaci, ve které se ocitla, a kterou zároveň částečně sama způsobila. 

1.4.  Český kontext 

Diplomová práce se týká především české mediální krajiny. Zatím se text věnoval obecným 

teoriím a český kontext byl zmiňován spíše pro doplnění a ilustraci. Poslední část první 

kapitoly má shrnout projevy některých konceptů, popsat jejich aktuální reprezentace  
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a částečně upřesnit terminologii. Věnuji se zde alespoň krátce těm tématům, která považuji za 

podstatná pro pochopení práce, ale v dalších kapitolách pro ně není prostor. 

Dosud je v textu předpokládán vzájemný vliv mezi médii a společností bez dalšího 

výkladu problematiky, snad kromě poznámky pod čarou věnované McQuailově periodizaci 

fází mediálních účinků (str. 11). Vztah mezi médii a společností je na jednu stranu obtížné 

spolehlivě prokázat. Například při analýze mediálních účinků vždy kromě médií narazíme na 

velké množství dalších faktorů ovlivňujících postoje či chování publika. Na druhou stranu je 

prakticky nemožné dopad médií na společnost popřít. Vystihujícím konceptem, který je 

zastáván i v této diplomové práci, je efekt dvou zrcadel, na který odkazuje Žantovský (2013: 

17-18). Vzhledem k tomu, že směr i míra vzájemného vlivu mezi médii a společnosti jsou 

nejisté, jedná se o jednoduchý kompromis. „Masmédia ovlivňují lidi – příjemce, příjemci 

ovlivňují masmédia“ (Iłowiecki, 2003: 17). Tvrzení se jeví jako intuitivní, ne-li triviální, ale 

jak bylo zmíněno, dá se považovat také za výsledek dlouholetých debat v komunikačních  

a mediálních studiích. Při vymezování perspektivy, ze které je zkoumáno téma této práce, 

nelze vynechat pojetí mediálních účinků ve společnosti. Na efektu dvou zrcadel je podstatný 

zejména fakt, že mediální zrcadlo sice nějak odráží to, co nazýváme skutečností, ale zároveň 

obraz více či méně deformuje (tamtéž). Zájem o tyto deformace, tedy zájem o mediální 

reprezentaci světa, je v diplomové práci klíčový. 

Růžička uvádí, že česká média mají tu vlastnost, že společnost nesjednocují, jak by dle 

teorie společenské odpovědnosti měla, ale naopak ji fragmentarizují (2011: 92). To souvisí 

s pojmem polarizace užitým v názvu diplomové práce. V současné době se jedná o často 

mediálně reprezentovaný fenomén, kterým se označuje stav české společnosti, rozdělené 

v mnoha ohledech. Těmi mohou být rozdílné názory na problematiku uprchlické krize, na 

činy a výroky současného prezidenta republiky Miloše Zemana nebo na umístění hudební 

skupiny Ortel v anketě Český Slavík 2016. Při pohledu na mediální obraz těchto sociálních 

rozporů se zdá, jako by se členové naší společnosti mezi sebou neuměli domluvit spíše než 

kdy předtím.
18

 Což je paradoxní, uvážíme-li globální rozmach technologických možností, 

které komunikaci nebývale usnadňují i urychlují. Pojmenováním se ze společnosti vydělují 

často vyhroceně reprezentované sociální skupiny jako například „pražská kavárna“  

(k významu pojmu, kterým jsou označováni odpůrci prezidenta Zemana, viz například článek 

Romana Jocha, 30. 12. 2014). V mediálním diskursu je téma polarizace společnosti 

                                                 
18

 Žijeme v uzavřených sociálních bublinách, jak tvrdí výzkumy (např. Zelenka a kol., 30. listopadu 2013). 
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reprezentováno často, takže mediální produkce přispívá k reprodukci problému. Dalo by se 

uvažovat o tom, že média jsou dokonce jednou z příčin polarizace samé, pokud připustíme, že 

k takovému jevu ve společnosti dochází a pokud přijmeme za svůj předpoklad, že média 

společnost nějak ovlivňují. Přitom se nemusí jednat o přímý, deterministický účinek. 

„Zjednodušeně by se dalo říci, že společnost dává impulzy médiím a naopak“ (Růžička, 2011: 

89). To znamená, že média nějak zrcadlí hodnoty a stav společnosti, nejen že je utvářejí  

a ovlivňují. Členové společnosti naopak svým jednáním ovlivňují jak stav společnosti, tak 

mediální produkci. Z toho vyplývá význam analýzy mediálního diskursu. Pokud se zabýváme 

médii, zabýváme se vždy zároveň společností. 

V návaznosti na předchozí podkapitolu, kde byly uvedeny výsledky mezinárodních 

výzkumů pro Českou republiku, se můžeme podívat i na průzkumy pocházející z českého 

prostředí. Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) pravidelně monitoruje důvěru 

médiím. Na tyto výzkumy upozorňují ve svých poznámkách i Němcová Tejkalová a Hájek, 

již zmiňovaní překladatelé knihy Žurnalistika a společnost (McQuail, 2016: 61). Uvádějí, že 

podle CVVM důvěryhodnost médií v České republice klesá už od roku 2006 (tamtéž).  

CVVM zjišťuje důvěru k vybraným institucím veřejného života dvakrát ročně, vždy na 

jaře a na podzim. Aktuální tisková zpráva za září 2016 byla na webu CVVM publikována 

letos v říjnu (Tuček, 14. říjen 2016). Graf vývoje důvěry médiím je k nahlédnutí v příloze č. 3 

na str. 97. Skutečně z něj vyplývá dlouhodobá sestupná tendence, pro diplomovou práci je 

podstatné období posledních několika let. Ve zprávě je vývoj komentován následovně: „Jak 

ukazují výsledky zachycené v grafu (…), v případě médií byl v posledních 5-6 letech 

zaznamenáván poměrně výrazný postupný pokles důvěry, který se sice v roce 2014 zastavil, 

avšak znovu pokračoval v minulém roce. Letošní šetření tento pokles důvěry potvrdilo a dále 

prohloubilo (pokles oproti minulému šetření je statisticky významný v případě televize i rádií, 

u tisku se pak pohybuje na hranici statistické chyby), takže se důvěra ke všem třem mediálním 

typům dostala na nejnižší úroveň za celé sledované období“ (tamtéž: 4/7). CVVM zjišťuje 

důvěru v média od roku 1995, teprve od roku 2003 rozlišuje mezi tiskem a televizí a v roce 

2005 přibyl zvláštní dotaz na rozhlas. To ale není tak podstatné a na sestupné tendenci se nic 

nemění. 

Abychom to shrnuli, tak česká společnost a média jsou v současnosti polarizované 

v různých aspektech. Média reprezentují názorové rozčlenění společnosti a jistě ho také 

ovlivňují. Stejně jako se ve veřejném diskursu skloňuje pojem polarizace společnosti, tak  
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i mediální krajina se rozdělila. A to reálně i konceptuálně, v reprezentaci této polarizace. Je 

možné, že jednou z příčin tohoto jevu je rostoucí nedůvěra v média, kterou reprezentují 

výzkumy veřejného mínění.  
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2. Fenomén koncentrace vlastnictví v médiích 

V této kapitole nejprve charakterizuji tři druhy koncentrace vlastnictví
19

 mediálních 

organizací, jak je uvádí odborná literatura, a uvádím aktuální příklady ke každému z nich (viz 

podkapitolu 2.1. Druhy koncentrace vlastnictví). V podkapitole 2.2. Koncentrace vlastnictví 

jako problém se zabývám otázkou, proč je koncentrace vlastnictví v mediálních organizacích 

relevantním problémem ve veřejné i akademické sféře a proč je přínosné se jí zabývat. 

2.1.  Druhy koncentrace vlastnictví 

Rozlišují se horizontální, vertikální a diagonální typ koncentrace vlastnictví (Jirák  

a Köpplová, 2009: 148-149). Horizontální koncentrace vlastnictví nastává tehdy, když jeden 

vlastník ovládá podniky, které by si jinak navzájem mohly přímo konkurovat. „Horizontální 

koncentrace umožňuje zvětšit podíl vlastníka na trhu a racionalizovat využití zdrojů a tím 

dosáhnout větších výnosů z rozsahu“ (tamtéž: 148). Příkladem jsou dva z nejčtenějších 

celostátních deníků Mladá fronta DNES a Lidové noviny. Oba patří pod mediální skupinu 

MAFRA, která má tímto pod kontrolou potenciální konkurenty. Obdobně dva z nejčtenějších 

celostátních bulvárních deníků Blesk a Aha! vydává jeden subjekt, a sice Czech News Center 

(Mediaguru.cz, 29. 3. 2016; pro aktuální údaje o čtenosti viz Media Projekt 2016). Je 

zajímavé, že ještě v roce 2004 mediální analytik Milan Šmíd ve své práci Vliv vlastnictví 

médií na jejich nezávislost a pluralitu uvádí, že „[h]orizontální koncentrace médií je v České 

republice dosud v embryonálním stavu, prosadila se pouze v segmentu regionálního tisku“
 20

 

(18). Pokud bychom měli tuto metaforu užít i dnes, dalo by se říci, že horizontální 

koncentrace vlastnictví v České republice během následujících devíti let předčasně dospěla.  

Druhý typ, vertikální koncentrace vlastnictví „se vyznačuje tím, že jeden vlastník získává 

pod svou kontrolu podniky, které zajišťují různé fáze výrobního řetězce (např. vydavatel 

novin si koupí distribuční firmu nebo papírny, výrobce záznamové techniky získá pod 

kontrolu filmové studio a síť videopůjčoven)“ (Jirák a Köpplová, 2009: 148). Mediální 

skupina MAFRA vlastní tiskárny MAFRAPRINT, jejichž závody v Praze a Olomouci byly 

založeny v roce 1994 (Mafraprint.cz).  

                                                 
19

 Jedná se výhradně o soukromou formu vlastnictví médií. Na českém mediálním trhu sice koexistují soukromá 

média s veřejnoprávními (viz duální systém a jeho vznik, str. 33), těch se ovšem tato práce netýká. 
20

 Šmíd zde naráží na vydavatele regionálních Deníků, společnost Vltava-Labe-Press, viz dále str. 37. 
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Posledním druhem koncentrace vlastnictví je diagonální. Jedná se o kombinaci vlastnictví 

mediálních organizací a podniků jiného odvětví, např. kombinaci médií se zábavním 

průmyslem či telekomunikačními službami (Jirák a Köpplová, 2009: 149). Nadnárodní 

koncern Agrofert, který Andrej Babiš založil v roce 1993, podniká v mnoha odvětvích, 

z nichž s mediálním průmyslem souvisí například společnost Ledmultimedia, s.r.o., která 

podniká v oblasti digitální reklamy na velkoplošných obrazovkách (Agrofert.cz  

a Ledmultimedia.cz).  

Diagonální vlastnictví se často zaměňuje s pojmem křížení či křížového vlastnictví. 

Ostatně někteří autoři považují druhé za projev prvního (Doyleová, 2002b: 23). Jako křížení 

vlastnictví se označuje situace, kdy jeden subjekt podniká v oblasti více mediálních typů 

najednou. Milan Šmíd k tomu píše: „Česká republika je zemí s minimálními restrikcemi 

týkajícími se vlastnictví médií. Neexistují zde žádné limity pro zahraničního investora. Jediné 

omezení křížového vlastnictví médií stanovil vysílací zákon z roku 2001, který nedovoluje, 

aby jeden majitel celoplošného rozhlasového nebo televizního programu vlastnil či 

kontroloval jiný celoplošný rozhlasový nebo televizní program“ (2004: 17; plné znění zákona 

viz na Rrtv.cz: Část šestá, Zajištění plurality informací v rozhlasovém vysílání a televizním 

vysílání, §55-56). Andrej Babiš v rámci svého koncernu vlastní kromě tištěných médií 

společnosti MAFRA také hudební televizní stanice TV Óčko, Óčko Expres a Óčko Gold, 

nejposlouchanější celoplošnou rozhlasovou stanici Rádio Impuls, Český Impuls a Rádio Rock 

Zone (Mediaguru.cz, 29. 3. 2016; pro aktuální údaje o poslechovosti rozhlasového vysílání 

viz Radio Projekt 2016). Křížení vlastníkovi umožňuje mimo jiné šíření jednoho obsahu 

prostřednictvím několika komunikačních kanálů, což je běžná praxe mediálních organizací, 

nejen nadnárodních koncernů. 

2.2.  Koncentrace vlastnictví jako problém 

Pro účely diplomové práce je zásadní otázka, jakým způsobem může koncentrace vlastnictví 

ohrožovat novinářské hodnoty a svobodu či funkce médií, popsané v první kapitole. Proč nás 

má vlastnictví médií zajímat, se ve své práci Media ownership: the economics and politics of 

convergence and concentration in the UK and European media (2002a) ptá také Gillian 

Doyleová. Autorka jmenuje dva hlavní důvody. Prvním z nich je pluralita. „Koncentrace 

vlastnictví médií zužuje spektrum hlasů, které v médiích převládají, a v důsledku toho 

představuje hrozbu pro zájmy společnosti“ (2002a: 6). Druhý důvod je ekonomický. Model 

vlastnictví totiž ovlivňuje způsob, jakým se nakládá se zdroji dostupnými poskytovatelům 
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médií, resp. ovlivňuje ekonomickou sílu a efektivitu celého sektoru (tamtéž). Doyleová soudí, 

že od počátku 90. let zní ve Velké Británii a v Evropě právě tyto průmyslové či ekonomické 

argumenty silně ve prospěch liberálního přístupu k mediální legislativě týkající se vlastnictví. 

Zároveň (s narážkou na Berlusconiho italské mediální impérium) upozorňuje, že „média mají 

moc zapříčinit rozvoj, nebo krach politické kariéry“ (tamtéž: 7). Je tedy zřejmé, že 

koncentrace vlastnictví a politická opatření, která se jí týkají, mají jak kulturní a politické, tak 

ekonomické důsledky (tamtéž). 

Českému prostředí se v tomto ohledu věnuje například Milan Šmíd, který si všímá 

podobných fenoménů jako Doyleová. Podle něj jsou to spíše ekonomické než politické tlaky, 

které ohrožují nezávislost českých médií (2004: 18). V případě jakékoli formy koncentrace 

vlastnictví může být pluralita médií omezována. Publikum má na výběr z užšího spektra 

produktů, které navíc nabízejí méně rozmanité, opakující se obsahy. Kromě struktury 

vlastnictví má na pluralitu médií vliv také velikost mediálního trhu.
21

 „Denní i týdenní tisk 

hlavního proudu, jakož i rozhlasové a televizní vysílání, se soustřeďují převážně na většinové 

auditorium ve snaze dosáhnout dostatečně velkou čtenost, poslechovou a sledovanost, jako 

nezbytný předpoklad své úspěšné existence Důsledkem je tzv. ,tabloidizaceʻ nebo 

,bulvarizaceʻ zpravodajských médií“ (tamtéž).
22

  

Posledním faktorem, na který mohou mít ekonomické podmínky negativní dopad, je 

nezávislost redakcí či jednotlivých novinářů. Šmíd tvrdí: „Při konfliktu veřejného zájmu  

a zájmu vydavatele se redaktoři a reportéři často přiklánějí na stranu vydavatele“ (2004: 18). 

Jmenované charakteristiky jsou zároveň vlastnostmi českého mediálního trhu. K jeho 

polarizaci, která je předmětem této práce, došlo ve stavu ohrožení plurality médií, kdy někteří 

redaktoři a reportéři odmítli přiklonit se na stranu vydavatele a založili nové projekty, které 

reprezentovali jako platformu žurnalistiky ve veřejném zájmu. 

 

                                                 
21

 Zde se Šmídův výklad kryje s Doyleovou, která za determinanty plurality médií považuje čtyři faktory: 

velikost či prosperitu trhu, rozmanitost poskytovatelů, konsolidaci zdrojů a rozmanitost výstupů (2002a: 14-26). 
22

 Pojem tabloidizace mediálních obsahů je, dalo by se říci, až druhým stupněm obecného mediálního trendu 

k homogenizaci obsahů. „Média nabízejí velké množství velmi podobných obsahů (stačí si srovnat produkci 

rozhlasových hudebních stanic, vysílané televizní seriály či témata časopisů životního stylu). Tuto ,mnohost 

téhožʻ, tedy iluzi pestrosti, lze považovat za jeden z důsledků konglomerizace médií a vytváření velkých 

korporací, a koneckonců za jeden z důsledků ekonomické globalizace médií“ (Jirák a Köpplová, 2009: 150-151). 
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3. Vývoj českých médií po roce 1989 

Tato kapitola popisuje vývoj českých médií od počátku jejich svobodné existence v nově 

demokratické společnosti až po současnost. Považuji za podstatné věnovat určitý prostor 

historickému kontextu, aby bylo zřejmé, co a jak se v současnosti na české mediální krajině 

mění. Gillian Doyleová, jak již bylo zmíněno, rovněž hledá kořeny kulturního  

a ekonomického postavení evropského mediálního průmyslu na počátku devadesátých let. 

„Proměny mediální scény v bývalém Československu a současné České republice nelze 

posuzovat odděleně od politického vývoje viděného v historické perspektivě“ (Šmíd, 2004: 

3). Tyto souvislosti jsou důležité pro komplexní pochopení problematiky diplomové práce.  

Co se týče obsahu kapitoly, vzhledem k tématu práce je zaměřen na vývoj v oblasti 

tištěných médií, zejména celostátních deníků. Vysílací média (televize a rozhlas) či média 

digitální jsou zmiňována okrajově nebo vůbec. Zároveň je nezbytné upozornit, že cílem této 

kapitoly není podrobný a vyčerpávající rozbor vývoje vlastnické struktury všech relevantních 

mediálních organizací. Důležité jsou zejména současné důsledky vlastnických proměn, jejichž 

výklad tudíž nemá být podrobný, spíše obecný a vysvětlující. Vlastnictví médií je často 

neprůhledné, složité a jeho změny jsou poměrně náročné na zmapování. Podrobnostem by se 

musel věnovat značně rozsáhlejší prostor než jedna kapitola jako v tomto případě. Postupuji 

obdobně jako Petr Bednařík, Jan Jirák a Barbara Köpplová v knize Dějiny českých médií: od 

počátku do současnosti (2011), která je vhodnou přehledovou publikací k získání představy  

o vzniku a vývoji českých médií. Co se týče relevantního období po roce 1989, autoři 

považují za důležitou jeho část do roku 1992, „kdy proběhly hlavní transformační změny a na 

dlouho dopředu určily podobu českého mediálního systému“ (2011: 365). Tímto 

předpokladem se řídí i uspořádání a rozsah následujících podkapitol. 

3.1.  Hlavní rysy transformace 

Proces přechodu z autoritářského na demokratický systém řízení a fungování médií je 

v odborné literatuře označován pojmem transformace. Uvádí se vždy několik základních rysů 

této zlomové proměny, které proces charakterizují stručně a jednoduše, ale pro účely 

diplomové práce dostatečně. Vybraným charakteristikám se podkapitola věnuje. 

Po pádu Sovětského svazu čekal československou společnost přechod na demokratické 

uspořádání, který znamenal mimo jiné zakládání nových společenských institucí nebo alespoň 

zásadní přeměnu těch stávajících. Jednou z významných transformovaných institucí jsou 
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právě média. „Nástup liberálně demokratického režimu s tržními vztahy, dominujícím 

soukromým vlastnictvím a neoliberálním hodnotovým rámcem znamenal přechod 

z autoritářského modelu řízení médií (…) k systému, v němž mají masová média být 

především institucí svobody projevu a fórem (veřejným prostorem) sloužícím k diskusi  

o věcech veřejného zájmu, ale také – a směrem k současnosti stále zřetelněji – oblastí 

soukromého podnikání poskytující zábavu a rozptýlení“ (Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011: 

368).  

Prvním úkolem bylo odstátnění médií a jejich následná privatizace, tedy zásadní vlastnické 

změny, které měly za následek vznik médií jako soukromého podnikatelského sektoru 

(tamtéž). „Denní tisk a časopisy byly [vůbec] první komoditou, která přešla  

z vlastnictví státu, předlistopadových politických stran a společenských organizací do 

soukromého vlastnictví“ (Jirák a Köpplová in Heiss a kol, 2008: 224). Proměna se netýkala 

pouze tištěných médií. Odstátněním Československé televize a Československého rozhlasu 

vznikla média veřejné služby a (procesem, který se někdy nazývá jako deregulace) byl 

ustaven tzv. duální systém, kdy vedle soukromých vysílatelů fungují zároveň vysílatelé ze 

zákona, média veřejnoprávní (Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011: 368). 

Další podstatnou změnou bylo ustavení reklamního trhu, který umožnil komercializaci 

mediálního systému se všemi důsledky. Jedním z nich je např. zmiňovaná bulvarizace 

(obecněji trivializace) mediálních obsahů, které jsou samy o sobě další položkou na seznamu 

proměny českých médií (tamtéž).
23

 Kromě ekonomických podmínek se postupně měnila také 

mediální legislativa,
24

 která často zaostávala za faktickým vývojem událostí (tamtéž: 370). 

Zavádění konkrétních zákonných opatření není pro diplomovou práci podstatné, ale bylo již 

zmíněno, že např. Šmíd k tématu poznamenává, že česká mediální legislativa je, co se 

vlastnictví týče, poměrně benevolentní. Základem tohoto nastavení je právě polistopadové 

období a soudobý stav společnosti, která restrikce odmítala jako nedemokratické a zároveň 

tolerovala často ilegální postupy při transformování původně státních institucí (tamtéž: 370-

371). Dalo by se říct, že po svobodných a komerčních médiích tu existovala velká a do té 

doby neuspokojená poptávka. Posledními faktory, které prošly změnou, jsou mediální 

publikum a mediální technologie. Proměnily se požadavky i nároky, které publikum na média 

                                                 
23

 Trend zjednodušování a zábavnosti mediálních obsahů byl zmíněn v druhé kapitole (str. 21-22) jako alespoň 

domněle nutná součást výdělečné činnosti mediálních koncernů. 
24

 Odkazy na příslušné zákony, které byly postupně přijímány v polistopadovém období, a výklad některých 

prvků právního zakotvení svobodných médií viz v kapitole č. 1 (str. 11-12). 
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v novém prostředí klade, a stejně tak muselo vývoj po nástupu počítačových sítí v 90. letech 

dohnat technologické zázemí mediální produkce (tamtéž: 368 a 380-381). 

3.2. Privatizace tištěných médií 

Oblast tištěných médií je pro diplomovou práci stěžejní. Tisk prošel v transformačním období 

poměrně složitým vývojem, který vyústil až k současnému obratu situace (viz kapitolu č. 4). 

Tato a následující podkapitola nastiňují ustavení dlouhodobě platného vlastnického modelu 

českých médií.  Vycházím především z prakticky jediné monotematické práce, která se 

systematicky věnuje struktuře vlastnictví tisku alespoň v části relevantního období Vlastnictví 

periodického tisku v České republice v letech 1989-2006 (Benda, 2007).  

Privatizace tištěných médií po roce 1989 se obvykle dělí na dvě fáze. První z nich, období 

tzv. spontánní privatizace, se odehrávalo mezi lety 1990 a 1992. Z dlouhodobé perspektivy 

můžeme právě tuto etapu považovat za klíčovou pro podobu české mediální krajiny. Po ní 

následovala fáze státem kontrolované privatizace, trvající přibližně do roku 1994 (Šmíd, 

2004: 3). Josef Benda pracuje s jinou periodizací. Podle něj po spontánní privatizaci 

následovalo období mezi lety 1993-2000, kdy „došlo k masovému přechodu vlastnictví 

českého celostátního denního tisku do majetku zahraničních společností“ (Benda, 2007: 87). 

Svou analýzu uzavírá třetím obdobím 2001-2006, ve kterém „proběhla konsolidace 

vlastnictví, některé zahraniční společnosti ukončily své aktivity v České republice a část 

celostátních deníků zanikla; došlo i k několika neúspěšným pokusím českých vydavatelů 

založit nové deníky“ (tamtéž). Vzhledem k rozsahu, který pokrývá, pro účely této diplomové 

práce považuji za vhodnější právě Bendovu periodizaci. Spolu s tímto autorem je také nutné 

podotknout, že hranice mezi jednotlivými érami nejsou nepropustné a jejich charakteristiky se 

v různé míře objevují v celém sledovaném období vývoje českých médií (tamtéž). Konstrukce 

fází ovšem usnadňuje orientaci a chápání situace. 

K fázi spontánní privatizace Benda poznamenává: „Nastalé dalekosáhlé politické změny se 

projevily zejména v tom, že došlo k výměně nejvyššího vedení redakcí (…), funkcí dříve 

obsazovaných na základě předchozího souhlasu KSČ, a v tom, že redakční kolektivy odmítaly 

zásahy a příkazy svých vydavatelů“ (2007: 88). Změny mediální legislativy provázely samý 

počátek transformačního období, ve kterém byly ustaveny základy české mediální krajiny, jak 

ji známe dnes. Nejprve byla novelizací tiskového zákona v roce 1990 zrušena cenzura  

a periodický tisk směly od té doby vydávat soukromé subjekty (Šmíd, 2004: 3). Do roku 1991 

pak byly postupně přijaty další zákony umožňující či upravující vznik akciových společností  
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a privatizaci státních podniků, které se rovněž týkaly tištěných médií (tamtéž: 5). Uvádí se, že 

ve fázi spontánní privatizace periodického tisku existovaly celkem tři možnosti, jak odstátnění 

probíhalo (Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011: 370). Zaprvé docházelo k přeměně titulů, které 

existovaly již za minulého režimu. Zadruhé byla obnovována periodika, která se 

v předcházejícím období nesměla legálně vydávat, případně vycházela v samizdatu. Třetí 

možností pak bylo zakládání nových titulů (tamtéž). 

Co se přeměněných titulů týče, jsou pro nás relevantní zejména ty, které dodnes vycházejí. 

Jedním z nich je deník Mladá fronta DNES. Vydavatelem původního deníku Mladá fronta byl 

Socialistický svaz mládeže, který zanikl se změnou režimu hned na začátku roku 1990, kdy 

byl deník převeden pod správu Mladé fronty, nakladatelství a vydavatelství (MFNV; Benda, 

2007: 89). Případ tohoto deníku Benda označuje jako „modelový“ (tamtéž). Vyjednávání  

o způsobu privatizace MFNV se protahovala, až se nakonec iniciativy ujal kolektiv redaktorů 

Mladé fronty, kteří využili možnosti nové legislativy a založili akciovou společnosti M a F 

a.s. (od roku 1997 MAF, a.s.), vydávající staronový deník Mladá fronta DNES, jehož první 

číslo vyšlo 1. září 1990 (tamtéž: 92-94). Stejnou přeměnou prošel týdeník Mladý svět, rovněž 

vydávaný společností M a F, a.s., nebo deník Rudé právo. Ten původně vydával ÚV KSČ. 

V roce 1990 byla založena akciová společnost BORGIS, a.s, jejímž majoritním vlastníkem se 

stal šéfredaktor deníku Zdeněk Porybný, který titul pod názvem Právo vydává dodnes 

(tamtéž: 95-96). V českém prostředí se (až do založení nových projektů jako je Čásenského 

Reportér) jednalo o ojedinělý případ dlouhodobě úspěšného propojení titulu s osobou 

šéfredaktora, majitele a vydavatele zároveň.
25

 

Jedním z obnovených deníků,
26

 vycházejícím stejně jako Mladá fronta DNES až do 

současnosti, jsou Lidové noviny, které navázaly na stejnojmenný samizdatový titul vydávaný 

skupinou disidentů od roku 1987 a hlásily se k prvorepublikové žurnalistické tradici (Šmíd, 

2004: 6). Lidové noviny začaly znovu legálně vycházet v lednu 1990 zpočátku dvakrát týdně  

a přibližně o čtvrt roku později se staly deníkem. „Nebyl to ale zdaleka jediný pokus  

o obnovu staršího titulu – na meziválečnou tradici Peroutkova časopisu Přítomnost se pokusil 

navázat stejnojmenný titul vycházející od června 1990, k tradici z roku 1968 odkazoval pokus  

                                                 
25

 Zdeněk Porybný sice na konci roku 2013 odstoupil z představenstva společnosti, ale šéfredaktorem Práva  

a většinovým vlastníkem Borgis a.s. zůstává dodnes (Mediaguru.cz, 22. 1. 2014) 
26

 Josef Benda mezi novými a obnovenými tituly nerozlišuje a o obou těchto skupinách uvádí, že „většina z nich 

v průběhu několika málo let zanikla“ (2007: 105). Kromě Lidových novin, které v té době vydávala společnost 

Lidové noviny, a. s., se na trhu do roku 2006 (kterým se uzavírá Bendou sledované období) udržely další dva 

celostátní deníky obnovené či založené českými vydavateli. Jsou jimi Hospodářské noviny společnosti 
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o založení časopisu Reportér“ (Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011: 373). Právě tento 

experiment v současnosti opakuje Robert Čásenský, alespoň co se názvu jeho titulu týče. 

V období transformace byly také zakládány nové tituly. Některé z nich „se vyznačovaly 

především snahou o deklaraci jasného politického postoje, zpravidla liberálně konzervativní 

či čistě konzervativní ražby (…)“ (tamtéž: 374). Mezi takové patřily například pravicové listy 

Telegraf a Metropolitan, které se v roce 1992 sloučily a vycházely jako Metropolitní telegraf. 

Deník zanikl v roce 1997 (tamtéž). Za minulého režimu nebyly až na vzácné výjimky 

vydávány večerníky a tituly s bulvární tematikou. Prvním bulvárním deníkem 

v polistopadovém Československu byl Polední expres, jehož název se po několika změnách 

ustálil v roce 1992 na titulu Expres (Benda, 2007: 106). „Ladislav Froněk založil 1. října 1990 

deník Špígl s charakteristikou politického bulváru. Titul zanikl v roce 2002“ (Bednařík, Jirák 

a Köpplová, 2011: 374). Jedním z mála nových deníků, který se na trhu udržel do současnosti, 

je první český barevný bulvární deník Blesk, který „ve snaze zaplnit dosud volné místo na 

trhu“ začala v roce 1992 vydávat společnost Ringier AG prostřednictvím dceřiné společnosti 

Ringier ČSFR, a.s. (Benda, 2007: 108-109). Tato švýcarská společnost, která se ve svém 

úspěšném podnikatelském záměru inspirovala tamním titulem Blick a německým deníkem 

Bild, byla jedním z prvních zahraničních investorů vstupujících začátkem 90. let na český trh 

(tamtéž). Tím se otevřel prostor pro novou etapu vývoje českých médií. 

3.3. Vývoj po roce 1992 

Právě vstup zahraničních vlastníků na český mediální trh a také následující postupná 

konsolidace vlastnictví jsou tématy této podkapitoly podle zmíněné Bendovy periodizace.  

„Privatizovaná tištěná média neměla dostatek řídicích zkušeností, potřebný management, 

ale ani dostatek finančních prostředků na potřebnou redakční technologickou proměnu a na 

modernizaci redakčních systémů a tiskárenské technologie“ (Bednařík, Jirák a Köpplová, 

2011: 376). Vstup zahraničních vydavatelů na český mediální trh byl pozvolný. Nejprve byly 

českým čtenářům představeny mutace zavedených časopisů těchto firem jako např. Burda, 

Bravo nebo Readers´ Digest (Šmíd, 2004: 8). „Do již existujících vydavatelství vstupovali 

zahraniční investoři až později, a to jen do těch, kterým se podařilo úspěšně přežít období 

privatizace (např. vydavatel ženských časopisů Mona, týdeník Květy)“ (tamtéž). Šmíd  

a Benda se shodují v názoru na příčiny přílivu zahraničního kapitálu. Čeští vlastníci (dle 

                                                                                                                                                         
Economia, a.s. a Haló noviny, které vydává společnost Futura, a.s. založená v roce 1991 Komunistickou stranou 
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Bendových slov „v drtivé většině nemajetné kolektivy redaktorů“) neměli dostatek finančních 

prostředků modernizovat a rozvíjet své podnikání. Buď jim zcela chyběl kapitál, nebo ochota 

jej do médií investovat. Zároveň mohli čeští vydavatelé vzhledem k růstu ceny svých akcií na 

prodeji značně vydělat (tamtéž a Benda, 2007: 109).   

Mezi zahraničními investory byla nejpočetněji zastoupena německá, švýcarská a zpočátku 

také francouzská vydavatelství (Benda, 2007: 110). Benda označuje tři německé vydavatele 

jako ve své době „nejaktivnější“: Prvním z nich je firma Neue Presse Verlags-GmbH, jejíž 

mezinárodní aktivity v roce 2000 převzala společnost Verlagsgruppe Passau GmbH (tamtéž). 

Bednařík, Jirák a Köpplová tento vydavatelský dům nazývají „prostřednictvím společnosti 

Vltava-Labe-Press největším vydavatelem regionálního tisku v České republice“, který 

v příslušném segmentu získal prakticky monopolní postavení (2011: 376). Druhým je 

společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH, která v roce 1994 koupila majoritní 

podíl francouzské společnosti Socpresse SA ve vydavatelství MaFra a.s. (toto vydavatelství 

založila v roce 1991 společnost M a F a.s. a v roce 1997 bylo přejmenováno na MAFRA a.s.; 

Benda, 2007: 111-112). Prostřednictvím své společnosti PRESSINVEST a.s. vydavatelství 

získalo v roce 2000 majoritní podíl také v Lidových novinách a.s. (tamtéž: 115). Posledním, 

třetím německým vydavatelstvím je společnost Mittelrhein-Verlag GmbH, která od roku 1993 

vydávala celostátní barevný bulvární deník Expres, přímého konkurenta deníku Blesk 

společnosti Ringier, která Expres nakonec odkoupila a sloučila s vlastním titulem, čímž titul 

v roce 1996 fakticky zanikl (tamtéž: 111 a 113). 

Poslední Bendou sledované období mezi lety 2001 a 2006 „je charakterizovatelné nejprve 

koncentrací vlastnictví a odchodem některých vydavatelů z českého trhu celostátního denního 

tisku a poté několika lety relativního klidu, kdy nedocházelo k podstatnějším změnám 

v majetkové struktuře českých celostátních deníků“ (2007: 119). Například společnost 

Mittelrhein-Verlag GmbH v roce 2001 své vydavatelské aktivity v České republice zcela 

ukončila (tamtéž). Detailní proměny vlastnické struktury v těchto (celkem klidných) dobách 

nejsou pro diplomovou práci tak podstatné jako pozdější vývoj v primárně sledovaném 

období po roce 2013, který nastoupené trendy do značné míry zvrátil. Následující kapitolou se 

už přesuneme rovnou k tomuto obratu. 

 

                                                                                                                                                         
Československa (tamtéž: 105-107). Vydavatelé těchto dvou deníků se od roku 2007 do roku 2016 nezměnili. 
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4. Česká mediální krajina po roce 2013 

Na úvod této kapitoly je zajímavé podívat se, co psal Milan Šmíd v roce 2004 o pluralitě 

médií v České republice. Dokazuje to totiž, že se na rozdíl od současnosti skutečně jednalo  

o poměrně klidné období. Šmíd tvrdil, že pokud vezmeme v úvahu média jak tištěná, tak 

vysílací, pluralita je na českém mediálním trhu zajištěna (2004: 17). Při pohledu na 

samostatná odvětví tisku a vysílacích médií ale viděl problém ve dvou rysech české mediální 

krajiny. Zaprvé ve výjimečném postavení komerční TV Nova, zajištěném vysokou 

sledovaností a více než polovičním
27

 podílem na trhu. Zadruhé v takřka monopolním 

ovládnutí trhu s regionálním tiskem zmíněné společnosti Vltava-Labe-Press (tamtéž).  

Podle Šmída v roce 2004 převažoval názor, že pluralita médií ohrožena není  

a koncentrace vlastnictví není tak velká, aby omezila rozmanitost nabídky, takže nebylo třeba 

dožadovat se zásahu regulačních orgánů. Nicméně uvádí příklad vertikální koncentrace tisku, 

kdy vydavatel vlastní zároveň tiskárny a spolu s dalšími společnostmi i distributora (tamtéž: 

17-18). Horizontální koncentrace se projevovala na trhu regionálního tisku, jinak byla v té 

době podle Šmída „v embryonálním stavu“ (tamtéž: 18). „Nicméně koordinace některých 

německých vydavatelů denního tisku, jakož i snahy majitele TV Prima (GES Holding) 

pronikat na rozhlasový trh (rádia Hey) i na trh časopisů (společenské týdeníky) nevylučují, že 

hrozba pluralitě médií muže přijít i z této strany“ (tamtéž). V této kapitole uvidíme, jak tedy 

koncentrace vlastnictví v České republice od roku 2004 „vyspěla“, a že hrozba přišla ze strany 

nepředvídané, ne-li nepředvídatelné. 

4.1. Koncentrace vlastnictví 

Proměnou struktury vlastnictví médií se zabývá Petr Žantovský v textu Druhá mediální 

revoluce v České republice (29. 01. 2015).
28

 První revoluční období, které následovalo po 

roce 1989, charakterizuje jako „odluku politiky od médií“. Této odluce a konsolidaci poměrů 

se zde věnuje celá kapitola č. 3. Druhou revolucí, která spočívá ve „zpětném příklonu politiky  

                                                 
27

 Žantovský uvádí, že tak vysoký podíl na trhu měla TV Nova v nejúspěšnějším období 1998-1999  

(29. 1. 2015). Skupina Nova se ale i na dnešním diverzifikovaném trhu stále drží na předních příčkách. Za rok 

2015 měla největší podíl sledovanosti. V cílové skupině 15-54 let se jedná o více než 35 % v celodenním 

vysílání a přes 40 % v prime time (Parabola.cz, 10. 01. 2016). Při pohledu na zmíněné odhady čtenosti, v jejichž 

čele se dlouhodobě drží bulvární deník Blesk, je zřejmé, že porevoluční poptávka po produktech zábavního, 

odlehčeného a komerčního charakteru většinové publikum dosud neopustila. 
28

 Citace i parafráze Žantovského se v této podkapitole týkají výhradně článku z 29. 1. 2015, takže datum jeho 

vydání ani odkaz tamtéž v podkapitole víckrát neopakuji. Text je k dispozici online, ale nikoliv ke stažení, tudíž 

zde není možné uvést konkrétní strany jako u jiných publikací. Odkaz na stránky internetového magazínu 

Medias res, kde je článek k přečtení, je uveden v seznamu online zdrojů (str. 82). 
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a médií a jejich vzájemném pronikání“, prochází česká společnost podle Žantovského právě 

dnes.  

Období první revoluce sice bylo už popsáno, ale důležitým rysem, který k němu dodává 

Žantovský je, že vlastníci tisku po roce 1989 nebyli politicky angažovaní (s výjimkou Futury, 

a.s., která vydává deník Haló noviny, jež jsou v zásadě stranické, spojené s KSČM, ačkoliv je 

vydavatelem soukromá firma). Politická inklinace a projevy sympatií byly „spíše vyjádřením 

osobní sympatie či sounáležitosti redakce či redaktorů – tak se dal [v případě tisku] pozorovat 

příklon Práva k sociální demokracii, Lidových novin k Václavu Havlovi a podobně“.  

U vysílacích médií byla situace srovnatelná až do doby, než vlastník dominantního podílu 

v TV Nova Vladimír Železný využil svůj vliv v politice. V roce 2002 uspěl ve volbách do 

Senátu a do Evropského parlamentu o dva roky později. Žantovský upozorňuje, že to ovšem 

bylo na samém konci Železného působení v TV Nova. Ilustruje nám ale důvody, proč mohl 

v roce 2004 Milan Šmíd považovat vliv TV Nova za potenciální ohrožení plurality a svobody 

médií (viz výše). 

Dostáváme se k druhé revoluci, která destabilizovala zavedené pořádky. Celý problém, 

který je spatřován v současném vývoji české mediální sféry, charakterizuje Žantovský takto: 

„Jen málokdo asi čekal, že se tento historicky prověřený vývoj od totality k demokracii začne 

ubírat směrem, jehož jsme dnes svědky a na jehož konci, pokud jej lze s nějakou mírou 

odpovědnosti predikovat, rozhodně není éra zvětšené či prohloubené demokracie: spíše 

společnost okleštěných práv a svobod, ne-li nějaká budoucí sofistikovaná podoba pragmatické 

hospodářsko-politické totality.“  

Počátek nové éry vidí ve vstupu investičního bankéře a „uhlobarona“ Zdeňka Bakaly na 

mediální trh. Podnikatel nejprve v roce 2006 získal majetkový podíl v týdeníku Respekt, který 

je díky vlivu na své tradiční publikum z oblasti byznysu a politiky vnímán jako poměrně 

seriózní a důvěryhodní zdroj. O dva roky později se Bakala stal většinovým vlastníkem 

vydavatelství Economia, a.s., ve kterém např. vychází deník Hospodářské noviny a které 

provozuje zpravodajské portály IHNED.cz i Aktuálně.cz.
29

 

                                                 
29

 Pod záštitou vydavatelství Economia, a.s. funguje v rámci portálu Aktuálně.cz i web Aktuálně.TV, který na 

jednom místě nabízí veškerou videoprodukci vydavatelství. Její součástí je (celkem paradoxně) i jeden z nových 

alternativních projektů DVTV (viz dále), což vysvětluje, proč Bakalovy mediální aktivity nejsou pro diplomovou 

práci tak podstatné jako ty ministra financí. Bakala má totiž díky koncentraci vlastnictví vliv na obou pólech 

mediální sféry a hájí především své podnikatelské zájmy. Nedá se tedy uvažovat o konfliktu mezi ideologiemi. 

Samozřejmě nelze vyloučit, že se Bakala politicky angažuje a omezuje nezávislost vlastních mediálních 

organizací, ale přinejmenším to není tak evidentní jako u Andreje Babiše, protože Bakala na rozdíl od něj není 

členem vlády. Na druhou stranu, jak upozorňuje i Žantovský, Bakala finančně podpořil některé politické strany 

před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a v letech 2012-2013 sponzoroval prezidentskou volební 
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K postavě Andreje Babiše, která je pro polarizaci českých médií podstatnější, se dostaneme 

i při sledování aktivit vydavatelství Economia, a.s. To totiž prodalo svou slovenskou část, 

vydavatelství Ecopress, pod které patří zejména slovenské Hospodárske noviny, na jaře roku 

2013 právě Babišovi (který do té doby v České republice vydával týdeník 5 + 2 dny; red, 12. 

4. 2013).
30

 Žantovský se domnívá, že už na jeho prvním českém týdeníku bylo zjevné, že se 

jedná o „hlásnou troubu Babišova hnutí ANO“.  

Následně se ve veřejné sféře uvažovalo o dalším Babišově nákupu. Jak uvádí Žantovský, 

spekulovalo se dlouho a chybně. Například ČTK ve zprávě o proměně týdeníku 5 + 2 dny 

zmiňuje možnou investici do tuzemské pobočky Ringier Axel Springer (14. 5. 2013). Andrej 

Babiš, jak bylo zmíněno hned v úvodu práce, informoval o investici své sledovatele na 

Twitteru slovy „Dneska asi něco koupím“ (viz přílohu č. 4, str. 98). Jak je zřejmé z prvního 

komentáře pod příspěvkem (Miloš Čermák: „Bude to Blesk z čistého nebe?“, 24. 6. 2013),
31

 

ani bezprostřední reakce nepočítaly s tím, co Babiš ve skutečnosti koupí (viz také Skřivánka, 

24. června 2013).  

Zpráva o nákupu vydavatelství MAFRA, a.s. se nakonec bleskem z čistého nebe opravdu 

stala, ale bleskem s malým b. Transakce s dosavadním vlastníkem (německou společností 

Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH) byla dokončena o dva dny později, kdy  

o změně majitele MAFRY informovala i Česká televize (Kejlová, 26. 6. 2013). Dosavadní 

chybné spekulace poskytly Babišovi příležitost ke kritizování důvěryhodnosti novinářské 

práce potenciálního konkurenta, serveru E15.cz (tamtéž). Součástí Babišova koncernu se staly 

zejména celostátní deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny, bezplatný deník Metro, 

zpravodajský server iDNES.cz nebo hudební televizní stanice Óčko a její tři tematické 

programy. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ubezpečoval, že Babiš do obsahu vlastních 

médií nijak zasahovat nehodlá, že „nepřichází dělat revoluci a vše by mělo běžet jako 

doposud“ (cit. dle Kejlové, tamtéž). Přitom slovy Žantovského neodstartoval Babiš nic jiného 

než právě revoluci. 

Spekulace předcházely i následnému upevnění Babišovy pozice v české mediální sféře, 

když v listopadu 2013 koupil společnost Londa, provozující celoplošnou (a hlavě 

                                                                                                                                                         
kampaň Karla Schwarzenberga. Tématem práce ovšem není politická aktivita vlastníků médií, ale diskursivní 

polarizace mediální krajiny. 
30

 Babiš založil společnost AGF Media a.s. jako odnož svého holdingu Agrofert v roce 2011. Regionální týdeník 

5 + 2 dny vlastní Agrofert Holding od roku 2012. Od května 2013 vychází jako týdeník 5plus2, kromě názvu 

došlo zhruba po roce vydávání i ke změně obsahového zaměření (ČTK, 14. 5. 2013). 
31

 Vydavatelství Ringier Axel Springer u nás v té době vydávalo především deníky Blesk a Sport a také týdeník 

Reflex (Žantovský, 29. 1. 2015). 
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nejposlouchanější) rozhlasovou stanici Rádio Impuls. Podle Žantovského se přitom ještě 

v říjnu téhož roku šířily zprávy o Babišově zájmu o mediální skupinu Media Bohemia (viz 

např. Mediashow.cz, 20. listopad 2013). Od té doby Babišův Agrofert své mediální portfolio 

zatím nerozšířil (kompletní aktuální seznam produktů a služeb je k dispozici na webových 

stránkách holdingu, odkaz je uveden na str. 80). Nicméně vzhledem k tomu, že Babiš do 

svého koncernu přidává jeden mediální typ po druhém (nejprve se zaměřil primárně na tištěná 

média, poté na rozhlas), spekuluje se v poslední době o tom, jakou televizi do svého portfolia 

zařadí. Žantovský zmiňuje televizi Prima a TV Barrandov, ale při spolehlivosti ostatních 

domněnek o mediálních investicích Agrofertu můžeme o přesnosti jakýchkoli předpokladů 

oprávněně pochybovat. 

4.2. Nové projekty 

Ačkoliv zákony České republiky (alespoň prozatím)
32

 ani Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže (antimonopolní úřad) proti vstupu Andreje Babiše na mediální trh nic nenamítají,
33

 

rozhodně se ve společnosti projevila vlna nevole etického rázu. Těžko totiž zpochybníme 

tvrzení, že Babišova média hájí zájmy svého vlastníka, ať už přímo či nepřímo. Žantovský 

připomíná, jak se tituly MAFRY vyhýbají jakékoli investigativní práci týkající se ministrovy 

politické a obchodní činnosti, které se naproti tomu jiní novináři věnují (29. 1. 2015).
34

 Nebo 

jak se před volbami do Poslanecké sněmovny nevěnovaly možnému dopadu zveřejnění 

Babišova spisu u Státní tajné bezpečnosti, dokazujícího jeho činnost tajného agenta (odkaz na 

spis, který je k dispozici např. na Aktuálně.cz je uveden na str. 77; tamtéž). Ani letošní 

dlouhodobě mediálně reprezentovaná
35

 kauza ohledně podezřelého způsobu získání dotací na 

areál Čapí hnízdo dosud osobě ministra financí výrazněji neuškodila a společnost ministrovy 

aféry nejen toleruje, dokonce mu z velké části důvěřuje.
36

  

                                                 
32

 Letos v září poslanci schválili novelu zákona o střetu zájmů, o které se uvádí, že je opozicí namířená proti 

osobě Andreje Babiše. Proto se pro ni v mediálním a veřejném prostoru vžilo označení „lex Babiš“. Pokud bude 

novela přijata, nebudou moci členové vlády vlastnit média (Zpěváčková, 14. září 2016). 
33

 Co se týče aktuálně platné legislativy, problém by mohl nastat zřejmě až poté, co by se potvrdily domněnky  

o Babišově záměru rozšířit svůj vliv na televizním trhu. Jak bylo totiž zmíněno, vlastnictví nebo kontrola jedné 

celoplošné televizní nebo rozhlasové stanice nemůže být v držení téhož subjektu jako vlastnictví jiné celoplošné 

rozhlasové nebo televizní stanice (str. 30). 
34

 Žantovský odkazuje konkrétně na článek Bohumila Pečinky Proč jde z Babiše strach (27. září 2013). 
35

 Např. na iDNES.cz, které je součástí Babišova mediálního koncernu, jsou v archivu v rubrice Kauza Čapí 

hnízdo k dohledání články od března až do září 2016 (odkaz na rubriku je uveden na str. 79). Je otázka, nakolik 

opravdu nejsou tyto články investigativní, jak se o produkci MAFRY domnívá Žantovský. 
36

 Vyplývá to z aktuálního průzkumu CVVM, podle kterého hnutí ANO v říjnu 2016 vedlo žebříček stranické 

preference s podporou 22,5 % respondentů (Červenka, 1. listopad 2016). A podle výsledků výzkumu důvěry 

vrcholným politikům je Andrej Babiš druhý hned za prezidentem republiky s podporou 49 % (Červenka,  

22. listopad 2016). K poklesu důvěry ministrovi sice mezi březnovými a červnovými výsledky letošního roku 
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„Babišův vstup do médií samozřejmě znamenal očekávané personální zemětřesení“ 

(Žantovský, 29. 1. 2015). Hlavními (nejviditelnějšími a nejslyšitelnějšími) aktéry těchto 

proměn byli budoucí zakladatelé vlastních mediálních iniciativ. Co se týče projektů, kterým 

se věnujeme dále, tak své dosavadní místo šéfredaktora Lidových novin opustil Dalibor 

Balšínek a ze stejné pozice odešel z Mladé fronty DNES Robert Čásenský. Na jeho místo 

nastoupila Sabina Slonková, do té doby šéfreportérka Aktuálně.cz (tamtéž), která ale na postu 

pod (přímým či nepřímým) vlivem Andreje Babiše nevydržela dlouho. Tito tři novináři jsou 

jedni z těch, kteří celkovou situaci a Žantovského slovy „personální zemětřesení“ využili jako 

příležitost k založení vlastních projektů možná už proto, že se nemuseli obávat o nedostatek 

zaměstnanců. Jako první se šance chopil Dalibor Balšínek a založil prostřednictvím 

společnosti Echo Media online deník Echo24.cz a týdeník Echo. Vznik těchto projektů 

můžeme považovat za zamýšlené vyvážení mediální produkce koncernu Andreje Babiše  

a diplomová práce se jim dále věnuje podrobněji.  

Po roce 2013 byla ovšem založena celá řada dalších projektů podobného zaměření. Aniž 

bych aspirovala na kompletní výčet, jmenuji některé z nich spíše pro přehled. Zajímavým 

projektem je HlídacíPes.org, který svůj úkol reprezentuje názvem i podtitulem „Žurnalistika 

ve veřejném zájmu“. Obojím čtenáři deklaruje své zaměření a v rámci trhu se vymezuje vůči 

jiné, řekněme komerčně či zábavně orientované produkci. Úspěch zaznamenal i projekt 

DVTV moderátorské dvojice Daniely Drtinové a Martina Veselovského. Ti po „krizi“, která 

se podle zpráv v médiích odehrávala od léta 2013 v České televizi, odešli z moderátorských 

pozic v ČT v březnu 2014. Dne 27. května 2014 zahájili vysílání internetové televize DVTV 

s podtitulem „Exkluzivní rozhovory. Politika, byznys, společnost. První publicistický 

videokanál“ na portále Aktuálně.cz (Černá, 2016: 32-35).  

Dalším z alternativních projektů je Svobodné fórum, „internetový deník pro šíření 

svobodných informací a kritickou diskusi“, které má v logu nápis „českou společnost ticho 

neléčí“ a na úvodní straně navíc cituje T. G. Masaryka: „Tož demokracii bychom už měli, teď 

ještě nějaké ty demokraty“ (screenshot je k nahlédnutí v příloze č. 5 na str. 99). 

Prostřednictvím sdružení Free Czech Media založil Svobodné fórum na začátku roku 2015 

Pavel Šafr, který do té doby působil jako šéfredaktor v týdeníku Reflex i denících MF DNES 

a Lidové noviny (Vaněk, 10. 2. 2015). Na závěr bychom mohli zmínit zatím poslední projekt 

                                                                                                                                                         
došlo (ze 47 % na 42 % respondentů), ale v druhé polovině roku si Babiš spravil reputaci. Je otázka, kterou už 

tato práce zřejmě nepostihne, jak výsledky těchto šetření „zamíchá“ třeba nově zavedená elektronická evidence 

tržeb, kterou prosadil právě Babiš. 
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INFO.CZ, zpravodajský portál, který byl spuštěn 17. listopadu 2016 a aktuálně ho propaguje 

kampaň vydavatelství Czech News Center (mimo jiné vydává deníky Blesk a Sport) jako 

„sílu faktu“ (viz přílohu č. 6, str. 99). Jedná se o projev snahy koncernu využít poptávku po 

kvalitních  

a seriózních obsazích, který možná naznačuje, že by se v tomto smyslu mohla zlepšit  

i mainstreamová produkce tradičních titulů s vysokou čteností. Z několika jmenovaných 

příkladů je na první pohled zřejmý a pro nás podstatný důraz, jaký nové projekty ve vlastní 

reprezentaci kladou na roli médií v demokratické společnosti v souladu s teorií společenské 

odpovědnosti. 

4.3. Charakteristika analyzovaných médií 

Ačkoliv tím, co má vybrané nové projekty důsledně charakterizovat, je teprve analýza 

diskursu, můžeme si je nejprve alespoň krátce představit. Vhodným zdrojem informací je již 

citovaná diplomová práce Michaely Černé (2016), ve které se autorka věnuje aktivitám 

Balšínka a Čásenského a oba jejich projekty podrobně popisuje na základě rešerše především 

online zdrojů. Informace o projektu Sabiny Slonkové, který Černá na rozdíl od této práce do 

vlastní analýzy nezařadila, jsou zde čerpány bez opory odborné literatury přímo z médií. 

Založení webu Echo24.cz předcházel konflikt v redakci Lidových novin. Nový majitel 

MAFRY Andrej Babiš se totiž záhy pozastavoval nad tím, proč zpráva z tiskové konference 

„jeho“ hnutí ANO, která se konala 27. 6. 2013, v deníku nevyšla. Implicitně při tom 

vyhrožoval členovi redakce,
37

 ale pak se údajně osobně a několikrát za své výroky omluvil 

(Kedroň, 28. června 2013 a Černá, 2016: 22-23).  „Přesto ještě téhož dne oznámilo svůj 

odchod z vydavatelství několik zaměstnanců, podanou výpověď zdůvodnili obavami  

z možného ovlivňování obsahu listu Andrejem Babišem, ať už z pozice podnikatele, či 

politického aktéra“ (Aust, 04. 11. 2013; cit. dle: Černá, 2016: 23). V listopadu tak učinil  

i šéfredaktor Dalibor Balšínek. Nicméně několikrát zdůraznil, že Andrej Babiš do obsahu 

Lidových novin ani online mutace deníku nijak nezasahoval (Černá, 2016: 23-24).  

Přibližně o měsíc později už na Twitteru Balšínek upozornil na založení nového 

vydavatelství (Echo Media, a. s.) i redakce (viz přílohu č. 7, str. 100). „Redakci vytvořili  
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 V článku na serveru Lidovky.cz je k dispozici přepis části telefonického rozhovoru Babiše s politickým 

redaktorem Lidových novin Janem Kálalem, který byl na tiskové konferenci přítomen. Podle textu Babiš na 

Kálala naléhal, aby mu sdělil, kdo vydal pokyn článek neotisknout, resp. „jestli to byl Balšínek“ (Kedroň,  

28. června 2013). Rovněž Kálalovi vysvětluje, že jeho (Babišův) „ksicht totiž prodává“ a obviňuje ho, že zřejmě 

tedy nechce, aby se ty noviny prodávaly (tamtéž). 
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z většiny novináři, kteří během podzimu 2013 odešli z Lidových novin“, resp. bývalí 

zaměstnanci MAFRY (Černá, 2016: 25 a 27). Web MediaGuru.cz uvedl, že se Balšínek 

chystá vydávat online deník doplněný tištěným týdeníkem, jak (správně) zjistil z výpisu 

ochranných známek (19. 12. 2013). Domněnku na jaře následujícího roku Balšínek potvrdil 

na Twitteru parafrází Babišova tweetu: „Zítra asi něco spustím“ (16. 3. 2014, viz přílohu č. 8 

na str. 101 a Černá, 2016: 25). Balšínek tak skutečně učinil a následující den spustil online 

deník Echo24.cz. Po třech měsících se k němu přidal týdeník Echo pro tablety, který šel do 

tisku poprvé v listopadu 2014 (MediaGuru.cz, 6. 11. 2014). 

V rubrice O nás uvádí Balšínek na webu Echo24.cz „Chceme být protiváhou 

oligarchizovaným českým médiím“. Dále se explicitně vymezuje proti stavu české mediální 

krajiny v zájmu zachování funkcí médií v demokratické společnosti: „Role médií pro 

fungování státu s demokratickým zřízením je nenahraditelná. Zajišťuje svobodu projevu, 

kritické posuzování jednání politiků, státních institucí a plní důležitou kontrolní funkci.  

V České republice dochází v posledních letech k oligarchizaci médií, která se na jednotlivých 

titulech podepisuje různou měrou ovlivnění obsahu“ (Balšínek, Dražan a Janík, Copyright 

2015 © Echo Media a.s. © ČTK). Autoři text završují heslem „Journalism can never be 

silent“ (tamtéž).
38

  Jedná se o příklad konstrukce konfliktu my versus oni, tedy o dílčí 

diskursivní problém této diplomové práce, kterému se budeme věnovat dále. 

Robert Čásenský z redakce MF DNES odešel 15. listopadu 2013 s tím, že „nechtěl dělat 

noviny pro žádného oligarchu“ (Beránek, 18. 9. 2014). Čásenský stejně jako Balšínek 

propagoval svůj záměr předem, ale informace se v médiích objevily později, v květnu 2014 

(mč, 16. 5. 2014). První číslo magazínu Reportér vyšlo 15. září 2014 a spolu s ním byla 

spuštěna internetová verze měsíčníku, kde jsou k dispozici zdarma či za sdílení vybrané 

příspěvky nejen z aktuálního čísla (Černá, 2016: 29). Stejně jako Balšínek si také Čásenský 

najal jako stálé členy redakce bývalé kolegy z MAFRY (tamtéž). V rubrice O nás na 

webových stránkách Reportéra např. Čásenský a Musil uvádějí, že změna 

majitele vydavatelství byla jejich motivací k odchodu.  

Vydavatelem časopisu je Reportér, s.r.o., takže i v tomto případě je Čásenský vydavatelem 

a šéfredaktorem v jedné osobě. Černá Reportéra charakterizuje jako „reportážně-

investigativní měsíčník“, který se obsahově „soustředí na publicistiku“ (2016: 30-31). 

Názvem a zřejmě i důrazem na nezávislou, seriózní žurnalistickou práci měsíčník odkazuje na 
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 Žurnalistika nemůže nikdy mlčet. 
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stejnojmenný časopis, který vycházel poměrně krátce v 60. letech v Československu, protože 

bylo jeho vydávání záhy zastaveno normalizačním režimem (Bednařík, Jirák a Köpplová, 

2011: 313). Můžeme to vyložit tak, že redakce současného Reportéra se prostřednictvím 

takové image prezentuje jako představitel nezávislé žurnalistiky v prostředí, které nesvědčí 

rozvoji svobodných médií. 

Ze sledovaných projektů byl investigativní web Neovlivní.cz společnosti Dead Line Media 

spuštěn nejpozději, a sice 8. března 2015 (kch, 09. 03. 2015).
39

 V čele redakce je dodnes 

Sabina Slonková, která opustila post šéfredaktorky v MF DNES, na němž nahradila Roberta 

Čásenského. „Sabina Slonková pro MediaGuru.cz dodala, že výpověď podává pro názorové 

neshody s vedením firmy o obsah deníku. ,Moje názory na obsah se diametrálně rozcházejí se 

zbytkem vedení firmy,ʻ sdělila Slonková bez bližších detailů“ (mav,  30. 6. 2014). Na rozdíl 

od dvou předchozích projektů Slonková sice vede redakci webu Neovlivní.cz, není ale 

zároveň jeho vydavatelkou, resp. v čele vydavatelství, pod kterým obsah vychází, a jehož 

majitelem a jednatelem je její partner Jakub Unger, který z MAFRY odešel nedlouho před 

Slonkovou (kch, 09. 03. 2015).  

V článku na stránkách MediaGuru.cz je uvedeno, že se nový projekt věnuje „mapování 

vlivu a lidí v různých částech společnosti“ a je zde také citován první úvodník Slonkové, ve 

kterém šéfredaktorka vysvětluje, že vliv a konexe jsou mnohdy cennější než peníze a proto se 

na jejich reflexi nemá zapomínat (tamtéž). Web Lidovky.cz řadí projekt Neovlivní.cz v duchu 

této práce mezi ostatní do vzorku vybrané: „Nový webový projekt představuje další médium 

na českém trhu, za nímž nestojí žádný z tradičních vydavatelských domů. Vloni začaly 

podobně působit zpravodajský server Echo24.cz a týdeník Echo Dalibora Balšínka nebo 

tištěný měsíčník Reportér Roberta Čásenského“ (Lidovky.cz, ČTK, 9. 3. 2015 – článek  

č. 119). Web Neovlivní.cz, s podtitulem „investigativní deník o vlivu a lidech“ se zaměřuje na 

mapování vztahů v politice a byznysu, sestavování žebříčků TOP10 vlivných v České 

republice (např. ve vládě, v justici, „zákulisí“ i ve sportu), ale i rozkrývání prokremelské 

mediální propagandy (Neovlivní.cz, © Dead Line Media s.r.o. 2016). Stejně jako Balšínkovo 

Echo se i Neovlivní.cz uchýlili k vydávání tištěného měsíčníku, jehož první číslo si redakce 

„nadělila“ k prvním narozeninám letos v březnu. Je k dispozici online zdarma ke stažení  

a kromě bilance dosavadní činnosti přináší i nový původní obsah (neo, 13. 3. 2016). 
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 O týden dříve tatáž mediální společnosti spustila lifestylový online magazín My89.cz. Kromě něj jsou součástí 

portfolia ještě „profilový magazín o vlivných lidech CZLeader a portál regionálně zaměřených firemních 

informací RegioBiz“ (kch, 09. 03. 2015). 
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5. K metodologii 

Tato kapitola se týká aplikované metody diskursivní analýzy.
40

 Stejně jako v jiných částech 

práce je i zde využita k základní orientaci v problematice přehledová literatura. Jedná se  

o Metody výzkumu médií (Trampota a Vojtěchovská, 2010) nebo o publikaci Analýza diskurzu  

a mediální text (Schneiderová, 2015), které usnadňují výběr výzkumné metody a hledání 

primárních zdrojů. Ty jsou zde zpracovány také, za účelem aplikace konkrétních postupů. 

Nejprve v kapitole rozebírám pojmy text, diskurs
41

 a ideologie, které s výzkumem souvisejí  

a pracuje se s nimi zde v jiném než obvyklém, intuitivním slova smyslu. Ve druhé 

podkapitole se věnuji kritické diskursivní analýze jako jedné z forem analýzy diskursu, která 

je popsána perspektivou vybraných autorů a dále aplikována ve vlastním projektu. 

Uvádí se, že pokud nás zajímá sociální význam textu, musíme se zabývat úrovní vyšší než 

jazykovou, a sice rovinou kultury a společnosti (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 169). 

Jinými slovy nemůžeme analyzovaný text izolovat od historického, kulturního a sociálního 

kontextu a někdy dokonce ani od aktuální komunikační situace. Jako text nebo výpověď  

(v této souvislosti jsou pojmy zaměnitelné)
42

 se přitom označuje jakékoliv komunikační 

jednání – verbální, písemné i audiovizuální a samozřejmě nejen mediálně zprostředkované 

(tamtéž: 169-170). Právě analýza diskursu je metodou, jejímž účelem je postihnout 

komunikační situaci v tak komplexní podobě. Nejedná se o snadný úkol, se kterým 

přinejmenším souvisí mnoho sociálních fenoménů i sociálněvědních konceptů, z nichž 

alespoň některé je třeba nejprve vysvětlit. 

5.1. Text, diskurs a ideologie 

Sám pojem diskurs je totiž problematický. Bylo řečeno, že když analyzujeme diskurs, tak se 

zabýváme jazykem a jinými znakovými systémy v jejich užití, nikoliv jazykem jako 

systémem (Schneiderová, 2015: 20). Pojem diskurs je nadřazený pojmu text (tamtéž: 21  

                                                 
40

 V diplomové práci používám obě označení diskursivní analýza a analýza diskursu jako synonymní. V česky 

psané literatuře se více objevuje druhý způsob, zatímco v angličtině se používá discourse analysis.  
41

 Vysvětlení si zaslouží i užívání slova diskurs v této podobě. Pravidla pravopisu uvádějí, že obě varianty 

(diskurs a diskurz) jsou v českém jazyce rovnocenné (odkaz na příslušný článek je uveden na str. 80). Osobně 

preferuji verzi s s na konci slova. Jiní autoři, s jejichž texty pracuji, užívají naopak variantu diskurz. Abych 

gramatickou podobu pojmu v celé práci sjednotila, dovolila jsem si ji upravit i v některých přímých citacích. 

V českých názvech publikací ale ponechávám případnou variantu diskurz, protože jinak texty nelze vyhledat 

v databázích. 
42

 Podstatné je, že komunikace je chápána jako druh sociální interakce, jako společensky determinovaná aktivita 

(Schneiderová, 2015: 36). Projevem této aktivity jsou texty stejně jako výpovědi pojímané zde v  širokém slova 

smyslu jako sociální komunikační akty. Primárně vycházím z Faircloughova pojetí pojmu text. Uvádí, že text lze 

chápat jako „jakýkoliv případ užití jazyka“ nebo jiného znakového systému (2003: 3). 
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a Trampota a Vojtěchovská, 2010: 170). Schneiderová se domnívá, že „je užitečné diskurs 

chápat a užívat ve smyslu původních (tedy zejména foucaultovských) východisek. To 

znamená chápat diskurs jako určitý princip, dokonce „zákon“, ze kterého se nemůžeme 

vymanit, pokud o čemkoliv vypovídáme, ale který je zároveň společensky a kulturně 

determinovaný, regulovaný, tedy svým způsobem také dočasný (Foucault, 1994: 7-9). Diskurs 

v tomto smyslu disponuje podle Foucaulta až nebezpečnou mocí, mocí určovat nejen jak 

vypovídáme, ale také o čem vypovídáme. Vymezuje například, co je ve vypovídání tabu, co je 

v rámci komunikace zakázané (tamtéž: 9). Foucault uvádí klasický příklad sociálně, kulturně 

a historicky – tedy diskursivně – determinovaného rozlišení mezi rozumem a šílenstvím 

(tamtéž: 9-10). Pokud jeho východiska přijmeme za svá, pak můžeme podobně uvažovat  

o diskursivní podmíněnosti toho, co považujeme za mainstream a alternativu, co za svobodu  

a co za její omezení. Diskurs také určuje, že o těchto entitách vůbec přemýšlíme  

a samozřejmě podmiňuje to, jak o daných tématech vypovídáme.  

Pro účely této práce, která se zabývá diskursem mediálním, je přínosné už zmíněné shrnutí 

Normana Fairclougha, který pojem diskurs vymezuje jako „určitý způsob užívání jazyka, jako 

formu sociální praxe“ (1995: 2). Fairclough hovoří o dvojím užívání pojmu. Jedno je podle 

něj běžnější v lingvistice, kde diskurs znamená sociální akci a interakci v reálných situacích. 

Druhé je typické pro poststrukturalismus a chápe diskurs jako sociální konstrukci reality, jako 

formu vědění (tamtéž: 18). Autor užívá pojem v obojím slova smyslu, což je pro analýzu 

mediálního diskursu přínosné. Zabýváme se totiž reálnou komunikační situací, ve které je 

diskursivně (na základě určitých pravidel) konstruována sociální realita. Diskurs se podle 

Fairclougha projevuje v „každé reprezentaci, která je vždy součástí sociální praxe“ (2003: 

26). Kromě toho navrhuje pojem diskurs užívat v dalším dvojím smyslu, jednak abstraktně 

jako pojem označující jazyk a jiné typy sémiosis, jednak konkrétně jako počitatelné podstatné 

jméno pro konkrétní způsoby reprezentace světa (tamtéž). I v projektu diplomové práce 

bychom mohli kromě teoretického, abstraktního (foucaultovského) vymezení konceptu 

identifikovat více konkrétních diskursů. Vlastní analýza se ale týká primárně jednoho z nich – 

diskursu nových mediálních projektů.   

Ony „zákony“, které diskurs vymezují, jsou obvykle implicitní povahy. Dostáváme se tím 

k poslednímu důležitému konceptu ideologie. Schneiderová uvádí, že pokud se zabýváme 

kritickou diskursivní analýzou (viz dále), což je případ této práce, chápe se ideologie v jiném 

než obvyklém (míněno je zřejmě v negativním) slova smyslu (2015: 39). Je tedy třeba oprostit 

se od spojování konceptu ideologie výhradně s politickým zneužíváním moci nebo 
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vykořisťováním. Teun A. van Dijk uvádí, že v souvislosti s ideologií se obvykle mluví  

o vládnoucí třídě, zatímco ji ale potřebuje i třída podřízená, například jako základ rezistence 

(in Bell a Garrett (eds.), 1998: 24). Hlavní sociální funkcí ideologie podle něj je koordinování 

sociálního jednání (v rámci jedné sociální skupiny i mezi nimi), které vždy směřuje k určitým 

cílům a hájí určité zájmy (tamtéž). „Vzhledem k této obecné funkci ideologií je samozřejmě 

pravda, že se mnohé z nich vyvíjejí za účelem udržení, legitimizace nebo vyvolání konfliktů 

stejně jako vztahů moci a dominance“ (tamtéž). 

Van Dijk tedy předpokládá, že „ideologie jsou sdílené sociální reprezentace, které mají 

specifické sociální funkce“ (2000: 191). Spolu s Foucaultem jsme uznali, že diskurs (resp. řád 

diskursu jako „vnitřní zákon, tajná síť“) vymezuje (prostřednictvím „základních kódů 

kultury“) vše, co empiricky vnímáme a jak to reprezentujeme, jaký význam věcem 

připisujeme (Foucault, 2007: 4). V rámci diskursu, tedy v jakékoliv komunikační situaci, se 

bez „sdílených sociálních reprezentací“ neobejdeme. Van Dijk dále upozorňuje, že projevy 

ideologie zároveň nemůžeme redukovat pouze na diskurs, a že existují další sociální  

a sémiotické praxe, které ideologii vyjadřují a reprodukují. Činí tak proto, že jeho pojetí 

diskursu zcela neodpovídá tomu zde přijatému, foucaultovskému. Dalo by se říct, že van 

Dijkovo chápání pojmu je konkrétnější a zároveň omezenější pro účely jeho 

multidisciplinárního přístupu k ideologii. Chápe totiž diskurs jako soubor komunikačních 

událostí, ne tak „filosoficky“ jako Foucault (2000: 193-194). Zároveň tyto komunikační 

události v duchu komplexní analýzy diskursu nezbavuje širšího kontextu, který nazývá extenzí 

primárního významu pojmu diskurs (tamtéž: 194). Takže nakonec se i s van Dijkem 

dostaneme k diskursu jako podmínkám vypovídání a konstrukce reality.  

Podobně jako van Dijk se vyjadřuje i Fairclough. Rozlišuje mezi dvojím pojetím ideologie 

v analýze diskursu. Buď se k ideologii stavíme „kriticky“ nebo spíše „deskriptivně“ (2003: 9). 

Této práce se týká druhý způsob užívání pojmu, který ideologii chápe jako pozici, postoj nebo 

perspektivu určité sociální skupiny a neklade takový důraz na mocenské vztahy ve společnosti 

(tamtéž). To ovšem neznamená, že je opomíjí. Skutečnost, že ve výpovědi můžeme 

identifikovat ideologické reprezentace, je důvodem, proč podle Fairclougha musí být rozbor 

textu zakotven v širším sociálním výzkumu, který kromě textů samých bere v úvahu jejich 

možné vlivy na mocenské uspořádání společnosti (tamtéž). Schneiderová také srovnává van 

Dijkovo a Faircloughovo pojetí ideologie a je podle ní podstatné, že oba autoři upozorňují, 

abychom rozlišovali mezi ideologickými a přesvědčovacími aspekty diskursu (2015: 40). 

Cílem této práce je analýza diskursu za účelem rozkrytí ideologie nových mediálních projektů 
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bez negativní konotace pojmu. Ideologii zde chápeme jako postoj sociální skupiny, 

reprezentovaný v rozebíraných textech. Nejde o výzkum omezující se na persvazivní strategii 

mluvčích nebo primárně zaměřený na mocenské uspořádání společnosti, i když je bere 

v úvahu. 

Problém je v tom, že navzdory množství literatury nevíme, jak přesně ideologie vypadá. 

„Můžeme ale spekulovat o jejím typickém obsahu a konkrétně o struktuře ideologie“ (van 

Dijk, 1998 in Bell a Garrett (eds.): 25). Jejím častým obsahem je totiž polarizace skupin 

neboli konstrukce konfliktu ve smyslu „my versus oni“ (tamtéž). Podle van Dijka se ideologie 

manifestuje na základě principu tzv. ideologického čtverce, který je zároveň přínosným 

nástrojem pro analýzu mediálních textů. Princip spočívá v konstrukci sdělení, které má vyznít 

ve prospěch naší skupiny a jejich skupinu diskreditovat (tamtéž: 33).  

Polarizační strategie se skládá ze čtyř jednoduchých úkolů (proto ideologický čtverec): 

1. Zdůraznit naše dobré vlastnosti/jednání 

2. Zdůraznit jejich špatné vlastnosti/jednání 

3. Zmírnit (potlačit jejich význam nebo je zamlčet) naše špatné vlastnosti/jednání 

4. Zmírnit jejich dobré vlastnosti/jednání 

Koncepty naší a jejich skupiny přitom zahrnují také naše a jejich přátele nebo spojence. 

Polarizace jako ideologický obsah může být v diskursu vyjádřena volbou lexikálních 

prostředků, strukturou textu nebo implicitními předpoklady (tamtéž). Nejčastěji zřejmě 

ideologii, která je nezbytnou součástí diskursu, tudíž každého textu, najdeme ve všech těchto 

projevech a zároveň ji nikdy nevyčerpáme. Užitím vhodné analytické metody se jí snad 

podaří identifikovat alespoň částečně. 

5.2. Kritická diskursivní analýza 

Již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, že zajímáme-li se o diskurs, je třeba brát v úvahu 

celou škálu faktorů a neizolovat texty od kontextu. Diplomová práce se zabývala nejprve 

souvislostmi teoretickými, pak historickými a nakonec aktuálními sociálními i politickými, 

aby byl kontext mediálního diskursu popsán co nejpřesněji jako nedílná součást projektu. Pro 

takto podložený rozbor mediálních textů je třeba zvolit konkrétní výzkumnou metodu, kterou 

je kritická diskursivní analýza (CDA, critical discourse analysis). 

Podle Schneiderové můžeme analýzu diskursu chápat dvojím způsobem. Buď jako 

vyhraněnou metodu, nebo obecněji jako přístup k výzkumu (2015: 17). Jak uvidíme, je druhý, 
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nevyhraněný přístup
43

 flexibilnější a vhodnější, pokud se zabýváme diskursem ve specifickém 

sociálním kontextu. Při hledání metody se v diskursivní analýze projevují dvě tendence. Jedna 

z nich se ubírá směrem etnometodologickým a druhá, ta která je zde relevantní, směrem 

kritickým čili sociopolitickým (tamtéž). „Kritické směry [reprezentované především kritickou 

diskursivní analýzou] se zaměřují na produktivní efekty diskursu a na propojení jazyka, 

diskursu a moci“ (Zábrodská, 2009: 76-79; cit. dle: Schneiderová, 2015: 18). K tomu 

Zábrodská dodává, že „analýza vedená z kritických pozic je mnohem více zakotvena v teorii 

než v tom, jak interakci rozumějí sociální aktéři“ (2009: 69). To je podstatná poznámka ke 

zde aplikovanému přístupu. Diplomová práce se relativně podrobně věnovala co možná 

nejširšímu teoretickému, historickému a sociálně politickému kontextu. Co ovšem 

nepostihuje, je otázka recepce, tedy jak aktéři v rámci diskursu texty interpretují, jak se 

ideologie projevuje ve společnosti. Tento problém je diskutován v závěru práce, viz str. 72. 

CDA se jako „nový pohled na zkoumání diskursu“ rozvíjí od sedmdesátých let 20. století 

(Trampota a Vojtěchovská, 2010: 172). V literatuře se při představování této metody často 

citují nebo uvádějí jako její zastánci Roger Fowler, Ruth Wodaková a zejména pro nás 

důležití Teun A. van Dijk a Norman Fairclough (např. tamtéž). Van Dijkovu pojetí ideologie  

a principu ideologického čtverce se věnovala část předchozí podkapitoly a zde je prostor pro 

stručné představení Faircloughovy metody, které se (ve foucaultovském kontextu) věnuje 

Schneiderová a která je podrobněji rozebrána na základě primárních textů v následující 

podkapitole. 

„Centrem Faircloughova zájmu jsou způsoby prezentace v rovině jazykově-diskursivní  

a otázky vztahu jazyka a moci uplatňované především skrze média, neboť to je v současném 

světě jedna z nejdůležitějších domén, jež tyto důležité vztahy odráží a určuje“ (Schneiderová, 

2015: 39). Můžeme identifikovat tři základní dimenze Faircloughovy metody – text, sociální 

praxi a diskursivní praxi (tamtéž: 75-76). Zřejmě nepřekonatelnou nevýhodou, kterou je třeba 

akceptovat, je skutečnost, že nikdy nepostihneme všechny vrstvy textu ani všechny aspekty 

diskursu. Jako neobjektivní příslušníci určitého prostředí si všimneme jen těch prvků textu, 

které se jeví jako relevantní vzhledem k naší situaci (tamtéž: 76). Fairclough si je tohoto 

nedostatku vědom, a tak za zásadní považuje především „zkušenostní hodnoty slov, jež 

představují to, jak jsou ideologické rozdíly v reprezentacích světa zakódovány ve slovníku“ 

(tamtéž). Proto kritická diskursivní analýza klade důraz na užití jazyka, které je také klíčové, 

zabýváme-li se ideologickou polarizací skupin jako van Dijk. To, jakou hodnotu výpovědi 
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 Slovy Fairclougha pouze „jedna z mnoha analytických strategií“ (2003: 2). 
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připíšeme, je v ní částečně obsaženo, což naši interpretaci textu ovlivňuje. Slova jsou v zásadě 

znaky ideologie, podle kterých máme tendenci text vykládat v souladu s ideologií. Fairclough 

tedy interpretaci připisuje určité meze a navrhuje proto v textu hledat hlavní témata  

a perspektivu, ze které jsou reprezentována (tamtéž: 79). Pokud text interpretaci vymezuje, 

což zde předpokládám, pak by se výklad diskursu v této práci měl nějak krýt s tím, jak by 

k textům přistoupila většina publika. 

„Jak Fairclough, tak jiní autoři CDA (…) se proklamativně přiklánějí ke konkrétním 

analýzám konkrétních textů a k analýze způsobem poučeného kombinování jednotlivých 

přístupů a postupů, ale i způsobem momentální interpretace vždy v jedinečných podmínkách 

jedinečného textu“ (Schneiderová, 2015: 65). Historicky jedinečná situace, ve které se ocitají 

česká média a společnost, je pádným důvodem pro kombinaci přístupů, stejně jako 

nevyhnutelně ovlivňuje momentální interpretaci analyzovaných textů. Ve vlastním výzkumu, 

který následuje v 6. kapitole vycházím částečně z van Dijkovy koncepce ideologického 

čtverce, ale především se při konstrukci kódovaných kategorií držím Faircloughovy metody. 

5.3. Norman Fairclough: analýza textu pro sociálněvědní výzkum 

Forma kritické diskursivní analýzy, kterou navrhuje právě Norman Fairclough a která je 

podkladem pro vlastní výzkumnou metodu diplomové práce, si tedy zaslouží bližší pozornost. 

Fairclough svůj projekt diskursivní analýzy pro účely sociálněvědního výzkumu shrnul 

v práci Analysing discourse: textual analysis for social research (2003).
44

 

Už na Faircloughově vymezení vlastní perspektivy je zřejmý význam jeho textu pro tuto 

práci. Jeho „přístup k diskursivní analýze (jako verzi ,kritické diskursivní analýzyʻ) je založen 

na předpokladu, že jazyk je neredukovatelnou součástí života společnosti, dialekticky 

propojenou s jinými prvky společenského života, takže sociální analýza a výzkum jej vždy 

musí brát v potaz“ (2003: 2). Zároveň ale společnost neredukuje na jazyk a netvrdí, že by „vše 

byl diskurs“. Diskursivní analýza je jen jednou z možností, jak zkoumat společnost (tamtéž). 

Analýza diskursu disponuje podle Fairclougha mnoha dílčími metodami, které se liší 

v základu tím, jak detailní lingvistický rozbor textů vyžadují (tamtéž). Této práce se týká 

spíše obecnější postup kódování na větším vzorku textů. Fairclough se také snaží propojit 

teoreticky orientované přístupy s rozborem konkrétního textu. Podle něj se musíme ptát na 

obojí – na sociálně konstruktivní efekty diskursu i na to, co se odehrává v komunikačním aktu 

(2-3). Analýza textu má být základní součástí diskursivní analýzy, která zároveň není čistě 
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lingvistickou analýzou textu. Kritická diskursivní analýza se má zajímat o kontinuitu a změnu 

na abstraktní, strukturální úrovni společnosti a stejně tak o to, co se děje na úrovni 

konkrétních textů (tamtéž). Tyto základní Faircloughovy poučky se shodují se záměrem 

diplomové práce. 

Faircloughova metoda je sice kvalitativní, ale rozsah zkoumaného souboru textů se odvíjí 

od toho, jak detailně jsou zkoumány. Analýza se může soustředit na několik málo vybraných 

vlastností textu nebo zmapovat mnoho vlastností najednou (6). Původním záměrem projektu 

diplomové práce byl velmi detailní rozbor omezeného počtu textů, ale ukázalo se přínosnější 

zkoumané kategorie zobecnit a zároveň rozšířit zkoumaný soubor textů.
45

  

Důležité také je, že proces vytváření významu, o který při analýze textu jde, je proces 

interaktivní. Má tři nedělitelné složky: produkci textu, text samý a recepci textu (10). Analýza 

se většinou ale zaměřuje na jednu z těchto složek,
46

 protože postihnout je všechny je velmi 

složité ze zjevných důvodů. Jsme-li svědky mluveného dialogu, máme ke všem prvkům 

tvorby významu přímý přístup. V případě analýzy mediálního diskursu jsme ale z procesu 

vyjednávání významu částečně vyloučeni. Publikovaný text navíc může být součástí více 

takových procesů, které mohou (v rámci mezí) vést k obrovskému množství výkladů (10-11). 

Vyjednávání významu také závisí jak na explicitním, tak na implicitním, sociálně i kulturně 

determinovaném obsahu textu (tamtéž). Interpretace výsledků analýzy je tedy jen jednou 

z možností, jak zkoumané texty číst a jiné, vyšší ambice jí nepřísluší. To je omezení, které je 

třeba si přiznat a mít na paměti při diskursivní analýze nebo při seznámení s jejími výsledky. 

Fairclough k tomu dodává, že obecně neexistuje žádná kompletní a definitivní analýza 

textu, protože je nevyhnutelně selektivní (14). Jako v každé jiné analýze se ptáme na určité 

otázky, týkající se sociálních událostí a textů, a zároveň jiné možné otázky vynecháváme. 

Nejsme objektivní, máme nějakou motivaci, na co a jak se textu ptát (tamtéž). Možnost 

popsat, co v textu je, je nevyhnutelně omezená a částečná (15). Fairclough to nepovažuje za 

problém, jinak by se diskursivní analýze vůbec nemohl věnovat. Stejně tak i v této práci je 

                                                                                                                                                         
44

 V této podkapitole vycházím výhradně z tohoto textu, takže tutéž citaci víckrát neopakuji a uvádím jen 

příslušná čísla stran. 
45

 Při pilotním výzkumu (na odlišně vyhledaném vzorku a s odstavcem jako původně stanovenou kódovací 

jednotkou) vyšlo najevo, že při omezení analyzovaného souboru textů (např. zmenšením rozsahu doby vydání 

nebo počtu článků) se do vzorku „nedostanou“ příspěvky zajímavé pro téma i záměr práce. Zkoumaný vzorek je 

na základě těchto zjištění rozsáhlejší a neomezovaný počtem textů, zároveň byl ale jako kódovací jednotka 

stanoven článek namísto odstavce. Celkově je tedy vzorek větší a rozbor obecnější, přičemž klíčová je 

interpretační část práce (str. 63-68). 
46

 Konkrétně Fairclough, tedy i tato diplomová práce, se v rozboru textu zaměřuje spíše na proces jeho produkce, 

nikoliv recepce. Dívá se ale na texty dynamicky, nezapomíná na žádný ze tří prvků tvorby významu a tím, že se 

zaměřuje na jeden nebo dva z nich nijak neubírá na důležitosti těm zbývajícím (12). 
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třeba přenést se přes toto nepřekonatelné omezení sociálních věd. Motivace k výzkumu byly 

již v práci popsány podrobně. To, na co a jak se textů budeme ptát, je předmětem následující 

kapitoly.  
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6. Analýza diskursu nových projektů 

Tato a následující kapitola se věnují vlastní analýze vybraných nových mediálních projektů. 

Nejprve je třeba vysvětlit, jak témata a metodologické koncepty předchozí kapitoly souvisejí 

s diplomovou prací, resp. jak jsou aplikována na českou mediální krajinu, což souvisí 

s formulací hypotézy. V souvislosti s problémy, kterými se práce zabývá, je v rámci 

Faircloughovy (a van Dijkovy) kritické diskursivní analýzy sestaven soubor kategorií, jejichž 

kódování má zodpovědět výzkumnou otázku a ověřit hypotézu, zakotvenou v kontextu, 

kterému se dosud práce věnovala. Výsledky analýzy jsou následně interpretovány v kapitole 

sedmé (str. 63-68). 

6.1. Hypotéza 

Téma, resp. problém, kterým se diplomová práce zabývá, je proměna české mediální krajiny 

po roce 2013 v souvislosti s rostoucí koncentrací vlastnictví a reakcí v podobě zakládání 

nových mediálních projektů. Tento problém je zkoumán na případu MAFRY, vlastněné 

aktuálně podnikatelem, místopředsedou vlády a ministrem financí Andrejem Babišem, a na 

vzniku tří projektů, jejichž zakladatelé z MAFRY odešli poté, co ji právě Babiš v roce 2013 

koupil. Změny modelu vlastnictví a jejich důsledky včetně zakládání nových mediálních 

organizací jsou témata mediálního diskursu, která můžeme považovat za projev určité 

sebereflexe médií. Alternativní projekty se v médiích určitým způsobem definují a proměny 

mediální scény média obecně nějak reflektují. Jak toto vymezení vlastní role na českém 

mediálním trhu a reflexe aktuální situace probíhají, je otázkou klíčovou pro analýzu diskursu 

nových projektů. 

Vycházím z předpokladu, že základ takto vymezeného diskursu je ideologický. Že se nové 

projekty v zájmu vlastních hodnot a cílů, zakotvených v teorii společenské odpovědnosti, 

vymezují v opozici k zavedeným, mainstreamovým médiím ideologickým způsobem na bázi 

polarizace.  

Hypotézu tedy můžeme formulovat následovně: 

Alternativní média se vymezují v opozici k mainstreamu a využívají 

k reprezentaci své pozice, svých cílů a vlastních zájmů argumenty založené na 

principech teorie společenské odpovědnosti médií. 
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6.2. Výzkumná otázka 

Výzkumná otázka má být zodpovězena rozborem vzorku textů a interpretací diskursivní 

analýzy za účelem ověření hypotézy. Jsou v ní zahrnuty oba předpokládané problémy, a sice 

ideologie i teorie společenské odpovědnosti.  

Výzkumná otázka zní: 

Jsou argumenty teorie společenské odpovědnosti využity jako premisy 

podporující ideologii nových mediálních projektů? 

Jako vzor pro tuto formulaci výzkumné otázky byl využit zahraniční výzkum, který se 

rovněž zabývá mediální polarizací skupin. Jedná se o práci A Discourse Analysis of Elite 

American Newspaper Editorials: The Case of Iran’s Nuclear Program (Izadi a Saghaye-Biria, 

April 2007), na kterou ve své metodologické příručce odkazují Trampota a Vojtěchovská 

(2010: 178). Autoři projektu zkoumají s využitím van Dijkovy koncepce ideologického 

čtverce úvodníky vybraných amerických deníků a jejich reprezentaci íránského jaderného 

programu v letech 1984-2004. Téma je odlišné, ale principy a teoretické koncepty shodné, 

takže v duchu kombinace přístupů v rámci diskursivní analýzy si snad můžeme inspiraci 

dovolit a otázku formulovat stejně. Je přitom zapotřebí postupovat ve dvou krocích, a sice 

nejprve rozhodnout, zda se ideologie diskursu manifestuje polarizací skupin a následně, jestli 

a jak se v tomto rámci argumentuje teorií společenské odpovědnosti médií. Tomu je dále 

přizpůsoben postup kódování a pořadí jednotlivých kategorií. 

6.3. Vzorek a sledované období  

Vzorek analyzovaných textů byl vymezen na základě vyhledávání v databázi Anopress (odkaz 

je uveden v seznamu online zdrojů, str. 77). Způsob kombinace vyhledávaných klíčových 

slov a následný výběr článků souvisí s problémem práce, pro který jsou relevantní jak období  

a texty týkající se odchodu příslušných novinářů z MAFRY, tak období a texty související se 

zakládáním a zaváděním jejich vlastních projektů. 

Níže je v tabulkách uvedena kombinace klíčových slov a sledované období pro každý 

projekt zvlášť. Obecná kritéria jsou pro všechna tři média stejná. Co se týče klíčových slov, 

jedná se o kombinaci názvu projektu a jména zakladatele tak, aby ve výsledcích vyhledávání 

byly zahrnuty relevantní články týkající se odchodu z MAFRY i vymezování nového média. 

Sledované období vždy začíná prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém příslušný 
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novinář odešel z MAFRY. Konec sledovaného období odpovídá datu měsíc po spuštění 

nového projektu či vydání prvního čísla v případě Reportéra.  

Tímto způsobem byly v databázi Anopress vyhledáváním v plném textu, ve všech zdrojích 

a v rámci tématu Média určeny tři rozsáhlejší soubory textů (viz níže celkový počet článků). 

Z nich byly z analýzy vyřazeny duplicitní výsledky,
47

 články, jejichž hlavním tématem nejsou 

média i texty přebírané opakovaně a bez významnějších úprav obsahu. Rovněž nejsou 

analyzovány texty týkající se konkrétních kauz, které nové projekty zveřejnily po zahájení své 

činnosti.
48

 Kódovací jednotkou analýzy je článek. 

Echo24.cz 

Klíčová slova Sledované období 
Počet vyhledaných/analyzovaných 

textů 

Echo24<OR>Balšínek 1. 11. 2013 – 16. 4. 2014 171/ 54 

 

Reportér 

Klíčová slova Sledované období 
Počet vyhledaných/analyzovaných 

textů 

Magazín Reportér<OR>Čásenský 1. 11. 2013 – 15. 10. 2014 145 / 28 

 

Neovlivní.cz 

Klíčová slova Sledované období 
Počet vyhledaných/analyzovaných 

textů 

Neovlivní.cz<OR>Slonková 1. 6. 2014 – 8. 4. 2015 125 / 42 

                                                 
47

 Kromě textů, které byly publikovány např. jak v online, tak v tištěné verzi zdroje se duplicita týká i textů, 

které se v souboru opakují vzhledem k překrývání sledovaných období (zejména u projektů Echo24.cz  

a Reportér se některé texty ve vyhledávání objevily několikrát, ale každý je ve vzorku jen jednou). To způsobuje 

nevyváženost vzorku pro jednotlivé projekty, která je ovšem jen zdánlivá. Nejvíce článků je totiž analyzováno 

v souvislosti s projektem Echo24.cz, ale jen z toho důvodu, že byl spuštěn jako první a texty, které byly 

vyhledány znovu i u ostatních projektů (takových bylo několik, vzhledem ke stejné době Balšínkova  

a Čásenského odchodu z MAFRY média často informovala o obou zároveň) nejsou kódovány nadvakrát. 
48

 To se týká například rozhovoru Echo24.cz s tehdejší ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou a následného 

konfliktu mezi Balšínkem a Babišem (viz např. text č. 40 – Balšínek, 24. 3. 2014). Některé z článků na toto téma 

se týkaly spíše stavu českých médií, ty do analýzy zahrnuty jsou. Jiné se ale zabývaly jednáním ministryně  

a rozborem oprávněnosti jejího inkriminovaného výroku, takže tyto příspěvky naopak součástí analýzy nejsou. 

Podobných témat a kauz, které problematizovaly výběr textů do vzorku, se ve výsledcích vyhledávání objevilo 

více. Postup při zahrnutí nebo naopak vyloučení textu z analyzovaného souboru je na jednu stranu vždy stejný, 

ale zároveň jako celá analýza uznaně a nevyhnutelně selektivní a neobjektivní. 
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6.4. Kódovací kniha 

Kategorie sledované ve vzorku textů poměrně volně vycházejí z Faircloughovy metody 

diskursivní analýzy. V této podkapitole nejprve stručně popisuji vybrané aspekty 

Faircloughovy práce, které jsou vzorem pro konstrukci zkoumaných kategorií. Analyzujeme 

specifické prostředí ve specifickém kontextu, takže převzít konkrétní metodické  

a interpretační postupy do posledního detailu není ani dost dobře možné. Fairclough se věnuje 

textům z odlišného prostředí a odlišné perspektivy. Přizpůsobuje svou práci lingvistickému 

rozboru anglicko-jazyčných mediálních textů, který rozvíjí v souvislosti s tématy, jež ho 

zajímají. Jsou jimi například globalizace, postmoderna nebo informační společnost (2003: 4). 

Principy analýzy, které zastává, ale můžeme po zobecnění aplikovat i v našem kontextu, 

protože základ je stejný. Pořád se jedná o formu kritické diskursivní analýzy jako 

nevymezené analytické strategie. V rámci této strategie, kombinující různé přístupy, jsou 

některé sledované proměnné inspirované
49

 van Dijkovým konceptem ideologického čtverce, 

který byl podrobněji popsán výše (str. 49). 

Fairclough na prvním místě rozebírá pojem sociální události (social event), přičemž text 

chápe jako jeden z možných projevů těchto událostí (2003: 21). Sociální událostí označuje 

v podstatě veškerý kontext, kterému se práce dosud věnovala, včetně aktuální komunikační 

situace. Texty mají podle Fairclougha kauzální dopad na život společnosti stejně jako sociální 

události, přitom vztah mezi těmito entitami není ani mechanický, ani předvídatelný (tamtéž: 

22). Tomu jsme se již také věnovali výše ve výkladu o efektu dvou zrcadel (str. 26). Nedá se 

tvrdit, že by zakladatelé alternativních médií přímo a sami způsobili polarizaci české mediální 

scény, ale určitě jsou součástí této reálné změny a určitě ji nějak ovlivnili a reflektovali. 

Diskurs podle Fairclougha figuruje v sociální praxi trojím způsobem. Ovlivňuje vztah textu 

k události, k širšímu fyzickému a sociálnímu světu i k aktérům události (2003: 27). 

Analogicky rozlišuje tři typy významu: akci, reprezentaci a identifikaci (tamtéž). Akce zde 

byla předmětem dosavadního výkladu, reprezentace událostí a identifikace jejich aktérů jsou 

témata diskursivní analýzy, která následuje. Všechny tři typy významu se obvykle vyskytují 

v jediném textu, a dokonce i v jeho částech, naráz (tamtéž). 

                                                 
49

 Van Dijkův koncept zde také není aplikován detailně z jediného důvodu. Počítá totiž s nevyřčenými nebo 

zamlčenými skutečnostmi. To jsou ale aspekty textu, které bez kontaktu s mluvčím nelze zjistit, natož 

přesvědčivě obhájit. Aniž bych tématům a pojmům, které jsou v analyzovaných mediálních textech vynechány, 

nějak ubírala na důležitosti, rozhodla jsem se tyto kategorie ve vlastním rozboru nezohlednit. Jsou příliš 

problematické a neudržitelné, pokud se nacházíme mimo aktuální kontext komunikační situace. A těch je, jak už 

bylo řečeno, u mediálního sdělení obrovské množství. Kromě procesu produkce textu jde také o každé jeho čtení 

a každou interpretaci. 
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Konkrétně Fairclough navrhuje zkoumat intertextualitu textu, tedy jeho vztah k jiným 

textům, projevující se v odkazech, citacích nebo přímé a nepřímé řeči (2003: 39). Přímá řeč si 

například nárokuje stoprocentní věrnost originálu, primárnímu zdroji, zatímco nepřímá 

nikoliv. Dále jsou podstatné implicitní kategorie, především presupozice. „Texty 

nevyhnutelně předpokládají. Co je v textu ,řečenoʻ, je ,řečenoʻ na pozadí všeho 

,nevyřčenéhoʻ, co se považuje za dané“ (tamtéž: 40). Tady opět narazíme jako u van Dijka na 

problém implicitního významu textu, který lze těžko obhájit. Fairclough je ale v otázce 

ideologie poněkud rafinovanější a považuje za významný indikátor ideologického obsahu to, 

jestli jsou v textu partikulární významy prezentovány jako univerzální (tamtéž: 58). 

Abychom se mohli vyslovit o takovém problému, je právě nutné zapojit kontext širšího 

společenskovědního výzkumu, na což Fairclough naléhá. Jinak neprokážeme, že sdělení je 

ideologické, že slouží mocenským zájmům určité sociální skupiny. Podobně jako van Dijk  

i Fairclough zmiňuje význam reprezentace sociálních aktérů a toho, jak jsou pojmenováni, 

zda je jim připsána aktivita či pasivita, zda jsou specifikováni nebo zmíněni obecně apod. 

(tamtéž: 145). To jsou jen vybrané a pro téma práce a její kontext relevantní aspekty 

Faircloughovy metody, jejichž selekce je motivována úmyslem sestavit kódovací knihu tak, 

abychom mohli zodpovědět stanovenou výzkumnou otázku a ověřit hypotézu.  

V následujícím seznamu kódovaných kategorií je vždy v závorce uveden zkrácený název 

kategorie, podle kterého se lze orientovat v kódovacím archu (viz přílohu č. 9, str. 102-108). 

Některé kategorie vyžadují detailní upřesnění, takže je zde popsáno, jak jsou pro účely 

kódování vymezeny, jakých mohou nabývat hodnot (ty jsou také uvedeny v závorce za 

výkladem a/nebo graficky zvýrazněny) a jaké jsou možnosti větvení kategorií. 

Klíčové slovo (KLÍČ)  

Kombinace klíčových slov, na základě jejichž vyhledávání byl text zařazen do analyzovaného 

souboru. Jak už bylo zmíněno, způsob vyhledávání často nesouvisí s obsahem článku, takže 

texty vyhledané pod klíčovými slovy Echo24 a Balšínek, se mohou týkat i Čásenského 

odchodu z MAFRY a naopak. Kategorie slouží spíše pro uspořádání a orientaci. Jednou 

kódované nebo převzaté texty je třeba z výzkumu vyřazovat. U přebíraných textů se do 

vzorku nezařazují ty články, u kterých by kódování vypadalo shodně s již kódovaným textem 

(primárním zdrojem nebo také převzatou zprávou). Nejčastěji se jedná o krátká oznámení 

týkající se personálních změn v médiích, přebíraná od ČTK, která se ve vyhledaném souboru 

textů opakují několikrát, ale jejich kódování by vypadalo pokaždé stejně, takže pro výzkum 

nemá žádnou přidanou hodnotu a je zbytečné. 
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Autor textu (AUTOR) 

U tištěných a online médií je autor specifikován jménem, případně je v archu zaznamenáno, 

že není u článku uveden. Pokud není autor v databázi Anopress uveden, tak se nejčastěji jedná 

o články, které nejsou volně publikované na Internetu, a autora nelze dohledat. U vysílacích 

médií se uvádí název stanice nebo kanálu, který je uveden jako zdroj v databázi (např. 

Radiožurnál nebo ČT 24). 

Datum vydání (DATUM) 

Vzhledem k povaze vzorku, ve kterém jsou zahrnuty všechny mediální typy, se jedná o datum 

publikování u online médií, vydání tištěných periodik i vysílání v případě televizních nebo 

rozhlasových pořadů. Formát je sjednocen na DD. MM. RRRR, takže u online médií není 

třeba do archu zaznamenávat čas publikování nebo poslední aktualizace, ačkoliv u textu 

mohou být uvedeny. Stejně tak se nebere ohled na datum a čas zpracování textu v Anopress. 

Sociální události (EVENT) 

Každý z analyzovaných textů reflektuje aktuální proměny a podobu české mediální krajiny. 

Tato kategorie nabývá následujících hodnot: 

 Text se zabývá primárně vstupem Andreje Babiše do MAFRY a/nebo reakcí 

zakladatelů sledovaných alternativních médií a tématy související s těmito subjekty. 

V textu jsou daní aktéři a instituce jasně pojmenováni. V případě, že se kromě tohoto 

tématu text věnuje např. jiným vlastnickým strukturám, ale MAFRA a nové projekty 

jsou v textu rozebírány na prvním místě, kóduje se rovněž tato odpověď (konkrétní). 

 Text se pohybuje na rovině obecných úvah nebo se primárně zabývá jinými než 

sledovanými institucemi. Ty v textu zmíněny být mohou, ale jako jedny z případů 

širšího problému nebo okrajově (obecné). 

Aktéři události (AKTÉR) 

Jsou aktéři v souvislosti se sledovanými institucemi reprezentováni jako příslušníci dvou 

polarizovaných skupin na principu ideologického čtverce dle modelu my versus oni? Nabývá 

hodnot „ano“ nebo „ne“. V této kategorii nezáleží na tom, jak jsou aktéři prezentováni. 

Odpověď „ano“ kódujeme v případě, že text explicitně polarizuje českou mediální krajinu na 

dvě skupiny (mainstreamových a alternativních médií v tom smyslu, v jakém se s těmito 

pojmy v diplomové práci zachází) včetně situace, kdy se mluvčí explicitně identifikuje nebo 

identifikují jako součást naší skupiny a druhá skupina je v textu zastoupena jen implicitně. 
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Předpokládám totiž, že pokud z textu vyplývá, že se mluvčí identifikují s jednou skupinou, 

existuje minimálně jedna další, jejich skupina, jejímiž členy se být necítí. Příkladem takového 

textu je zmínka o odchodu skupiny novinářů z MAFRY (je specifikováno, že jich bylo víc), 

která je kódována jako „ano“. 

Specifikace a negativní vymezení aktérů (ONI) 

Kategorie rozšiřuje tu předchozí a rovněž nabývá hodnot „ano“ nebo „ne“. Pokud jsou v textu 

patrné prvky polarizace na principu ideologického čtverce a předchozí kategorie je kódována 

„ano“, dále se ptáme, jestli a jak jsou v textu příslušníci skupin specifikováni? V tomto 

případě se jedná o hypotetickou skupinu oni, tedy explicitní vymezení vůči Andreji Babišovi, 

jeho vstupu do českých médií a souvisejícím aktivitám. Babiš musí být v textu pojmenován 

(narážka se počítá také), a pokud mluvčí jemu, jeho vstupu na český mediální trh a skupině 

oni, ke které Babiš přísluší, implicitně či explicitně připisuje negativní vlastnosti a jednání, je 

kategorie označena jako „ano“. Odpověď „ne“ znamená neutrální a případně pozitivní 

reprezentaci jejich skupiny (pro účely analýzy nemusejí být tyto kategorie rozlišeny, protože 

obě odporují zastávaným předpokladům). Více odpovědí není možných, a jakmile jsou v textu 

vlastnosti či jednání skupiny jednou reprezentovány negativně, kóduje se „ano“. 

Specifikace a pozitivní vymezení aktérů (MY) 

Ptáme se podobně jako u předchozí kategorie, ale na druhou předpokládanou skupinu a její 

pozitivní vymezení v textu. Nabývá hodnot „ano“ nebo „ne“. Aktéři nebo instituce, které jsou 

vymezeny jako příslušníci naší skupiny, musejí být v textu jasně pojmenovány, jedná se  

o sledované nové projekty a s nimi spřízněné aktéry či instituce. Zároveň musí být naší 

skupině implicitně nebo explicitně připisovány pozitivní vlastnosti a jednání. Zakladatelé 

nových projektů jsou považováni za čelní představitele hypotetické naší skupiny, tudíž 

v textech nezáleží, v jaké souvislosti jsou pozitivně reprezentováni. Pokud například text 

uvádí pozitivní vlastnosti Slonkové v souvislosti s její činností v MFD, kóduje se tak, že se 

týká skupiny my. Odpověď „ne“ znamená opět neutrální nebo negativní reprezentaci skupiny. 

V textu mohou být skupiny označeny (na kategorii AKTÉR odpovídáme „ano“), ale zároveň 

v duchu žurnalistické etiky reprezentovány neutrálně, ať už se jedná o naši nebo jejich 

skupinu. Více odpovědí není možných a „ano“ se kóduje při jediné zmínce pozitivních 

vlastností či jednání naší skupiny. 
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Intertextualita (INTER) 

Texty a další aktéři, na které se analyzované texty odvolávají. Nabývá hodnot „ano“ či „ne“. 

Odpověď „ano“ znamená, že se text odvolává explicitně na další texty nebo cituje jiné zdroje 

včetně hlasů konkrétních aktérů. Pokud zároveň text polarizuje dvě skupiny aktérů (odpověď 

„ano“ v kategorii AKTÉR), je kódována ještě následující kategorie. 

Citované texty a zdroje (TEXT) 

Kategorie označuje reprezentaci citovaných textů. Ptáme se, proč jsou v textu zdroje citovány, 

mají podpořit stanovisko některé ze skupin? Možných je více odpovědí. 

Nabývá následujících hodnot: 

 Zdroje jsou považované za pozitivní, podporují stanovisko naší skupiny (my +). 

 Citované texty jsou reprezentovány negativně jako podpora jejich stanovisek (oni -). 

 Neutrální hlasy, zdroje třetích stran aj. citované zdroje, které stanoveným způsobem 

nepodporují ani jednu stranu nebo vyznívají opačně ve prospěch jejich skupiny  

a neprospěch naší skupiny, což z hlediska ověření hypotézy vyjde nastejno (0). 

Teorie společenské odpovědnosti (TSO) 

Operuje text s principy teorie společenské odpovědnosti, zmiňuje explicitně nebo implicitně 

tyto principy jako v současnosti problematické, ohrožené nebo nedodržované (ano/ne)? 

Pokud ano, navazují v kódování dvě upřesňující kategorie. 

Konkrétní principy odpovědnosti (KTERÉ) 

Které konkrétní základní principy teorie společenské odpovědnosti (dle výčtu v úvodu 

podkapitoly č. 1.1 na str. 10) jsou v textu zastávány? Více odpovědí je možných. Principy 

nemusejí být formulované přesnými slovy, která označují jednotlivé kategorie, důležité je, zda 

jsou deklarovány jako role, které média mají plnit a neplní, případně je jejich dodržování 

z nějakého důvodu omezené. Aspekty odpovědnosti se kódují každý zvlášť pod následujícím 

označením: 

 objektivita 

 veřejný zájem nebo veřejná služba 

 nezávislost (ve všech formách, zde zejména nezávislost na majiteli čili redakční 

nezávislost, dále svoboda médií nebo svoboda slova jako základy existence  

a role médií v demokratické společnosti) 
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 informace (informační role) 

 pluralita 

 kontrola (hlídací pes)  

 obecné (text neklade důraz na konkrétní principy, ale spíše obecně se zmiňuje  

o společenské odpovědnosti médií, případně jmenuje principy nezařaditelné do jiné 

kategorie) 

Zevšeobecnění (UNI) 

Pokud jsou v textu (ať už obecně či konkrétně a nezáleží ani, jaká případná skupina na ně 

apeluje) zmíněny principy odpovědnosti médií, můžeme z něj soudit, že teorii společenské 

odpovědnosti prezentuje jako nutnou a univerzální, tudíž dle Fairclougha ideologicky 

(ano/ne)? Kategorii lze vymezit i negativně, což znamená, že pokud platnost teorie 

společenské odpovědnosti není v textu zpochybněna, kóduje se také „ano“. 

Příčiny (VLAST) 

Reprezentuje text proměnu modelu vlastnictví (konkrétně i obecně) izolovaně a bez dalšího 

upřesnění, nebo téma problematizuje, věnuje se širšímu kontextu směrem do minulosti či 

budoucnosti vývoje české mediální krajiny, případně uvádí další faktory vlivu na stav českých 

médií, nejen těch sledovaných (ano – bez kontextu/ne - hlubší rozbor)? V případě, že 

vlastnické změny v textu nejsou zmíněny vůbec, kóduje se odpověď „0“. 

Kvalita novinářské práce (KVALI) 

Kóduje se v případě, že na otázku AKTÉR je odpovězeno „ano“. Jsou v textu zmíněny 

postupy a hodnoty žurnalistické práce či etiky, a které skupině jsou připsány? Stačí například 

označení „dobrý“ nebo „zkušený“ novinář či naopak. Více odpovědí je možných. 

Nabývá následujících hodnot: 

 V textu jsou zmíněny novinářské postupy, které zastává naše skupina nebo její 

příslušníci v pozitivním slova smyslu, stačí nespecifikované tvrzení o kvalitě (my +). 

 Z textu vyplývá, že novinářské postupy a hodnoty nectí jejich skupina nebo obecněji 

tradiční velké mediální domy (oni -). 

 V textu novinářské postupy zmíněny nejsou nebo se nelze posoudit, které skupině by 

měly náležet (0). 
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7. Interpretace výsledků analýzy 

Tato kapitola shrnuje výsledky kódování kategorií zvlášť pro každou část celkového vzorku, 

který je rozdělený na tři oddíly podle toho, jaká klíčová slova ve kterém období byla 

vyhledávána (viz tabulky na str. 56). Nejprve stručně charakterizuji daný soubor textů  

a následně rozebírám výsledky kódování jednotlivých kategorií v tomto souboru. V závěru 

kapitoly výsledky shrnuji pro vzorek jako celek za účelem zodpovězení výzkumné otázky  

a ověření hypotézy. 

7.1. Echo24.cz 

Z celkového počtu 124 analyzovaných textů jich bylo nejvíce vyhledáno pod kombinací 

klíčových slov Echo24<OR>Balšínek v období 1. 11. 2013 – 16. 4. 2014. Jedná se o prvních 

54 textů. Vzhledem k překrytí období jsou v nich spolu s Balšínkovým odchodem a projektem 

často zmíněny také aktivity Čásenského, ale i Slonkové, která právě Čásenského nahradila ve 

funkci šéfredaktorky Mladé fronty DNES. První zmínka o Balšínkově novém projektu se 

objevuje 19. 12. 2013 (ČTK, článek č. 22).
50

 

Pouze jedenáct z celkového počtu 54 článků je obecného zaměření, takže 79 % textů, které 

se týkají české mediální scény, se zabývá konkrétně sledovanými médii – MAFROU  

a novými projekty. To je se může zdát pochopitelné vzhledem k vyhledávaným klíčovým 

slovům. Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby tato slova byla v textech jen okrajově 

zmíněna, což tak není. 

Ideologická polarizace je v tomto souboru textů velice silná, protože pouze ve čtyřech 

případech texty nekonstruují opoziční skupiny my versus oni. Tudíž téměř 93 % textů 

polarizuje českou mediální krajinu na mainstream v opozici k alternativním projektům  

a principy van Dijkova ideologického čtverce se v této části vzorku projevují intenzivně. 

Negativní vymezení jejich skupiny je kódováno ve 26 textech, téměř v polovině. Pozitivní 

reprezentace naší skupiny je kódována v 21 textech. V rámci ideologického čtverce tedy 

převažuje strategie negativní reprezentace jejich vlastností a jednání, ale rozdíl oproti 

pozitivní reprezentaci skupiny my není markantní, jde asi o 10 %. I pět měsíců po převzetí 

MAFRY Andrejem Babišem byla rétorika textů silně ideologická, co se týče polarizace. Na 

druhou stranu jejich skupina v textech není ostře kritizována. Články se v období odchodu 

Dalibora Balšínka z Lidových novin zabývají spíše možností vlivu vlastníka média na obsah, 
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kterou sám Balšínek vytrvale vyvracel a hovořil o problému autocenzury novinářů (článek  

č. 2 – red, 7. 11. 2013). Podobně Robert Čásenský se při svém odchodu z MFD nevymezoval 

negativně vůči Babišovi, naopak tvrdil, že změna vlastníka není důvodem k odchodu  

a nereaguje na aktuální vývoj (článek č. 1 – mav, 7. 11. 2013). Naproti tomu Jaroslav Kmenta 

(budoucí stálý člen redakce Čásenského magazínu Reportér) se veřejně vyslovoval proti 

Andreji Babišovi jako vlastníkovi médií, politikovi a podnikateli v jedné osobě. Jeho kritika 

ale zazněla v malém počtu článků (např. v čísle 17 – ČTK, 20. 11. 2013), takže neovlivnila 

celkový obraz jejich skupiny. 

Negativní reprezentaci jejich skupiny napomáhají intertextové hlasy a zdroje, které byly 

kódovány v 50 případech. Z toho 16 citovaných zdrojů pozitivně podporuje stanoviska naší 

skupiny, zatímco jejich skupinu negativně reprezentuje o něco více textů, celkem 21. To je  

42 % intertextových odkazů, které přispívají k negativnímu vymezení opoziční skupiny. 

Teorie společenské odpovědnosti je zmíněna ve 37 % textů, ve kterých se nejčastěji 

operuje s kategorií či pojmem nezávislosti médií. Jedním z důvodů může být i to, že Balšínek 

nezávislost nazýval svým „obchodním modelem“ a postavil na takovém konceptu celou 

kampaň před spuštěním vlastního projektu (např. článek č. 38 – Radiožurnál, 17. 3. 2014). 

Většina textů se tedy společenskou odpovědností médií nezabývá, ale na druhou stranu ty, 

které principy demokratické role médií zmiňují, je všechny považují za univerzálně platné  

a nijak jejich platnost nezpochybňují. To se dá považovat za silnou presupozici a projev 

ideologického zaměření nezanedbatelné, ale ne většinové části textů. 

Téměř 54 % textů (celkem 29) se nezabývá kontextem vlastnických změn, tedy neřeší 

dosavadní proměny české mediální krajiny ani jejich možné budoucí důsledky (Fariclough by 

poznamenal, že se nezabývá sociálními událostmi, které jsou pro diskurs tak podstatné). 

Pokud toto zjištění spojíme s polarizací přítomnou v naprosté většině textů, pak nadpoloviční 

většina uvádí souvislost s vlastnickými změnami bez dalších upřesnění, čímž může posilovat 

negativní reprezentaci jejich skupiny v čele s Andrejem Babišem. 

A na závěr, co se týče profesních kvalit novinářů v prvním souboru textů, tak je strategie 

obrácená a větší část z nich připisuje pozitivní kvality naší skupině (celkem 21), zatímco 

kvality jejich skupiny nebo jejích členů jsou kritizovány negativně pouze v 10 textech. To je 

v období propagace nového mediálního projektu naší skupiny celkem pochopitelný jev.  

                                                                                                                                                         
50

 Aby si čtenář mohl rychleji vyhledat příslušný článek v kódovacím archu nebo v seznamu analyzovaných 

textů, je kromě klasického odkazu u zdrojů uvedeno vždy také číslo článku přiřazené. 
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7.2. Reportér  

Co se týče dalšího souboru, tak na základě vyhledávání klíčových slov Magazín 

Reportér<OR>Čásenský bylo do analýzy zařazeno celkem 28 textů z období 1. 11. 2013 –  

15. 10. 2014.  První informace o chystaném magazínu jsou v textu z 6. 5. 2014 (ČTK, článek 

č. 69).  

Ze zařazených 28 textů je pouze 6 obecného zaměření, takže i v tomto případě se většina 

textů zabývá primárně situací týkající se sledovaných institucí a aktérů. Polarizace skupin je 

v porovnání s předchozími texty o něco slabší, ale pořád velice silná. Kódována je  

v 71 % textů, takže soubor můžeme považovat také za ideologicky polarizační. Pomyslné 

vrcholy ideologického čtverce se ale obracejí. Spíše je v textech přítomná pozitivní 

reprezentace naší skupiny (13 z 20 textů) než negativní reprezentace jejich skupiny (jen  

6 z 20). 

Stejná zůstává strategie užití intertextových odkazů. Ty jsou přítomny celkem ve 22 

textech a slouží k pozitivní podpoře stanovisek naší skupiny ve 12 případech, to je 54 %. 

K negativní reprezentaci jejich skupiny jsou zdroje užity pouze třikrát, tedy ve 14 % 

intertextových odkazů. 

Četnost odkazů na teorii společenské odpovědnosti zůstává poměrně konstantní, objevuje 

se ve 36 % textů. Konkrétní aspekty textů jsou v tomto ohledu ale rozmanitější. Už se 

nezaměřují téměř výhradně na nezávislost médií, což je téma či heslo důležité především pro 

Balšínka. V tomto souboru se objevuje i téma veřejné služby nebo veřejného zájmu 

v souvislosti s krizí v České televizi (např. článek č. 61 – Smlsal, 20. 11. 2013) nebo také 

otázka objektivity médií zahrnutá v novele tiskového zákona (článek č. 62 – Černý, 21. 11. 

2013). Ačkoliv tyto texty nejsou ve vztahu k tématu diplomové práce konkrétní, nezabývají se 

sledovanými institucemi, týkají se relevantních aspektů teorie společenské odpovědnosti  

a přispívají k posílení aktuálnosti nebo důležitosti tématu ve veřejné sféře. Pouze ve dvou 

případech není společenská role médií prezentována jako univerzálně platná teorie. Jedná se  

o text Jiřího Hroníka (článek č. 58 – 9. 11. 2013) a rozhovor Michala Komárka s Janem 

Jirákem, který mluví o „mýtu liberálně demokratických médií“ nebo „nenaplněné ideologii, 

která média provází“ (článek č. 68 – 16. 1. 2014). 

Konstantní zůstává i pokrytí tématu změn vlastnictví médií. Téměř 54 % textů se 

problematice věnuje bez kontextu. Připisování profesních kvalit naší skupině v tomto souboru 

textů také (tentokrát výrazně) převyšuje kritiku kvalit jejich skupiny. Ve 12 textech jsou 
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připisovány naší skupině pozitivní kvality, zatímco jejich skupina je v tomto směru 

kritizována v jediném textu.  

7.3. Neovlivní.cz  

Poslední soubor 42 textů byl vyhledán klíčovými slovy Neovlivní.cz<OR>Slonková za 

období 1. 6. 2014 – 8. 4. 2015 (poprvé se o chystaném webu spekuluje v článku č. 111 

Michala Půra 23. 12. 2014). Analýza poslední skupiny textů potvrzuje většinu tendencí, které 

z rozboru dosud vyplývají. 

Opět mezi texty převažují ty konkrétně zaměřené, celkem jich je 30. Polarizace skupin my 

versus oni je také stále silná, kódovaná v 35 textech, tedy v 83 %, což znamená 

dvanáctiprocentní nárůst oproti předchozí skupině textů, který už ale nedosahuje prvotní 

intenzity polarizace. K počátečnímu negativnímu ladění článků v neprospěch jejich skupiny 

se ale texty vracejí přesvědčivě, týká se to celkem 20 textů, což je skoro polovina (42 %), 

zatímco pozitivní reprezentace naší skupiny je v textech dvakrát slabší (kódována 

jedenáctkrát). Slonkové odchod z MFD a související témata tedy vzbudila stejnou vlnu 

mediální kritiky jako Balšínkův odchod z Lidových novin.  

Také intertextové odkazy jsou v tomto souboru textů užívány spíše k negativní 

reprezentaci jejich skupiny v jedenácti případech, zatímco 9 intertextových zdrojů mluví 

v náš prospěch. Apel na teorii společenské odpovědnosti je zde vůbec nejsilnější a poprvé se 

objevuje ve více než polovině textů, celkem v 28, což je 67 %. Nejčastěji se texty zabývají 

opět nezávislostí, tentokrát v kombinaci s kontrolní nebo informační funkcí médií vzhledem 

k tomu, že Slonková je investigativní novinářka a v médiích prezentovala úmysl založit 

investigativní web mapující vliv mocných v České republice (např. články č. 93 – Reportéři 

ČT, 14. 7. 2014 nebo 95 – Švec, 28. 7. 2014). Pouze ve třech případech nejsou principy 

společenské odpovědnosti prezentovány jako univerzální. 

I téma vlastnictví médií je v tomto souboru velice silné a zobecněné. Nezabývá se jím 

vůbec jen 8 textů a do kontextu ho zasazují jen 2 příspěvky. Zbývajících 32 článků, což činí 

76 % textů, se vlastnictvím zabývá, aniž by uvádělo další upřesnění. 

Co se týče kvalit novinářské práce, tato kategorie zůstává stejná ve všech třech souborech. 

I zde převažuje pozitivní reprezentace našich schopností, týká se 11 článků, zatímco jejich 

postupy kritizují pouze 4 texty. Částečně jsou v pozitivních příspěvcích zahrnuty  

i reprezentace Slonkové činnosti v Babišově Mladé frontě DNES, které jsou brány jako 
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pozitivní stejně jako výčty jiných novinářských ocenění nebo úspěchů, protože Slonková je 

v čele naší skupiny ( viz např. rozhovor pro Radiožurnál, 2. 3. 2015 - text č. 117). 

7.4. Shrnutí 

Před závěrečným zhodnocením hypotézy je třeba shrnout výsledky pro jednotlivé kategorie, 

protože rozdělení vzorku na tři samostatné části slouží k orientaci v práci, ale na výsledek 

rozboru vliv mít nemůže. 

Naprostá většina článků (77 %), které se v daném období zabývají rozvojem českých 

médií, se týká konkrétně sledovaných institucí. Témata převzetí MAFRY Andrejem Babišem, 

následných personálních změn a vzniku nových projektů, tedy v médiích rezonovala silně. Je 

třeba ale také přiznat, že převaha konkrétně zaměřených článků je částečně dána jejich 

žánrovým vymezením. Zpravidla se jedná o zprávy, které ve vzorku převažují a logicky se 

týkají aktuálních, konkrétních proměn české mediální krajiny, spíše než aby je jen zmiňovaly 

na okraji širších problémů.  

85 % všech článků rozděluje mediální krajinu na bázi konfliktu my versus oni. Strategie 

jednotlivých textů se liší, ale v rámci van Dijkova ideologického čtverce mírně převažují 

texty, které negativně reprezentují jejich skupinu nad těmi, které pozitivně vymezují naší 

skupinu. Naopak je tomu u intertextových zdrojů a profesních kvalit. Citované zdroje 

podporují stanovisko naší skupiny a novinářské kvality jsou také většinou připisovány naší 

skupině. V kritice jejich skupiny se nepostupuje detailně, negativní reprezentace je opozici 

připsána spíše v obecných pojmech, zatímco konkrétní úspěchy, aktivita a podpora jiných 

hlasů nebo zdrojů jsou součástí našeho pozitivního obrazu. To bychom si mohli vyložit tak, 

že čtenář má z textu vyvodit především ten závěr, že podpořit nové projekty se z mnoha 

konkrétních důvodů vyplatí, zatímco zavedená média MAFRY jsou reprezentována obecně 

negativně a „nezaslouží si“ detailní pozornost. Polarizace je přitom reprezentována 

jednoduchými zastřešujícími koncepty nezávislost versus oligarchizace.  

Vlastnické proměny jsou pro média také důležitým tématem, kterému se ale nevěnují 

podrobně, což odpovídá zjištěnému zobecňování a zjednodušování negativního obrazu jejich 

skupiny. V této věci můžeme dát za pravdu Michalovi Klímovi, který v jednom 

z analyzovaných textů píše, že „je téma médií v samotných médiích tabuizováno (…) 

Vedoucí novináři a šéfredaktoři to obvykle vysvětlují snahou eliminovat vlastní zaujatost  

a případné spory s konkurencí. To je však neakceptovatelné a nikde ve světě takový postoj 

nemá obdoby. Povinností médií je o médiích informovat stejně tak jako o jiných oborech“  
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(3. 1. 2014, článek č. 27). S výrazem povinnost, který je v zásadě také zakotven v teorii 

společenské odpovědnosti, se zcela neztotožňuji, ale pointa je zřejmá. Analýza potvrzuje 

absenci sebekritiky v médiích. 

S argumenty teorie společenské odpovědnosti pracuje 47 % textů. Podstatnější než tento 

kvantitativní ukazatel je ale kvalitativní měřítko, kterým se spolu s Faircloughem ptáme, zda 

jsou principy společenské odpovědnosti reprezentovány jako univerzální, tedy bez diskuse  

a zpochybňování. Tak tomu je v 91 % případů, což indikuje zásadní ideologické zjednodušení 

problému. 

Výzkum má dospět k ověření hypotézy, která zní: Alternativní média se vymezují 

v opozici k mainstreamu a využívají k reprezentaci své pozice, svých cílů a vlastních 

zájmů argumenty založené na principech teorie společenské odpovědnosti médií. Cílem 

analýzy je ověřit tuto hypotézu zodpovězením následující výzkumné otázky: Jsou argumenty 

teorie společenské odpovědnosti využity jako premisy podporující ideologii nových 

mediálních projektů? 

Ukázalo se, že byť jsou principy společenské odpovědnosti médií využity v necelé 

polovině analyzovaných textů, slouží v drtivé většině případů k ideologické podpoře nových 

projektů. Je tomu tak proto, že jsou prezentovány jako univerzálně platné a z kontextu 

sociálních událostí víme, že na nich nové mediální projekty mohou stavět jak svou ideologii, 

tak svou cílovou skupinu i marketingovou kampaň (viz Balšínkovu „nezávislost jako 

obchodní model“). Pokud tedy kvalitativní rozbor považujeme za spolehlivější ukazatel než 

kvantitativní zhodnocení textů, tak můžeme na výzkumnou otázku odpovědět kladně. 

Argumenty teorie společenské odpovědnosti jsou v souboru analyzovaných textů využity jako 

premisy podporující ideologii nových projektů. 

Tím se potvrzuje naše hypotéza, protože za součást ideologie jsou zde považovány 

principy van Dijkova čtverce. Jak bylo popsáno výše, polarizace skupin se v textech projevuje 

velmi intenzivně, takže alternativní média se skutečně vymezují v opozici k mainstreamu  

a využívají ve prospěch své ideologie argumenty teorie společenské odpovědnosti médií. 
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8. Diskuse a kritika výzkumu 

Cílem diplomové práce je kritická diskursivní analýza tématu polarizace české mediální 

krajiny, resp. toho, jak toto téma reprezentují vybrané nové mediální projekty (Echo24.cz, 

Reportér a Neovlivní.cz). Hypotetickým předpokladem, který se částečně potvrdil, je, že tato 

nová média konstruují obraz vlastního konfliktu se zavedenými institucemi podle „vzoru“ my 

versus oni a ideologicky (nekriticky, univerzálně) k tomu využívají koncepty teorie 

společenské odpovědnosti médií. 

Prvním bodem kapitoly je hodnocení a kritika metody výzkumu. Výhodou kritické 

diskursivní analýzy je bezesporu její komplexnost. Umožňuje vzít v potaz relativně široký 

kontext a důsledně propojit výzkum s teorií, o kterou se opírá, i se sociálním a historickým 

kontextem, z něhož vychází.  

Na druhou stranu nepřekonatelným úskalím metody je vysoká míra subjektivity. Výsledky 

analýzy vycházejí z interpretace, která je pro závěry klíčová. Ačkoliv je kódovací kniha 

stanovena co nejpřesněji, stále se potýkáme s možností, že jiný výzkumník by kategorie 

kódoval jinak nebo by je odlišně interpretoval. To je problém, který je třeba přiznat zároveň 

s praktickou nemožností se mu v kvalitativně, diskursivně orientovaném výzkumu vyhnout.  

Možným nedostatkem vlastního výzkumu je jeho jednostrannost. Zabývá se diskursem 

alternativních projektů, protože ten je od počátku definován jako problematický, jako předmět 

zájmu diplomové práce. To samozřejmě postup i výsledky nejen vymezuje, ale také omezuje. 

Přínosem této práce je analýza dosud příliš nereflektovaného, aktuálního tématu polarizace 

české mediální krajiny a jeho mediální reprezentace z perspektivy nových projektů. 

Komparace by byla obohacující a budoucí výzkum by se mohl zaměřit na reprezentaci téhož 

z pohledu mainstreamových médií. 

Pokud přihlédneme k dosavadnímu výzkumu v této oblasti, tak můžeme vlastní výsledky 

alespoň částečně srovnat se zmiňovanou diplomovou prací Michaely Černé Komunikační 

strategie etablujících se mediálních projektů (2016). V rozhovoru s autorkou uvedl Dalibor 

Balšínek, že předpokládaná cílová skupina jeho projektu byla „náročnější“, převážili v ní 

„vzdělaní, bohatší a pravicově orientovaní“ muži ve věku čtyřicet a více let (2016: 84). 

Podobně se vyjádřil i Robert Čásenský: „Počítali jsme, že oslovíme lidi, kteří jsou schopní  

a ochotní číst dlouhé texty. Čekali jsme, že největší počet lidí bude v našem věku, to je věk 35 

až 40 let, samozřejmě jsme doufali v mladší i starší. Mysleli jsme si, že to budou vzdělanější 
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lidé, byť ne nutně formálně. To znamená, že nemusí mít nutně docenturu, ale jsou to lidé, 

kteří mají přehled“ (tamtéž: 87).  

Diplomová práce nesouvisí s marketingem, ale tato vyjádření jsou pro srovnání zajímavá. 

Je z nich zřejmé, jak silné je ve společnosti téma polarizace nejen médií, ale společnosti samé. 

Nové projekty cílí na takzvané elity, vzdělané lidi z velkých měst. Naproti tomu rozmach 

zažívají i další nové projekty odlišné povahy, kterým se obvykle říká „alternativní média“, 

ačkoliv v této práci s pojmem zacházím jinak. Růst počtu těchto médií, ze kterého můžeme 

analogicky usuzovat na jejich rostoucí společenský význam, se ukázal i během analýzy, kdy 

se ve vzorku z databáze Anopress objevovaly zdroje této povahy postupně s čím dál větší 

četností (ParlamentníListy.cz, Protiproud.cz, Ucho24.cz). To přesně odpovídá zmiňovanému 

Růžičkově tvrzení, že česká média společnost nesjednocují, ale naopak rozdělují (str. 26).  

Zatímco se tato práce věnovala novým projektům „pro elity“ a polarizaci českých médií, 

mohl by se další výzkum zaměřit na alternativní, „populistické“ projekty a polarizaci 

veřejného prostoru či české společnosti samé. Jedná se o stejně aktuální téma, které je rovněž 

třeba kriticky reflektovat a diskutovat z konstruktivistické perspektivy. Mimo jiné může vznik 

nových médií indikovat proměnu společnosti, která si v současné době nevystačí se 

zavedenými médii, jejichž roli chápeme normativně v rámci teorie společenské odpovědnosti. 

Společnost proměnou mediálního prostoru vyjadřuje nejen požadavek na změnu stávajících 

pořádků, ale zároveň pravděpodobně značí podstatné změny již probíhající, s jejichž důsledky 

teprve budeme konfrontováni.  
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9. Závěr 

Předsevzatou ambicí diplomové práce je rozkrýt povahu polarizace české mediální krajiny po 

roce 2013 na základě analýzy diskursu nových mediálních projektů. Výchozím předpokladem 

je, že česká média dospěla do situace příznivé pro založení nových podniků, které jí také 

diskursivně, ideologicky využily v mediální reprezentaci tématu. Zásadní otázka spočívá na 

úvaze, jak média s tématem pracují, a jestli můžeme diskurs skutečně považovat za 

ideologický.  

Polarizace médií, ať už ji vnímáme jako konceptuální nebo jako reálný problém, spočívá 

na teorii společenské odpovědnosti médií, které se tato práce věnovala na prvním místě. Jedná 

se o tradiční, normativní chápání role médií ve společnosti, podle kterého mají být média 

nezávislá, pluralitní, mají informovat, plnit roli hlídacího psa a sloužit veřejnému zájmu. Jak 

jsme viděli, tak přes nepřekonatelné problémy s definicí jednotlivých konceptů je teorie 

společenské odpovědnosti v naší společnosti silně zakotvená. Jedním z důkazů je česká 

mediální legislativa.  

Ve vývoji svobodných českých médií po roce 1989, který má směřovat k naplňování této 

teorie, nastalo mnoho zvratů. Pro téma diplomové práce je podstatná koncentrace vlastnictví 

médií, diskutovaná zejména po roce 2013, kdy Andrej Babiš koupil MAFRU a dále 

pokračoval v rozšiřování svého portfolia. Mediální sféra reagovala založením nových, 

alternativních projektů, které se postavily do opozice k mainstreamu, a jak ukázala analýza 

jejich diskursu, využily k tomu ideologickým způsobem právě postuláty teorie společenské 

odpovědnosti. Ta je podstatná pro to, jak veřejnost chápe média a jejich roli ve společnosti, na 

což alternativní média částečně spoléhají.  

Dva dílčí výsledky analýzy diskursu alternativních médií můžeme považovat za 

nepodstatnější. Zaprvé se ukázalo, že převážná většina textů (85 %) v rámci analyzovaného 

vzorku reprezentuje konflikt a polarizaci. Jedná se o kvantitativní ukazatel, na jehož základě 

můžeme přesvědčivě konstatovat pouze fakt, že média sledovanému problému věnují značný 

prostor. Z toho můžeme vyvodit, že téma je ve veřejné sféře považováno za významné. 

Argumentem pro takový úsudek je skutečnost, že analýza nezaznamenala výraznou sestupnou 

tendenci, ačkoliv sledované období postihuje přibližně rok a půl, což je poměrně dlouhá doba 

vzhledem k tomu, jak rychle se jiná témata v  mediální sféře obvykle obměňují. Dalším 

faktorem, který naznačuje důležitost problému, je jeho schematizace do obrazu opozice my 

versus oni jako nezávislost versus oligarchizace. To je postup, který je ideologický  
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a komunikuje polarizaci české mediální krajiny jako konflikt, jako základní a schematizované 

téma. 

Druhým významným zjištěním je ideologické zaměření diskursu alternativních médií na 

teorii společenské odpovědnosti. Kvantitativní četnost ve sledovaném vzorku textů nebyla tak 

významná, jak se očekávalo (47 %). Na druhou stranu se ale nemůžeme vždy na tyto 

ukazatele spolehnout, a pokud se na texty podíváme podrobněji, zjistíme, že většina z nich 

(91 %) s argumenty teorie společenské odpovědnosti pracuje jako s něčím daným, 

nezpochybňovaným, ne-li nezpochybnitelným. Tím média v rámci ideologie nových projektů 

problém značně zjednodušují a jako takový ho reprezentují čtenářům a divákům.  

V ideálním případě bude publikum sdělení interpretovat a přijímat v souladu s ideologií. 

Jak již bylo řečeno, interpretací izolovaného mediálního textu je ale nesčetné množství stejně 

jako komunikačních situací, do kterých je text zapojen. Přítomnost nebo úspěšnost 

ideologického zásahu společnosti tedy nemůžeme prokázat, můžeme ji maximálně 

okomentovat. Pokud interpretaci mediálního textu přiznáme nějaké meze a počítáme s tím, že 

čtený význam textu má společný jmenovatel v každé komunikační situaci, a pokud zároveň 

ideologický důraz na teorii společenské odpovědnosti považujeme za součást tohoto 

významu, tak můžeme očekávat, že nové projekty ve sdělování důrazu na odpovědnost médií 

v demokratické společnosti zřejmě uspějí. Čtenář si pak možná odvodí, že nové instituce  

a aktéři s nimi spojení jsou právě těmi, kdo odpovědnost médií střeží a propagují jako 

významnou sociální hodnotu. Pokud z komunikace vyčte „správný“ ideologický význam, 

přijme sdělení za své a rozhodne se jím řídit, budou to nejspíš právě alternativní projekty, 

které podpoří. To jsou ovšem jen spekulace, diplomová práce nemůže svým zaměřením  

a metodou nic z toho prokázat. 

Výsledkem diplomové práce je stručně řečeno zjištění, že komunikace nových projektů, 

které společenskou odpovědnost médií nezpochybňují a zároveň si její naplňování implicitně 

připisují jako své poslání v opozici k mainstreamu, je v tomto směru ideologická. Jediným 

možným řešením či spíše důsledkem problému je kritická diskuse o konstruktivní povaze 

polarizace české mediální krajiny i společnosti a o současné roli médií. Měli bychom se 

zabývat přehodnocením teorie společenské odpovědnosti a nacházením jiných konceptů, pro 

aktuální situaci možná vhodnějších. Zejména bychom pak tyto koncepty neměli považovat za 

univerzálně platné. 
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10. Abecední seznam užívaných zkratek 

CDA   critical discourse analysis (kritická diskursivní analýza) 

CVVM  Centrum pro výzkum veřejného mínění 

ČR   Česká republika 

ČT   Česká televize 

ČTK   Česká tisková kancelář 

DVTV   Drtinová Veselovský TV 

EBU   European Broadcasting Union (Evropská vysílací unie) 

EFJ   European Federation of Journalists (Evropská federace novinářů)  

EU   Evropská unie 

KSČ   Komunistická strana Československa     

KSČM   Komunistická strana Čech a Moravy    

MFD (MF DNES) Mladá fronta DNES 

MFNV   Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství 

ÚV KSČ  Ústřední výbor Komunistické strany Československa 
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https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FTOP_2016Report_Final_0423

2016.pdf. 

Příloha č. 3: Vývoj důvěry médiím (v %), CVVM (graf) 

Zdroj: TUČEK, Milan. Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2016. 

In: Cvvm.soc.cas.cz [online]. 14. října 2016 [cit. 30. 12. 2016]. Dostupné z: 

http://cvvm.soc.cas.cz/politicke-ostatni/duvera-k-vybranym-institucim-

verejneho-zivota-zari-2016. 

Příloha č. 4: Zítra asi něco koupím, Andrej Babiš (příspěvek na Twitteru) 

Zdroj:  BABIŠ, Andrej. [Zítra asi něco koupím] In: Twitter [online]. 24. 6. 2013 [cit. 9. 

8. 2016]. Dostupné z: 

https://twitter.com/andrejbabis/status/349189222000910336. 

Příloha č. 5: Svobodné fórum, úvodní strana (screenshot) 

Zdroj: Svobodnéfórum.cz [online]. Copyright 2016 © Free Czech Media [cit. 25. 11. 

2016]. Dostupné z: http://svobodneforum.cz/. 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FTOP_2016Report_Final_04232016.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FTOP_2016Report_Final_04232016.pdf
http://cvvm.soc.cas.cz/politicke-ostatni/duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-zari-2016
http://cvvm.soc.cas.cz/politicke-ostatni/duvera-k-vybranym-institucim-verejneho-zivota-zari-2016
https://twitter.com/andrejbabis/status/349189222000910336
http://svobodneforum.cz/
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Příloha č. 6: INFO.CZ, marketingová kampaň (obrázek) 

Zdroj: Spuštění nového zpravodajského portálu INFO.CZ podpoří kampaň za 14 

milionů. In: CNCenter.cz [online]. 21. listopadu 2016 [cit. 30. 12. 2016]. 

Dostupné z: http://www.cncenter.cz/clanek/2380/spusteni-noveho-

zpravodajskeho-portalu-info-cz-podpori-kampan-za-14-milionu. 

Příloha č. 7: In medias res, Dalibor Balšínek (příspěvek na Twitteru) 

 

Zdroj: BALŠÍNEK, Dalibor. [In medias res…] In: Twitter [online]. 19. 12. 2013 [cit. 

26. 11. 2016]. Dostupné z: 

https://twitter.com/balsinek/status/413655504767156224.    

Příloha č. 8: Zítra asi něco spustím, Dalibor Balšínek (příspěvek na Twitteru) 

Zdroj: BALŠÍNEK, Dalibor. [Zítra asi něco spustím] In: Twitter [online]. 16. 3. 2014 

18:14 [cit. 26. 11. 2016]. Dostupné z: 

https://twitter.com/balsinek/status/445246776896159744.    

Příloha č. 9:  Kódovací arch (tabulka) 
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15. Přílohy 

Příloha č. 1: Pyramida komunikace: masová komunikace je jedním z mála příkladů 

celospolečenské komunikace (schéma) 

 

 

 

málo případů 

 

 

 

 

 

 

celospolečenská 

(např. masová) 

komunikace 

 

 

institucionální/organizační  

komunikace (např. politické systémy 

nebo podnikatelské firmy) 

 

 

meziskupinová komunikace 

(např. v rámci místní komunity) 

 

 

skupinová komunikace (např. uvnitř rodiny) 

 

 

interpersonální komunikace (např. dyadická, mezi dvěma lidmi) 

 

 

intrapersonální komunikace (např. zpracování informací) 

 

mnoho případů  

úroveň  

komunikačních  

procesů 
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Příloha č. 2: Globální pokles průměrné hodnoty svobody tisku, Freedom House (graf) 
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Příloha č. 3: Vývoj důvěry médiím (v %), CVVM (graf) 
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Příloha č. 4: Zítra asi něco koupím, Andrej Babiš (příspěvek na Twitteru) 
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Příloha č. 5: Svobodné fórum, úvodní strana (screenshot) 

 

 

Příloha č. 6: INFO.CZ, marketingová kampaň (obrázek) 
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Příloha č. 7: In medias res, Dalibor Balšínek (příspěvek na Twitteru) 

 



101 

 

Příloha č. 8: Zítra asi něco spustím, Dalibor Balšínek (příspěvek na Twitteru) 

 



102 

 

Příloha č. 9: Kódovací arch (tabulka) 

Číslo KLÍČ AUTOR DATUM EVENT AKTÉR ONI MY INTER TEXT TSO KTERÉ UNI VLAST KVALI 

1 Echo24<OR>Balšínek mav 7.11.2013 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano my + 

2 Echo24<OR>Balšínek red 7.11.2013 obecné ano ano ano ano oni - ano nezávislost  ano ano my+ 

         

0 

 

obecné 

  

oni - 

 
          

kontrola 

   3 Echo24<OR>Balšínek 
KAISER, Daniel 7.11.2013 obecné ano ano ne ano oni - ano nezávislost  ano ne oni - 

 
        

0 

 

informace 

   
 

          

obecné 

   4 Echo24<OR>Balšínek 
VANČOVÁ, Anička 8.11.2013 konkrétní ano ano ano ano my + ano nezávislost  ano ano my + 

 
        

oni - 

     
 

        

0 

     5 Echo24<OR>Balšínek 
Domácí 11.11.2013 konkrétní ano ne ne ano my + ne _ _ ano 0 

 
        

oni - 

     6 Echo24<OR>Balšínek 
neuveden 11.11.2013 konkrétní ano ne ne ne _ ne _ _ ano 0 

               7 Echo24<OR>Balšínek 
HVÍŽĎALA, Karel 11.11.2013 obecné ano ne ne ano 0 ano obecné ano ne 0 

 
          

kontrola 

   8 Echo24<OR>Balšínek 
ČTK 13.11.2013 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ne 0 

9 Echo24<OR>Balšínek 
JIŘIČKA, Jan 13.11.2013 konkrétní ano ne ano ano my + ne _ _ ano my + 

10 Echo24<OR>Balšínek 
ČTK 13.11.2013 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano 0 

11 Echo24<OR>Balšínek 
HVÍŽĎALA, Karel 13.11.2013 obecné ano ne ne ano 0 ne _ _ ne 0 

12 Echo24<OR>Balšínek 
mav 13.11.2013 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano 0 

13 Echo24<OR>Balšínek 
ČTK 14.11.2013 konkrétní ano ne ne ano my + ano nezávislost ano ano my + 

14 Echo24<OR>Balšínek 
neuveden 14.11.2013 konkrétní ne ne ne ano _ ne _ _ 0 _ 

15 Echo24<OR>Balšínek 
ČT 24 15.11.2013 konkrétní ano ano ano ano oni - ano nezávislost ano ne my + 

         

my + 

 

informace 

   

         

0 

 

obecné 
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Číslo KLÍČ AUTOR DATUM EVENT AKTÉR ONI MY INTER TEXT TSO KTERÉ UNI VLAST KVALI 

16 Echo24<OR>Balšínek 
red, ČTK 19.11.2013 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano 0 

17 Echo24<OR>Balšínek 
ČTK 20.11.2013 konkrétní ano ano ano ano my + ano nezávislost ano ano my + 

         

oni - 

     
18 

Echo24<OR>Balšínek 
Radiožurnál 26.11.2013 konkrétní ano ano ano ano my + ano obecné ano ano my + 

           

informace 

   
19 

Echo24<OR>Balšínek 
KAISER, Daniel 28.11.2013 konkrétní ano ano ano ano oni - ano nezávislost ne ne my + 

           

kontrola 

   

           

objektivita 

   
20 

Echo24<OR>Balšínek 
ČTK 10.12.2013 konkrétní ano ne ne ne _ ne _ _ ne 0 

21 

Echo24<OR>Balšínek VANÍČKOVÁ, 

Lucie, KŘÍŽOVÁ 

Kristýna a 

LAFANTOVÁ, 

Marie 16.12.2013 obecné ano ne ne ne _ ne _ _ ano 0 

22 
Echo24<OR>Balšínek 

ČTK 19.12.2013 konkrétní ano ne ano ano my + ne _ _ ano my + 

23 Echo24<OR>Balšínek POLÁK, Radek 19.12.2013 konkrétní ano ne ne ano oni - ne _ _ ano 0 

24 Echo24<OR>Balšínek Radiožurnál 20.12.2013 obecné ano ano ano ano oni - ne _ _ ne 0 

         

0 

     
25 Echo24<OR>Balšínek SMLSAL, Matěj 26.12.2013 obecné ano ne ne ne _ ne _ _ ne 0 

26 Echo24<OR>Balšínek jpo 31.12.2013 obecné ano ne ne ano 0 ne _ _ ne 0 

27 Echo24<OR>Balšínek KLÍMA, Michal 3.1.2014 obecné ano ano ano ano 0 ano informace ano ne my + 

           

nezávislost 

   

           

pluralita 

   
28 Echo24<OR>Balšínek mav 15.1.2014 konkrétní ano ne ne ano my + ne _ _ 0 0 

29 Echo24<OR>Balšínek ČTK 17.1.2014 konkrétní ano ne ano ano my + ne _ _ ano my + 

30 Echo24<OR>Balšínek PATERA, Jan 21.1.2014 konkrétní ano ne ano ano my + ne _ _ 0 my + 

31 Echo24<OR>Balšínek HRONÍK, Jiří 23.1.2014 obecné ano ne ne ano 0 ne _ _ ne 0 

32 Echo24<OR>Balšínek mav 13.2.2014 konkrétní ne ne ne ano _ ne _ _ 0 _ 

33 Echo24<OR>Balšínek 

VOJTĚCHOVSKÁ, 

Martina 20.2.2014 konkrétní ano ano ano ano my + ano nezávislost ano ne my + 
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Číslo KLÍČ AUTOR DATUM EVENT AKTÉR ONI MY INTER TEXT TSO KTERÉ UNI VLAST KVALI 

           

obecné 

   
34 Echo24<OR>Balšínek SLÍŽEK, David 25.2.2014 konkrétní ano ano ano ano my + ano nezávislost ano ne my + 

           

obecné 

   

35 Echo24<OR>Balšínek 

HOŘOVSKÁ, 

Kristýna 10.3.2014 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano 0 

36 Echo24<OR>Balšínek rap 17.3.2014 konkrétní ne ne ne ano _ ne _ _ 0 my + 

37 Echo24<OR>Balšínek mav 17.3.2014 konkrétní ano ano ano ano my + ano obecné ano ano my + 

38 Echo24<OR>Balšínek Radiožurnál 17.3.2014 konkrétní ano ano ano ano 0 ano nezávislost ano ne my + 

39 Echo24<OR>Balšínek CVRČEK, Miroslav 20.3.2014 konkrétní ano ano ano ano my + ne _ _ ne my + 

40 Echo24<OR>Balšínek BALŠÍNEK, Dalibor 24.3.2014 konkrétní ano ano ano ano oni - ano kontrola ano ne my + 

              

oni - 

41 Echo24<OR>Balšínek ŠKRABAL, Karel 25.3.2014 konkrétní ano ano ne ano oni - ano nezávislost ano ne oni - 

42 Echo24<OR>Balšínek KRUPKA, Jaroslav 25.3.2014 konkrétní ano ano ano ano oni - ano nezávislost ano ano oni - 

         

my + 

     
43 Echo24<OR>Balšínek DOLEŽAL, Jiří X. 25.3.2014 konkrétní ano ano ano ano oni - ne _ _ ano oni - 

44 Echo24<OR>Balšínek HRONÍK, Jiří 26.3.2014 konkrétní ano ne ne ano oni - ano nezávislost ano ano 0 

45 Echo24<OR>Balšínek mav 26.3.2014 konkrétní ano ano ne ano oni - ano nezávislost ano ano 0 

46 Echo24<OR>Balšínek 

DOLEŽAL, 

Bohumil 26.3.2014 konkrétní ano ano ne ano oni - ne _ _ ano oni - 

              

0 

47 Echo24<OR>Balšínek WERNER, Lukáš 27.3.2014 konkrétní ano ano ne ano oni - ne _ _ 0 0 

48 Echo24<OR>Balšínek jav 27.3.2014 konkrétní ano ano ne ano oni - ne _ _ ano oni - 

49 Echo24<OR>Balšínek DOLEŽAL, Jiří X. 27.3.2014 konkrétní ano ano ne ano oni - ano nezávislost ano ano oni - 

50 Echo24<OR>Balšínek 

DOLEŽAL, 

Bohumil 30.3.2014 konkrétní ano ano ano ano oni - ne _ _ ano oni - 

              

my + 

51 Echo24<OR>Balšínek tyk 2.4.2014 konkréní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano 0 

52 Echo24<OR>Balšínek Echo24.cz, ČTK 4.4.2014 konkrétní ano ano ne ano 0 ne _ _ ano 0 

53 Echo24<OR>Balšínek mav 4.4.2014 obecné ne ne ne ano _ ne _ _ 0 0 

54 Echo24<OR>Balšínek NEUMANN, Ondřej 15.4.2014 konkrétní ano ano ne ano oni - ne _ _ ano 0 
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Číslo KLÍČ AUTOR DATUM EVENT AKTÉR ONI MY INTER TEXT TSO KTERÉ UNI VLAST KVALI 

55 Magazín Reportér<OR>Čásenský ČT 1 4.11.2013 konkrétní ano ano ne ano my + ano nezávislost ano ne my + 

56 Magazín Reportér<OR>Čásenský 

ČRo, KROC, 

Vladimír a 

SKALICKÝ, Matěj 7.11.2013 konkrétní ano ano ano ano my + ne _ _ ano my + 

57 Magazín Reportér<OR>Čásenský SLÍŽEK, David 7.11.2013 konkrétní ne ne ne ano _ ne _ _ ano _ 

58 Magazín Reportér<OR>Čásenský HRONÍK, Jiří 9.11.2013 konkrétní ano ne ne ano 0 ano nezávislost ne ne 0 

           

veřejný 

zájem 

   
59 Magazín Reportér<OR>Čásenský jno 15.11.2013 konkrétní ano ano ano ano oni - ano nezávislost ano ano my + 

         

my + 

     
60 Magazín Reportér<OR>Čásenský ŠILHAN, Jan 16.11.2013 konkrétní ano ano ano ano ano ne _ _ ano 0 

61 Magazín Reportér<OR>Čásenský SMLSAL, Matěj 20.11.2013 obecné ne ne ne ano _ ano 

veřejná 

služba ano 0 _ 

62 Magazín Reportér<OR>Čásenský ČERNÝ, Aleš 21.11.2013 obecné ne ne ne ano _ ano objektivita ano 0 _ 

           

pluralita 

   

           

veřejný 

zájem 

   

           

informace 

   

63 Magazín Reportér<OR>Čásenský 

FIRBACHEROVÁ, 

Pavla a 

HROMÁDKA, 

Martin 25.11.2013 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano 0 

64 Magazín Reportér<OR>Čásenský ČT 24 26.11.2013 konkrétní ano ano ano ano oni - ne _ _ ano 0 

65 Magazín Reportér<OR>Čásenský 

VOJTĚCHOVSKÁ, 

Martina 11.12.2013 konkrétní ano ne ano ano my + ano kontrola ano ne 0 

           

nezávislost 

  

my + 

              

oni - 

66 Magazín Reportér<OR>Čásenský mav 30.12.2013 obecné ne ne ne ne _ ne _ _ ano _ 

67 Magazín Reportér<OR>Čásenský DOČEKAL, Daniel 14.1.2014 obecné ano ne ne ne _ ne _ _ ano 0 

68 Magazín Reportér<OR>Čásenský KOMÁREK, Michal 16.1.2014 obecné ano ne ne ano 0 ano nezávislost ne ne 0 

           

objektivita 

   

           

veřejná 

služba 
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Číslo KLÍČ AUTOR DATUM EVENT AKTÉR ONI MY INTER TEXT TSO KTERÉ UNI VLAST KVALI 

           

informace 

   

           

pluralita 

   
69 Magazín Reportér<OR>Čásenský ČTK 6.5.2014 konkrétní ano ne ano ano my + ne _ _ ano my + 

70 Magazín Reportér<OR>Čásenský ČTK 26.5.2014 konkrétní ano ano ano ano my + ne _ _ ano my + 

71 Magazín Reportér<OR>Čásenský taz 27.5.2014 konkrétní ne ne ne ne _ ne _ _ ne _ 

72 Magazín Reportér<OR>Čásenský neuveden 27.5.2014 obecné ne ne ne ne _ ne _ _ ne _ 

73 Magazín Reportér<OR>Čásenský 

VOJTĚCHOVSKÁ, 

Martina 3.6.2014 konkrétní ano ne ano ano my + ne _ _ ne my + 

74 Magazín Reportér<OR>Čásenský vfe, ČTK 28.7.2014 konkrétní ne ne ne ano _ ano nezávislost ano 0 _ 

           

informace 

   
75 Magazín Reportér<OR>Čásenský HRBÁČEK, Jan 1.9.2014 konkrétní ano ano ano ano my + ano kontrola ano ano my + 

         

oni - 

 

nezávislost 

   
76 Magazín Reportér<OR>Čásenský neuveden 1.9.2014 konkrétní ne ne ne ne _ ne _ _ 0 _ 

77 Magazín Reportér<OR>Čásenský HRBÁČEK, Jan 9.9.2014 konkrétní ano ne ano ano my + ne _ _ ano my + 

78 Magazín Reportér<OR>Čásenský Radiožurnál 15.9.2014 konkrétní ano ne ano ano my + ne _ _ ano my + 

79 Magazín Reportér<OR>Čásenský Lidovky.cz, ČTK 16.9.2014 konkrétní ano ne ano ano my + ano nezávislost ano ano my + 

           

pluralita 

   
80 Magazín Reportér<OR>Čásenský mav 16.9.2014 konkrétní ano ne ne ne _ ne _ _ 0 0 

81 Magazín Reportér<OR>Čásenský BERÁNEK, Jan 18.9.2014 konkrétní ano ano ano ano my + ne _ _ ano my + 

         

oni - 

     

82 Magazín Reportér<OR>Čásenský 

HOŘOVSKÁ, 

Kristýna 13.10.2014 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ 0 0 

83 Neovlivní.cz<OR>Slonková KUPKA, Petr 9.6.2014 konkrétní ano ano ano ano oni - ano objektivita ano ano 0 

84 Neovlivní.cz<OR>Slonková TABERY, Erik 9.6.2014 obecné ano ano ne ano oni - ano pluralita ano ano 0 

           

nezávislost 

   

           

kontrola 

   
85 Neovlivní.cz<OR>Slonková VANČOVÁ, Anička 13.6.2014 konkrétní ne ne ne ano _ ano nezávislost ne ano _ 

           

kontrola 

   
86 Neovlivní.cz<OR>Slonková vfe 18.6.2014 obecné ne ne ne ano _ ano obecné ano ano _ 
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Číslo KLÍČ AUTOR DATUM EVENT AKTÉR ONI MY INTER TEXT TSO KTERÉ UNI VLAST KVALI 

           

kontrola 

   
87 Neovlivní.cz<OR>Slonková stu, fil 25.6.2014 obecné ne ne ne ano _ ne _ _ 0 _ 

88 Neovlivní.cz<OR>Slonková zš 30.6.2014 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ 0 0 

89 Neovlivní.cz<OR>Slonková Echo24, ČTK 30.6.2014 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano my + 

90 Neovlivní.cz<OR>Slonková ČTK, jih, bru 30.6.2014 konkrétní ano ne ne ano 0 ano nezávislost ano ano my + 

91 Neovlivní.cz<OR>Slonková NEUMANN, Ondřej 2.7.2014 konkrétní ano ano ne ano 0 ano 

veřejný 

zájem ano ano 0 

           

obecné 

   
92 Neovlivní.cz<OR>Slonková MF DNES 3.7.2014 konkrétní ano ne ne ano 0 ano nezávislost ano ano my + 

93 Neovlivní.cz<OR>Slonková Reportéři ČT 14.7.2014 konkrétní ano ano ne ano my + ano nezávislost ano ano my + 

         

oni - 

 

kontrola 

   
94 Neovlivní.cz<OR>Slonková vam 28.7.2014 obecné ne ne ne ano _ ano nezávislost ano 0 _ 

95 Neovlivní.cz<OR>Slonková ŠVEC, Pavel 28.7.2014 obecné ano ne ne ano my + ano nezávislost ano 0 0 

           

kontrola 

   

           

veřejný 

zájem 

   
96 Neovlivní.cz<OR>Slonková KAISER, Daniel 3.8.2014 konkrétní ano ano ne ano oni - ano obecné ano ano oni - 

97 Neovlivní.cz<OR>Slonková neuveden 7.8.2014 konkrétní ano ano ne ano oni - ne _ _ ano oni - 

98 Neovlivní.cz<OR>Slonková Radiožurnál 29.8.2014 konkrétní ano ano ne ano 0 ne _ _ ano 0 

99 Neovlivní.cz<OR>Slonková Echo24, ČTK 11.9.2014 konkrétní ano ano ano ano 0 ano nezávislost ano ano 0 

100 Neovlivní.cz<OR>Slonková Echo24, ČTK 17.9.2014 konkrétní ano ano 

 

ano oni - ano obecné ano ano 0 

101 Neovlivní.cz<OR>Slonková DSSS 5.10.2014 obecné ano ano ano ano oni - ano nezávislost ano ano oni - 

              

my + 

102 Neovlivní.cz<OR>Slonková 

VOJTĚCHOVSKÁ, 

Martina 14.10.2014 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano 0 

103 Neovlivní.cz<OR>Slonková ČTK 17.10.2014 konkrétní ano ne ano ano 0 ano nezávislost ano ano 0 

104 Neovlivní.cz<OR>Slonková ČTK 29.10.2014 konkrétní ne ne ne ano _ ano 

veřejný 

zájem ne 0 _ 

105 Neovlivní.cz<OR>Slonková ČTK, Echo24 6.11.2014 konkrétní ano ne ne ano my + ne _ _ ano my + 

106 Neovlivní.cz<OR>Slonková Echo24, ČTK 7.11.2014 konkrétní ano ano ne ano oni - ne _ _ ano 0 
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Číslo KLÍČ AUTOR DATUM EVENT AKTÉR ONI MY INTER TEXT TSO KTERÉ UNI VLAST KVALI 

107 Neovlivní.cz<OR>Slonková 

ŠULCOVÁ, Helena 

a kap 7.11.2014 konkrétní ano ne ano ano my + ano obecné ano ano my + 

108 Neovlivní.cz<OR>Slonková PEČINKA, Bohumil 13.11.2014 obecné ne ne ne ano _ ano obecné ne ne _ 

109 Neovlivní.cz<OR>Slonková NEUMANN, Ondřej 21.12.2014 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano 0 

110 Neovlivní.cz<OR>Slonková Lidovky.cz, ČTK 22.12.2014 obecné ano ne ne ne _ ne _ _ ano 0 

111 Neovlivní.cz<OR>Slonková PŮR, Michal 23.12.2014 obecné ano ne ne ano 0 ano obecné ano ano 0 

           

pluralita 

   

112 Neovlivní.cz<OR>Slonková 

KLEVISOVÁ, Naďa 

a kol. 31.12.2014 obecné ano ano ne ano 0 ano obecné ano ano 0 

113 Neovlivní.cz<OR>Slonková NEUMANN, Ondřej 7.2.2015 konkrétní ano ano ne ano oni - ano nezávislost ano ano oni - 

114 Neovlivní.cz<OR>Slonková HÁJEK, Petr 11.2.2015 konkrétní ano ne ne ano 0 ne _ _ ano 0 

115 Neovlivní.cz<OR>Slonková ČTK 17.2.2015 konkrétní ano ano ano ano my + ano nezávislost ano ano my + 

         

oni - 

     
116 Neovlivní.cz<OR>Slonková kou, ucho24.cz 23.2.2015 konkrétní ano ano ne ano oni - ano nezávislost ano ano 0 

117 Neovlivní.cz<OR>Slonková Radiožurnál 2.3.2015 konkrétní ano ano ano ano my + ano nezávislost ano ano my + 

           

obecné 

   
118 Neovlivní.cz<OR>Slonková SLÍŽEK, David 3.3.2015 konkrétní ano ne ano ano my + ano nezávislost ano 0 my + 

           

informace 

   
119 Neovlivní.cz<OR>Slonková Lidovky.cz, ČTK 9.3.2015 konkrétní ano ne ano ano my + ne _ _ 0 my + 

120 Neovlivní.cz<OR>Slonková 

DOLEŽAL, 

Bohumil 16.3.2015 konkrétní ano ano ano ano 0 ano nezávislost ano ne oni - 

           

kontrola 

   
121 Neovlivní.cz<OR>Slonková ste 27.3.2015 konkrétní ano ano ne ano 0 ne _ _ ano 0 

122 Neovlivní.cz<OR>Slonková HRONÍK, Jiří 28.3.2015 obecné ne ne ne ano _ ano objektivita ano 0 _ 

           

pluralita 

   

           

informace 

   
123 Neovlivní.cz<OR>Slonková red 1.4.2015 konkrétní ano ano ne ano oni - ne _ _ ano 0 

124 Neovlivní.cz<OR>Slonková mav 2.4.2015 obecné ano ano ano ano oni - ano nezávislost ano ano 0 

         

my + 

     


