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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem tzv. radničních periodik, neboli periodiky  

územních správních celků, jak je definuje novela tiskového zákona účinná od roku 

2013. Podle tiskového zákona je úlohou těchto periodik přinášet objektivní a vyvážené 

informace o samosprávním celku a zároveň poskytovat přiměřený prostor pro sdělení, 

které vyjadřují názory členů místního zastupitelstva. V minulosti bývala tato periodika 

předmětem kritiky převážně z toho důvodu, že je vládnoucí politické reprezentace 

zneužívaly k vlastnímu politickému PR, které tak bylo hrazeno z veřejných financí. Na 

funkci těchto periodik pro občanskou společnost a místní komunity bylo dosud 

nahlíženo především tímto prizmatem.  

Ve své práci jsem se proto zaměřila mimo jiné na stránku jejich postupné 

profesionalizace, kterou nedávná novela tiskového zákona podpořila. Metodou 

dotazníkového šetření mezi redaktory radničních periodik aktuálně vycházejících v 

Praze zkoumám pozadí jejich vzniku, organizaci a personální zajištění redakcí i 

mechanismy kontroly plnění zákonných požadavků objektivity a vyváženosti. Kromě 

dotazníkové šetření předkládám také případovou studii časopisu Hobulet, vydávaného 

úřadem městské části Praha 7, který lze považovat za případ progresivní praxe na tomto 

poli. V teoretické části práce detailně popisuje aktuální právní rámec vydávání těchto 

periodik a navrhuje jeho další zpřesnění.  

 

 

 

 
 
 
 



   

 
Abstract 
 

This master thesis deals with the phenomenon of journals published by local 

municipalities, defined in a recent amendment to the Press Act in the legal order of the 

Czech Republic as “journals of territorial administrative units”. According to the press 

law the purpose of these journals is to deliver information about the self-governing unit 

while providing adequate space for presenting opinions and views of all ideological 

spectrum of the local council.  

These journals were recently criticized for being abused by the ruling political 

representation and being misused as a form of political PR rather than an independent 

news platform.  

My research is focused on their gradual professionalization that was recently 

encouraged by the changes in the Czech law. The research is based on a survey of 

editors of these journals. In the survey I investigated the background of the content 

production of these journals, various aspects of their organization, details about staff 

editors and their reflection on the topic, as well as control mechanisms that are set to 

ensure the statutory requirements of objectivity and impartiality. In addition to the 

survey, I also present a brief case study of the Hobulet magazine, published in the 

Prague 7 district, which is considered to be a progressive example of the genre. The 

theoretical chapter of the thesis describes the current legal framework for publishing 

these journals in detail and suggests its further refinement. 
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Úvod 

    

V této diplomové práci se budu zabývat tématem tzv. periodik územně správních 

celků neboli radničních periodik1, jak jsou tato specifická tištěná média veřejném 

diskurzu označována. Tato periodika mají jeden důležitý společný jmenovatel – a 

sice jsou vydávána městským částmi, obcemi nebo kraji, financována z veřejných 

rozpočtů, a jejich účelem je oficiálně ve veřejném zájmu objektivně a vyváženě 

informovat své obyvatele o dění ve svých oblastech působnosti.2 S ohledem na tuto 

skutečnost je zřejmé, že se jedná v mnoha směrech o výjimečný druh tištěných 

periodik, který nepodléhá běžným tržním principům, a naopak se na něj dají uplatnit 

zákonitosti spjaté spíše s veřejnoprávními médii.  

     Ačkoli tato periodika, s velmi specifickým postavením v české mediální krajině, 

existují svobodně již od raných devadesátých let3, až v posledním desetiletí se 

dostávají do popředí zájmu badatelů i zástupců neziskového sektoru, kteří teprve 

nedávno docílili upřesnění jejich definice v tiskovém zákonu. Radniční zpravodaje  

byly v minulosti předmětem kritiky pro jejich tendenci fungovat jako „hlásné 

trouby“ starostů a radních, kteří jsou i v současnosti často obviňováni z toho, že si 

pomocí těchto periodik z veřejných peněz vedou vlastní politickou kampaň, jelikož 

mají moc ovlivňovat jejich obsah. Je evidentní, že tato periodika balancují na hranici 

„nezávislé“ žurnalistiky a politického PR a je místy těžké načrtnout jasnou hranici 

mezi těmito dvěma druhy obsahů.  

                                                
1 Oficiální název těchto periodic daný tiskovým zákonem zní “periodika územních správních celků”. Pro 
účely této práce ale budu používat také tento zkrácený, dnes již ustálený výraz „radniční periodika“. Dále 

2 Zákon č. 46/2000: Tiskový zákon. In: . Portál veřejné správy, 2000. Dostupné také z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=46~2F2000&part=&name=&rpp=15 
3 Databáze periodického tisku pro veřejnost. Ministerstvo kultury [online]. [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: 
https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html 
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     I proto mezi lety 2006 a 2014 provedla organizace Oživení, o. s., dvě rozsáhlé 

celorepublikové studie,4 které prokázaly, že tato periodika opravdu jsou do značné míry 

zneužívána místní politickou reprezentací a snad i tyto výzkumy zprostředkovaně vedly 

k přijetí novely tiskového zákona, která jejich vydavatelům – tedy obcím, městským 

částem a krajům – dnes výslovně ukládá povinnost informovat objektivně a vyváženě a 

také umožnit přístup do periodika všem názorovým proudům, zastoupeným v politické 

samosprávě.  

     Kromě informování o politickém dění jsou tato periodika také často jediným zdrojem  

zpráv ze života v městských částech a skýtají potenciál pro utužování komunit, rozvoj 

místních společenství i podnikání a v ideálním případě pro rozvoj občanské společnosti, 

která participuje na věcech veřejných. Je však otázkou, do jaké míry si tvůrci periodik – 

a vydavatelé – tento potenciál uvědomují a jak jej rozvíjejí.  

V první kapitole této tedy práce nejprve ukotvuji téma do kontextu mediální teorie a 

teorie žurnalistiky a dále popisuji aktuální právní rámec, který se na tato periodika 

vztahuje. Ve třetí kapitole popisuji metody, které jsem použila pro vlastní výzkum. 

Rozhodla jsem se pro metodu dotazníkového šetření mezi šéfredaktory radničních 

periodik, které aktuálně vycházejí na území hlavního města Prahy. Na základě poznatků 

z dotazníků jsem dále vytvořila kritéria pro vlastní škálu profesionalizace radničních 

periodik a rozřadila tituly do tří kategorií – profesionalizovaná periodika, sředně 

profesionalizovaná a neprofesionalizovaná.  Zjištění z dotazníkového šetření pak 

podporuji a zpřesňují pomocí případové studie časopisu Hobulet, který vydává městská 

část Praha 7. Případová studie vychází především z hloubkových rozhovorů, které jsem 

vedla s šéfredaktorkou, redaktorem, předsedkyní redakční rady a tiskovým mluvčím 

městské části.   

 

 

                                                
4	KAMENÍK,	Martin	a	Oldřich	KUŽÍLEK.	Komu	slouží	radniční	noviny:	Analýza	radničních	periodik	
2014.	Praha:	Oživení	o.s.,	2015.	ISBN	978-80-88100-02-7. 
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     V průběhu práce na tématu a výzkumu jsem se postupně odchýlila od původních 

tezí. Hlavní téma práce i hlavní výzkumnou metodu jsem zachovala, finální uspořádání, 

obsah i názvy některých kapitol se však liší. Předně, práci odevzdávám oproti očekávání 

v pozdějším termínu, čemuž přizpůsobuji vzorek zkoumaných periodik.  

 

     V teoretické části jsem se rozhodla zaměřit na praktickou stránku problému, tedy 

především na současný legislativní rámec a možnosti jeho další zpřesnění. Z toho 

důvodu se další teorii k tématu věnuji poměrně stručně – koncept veřejného zájmu ani 

„public relations“ nerozebírám v samostatných kapitolách, ale spíše se vynořují napříč 

prací za předpokladu, že čtenář je s významem těchto obecných pojmů obeznámen. 

Oproti původním tezím se příliš detailně nevěnuji ani konceptu lokálního žurnalistiky. 

  

     Výzkumnou část práce jsem naopak oproti původnímu plánu obohatila o zmíněnou 

případovou studii periodika městské části Praha 7 Hobulet, která mi umožnila poukázat 

na praktické využití legislativních norem v konkrétním případě a zároveň nastínit prvky, 

které podobu a kvalitu radničních periodik významně ovlivňují, avšak nejsou nařízené 

ani vymahatelné pomocí zákonů. Těmto změnám jsem přizpůsobila také výběr 

literatury. 
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1. TEORETICKÁ KAPITOLA: Tisk sloužící veřejnosti? 

  

1. 1. Radniční periodika z pohledu příjemce, úvaha o cílové 

skupině  
 

    Pro začátek teoretické úvahy o mediálním formátu tzv. radničních periodik se nejprve 

zamyslím nad situací, v jakém se s těmito nejčastěji setkáváme jako příjemci: přijdou 

nám zdarma a bez vyžádání do schránky, podobně jako leták na zlevněné zboží 

v místním supermarketu. Jediné, co musíme udělat pro to, abychom vešli s tímto 

médiem do dialogu, je ho otevřít a začíst se. Zaujme nás? Bude nás jeho obsah bavit a 

zajímat? Koupili bychom si takový časopis, kdyby byl na stánku v naší čtvrti 

v konkurenci jiných magazínů? Přináší nám něco podstatného? Anebo se nám radnice 

snaží touto de facto násilnou formou podsouvat „reklamu“ na svou činnost? Má to být 

reklamní nosič, potažmo PR periodikum propagující nepopulární produkt, kterým se 

v dnešní době stává politika?  

 

Vzhledem k tomu, že radniční periodika5 jsou financována z veřejných prostředků, 

rozpočtů místních samospráv, nemělo by se jednat o reklamu ani PR aktuálně 

vládnoucích koalic či stran, v čele se starostou. Na druhou stranu je to svébytný kanál, 

kterým vládnoucí tým politiků šíří informace o své činnosti a dění v místě, jehož správa 

jim byla ve svobodných volbách občany svěřena. Hranice mezi informačním médiem 

svobodné povahy a nástrojem tzv. public relations6 je v případě radničních periodik 

mnohdy tenká, a proto je také v posledních letech bedlivě střežená veřejností z řad 

neziskových organizací, které se věnují monitorování korupčních příležitostí a 

zneužívání veřejné moci v této oblasti.  

 
                                                
 
6 MCELREATH,	 Mark	 P.	 Managing	 systematic	 and	 ethical	 public	 relations	 campaigns.	 Madison:	
Brown,	c1997.	ISBN	06-972-8882-X.   
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     Z hlediska cílové skupiny se tato média chovají podobně, jako komerční tisk – chtějí 

být pro všechny, kdo se zajímají o veřejné dění, bez rozdílu pohlaví, životní úrovně, 

věku, společenského statusu. Jediným pojítkem cílové skupiny těchto periodik je 

příslušnost k dané městské části. Z tohoto hlediska vychází i základní rámec jejich 

nastolování jejich agendy – nepíše se v nich o tématech za hranicemi dané městské části 

(obce, kraje).  Tvůrci těchto periodik žijí v domnění, že příjemce jimi komunikovaný 

obsah zajímá už jenom proto, že žije v dané čtvrti. Není to chiméra? Je pravda, že ti, 

kteří vyhodí časopis do koše společně s letákem supermarketu, nejsou cílovou skupinou 

sdělení? Anebo se jenom sdělení nedokázalo svou formou či obsahem trefit do jejich 

zájmu a vkusu?  

  

     Není úkolem těchto periodik vzbudit zájem o dění v našem bezprostředním okolí, i 

kdyby za tímto „vyšším“ účelem oscilovala na hranici politického PR?7 Tato periodika 

mají potenciál prohlubovat v občanech povědomí o tom, že nejsou jenom občany 

Českého státu a Evropské unie, ale že jsou také občany svého kraje, města a zároveň 

součástí ještě menší jednotky – městské části.  Jinak řečeno komuny, ve které všichni 

máme svůj hlas, minimálně jednou za čtyři roky u voleb.  

 

1. 2. „Lokální veřejnoprávní tisk“ v kontextu žurnalistické 

teorie  
 

     Mluvíme-li o radničních periodikách, pohybujeme se vždy na poli lokálního tisku8. 

Oproti standardnímu vymezení tohoto pojmu v žurnalistické teorii to ale většinou 

nejsou deníky a především nepodléhají klasické tržní logice, nesoutěží o čtenáře a 

nejsou závislá na inzerci. S klasickým lokálním tiskem ale mají společnou svou 

lokálnost – pokrývají lokální témata, nejsou k sehnání mimo danou oblast (když 

nepočítáme zveřejňovaná PDF na internetu) a jsou určená konkrétní skupině obyvatel. 9 

                                                
7	MCELREATH,	Mark	P.	Managing	systematic	and	ethical	public	relations	campaigns.	Madison:	
Brown,	c1997.	ISBN	06-972-8882-X.			
8	NIELSEN,	Rasmus	Kleiss.	Local	Journalism:	The	decline	of	newspapers	and	the	rise	of	the	digital	
media.	London:	I.	B.	Tauris	&	Co.,	2015.	ISBN	978-0-85773-980-3.	
9 FRANKLIN,	Bob,	Martin	HAMER,	Mark	HANNA,	Marie	KINSEY	a	John	E.	RICHARDSON.	Key	
concepts	in	journalism	studies.	London:	Sage	Publications,	2005.	Key	concepts.	ISBN	07-619-4482-
6. 
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     V poslední době se také často hovoří o důležitosti moci lokálních médií pro zdravé 

fungování místní demokracie, jako nejmenšího prvku, na kterém je demokratické 

zřízení postaveno. Výzkumy ukazují10, že lidé chtějí věrohodné, profesionální zprávy z 

vlastní komunity, kterým mohou věřit. Když čtou o něčem, co sami znají, mají pocit, že 

k tématu sami mohou přispět a o vývoj těchto kauz se pak přirozeně zajímají. 

     Pokud taková media v lokalitě absentují, občané mohou mít pocit, že nejsou slyšet a 

jejich problémy nikdo neřeší. Existence zdravých lokálních médií podporuje v občanech 

víru v komunální demokracii, která je pak často vnímána jako podhoubí 

celorepublikové politické scény. Je-li tomu tak, je obzvlášť důležité, aby si politici již 

na této úrovni uvědomovali potřebu nezávislých médií jako čtvrtého pilíře a hlídacího 

psa demokracie, která je pevně zakořeněna v normativní představě o fungování 

moderních demokratických států. Funkci „hlídacích psů“ demokracie však média 

mohou plnit pouze v tom případě, pokud nepodléhají cenzuře a jsou svobodná. 11 

     Fenomén radničních periodik se vyskytuje v různých podobách i v jiných zemích, 

kde rovněž podléhá různé míře regulace ze strany státu. Pro stručné srovnání: ve Francii 

je situace podobná jako v ČR a pokud obec nad 3500 obyvatel vydává jakýkoli věstník 

s lokálními informacemi, musí zajistit přístup opozičních názorů do hlavního proudu, 

bližší způsob jak toto činit, ponechává v gesci místních samospráv. V Británii je zákon 

jasnější a přísně zakazuje municipalitám šířit jakýkoli obsah, který by jakkoli 

zvýhodňoval jedno politické uskupení či názor – lokální časopisy jsou tam publikovány 

v odpolitizované formě, plné anket, tabulek a koncepčních materiálů.12    

                                                
10 DIEHL,	Caroline	a	Natalie	FENTON.	Meeting	the	news	needs	of	local	communities:	New	research	
by	Goldsmiths	Leverhulme	Media	Research	Centre	Commissioned	by	Media	Trust	[online].	London:	
Media	Trust,	2010	[cit.	2017-01-06].	Dostupné	z:	
http://www.mediatrust.org/uploads/128255497549240/original.pdf 

11 Jiné typy lokálních webů, aplikací apod. většinou zasahují pouze omezené publiku a veřejnosti slouží 
pouze tehdy, když vědí, kde je najít. Často se jim nepodaří překročit tento práh, a proto neuspějí, na rozdíl 
od lokálního tisku, jako tradičního a mezigeneračního nosiče.  

	
12	KUŽÍLEK,	Oldřich.	Studie	k	řešení	úkolu:	Zavedení	opatření	proti	zneužívání	radničních	periodik:	
Strategie	vlády	v	boji	proti	korupci	na	období	let	2010	až	2012.	Ministerstvo	kultury	ČR,	2011.	
Dostupné	také	z:	stary.otevrete.cz/downloadfile/analyza-radnicnich-periodik/  
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     Naopak v zemích jako je Polsko, Estonsko nebo Belgie ještě před pěti lety žádná 

zákonná úprava v tomto ohledu neexistovala.13   

 

1. 3. Veřejný zájem a radniční periodika  
 

     Vzhledem k tomu, že lokálním tématům se většinou nevěnují žádná místní média, 

v některých lokalitách mají tato periodika jedinečné postavení informačního monopolu 

o místním dění. Je tedy ve veřejném zájmu, aby takové informování bylo pravdivé, 

nestranné, objektivní a vyvážené – jak nově ukládá také zákon.  

 

                        Veřejný zájem, jakkoli je jeho definice nejasná, je právní pojem, který se hojně 

používá v oblasti médií, etiky, společenské odpověnosti. Některá práva - například na 

ochranu osobnosti, soukromí nebo podnikatelského tajemství - mohou být v mediálním 

diskurzu na úkor tohoto principu upozaděna, pokud je zveřejnění nějaké informace tzv. 

ve veřejném zájmu. V politické rovině mluvíme o veřejném zájmu např. u závažných 

podezření z korupce nebo jiných přečinů či střetu zájmu u politiků, ve veřejném zájmu 

pak je lepší porozumění takové kauze a také odpovědnost politiků veřejnosti, která je do 

funkcí zvolila.  

 

     Při zveřejňování citlivé informace tzv. ve veřejném zájmu, je potřeba důsledně 

odlišovat, zda je zveřejňovaná informace skutečně důležitá a zda není pouze senzační, je 

naprosto nutné pracovat v takovém případě s ověřenými informacemi a dodržovat 

zásady přesnosti, profesionality a vyváženosti v žurnalistice.14  

Možnost dosáhnout v žurnalistice vyváženosti bývá často zpochybňována a ani tato 

práce nepatří k těm, které by tento spor vyřešily. Dokonalá vyváženost je nedosažitelná, 

žurnalistická práce je vždy ovlivněna osobností novináře, mírou jeho vhledu do tématu 

a osobním vnímáním, ať již záměrně či nikoli.15    

                                                
13	tamtéž 
14	FRANKLIN,	Bob,	Martin	HAMER,	Mark	HANNA,	Marie	KINSEY	a	John	E.	RICHARDSON.	Key	
concepts	in	journalism	studies.	London:	Sage	Publications,	2005.	Key	concepts.	ISBN	07-619-4482-
6.	
15	FRANKLIN,	Bob,	Martin	HAMER,	Mark	HANNA,	Marie	KINSEY	a	John	E.	RICHARDSON.	Key	
concepts	in	journalism	studies.	London:	Sage	Publications,	2005.	Key	concepts.	ISBN	07-619-4482-
6. 
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     Je jasné, že tento princip citlivé „práce s informacemi“ a kauzami budou lépe zvládat 

mediální profesionálové se zkušenostmi a vzděláním než úředníci či politici bez tohoto 

know-how, kteří radniční periodika z kapacitních důvodů více či méně často tvoří (o 

čemž tato práce dále pojednává ve výzkumu).  

 

1. 4. Vyváženost radničních periodik 
 

     Na fungování radničních periodik lze vztáhnout známý koncept nastolování agendy 

autorů Maxwella McCombse a Donalda Shawa16, který zjednodušeně znamená, že 

média nám svým obsahem ani tolik neříkají, co si máme myslet, jako spíš o čem máme 

přemýšlet. Jako jakákoliv jiná média svým obsahem přinášejí – anebo nepřinášejí – do 

veřejné debaty určitá témata.   

 

     Cestu určitého tématu na stránky radničního média, a faktory, které ovlivňují 

výslednou podobu zpracování tématu, názorně popíši pomocí následujícího schématu:  

 

Množina možných témat k pokrytí v dané MČ, které odpovídají zaměření 

periodika (čím větší územní správní celek, tím více důležitých témat è  výběr 

tématu redaktorem / lidský faktor 1. / potenciální autocenzura redaktora (pokud je 

téma kontroverzní, redaktoři jej mohou raději „přehlédnout“) è  schválení 

tématu redakční radou periodika (gate keeping na institucionální úrovni, 1. riziko 

vzniku bias TÉMA  î  

            A) NENÍ ZVEŘEJNĚNO 

                                             î  

            B) JE ZVEŘEJNĚNO  

 

Pokud nastane situace B) schéma pokračuje:  

èschopnost a ochota úřadu a politiků spolupracovat na zveřejnění tématu 

èschopnosti a časové možnosti  redaktora dané témata zpracovat è  lidský faktor 

II., schopnost redaktora uchopit téma vyváženě a objektivně, riziko vzniku 2. 

                                                
16	FRANKLIN,	Bob,	Martin	HAMER,	Mark	HANNA,	Marie	KINSEY	a	John	E.	RICHARDSON.	Key	
concepts	in	journalism	studies.	London:	Sage	Publications,	2005.	Key	concepts.	ISBN	07-619-4482-
6.	
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riziko vzniku bias  è  prostor pro zprávu (např. možný rozsah, flexibilita rubrik) -

èvznikne zpráva  è  grafické zpracování a fotografie 3. riziko vzniku bias è 

èvýsledná podoba zprávy / periodika   

 

     Pro další vysvětlení schématu je potřeba blíže popsat tzv. bias17, který zpráva může 

komunikovat. Bias, jako pojem žurnalistické teorie, je v podstatě opakem rovnováhy, 

vyváženosti a objektivity ve zprávě - tedy ideálů, ke kterým by se novinář měl svou 

prací snažit směřovat (a v tomto případě mu to dokonce ukládá zákon).   

Bias můžeme překládat jako vychýlení ve prospěch jednoho možného vnímání 

skutečnosti (např. je sklenice napůl plná, nebo napůl prázdná?).  

 

     K vychýlení zprávy ve prospěch určitého vnímání reality může dojít ze subjektivních 

důvodů (typicky sympatie a vlastní názory redaktora na problematiku), anebo z vnějších 

důvodů (zdroj alternativního názoru na problém nereaguje nebo nechce komunikovat, 

nedostatek času na vyvážené zpracování zprávy, přílišná složitost tématu, které musí být 

nepřiměřeně zjednodušeno pro čtenáře apod.).  

   

     Zjednodušeně – příkladem útvaru s jasným bias v publicistice je komentář, bias ve 

zpravodajství je však nežádoucí jev a redaktoři by měli dělat všechno pro to, aby mu 

předcházeli. Samotný koncept bias však předpokládá existenci nějaké objektivní reality, 

ke které je možné se reportováním přibližovat. Pro účely této práce nebudu dále 

analyzovat možnosti dosažení objektivní pravdy a spokojím se s konstatováním, že 

objektivita a vyváženost ve zpravodajství jsou ideály, ke kterým by novinář měl 

směřovat, jak mu ukládají obecné kodexy novinářské profese a v případě tvůrce 

radničních periodik v ČR i tiskový zákon.  

 

     Nicméně i novináři jsou omylní a zároveň politické uspořádání a kontext, v jakém 

jsou radniční periodika tvořena, se liší případ od případu. Existují tedy více či méně 

příznivé podmínky pro dosažení objektivního a vyváženého – potažmo kvalitního – 

radničního periodika a těmto souvislostem se věnuji v následující kapitole o současném 

legislativním rámci a dále v empirické části této práce.  

 
                                                
17	STREET,	John.	Mass	media,	politics,	and	democracy.	New	York:	Palgrave,	2001,	297	s.	ISBN	03-
336-9305-1.	
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    Ve svém výzkumu, který předkládám v dalších kapitolách této práce, jsem pomocí 

dotazníkového šetření zkoumala, jaké jsou charakteristiky radničních periodik aktuálně 

vycházejících na území hlavního města Prahy, a za tímto účelem jsem si položila mj. 

tyto dílčí otázky:  

• Jak se periodika územně správních celků v Praze od sebe navzájem liší z hlediska 

organizace redakce vůči úřadu MČ? 

• Jakým způsobem je personálně zajištěna tvorba obsahu těchto periodik?  

• Jaké reálné dopady měla novela tiskového z roku 2013 na organizaci a provoz 

těchto periodik?   

• Jaké faktory komplikují tvůrcům těchto periodik práci?  

• Jak šéfredaktoři vnímají svou práci, dosah a účel periodika?  

• Jaká je míra profesionalizace radničních periodik v Praze?  

• Která periodika můžeme označit za „profesionalizovaná“ a která nikoli? 

 

     Dílčí zjištění v tomto výzkumu snad pomůžou objasnit, za jakých podmínek je 

možné vydávat objektivní a vyvážené radniční periodikum, a jaké faktory naopak vedou 

k možnému zneužití veřejných financí ve prospěch určité zájmové skupiny.  

 

     Tato práce staví na zjištění badatelů přede mnou (především Oldřicha Kužílka a 

Martina Kameníka z organizace Oživení o. s.) a má tedy za ověřit jejich závěry na 

dalším, jiném vzorku periodik a redaktorů v jiném čase a prohloubit tak porozumění 

tomuto tématu. Na základě případové studie periodika Hobulet tato práce také 

poukazuje na příklad konkrétní dobré praxe, která se svým provedením (minimálně po 

vizuální stránce) vymyká současnému standardu radničních periodik v Praze.  
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2. Právní souvislosti vydávání periodik územně 
správních celků 

 
 

Vydávání radničních periodik je specifickou činností místních samospráv, 

realizovanou z veřejných prostředků, a proto by měla podléhat také adekvátní regulaci a 

veřejné kontrole. Místní periodika vycházejí již od raných 90. let 20. století, až do 

nedávné doby byl přitom právní rámec pro tuto činnost značně nedostačující. Tato 

situace vyústila v poměrně neutěšený stav tohoto segmentu, který přivedl pracovníky 

akademické sféry, neziskového sektoru, ale i veřejné sféry k vypracování několika 

studií, na základě jejichž znepokojivých výsledků se dodnes vede diskuse o dalších 

zákonných úpravách v této oblasti.  

Organizace Oživení o. s. např. jako jedna z mála provedla celorepublikový výzkum 

radničních periodik dvakrát, poprvé v roce 2006 a podruhé v letech 2013 a 2014 poté, 

co vešla v účinnost novela tiskového zákona upravující podmínky pro vydávání 

radničních periodik. Závěry z komparace obou průzkumů publikovala loni ve studii 

„Komu slouží radniční noviny – analýza radničních periodik 2014“, kde jsou 

formulovány mimo jiné tyto stěžejní závěry: 

• V radničních periodikách dochází k cenzuře a stav se od roku 2006 výrazně 

nezlepšil (50 % periodik neobsahuje žádné alternativní názory, 75 % neobsahuje 

žádné anebo velmi malé procento)  

• Novela tiskového zákona z roku 2013 neměla v absolutních číslech výrazný vliv 

na lepší organizaci a vyváženější obsah periodik 

• Tam, kde došlo ke zlepšení, byly vysledovány pozitivní systémové změny 

(změna složení redakční rady, přijetí kodexu apod.) 

• Redakční rady samy o sobě nejsou dostatečným regulačním mechanismem, 

často jsou konstituovány chybně, nemají potřebný právní status, chybí v nich 

hlas opozice a jejich členové jsou často ve střetu zájmu (typicky úředníci a 

členové vedení radnice, včetně starostů)  

• U více než poloviny periodik není v redakční radě zastoupená opozice a index 

plurality názorů v periodiku je v takových případech až 3x horší než u těch, kde 

pozice je v redakční radě zastoupená  
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• Přítomnost opozice v redakčních radách a také přítomnost střetu zájmů se 

prokázaly jako nejdůležitější faktory pro míru názorové plurality periodika   

• Až dvě třetiny radničních periodik jsou koncipovány apoliticky, neposkytují 

tedy diskusi o místním politickém dění a často ani názory jednotlivých místních 

aktérů, což vyvolává otázky po smysluplnosti vydávání takových magazínů 

z veřejných prostředků.18 

 

Z dosavadního zkoumání vydávání radničních periodik vyvozují odborníci z řad 

organizace Oživení o. s. i další právní znalci shodné obecné závěry, na základě kterých 

je vyslovují potřebu hledat další vhodné formy regulace této činnosti místních 

samospráv:  

 

• Vydavatelé (radnice) často omezují přístup jiných, než pozitivních názorů na 

svou činnost do periodika, což je de facto protiústavní cenzurní praxe    

• Tímto způsobem může docházet k narušení principu rovné politické soutěže a 

zvýhodnění těch, kteří mají moc nad obsahem periodika  

• V důsledku tak může docházet ke zneužívání veřejných prostředků k  propagaci 

určitého politického subjektu, jedince či jedinců  

• Tvůrci obsahu i ti, kdo na něj dohlížejí, jsou často v permanentním střetu zájmů 

svých funkcí  

• Veřejná kontrola a možnost ovlivnit směřování, účel a kvalitu periodika je 

nedostatečná, stejně jako zpětná vazba veřejnosti směrem k vydavateli 

• Vynaložené veřejné prostředky jsou řádově relativně vysoké  

• Lokální média jsou pro veřejnost důležitým zdrojem informací a leží v nich 

velký potenciál pro rozvoj občanské společnosti a politické kultury tzv. zdola. 

  

Právní „vakuum“, které umožnilo tento stav radničních periodik, trvalo více než 20 

let. Zároveň je potřeba si uvědomit, že demokratická pluralitní média v České republice 

40 let neexistovala, stejně jako aktivní a svobodná občanská společnost, což je rys, který 

se v Čechách do jisté míry projevuje dodnes.19  

                                                
18	KAMENÍK, Martin a Oldřich KUŽÍLEK. Komu slouží radniční noviny: Analýza radničních periodik 2014. Praha: 
Oživení o.s., 2015. ISBN 978-80-88100-02-7. 
19 HÁJEK,	Roman	a	Nico	CARPENTIER.	Alternative	mainstream	media	in	the	Czech	Republic:	
beyond	the	dichotomy	of	alterative	and	mainstream	media.	Continuum	[online].	2014,	29(3),	365-
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Obě tyto skutečnosti mohou mít za následek společenskou situaci, kdy 

zmanipulovaná radniční periodika lidé nečtou – anebo čtou mezi řádky, tak jak byli 

zvyklí číst stranický tisk – a spíše v nich hledají praktické informace. Jelikož občané 

nevnímají tato periodika jako otevřenou oboustrannou platformu, kterou by mohli 

ovlivňovat, nepodílí se na jejich směřování. O vnímaní těchto periodik ze strany občanů 

však v podstatě neexistují relevantní sociologická data (při svých tvrzeních vycházím 

z vlastní zkušenosti, z pozorování a z rozhovorů s šéfredaktory, které jsem prováděla 

v rámci empirického výzkumu v této práci).  

 

Pro hledání dalších možných zákonných úprav, které by tuto situaci postupně 

napravovaly, zde nejprve popíši vztah těchto periodik k jednotlivým oblastem práva, 

zákonům a nařízením.  

 

2. 1. Radniční periodika a zákony ČR 
 

Jak již bylo řečeno, vydávání periodik územně správních celků zákon dlouhou dobu 

nijak speciálně nereguloval, toto právní vakuum trvalo v podstatě od 90. let, kdy 

vznikala první periodika tohoto typu20 až do června roku 2013, kdy byla přijata novela 

tiskového zákona, upravující povinnosti vydavatelů místních periodik.   

 

Z odborné diskuse, která novele tiskového předcházela, je patrné, že periodika 

územně správních celků jsou jevem, na který lze pohlížet optikou několika různých 

právních opatření. Odborníci nadále navrhují úpravy těchto dokumentů, které by dále 

zpřesnily právní status těchto speciálních periodik veřejné služby. Zákonné regulace, 

                                                                                                                                          
382	[cit.	2017-01-06].	DOI:	10.1080/10304312.2014.986061.	ISSN	1030-4312.	Dostupné	z:	
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10304312.2014.986061 
20 Z údajů v databázi periodického tisku pro veřejnost pod Ministerstvem kultury vyplývá, že již v letech 
1991 a  1992 vznikala první periodika územních správních celků – za tyto 2 roky např jenom v Praze 
vzniklo 10 takových periodik: Radniční noviny Prahy 3, Újezdský zpravodaj, Devítka, Ďáblický 
zpravodaj, STOP – Stodůlecký posel, Kunratický zpravodaj, HOBULET, Klánovický zpravodaj, 
Zpravodaj Zličína a Sobína a Osmička.  
zdroj: Databáze periodického tisku pro veřejnost. Ministerstvo kultury [online]. [cit. 2016-12-27]. 
Dostupné z: https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html 
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které lze vztáhnout na tzv. radniční periodika, najdeme v těchto v platných zákonech, 

úmluvách a listinách:  

• Ústava ČR  

• Listina základních práv a svobod  

• Zákony: tiskový zákon, zákon o obcích, zákon o volbách, zákon o České televizi 

a Českém rozhlasu, zákon o České tiskové kanceláři, občanský zákoník – právo 

na ochranu osobnosti.  

 

Také pokud by šéfredaktoři periodik byli platnými členy Syndikátu novinářů ČR, 

vztahoval by se na ně etický kodex novináře, který novinářům mj. ukládá povinnost: 

„respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro něj může mít“, nebo „dbát na 

rozlišování faktů osobních názorů“ a dále „odmítat jakýkoli nátlak a zveřejnění 

nepravdivé nebo částečně pravdivé informace“ a především „odmítat jakékoli zásahy 

státních orgánů, jež by mohly ovlivnit pravdivost sdělení“21 U posledního jmenovaného 

kritéria doporučuje např. Helena Svatošová rozšířit znění kodexu tak, aby se vztahovalo 

na všechny orgány veřejné moci, nikoli jenom na státní orgány.22  

 

     Pokud je šéfredaktor periodika zároveň úředníkem městské samosprávy, což je 

velice častý jev, vztahuje se na něj také Etický kodex zaměstnance veřejné správy, který 

byl přijat v roce 2001 a mimo jiné v něm stojí: „Zaměstnanec (...) nejedná svévolně k 

újmě jakékoli osoby, skupiny osob nebo orgánu či právnické osoby, ale naopak 

prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů.“ a zejména čl. 4 odst. 1:  

„Zaměstnanec jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem.“23  

Oba tyto dokumenty jsou ovšem nezávaznými profesními doporučeními, na základě 

kterých nelze právní cestou vymáhat jejich plnění. Pro určení právního rámce periodik 

jsou tedy mnohem podstatnější samotné legislativní dokumenty. Není však na škodu mít 

na paměti i tyto „měkké“ dokumenty a jejich původní ideály.  

 

                                                
21 Valná hromada Syndikátu novinářů ČR. Etický kodex Syndikátu novinářů ĆR. In: SYNDIKÁT NOVINÁŘŮ ČR 
[online]. 1999 [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: http://www.syndikat-novinaru.cz/etika/kodex/ 
22 SVATOŠOVÁ, Helena. Vydávání tzv. „radničních novin“ v právních souvislostech: Vydávání tzv. „radničních 
novin“ v právních souvislostech. Iuridikum Remedium [online]. 2006, , 1-15 [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: 
http://www.iure.org/sites/default/files/article/downloads/33_vydavani_radnicnich_novin_v_pravnich_souvislostech.p
df 
23	Etický	kodex	úředníků	a	změstnanců	veřejné	správy.	In:	Vláda	[online].	2001	[cit.	2016-12-27].	Dostupné	z:	
https://www.vlada.cz/assets/media-
centrum/aktualne/Eticky_kodex_uredniku_a_zamestnancu_verejne_spravy.pdf	
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2. 1. 1. Radniční periodika, Ústava ČR  a Listina základních práv a 
svobod 

 

     O samotnou Ústavu ČR se lze z hlediska našeho tématu opřít hned v několika 

článcích. V první hlavě Ústavy, v článku 8 se deklaruje omezení státní moci a „zaručuje 

samospráva územních samosprávných celků“24. Právo na samosprávu je dále rozvedeno 

v sedmé hlavě Ústavy, která definuje územně správní celky – tedy obce, kraje, potažmo 

městské části. V této části ústavy jsou územně správní celky definovány jako tzv. 

veřejnoprávní korporace, které mohou mít vlastní majetek a hospodařit s ním.25   

     Dále lze ke zkoumanému tématu vztáhnout článek 21 Ústavy České republiky, podle 

kterého „občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou 

volbou svých zástupců.“ Podle tohoto článku je možné např. požadovat přítomnost 

zástupců opozice v redakčních radách periodik, ale také přítomnost názorů opozice 

v samotném periodiku. Dále se lze odvolávat na 22. článek Ústavy, který deklaruje, 

že:  „Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí 

umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.“ 
26  

Radniční periodika se stávají žádaným kanálem politické komunikace a propagace 

především před komunálními volbami, které čeští občané dle průzkumu agentury STEM 

považují na vůbec nejdůležitější volby.27 I proto je už podle Ústavy ČR nepřijatelné, 

aby tato periodika „ovládl“ jeden názorový proud, kterému by tak vznikla neoprávněná 

výhoda za veřejné peníze v otevřené politické soutěži.  

                                                
24 Česká republika. Ústava České republiky. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, roč. 1993, částka 1, 
ústavní zákon č. 1, s. 2-16. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22427>. ISSN 1211-1244. 
25 SVATOŠOVÁ, Helena. Vydávání tzv. „radničních novin“ v právních souvislostech: Vydávání tzv. 
„radničních novin“ v právních souvislostech. Iuridikum Remedium [online]. 2006, , 1-15 [cit. 2016-12-
27]. Dostupné z: 
http://www.iure.org/sites/default/files/article/downloads/33_vydavani_radnicnich_novin_v_pravnich_sou
vislostech.pdf 
26 Česká republika. Ústava České republiky. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, roč. 1993, částka 1, 
ústavní zákon č. 1, s. 2-16. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22427>. ISSN 1211-1244. 
 
27 STEM. Jsou krajské volby důležité či ne? In: Stem.cz [online]. [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: 
https://www.stem.cz/jsou-krajske-volby-dulezite-ci-ne/ 
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      Dalším podstatným dokumentem, který lze dát do souvislosti s vydáváním 

radničních periodik, je Listina základních práv a svobod, především článek 17 druhého 

oddílu:  

 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

... 

(3) Cenzura je nepřípustná. 

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o 

opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, 

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem 

poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.28 

 

     Všechny tyto body jsou v České legislativě dále zpřesněny zákony, zejména 

tiskovým zákonem a zákony o audiovizuálních médiích. Právě tyto zákony, společně se 

zákonem o obcích (a paralelně k němu zákonem o hlavním městě Praze a zákonem o 

krajích) jsou pro téma této práce stěžejní, a proto se jim věnuji obsáhleji v následujících 

kapitolách.  

 

2. 1. 2. Úprava vydávání radničních periodik v tiskovém zákoně   

     Jediný zákon, který v současné době fakticky vymezuje charakter radničních 

periodik, jejich účel a povinnosti vydavatele, je novela zákona č. 46/2000 Sb. (tiskového 

zákona), účinná od 1. 11. 2013, ve kterém jsou tato periodika také poprvé definována 

jako tzv. periodika územních správních celků: “periodický tisk, jehož vydavatelem je 

obec, kraj nebo hlavní město Praha nebo jeho městská část (dále jen „územní 

samosprávný celek“) nebo právnická osoba zřízená či založená územním 

samosprávným celkem či společně více územními samosprávnými celky nebo právnická 

osoba, kterou územní samosprávný celek sám nebo spolu s dalšími územními 

samosprávnými celky ovládá podle zvláštního právního předpisu9), anebo periodický 

                                                
28	Listina základních práv a svobod. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, roč. 1993, částka 1, usnesení 
předsednictva České národní rady č. 2, s. 17-23. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-
zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426>. ISSN 1211-1244. 
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tisk, jehož obsah, vydání a veřejné šíření zajišťuje jiný vydavatel na základě smlouvy s 

územním samosprávným celkem či společně s více územními samosprávnými celky.”29  

     Zákon tedy ukládá, aby taková periodika byla v tiráži označena formulací 

„periodický tisk územního samosprávného celku“.  Dále vydavatelům těchto periodik ze 

zákona vyplývají tři typy povinností:  

• povinnosti registrační  

• povinnosti evidenční  

• povinnosti obsahové.30 

Zatímco první dvě povinnosti ukládají vydavatelům povinnost periodikum (které 

vychází se stejným obsahovým zaměřením a v podobné grafické úpravě nejméně 

dvakrát ročně) řádně registrovat u ministerstva vnitra a odesílat povinné výtisky do 

archivů, obsahové povinnosti jsou četnější a pro účel této práce nosnější.  

      Zde zákon poprvé v  §4, který se týká odpovědnosti za obsah, ukládá dodatečným 

paragrafem §4a vydavatelům radničních periodik informovat objektivně a vyváženě a 

poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů 

zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního 

samosprávného celku.31 

      Na základě této zákonné úpravy mají nově do periodik přístup všechny názorové 
proudy reprezentované zástupci v zastupitelstvu obce či městské části. V důvodově 
zprávě k přijaté novele se ukotvení požadavku na objektivitu a vyváženost odůvodňuje 
mj. názorem, že dosud docházelo v periodikách ke zkreslenému informování o 
politickém procesu. Realita podávaná těmito periodiky často zastírá fakt, „že na 
zasedáních těchto volených a jejich poradních orgánů zaznívají také názory jiných 
členů či návrhy jiných řešení daných záležitostí, nad nimiž se vede polemika. Výsledná 
řešení jsou pak prezentována jako jediná možná a správná, čímž se trvale a dlouhodobě 
poškozuje veřejné vědomí o politickém procesu jako dialogu, v němž se v rámci soutěže 

                                                
29	Tiskový	zákon.	In:	.	Portál	veřejné	správy,	2000.	Dostupné	také	z:	
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=46~2F2000&part=&name=&rpp=15	
30	SVATOŠOVÁ, Helena. Vydávání tzv. „radničních novin“ v právních souvislostech: Vydávání tzv. „radničních 
novin“ v právních souvislostech. Iuridikum Remedium [online]. 2006, , 1-15 [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: 
http://www.iure.org/sites/default/files/article/downloads/33_vydavani_radnicnich_novin_v_pravnich_souvislostech.p
df	
31	Tiskový	zákon.	In:	.	Portál	veřejné	správy,	2000.	Dostupné	také	z:	
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=46~2F2000&part=&name=&rpp=15	
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politických sil střetávají různé názory“.32 Kompletní důvodová zpráva novely tiskového 
zákona je přílohou této práce.  

     Na základě §4 novely tiskového zákona se nově lze dovolávat úřední či soudní 

cestou práva, které až do listopadu 2013 nebylo zákonem zaručeno.  

      Problémem však zůstávají především dvě věci – požadavek objektivity a 

vyváženosti je problematicky vymahatelný a v případě prosazování práva na uveřejnění 

příspěvku zastupitele či občana mohou úřední a soudní spory trvat několik měsíců i 

let.33 V takovém případě, například u aktuální investiční nebo územně rozvojové kauzy 

v obci, už pozdě uveřejněný názor nemusí na diskutované situaci mnoho změnit. I přes 

zákonný nárok na uveřejnění názoru může být tento názor v periodiku potlačen, se 

všemi důsledky, které z toho mohou plynout. 

     Dalším podstatným paragrafem v novele tiskového zákona z našeho hlediska je 

§11a, který upravuje právo na vymáhání povinnosti vydavatele uveřejnit příspěvek dle 

§4a. Zjednodušeně řečeno, pokud vydavatel takového periodika neuveřejní zaslaný 

příspěvek od zastupitele po dobu tří měsíců anebo v nejbližším vydání po této době, 

může se zastupitel domáhat svého práva na základě §11a. V tomto paragrafu je také 

obsažena možnost odvolat se, pokud vydavatel příspěvek zastupitele nepřiměřeně zkrátí 

nebo neposkytl pro sdělení přiměřený prostor podle §4a.  

     Vzhledem k vágní formulaci pojmu „přiměřený prostor“ však vzniká hypotetické 

riziko, že se vydavatelé budou potýkat s velkým množstvím neurčitě dlouhých textů 

zastupitelů, na jejichž uveřejnění nyní mají ze zákona nárok. Neomezí-li vydavatelé 

dodatečnými pravidly jejich rozsah, může docházet ke konfliktu s dalším zamýšleným 

obsahem periodika, vzhledem k celkovému rozsahu a počtu stran. Navíc se může stávat, 

že zastupitelské texty budou sklouzávat k názorovým roztržkám ohledně detailů, které 

nemusí mít vždy přínos pro občany. Řešením takové hypotetické situace by bylo 

stanovit přesná pravidla pro rozsah a četnost příspěvků zastupitelů a občanů 

                                                
32	Důvodová	zpráva	k	návrhu	novely	zákona	č.	46/2000	Sb.,:	o	právech	a	povinnostech	při	vydávání	
periodického	tisku	a	o	změně	některých	dalších	zákonů	(tiskový	zákon),	ve	znění	pozdějších	předpisů.	In:	.	
Praha.	Dostupné	také	z:	https://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-
2011_2012/1b---duvodova-zprava-k-navrhu-zakona-ze-dne-8--listopadu-2011---predlozeno-do-MPR.pdf	
	
33	OŽIVENÍ,	o.s.	Prevence	namísto	represe:	Možnosti	zákonné	úpravy	tištěných	periodik	místních	samospráv.	
Praha,	2016. Dostupné z: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/policy-papers-1-4.pdf	
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v periodiku. (Některé redakce ze zkoumaného vzorku v empirické částí této práce 

k tomuto řešení již přistoupili, jiné naopak uvedli, že se nepotýkají se zájmem 

zastupitelů toto právo využívat). Kompletní znění novelizovaného tiskového zákona je 

přílohou této práce.  

 

2. 1. 3. Nedostatky novely tiskového zákona 

 
     Ačkoli je tedy tato právní úprava důležitá a bezprecedentní, nepokrývá dostatečně 

celou oblast médií, které zajišťuje (nebo by mohla v budoucnu zajišťovat) místní 

správa. Nedefinuje např. žádné organizační aspekty a kontrolní mechanismy vydávání 

radničních periodik (nebo jiných médií) a nezajišťuje existenci kontrolního orgánu, 

který by dohlížel na dodržování paragrafu §4a, tedy poskytování vyvážených a 

objektivních informací, což se jeví vzhledem k prokázanému selhávání místních 

samospráv v této věci, jako žádoucí.   

     Tento zákon také nelze vztáhnout na audiovizuální nebo elektronická média, která 

pravděpodobně budou časem nabývat na významu v komunikačních nástrojích radnic a 

na jejichž provoz tak budou rovněž vynakládány veřejné prostředky. V důvodové 

zprávě se uvádí, že se „tato zvláštní úprava nevztahuje na elektronická média, neboť 

zásada poskytování objektivních a vyvážených informací v rozhlasovém a televizním 

vysílání je už upravena zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání“34.  

     To však platí, pokud by se vysílání odehrávalo na celostátních vysílacích 

frekvencích, což u lokálních „televizí“ městských částí nebo obcí nelze předpokládat. 

Naopak, některá města či městské části již v minulosti nebo v současnosti provozovaly 

či provozují vlastní internetové televize, jejichž obsah není šířen celostátními 

digitálními sítěmi, ale například na obrazovkách v budově úřadu nebo pouze 

prostřednictvím webových stránek územních celků. V takovém případě tyto informační 

služby spadají spíše pod zákon č. 132/2010 Sb., tedy zákon o audiovizuálních 

                                                
34	Důvodová	zpráva	k	návrhu	novely	zákona	č.	46/2000	Sb.,:	o	právech	a	povinnostech	při	vydávání	
periodického	tisku	a	o	změně	některých	dalších	zákonů	(tiskový	zákon),	ve	znění	pozdějších	předpisů.	In:	.	
Praha.	Dostupné	také	z:	https://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-
2011_2012/1b---duvodova-zprava-k-navrhu-zakona-ze-dne-8--listopadu-2011---predlozeno-do-MPR.pdf	
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mediálních službách na vyžádání.35  

     Pro zde zkoumané téma je podstatný zejména první a druhý odstavec §2 tohoto 

zákona, který definuje pojem audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejich 

poskytovatele.36 

     Audiovizuální službou na vyžádání se rozumí pořady vytvořené za účelem 

informování, zábavy nebo vzdělávání, které může divák sledovat pomocí dostupného 

nosiče v čase a místě, které si sám zvolí. Podstatným vymezením pro nás je fakt, že 

zákon vyjímá z této oblasti ty informační služby, jejichž primárním účelem není 

hospodářská činnost a které nemají ambici soutěžit s televizním vysíláním. 

     Poskytovatelem těchto služeb musí být fyzická nebo právnická osoba, což městské 

části a obce nejsou a tudíž ani z tohoto hlediska se na ně nedá pohlížet optikou tohoto 

zákona.  

      Na základě těchto skutečností lze soudit, že internetové televize městských částí či 

obcí nejsou audiovizuální službou na vyžádání, jak ji definuje zákon č. 132/2010 Sb. a 

z toho důvodu na ně nelze vztáhnout ani obecný zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání.  Zákonné ukotvení sdělovacích prostředků 

provozovaných městskými částmi či obcemi je tedy potřeba hledat, či zpřesňovat, jinde.  

     Jedním příkladem takového sdělovacího prostředku za všechny může být TVP5, 

online televize provozovaná od roku 2009 městskou částí Prahy 5. Krátká videa jsou 

k dispozici „na vyžádání“ na internetových stránkách Prahy 5. Video reportáže 
                                                
35	ČR.	Č.	132/2010	Sb.:	Zákon	o	audiovizuálních	mediálních	službách	na	vyžádání.	In:	2010.	Praha,	
2010.	Dostupné	také	z:	https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-132	
36 § 2 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) audiovizuální mediální službou na vyžádání služba informační společnosti2), za kterou má redakční 
odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejímž hlavním cílem je 
poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje 
sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu 
pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání (dále jen „katalog 
pořadů“),  

d) poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání podnikající fyzická nebo právnická osoba, 
která určuje způsob organizace audiovizuální mediální služby na vyžádání a má za tuto službu redakční 
odpovědnost, 

(2) Za audiovizuální mediální službu na vyžádání se nepovažuje 

a) služba, která nemá povahu činnosti především hospodářské nebo která nesoutěží s televizním 
vysíláním, 
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informují mimo jiné o hlavních bodech jednání zastupitelstva a ke klíčovým tématům se 

v reportážích vyjadřují především radní MČ nebo starosta, ani v případě sporných témat 

nezazní názor zastupitelů, opozičních, ani jiných. Dle standardních požadavků na 

názorovou vyváženost by tyto pořady před kritiky neobstály. 37  

     Důvodová zpráva k novele tiskového zákona se také vyjadřuje ve smyslu, že obsah 

uveřejňovaný na internetu by neměl být regulován bez předcházející širší 

celospolečenské diskuze, jelikož by „taková úprava současně překračovala 

problematiku tzv. radničních periodik a naopak by se dotýkala jiných celospolečenských 

problémů“.38 

     Podstata sporu o mediální obsah produkovaný a šířený za veřejné prostředky v režii 

městských částí, obcí či krajů, nicméně leží spíše v tom, aby byla zaručena jeho 

objektivita vyváženost a přístup zastupitelů do média aby byl jasně deklarován 

elementární účel takového mediálního kanálu a nastaven odpovídající mechanismus 

kontroly.  

     Dozor nad sdělovacími prostředky, které MČ zřizují (ať již tiskovými nebo jinými), 

má nyní veřejnost pouze prostřednictvím zastupitelstev městských částí při schvalování 

rozpočtu MČ, kde by prostředky dedikované na komunikaci měly být rozepsány podle 

účelu – což však není vždy pravidlem.  

Zároveň je evidentní, že úprava, která by postihla např. internetové televize nebo třeba 

internetové rozhlasové zpravodajství, nemůže být součástí tiskového zákona, jelikož ten 

se vztahuje pouze na tištěná periodika. Taková reflexe tématu se však v důvodové 

zprávě k novele tiskového zákona z roku 2013 nevyskytuje. 

     Na základě výše popsaných vztahů mezi zákony39 by požadavek na objektivitu a 

                                                
37 TVP5	[online].	Praha	[cit.	2016-12-29].	Dostupné	z:	http://www.p5tv.cz/archiv/ 

38	ČR.	Vládní	návrh	zákona,	kterým	se	mění	zákon	č.	46/2000	Sb.,	o	právech	a	povinnostech	při	
vydávání	periodického	tisku	a	o	změně	některých	dalších	zákonů	(tiskový	zákon),	ve	znění	
pozdějších	předpisů:	Důvodová	zpráva.	In:	.	Praha,	2012.	Dostupné	také	z:	
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=603&CT1=0 
 
39 Další zákony, které lze ke zkoumanému tématu vztáhnout jsou: 
Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách, který v současnosti upravuje pouze způsob použití plakátovacích ploch 
v obci k politické kampani, ale na možnost zneužití obecních zpravodajů nepamatuje, 
a dále č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek, na jehož základě  je možné podat podnět 
k přezkoumání hospodaření obce krajskému úřadu nebo auditorovi obce. Takový postup má své limity, 
jelikož úzký okruh zkoumaných zkušeností, které zákon vytyčuje, nemusí vždy odhalit typické praktiky, 
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vyváženost informací poskytovaných samosprávnými celky za veřejné peníze 

jakýmikoli kanály mohl být včleněn např. do zákona o obcích (příp. zákona o hlavním 

městě Praze a krajích), jak navrhují odborníci a jak dále popíši v následující kapitole.  

 

2.1. 4. Radniční periodika a zákon o obcích  

 

     Druhým nejdůležitějším zákonem, ke kterému se upíná diskuse ohledně povinné 

regulace provozování místních médií, je zákon o obcích40 a spolu s ním zákony o 

hlavním městě Praze a o krajích. Z hlediska těchto zákonů lze hledat oporu při sporech, 

které se týkají:  

• efektivity hospodaření s veřejnými finančními prostředky  

• dodržování ústavního práva a zákonů ČR jednotlivými představiteli místní 

správy 

• naplňování práva na informovanost občanů, práva na rovnou politickou soutěž a 

práva občanů podílet se na věcech veřejných  

                                                                                                                                          
jako je výhodné zadávání vydávání periodika osobám blízkým vedení radnice apod. Navíc, hranice pro 
tzv. veřejnou zakázku malého rozsahu je 2 000 000 Kč, do které se vydávání radničního periodika 
většinou za rok vejde a vydavatel je tak vázán víceméně pouze § 6 tohoto zákona.   
Na druhou stranu, pokud je pochybení proti tomuto zákonu prokázáno, umožňuje krajskému úřadu uložit 
celkem významné postihy – pokuty nebo povinné sjednání nápravy.  Tento nástroj se tedy jeví jako 
účinná ochrana veřejného zájmu, pomocí kterého může občanská společnost či neziskový sektor 
dozorovat efektivitu vydávání radničních periodik.  
Paradoxní je také fakt, že v nově připravovaném zákonu č. 159/2006 o střetu zájmů není ošetřen právě 
střet zájmů politických reprezentantů obce, při provozování médií za veřejné peníze.  
  
Jak jsme dříve uvedli, obce mají podle Ústavy ČR charakter veřejnoprávní korporace, která nakládá 
s majetkem, pokud tedy obec nebo městská část vydává periodikum (nebo provozuje jiné médium), je de 
facto jeho vlastníkem. Volený zástupce takové obce – starosta, radní nebo zastupitel – se tak snad dostane 
do role politika, který zároveň vlastní médium – tedy přesně do té role, kterou chce novela zákona o střetu 
zájmů omezit.  
Můžeme si například představit situaci, kdy by hlavní město Praha začalo produkovat lokální televizi, 
obsah by promítalo např. v nemocnicích, v metru, v tramvajích apod. V poradním orgánu takové televize 
by seděl primátor a radní a neexistovaly by, tak jako dnes, funkční legální mechanismy, jak zajistit 
vyváženost obsahu takového periodika a zároveň by nebyla zaručena nezávislá kontrola. Tématu se 
věnovala např. redaktorka ČT Tereza Hásová v pořadu Newsroom České televize (4. 12. 2016). 
V podstatě s přijetím tohoto zákona může v budoucnu nastat paradoxní situace, kdy radní obce nebude 
moci vydávat (vlastnit) např. časopis o rybaření, bude ale moci být např. šéfredaktorem periodika o 
místním dění a politice, nebo členem jeho redakční rady. I této situaci by se dalo předejít implementací 
navrhovaných změn do zákonů o obcích, krajích a zákonu o hlavním městě Praze.  
40 ČR.	Zákon	č.	128/2000	Sb.:	Zákon	o	obcích	(obecní	zřízení).	In:	2000.	128/2000,	Zákon	128/2000	
Sb.	Dostupné	také	z:	
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49296&fulltext=&nr=128~2F2000&part=
&name=&rpp=15 
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      Práva podílet se na věcech veřejných, na rovnou politickou soutěž a právo občanů 

na informovanost jsou obsažena především v §35 zákona o obcích, ve kterém je 

stanoveno, že „Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v 

souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro 

rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o 

uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby 

informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku.“ Obdobou tohoto paragrafu je §16 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze.41 

Dále se povinnosti informovat občany o činnosti orgánů obce týkají např. paragrafy 97 a 

103 zákona o obcích.  

 

     Odborná veřejnost vesměs jednohlasně navrhuje, aby provozování radničních médií 

veřejnoprávního typu upravoval zevrubněji právě  zákon o obcích (a paralelně k tomu 

zákon o krajích a zákon o hlavním městě Praze). Tento právní předpis totiž upravuje 

pravomoci a povinnosti územně správních celků, kam provozování médií bezpochyby 

patří, stejně jako hospodárné nakládání s rozpočtem. Inspirace pro takovou novou 

legislativu by mohla vycházet ze zákona o České televizi, Českém rozhlase nebo České 

tiskové kanceláři.  

 

     Nejdůležitějším principem, který by dle odborníků měl být zaveden, je ustanovení 

mechanismu demokratické kontroly. Ta by podle organizace Oživení o. s. měla být 

„vykonávaná zastupitelským sborem skrze dohledový orgán typu rady, jehož členové 

jsou voleni politickou reprezentací, dohlížejí na plnění funkcí média veřejné služby, 

případně řeší spory a stížnosti na jeho fungování”42, obdobně, jako je tomu u Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání, Rady ČT nebo Rady ČRo.  

 

                                                
41	SVATOŠOVÁ, Helena. Vydávání tzv. „radničních novin“ v právních souvislostech: Vydávání tzv. 
„radničních novin“ v právních souvislostech. Iuridikum Remedium [online]. 2006, , 1-15 [cit. 2016-12-
27]. Dostupné z: 
http://www.iure.org/sites/default/files/article/downloads/33_vydavani_radnicnich_novin_v_pravnich_sou
vislostech.pdf	
42	OŽIVENÍ,	o.s.	Prevence	namísto	represe:	Možnosti	zákonné	úpravy	tištěných	periodik	místních	
samospráv.	Praha,	2016. Dostupné z: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/policy-
papers-1-4.pdf	
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     Podle téže studie by bylo ideálním řešením mj. deklarovat jako výhradní pravomoc 

zastupitelstva taková média zřizovat, definovat jejich hlavní účel nebo je rušit.43  

     Odborníci na tuto problematiku tedy navrhují, aby do zákona o obcích byly přidány 

povinnosti vydavatele, v případě, že se rozhodne z veřejných prostředků provozovat 

tištěné nebo jiné médium, mezi které by patřila povinnost zřídit kontrolní orgán tak, aby 

jeho členové nebyli ve střetu zájmu. A dále aby primární pravomoc rozhodovat o 

činnosti těchto médií a kontrolu nad nimi měla veřejnost, skrze své zástupce 

v zastupitelstvu.44  

 

     Problémem současné legislativy v této oblasti zůstává fakt, že momentálně skrze 

tiskový zákon zaručuje pouze zpětnou vymahatelnost práva zastupitelů na uveřejnění 

příspěvku nebo reakce na příspěvek. Současný právní rámec ale nepodněcuje dostatečně 

k tvorbě kvalitních, obsahově vyvážených a hospodárně efektivních periodik s ohledem 

                                                
43	OŽIVENÍ,	o.s.	Prevence	namísto	represe:	Možnosti	zákonné	úpravy	tištěných	periodik	místních	
samospráv.	Praha,	2016. Dostupné z: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/policy-
papers-1-4.pdf	
V tomto dokumentu organizace Oživení o.s. dale navrhuje tyto konkrétní legislativní kroky:  
1) Zahrnutí rozhodování ve věcech zřizování, rušení sdělovacích prostředků samosprávy do vyhrazených 
pravomocí zastupitelstva.  
2) Stanovení povinnosti pro samosprávu zřídit redakční radu jako výbor zastupitelstva, pokud se 
samospráva rozhodne vydávat tištěné periodikum ve smyslu tiskového zákona.  
3) Členové redakční rady/výboru budou navrhováni a volení místním zastupitelstvem. V této souvislosti 
by bylo zapovězeno členství v redakční radě/výboru členům rady, starostovi, místostarostovi, 
tajemníkovi, obdobně jako je tomu u finančního a kontrolního výboru.  
4) Úkolem redakční rady/výboru by byl dohled na provoz sdělovacích prostředků obce alespoň ve smyslu 
naplňování povinností podle tiskového zákona. Konkrétně by se jednalo o:  
• navrhování celkového účelu sdělovacího prostředku,jeho obsahového zaměření a struktur 
• provádění průběžné kontroly objektivity a vyváženosti a dalšího souladu informací šířených sdělovacími 
prostředky obce s právními předpisy, 
•předkládání zpráv o své kontrolní činnosti a závěrech minimálně dvakrát ročně zastupitelstvu.  
44  
Pokus o návrh na změnu zákona o obcích v tomto smyslu proběhl již v roce 2010, předkladateli návrhu 
byli poslanci a poslankyně Kateřina Jacques, Robin Böhnisch, Michaela Šojdrová, Pavel Severa a další. V 
návrhu však kromě úprav týkajících se sdělovacích prostředků provozovaných samosprávními celky byly 
i další změny, ohledně kterých na ministerstvech a ve vládě nepanovala shoda. Návrh byl posouzen jako 
nekoncepční a nebyl přijat. Ve věci navrhovaných úprav ohledně sdělovacích prostředků se vláda 
vyjádřila takto: 
“Navrhovaná právní úprava provozování sdělovacích prostředků územními samosprávnými celky 
je  nadbytečná, neboť  dosavadní právní předpisy  již dostatečným způsobem práva a povinnosti 
při provozování sdělovacích prostředků zabezpečují; kromě toho zařazení navrhované úpravy do zákonů 
o územních samosprávných celcích by bylo nesystémové, neboť tyto zákony mají upravit především 
procedurální postupy orgánů územní samosprávy a její základní věcné otázky; odvětvové záležitosti mají 
být předmětem právní úpravy ve speciálních právních předpisech.“ (sněmovní tisk č. č. 1068, V. Volební 
období)  

Toto rozhodnutí vláda vydala v roce 2010, tedy ještě před tím, než vešla v platnost novela tiskového 
zákona. Tvrzení tehdejší vlády, že „dosavadní právní předpisy jsou dostatečné“, tedy lze považovat 
za sporné.  
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na jejich veřejnoprávní charakter, neustanovuje systémovou kontrolu dodržování 

tiskového zákona a nepamatuje na obsah šířený jinak, než tištěným periodikem.  

 

     Represe nově umožněná tiskovým zákonem je dle dlouhodobé odborné diskuse sice 

žádoucí, jak uznala i vláda schválením novely tiskového zákona, nevyhovuje však 

tempu běhu politického života. Potenciální spor o názor na politické téma, který se 

dostane až k soudu, se může táhnout několik měsíců či let45 a politický problém, který 

byl na začátku v jeho jádru, už může být dávno neaktuální. Jinými slovy, novela 

tiskového zákona zatím dává nástroj k trestání přečinů, nedává však žádné záruky ani 

návody k tomu, že omezování politických názorů v periodikách nebude nadále 

docházet.  

 

2. 1. 5. Radniční periodika a zákon o veřejnoprávních médiích    

 
     Jak je patrné z výše popsaných skutečností, vydávání radničního periodika má velmi 

podobné rysy s fungováním veřejnoprávních médií a proto je logické, aby se na ně 

vztahovala i odpovídající regulace. Inspirací pro tvoření další vhodné legislativy pro 

tuto oblast tedy můžou být zákony č. 484/1991 Sb., a č. 483/1991 Sb., tj. zákony o 

veřejnoprávní televizi a rozhlasu a zákon č. 517/1992 Sb. zákon České národní rady o 

České tiskové kanceláři.  

      Je však nutné vzít v potaz důležitý rys, který tyto typy médií odlišuje od 

veřejnoprávních médií celostátního významu, a to je jejich lokálnost. Česká televize a 

Český rozhlas jsou celostátními médii a tedy i jejich vliv na celostátní politické dění je 

mnohem větší, stejně jako dedikovaný rozpočet na jejich provoz, čemuž odpovídá i míra 

zákonné úpravy pro tyto instituce. Styčným bodem však je vynakládání veřejných 

prostředků na produkci a šíření informačního obsahu a je tedy vhodné myslet i na 

možnost dohledu nad vyvážeností a vhodností takového obsahu.  

 

     Vhodnou právní úpravou, podle právničky Heleny Svatošové z organizace Iuridicum 

Remedium, která se tématu věnovala, by bylo zavedení nového pojmu „místní veřejná 

                                                
45 OŽIVENÍ, o.s. Prevence namísto represe: Možnosti zákonné úpravy tištěných periodik místních 
samospráv. Praha, 2016. Dostupné z: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/policy-
papers-1-4.pdf 
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služba”, kterým by se v zákoně alespoň symbolicky definoval charakter těchto periodik 

- samotný pojem „veřejná služba” není vhodný, právě proto že má v zákoně ustálený 

celonárodní význam. Podobně nedokonale jako v zákonech o ČT nebo ČRo je 

navrhovaný pojem „místní veřejná služba” spíše interpretačního charakteru, než jasnou 

definicí – i to má však svůj význam pro tvůrce periodik, pro jejich kritiky a pro veřejnou 

kontrolu. 46  

 

     Z právní úpravy veřejnoprávních médií lze vycházet i při institucionálním zajištění 

dohledu nad vyvážeností obsahu – tedy při jmenování kontrolního orgánu, tzv. 

redakčních rad těchto periodik tak, aby na něj mělo co největší vliv zastupitelstvo, tedy 

volený orgán, jehož složení nejlépe odráží výsledky voleb v dané obci.  

      V tomto modelu by členy kontrolního orgánu navrhovaly jednotlivé pol. subjekty 

v zastupitelstvu a ti by dále mohli ze svého středu volit (nebo alespoň schvalovat) 

šéfredaktora periodika. Právnička Helena Svatošová 47  ve své studii „Vydávání 

radničních periodik v právních souvislostech“ dále navrhuje, že by bylo vhodné převzít 

úpravu zákazu působení člena rady v podnikání v oblasti tisku či promítání jeho 

obchodních zájmů do jeho působení v radě. Působení redakční rady by podle ní bylo 

vhodné právně přizpůsobit působení komisí rady obce co do organizace a rozpočtu tak, 

aby volba členů tohoto orgánu odrážela vůli zastupitelstva jako orgánu, který nejvíce 

reprezentuje vůli občanů. 48 

Všechny tyto navrhované zákonné úpravy by bylo možné umístit přímo do zákona o 

obcích (zákona o hlavním městě Praze a zákona o krajích), který upravuje fungování 

samotné samosprávy, například je přiřadit k §97 o obecné informační, vzdělávací a 

rozvojové povinnosti obce. Největším přínosem takového postupu by bylo jasný 

                                                
46  SVATOŠOVÁ, Helena. Vydávání tzv. „radničních novin“ v právních souvislostech: Vydávání tzv. 
„radničních novin“ v právních souvislostech. Iuridikum Remedium [online]. 2006, , 1-15 [cit. 2016-12-
27]. Dostupné z: 
http://www.iure.org/sites/default/files/article/downloads/33_vydavani_radnicnich_novin_v_pravnich_sou
vislostech.pdf 
47 Helena Svatošová je právnička a zakladatelka organizace Iuridicum Remedium, z. s., což je je nevládní 
nezisková organizace na ochranu lidských. Zaměřujeme se na konkrétní případy porušování lidských práv 
i na obecné pokusy o omezování práv občanů, např. změnou legislativy. Zdroj: 
http://www.iure.org/helena-svatosova  
48 SVATOŠOVÁ, Helena. Vydávání tzv. „radničních novin“ v právních souvislostech: Vydávání tzv. 
„radničních novin“ v právních souvislostech. Iuridikum Remedium [online]. 2006, , 1-15 [cit. 2016-12-
27]. Dostupné z: 
http://www.iure.org/sites/default/files/article/downloads/33_vydavani_radnicnich_novin_v_pravnich_sou
vislostech.pdf	
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požadavek na zřízení redakční rady pro každé médium tvořené místní samosprávou, 

vymezení jejího statutu a záruka politicky vyváženého složení. Zároveň by takový 

předpis byl platný pro všechny typy médií, na které se současná úprava tiskového 

zákona nevztahuje  

     Postavení redakčních rad je v nynějším fungování radničních periodik velmi nejasné 

a zároveň, jak vyplývá z uvedených studií i z následujícího výzkumu, velice stěžejní. Ze 

studie organizace Oživení např. konkrétně vyplynulo, že tři čtvrtiny redakčních rad ve 

sledovaném vzorku samospráv nemají svůj status jasně stanoven ve smyslu zákona o 

obcích (krajích, hl. m. Praze), tedy disponují jiným statusem, než je komise rady nebo 

výbor zastupitelstva. „Takový status je však u pravidelně fungujícího orgánu v rámci 

struktury samosprávy právně nepřijatelný, protože veřejná správa nemůže konat mimo 

zákonné zmocnění a zákon umožňuje pouze komise rady nebo výbory zastupitelstva.“ 49 

     Již nyní jsou známé případy lokálních televizí nebo webů, které měly by podléhat 

stejným principům a veřejné kontrole jako periodické tiskoviny, vzhledem k tomu, že 

jsou placené z veřejných peněz. Požadavek na vyváženost a objektivitu informací je sice 

vágní, ale to nemusí bránit v jeho postupném zpřesňování právě skrze dohled občanské 

společnosti a odborné veřejnosti a pomocí dalších relevantních právních předpisů.  

     Realizace objektivity a vyváženosti obecních médií totiž v praxi kromě legislativy 

závisí na několika dalších faktorech: na místních politických poměrech, aktivitě 

opozice, politické kultuře, aktivitě občanů a zastupitelů a také personálních, potažmo 

profesionálních kapacitách vydavatele. 50 Především těmto faktorům se věnuji později v 

empirické části této práce.  

 

 

 

 

 

 

                                                
49	KAMENÍK, Martin a Oldřich KUŽÍLEK. Komu slouží radniční noviny: Analýza radničních periodik 2014. Praha: 
Oživení o.s., 2015. ISBN 978-80-88100-02-7.	
50	OŽIVENÍ,	o.s.	Prevence	namísto	represe:	Možnosti	zákonné	úpravy	tištěných	periodik	místních	samospráv.	
Praha,	2016. Dostupné z: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/policy-papers-1-4.pdf  
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2. 2. Precedens: Kauza Radnice města Krupka  
 

     Prvním případem využití novely tiskového zákona v praxi je nedávný rozsudek 

v kauze, kterou vyvolali opoziční zastupitelé ve městě Krupka. Tamní periodikum 

„Radnice města Krupka“ otiskl v říjnu 2013 článek týkající se omezení hazardu ve 

městě. Zastupitelstvo tehdy schválilo vyhlášku, která omezovala počet heren ve městě 

na čtyři adresy, z nichž dům na jedné z nich patří jednomu z radních. V textu bylo 

explicitně uvedeno, že „pro dobrou a mimořádně prospěšnou věc zvedlo ruku 15 

zastupitelů, opačný postoj svým hlasováním vyjádřili pouze všichni tři ze Zdravé 

Krupky“,51 zastupitelé mj. nedostali od redakce prostor k vyjádření, proč pro nařízení 

nehlasovali. Zastupitelé Zdravé Krupky totiž byli pro plošný zákaz hazardu ve městě a 

naopak kritizovali fakt, že se jedna ze čtyř povolených heren nachází v budově 

vlastněné radním, který na tom profituje. 

 

     V lednu 2014 tedy dotčení zastupitelé doručili vydavateli žádost o zveřejnění článku, 

který se týkal vysvětlení jejich postoje při hlasování a vysvětloval jejich názor na 

omezení hazardu ve městě. Vydavatel článek na základě žádosti neotiskl a zastupitelé 

po uplynutí lhůty tří měsíců využili svého práva požádat vydavatele o uveřejnění 

doplňující informace – což učinili již prostřednictvím advokátky.  

     Vydavatel je písemně ujistil, že doplňující informace bude zveřejněna v následujícím 

vydání časopisu, což se nestalo. Zastupitelé se tedy obrátili na soud s žalobou, s 

odvoláním na svá práva garantovaná novelizovaným tiskovým zákonem.  

 

     Okresní soud v Teplicích potvrdil, že vydavatel periodika porušil §4a i §11 tiskového 

zákona a v rozsudku mj. uvádí:  

„Článek obsahuje kritické informace o starostovi města a členu rady města, ale 

nepoužívá žádné hanlivé, vulgární či obdobné výrazy. Článek obsahuje ověřitelné a 

pravdivé informace o tom, že budova na adrese, kde je obecně závaznou vyhláškou 

                                                
51 Radnice města Krupky: Informační měsíčník pro občany města [online]. Krupka, 2013, 2013(10) [cit. 
2016-12-28]. Dostupné z: http://www.krupka-
mesto.cz/assets/File.ashx?id_org=7526&id_dokumenty=2442 
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povolena loterijní činnost, je ve vlastnictví člena rady města žalované – Karla 

Roučka.”52  

 

     Radnice se proti rozsudku, podle kterého měla redakce otisknout celý původní 

článek i s vysvětlením opoždění, odvolala. Krajský soud v Ústí nad Labem první 

rozsudek potvrdil s tím, že článek je přiměřeně rozsáhlý vzhledem k  závažnosti tématu 

pro lokální politické dění a pro občany a vyhověl i žádosti o otištění hned na druhé 

straně periodika. Soudce dále uvádí, že „hranice přijatelné kritiky jsou adekvátně širší u 

politiků než u soukromé osoby. Politik nevyhnutelně a vědomě předkládá novinářům a 

široké veřejnosti ke kontrole každé slovo a čin, a proto musí projevit vyšší stupeň 

tolerance.“53 

     Krajský soud se v rozsudku odkazuje také na důvodovou zprávu zákona  

č. 303/2013, která výstižně připomíná, že pluralita názorů v těchto periodikách je 

důležitá především proto, že v malých obcích či městských částech často chybí 

konkurence, která by nabídla rozmanitý pohled na témata, o nichž se v těchto 

tiskovinách pojednává, a tato periodika tedy často mají v dané oblasti informační 

monopol. 54  

    Vedení města Krupka se v době psaní této práce rozhodlo odvolat dále k Nejvyššímu 

soudu. Tiskový mluvčí radnice v reportáži ČT55 následně reagoval: „Musíme zveřejnit 

celý příspěvek, což ovšem vytváří velké nebezpečí pro budoucnost, že budeme zahlceni 

rozsáhlými texty zastupitelů.” Tato obava svědčí o již pojmenované užitečnosti 

přijímání vnitřních redakčních pravidel pro texty zastupitelů, jak zároveň dále prokáži 

ve výzkumu.  

                                                
52 FUJDIAK V.R.SAMOSOUDKYNĚ, Diana. Rozsudek jménem republiky. V Teplicích, 2016. 
Dostupné také z: http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/okresni-soud-v-teplicicih-
krupka-rozsudek.pdf	
53		GESTENOVÁ	V.R.	PŘEDSEDKYNĚ	SENÁTU,	JUDr.	Božena.	KRAJSKÝ	SOUD	V	ÚSTÍ	NAD	LABEM.	Rozsudek	
jménem	republiky:	9Co	766/2016-180.	V	Ústí	na	Labem,	2016.	Dostupné	také	z:	
http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/rozsudek-krajskeho-soudu-v-usti-nad-labem.pdf	
54	GESTENOVÁ	V.R.	PŘEDSEDKYNĚ	SENÁTU,	JUDr.	Božena.	KRAJSKÝ	SOUD	V	ÚSTÍ	NAD	LABEM.	Rozsudek	
jménem	republiky:	9Co	766/2016-180.	V	Ústí	na	Labem,	2016.	Dostupné	také	z:	
http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/rozsudek-krajskeho-soudu-v-usti-nad-labem.pdf	
55	Radniční	listy	nepatří	jen	radě,	opoziční	zastupitel	z	Krupky	vyhrál	soud.	In:	Česká	televize	
[online].	[cit.	2017-01-03].	Dostupné	z:	http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1764016-
radnicni-listy-nepatri-jen-rade-opozicni-zastupitel-z-krupky-vyhral-soud	
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     Od účinnosti novely tiskového zákon do prosince 2015 evidovalo sdružení  

Oživení o. s. již 7 žalob na města za neuveřejnění příspěvku zastupitele, nebo doplňující 

informace (kromě Krupky šlo o města Litoměřice, Brno a Štětí).  Rozsudky z kauzy 

města Krupka tak vznikla důležitá judikatura, která může být v budoucnu užitečná 

v řešení obdobných kauz.56  

 

3. Metodologická kapitola   
 
 
        V této kapitole nejdříve popíšu konstrukci, tzv. design výzkumu. Nejprve 

vysvětluji, proč aplikuji právě zvolené metody a tyto jednotlivě popisuji - jejich běžné 

použití, výhody a úskalí. V další kapitole pak popisuji, jak jsem tyto metody aplikovala 

ve výzkumu, s jakými jsem se potýkala problémy a jak jsem je řešila.   

 

3. 1. Design výzkumu  
 
 Základní otázka mého výzkumu zní: Jaké jsou charakteristiky tzv. radničních 

periodik vydávaných na území hlavního města Prahy? 

 

 Abych odpověděla na tuto otázku, porovnala jsem vybrané aspekty radničních 

periodik vycházejících v Praze a redakcí, které je vytvářejí.  Mým cílem bylo získat 

komplexnější představu o typickém fungování těchto periodik, proto jsem zvolila 

metodu dotazníkového šetření na vybraném vzorku všech těchto periodik vycházejících 

v hlavním městě Praha, která jsou oficiálně registrována jako periodika územních 

správních celků u ministerstva kultury (dále také periodika úsc). Abych celý výzkum 

obohatila a prohloubila, přistoupila jsem ke kombinaci metod a přidala i stručnou 

případovou studii vybrané redakce a periodika, která zkoumané jevy umožňuje sledovat 

na konkrétním případu.  

 

 Jelikož takto zvolený výzkum zkoumá novinářské rutiny, dotýká se mediálních 
                                                
56	Bez	korupce:	Implementace	tiskového	zákona.	Www.bezkorupce.cz	[online].	2015	[cit.	2016-12-
31].	Dostupné	z:	http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2014/08/Implementace-
tiskoveho-zakona_prosinec2015.pdf	
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profesionálů, anebo úředníků, kteří jsou pasováni do role mediálních profesionálů, 

pohybujeme se na poli tzv. journalism studies, které se obecně zabývají zkoumáním 

procesů tvorby zpráv a mediálních obsahů.  

Na poli journalism studies vycházíme z argumentu, že zprávy nejsou věrným zrcadlem 

reality, ale spíše konstruovanou sociální realitou, pomocí které vypovídáme o realitě, 

která se stala, v závislosti na mnoha proměnných.  

Existuje shoda na tom, že zpráva není individuálním produktem jedné osoby, která 

danou zprávu napsala/natočila či nahrála, ale je zároveň produktem celé organizace, 

případně instituce. Při tomto vědomí jsou to právě mediální organizace, redakční rutiny 

a další aspekty žurnalistické práce, které mohou být specificky zkoumány vhodnými 

metodami.57  

 

 Právě tyto rutiny a pozadí vzniku redakčních zpráv v radničních periodikách 

zkoumám v této práci. Kromě hlavní výzkumné otázky jsem si položila další dílčí 

otázky:  

 

• Jak se periodika úsc v Praze od sebe navzájem liší z hlediska organizace redakce 

vůči úřadu městské části?   

• V jaké míře je tento nástroj využíván na úrovni městských částí Prahy? 

• Jaké reálné dopady měla novela tiskového zákona z roku 2013 na organizaci a 

provoz těchto periodik? 

• Jakým způsobem je personálně zajištěn provoz těchto periodik?  

• Jaké normativní samoregulační procesy fungují v redakcích těchto periodik?  

• Jaké faktory komplikují tvůrcům těchto periodik práci?  

• Jak šéfredaktoři vnímají svou práci, dosah a účel periodika? 

• V jakých relacích se pohybují veřejné finanční prostředky vynakládané na 

vydávání těchto periodik?  

• Jak radnice pracují se zpětnou vazbou na tuto jejich činnost?  

 

Kvantitativní část výzkumu si klade za cíl primárně popsat, jaká periodika úsc 

v současnosti vycházejí na území hlavního města Prahy, jak jsou vnitřně organizována a 

                                                
57 WAHL-JORGENSEN, Karin a Thomas HANITZSCH (eds.). The Handbook of Journalism Studies. 
New York: Routledge, 2009. International Communication Association handbook series. ISBN 978-0-
8058-6342-0. 
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jak přistupují k tvorbě obsahu vzhledem k ideji veřejného zájmu i k normativnímu 

ztělesnění této ideje (novele tiskového zákona z r. 2013). Podobu periodik územně 

správních celků do velké míry utváří jejich odpovědní redaktoři, kteří celému médiu 

vtiskují větší nebo menší osobitost a také do značné míry určují jeho agendu, provedení 

i vzhled. Právě proto, že šéfredaktoři jsou klíčovými aktéry pro vznik a podobu 

periodika, jsem je zvolila za respondenty dotazníkového šetření.  

Druhá část výzkumu, případová studie periodika městské části Praha 7 Hobulet, pak 

nabízí prostor popsat detailněji chod a organizaci konkrétní redakce a umožňuje lépe 

porozumět jevům, sledovaným v dotazníkovém šetření. Za tímto účelem jsou 

v případové studii použity především dvě metody – hloubkové rozhovory s redaktory 

periodika a předsedkyní redakční rady a metoda nezúčastněného pozorování zasedání 

redakční rady.    

 

Takto konstruovaný výzkum poskytuje základní přehled o zkoumaném poli a 

data, z nichž lze vyčíst dílčí závěry a vytyčit tak možné oblasti zkoumání pro další 

výzkumníky. Pro případovou studii jsem zvolila periodikum městské části Praha 7 

Hobulet, jelikož v této městské části sama bydlím a můj pohled na toto periodikum je 

tedy nejen relevantní, ale i upřímný a osobní – sama jsem aktivním občanem Prahy 7 a 

tedy i zamýšleným příjemcem informací v tomto periodiku. Zároveň je toto zkoumané 

periodikum často zmiňované jako progresivní a dáváno za příklad jiným městským 

částem. V dotazníkovém šetření se také prokázalo, že vykazuje ojedinělé rysy, které 

z něj činí příklad vhodný ke zkoumání a případnému zobecnění závěrů.  
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3. 2. Použité metody  
 

3. 2. 1.  Řízené dotazování po telefonu v kombinaci s dotazníkovým 
šetřením  

 

Dotazníkové šetření je jedna z nejběžnějších metod výzkumu a získávání 

autentických dat z terénu. Informace, které touto metodou zjišťujeme, se nedají 

získat např. metodou pozorování nebo analýzou dokumentů.   

Používá se, pokud jsou předmětem výzkumu nejenom skutečnosti, které lze 

vypozorovat, ale i interpretace skutečnosti respondentem, jejich názory, zkušenosti, 

přání či potřeby: „Dotazník tedy nezkoumá realitu jako takovou, ale jak lidé sociální 

realitu vidí, jak o ní uvažují, jaký k ní zaujímají postoj, jak se stylizují a co si myslí, 

o svém jednání.“58 

 

Základním stavebním kamenem dotazníkového šetření je dotazník – 

standardizovaný výzkumný nástroj, který má určitou dramaturgii a využívá různé 

typy otevřených či uzavřených otázek. Dotazníkové šetření rozlišujeme podle 

způsobu provedení šetření: 

 

• poštovní dotazování (mail survey)  

• dotazování prostřednictvím tazatele (personal interview survey) 

• telefonické dotazování (telephone survey) 

• internetové dotazování (web survey).59 

 

V této práci byla použita kombinace primárně metody řízeného dotazování60 

tazatelem po telefonu a sekundárně pak dotazníkového šetření prováděného online. 

                                                
58 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. str. 158. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.  
59 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. str. 159. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 
60 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. str. 159. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.  
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Dotazníkové šetření online v tomto případě vždy bylo uplatněno až poté, co někteří 

oslovení respondenti telefonické dotazování odmítli, avšak svolili k samostatnému 

vyplnění dotazníku.  

 

Řízené telefonické dotazování se od internetového dotazování liší především 

přítomností tazatele, třebaže nejde o přímou fyzickou přítomnost jako u osobního 

dotazování. Prvek osobitého hlasu a způsob vystupování tazatele umožňuje navázat 

s respondentem osobní kontakt, pokusit se vytvořit určitý vztah, a tím i vzbudit 

důvěru a podpořit motivaci respondenta k účasti ve výzkumu – což může pozitivně 

ovlivnit míru návratnosti odpovědí. Zvýšit míru návratnosti odpovědí lze také 

opakovaným kontaktováním respondenta, či předem domluveným termínem 

dotazování, aby měl respondent dostatek času, nebyl rušen jinou činností a mohl se 

soustředit na odpovědi. Takto je vhodné postupovat především u obsáhlejších 

dotazníků, které mohou být pro respondenty časově náročné. 61  

 

Výhodou telefonického dotazování oproti osobnímu dotazování je jeho větší 

rychlost, jež umožňuje provést velké množství rozhovorů s libovolně vzdálenými 

respondenty v relativně krátkém čase a s nízkými vstupními náklady.62 Podmínkou 

telefonického dotazování je pouze předpoklad, že respondenti vlastní a používají 

telefon a lze na ně získat telefonní kontakt. I když se respondent a tazatel nesetkají 

vyloženě osobně, stále jde o osobnější formu, než je např. dotazníkové šetření 

provedené pouze pomocí emailu. Dnes se telefonické dotazování běžně používá 

v kombinaci se zanášením odpovědí do formuláře v počítači, ať již do speciálního 

softwaru, nebo do předem připraveného dotazníku. Takový postup umožňuje 

následnou rychlou a efektivní práci se získanými daty.  

 

     Úskalí této metody spočívá v tom, že na rozdíl např. od metod pozorování či 

analýzy dokumentů je dotazování uměle vykonstruovaným aktem sociální reality a 

respondent v něm může vědomě či nevědomě hrát jistou „roli“: „Mluvíme o efektu 

morčete/laboratorní myši, situaci, kdy jedinci jsou si vědomi, že jsou zkoumáni, což 

                                                
61 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-683-4. 
62 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. str.170. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.  
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samo o sobě vede ke zkreslením (a jako výzkumníci to nemůžeme ovlivnit).“63 Tento 

efekt může snižovat validitu získaných dat. Dalším rizikem je, že se respondent 

bude snažit zalíbit tazateli a bude odpovídat tak, jak si myslí, že je to správné, ačkoli 

taková odpověď nemusí odpovídat skutečnému postoji, na který se tazatel táže. 

Svou roli pak může v dotazování hrát i gender, kdy mohou respondenti různého 

pohlaví odlišně reagovat na tazatele či tazatelku. Dalším úskalím této metody je 

samotná osoba a disciplína tazatele, který si musí dát pozor, aby poskytnuté 

odpovědi zaznamenal co nejpřesněji, aby pokládal otázky vždy stejně a vytvořil tak 

všem respondentům stejné podmínky.64  

 

Naprosto stěžejním faktorem v této metodě pak je samotný standardizovaný 

výzkumný nástroj – tedy dotazník, který musí mít svou jasnou dramaturgii a 

dodržovat určitá pravidla. Dotazník by neměl být příliš dlouhý, měl by obsahovat 

pouze relevantní otázky, vhodně, logicky a strategicky seřazené, spolu se 

srozumitelnými pokyny k vyplnění. V dotazníku se rozlišují typy otázek např. 

otázky meritorní, identifikační, technické, kontrolní, filtrační přímé a nepřímé, které 

je vhodné promyšleně kombinovat. Otázky jsou formulovány s ohledem na cíl 

výzkumu a na následnou analýzu dat. Na základě předchozího studia tématu se 

doporučuje sestavit seznam proměnných, které budou pomocí dotazníku zjišťovány, 

a pro každou proměnnou následně vytvořit samostatnou otázku.  

 

Dotazníková šetření mají své formální zvyklosti i etiku, kterou je potřeba 

dodržovat. Pokud je například pořizován záznam o provedení šetření, je nutné 

respondenta upozornit a nahrávat pouze s jeho svolením. Respondent by měl vědět, 

zda je výzkum anonymní či nikoli a velice podstatná je pro respondenty také 

informace, jak bude s jeho odpověďmi naloženo. A konečně, při provádění šetření je 

také nutné být na respondenty zdvořilý a pokud možno jim vždy vycházet vstříc tak, 

aby náš výzkum neohrozil jejich ochotu se účastnit dalších podobných výzkumů.  

 

 

                                                
63 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. str. 169. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 
64 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. str. 169. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 
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3. 2. 2. Případová studie  

 
Případová studie je spíše výzkumným přístupem, než samostatnou empirickou 

metodou. Případovou studii použijeme, chceme-li se na daný problém podívat z více 

úhlů a popsat jeho rozličné aspekty. Je proto vhodná a často využívaná právě pro 

analýzu mediálních organizací. Motivem pro analýzu mediálních organizací bývá 

přesvědčení, že její politika stanovená vlastníkem ovlivňuje vnitřní uspořádání redakce 

a odráží se v mediální produkci a v mediálním obsahu.65   

 

V rámci případové studie se ke sběru dat v terénu běžně uplatňují postupy 

jednotlivých, většinou kvalitativních metod, nejčastěji nestandardizovaný rozhovor, 

dotazníkové šetření, zúčastněné či nezúčastněné pozorování, analýza dokumentů apod. 

Nejzásadnější fází případové studie pak je vyhodnocení těchto dat. Zkoumaný subjekt 

v závěrečné fázi lze srovnávat např. s modelovou situací, vytvořit časovou nebo 

logickou analýzu či formulovat na základě nasbíraných dat vlastní explanaci. V případě 

studie periodika Hobulet jsem v této práci použila tyto běžné metody – hloubkový 

rozhovor a studium dokumentů. 66 

 
 
Sub-metoda: hloubkový (nestandardizovaný) rozhovor  
 

Ve výzkumu máme k dispozici širokou paletu možných způsobů, jak vést 

rozhovor, které se liší mírou standardizace a strukturovanosti. Na jedné straně tohoto 

spektra mluvíme o standardizovaném rozhovoru řízeném tazatelem, na opačné straně 

spektra je rozhovor hloubkový, kde má respondent téměř úplnou volnost vyjádření a 

tazatel spíše reaguje, přizpůsobuje se toku informací a doptává se.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
65 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. str. 
60. ISBN 978-80-7367-683-4. 
66 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. str. 
65. ISBN 978-80-7367-683-4.   
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Tabulka č. 1: Typy rozhovorů podle míry standardizace a strukturace 67 
 
Standardizovaný 
řízený rozhovor  

Strukturovaný 
rozhovor  

Polostrukturovaný 
rozhovor  

Hloubkový 
rozhovor  

standardizovaný 
dotazník 

polostandardizovaný 
rozhovor 

polostandardizovaný, 
otevřený 

nestandardizovaný, 
volný, neformální 

strukturovaný 
řízený rozhovor 
s uzavřenými 

otázkami 

strukturovaný 
rozhovor 
s otevřenými 
otázkami  

rozhovor s návodem biografický 
narativní, chápající 

rozhovor 

pevně stanovené 
odpovědi 

stanovené otázky, 
jejich pořadí se může 

měnit, odpovědi 
nejsou naznačené 

stanovené dílčí 
okruhy/témata 

rozhovoru, konkrétní 
otázky vznikají 

v průběhu dotazování 

stanoveno na 
základní téma 

rozhovoru otázky 
vznikají ad hoc, 
blíží se běžné 
komunikaci 

řízený tazatelem řízený tazatelem role tazatele a 
dotazovaného se 

vyrovnávají 

vedený spíše 
dotazovaným 

standardizované 
stručné odpovědi, 

tvrdá data 

volně formulované 
odpovědi 

volně formulované 
odpovědi 

rozsáhlé výpovědi, 
měkká data 

více reliabilní ...   .... ... ... více validní  
 
 
Nejpoužívanějšími formami rozhovoru, které maximalizují výhody obou přístupů a 

potlačují omezení, bývá:  

a) strukturovaný rozhovor řízený tazatelem, s předem stanovanými otázkami, 

jejichž pořadí však můžeme měnit - vhodný především v případě, že rozhovorů 

provádíme vícero a odpovědi můžeme snáze zpracovávat. 

b) polo-strukturovaný rozhovor - tazatel má sice předem připravený soubor 

otázek, avšak může měnit jejich pořadí i formulaci, reagovat na tazatele, 

přidávat či ubírat dotazy dle momentální situace a uvážení. 

  

U tohoto typu rozhovoru následně rozlišujeme otázky primární, které měl tazatel 

předem připravené, a otázky sekundární či sondážní, které vyplynuly z rozhovoru a byly 

tazatelem položeny ad hoc. U polostrukturovaného rozhovoru jsou role tazatele a 

respondenta takřka vyrovnané, především v tom smyslu, že respondent může do velké 

                                                
67 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. str. 210. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 
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míry určovat, jak se bude rozhovor ubírat a tazatel ho následuje, zatímco si hlídá, aby 

byly probrány všechny jím předpřipravené tematické okruhy či konkrétní otázky.  

 

Polostrukturovaný rozhovor může místy přecházet až k rozhovoru hloubkovému, 

který je vedený spíše respondentem, který vypráví a vysvětluje základní téma 

rozhovoru. Úkolem tazatele v takovém rozhovoru je pozorně identifikovat nosná sdělení 

v řeči respondenta a získat k nim následně dostatek podrobností formou sondážních či 

podpůrných otázek a projevů.68  

Při hloubkovém rozhovoru se role tazatele a respondenta mohou chvilkově střídat. 

Tazatel může do rozhovoru vnášet vlastní úvahy a komentáře, kterými může 

respondenta podnítit k dalším úvahám či k tomu, aby kromě svých názorů sdělil i své 

pocity a více se otevřel. Rovněž se může stát, že údaje, které získáme v průběhu takto 

angažovaného rozhovoru, neodpovídají nebo jsou v rozporu s výpověďmi z jeho 

počátku, kdy se komunikační situace mezi ním a dotazovaným teprve vytvářela.69   

 

Záleží na specifičnosti tématu a především na cíli výzkumu, kterou formu 

rozhovoru zvolíme. Obecně vzato, pokud rozhovorů provádíme vícero a ve výzkumu 

chceme např. ověřovat hypotézy, budeme volit rozhovory spíše strukturované či 

standardizované. Pokud cílem výzkumu jsou spíše nové poznatky a míříme spíše k nové 

hypotéze či explanaci, můžeme použít rozhovory méně standardizované až volné, 

hloubkové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. str. 212. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.  
69 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. str. 215. 
Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9 
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3. 3. Aplikace vybraných metod 
 

3. 3. 1. Aplikace řízeného dotazování po telefonu v kombinaci s 
dotazníkovým šetřením  

 
    V první fázi výzkumu jsem chtěla získat podrobnější přehled o tom, jaké 

charakteristiky má proces vydávání periodik územně správních celků v pražských 

městských částech. Blíže jsem se zaměřila na pozici šéfredaktorů vzhledem k úřadům 

městských částí a na plnění zákonných požadavků na vydávání periodik územně 

správních celků, které stanovuje tiskový zákon.  

Zajímalo mne, jak jsou redakce periodik územně správních celků v Praze organizovány, 

kdo v nich pracuje a vytváří obsah a jaké kontrole tento obsah podléhá. Dále mne 

zajímalo, zda tato média prošla nějakou formou samoregulace, nebo zda byly zavedeny 

nějaké změny v organizaci právě s ohledem na novelu tiskového zákona z roku 2013. 

Mimo to mne také zajímalo, v jakých relacích se pohybují veřejné finanční prostředky, 

které jsou na tato periodika vynakládány. Výzkumem jsem také chtěla zjistit možné 

další oblasti, které stojí u těchto periodik za pozornost, kromě naplňování role 

politického zpravodaje, který informuje o činnosti zastupitelstva a rady městské části.  

  

Jako vhodnou metodu pro získání odpovědí jsem zvolila metodu dotazníkového 

šetření mezi šéfredaktory těchto periodik, kteří mívají na podobu periodika silný vliv a 

jejichž role je naprosto klíčová jak v otázce možného zneužívání periodika pro 

politickou propagaci vládnoucího subjektu nebo cenzury opozičních názorů, tak 

v otázce rozvoje těchto periodik jako společenských magazínů se specifickým 

postavením a nesporným potenciálem.   

 
 
Stanovení vzorku a kontaktování respondentů  
 

Při stanovení vzorku, který jsem zkoumala formou dotazníkového šetření, jsem 

vycházela především z regionálního vymezení a z definice pojmu periodikum územně 

správního celku v tiskovém zákoně: „periodickým tiskem územního samosprávného 

celku periodický tisk, jehož vydavatelem je obec, kraj nebo hlavní město Praha nebo 

jeho městská část (dále jen „územní samosprávný celek“) nebo právnická osoba zřízená 
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či založená územním samosprávným celkem či společně více územními samosprávnými 

celky nebo právnická osoba, kterou územní samosprávný celek sám nebo spolu s dalšími 

územními samosprávnými celky ovládá podle zvláštního právního předpisu9), anebo 

periodický tisk, jehož obsah, vydání a veřejné šíření zajišťuje jiný vydavatel na základě 

smlouvy s územním samosprávným celkem či společně s více územními samosprávnými 

celky.”70  

Geograficky jsem se omezila na hlavní město Prahu a na jeho městské části. 

Časově jsem vzorek omezila na periodika, která aktuálně vycházela v době uskutečnění 

dotazníkového šetření, tedy v říjnu a listopadu 2016.  

Primárními respondenty dotazníkového šeření byli šéfredaktoři periodického tisku 

územních správních celků hlavního města Prahy v období říjen a listopad 2016. Pokud 

se v průběhu šetření ukázalo, že dané periodikum nemá stanovenou funkci šéfredaktora, 

jako respondent figuroval vždy pověřený zástupce úřadu městské části pro danou oblast.  

 

Předvýzkum 

 

V rámci předvýzkumu jsem nejprve vyhledala všechna takto definovaná 

periodika v registru periodického tisku v evidenci ministerstva kultury. 71 Pro lepší 

představu o jejich významnosti jsem je seřadila sestupně podle počtu obyvatel dané 

městské části. Z registru periodického tisku ministerstva kultury jsem dále zjistila 

dostupné informace o periodiku, jako je datum vzniku periodika a periodicita. Tento 

předvýzkum prokázal mj. neaktuálnost v evidenci ministerstva kultury, ukázalo se totiž, 

že z 57 takto dohledaných titulů jich 9 již nevychází,72 jejich zánik však na ministerstvu 

nikdo neohlásil. 73  

 

                                                
70 Zákon č. 46/2000: Tiskový zákon. In: . Portál veřejné správy, 2000. Dostupné také z: 
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=46~2F2000&part=&name=&rpp=15 
71 Databáze periodického tisku pro veřejnost. Ministerstvo kultury [online]. [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: 
https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html 
72 Neaktuální informace v registru mají tato zaniklá periodika: Zbraslavské noviny, Kbelský zpravodaj, 
Zpravodaj Křeslic, Lipenecký zpravodaj, Nebušice, Kurýr jihovýchodní Prahy a časopis Praha 10 
73 Dále se také ukázalo, že několik městských částí sice periodikum vydává, ovšem není řádně 
registrováno u ministerstva kultury jako periodikum územně správního celku. Jedná se o MČ Praha Vinoř 
(čtvrtletně, počet výtisků 1600 kusů, byl poprvé “povolen” v roce 1979 odborem kultury NVP pod č.j. 
1136/79), avšak aktuální registraci u MK momentálně nemá. Dále je to periodikum Rohožník MČ Dubeč 
(čtvrtletně, náklad 1750 kusů), periodikum MČ Dolní Chabry “Chaberský zpravodaj (periodicita ani 
náklad nejsou z tiráže známy) a periodikum Dolnopočernický zpravodaj MČ Dolní Počernice (periodicita 
pětkrát ročně). Tato periodika ve svém vzorku pomíjím, jelikož nesplňují zákonné požadavky.    
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Touto vstupní rešerší jsem došla k výzkumnému vzorku 48 řádně 

registrovaných periodik územně správních celků vycházejících na území hlavního 

města Prahy ve stanoveném období, jejichž abecedně seřazený jmenný seznam tvoří 

přílohu této práce. Všechna tato periodika jsem dohledala v elektronické verzi na 

webových stránkách městských částí, prohlédla si jejich obsah a provedení a z tiráží či 

z internetových stránek městských částí zjistila kontakty na redakce, šéfredaktory nebo 

pověřené úředníky. Následně jsem těchto 48 redakcí kontaktovala telefonicky se žádostí 

o účast ve výzkumu a zodpovězení standardizovaného dotazníku, který je ve své úplné 

finální podobě přílohou této práce.  

 

S hotovým dotazníkem jsem nejdříve kontaktovala tři redakce – malé, velké a středně 

velké městské části. S ohledem na jejich reakce jsem některé formulace v dotazníku 

upravila, přidala další možnosti odpovědí a u všech otázek přidala možnost rozepsat 

jinou, vlastní variantu odpovědi. Některé otázky jsem také vypustila úplně. Až poté 

jsem s druhou verzí dotazníku kontaktovala postupně všechny ostatní MČ.  

 

 

Tvorba dotazníku  

 

Před sestavením dotazníku jsem studovala dostupné materiály k tématu (např. od 

organizace Oživení, o. s. Další inspirací pro formulaci dotazů byla má osobní reflexe 

podoby samotných periodik, četba tiskového zákona i předchozí neformální diskuse 

s Pavlem Vokatým, novinářem a redaktorem periodika Hobulet. Poté, co se ukázalo, že 

údaje v evidenci ministerstva kultury nejsou zcela aktuální, jsem se rozhodla do 

dotazníku zařadit i otázky, které ověřovaly správnost a aktuálnost dostupných údajů 

(aktuální kusový náklad a periodicita).  

Standardizovaný dotazník jsem vypracovala pomocí dostupné online služby 

Formuláře Google74 a rozčlenila jej do 5 tematických sekcí: 

 

• Obecné	informace	o	periodiku	(6	otázek)	

• Údaje o redakci periodika (9 otázek) 

• Kontrolní mechanismy periodika (10 otázek) 

• Čtenost / reklama / distribuce (11 otázek) 
                                                
74 Formuláře Google. Google [online]. [cit. 2017-01-03]. Dostupné z: https://docs.google.com/forms/ 
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• Právní souvislosti vydávání radničního periodika (4 otázky) 

• Reflexe vydávání radničního periodika (7 otázek) 

 

 Při telefonickém dotazování sloužilo prvních 6 otázek k navození přirozeného 

hovoru mezi tazatelem a respondentem. Tyto otázky jsem pokládala poměrně rychle, 

spíše pro ověření informací uvedených v registru periodického tisku ministerstva 

kultury. Hned po těchto otázkách jsem zařadila otázku o finančních nákladech městské 

části na vydávání periodika, abych tím deklarovala, že i tato informace patří k těm, které 

mají být veřejnosti přístupné, jelikož se jedná o veřejné finance. Na této otázce jsem 

rovněž ověřovala, zda jsou redaktoři ochotní tuto informaci poskytnout či pomoci zjistit 

a jaké jsou jejich reakce na takový dotaz. Dávala jsem si záležet, abych při pokládání 

tohoto dotazu zněla věcně, abych u respondentů nevzbudila nepříjemný pocit. Nebylo 

výjimkou, že mě šéfredaktoři v této věci odkazovali na pověřeného zaměstnance úřadu 

městské části (dále jen MČ), jelikož tyto údaje, podobně jako údaj o příjmech z inzerce, 

neznali. Podobně citlivá byla také otázka na vzdělání respondentů.  

 

Dotazník celkem obsahoval 19 otevřených otázek, 25 otázek typu single choice 

s jednou možností odpovědi z nabízených možností a 3 otázky typu multiple choice.75  

 

 

Průběh dotazníkového šetření 

 

Pilotní předvýzkum popsaný výše potvrdil, že mezi jednotlivými MČ jsou 

značné rozdíly v závislosti na velikosti MČ a tedy i velikosti úřadu a jeho personálním 

zajištění. S velikostí MČ souvisely samozřejmě i faktory jako je periodicita, náklad a 

četnost atraktivních témat ke zpracování.  

Průběh výzkumu by zřejmě mohl být hladší, kdybych se omezila např. jenom na 

větší městské části nad 20 000 obyvatel nebo na periodika s nákladem vyšším než 10 

000 kusů. Mým cílem však bylo zmapovat všechna periodika na území Prahy a také 

získat dostatečné množství podkladů, na základě kterých by bylo možné definovat 

modely organizace redakcí těchto periodik. Obvolala jsem tedy i ty MČ, kde 

periodikum vychází např. v nákladu 300 kusů a je děláno od pohledu spíše amatérsky. 

                                                
75	TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 
ISBN 978-80-7367-683-4.	
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Největším úskalím šetření tedy byl fakt, že některým městským částem dotazník 

vyhovoval svou strukturou více a jiným méně, což ani předvýzkum výrazně neprokázal. 

Tato nevýhoda šla však velmi dobře zmírnit dotazováním po telefonu, kdy jsem mohla 

osobně tuto skutečnost respondentovi vysvětlit. Pro případ online dotazování jsem toto 

úskalí dotazníku popsala v jeho úvodu.    

 

Jak již bylo řečeno, dotazník byl určen primárně šéfredaktorům daných periodik. 

Pokud šéfredaktor z nějakého důvodu dotazník odmítl, nebo tato funkce v dané MČ 

vůbec neexistovala, požádala jsem o vyplnění vždy nejkompetentnější osobu z úřadu 

dané městské části, často to byli referenti tiskového oddělení nebo zaměstnanci 

kanceláře starosty, jak ukáži v další kapitole. Proces kontaktování redakcí obnášel 

v průměru tři telefonáty na jeden úřad městské části. Jen velmi málo periodik totiž uvádí 

přímý telefonní kontakt na šéfredaktory periodik, proto cesta vedla mnohem častěji přes 

úřad. 

 

Když jsem se dovolala požadovanému respondentovi, požádala jsem ho vždy 

nejprve o telefonický rozhovor, při kterém bych dotazník vyplnila na počítači v průběhu 

rozhovoru. Pokud respondent souhlasil, domluvili jsme si většinou konkrétní datum a 

čas, kdy uskutečníme vyplnění dotazníku, což po telefonu zabralo většinou 30–40 

minut. Za tímto účelem jsem se technicky vybavila aplikací do telefonu pro nahrávání 

hovorů a sluchátky s mikrofonem, abych měla volné ruce pro zapisování odpovědí a 

poznámek. Zpočátku jsem se na úvod hovoru ptala šéfredaktorů, zda by jim nevadilo, 

kdybych si telefonát nahrála. První dva šéfredaktoři s tím neměli problém, avšak třetí 

kvůli dotazu na nahrávání málem od svolení k dotazování upustil, proto jsem postupně 

od nahrávání upustila naopak já a poznatky z průběhu rozhovoru jsem si pouze 

zapisovala.  

 

Telefonické dotazování jsem vždy upřednostňovala jako primární způsob 

vyplnění dotazníku. Výhodou tohoto postupu je, že respondenti často odpovídali 

rozvinutěji a sdělovali mi v průběhu hovoru své zkušenosti a poznatky, z nichž jsem si 

dělala poznámky pro pozdější zpřesnění a doplnění získaných dat. Ačkoli jsem všem 

respondentům pokládala stejný set stejně formulovaných otázek, respondenti reagovali 

různě obsáhle a poskytovali tak další materiál ke  zpracování.   
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Návratnost dotazníku  

 

Celkově mi dotazník vyplnilo 38 osob, z toho 14 telefonicky, 23 vyplnilo 

dotazník online prostřednictvím služby Formuláře Google a s jedním respondentem 

jsem dotazník vyplnila osobně. Rozhodla jsem se používat stejný výzkumný nástroj pro 

telefonické dotazování i dotazování online, především z důvodu zjednodušení následné 

analýzy dat.  

 

Celkově 10 redakcí se nepodařilo skrze městskou část v průběhu jednoho měsíce 

kontaktovat vůbec, anebo se výzkumu odmítly účastnit. 76   Jako důvod redaktoři 

nejčastěji uváděli časovou tíseň, neochotu účastnit se akademického výzkumu či 

neochotu poskytnout dotazované informace. V některých městských částech mi nemohli 

či nechtěli sdělit telefonický kontakt na šéfredaktora periodika a na email nikdo 

neodpověděl. V takovém případě jsem během měsíce oslovení emailem třikrát 

zopakovala a zkoušela i opakovaně volat, než jsem je zařadila mezi respondenty, které 

se nepodařilo kontaktovat. V případě odmítnutí jsem redaktory dále nepřemlouvala. 

V oslovovacím telefonátu, emailu i v hlavičce dotazníku jsem vždy vysvětlila své 

motivace a nabídla redaktorům, že vyjdu vstříc jejich časovým možnostem v průběhu 

jednoho měsíce. Zároveň jsem se vždy snažila navodit dojem, že ostatní MČ 

spolupracují a že data právě z jejich MČ jsou pro výzkum podstatná. Pokud nic z tohoto 

redaktory nepřimělo účasti na výzkumu, brala jsem to za jasné vyjádření názoru, který 

dále zohledňuji ve výzkumu. Celkovou návratnost odpovědí vypočítávám podle vzorce, 
                                                
76 Vybrané důvody odmítnutí: V případě periodika Tučňák na Praze 4 např. letitý šéfredaktor odmítl účast 
ve výzkumu, k vyplnění však svolil tiskový mluvčí městské části, do jehož kompetence periodikum 
spadá. Respondent tedy nevyplnil např. otázky týkající se zkušeností nebo vzdělání šéfredaktora.  
V průběhu rozhovorů jsem se potýkala také s nepředvídanými situacemi - například na Praze 11 se v době 
provádění šetření změnil starosta, což na úřadu způsobilo zmatek a časovou tíseň pracovníkům úřadu. 
Paní šéfredaktorka sice k výzkumu svolila, dotazník po ale telefonu nedokončila, jelikož musela řešit 
jinou ad hoc situaci. Rozloučila se s tím, že to bylo maximum času, který mi může momentálně 
poskytnout.  
Redakce Řepské Sedmnáctky reagovala např. rovnou rezignovaně: „Je nám to velmi líto, ale poslední 
týdny jsou pro nás velmi pracovně vytížené. Bohužel vám nejsme schopné dotazník vyplnit.“, ačkoli jsem 
redaktorům na vyplnění dotazníku dala celý měsíc a v případě nutnosti přidávala ještě další týdny čekání.  
Šéfredaktorka Novin Prahy 2 mne např. odmítla s odůvodněním, že “většinu informací, které požadujete, 
lze dohledat na webu www.praha2.cz v záložce Média/Noviny Prahy 2. Další jsou takové druhu, že je lze 
považovat za nezveřejnitelné.”  
Další redaktorka z novin Prahy 12 čelila technickým problémům s dotazníkem. Ačkoli jsem se je s ní 
snažila vyřešit a požádala ji zdvořile o opakovaný pokus, dotazník již nevyplnila.  
 



   

 

46 

  

který počítá právě i s nedokončenými rozhovory, odmítnutími a s jednotkami, které se 

nepodařilo kontaktovat:  

 

Response rate  = počet kompletně uskutečněných rozhovorů / I + P + R + NC + O  
(I= kompletní rozhovory, P=částečně provedené, R=odmítnutí, NC = nekontaktovaní, O = zbývající platné jednotky 

výběru) 77 

  

Response rate = 38 / 35 + 2 + 4 + 7  = 38/48 = 0,791   

 

 

Sestavení indexu profesionalizace radničních periodik  

 

           Abych mohla přehledně roztřídit periodika na základě získaných dat, určila jsem 

sedm kritérií profesionalizace, kterým přisuzuji číselné hodnoty.  

Abych zdůraznila důležitost určitých kritérií oproti jiným, násobím koeficientem 2 nebo 

3, jak vysvětluje následující tabulka:  

 
 
 
Tabulka č. 2: Kritéria pro stanovení škály profesionalizace periodik 
 
Kritérium 

 
Periodikum splňuje 
/  nesplňuje 

Stupeň důležitosti kritéria 
1 nejméně – 3 nejvíce 

1. šéfredaktor není zároveň 
radní, starosta, ani úředník 

1/0 3 

2. časopis má redakční 
předpisy / pravidla pro 
vydávání  

1/0 3 

časopis má redakční radu  1/0 3 

2. v redakční radě nejsou 
radní ani starosta  

3.  

1/0 3 

4. časopis má rubriku, kam 
mohou přispívat zastupitelé  
 

1/0 3 

                                                
77,Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. str. 166. Žurnalistika a 
komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9 
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5. šéfredaktor prošel 
školením na tvorbu 
radničního periodika  
 

1/0 
 

2 

6. šéfredaktor má předchozí 
zkušenosti z médií  
 

1/0 2 

7. šéfredaktor má 
vysokoškolské (mediální) 
vzdělání  
 

0 – středoškolské  
1 – vysokoškolské 
2 – vysokoškolské 
mediální   
 

1 

 
  
             Všem periodikům jsem na základě primárních dat z dotazníku přiřadila číselné 

hodnoty podle jednotlivých kritérií a následně vynásobila koeficientem, který určuje 

důležitost daného kritéria. Periodika, jejichž šéfredaktoři v primárních datech neuvedli 

dostatečně jasnou odpověď, na základě které by bylo možné kritérium posoudit, jsem 

musela z hodnocení vynechat. Celkem jsem tedy takto mohla posoudit 35 periodik 

z původního vzorku 38 periodik. Při vyhodnocování tabulky jsem došla k závěru, že 

vzdělání šéfredaktora není podstatným kritériem a při finálním hodnocením jsem jej 

posléze vynechala.  

 

 

Tímto postupem jsem získala tabulku s bodovým ohodnocením míry profesionalizace 

periodik, na základě které jsem periodika rozdělila do tří skupin:  

 
• profesionalizovaná periodika  

• středně profesionalizovaná periodika  

• neprofesionalizovaná periodika  

 

Na základě tohoto dělení předkládám také přílohu s ukázkou titulních stran těchto 

periodik, která naznačuje, že míra profesionalizace periodika nemusí být vždy patrná již 

z jejich grafické podoby. 
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4. Empirická část – výzkum  

 

4. 1. Radniční periodika jako jeden z komunikačních kanálů 

městských částí  
 
     Městské části mají k dispozici celou škálu komunikačních kanálů a radniční 

periodika jsou jen jedním z nich. Je známo, že městské části ke komunikaci s občany 

využívají povinné úřední desky přímo na úřadech, webové stránky a sociální sítě (v 

našem prostředí převážně Facebook a Twitter), čím dál tím častěji MČ organizují 

osobní setkávání s občany nad konkrétními tématy nebo zavádějí emailovou či SMS 

komunikaci s registrovanými občany. Prvotním poznatkem celého výzkumu, který 

předkládám v této práci, je tedy základní přehled o využití tištěných radničních 

zpravodajů, jako svébytného komunikačního kanálu.  

 

     Z 57 městských částí Prahy aktuálně vydává tištěné periodikum 52 (91%). Pouze 48 

MČ však periodikum dle zákona registruje u ministerstva kultury a 4 městské části 

vydávají periodikum v podstatě nelegálně, bez platné registrace.78 Tištěné periodikum 

v době výzkumu nevydávají MČ Praha Královice (350 obyvatel), Lochkov (725 

obyvatel), Křeslice (1 019 obyvatel) a Praha 10 (108 756 obyvatel), kde bylo vydávání 

periodika přes kritiku tamní opozice zrušeno rozhodnutím zastupitelstva v září 2015.79  

                                                
78	Městské	části,	jež	vydávají	periodika	bez	zákonné	registrace	u	ministerstva	kultury jsou:	Vinoř,	
Dolní	Počernice,	Dubeč	a	Dolní	Chabry.	MČ	Praha	Lochkov	má	na	svých	webových	stránkách	sekci	
„Zprávy	z	radnice“	kde	lze	najít	PDF	dokument	s	výběrem	zpráv	komunitního	charakteru,	podobný	
jiným	zpravodajům,	ovšem	graficky	amatérský	a	bez	politických	informací.	
	
79 Návrh na zrušení vydávání Novin předložila tehdejší starostka Radmila Kleslová (ANO 2011) a 
v důvodové zprávě usnesení, které bylo Radou MČ jednomyslně přijato je jako důvod uveden: výrazný 
pokles významu tištěných médií na úkor elektronických médií – tištěná média (zejména ta s delší časovou 
periodicitou) nejsou v současné hektické době schopna rychle reagovat, tištěné informace jsou v době 
vydání už často neaktuální. Jejich úlohu v informování občanů (mimo rozhlas a TV) postupně přebírají 
elektronická média (velké všeobecné zpravodajské servery, menší specializované servery, blogy, sociální 
sítě apod.), která jsou schopna rychle reagovat na aktuality a nové zprávy, umožňují jednodušeji získat 
zpětnou reakci od čtenářů, a nejsou územně omezena distribučním územím). Kromě toho se jako důvod 
uvádí, že Praha 10 tak ušetří ročně 2,6 mil. Kč vč. DPH a že dříve čelila problémům s distribucí 
periodika. Radnice na vydávání Novin spolupracovala 10 let s firmou Strategic consulting s.r.o.  
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     Ze všech zkoumaných městských částí disponuje pouze jediná – MČ Praha 6 – studií 

čtenosti svého periodika a obecně zájmu občanů o dění v MČ. Z této studie jednoznačně 

vyplývá, že tištěná periodika jsou nenahraditelným zdrojem informací především pro 

starší obyvatele, kteří zdaleka tolik nevyužívají internetové komunikační kanály, jak je 

patrno z následujícího grafu.   

Graf č. 1: nejčastějších zdrojů informací o dění v MČ Praha 6 podle věku:80  

81 

     Z této studie dále vyplynulo, že mladí lidé do 24 let se obecně nejméně zajímají o 

dění v MČ a pokud ano, časopis Šestka je u nich rovněž na prvním místě, před 

oficiálními webovými stránkami MČ. Studie v obecné rovině potvrzuje, že ti, kteří se o 

dění v MČ zajímají, preferují jako zdroj informací právě tištěné periodikum – v tomto 

                                                                                                                                          
ČTK. Praha 10 ukončí vydávání radničních novin, ušetří 2,6 milionu. In: Aktualne.cz [online]. [cit. 2016-
12-13]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha-10-ukonci-vydavani-radnicnich-novin-
usetri-2-6-milionu/r~faac9aae609511e5b6b20025900fea04/ 
a také  
ČR. Usnesení Rady MČ PRAHA 10 ze dne 21. 9. 2015: Důvodová zpráva. In: . 2015. Dostupné také z: : 
http://praha10.cz/volene-organy/informace-o-jednani/usneseni-rady-a-
zastupitelstva/agenttype/view/usneseni/37653/sortdir/ascending/zastupitelstvo-5-20.aspx 
 
Radnice Prahy 10 nyní ke komunikaci se svými občany využívá hlavně svých webových stránek a 
Facebooku, který však v době psaní této práce sledovalo pouze 8 285 lidí, tedy necelých 8% obyvatel. 
https://www.facebook.com/praha10  
80 Výzkum: informovanost v Praze 6. Praha: MindBridge Consulting, 2015.  
81 tamtéž 
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případě časopis Šestka, a to napříč věkovými skupinami. 

Graf č 2: preferované způsoby informování o dění v Praze 6  

82 
 

 
Graf č. 3: preferované způsoby informování o dění v Praze 6 podle věku83  
 

 
 
 
 

                                                
82 Výzkum: informovanost v Praze 6. Praha: MindBridge Consulting, 2015.  
83 tamtéž 
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     Výsledky zmíněné studie pro účely této práce zobecňuji, jelikož věkové složení MČ 

Praha 6, ve které byl výzkum proveden, a např. MČ Praha 10, je dle údajů ČSÚ takřka 

totožné84 a podobné materiály z jiných MČ nejsou dostupné.  

Na základě této studie se tedy dá konstatovat, že zrušení časopisu v tak velké městské 

části jako je MČ Praha 10 znamená připravit o cenný zdroj informací především starší 

věkovou skupinu, která si je obtížně získává jinak a která se zároveň o lokální dění 

zajímá. V důvodové zprávě k tomuto rozhodnutí se mj. uvádí, že tištěná periodika jsou 

zastaralým zdrojem informací oproti internetu a sociálním sítím, které jsou mnohem 

rychlejší a mohou pružněji reagovat na aktuální dění v MČ. Jakkoli je toto tvrzení 

opodstatněné z hlediska obecného světového vývoje, jak ukazuje studie z MČ Praha 6, 

v lokálním měřítku to nemusí být pravda a tištěný zpravodaj je stále oblíbeným zdrojem 

informací z městské části.  

     Je však nutno vzít v potaz, že časopis Šestka prošel v nedávné významnou proměnou 

a studie byla provedena už za jeho nové podoby, časopis Prahy 10 byl naopak vydáván 

externí firmou a kvalitu obou periodik tedy nelze efektivně srovnávat.    

 

     Co se týče online prezentace periodik, všechny městské části jej umisťují v online 

podobě na web, buď ve formátu PDF ke stažení, nebo pomocí nástrojů k listování. 

Pouze tři periodika mají vlastní profil na Facebooku, 5 redaktorů uvedlo, že 

spolupracují s facebookovým profilem městské části. Jediná městská část, Praha 8, 

nabízí zpravodaj také formou mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS.  

     O rozšíření zpravodaje také o internetovou podobu uvažují v současné době čtyři 

městské části, 11 rozšíření online neplánuje a 6 redaktorů uvedlo, že toto rozhodnutí 

záleží na vedení MČ.  

 
 

4. 2. Výsledky dotazníkového šetření  
 
     Výsledky dotazníkového šetření řadím do pěti podkapitol, které reflektují jednotlivé 

aspekty vydávání radničních periodik. V první kapitole shrnuji poznatky o redaktorech 

periodik a jejich vztahu k radnici nebo úřadu městské části. V druhé kapitole jsou 

analyzovány poznatky o samotných periodikách mj. z hlediska formátu a obsahu. Ve 
                                                
84 Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v městských částech Hlavního města Prahy k 31. 12. 
2015. In: Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva	
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třetí kapitole prezentuji roční náklady na vydávání těchto periodik. Čtvrtá kapitola 

shrnuje, jak periodika přistupují k vlastní samoregulaci a v páté kapitole se věnuji 

názorové reflexi redaktorů, ohledně různých témat, ke kterým se mohli v dotazníku 

vyjádřit.  

 
     Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, dotazníkové šetření probíhalo na vzorku 48 

periodik městských částí, z nichž dotazník vyplnilo 38 šéfredaktorů nebo jejich 

zástupců. Deset městských částí dotazník nevyplnilo – 6 se nepodařilo kontaktovat, 2 

MČ se výzkumu odmítly zúčastnit a další 2 MČ se omluvily pro časovou tíseň. 

Analyzovala jsem tedy data od 38 respondentů, z nichž někteří bohužel nevyplnili 

dotazník zcela kompletně.  

 

 4. 2. 1  Tvůrci radničních periodik  

           
     Kdo jsou šéfredaktoři těchto periodik a v jakém poměru jsou k radnici/úřadu MČ? 

Dle výsledků dotazníkového šetření převažují mezi vedoucími redaktory radničních 

listů ženy (17) nad muži (21), nejčastěji s dosaženým vysokoškolským vzděláním – 

vysokoškolské vzdělání má 20 (52 %) respondentů, středoškolské 13 (34 %) a 5 

respondentů dotaz nezodpovědělo. Z vysokoškolsky vzdělaných respondentů jich má 

pouze 6 vzdělání v mediálním oboru.  

 

     Vedoucí redaktoři mají většinou předchozí zkušenost s mediální tvorbou, a to 

z různých deníků, týdeníku, z vedoucích i produkčních pozic v komerční i 

veřejnoprávní sféře, platí to pro 28 respondentů (74%). V souvislosti s aktuálností 

tématu vyváženosti radničních periodik v posledních letech prošlo 18 vedoucích 

redaktorů (47%) školením týkajícím se tvorby radničních zpravodajů, oproti 17 (44%), 

kteří se žádného školení nezúčastnili.  

 

     Ze 17 redakcí, kde redaktoři neprošli žádným školením, jich sice 15 má ustanovenou 

redakční radu, v 9 případech ale ve složení redakční rady dochází ke střetu zájmů (členy 

redakční rady jsou radní, vysoce postavení úředníci nebo starosta). Celkem 10 z těchto 

redakcí zároveň nedisponuje žádnými vnitřními redakčními předpisy. Z celkového 

zkoumaného vzorku nemá kodifikované redakční předpisy 15 redakcí (39,5%). V 7 

z těchto 17 „neproškolených“ redakcí také neproběhly žádné organizační změny 
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v souvislosti s novelou tiskového zákona, 2 redakce pouze změnily údaje v tiráži 

periodika. V 5 případech však i „neproškolené“ redakce zavedly zásadní změny (např. 

změnily složení redakční rady, nově zavedly názorovou rubriku apod.), anebo uvedly, 

že požadavky tiskového zákona splňovaly již před zavedení novely.  

 

      Naopak, z 18 redakcí, které prošly nějakou formou školení, jich 17 má redakční radu 

a v devíti případech je rada bez střetu zájmů (bez členů rady a bez starosty, naopak 

s přítomností zastupitelů či občanů), v 7 případech složení rady navrhuje a schvaluje 

zastupitelstvo). V 10 z těchto redakcí platí legálně ukotvené vnitřní redakční předpisy a 

také v 10 těchto redakcí proběhly organizační změny poté, co vešla v platnost novela 

tiskového zákona.  

 

Tabulka č. 3: vztah školení reaktorů a profesionalizace redakčních procesů 
 

 

(*střet zájmů = přítomnost radních nebo starosty) 
 
       

Lze říci, že proškolení redaktorů může mít pozitivní vliv na profesionalizaci periodika – 

na zavedení vnitřních redakčních předpisů, vědomé dodržování novelizovaného 

tiskového zákona a ustanovení nezávislé redakční rady jako kontrolního orgánu. 

Souvislost mezi těmito faktory však není úplně přímá, ve vzorku se vyskytla i periodika, 

která kodexy a pravidla měla upravené v souladu s novelou tiskového zákona, aniž by 

se kdy účastnila nějakého školení.85  

 

 

                                                
85	Organizace	Oživení	o.	s.,	která	pořádá	školení	na	toto	téma	pro	státní	správu		na	toto	téma	také	vydala	na		
základě	svých	výzkumů	tzv.	Manuál	pro	dobré	radniční	periodikum,	který	je	dostupný	online.	18	redaktorů	
uvedlo,	že	o	něm	mají	povědomí,	stejný	počet	o	Manuálu	neví,	2	redaktoři	dotaz	nevyplnili.			

Prošli 
školením 

Počet 
redaktorů 

Redakce má 
kodifikované 
redakční 
předpisy 

Redakce 
zavedla 
změny po 
přijetí 
novely 
tisk. 
zákona 

Existuje 
redakční 
rada 

Redakční 
rada je 
bez střetů 
zájmů / se 
střetem 
zájmů* 

ANO 18 10 10 17 9 / 8 
NE 17 6 6 15 6 / 9 
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     Výzkum mj. zjišťoval důležitý ukazatel: v jakém vztahu jsou šéfredaktoři vůči 

radnicím nebo úřadům městských částí; jak často jsou přímo jejich součástí.  

Poměr situací, kdy je šéfredaktor přímým zaměstnancem radnice či úřadu městské části, 

a kdy je šéfredaktor najímán jako externista, je ve zkoumaném vzorku téměř vyrovnaný. 

Vedoucí redaktoři, kteří jsou přímo zaměstnáni na radnici, převažují nad externisty 

v poměru 20 ku 18. Tuto otázku zodpověděly všechny tázané redakce.  

  

     Pouze ve dvou MČ má aktuálně radnice smlouvu s externí firmou, která kompletně 

zajišťuje vydávání periodika včetně tvorby obsahu – je to periodikum Tučňák MČ Praha 

4 a Devítka vydávaná MČ Praha 9. V obou případech je zhotovitelem těchto periodik 

firma Strategic consulting s. r. o. 86 

 
Graf č. 4: Funkce šéfredaktorů vzhledem k městské části (n = 20) 
 

 
 
 

                                                
86	Strategic	consulting	s.r.o.	je	největším	vydavatelstvím	specializujícím	se	na	lokální	periodika.	 
Pro	MČ	Praha	9	a	Praha	4	vydává	periodika	Devítka	a	Tučňák,	kromě	nich	vydává	i	tituly:	Naše	Praha	Centrum,	
Naše	Praha	4,	Naše	Praha	5,	Naše	Praha	6,	Naše	Praha	7,	Naše	Praha	8,	Naše	Praha	9	a	Naše	Praha	10.	V	součtu	
vydává	a	zdarma	distribuuje	občanům	do	schránek	měsíčníky	v	úhrnném	nákladu		529	253	výtisků	–	dle	jejich	
oficiálních	webových	stránek	http://www.consultants.cz	a		http://inzerce.ceskydomov.cz/region/praha 
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     V případě, že je redaktor najímán radnicí jako externista, má vždy na starosti pouze 

tvorbu periodika. Naopak ti šéfredaktoři, kteří jsou zaměstnanci radnice, většinou mají 

v rámci úřadu další funkce. V jednom případě, v MČ Praha 1, plně splývá funkce 

šéfredaktorky s funkcí tiskové mluvčí MČ.  

V 15 případech (39 %) je šéfredaktor zaměstnancem jiného než tiskového odboru 

radnice a má v rámci úřadu další povinnosti. Ve třech případech jde o zaměstnance 

odboru kanceláře starosty či kanceláře tajemníka, jednou je šéfredaktor zároveň radním 

MČ a ve dvou případech je šéfredaktor zároveň starostou.  

 

    Kumulace funkcí u šéfredaktorů je patrná především u malých městských částí do  

20 000 obyvatel. Z 15 městských částí, kde je tento jev patrný, je 13 s počtem obyvatel 

do 10 000. Výjimkou je Praha 11, kde je šéfredaktorka zároveň zaměstnankyní 

kanceláře starosty, avšak na starosti má především tvorbu periodika. Druhou výjimkou 

je MČ Letňany (počet obyvatel 18 978), kde je šéfredaktorka zároveň zaměstnankyní 

úřadu, v němž má další povinnosti.  

 

     U městských částí s počtem obyvatel nad 20 000, kterých je ve sledovaném vzorku 

11, převažuje model externího redaktora (6 případů), druhým nejčastějším modelem je 

zaměstnanec radnice dedikovaný pouze na tvorbu periodika (4 případy) a v jednom 

případě jde o tiskovou mluvčí. 

 

     Z průzkumu tedy vyšlo mj. najevo, že pouze 4 městské části přímo zaměstnávají 

šéfredaktora, který nemá v rámci úřadu jinou funkci než vytvářet radniční periodikum. 

Takový pracovní vztah se jeví jako žádoucí, jelikož redaktor má na přípravu periodika 

dostatek času, je v úzkém kontaktu s radnicí, má přehled o tématech i vztazích 

v městské části, ale není přímo ovlivněn jinou agendou.  

Ve třech případech se jedná o velké městské části s počtem obyvatel nad 30 000 (Praha 

8, Praha 7, Praha 15 - tyto magazíny mají více než 30 stran) a tyto městské části se také 

umístily vysoko na škále profesionalizace periodik, kterou popisuji dále v této práci. 

Naopak, v jednom případě jde o menší městskou část, s počtem obyvatel do 5000 (MČ 

Praha Újezd - počet stran 8), která zároveň nesplňuje ostatní kritéria profesionalizace.  
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4. 2. 2. Dílčí charakteristiky radničních periodik z hlediska formátu a 
obsahu 

 

     Kromě periodika Hobulet, které vychází v novinovém formátu bez pevné vazby, jsou 

všechna sledovaná periodika tištěna ve formátu A4 se šitou vazbou. Pouze jedno 

periodikum – Kopaninské listy – vychází černobíle, ostatní používají alespoň dvě barvy, 

většina magazínů je plně barevná 35 (92 %). Nejobsáhlejší periodikum vychází na 48 

stranách (Praha 1) a nejméně obsáhlá mají 8 stran (Benice, Praha-Újezd, Nedvězí). V 

průměru mají pražská radniční periodika 24 (aritmetický průměr = 24, medián = 26).  

Časopisy se celkem významně liší ve své periodicitě, nejběžnější formou je měsíčník 

s prázdninovým dvojčíslem, touto formou vychází 13 periodik tedy (34 %), 11 

magazínů vychází čtvrtletně (29 %), 5 časopisů vychází jako měsíčník, 9 periodik 

vychází jinak – jako dvouměsíčník, desetkrát ročně nebo nepravidelně.  

 

     Ve dvou třetinách městských částí existuje pouze periodikum vydávané městskou 

částí. V necelé třetině MČ (29 %) vychází další, většinou komerčně zaměřené, 

periodikum87 a pouze dvě městské části uvedly, že u nich jiné periodikum vychází 

pouze před volbami. 

 

 

Inzerce a distribuce periodika  

 

     Dotazy na plochu inzerce a distribuci prokázaly značné rozdíly mezi periodiky, 

především v nabízené inzertní ploše. Největší část reklamě věnují Klánovické listy (8, 

z 18 stran, 45 %) a nejmenší podíl inzerce na obsahu uvedla v dotazníku Praha 1 (1,5 

strany na 48 stran obsahu, tedy 3 %).88 Průměrně je v periodikách věnováno reklamě 

cca 15 %, tedy méně než jedna pětina obsahu.  

                                                
87	nejčastěji	časopisy	firmy	Strategic	Consulting	s.r.o.		
88	Pohled	do	čtvrtletníku	Praha	1	však	budí	pochybnosti	o	pravdivosti	tohoto	údaje	(1,5	strany	inzerce	
z	celkového	počtu	48	stran	periodika).	MČ	Praha	1	sice	na	některých	stranách	inzeruje	své	vlastní	akce,	mnoho	
z	nich	jsou	však	pouze	akce	pod	záštitou	MČ	a	jde	tedy	i	o	propagaci	dalších	subjektů,	která	mají	na	inzerátech	
viditelná	loga	apod.	Všechny	tyto	avíza,	které	mají	formu	inzerátů,	jsou	označeny	jako	„tipy“,	nikoli	jako	
„inzerce“.		MČ	Praha	1	je	také	jednou	ze	4,	která	deleguje	shánění	inzerce	na	externí	subjekt,	kterému	posléze	
plynou	i	tržby.		
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     Ve většině případů (23 periodik, tedy 60 %) shání a vyřizuje inzerci pověřený 

zaměstnanec radnice nebo úřadu MČ, pouze ve čtvrtině případů (9 periodik) shání 

inzerci do periodika externí subjekt. Příjmy z inzerce v naprosté většině zůstávají 

příjmem městské části, tento model uplatňuje 34 periodik (89 % případů) a příjmy 

z inzerce jsou většinou opět použity na náklady spojené s jeho produkcí.  

Pouze v 5 případech zůstávají příjmy z reklamy externímu subjektu (jde o periodika 

Tučňák (Praha 4), Pětka, Praha 1, Hornopočernický zpravodaj a Řeporyjské echo).  

 

     Co se týče distribuce periodika, většina MČ rozesílá časopis do schránky všem svým 

občanům, ve 20 případech roznos zajišťují radnice, nejčastěji pomocí brigádníků (53 

%), v 16 případech jej má na starosti Česká pošta (42 %). Jediná MČ Zbraslav 

neprovádí roznos občanům do schránek, ale časopis nechává volně k rozebrání na 

vhodných místech rozmístěných po MČ (a má tak alespoň nepřímou zprávu o poptávce 

po periodiku, které se podle redaktora většinou rozebere).  

 

 

 

Míra vlivu „šéfredaktorů“ na obsah: Kdo vytváří většinu obsahu periodika? 

 

     Z dotazníkového šetření vyplynulo, že šéfredaktoři periodik mají různě silnou 

vedoucí úlohu při tvorbě zpravodaje. V celé třetině případů, u 13 periodik, jsou to právě 

oni, kdo vytváří až 80 % obsahu periodika. Existují případy, kdy tato jedna osoba je 

zároveň, radním, místostarostou, či dokonce starostou – tato kumulace funkcí je 

mnohem častější spíše u menších městských částí. Nejčastěji redaktoři odpovídali, že 

nelze určit jednu osobu, která by byla hlavním redaktorem a zpravodaj je spíše 

kolektivní dílo – takto odpovědělo 24 respondentů (63 %).  

 

     Dále je častá situace, kdy většinu časopisu vytváří šéfredaktor, ale významně se na 

něm podílí také spolky a instituce působící v MČ, nejčastěji školy a školky, případně 

policie a hasiči nebo zájmová uskupení a spolky – skauti, zájmové kroužky pro děti, 

které informují o své činnosti a uveřejňují pozvánky na akce. Redaktor pak jimi zaslané 

texty zařazuje do vydání často bez úprav. V dotazníkovém šetření se mimo jiné objevila 

reflexe, že neprofesionalita takovýchto příspěvků je problém, který tvorbu periodika 

komplikuje, jak se vyjádřili někteří redaktoři:  
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• „Není zvykem příspěvky honorovat, což znamená, že dopisují jen psavci, 

důchodci nebo matky na mateřské. Články od dopisovatelů jsou 

nesourodé a neprofesionální - to znamená, že pokud periodikum nevede 

redaktor se zkušeností z praxe, obsah ani forma za moc nestojí.” (Blanka 

Oujezdská, vedoucí infocentra a knihovny, Kolovraty)  

 

• „Uvítali bychom korektorku a větší profesionalitu zbytku týmu, který to 

sice dělá zadarmo, ale dělají profesionální chyby – nedodržují např. 

termíny nebo rozsah textů.” (šéfredaktor Luboš Palata, Klánovice)  

 

• „Profesionalita ostatních přispěvatelů je problém, ale nemůžu to od nich 

chtít, když to dělají za zájmu a dobrovolně. Občané píší ve svém volném 

čase a bez honoráře, takže spíš oceňuji jejich zapojení do komunitního 

života městské části.” (Martin Pitro, šéfredaktor, Přední Kopanina) 89 

 

      V souvislosti s touto otázkou je potřeba zmínit, že šéfredaktoři často uváděli 

nedostatek lidských zdrojů a píšících přispěvatelů jako hlavní faktor, který jim 

komplikuje tvorbu periodika, tento problém uvedlo 11 z dotazovaných šéfredaktorů (29 

%). Jak bylo uvedeno, v některých MČ také není zvykem příspěvky honorovat, 

šéfredaktor v tom případě nemá možnost potenciální přispěvatele motivovat k aktivitě.  

  

 

                Faktory komplikující redaktorům tvorbu periodika   

 

     V otevřené otázce s vícero možnostmi šéfredaktoři odpovídali na dotaz, jaké faktory 

jim komplikují tvorbu periodika. Třetina redaktorů uvedla, že nemají s tvorbou 

periodika žádné komplikace, stejně často pak uváděli, že jim chybí lidské zdroje, tedy 

převážně píšící kolegové – takto odpovědělo 11 respondentů (29 %).  

 

     Nedostatek přispěvatelů je tedy nejvýznamnější potíží pro redaktory. Podle názorů 

šéfredaktorů uvedených v dotazníkovém šetření se nedostatek příspěvků týká i opozice, 

které se periodika na základě novely tiskového zákona otevřela. Jinými slovy, ačkoli 
                                                
89	Informace	poskytnuté respondenty v	dotazníku	a	v	telefonických	rozhovorech.	Kompletní	
odpovědi	všech	dotazovaných	redaktorů	tvoří elektronickou přílohu této diplomové práce.  
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opozice často kritizuje redakce kvůli snížené možnosti přispívat do periodika, často 

sami nedodávají texty anebo je nedodají včas: „Lidé jsou líní psát. Sice se jim něco 

nelíbí, ale pak nic nenapíšou,”90 vyjádřila se šéfredaktorka Ďáblického zpravodaje. 

Většina redakcí uveřejňuje uzávěrky jednotlivých čísel na webu i v periodiku. 

Pozoruhodný je také fakt, že v odpovědích se jako faktor komplikující tvorbu jen velmi 

zřídka objevovaly finanční prostředky. Jako problém finance vnímá pouze v 10 % 

redakcí. 

 

     Kromě otázky typu multiple choice pak měli redaktoři možnost odpovídat i na 

otevřenou otázku, kde mohli vyslovit, jakou změnu, která by jim usnadnila práci, by 

uvítali. I v této otázce nejčastěji zaznívalo téma více přispěvatelů nebo volání po dalších 

členech redakce. V tomto smyslu se vyjádřilo 11 redaktorů, tedy opět 29 %.  

„Uvítali bychom samostatného pracovníka, který by se touto věcí zabýval.  

Díky velikosti městské části a rozpočtu je pro nás v současnosti neakceptovatelné, že 

periodikum řešíme v rámci svých ostatních pracovních povinností vlastními silami.” 

uvedl například starosta městské části Štěrboholy, který vydávání periodika 

organizuje.91  Obdobně se vyjádřila šéfredaktorka Petrovického zpravodaje, která je 

zároveň zaměstnankyní odboru kanceláře starosty: „Chybí nám šikovný redaktor, který 

by běhal v terénu, psal články a aktivně by se staral o obsah. Já vybírám články, fotky, 

fotím, řadím, vše zařizuju produkčně - nemám od toho potom tolik odstup. Dělám toho 

moc sama.”92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
90 Informace poskytnuté respondenty v dotazníku a v telefonických rozhovorech. Kompletní odpovědi 
všech dotazovaných redaktorů tvoří elektronickou přílohu této diplomové práce. 
91 tamtéž 
92 tamtéž	
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Graf č. 5 Faktory komplikující redaktorům tvorbu periodika   
 
 

 
 
     Šéfredaktoři dále často zmiňovali jako komplikaci komunikaci s radnicí a úřadem. 

Vytížení úředníci si podle nich často neudělají čas na dodání podkladů pro redaktory, 

jsou velice citliví na přesné formulace úředních postupů, které se však promítají do 

hutného a nečtivého jazyka. Problémem jsou i obavy úředníků, že informace z procesu 

jejich práce, kterou vnímají velmi detailně, bude v periodiku podána zjednodušeně a 

nepřesně: V tomto smyslu se šéfredaktor časopisu Osmička vyjádřil takto: „Oproti 

standardní žurnalistice, kde se přete o obsahu s inzerenty, tak my se potýkáme s 

úředníky. Píšete třeba o díře v silnici a 4x se to schvaluje ve všech odborech apod. 

Proces autorizace na úrovni odborů je složitý, ačkoli chápu, že je nutný.”93  

 

                                                
93	Informace	poskytnuté respondenty v	dotazníku	a	v	telefonických	rozhovorech.	Kompletní	
odpovědi	všech	dotazovaných	redaktorů	tvoří elektronickou přílohu této diplomové práce.  
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V podobném duchu se vyjádřila také šéfredaktorka časopisu Hobulet:  

„Mám pocit, že úředníci vnímají Hobulet jako můj projekt a neberou jej jako možnost 

komunikovat témata jejich agendy s veřejností. Já sama ale opravdu nemůžu vědět o 

všem.”94  

     V souvislosti s kritikou radničních periodik, které byly dříve často vnímány jako 

“hlásné trouby” starostů a politických reprezentací radnic, může dnes naopak docházet u 

politiků i úředníků k opačné reakci, než bývalo zvykem: “Bojuju s tím, že nikdo se 

nechce chlubit tím, co udělal, aby to nebylo bráno jako PR,“ vyjádřil se v dotazníku 

šéfredaktor časopisu Kbelák.   

 
 

4. 2. 3. Náklady na vydávání radničních periodik  

 
     V odpovědích na otázku ročních finančních nákladů na vydávání periodika se 

mimoděk projevila také ochota redaktorů (či úřadů MČ) tuto otázku zodpovědět. Údaje 

o nákladech na vydávání periodika neuvedly ve svých odpovědích pouze 4 MČ. Praha 3 

a Praha 5 neodpověděly ani po dodatečném emailovém dotazu – v MČ Libuš a Ďáblice 

redaktoři uvedli, že tento údaj sami neznají a přes úřad MČ se jej dále nepodařilo zjistit. 

Většina MČ se však zachovala transparentně a tuto informaci bez problémů pro výzkum 

poskytla, otázku zodpovědělo celkem 34 redakcí (90 %). Některé poskytnuté odpovědi 

ale bohužel byly neúplné či nepřesné.95   

 

     Dotaz na tento údaj poukázal i na některé další skryté souvislosti. Z telefonického 

rozhovoru se šéfredaktorem periodika Kbelák například vyplynulo, že náklady na 

vydávání periodika mohou radnice významně ovlivnit efektivním výběrovým řízením, 

ať již grafického studia, či tiskárny: „My jsme např. dělali e-poptávky, tiskneme mimo 

Prahu, kde jsou tiskárny dotované z Evropské unie, kvůli rozvoji místního podnikání. 

Tiskneme tedy za dumpingovou cenu, za kterou by to v Praze nikdo neudělal. Oslovili 

jsme 38 tiskáren, nabídnuté ceny se lišily o 30 000 Kč na 3060ks (nejlevnější 30 000 Kč 
                                                
94	Informace	poskytnuté respondenty v	dotazníku	a	v	telefonických	rozhovorech.	Kompletní	
odpovědi	všech	dotazovaných	redaktorů	tvoří elektronickou přílohu této diplomové práce.	
95 Redaktoři v dotazníku často uváděli číselný údaj bez započítání personálních nákladů na zaměstnance, ačkoli byli 
přímo v otázce požádáni o rozepsání údajů či o kvalifikovaný odhad. Často také nezmínili, zda uvádějí údaj se 
započítanou DPH nebo nikoli. Výsledná data z této otázky jsou tedy spíše orientační.  
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a nejdražší 60 000Kč). Kdybychom si tehdy neudělali výběrové řízení, mohli bychom mít 

periodikum 2x dražší, než máme nyní.”96    

 

     Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu vydávání periodika, je kromě formátu, počtu 

stran i tištěného nákladu také kvalita papíru a tiskové technologie. Tyto technické 

parametry ve výzkumu nezohledňuji, i proto jsou získané údaje o nákladech orientační a 

lze z nich vyčíst spíše jakousi cenovou hladinu, za kterou lze radniční periodikum 

vydávat a orientačně tak posoudit hospodárnost jednotlivých MČ.  

 

     Kvalita tisku a celkové vyvedení radničního periodika pak do značné míry souvisejí 

s ambicemi konkrétní městské části. Z rozhovorů vyplývá, že radniční periodikum je, 

kromě své původní funkce informační kanálu, vnímáno také jako forma sebeprezentace 

městské části. Jeho zpracování je pak zároveň určitou zprávou, kterou o sobě MČ dává 

nejen svým občanům, ale třeba i občanům jiných MČ. Tisková mluvčí Prahy 1 k této 

problematice zaujímá následující stanovisko: „Praha 1 je nekrásnější část Prahy, a 

proto i její periodikum je kvalitnějšího materiálu, vzhledu i obsahu. Některé narážky na 

snížení výdajů na úkor kvality by snižovalo i vizitku naší městské části.”97 

 

     Na papíře a formě se naopak rozhodla ušetřit sledovaná MČ Praha 7, která 

přechodem na novinový formát a papír výrazně ušetřila, jak popisuji dále v případové 

studii. Konkrétní příklad úspor uvádí přímo v periodiku Hlasatel i MČ Praha 15, která, 

podobně jako MČ Praha 7, přešla od modelu spolupráce s externí firmou k vydávání 

svépomocí a ušetřila tak téměř 2 miliony Kč ročně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
96	Informace	poskytnuté respondenty v	dotazníku	a	v	telefonických	rozhovorech.	Kompletní	
odpovědi	všech	dotazovaných	redaktorů	tvoří elektronickou přílohu této diplomové práce.	
97	tamtéž				
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Tabulka č. 4: Porovnání nákladů na vydávání Hlasatele Prahy 15 s externí firmou 
a bez ní 
 

98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
98 Hlasatel	Prahy	15.	Praha:	MČ	Praha	15,	2016,	2016(11) dostupné z 
http://www.praha15.cz/download/dokumenty/hlas201611.pdf.	
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Tabulka č. 5: Porovnání nákladů na vydávání radničního periodika v pražských 
městských částech99 
 
  

 
                                                
99 Kompletní data získaná dotazníkovým šetřením jsou elektornickou přílohou této práce.  
Pomocný výpočet mzdy redaktorů: medián čisté mzdy v ČR v prvním čtvrtletní r. 2016 byl podle ČSÚ 
22 533 Kč. S tímto údajem jsem tedy pracovala pro hrubý výpočet nákladů na lidskou práci v těch 
případech, kdy mi redaktoři uvedli pouze rozsah úvazku, který periodiku věnují a nepokusili se jej vyčíslit 
finančně.  
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   Náklady na vydávání periodika ve 34 městských částech, které uvedly odpověď na 

tuto otázku, v roce 2016 činily 21 549 760 Kč. Průměrná částka vydaná na periodikum 

v jedné městské části za rok činí 633 816 Kč.   

 

     Podle získaných dat vykazují některé malé městské části relativně vysoké náklady na 

vydávání periodika oproti velkým městským částem, především při porovnání nákladů 

na jedno vydání, jedno číslo nebo jednu stránku periodika.100 To může být u malých 

městských částí zapříčiněno několika faktory – ačkoli redaktorům příprava periodika 

produkčně i obsahově zabere podobné množství času, a tedy i jejich odměny jsou 

podobné – periodika tam vychází v menších nákladech a proto například nedosáhnou na 

množstevní slevy u tiskáren. Náklady se pak zdají být vysoké, u velkých městských 

částí se naopak pevné náklady „rozpustí“ do většího počtu vytištěných kusů.  

 

  

4. 2. 4. Samoregulační prvky a profesionalizace periodik  

 

     Povědomí o novele tiskového zákona z r. 2013 je mezi šéfredaktory vysoké – 34 

redaktoři ji znají (89 %), pouze 3 šéfredaktoři o ní povědomí spíše nemají, a vždy jde o 

velmi malé MČ a jeden redaktor dotaz nezodpověděl. 

  

      Zavedení novely tiskového zákona však dle výsledků dotazníkového šetření nemělo 

příliš významný vliv na organizaci periodik. Ze zkoumaného vzorku 15 periodik (39 %) 

žádné změny v souvislosti s novelou zákona nepřijalo, z toho 6 redaktorů (15%) uvedlo, 

že zákonem ošetřené procesy a pravidla dodržovali již dříve.  

Naopak, procedurální změny v souvislosti se novelou tiskového zákona zavedlo 17 

periodik (44 %), z toho ovšem 5 periodik (13 %) udělalo pouze změny v tiráži, kde nově 

                                                
100 Náklady na jedno číslo periodika jsou v tabulce vypočítány takto: celkové uvedené náklady / periodicita / kusový 
náklad = náklady na jedno číslo) se např. liší od necelé 1 Kč až do necelých 80 Kč, což jsou opravdu značné rozdíly. 
Jak již bylo řečeno, data v tabulce nejsou naprosto přesná, nicméně jsou to data, která o sobě uvedly městské části na 
jasně položený dotaz.   
Městské části, které periodikum vydávají na první pohled draho, by bylo potřeba prozkoumat detailněji, např. pomocí 
zákona o povinném poskytování informací dožádat přesná čísla a informaci, zda na služby spojené s vydáváním 
periodika bylo vypsáno výběrové řízení. Bez této detailní práce by nebylo fér na základě těchto dat městské části 
hodnotit či obviňovat.  
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uvádí zákonnou formulaci „periodikum územně správního celku“ a často i obecnou 

formulaci, že „časopis není periodikem žádného politického subjektu“.   

 

     V tomto ohledu lze konstatovat, že na periodikách vycházejících na území hlavního 

města Prahy se projevilo zavedení novely tiskového zákona téměř ve třetině případů. 

Přes přetrvávající nedostatky, především ve složení redakčních rad, zavedlo 12 redakcí 

procedurální změny v organizaci periodika, které dále vedou k jejich profesionalizaci 

periodik.  

 

      Nejrozšířenějším legálním dokumentem, který radniční periodika mívají je tzv. 

statut časopisu, který často obsahuje i pravidla pro jeho vydávání, povinnosti 

šéfredaktora, redaktorů, povinnosti a jednací řád redakční rady, regulaci reklamy apod.  

     Vnitřní kodifikovaná pravidla v jakékoli podobě, která prošla schválením Radou či 

zastupitelstvem MČ, má 23 periodik (60 %) ze zkoumaného vzorku, zároveň 14 

šéfredaktorů z těch, kteří tato vnitřní pravidla mají k dispozici, uvedlo, že je někdy 

použili při řešení sporné situace (naopak 7 redaktorů je zatím nikdy nevyužilo v praxi). 

Z toho vyplývá, že podobný předpis může být pro šéfredaktory účinnou pomůckou při 

řešení sporných situací. Zkoumaný vzorek pražských periodik si v tomto ohledu vede 

lépe než radniční periodika napříč republikou, kde byla zaznamenána absence 

jakýchkoli vnitřních předpisů u 60 % periodik. Poměr u mnou zkoumaného vzorku je 

právě opačný - redakční pravidla chybí v 15 případech (40 %).101  

 

 

Poskytování objektivních a vyvážených informací 

 

     Dále jsem zjišťovala, jak konkrétně bývá organizačně zajištěno plnění zákonného 

požadavku na poskytování objektivních a vyvážených informací v periodiku.  

 

 

     Pro naplnění této povinnosti mnohé časopisy nově upravily pravidla pro zasílání 

těchto příspěvků a také pro ně vyhradily pravidelnou rubriku s pevně stanoveným 

rozsahem. Takovou rubriku má v současné době 19 ze 38 radničních periodik, tedy 
                                                
101	KAMENÍK,	Martin	a	Oldřich	KUŽÍLEK.	Komu	slouží	radniční	noviny:	Analýza	radničních	periodik	
2014.	Praha:	Oživení	o.s.,	2015.	ISBN	978-80-88100-02-7.	
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polovina zkoumaného vzorku.  

Nenastala však situace, že by zastupitelé možnost zasílat názorové příspěvky začali 

výrazně více využívat. Žádné ze zkoumaných periodik se nepotýká s přetlakem 

zastupitelských příspěvků, které by nebylo kam umístit, spíše naopak. Taková situace 

by ovšem mohla nastat a časopisy by to vedlo k navýšení počtu stran, pokud předem 

neomezí rozsah příspěvku a termín jeho dodání, jako to udělala kupříkladu MČ Praha 

Kolovraty: „Upravili jsme prostor pro zveřejnění příspěvku dle paragrafu 4a, zákona 

46/2000 Sb. Pro příspěvek jednoho zastupitele v jednom čísle Zpravodaje je vyhrazena 

jedna normostrana. Tyto příspěvky je nutné předat minimálně 5 pracovních dní před 

termínem uzávěrky nejbližšího čísla Zpravodaje, aby na něj mohli reagovat ostatní 

zastupitelé.“102   

 

     Praxi úpravy pravidel pro příspěvky zastupitelů upravila i MČ Klánovice, v novinách 

poskytují pro názory zastupitelů vždy 1 stránku, každý zastupitel má právo na 1000 

znaků jednou za tři měsíce. Redakce avizuje zastupitelům dopředu téma čísla, ale ti 

můžou zároveň psát, o čem chtějí.103 

 

     Fakt, že MČ přijala opatření pro umístění názorů všech politických uskupení, dále 

uvedli redaktoři časopisů v MČ Letňany, Uhříněves, Štěrboholy, Řeporyje nebo i Praha 

7 a Praha 8, kde byly změny v periodiku v souvislosti s novelou zákona významné i 

v jiných ohledech: „Zavedli jsme velice významné změny. Dříve se redakční rada 

nescházela a opozice neměla možnost publikovat. Po volbách v roce 2014 se nová 

redakční rada začala scházet a zavedli jsme rubriku Fórum zastupitelů, kde vždy jedna 

strana pokládá otázku a ostatní zastupitelské kluby odpovídají. Zavedli jsme také status 

periodika i status redakční rady.“104  

 

      Z odpovědí některých MČ však vyplývá, že kvůli sporným politickým tématům a 

obtížím s vyváženým informováním se politická témata snaží spíše potlačovat, jelikož 

se obávají přílivu útočných či propagačních příspěvků politických subjektů, které by 

mohly mít za následek menší oblibu periodika u čtenářů: „Dohodli jsme se, že médium 

bude více apolitické. Dáváme prostor všem, kdo by chtěl otisknout článek, ale prakticky 
                                                
102 Informace poskytnuté respondenty v dotazníku a v telefonických rozhovorech. Kompletní odpovědi 
všech dotazovaných redaktorů tvoří elektronickou přílohu této diplomové práce. 
103 tamtéž 
104 tamtéž	
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nikdo to nedělá. Politickou agitku zde nedělá ani vládní koalice, ani opozice. Jsme malá 

čtvrť, opozice má přístup ke všem kontrolním výborům,”105 uvedl šéfredaktor časopisu 

Kbelák v MČ Praha Kbely.  

 

      Pouze 9 redakcí (23 %) uvádí, že vždy otisknou příspěvek, který jim zastupitelé 

zašlou. Dodávají však, že se to neděje příliš často. Ze sledovaných respondentů 13  

(34 %) uvedlo jiný způsob naplnění požadavku na názorovou vyváženost a v dotazníku 

popsali konkrétní způsoby – nejčastěji je to však kombinace výše uvedených postupů:  

• “(Existují) dva prvky garance hlasu opozice: Rubrika názory zastupitelů, 

opozice jí ale často ani nevyužije. K vybraným tématům se také cíleně dělá 

anketa.”106 (Jakub Mračno, šéfredaktor časopisu Čtrnáctka)  

• “Co chtějí (zastupitelé) napsat, to otiskneme v původní podobě a jenom krátíme. 

Pracujeme nyní také na E-zpravodaji, kde by mohly být plné verze 

článků.”(Lenka Bartáková, šéfredaktorka Hornopočernického zpravodaje)  

 

     Pouze 6 redakcí (15,7 %) v dotazníku uvedlo, že vyváženosti se snaží dosahovat 

samotnou redaktorskou prací, tedy že v textu o konkrétním tématu vždy osloví všechny 

zúčastněné strany. Rozšířeným prvkem je také specifický typ ankety,  

tzv. rotující otázka, kterou vždy pokládá jiný politický subjekt zastupitelstva, a všichni 

včetně tazatele na ni odpovídají. Touto formou se snaží naplňovat zákonný požadavek 

na vyváženost obsahu pět redakcí.  

     Stejný počet redakcí uvedl, že vyváženosti periodika dosahují pouze přítomností 

redakční rady, která obsah kontroluje před tiskem. Jak jsme však poukázali již dříve, 

samotná existence redakční rady ale není dostatečnou zárukou, jelikož její složení není 

v mnoha případech nezávislé na politickém vedení dané MČ.  

 

     Některé městské části však mají systém tvorby obsahu a jeho kontroly 

propracovanější. V MČ Zbraslav například probíhá vícero mechanismů současně – 

témata do zpravodaje jsou oznamována dopředu a zastupitelé jsou vyzýváni k zaslání 

příspěvků emailem, redakce se snaží o vyváženost v redakčním obsahu a občas používá 

i anketu. Podobně situace vypadá např. v Klánovicích, kde každý zastupitel má dle 

                                                
105 Informace poskytnuté respondenty v dotazníku a v telefonických rozhovorech. Kompletní odpovědi 
všech dotazovaných redaktorů tvoří elektronickou přílohu této diplomové práce. 
106 tamtéž		
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statusu novin nárok na 1 000 znaků v časopise jednou za tři měsíce. Zastupitelům je 

avizováno téma čísla, ale své příspěvky mohou psát i na jiná témata.  

 

     Tam, kde žádné zaběhlé mechanismy nefungují, mají nejčastěji zastupitelé možnost 

zaslat periodiku příspěvek, redaktoři však zároveň uvádí, že o tuto možnost není velký 

zájem: „Kdokoli z členů zastupitelstva, pokud by chtěl přispět do zpravodaje, tak může, 

ale zájem o to bývá spíše jenom před volbami. Nemáme tu velkou opozici.“ (Jana 

Kosinová, šéfredaktorka Petrovického zpravodaje).  

 
     Z této sady otázek v dotazníku mj. vyplynulo, že každá městská část požadavek na 

vyváženost a objektivitu obsahu řeší jinak. Pouze malé procento redaktorů se vyjádřilo 

tak, že spoléhají na svou redaktorskou práci. Nejčastějším opatřením je zavedení 

názorové rubriky, pro kterou je zároveň žádoucí stanovit přesná pravidla, která však 

zatím nemají všechny redakce jasně definovaná.  

     Reálné využití možnosti zastupitelů publikovat příspěvek v periodiku tedy závisí 

především na vlastní aktivitě zastupitelů v dané MČ, která často klesá úměrně velikosti 

městských částí. Pluralita názorů v periodiku tedy není odvislá pouze od vlastní práce 

redaktorů. 107  

 

 

Kontrolní mechanismy  

 

     Takřka všechna zkoumaná periodika ze vzorku disponují nějakým kontrolním 

orgánem, 34 periodik (92 %) má tzv. Redakční radu. Pouze 4 periodika (8 %) žádný 

legálně ukotvený kontrolní orgán nemají. Problematické je ovšem složení těchto rad, ve 

kterých až příliš často zasedá vedení MČ včetně starostů, čímž je nezávislost 

kontrolního orgánu oslabena.  

 
                                                
107	vybrané odpovědi redaktorů na téma apolitičnosti periodik:  

• MČ Praha Běchovice: „Zastupitelé mohou poslat příspěvek a my ho uveřejníme. Jiná kontrola neprobíhá, 
nemáme tu moc politické spory.“  

• MČ Praha Satalice: „My jsme naprosto apolitičtí. Když jsou volby, napíšeme, kam mají lidi přijít s 
občankou.” 

• MČ Praha Přední Kopanina: „Kdo chce poslat příspěvek, tak může a my ho otiskneme anebo ne. Na str. 2 
je výběr ze zápisu zastupitelstva. Politická agenda se u nás moc neobjevuje.“   

• MČ Praha Ďáblice: „V minulém volebním období jsme zveřejňovali články zastupitelům v původním 
znění, bez zásahů redakce. Pokud přijde kontroverzní text, kontaktujeme protistranu a otiskneme i názor 
druhé strany. Zastupitelé ale nejsou tak aktivní, aby se toto dělo často. Pokud by se nám nějaký obsah 
nevešel, tak jej můžeme dát na web do sekce Názory a polemiky. Ďáblice.  
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Zhruba ve třetině případů, 12 periodik (31,5 %), je redakční rada složená ze zastupitelů 

a pouze 5 redakcí (13 %) zároveň uvedlo, že redakční rada odpovídá svým složením 

zastoupení politických klubů v zastupitelstvu, což je obecně odborníky považováno za 

ideální model složení redakční rady, jelikož je v ní přítomná i opozice.  

V další cca třetině případů, 11 periodik (29 %), je členem redakční rady starosta a ve 3 

městských částech (8 %) případů je redakční rada dokonce shodná s Radou městské 

části. V obou těchto případech o obsahu časopisu de facto rozhoduje vládnoucí politické 

vedení, což se dá považovat za střet zájmů, ačkoli míra potenciálního zneužití této 

funkce např. k cenzuře obsahu se může v jednotlivých MČ významně lišit. Ve 3 

periodikách (8 %) je redakční rada složená z dobrovolníků či občanů – typické to bývá 

opět u malých městských částí.  

 

 

Graf č. 6: Složení redakčních rad 
 

 
 
 
     Redakční rada bývá nejčastěji jmenována na 4 roky a to buď ustanovením, nebo 

nepsaným pravidlem – v takových případech dochází k obměně přirozeně při 

organizačních změnách po volbách. Ve 20 % případů má rada časově neomezený, 

neurčitý mandát. V městské části Troja pak je např. členství v redakční radě zcela 

dobrovolné.108 

                                                
108	Informace poskytnuté respondenty v dotazníku a v telefonických rozhovorech. Kompletní odpovědi 
všech dotazovaných redaktorů tvoří elektronickou přílohu této diplomové práce.	
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4. 2. 5. Reflexe tématu účastníky výzkumu  

 

     Šéfredaktoři v rámci dotazníku odpovídali na dvě otázky, které měly za cíl zjistit, co 

považují za hlavní a vedlejší účely periodika. Šéfredaktoři se na základě odpovědí z 

dotazníku shodují ve 32 případech (84 %), že hlavním účelem vydávání periodika je 

informovat občany o veškerém relevantním dění v městské části.109 

     Dále se ojediněle vyskytly protichůdné názory, že periodikum by mělo být spíše 

společenské a utužovat sounáležitost občanů s danou MČ, anebo naopak spíše praktické 

a mělo by informovat o svozu odpadů, poskytovat kulturní servis apod. Mezi dalšími 

odpověďmi se objevila také důležitost poskytovat zpětnou vazbu radnici MČ a vést 

dialog s občany. Pouze jednou zazněla odpověď, že by periodikum mělo především 

informovat o činnosti radnice, představovat jednotlivé výbory a jejich agendu apod.  

 

     Pokud měli šéfredaktoři uvézt možné vedlejší účely periodika, nejčastěji uváděli 

vedlejší účely v tomto pořadí:  

1. utužovat sounáležitost občanů s MČ (44 %) 

2. vyváženě informovat o politické agendě radnice MČ a zastupitelstva (23 %)  

3. přinášet praktické informace pro občany (svoz odpadů, kulturní přehled) (23 %)  

4. vzdělávat občany v historii a kulturním dědictví dané MČ (8 %)  

5. vzdělávat občany v oblasti občanské aktivity a participace (5 %)110 

 

 

     Z takto položených dotazů a získaných odpovědí vyplývá, že tvůrci periodik 

nevnímají jako podstatnou pouze jejich politickou funkci, kterou nově reguluje a chrání 

zákon, ale silně vnímají také společenský potenciál periodik. Zpravodaje  městských 

částí tedy pouze z části plní funkci politických zpravodajů, z části se jedná o 

publicistické magazíny pokrývající různorodá témata, v závislosti na pestrosti dění v 

dané MČ a na kapacitě a proaktivitě redaktorů či přispěvatelů nová témata vyhledávat a 

zpracovávat.  

                                                
109	Informace poskytnuté respondenty v dotazníku a v telefonických rozhovorech. Kompletní odpovědi 
všech dotazovaných redaktorů tvoří elektronickou přílohu této diplomové práce.	
110	tamtéž	
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     Dále mne zajímalo, jaké mají jednotliví šéfredaktoři povědomí o čtenosti periodik.  

Z dotázaných redaktorů jich 24 (63 %) uvedlo, že je čtenost periodik zajímá, 

18 (47 %) jich však nemá žádná relevantní data a tedy neví, jaká čtenost skutečně je. 

Třetina respondentů, 13 (34 %) uvedla, že si myslí, že je čtenost periodika dobrá, avšak 

nemají pro takové tvrzení podklady. Zhruba pětina šéfredaktorů reflektovala, že ačkoli 

je čtenost zajímá, z povahy periodika není jejich hlavním účelem. Tři redaktoři uvedli (8 

%), že je čtenost spíše nezajímá, jelikož radniční periodikum by jí nemělo podřizovat 

svůj obsah.  

 

     Pouze 4 městské části uvedly, že si někdy nechali vypracovat studii, anebo alespoň 

sami zjišťovali čtenost a spokojenost s periodikem mezi obyvateli (ve dvou případech 

šlo o dotazník online či do schránek občanům, s různě relevantní návratností). Pouze 

dvě městské části – MČ Praha 6 a Praha 11 – si nechaly vypracovat odbornou studii, 

úřad Prahy 6 zároveň zmíněnou studii poskytl pro účely tohoto výzkumu a tvoří přílohu 

této práce. Zástupci úřadu Prahy 11 studii bohužel již nemají k dispozici.   
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4. 3. Případová studie: organizace periodika HOBULET  

městské části Praha 7  
 

V této případové studii, která v kontextu celé práce figuruje spíše jako doplněk hlavního 

výzkumu, se zaměřuji na aktuální organizaci vydávání a redakce Hobuletu, jak funguje 

od května 2015. V následující části výzkumu se Hobulet umístil vysoko na škále 

profesionalizace periodik a proto stojí za to zkoumat, jaké procesy zde fungují a jak je 

reflektují tvůrci periodika 111 . Případová studie vychází ze studia dokumentů, 

hloubkových rozhovorů s šéfredaktorkou, redaktorem, předsedkyní redakční rady a s 

tiskovým mluvčím městské části.   

 

4. 3. 1. Stručná historie Hobuletu  

 

Periodikum městské části Praha 7 je pod názvem Hobulet registrováno u ministerstva 

kultury již od ledna roku 1992 a od té doby prošlo četnými změnami v závislosti na 

aktuálním politickém vedení radnice i na aktuálních legislativních změnách.  

Pro intence této práce se zaměřuji především na vývoj periodika v nedávné historii od 

roku 2013 do současnosti, kdy se projevil účinek novely tiskového zákona a především 

nově zavedená povinnost vydavatele periodik úsc poskytovat objektivní a vyvážené 

informace o úsc a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje 

názory členů zastupitelstva úsc. Pro tyto účely jsem studovala vydání časopisu od ledna 

2013 do ledna 2017.112  

 

Stručně nastíním také vývoj, který předcházel současnému stavu. V roce 2000 byla 

radnicí MČ Praha 7 zřízena příspěvková organizace Vydavatelství Hobulet, která 

periodikum vydávala víceméně nezávisle až do roku 2007, kdy se vedení radnice 

rozhodlo příspěvkovou organizaci zrušit a vydávání časopisu svěřit externí firmě. V této 

roli se posléze vystřídaly dvě firmy – Union Point, která periodikum vydávala krátce, a 

                                                
111	Hobulet se umístil také na seznamu nominovaných periodik na ocenění Zlatý středník v romce 2015. 
www.zlatystrednik.cz 
112	Archiv	periodik	Hobulet	dostupný	z:	www.hobulet.cz	
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firma BHS Bohemia, která časopis vydávala na základě smlouvy s tehdejším vedením 

radnice až do roku 2015.113  

 

Na začátku období, které v této případové studii popisuji tedy periodikum zhotovovala 

externí firma a šéfredaktor nebyl zaměstnancem radnice. Obecně lze na základě 

zkoumání obsahu periodika konstatovat, že v období od ledna 2013 do února 2014 

časopis neposkytoval prostor pro názory zastupitelů. Ve sledovaném období se 

v periodiku vyskytovaly tyto pravidelné rubriky: TÉMA, RODINA, SENIOŘI, 

Z RADNICE, KULTURA, PROFIL, PŘEDSTAVUJEME a SERVIS.114 Obecně lze 

konstatovat, že časopis byl tematicky pestrý, řemeslně profesionálně zpracovaný, ve 

formátu A4 na křídovém papíře s poměrně moderní grafikou. Časopis nebyl ničím 

výrazný, pracoval převážně s fotografiemi z fotobank, které se často i opakovaly.  

 

Časopis však byl v té době občany i opozicí kritizovaný pro své vysoké náklady, což 

bylo dále podpořeno skutečností, že příjmy z inzerce (která v té době činila zhruba 20% 

plochy 24 stránkového časopisu) zůstávaly externí firmě, a také pro jednostranné 

informování o politické agendě. V rubrice „Z radnice“ byly převážně komunikovány  

úspěchy jednotlivých radních a i z letmého pohledu do obsahu časopisu je zřejmé, že 

nejčastěji byly prezentovány názory a úspěchy tehdejšího starosty Marka Ječménka 

(ODS), zástupce starosty MUDr. Tomáše Kaštovského (ODS) a místostarosty Bc. 

Daniela Štěpána(ČSSD). Tito tři politici se v časopise nejčastěji vyskytovaly zobrazeni 

také na fotografiích. „Co se týče obsahové stránky, v minulosti to právě byl ten prvek, se 

kterým lidé moc spokojení nebyli a říkali, že by tam raději uvítali jiné informace než je 

radniční PR a že by tam mohlo být méně fotek politiků.” (tiskový mluvčí Prahy 7, 

Martin Vokuš)115  

                                                
113	Rozhovor	s	tiskovým	mluvčím	MČ	Prahy	7,	Martinem	Vokušem,	vedený	17. 10. 2016	  
114	HOBULET:	periodický	tisk	územního	správního	celku.	Praha:	Úřad	městské	části	Praha	7,	2014,	
(3).	
Rubrika Téma pojednávala o komplexnějším tématu čísla (např. rekonstrukce náměstí, zhodnocení 
poloviny volebního období vedení radnice, volby do poslanecké sněmovny, olympijský park na Letenské 
pláni nebo třeba téma kadeřnictví na Praze 7), v rubrice Rodina se vyskytoval obsah věnovaný např. 
školám, školkám nebo zájmovým spolkům, v rubrice Senioři čtenáři našli informativní obsah pro tuto 
skupinu obyvatel, v rubrice Z radnice aktuality z politické agendy radnice. Kulturní rubrika obsahovala 
tipy na kulturu v městské části, rubrika Profil představovala formou rozhovoru nějakou osobnost žijící na 
Praze 7, v rubrice Představujeme se vyskytovaly tematické služby na Praze 7 (např. kavárny, řemeslnické 
služby, restaurace apod.) a v rubrice Servis časopis přinášel servisní informace typu data přistavení velko-
objemných kontejnerů, nebo kontakty na zastupitelské kluby jednotlivých stran.	
115	Rozhovor	s	tiskovým	mluvčím	MČ	Prahy	7,	Martinem	Vokušem,	vedený	17. 10. 2016	  
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V únoru 2014 přijala rada MČ Praha 7 Metodiku uveřejňování článků v časopise 

Hobulet pro členy zastupitelstva a politické strany zvolené do Zastupitelstva MČ Praha 

7116 , na základě které vzniklo všem zastupitelům právo na příspěvek v časopise 

v rozsahu 1100 znaků, v celém časopise byla nově názorům zastupitelských klubů 

věnovaná 1 strana. Zhruba v této době v městské části kulminoval mj. spor o nové sídlo 

radnice, který vyústil v místní referendum, jež inicioval tehdy aktivní občan Prahy 7 a 

učitel dějepisu na ZŠ Jan Čižinský, člen Hnutí Praha 7 sobě. Pozornost, kterou hnutí 

vyvolalo aktivitou ohledně místního referenda, jim posléze vynesla velkou důvěru 

občanů, kteří v následujících komunálních volbách zvolili Hnutí Praha 7 sobě jako 

vládnoucí stranu na radnici a Jan Čižinský se stal starostou. Hnutí Praha 7 sobě, 

postavené především z občanů různých povolání,  následně zformovalo vládnoucí 

koalici s hnutím PRO 7, složeným ze zástupců Strany zelených, Pirátů, Nezávislých a 

SNKED. 117 Ihned po nástupu do funkcí začala nová koalice měnit také strategii 

radničního periodika HOBULET.  

 

4. 3. 2. Transformace Hobuletu do současné podoby  

 
Současné vedení radnice (Hnutí Praha 7 sobě) přestalo v roce 2015 spolupracovat 

s firmou BHS Bohemia, s níž momentálně vede soudní spor ohledně nevyjasněných 

finančních toků příjmů z inzerce.118 V lednu 2015 bylo uspořádáno výběrové řízení na 

pozici šéfredaktora časopisu, na zajištění tisku a grafického zpracování. V dubnu 2015 

Rada MČ schválila dokument Pravidla pro vydávání časopisu městské části Praha 7 

                                                
116 Usnesení Rady MČ č. 0006/14, Ze dne 17.2.2014 Dostupné z: 
http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&idUsn=19389&dlOrgan=2 
	
117 Opozice považovala záměr tehdejšího vedení radnice pronajmout nové sídlo radnice za nevýhodný a 
naopak prosazovala stavbu radnice na vlastním pozemku Prahy 7 a vypsání architektonické soutěže na 
podobu budovy. S tímto návrhem Hnutí Praha 7 sobě prosadilo místní referendum, ve kterém občané 
návrh podpořili, což celému hnutí vyneslo i následnou podporu ve volbách do zastupitelstva. Hnutí Praha 
7 sobě v současnosti vede radnici Prahy 7 v koalici s uskupením PRO 7 (tvořeným zástupci Strany 
zelených, Pirátů, Nezávislých a SNKED a iniciátor referenda, Jan Čižinský je dnes starostou.  
 
118 “BHS Bohemia (tehdy) vyhrála soutěž, nicméně ten časopis nevydávali a vydávala ho nějaká další 
organizace, kterou si nasmlouvali jako subdodavatele, a ti dělali, podle toho co víme, prakticky všechno. 
... Je tam tedy jedna firma, druhá firma jako její subdodavatel, a podstatou toho sporu je, kam ty peníze z 
inzerce šly a jestli to bylo v pořádku, nebo ne. Soud rozhodne, samozřejmě současné vedení se celkem	
pochopitelně	domnívá,	že	to	v pořádku	nebylo	a	řeší	to	tím	pádem	soudní	cestou.”	Uvedl	
v	rozhovoru,	který	je	přílohou	této	práce	tiskový	mluvčí	Prahy	7, Martin	Vokuš  
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Hobulet119, podle kterých časopis vychází v dnešní podobě. Rozhodnutí vydávat časopis 

vlastními silami vzešlo ze snahy zkvalitnit obsah časopisu a z předběžné analýzy 

nákladů slibující roční úsporu ve výši zhruba 900 000 Kč.120  

Hlavní změny, které odlišují současnou podobu a způsob organizace periodika od 

dřívějšího modelu, kdy jej vydávala externí forma jsou tyto:  

 

• Redakce - šéfredaktor je zaměstnancem radnice, kromě hlavního šéfredaktora má 

periodikum ještě jednoho dedikovaného redaktora z kapacit radnice, který se časopisu 

věnuje na 1/3 svého úvazku (do výběrového řízení na šéfredaktora se přihlásilo 14 

uchazečů   

• Administrativa - administrativní zátěž pro úřad vzrostla s vydáváním periodika cca o 

0,2 úvazku zaměstnance  

• Redakční rada - je konstituována jako dohledový a poradní orgán, v němž jsou 

zastoupeny všechny politické strany a sdružení Zastupitelstva městské části Praha 7, 

pracovníci úřadu i odborná veřejnost 

• Výroba - došlo k přechodu z ofsetového tisku na rotační, ke změně papíru a tím ke 

zlevnění celé výroby. Náklad se snížil ze 30 000 ks na 28 000 ks. 121 

• Grafická úprava  - nová grafická podoba časopisu vzešla z veřejné soutěže, do níž 

podalo nabídky 24 subjektů (v anonymní soutěži zvítězilo studio 2016 Designers, které 

tvoří Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček). Na každém čísle periodika také 

spolupracuje jiný ilustrátor a různí fotografové, periodikum často spolupracuje se 

zvučnými jmény pražské umělecké scény122 

• Inzerce – inzerci vyřizuje pověřený pracovník městské části a inzerce je příjmem 

městské části 

• Obsah  - vzhledem k navýšení počtu stran a poklesu rozsahu inzerce je nyní pro 

redakční obsah k dispozici 30-32 stran ve srovnání s 18 stranami v předchozím období.  

• Rozpočet – úspory na vydávání periodika v aktuální podobě jsou patrné z následující 

tabulky. 123 

                                                
119 Pravidla pro vydávání časopisu městské části Praha 7 Hobulet byla schválena usnesením Rady MČ 
Praha 7 č. 0390/15-R z jednání č. 24, ze dne 28.04.2015. 
120 Praha 7 [online]. [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: http://www.praha7.cz/18555_Hobulet 
121 Později se náklad časopisu opět zvýšil na 30 000 ks 
122 příklady: Alexandr Klyuykov, Hynek Alt a Alexandra Vajd, Johana Pošová, Michal Šeba, Radek 
Brousil apod.				
123 Praha 7 [online]. [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: http://www.praha7.cz/18555_Hobulet  
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Tabulka č. 7: Porovnání nákladů na vydávání periodika Hobulet s externí firmou a 
vlastními kapacitami 

124 
 

 

4. 3. 3. Personální zajištění redakce  

Na tvorbě periodika Hobulet se podílejí dva redaktoři – šéfredaktorka a redaktor, kteří 

jsou oba zaměstnanci městské části Praha 7, přičemž šéfredaktorka vytváří přibližně 2/3 

obsahu časopisu, redaktor přibližně 1/3 a občas spolupracují s externisty. 

Šéfredaktorkou je Ing. Klára Janicki, která má vysokoškolské vzdělání v oboru 

mezinárodních vztahů, druhým redaktorem je Pavel Vokatý s vyšším odborným 

mediálním, oba mají několikaletou předchozí praxi z celostátních médií. 125   

 

Oba redaktoři jsou seznámeni s novelou tiskového zákona, která upravuje povinnosti 

vydavatele periodik úsc126  a šéfredaktorka se také účastnila školení ohledně této 

tematiky.   

 

                                                
124 Praha 7 [online]. [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: http://www.praha7.cz/18555_Hobulet  
125 Klára Janicki,  šéfredaktorka Hobuletu, vystudovala VŠE, Fakultu mezinárodních vztahů a obchodu a 
od vysoké školy se věnovala žurnalistice na volné noze. Pracovala pro média Český rozhlas (stanice Plus 
a ČRo 6), Lidové noviny a časopis Ekonom. Hobulet je její první stálé zaměstnání v oblasti médií.  
Pavel Vokatý, redaktor Hobuletu, vystudoval vyšší odbornou školu  - Literární akademii Josefa 
Škvoreckého, obor tvůrčí psaní. Pracoval v součtu 5 let pro Lidové noviny, nejdříve jako redaktor domácí 
rubriky, později jako editor kulturní rubriky a rubriky Orientace. 2 roky pracoval ve vydavatelství 
Economia jako editor a redaktor kulturní rubriky. Kromě toho pracoval jako editor portálu Divadlo.cz a 
v časopise Taneční zóna.  
126 ČR.	Novela	tiskového	zákona,	Zákon	č.	305/2013	Sb,	kterým	se	mění	zákon	č.	46/2000	Sb.	In:	.	
2013.	Dostupné	také	z:	https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=305&r=2013 
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Záměrem městské části původně bylo zaměstnat pouze jednoho redaktora, vzhledem 

k tomu, že by ale v neočekávaných situacích neměla zástupce a vznik periodika by byl 

závislý pouze na ní, prosadila, aby mč přijala ještě jednoho kolegu, který by ji 

v takových případech mohl zastoupit.127 Šéfredaktorka se věnuje periodiku na plný 

úvazek a nemá v rámci úřadu žádné další povinnosti, redaktor má naopak plný úvazek 

na úřadu MČ Praha 7, avšak 1/3 úvazku věnuje periodiku, 1/3 správě Facebookového 

profilu MČ Praha 7 a 1/3 úvazku věnuje novému projektu Art District 7 jako projektový 

manažer128. Příjemci inzerce zajišťuje jiný pověřený úředník úřadu Prahy 7, stejně jako 

administrativu spojenou s fungováním redakční rady (např. pořizování záznamů ze 

schůze).  

 

4. 3. 4. Obsah a charakteristiky Hobuletu  

 
Hobulet je tištěný barevně na novinový papír ve formátu větší A4 (23x31cm) rotační 

technologií, která umožňuje velice nízké náklady na tisk. Periodikum má 36 stran, 

redakční obsah tvoří většinou 34 stran a inzerce pouze 2 strany.  

  

Pravidelné obsahové rubriky Hobuletu jsou chronologicky podle řazení ve vydání: 

• Sloupek starosty  

• Sloupek Jindřicha Šídla (který v Praze 7 žije)  

• Potkáváme je – profily osobnostní z Prahy 7  

• Aktivní 7 – krátké zprávy z radnice (rozřazené barevně do 4 sekcí: Zprávy 

z radnice, Senioři, Akce a kultura, Komunita a neziskovky, dohromady 8 

stran) 

• What’s up – ½ strany v angličtině a ½ strany ve vietnamštině, tento obsah je 

podpořen grantem EU   

• Téma  

• Rozhovor  

• Kalendář – podrobný kalendář akcí 

• Kultura – tipy na kulturní akce 

• Inspirace – inspirace ze zahraničí, ale i z ČR 

                                                
127	rozhovor	s	Klárou	Janicki		
128	rozhovor	s	Pavlem	Vokatým		ze	dne	16.	11.	2016	a	23.	12.	2016		
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• Komunita   

• vzhled  

• Hydepark – rubrika, ve které střídavě kladou otázku zastupitelské kluby a 

ostatní na ní odpovídají + prostor pro dopisy občanů 

• Dětem – kreslená  hříčka pro děti od různých ilustrátorů  

• Stalo se – uplynulý měsíc v humorných úryvcích  

• Echo – rubrika pro dialog s občany, kteří mohou redakci odpovídat na 

položenou otázku 129 

 
 
Stěžejním článkem celého čísla je Téma, ve kterém se redaktoři snaží čtivou formou 

vysvětlovat agendu radnice a přiblížit politickou práci na konkrétních tématech, např. 

jaké má městská část pravomoci co se týče úklidu ulic nebo dopravy, jindy přibližuje 

nějaký významný fenomén a jeho společenský a historický kontext – například příběh 

Sparťanského stadionu nebo historické památky vodárenské věže. Téma je vždy 

pojednáno v kontextu komunální politiky a redaktoři při jeho tvorbě oslovují rovnou i 

dotčené strany, by jejich názor zapracovali do samotného textu, nebo vysvětlujícího 

boxu: „Myslím si, že je důležité, aby ten časopis vysvětloval, co radnice může a co 

nemůže ovlivnit. Teď třeba chystám velké téma, které se tomuhle bude věnovat, protože 

lidi si často myslí, že všechno, co se nachází na území Prahy 7, řídí radnice – a opak je 

pravdou. Radnice může ovlivnit pouze minimum věcí. … Střídáme lifestylová témata s 

těmi, která mají nějakým způsobem informovat a vysvětlit, jak ty věci vlastně fungují, 

proč tu máme pět firem které po Praze 7 vynáší koše, atd. Takovéhle věci, které se 

nemáte šanci dozvědět, pokud vám to někdo neřekne.”  

 

Charakteristikou hlavních témat Hobuletu je, že hlavní Témata jsou převážně 

nadčasová, vysvětlují principy fungování, popřípadě vyprávějí o fenoménech a 

příbězích městské části. Kromě rubriky Hydepark a aktualitám z rozhodnutí radnice 

v rubrice Aktivní 7 se časopis příliš nesoustředí na aktuální politická témata, která např. 

zastupitelstvo a rada v ten měsíc projednává. V případě Hobuletu jde o vědomé 

rozhodnutí, které vychází z předpokladu, že informace tohoto typu se občané dozví na 

internetových stránkách MČ nebo na Facebooku a periodikum je vnímáno jako 
                                                
129	Podle	dohody	na	listopadovém	zasedání	redakční	rady	je	v	plánu	zrušení	rubriky	Echo	a	naopak	
obnovení	rubriky	Rozvoj	o	urbanistických	tématech	a	dále	rubriky, která by se věnovala poezii	autorů	
z	Prahy	7	nebo	básním	o	Praze	7.		
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specifický kanál pro jiný typ informací o městské části: „Co se týče vysloveně těch 

radničních výstupů, určitě velká snaha toho současného vedení, a myslím že na tom 

HOBULETU je to znát, bylo odpolitizovat ten časopis.”130 

 

Z hlediska naplňování vlastních cílů, dle přijatých pravidel pro vydávání časopisu131, se 

může každé číslo jevit odlišně, v závislosti na tom, zda se zrovna věnuje spíše 

lifestylovému hlavnímu tématu nebo naopak nějaké místní kauze:   

“Snažíme se to vybalancovat, aby to bylo informačně bohaté, ale zároveň čtivé. My 

máme ten luxus, že to každému přijde do schránky a on si to buď přečte, nebo ne. To 

nám dává velkou možnost psát i o těch ne úplně populárních věcech a mít tam lidi, kteří 

nejsou celebrity. … Spíš to takhle chceme dělat132, než že by se to tak mělo dělat. Prostě 

to zkoušíme. Líbí se mi, že máme pokaždé jiné autory, že dáváme prostor mladým 

výtvarníkům, a že se to i hodí – jsme kulturní čtvrť, je tu spoustu kulturních institucí … 

Informace z radnice jsou na webu, protože tam je dáte hned, navíc máme online přenosy 

ze zastupitelstva. Tohle (přepisy hlasování ze zastupitelstva) bych fakt psát nechtěla 

(smích).”133  

Oba redaktoři v rozhovorech přiznávají, že se existuje přirozená tendence informovat 

spíše o pozitivních zprávách, než-li o negativních kauzách. Jak bylo pojednáno 

v teoretické kapitole této práce, jde o jakýsi přirozený bias zapříčiněný vztahem 

k vydavateli periodika:  

„Myslím, že by neměli radost, kdybych zavedla třeba téma parkování. Já už po těch 

dvou letech vím, co jsou ta tabu témata, do kterých bych neměla šťourat, kterým bych se 

                                                
130	Rozhovor	s	tiskovým	mluvčím	MČ	Prahy	7,	Martinem	Vokušem,	vedený	17. 10. 2016.	Rozhovor	
je	součástí	elektronické	přílohy	této	práce 
131 Pravidla pro vydávání Hobuletu 
Městská část Praha 7 jako vydavatel časopisu Hobulet sleduje vydáváním časopisu především následující 
cíle:  

1. Nezkresleně informovat občany a podnikatelské subjekty v Praze 7 o zásadních rozhodnutích 
samosprávných orgánů městské části, o jejich přípravě, popř. průběhu.  

2. Informovat občany Prahy 7 o vybraných  kulturních, společenských, sportovních  
a dalších akcích probíhajících na území Prahy 7, popřípadě o takových akcích,  
které se městské části týkají.  

3. Poskytovat, v míře limitované rozsahem a periodicitou, prostor pro diskusi  
o aktuálních tématech týkajících se městské části Praha 7. Prostor bude vždy poskytnut, pokud to 
bude možné, všem názorovým proudům, v podobném rozsahu  
a v rámci jednoho čísla. 

132 Z hlediska formy je také potřeba zdůraznit vizuální stránku periodika, kterou ztvárňuje přední pražské 
grafické studio 2016 Designers a díky kterému se daří spolupracovat s prvotřídními fotografy a ilustrátory 
– svým vizuálním ztvárněním Hobulet výrazně vybočuje z řady unifikovaných radničních periodik.   
133 Rozhovor s šéfredaktorkou Hobuletu, Ing. Klárou Janicki, vedený 16. 11. 2016. Rozhovor je součástí 
elektronické přílohy této práce. 
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měla vyhýbat. Nevím,  (co by se stalo, kdybych to udělal), nikdy jsem to nezkusila.”134 

(Klára Janicki, šéfredaktorka)  

„Možná to je dáno tím, že my jsme sem všichni přišli pracovat s tím novým vedením, já 

bych sem jinak pracovat ani nešel. Nějakým způsobem vnitřně těm změnám, které se 

tady dějí fandím a snažím se proto možná komunikovat spíše ty věci, které se povedly – 

a ty věci, které se nepovedly spíš nekomunikovat. To je třeba případ tragické zastávky 

na Štvanici. ...To je třeba moje osobní autocenzura, protože při představě, že bych do 

tohohle vosího hnízda píchnul ... to radši napíšu o chytré lampě, kterou teď postavili na 

Výstavišti, u které si lidi můžou nabíjet elektromobily a má wifi“ 135  (Pavel Vokatý, 

redaktor)  

 

Z hlediska konceptu agenda settingu ovlivňují obsah časopisu 3 roviny – agenda 

městské části, kterou si radnice přeje komunikovat, aktuální témata a redakční 

uvažování redaktorů. Aktuální témata se redaktoři dozvídají mimo jiné na pravidelné 

pondělní poradě, kterou vede radní pro kulturu Hana Třeštíková a které se účastní další 

pověření zástupci odborů radnice. Z porady si sami vybírají témata zajímavá pro 

zpracování formou, která je v Hobuletu obvyklá:  

„Někdy za námi přijdou radní přímo, že by chtěli, abychom o něčem napsali, o čemž 

pak jednáme a zhruba polovinu z toho vyslyšíme a polovinu ne. Většinou si spíš sami 

s šéfredaktorkou řekneme, co nám z té porady přijde nejzajímavější a už to s politiky a 

radními řešíme po vlastní ose. Domluvíme si většinou témata na jedno až dvě čísla 

dopředu a s těmi pak jdeme za redakční radou.“ 136 (Pavel Vokatý, redaktor)  

 
 
Oba hlavní redaktoři si také uvědomují hranici mezi nezávislou žurnalistikou a texty, 

které by se daly označit spíše za „PR“, propagaci buď kroků politické reprezentace, 

nebo místních podnikatelů: „Hodně na tenkém ledě se pohybujete ve chvíli, kdy píšete o 

nějakých podnicích nebo nějaké nové kavárně. Myslím, že to do toho časopisu patří, 

informace o nových podnicích, o podnicích obecně, ale na každé redakční radě řešíme, 

jak to udělat, aby se někdo necítil, že tam není, protože není záruka, že na někoho 

                                                
134  Rozhovor s šéfredaktorkou Hobuletu, Ing. Klárou Janicki, vedený 16. 11. 2016. Rozhovor je součástí 
elektronické přílohy této práce.  
 
135 Rozhovor s redaktorem Hobuletu, Pavlem Vokatým, vedený 23. 12. 2016. Rozhovor je součástí 
elektronické přílohy této práce. 
136 tamtéž 		
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nezapomeneme. … V tom starém Hobuletu byly rubriky, na které jsem se nejvíc těšila – 

přehled cukráren, pekařství – což si myslím, že by lidi uvítali. Tehdy to vznikalo tak, že 

ta redakce nepsala jiné texty, takže měla spoustu času, tak si to obešla, a oni jí za to 

ještě zaplatili. Byla to forma inzerce, akorát se to netvářilo jako inzerce. Živnostníci po 

tom volají, že by to chtěli zpátky.” 137  

 

„My se snažíme, aby to opravdu byla žurnalistika, PR na Praze 7 dělá tiskové oddělení, 

Martin Vokuš s Kamilou Matějkovou.“  Když někdo po nás chce PR, tak jim předem 

říkám, že jsem novinář a že nejdu psát PR článek – jako se mi stalo třeba teď u článku o 

podnikatelích, kteří automaticky čekali, že jde o PR.   

My si navzájem po sobě čteme články s šéfredaktorkou a když mám pocit, že ten její text, 

vyznívá moc pozitivně pro Prahu 7 nebo pro radnici, tak jí ho seškrtám a to samé dělá 

ona mě. Já si myslím, že jsou ta periodika trochu hybridní, protože i když se opravdu 

snažíme, tak se nám nedaří to udržet úplně nezávislý. Z 90% je podle mě čistá 

žurnalistika a 10% PR se tam nějak vloudí, i když člověk nechce. Ale je pravda, že je to 

možná dané tím, že chceme psát tzv. dobré zprávy, co se podařilo.“ (Pavel Vokatý, 

redaktor)  

„A další role časopisu, kterou já vnímám, je, aby ten časopis ve vás vyvolal dojem, že 
tam, kde žijete, je to vaše dobré místo pro život.” (Klára Janicki, šéfredaktorka)  
 

 
V případě redakce periodika Hobulet jsou to převážně oba hlavní redaktoři, kdo určují 

témata časopisu, jelikož jsou v rámci radničních struktur vnímaní jako profesionálové, 

kteří nejlépe ví, jak udělat časopis tak, aby byl kvalitní. Případná autocenzura pak 

vychází především z potřeby udržet na pracovišti dobré vztahy, jelikož v opačném 

případě by zaměstnanci na plný úvazek v nepřátelském prostředí zřejmě ani nechtěli 

pracovat. Do „tvrdého“ legislativního rámce, který požaduje vyváženost a objektivnost 

(pojmy, jejichž definice není 100% jasná) tedy zároveň vstupují určité „soft“ faktory, 

které jsou z lidského hlediska pochopitelné. Neměly by ale převážit ve všech případech. 

Pavel Vokatý např. popisoval situaci, kdy napsal z vlastního popudu článek o filmařích, 

kteří v Praze 7 často točí filmy nebo reklamy, problematiku na základě rozhovorů 

s aktéry vykreslil relativně pozitivně, ačkoli mnozí občané si na tento jev stěžují: „U 

                                                
137 Rozhovor s šéfredaktorkou Hobuletu, Ing. Klárou Janicki, vedený 16. 11. 2016. Rozhovor je součástí 
elektronické přílohy této práce.  
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těch filmařů měl např. Ondřej Štindl citaci – ve zkratce – že se mu tu dobře točí . 

Starosta řekl, že to zní blbě a chtěl, abychom tu citaci vyhodili. Já jsem na to řekl, že to 

nejde, že ten člověk tu citaci řekl a že jí tam nechám. Nabídl jsem mu, že tam můžu 

dopsat jeho citaci, že má jiný názor, ale že tu původní citaci rozhodně nebudu mazat, že 

to nejde. Starosta řekl, že tomu rozumí, a jestli teda může poprosit o reakci na tu citaci, 

že to vidí jinak.“ (Pavel Vokatý, redaktor)  

 

Ačkoli starosta ani radní nejsou přímými členy redakční rady Hobuletu, před vytištěním 

jim šéfredaktorka aktuální číslo zasílá k věcným připomínkám.  

 

 

 

4. 3. 5. Samoregulační prvky periodika Hobulet  

 
Periodikum Hobulet se řídí dvěma oficiálními dokumenty:  

 

1. Metodika pro veřejňování článků v časopise hobulet pro členy zastupitestva a 

politické strany zvolené do zastupitelstva mč praha 7 

2. Pravidla pro vydávání časopisu městské části Praha 7 Hobulet 138 

 

Kromě těchto dokumentů má redakce k dispozici ceník inzerce, jehož součástí jsou i 

pravidla pro uveřejňování inzerce.   

 

Hlavním kontrolním mechanismem Hobuletu je dle Pravidel pro vydávání měsíční 

zasedání Redakční rady, která „je povinna dbát na názorovou vyváženost, nestrannost a 

etiku obsahu časopisu”139. Členy redakční rady jmenuje Rada městské části, a rozhoduje 

                                                
138	Metodika	pro	veřejňování	článků	v	časopise	hobulet	pro	členy	zastupitestva	a	politické	strany	
zvolené	do	zastupitelstva	mč	praha	7.	Praha,	2014.	Dostupné	také	z:	
http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&idUsn=22578&dlOrgan=1   
 
139	Pravidla pro vydávání časopisu městské části Praha 7 Hobulet. Praha, 2015. Dostupné také z: 
http://www.praha7.cz/path/usn?l=1&idUsn=22578&dlOrgan=1 
 
Oba	dokumenty	tvoří	přílohu	této	práce.		
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na principu většinového kolektivního hlasování na svých schůzích, pokud není 

usnášeníschopná, hlasuje per rollam, tedy telefonicky nebo po emailu.  

 

V redakční radě jsou přítomni zástupci všech politických klubů zastoupených 

v zastupitelstvu a její zasedání je veřejné.  

 

Současná předsedkyně redakční rady Hobuletu je mladá zastupitelka Hana 

Holubkovová (*1994), která je zároveň studentkou právnické fakulty UK. Na začátku 

transformace předsedal redakční radě Pavel Zelenka z hnuté Praha 7 sobě, když se stal 

radním, bylo potřeba na post dosadit někoho jiného: „ Protože nevypadá dobře, když 

radní zároveň předsedá nějaké komisi (a ani na to nemá čas), tak mě požádali, jestli 

bych to nechtěla dělat — já ničemu nepředsedala, takže to vyplynulo z okolností.“140  

 

Kromě dvou redaktorů v redakční radě nesedí nikdo s praxí z médií. Redaktoři by podle 

svých slov očekávali, že redakční rada bude fungovat trochu jako „redakce“ ve smyslu, 

že se na ní budou řešit nápady na další témata ke zpracování, což se sice zčásti děje, ale 

úroveň diskuse nad periodikem trpí tím, že v ní nesedí profesionálové:  

„Mám pocit, že redakční rada příliš nefunguje, není moc aktivní a příliš se k tomu 

celému nehlásí. Nejaktivnější je pan Bartovský z ODS, pak je tam dost lidí, kteří moc 

nereagují, když jim to (vydání) pošleme. Přijde mi škoda, že redakční rada nejsou 

odborníci“ (Pavel Vokatý, redaktor)  

 

„Já bych si ideálně představovala, aby byli víc proaktivní, oni jsou hodně pasivní, že si 
rýpnou, nelíbí se jim nějaká formulace, takoví hnidopiši, ale s tématem nepřijdou.”  
(Klára Janicki, šéfredaktorka)  
 

Předsedkyně redakční rady, Hana Holubkovová si sama uvědomuje svou schizofrenní 

pozici – je předsedkyní redakční rady tzv. nezávislého periodika, ale zároveň je koaliční 

zastupitelkou za vládnoucí Hnutí Praha 7 sobě. Samotnou instituci redakční rady vnímá 

rozporuplně v otázce toho, zda opravdu může takový orgán zajistit vyváženost  

objektivitu periodika: „Upřímně, jak která redakční rada. Ve chvíli, kdy je vůle opozici 

nedusit a dát jí možnost, aby se na časopise nějak vyváženě projevovala a angažovala, a 

poslouchat její připomínky, když si myslím, že to může fungovat,  jako platforma, kde se 
                                                
140	Rozhovor	s	předsedkyní	redakční	rady	Hobuletu,	Hanou	Holubkovovou,	vedený	16.	12.	2016.	
Rozhovor	je	součástí	elektronické	přílohy	této	práce.	
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vše dá prodiskutovat a ohledně konfliktních věcí hlasovat. Zároveň si myslím, že 

kdybychom nechtěli slyšet kritiku, tak redakční rada je jen formalitou a nemá žádný 

vliv.“ (Hana Holubkovová, předsedkyně redakční rady Hobuletu) 

 

Dle pravidel pro vydávání periodika Hobulet je redakční rada nejvyšším orgánem 

periodika, hierarchicky postaveným výše, než šéfredaktoři, kteří mají de facto roli 

gatekeeperů a zároveň nastavují agendu periodika. Je tedy úkolem kolektivního orgánu 

a každého člena v něm, aby svou službu vykonával odpovědně, studoval předložené 

materiály, k nimž má zaujmout stanovisko.  

Zároveň na základě poskytnutých informací o fungování redakční rady je diskutabilní, 

zda je teoretická přítomnost opozičních zastupitelů v radě faktickou zárukou opozičního 

hlasu – někteří opoziční zastupitelé totiž na radu vůbec nechodí: „Občas máme problém 

s docházkou, stalo se nám, že jsme nebyli usnášeníschopní. Často mají slabou docházku 

i lidé z našich řad. Ale jinak bych řekla, že máme docela slušnou účast. Jsou lidé, co 

chodí pravidelně, jsou lidé, co chodí nepravidelně, a pak máme toho pana Nováka z 

TOP09, který tam např. nebyl ani jednou.“ (Hana Holubkovová, předsedkyně redakční 

rady Hobuletu) 

 

 

4. 3. 6. Vybrané případy kontroverzního obsahu v periodiku Hobulet  

 

Redakční rada téměř na každém zasedání řeší nějaké problematické detaily.  

Z hlediska vyváženosti obsahu byla nejvýznamnější kauzou případ tzv. Reakce na 

reakci ve článku „Dva roky za námi“, který shrnoval dosavadní úspěchy a konání 

vedení radnice dva roky po volbách, autorem článku je Kamila Matějková, manažerka 

komunikace MČ z tiskového oddělené Kanceláře starosty a nikoli jeden ze stálých 

redaktorů Hobuletu. Pravdou je, dvoustránkový článek neobsahuje žádnou sebekritiku. 

Opozice si k tomuto článku vyžádala box, ve kterém by mohla vyjádřit svůj názor na 

předkládané téma.  
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Obrázek č.1: ukázka kontroverzního článku v periodiku Hobulet141 

 

 
 

Po diskusi na redakční radě bylo opozici umožněno reagovat, avšak před vytištěním 

čísla dostala Rada MČ další možnost tzv. „reagovat na reakci“. Předsedkyně redakční 

rady vnímá tento krok jako nebezpečný precedens a vlastní pochybení:  

„V článku se to stalo jednou a lituju toho, protože to dalo munici všem lidem, kteří taky 

chtěli prostor v boxech. Pak říkali, že když jsme dali box radě, že ho chtějí také. Dát box 

radě bylo špatné rozhodnutí, kterého lituju. Jsem rozhodnutá, že Radě žádný další box 

už neposkytnu ... Reakce jsou někdy nutné, ale v článku, který je nezávislý, mi to přijde 

nepřijatelné.“ (Hana Holubkovová, předsedkyně redakční rady Hobuletu) 

 

 

 

                                                
141	Příloha č. 11 
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Obrázek č. 2: ukázka boxu s reakcí opozice a reakcí Rady MČ na reakci 

142 

 

Jak již bylo zmíněno, redaktoři Hobuletu oslovují opozici běžně již v průběhu tvorby 

článků a u těch se pak objevují krátké stanoviska jednotlivých zastup. Klubů k danému 

tématu (např. rekonstrukce Libeňského mostu, zklidnění dopravy v Korunovační ulici 

apod.)  Takové texty posílá šéfredaktorka dotčeným stranám a Radě MČ s předstihem 

před redakční radou: „Když máme nějaký kontroverzní text nebo téma, tak to většinou 

té redakční radě pošlu už ve chvíli, kdy to mám ve Wordu, když to ještě není zlomené, a 

tím dostáváme nějaký týden na nějaké vyjasňování si věcí.” (Klára Janicki, 

šéfredaktorka)  

 

Ideálním stavem podle redaktorů je, když se názor protistrany podaří zapracovat rovnou 

do samotného redakčního textu, kde je možné jej zasadit do kontextu a nevzniká tak 

                                                
142	Hobulet,	říjen	2016		
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situace „tvrzení proti tvrzení“, jako se tomu děje v případě poskytnutí grafického boxu 

s určitým počtem znaků pro vyjádření opozice:  

„Když vyjde článek o aktuální kauze, ve které se minulé politické vedení moc 

nevyznamenalo, tak padnou často námitky na to, jak se ty věci interpretují - jak je 

interpretuje autor článku nebo radní, kterého tam citují. Řeší se, jak by se to mělo 

opravit, jestli je vůbec důvod to opravovat, jakou formou opravu udělat — dát vyjádření 

přímo do článku nebo dát lidem prostor v boxu. Ale to nedělám ráda. 

Když jim dám prostor v boxu na jejich názor a oni tam můžou napsat úplně cokoliv, 

často se objeví nějaké polopravdy a interpretace, které nejsou v pořádku, ale 

samozřejmě ve chvíli, kdy už jim člověk ten prostor dal, tak do toho nelze zasahovat a 

říkat jim, ať to přepíšou. Kdyby je šéfredaktorka citovala v článku, tak jednak ona vede 

ten rozhovor a pokládá otázku, nebude to anarchie v boxu a bude možné na to nějak v 

průběhu článku reagovat, dobrat se toho, o čem se v tom článku chceme bavit a nebude 

možné odvádět pozornost od tématu, jako je to u boxu.“ (Hana Holubkovová, 

předsedkyně redakční rady Hobuletu) 

 

Šéfredaktorka Hobuletu se k problematice názorů opozičních zastupitelů a občanů 

vyjádřila také v tom smyslu, že nikdy nenastala situace, kdy by dostala více příspěvků, 

než by se do časopisu vešly. V takovém případě má dle Pravidel po vydávání možnost 

příspěvek zařadit v jiném vydání anebo jen neuveřejnit, s tím, že má povinnost 

informovat autora i reakční radu o tom, že se tak rozhodla.  

 

4. 3. 7. Shrnutí poznatků z případové studie  

 

 Oba hlavní redaktoři i předsedkyně redakční rady Hobuletu s v různých případech 

vyjadřují ve smyslu, že je z různých důvodů těžké udržet periodikum opravdu obsahově 

nezávislé, objektivní a vyvážené, jak ukládá novela tiskového zákona.   

 

Ačkoli Hobulet má zavedené nezávislé kontrolní mechanismy, závazná pravidla i 

metodiku pro zasílání příspěvků od opozice i občanů, v některých případech přiznávají, 

že může docházet k jevům jako je autocenzura nebo bias ve prospěch aktuálního vedení 

radnice, i když se tyto jevy redaktoři snaží vědomě potlačovat.  
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Redakční rada jako kontrolní mechanismus a platforma pro dialog o obsahu periodika 

může fungovat pouze v případě, že se členové redakční rady aktivně scházejí, jsou na 

jednání připraveni a zároveň mají vůli se na takové diskusi podílet.143 Podmínkou pro 

smysluplné fungování redakční rady je vůle k diskusi u o obou stran. Pokud opozice 

v redakční radě chybí, neúčastní se jejího jednání anebo ztratí vůli se jednání účastnit, 

jelikož není vyslyšena – redakční rady nemůže plnit  plnohodnotně svou zamýšlenou 

funkci a stává se pouze formální položkou.  

 

Při tvorbě periodik mají jednotlivé městské části velkou svobodu v tom, jak bude jejich 

periodikum vypadat, co se v něm bude objevovat za témata a jakou formou. Zákonné 

regulace prozatím ošetřují pouze povinný přístup všech zastupitelských klubů do 

periodika. To, jakým směrem se periodikum bude ubírat tedy radnice ovlivňují 

především volbou svého „gate-keepera“ 144  šéfredaktora a redaktorů. Ti mají poté 

v procesu tvorby často velkou svobodu a záleží do velké míry na jejich síle a vůli 

prosazovat např. kontroverzní obsah do periodika, nebo naopak „jít cestou nejmenšího 

odporu“.  

 

Z tohoto důvodu se výběr zkušeného a proaktivního šéfredaktora zdá jako stěžejní pro 

dobré periodikum – a naopak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
143  V listopadu 2016 vyšel v Hobuletu např. článek o rekonstrukci Vodárenské věže, se kterým razantně 
nesouhlasila opoziční ODS. Předsedkyně redakční rady ke kauze poznamenala toto: „Po dohodě jsme 
panu Bartovskému nabídly, že se tedy ODS může vyjádřit v textu k celé kauze. Ale ODS odmítla. Tvrdili, 
že celý článek je špatný, nesouhlasí s ním, ale nebudou požadovat prostor ke kritice na téhle platformě, 
budou kritizovat jinde. Což pak tedy asi učinili nebo učiní. Řekli, že náš postup je špatný do té míry, že už 
na tom nechtějí participovat vůbec.“  
 
144 FRANKLIN, Bob, Martin HAMER, Mark HANNA, Marie KINSEY a John E. RICHARDSON. Key 
concepts in journalism studies. London: Sage Publications, 2005. Key concepts. ISBN 07-619-4482-6.	
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4. 4. Shrnutí výsledků dotazníkového šetření  
 
     Na základě provedeného dotazníkového šetření můžeme nyní odpovědět na hlavní a 

dílčí výzkumné otázky a provézt závěrečné rozdělení periodik podle dosaženého stupně 

jejich profesionalizace. Než předložím závěry průzkumu, zodpovím nejprve jednotlivé 

dílčí otázky.  

 

• Jak se periodika územně správních celků v Praze od sebe navzájem liší z 
hlediska organizace redakce vůči úřadu MČ? 

 
     Existují dva základní modely vztahu mezi šéfredaktorem periodika a úřady 

městských částí, které jsou ve zkoumaném vzorku zastoupené téměř vyrovnaně. 

V jednom případě je šéfredaktor najímán úřadem jako externista, tento model převládá a 

redakce je takto organizována 20 případech (53 %). Do tohoto modelu započítáváme i 

situaci dvou městských částí, ve kterých vydávání periodika kompletně zajišťuje externí 

firma na základě smluvního vztahu s radnicí.  

     Druhým možným modelem je situace, kdy je šéfredaktor přímo zaměstnancem úřadu 

městské části, nebo je dokonce voleným politikem, toto uspořádání je časté u 18 

periodik (43 %). U tohoto modelu však pozorujeme značné rozdíly v zapojení 

šéfredaktora do samotného fungování úřadu – pouze ojediněle (ve 4 případech) městské 

části zaměstnávají šéfredaktora pouze za účelem tvorby periodika, v ostatních případech 

vykonává v rámci úřadu i další funkci, například je voleným radním, tiskovým 

mluvčím, zaměstnancem kanceláře starosty nebo dokonce starostou. Tuto potenciálně 

problematickou kumulaci funkcí tedy pozorujeme u více než třetiny zkoumaných 

periodik, ve 14 případech (37 %).145   

 

   
• Jakým způsobem je personálně zajištěna tvorba obsahu těchto periodik?  

 
     V jedné třetině případů vytváří více než 80 % obsahu periodika jedna osoba. 

Nedostatek lidských zdrojů byl také nejčastěji jmenovaný faktor, který tvůrcům 

komplikuje tvorbu periodika – na nedostatek personálu si stěžovalo 11 respondentů (29 
                                                
145	V tomto ohledu se sledovaný vzorek pražských periodik významně liší od výsledků celorepublikové studie 
organizace Oživení o. s. z roku 2013-2014, ze které vyplynulo, že ze vzorku 92 periodik je redakce v 81% případů 
součástí úřadu obce a pouze ve 13% případů je obsah tvořen externisty nebo externí firmou.	
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%), ačkoli například nedostatek finančních prostředků uvedli pouze 4 redaktoři (10,5 

%).  

     Lze tedy předpokládat, že finanční prostředky pro hledání nových redaktorů městské 

části mají, je však otázkou, jakou má kvalita periodika pro vedení městských částí 

prioritu. Vzhledem k tomu, že takřka žádná městská část, kromě Prahy 6 nebo Prahy 11, 

nemá k dispozici relevantní zpětnou vazbu od občanů, je možné, že nad vztahem kvality 

periodika a kapacity redakce městské části neuvažují, jelikož k tomu nemají podněty.  

 
 

• Jaké reálné dopady měla novela tiskového z roku 2013 na organizaci a 
provoz těchto periodik?  

 
     Šetření prokázalo, že 34 ze 38  vedoucích redaktorů periodik (89 %) novelu zná, 

neměla však plošně výrazný dopad na organizaci periodik. Výrazné procedurální změny 

v souvislosti se změnou zákona zavedlo v Praze pouze 12 periodik (31 %), dalších 5 (13 

%) periodik zavedlo pouze kosmetické změny (např. v tiráži). O něco větší třetina 

redakcí, 15 (39 %) nezavedla vůbec žádné změny. 6 redakcí (15 %) redakcí uvedlo, že 

zákonem požadované parametry splňovalo jejich periodikum již před novelou zákona, 

což je ovšem pouze tvrzení redaktorů, které nebylo vzhledem k metodě výzkumu dále 

ověřeno.  

 
 

• Jaké faktory komplikují tvůrcům těchto periodik práci?  
 

     Pozitivním zjištěním může být fakt, že pouze jedna redaktorka v dotazníku uvedla, 

že jí práci na periodiku komplikuje přílišný politický tlak na obsah periodika. Tato 

výpověď však může být zkreslená tím, že dotazník nebyl anonymní. Největším 

problémem redaktorů je nedostatek lidských zdrojů – tedy dalších píšících redaktorů, 

nebo občanů, kteří by se aktivně podíleli na tvorbě obsahu, v tomto duchu odpovědělo 

11 respondentů (29 %).  

     Naopak, malé procento respondentů uvedlo jako problém nedostatek finančních 

prostředků, v tomto smyslu se vyjádřili pouze 4 redaktoři (10 %). Zde tedy vidím 

potenciál pro navýšení redaktorských kapacit, jelikož finanční prostředky dle odpovědí 

respondentů na radnicích nechybí.   

 

• Jak šéfredaktoři vnímají svou práci, dosah a účel periodika?  
 



   

 

92 

  

     Za alarmující údaj považuji fakt, že 34 z 38 redakcí nemá žádnou relevantní zpětnou 

na svou činnost od občanů. Přesto si 13 redaktorů (34 %) myslí, že čtenost jejich 

periodik je vysoká. Redakce v takové situaci nemohou pracovat s reálnou kritikou své 

práce a na jejím základě implementovat konkrétní změny, nebo je navrhovat k diskusi 

ve svých městských částech. Takový stav brání potenciálnímu rozvoji těchto periodik 

ku spokojenosti občanů, ačkoli jsou na tyto zpravodaje vynakládány nemalé prostředky 

z veřejných rozpočtů. Impuls k takovým studiím musí přijít buď shora od vedení MČ, 

jako např. v případě MČ Praha 6, zdola od občanů anebo z neziskového sektoru.  

 

     Většina redaktorů vnímá jako hlavní účel periodika informovat občany o veškerém 

relevantním dění v městské části. Z rozhovorů a dílčích odpovědí na dotazy také 

vyplynulo, že redaktoři nevnímají plošně periodikum primárně jako politický zpravodaj, 

ale kladou důraz i na jiný obsah v periodiku a politický obsah, především ten 

konfliktního charakteru považují za nezajímavý pro své čtenáře. Vysoké procento 

redaktorů také uvedlo, že časopis má v občanech utužovat sounáležitost s jejich 

městskou částí.  

 

     Online prezentace obsahu periodik není příliš rozvinutá, všechna periodika jsou sice 

dohledatelná na internetu v identické podobě, v jaké jsou tištěny, žádná MČ ale 

v současnosti neprovozuje podobně zaměřené webové stránky. Pouze 4 periodika mají 

vlastní profil na sociálních sítích, ve většině případů spolupracují spíše s profily 

městských částí na sociálních sítích.  
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3. 5. Škála profesionalizace periodik  
 

• Jaká je míra profesionalizace radničních periodik v Praze? Která periodika 
můžeme označit za „profesionalizovaná“ a která nikoli? 
 

Na základě získaných odpovědí z dotazníkového šetření jsem za účelem odpovědi na 
tuto otázku sestavila škálu profesionalizace periodik územně správních celků Prahy, 
podle metodologie popsané v kapitole č. 2.  
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     Závěrem výzkumu tedy mohu konstatovat, že na území hlavního města Prahy 

aktuálně vychází celkem 8 (21 %) výrazně profesionalizovaných periodik, u nichž index 

profesionalizace nabývá hodnot 17-19 bodů (Šestka, Hobulet, Hlasatel Prahy 15, 

Zbraslavské noviny, Klánovický zpravodaj, Újezdský zpravodaj, Hornopočernický 

zpravodaj a Ďáblický zpravodaj). Tato periodika splňují současně 4 klíčová kritéria:  

 

• Šéfredaktor kromě tvorby periodika nevykonává žádnou další funkci v rámci 

úřadu MČ 

• V kontrolním orgánu periodika nejsou přítomni volení radní, vysoce postavení 

úředníci ani starosta MČ 

• Periodikum má platné reakční předpisy schválené voleným orgánem MČ 

• V periodiku existuje názorová rubrika, pro příspěvky zastupitelů 

 

 

     Naopak periodika, která nesplňují ani jedno toto kritérium, klasifikuji jako 

neprofesionalizovaná. Takových periodik vychází v Praze pouze 5: Petrovický 

zpravodaj, Štěrboholské listy, Život Běchovic, Benický dostavník a Satalický 

zpravodaj.146 Všechna tato periodika vycházejí v malých městských částech s počtem 

obyvatel do 7000.147 Index profesionalizace v případě těchto periodik nabývá hodnot od 

0 do 7 bodů.  

 

     Z tohoto dělení tedy dále vyplývá, že většina periodik územně správních celků Prahy 

– celkem 25, a tedy 65 % ze zkoumaného vzorku, spadá do kategorie středně 

                                                
146 Podle těchto kritérií však můžeme hodnotit pouze mechanismy, na základě kterých periodikum vzniká. Jak jsme 
ukázali dříve, významnou roli v podobě periodika hraje i práce samotných šéfredaktorů a není vyloučeno, aby 
periodikum splňovalo požadavky na kvalitní a oblíbený magazín, aniž by mělo profesionalizovanou vnitřní 
organizaci. To je podle mého názoru například případ Petrovického zpravodaje, který se sice ocitnul dle mého 
hodnocení v této škatulce, zároveň ale vyniká grafickým zpracováním a i po obsahové a vizuální stránce má dobrou 
úroveň. Viz. Vizuální příloha práce č. X  
	
147	Počty	obyvatel	městských	částí	podle	ČSÚ:	Petrovice	–	6018,	Běchovice	–	2611,	Satalice	–	2500,	Štěrboholy	
–	2172,	Benice	–	641		in	Obyvatelstvo	podle	pohlaví	a	věkových	skupin	v	městských	částech	Hlavního	města	
Prahy	k	31.	12.	2015.	In:	Český	statistický	úřad	[online].	[cit.	2016-12-21].	Dostupné	z:	
https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva 		
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profesionalizovaných periodik. Index profesionalizace se u těchto periodik pohybuje 

mezi hodnotou 7 a 16 bodů, v závislosti na počtu kritérií, která tato periodika splňují.  

     Vzhled těchto periodik podle klasifikace dle stupně profesionalizace předkládám v 

příloze této práce.  

 

 

5. Závěr 
 
 
     Pomocí dotazníkového šetření jsem v předchozí kapitole zodpověděla dílčí 

výzkumné otázky i popsala zevrubně charakteristiky radničních periodik aktuálně 

vycházejících v Praze. Nyní se pokusím odpovědět na obecnou otázkou, kterou jsem 

položila v úvodu práce: a sice zda radniční periodika vůbec mohou být nezávislými 

médii, nebo je jejich specifická vlastnická struktura předurčuje k určité kolizi spíše s PR 

službou.  

 

     Výsledky dotazníkového šetření potvrdily některé závěry ze studií provedených již 

dříve organizací Oživení o. s. Přirozený přístup opozice do periodika v některých 

městských částech stále není normou a především se potvrdil fakt, že střet zájmů v 

redakčních radách je velmi častým jevem, který negativně ovlivňuje vyváženost 

periodik.  

     Oproti celorepublikovým výsledkům je ovšem v Praze častější situace, kdy 

šéfredaktoři periodik nejsou přímými zaměstnanci úřadu městské části a jejich funkce se 

tedy méně často překrývá s úřednickou činností. Poměr šéfredaktorů, kteří jsou 

zaměstnanci radnice a kteří jsou za účelem tvorby periodika najímáni externě, je v Praze 

takřka vyrovnaný.  

 

     Z hlediska úrovně profesionalizace lze na základě výzkumu konstatovat, že většina 

periodik v Praze spadá do kategorie středně profesionalizovaných – tato periodika 

splňují pouze některá kritéria, která prokazatelně pozitivně ovlivňují vyváženost 

obsahu.  Počet velmi profesionalizovaných a zcela neprofesionalizovaných periodik je 

ve sledovaném vzorku takřka vyrovnaný. Velmi profesionalizovaná periodika jsou v 
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Praze čtyři a zcela neprofesionalizovaných periodik jsem v dotazníkovém šetření  

identifikovala pět.  

      

    Na míru profesionalizace má významný vliv velikost městské části, potažmo počet 

obyvatel: periodika, u kterých pozorujeme vysoký index profesionalizace, vycházejí 

většinou ve velkých městských částech s počtem obyvatel v desítkách tisíc (výjimku 

tvoří relativně malá městská část Zbraslav). 

 

      

      Na základě souhrnných poznatků lze konstatovat, že ve velkých městských částech 

většinou funguje silnější a aktivnější opozice – tlak na profesionalizaci periodika ze 

strany občanské veřejnosti i opozice samotné je zde větší než u malých městských částí.    

V menších katastrálních územích může mít vliv na profesionalizaci periodik spíše osoba 

šéfredaktora, který má mediální zkušenosti a o tematiku se aktivně zajímá,  např. s 

pomocí již dostupných materiálů od neziskových organizací. Mírně pozitivní vliv na 

profesionalizaci periodik mají také školení, osvěta a výměna zkušeností mezi 

šéfredaktory napříč městskými částmi.   

     Zákony – a  model nestranného radničního periodika – by  ovšem v ideálním případě 

měly fungovat všude stejně, bez ohledu na velikost městské části. Radniční periodikum 

v takovém případě může být dobrou vizitkou městské části a je pravděpodobné, že 

takové periodikum si získá i větší oblibu občanů.  

 

     Dotazníkové šetření dále poukázalo na skutečnost, že městské části příliš nerozvíjejí 

komunikaci s občany pomocí online kanálů nebo audiovizuálních médií. Spoléhají 

zatím spíše na tištěná periodika, jejichž distribucí do domácností oslovují občany 

plošně, navzdory celkem vysokým nákladům. Městské části sice čím dál tím častěji 

využívají ke komunikaci s občany skrze Facebook, v Čechách nejrozšířenější sociální 

síť, jejich dosah tímto kanálem je ale nepoměrně menší než dosah tištěných zpravodajů, 

především z hlediska zásahu všech věkových skupin obyvatel.  

 

     Za zásadní zjištění považuji fakt, že pouze jediná pražská městská část má 

k dispozici relevantní zpětnou vazbu od občanů, na základě které může dále pracovat 

s komunikační strategií periodika a posuzovat efektivitu vynaložených finančních 

prostředků.  
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     Nikdo tedy příliš neví, co od těchto periodik čekají občané a jak vnímají jejich 

současný obsah a podobu. Na radniční periodika je v rámci Prahy, ale i celé republiky, 

vynakládáno relativně hodně veřejných prostředků a bez zpětné vazby není jasné, zda 

jsou tyto prostředky použity efektivně. Zde vidím velký potenciál pro další výzkum, 

který by tuto zkoumanou tematiku  značně obohatil.  

 

     

     Případová studie dále poukázala na skutečnost, že i v periodiku, které má vysokou 

míru profesionalizace, se mohou vyskytovat negativní jevy, které bychom mohli označit 

za cenzuru či spíše autocenzuru.  

 

     Obecně se ukázalo, že lidské vztahy na pracovišti jsou důležitým faktorem, který 

hraje roli  právě v možném projevu autocenzury u redaktorů periodik. Starostové či 

radní si vybírají do týmů šéfredaktorku či šéfredaktora, se kterým se snadno shodnou a 

který pravděpodobně má v jistých ohledech podobné názory. Málokdo chce ve své 

denní práci vytvářet spory, a tak může u redaktorů docházet ke slevování z nároků na 

objektivitu či vyváženost obsahu, ve prospěch dobrých vztahů s nadřízenými a kolegy.        

Toto tvrzení by si však zasloužilo ověřit kvalitativním výzkumem mezi šéfredaktory.  

 

     Funkce šéfredaktorů těchto periodik není momentálně příliš společensky ani 

profesně prestižní, aby přitahovala šéfredaktory z řad zkušených novinářů. Přitom jsou 

to právě osobnosti vyzrálých a zkušených novinářů, kteří jsou stěžejním faktorem pro 

kvalitu periodika tím, že dokáží vybalancovat případné legislativní nedostatky, 

prosazovat a následně pečlivě a vyváženě zpracovávat citlivá lokální témata a pokud je 

potřeba, dokážou hájit svou pozici vůči vedení radnic.  

     Jen zkušení profesionálové mohou přesvědčit vedení radnic o tom, že nezávislé 

periodikum, které připustí chybu radnice a umožní svobodnou a otevřenou diskusi, bude 

tím nejlepším „PR“ směrem k voličům a umožní vést na komunální úrovni otevřenou 

politiku konsenzu, spíše než politiku cenzury a pomluv.  

 

     Vraťme se ale k otázce položené na začátku této práce. Mohou radniční periodika 

fungovat jako opravdový „hlídací pes“ lokální demokracie a komunální politiky, nebo 

slouží spíše jako nástroj public relations?  
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     Domnívám se, že v současném nastavení je pro periodika obtížné plnit funkci 

opravdového „hlídacího psa“ s ohledem na jejich vydavatele. Opravdu nezávislé 

periodikum, které by účinně dozorovalo komunální politiku, nepřipouštělo by cenzuru 

ani autocenzuru, by muselo mít spíše povahu komunitního média148.  

 

Je však otázkou, zda by takové periodikum přežilo na mediálním trhu, je možné se 

domnívat že by mohlo uspět spíše ve větších městských částech. Není také vyloučená 

možnost, že by na takové periodikum mohly městské části dokonce přispívat ze svých 

rozpočtů, které aktuálně vynakládají na periodika vlastní.  

 

 

     Vzhledem k tomu, že radniční periodika prokazatelně mají charakter 

veřejnoprávních médií, je potřeba efektivně dohlížet na vyváženost jejich obsahu, což 

momentálně umožňuje novela tiskového zákona, na základě které také proběhl první 

precedentní rozsudek v této věci.  

     Je však žádoucí nadále zpřesňovat legislativní rámec a to především v oblasti 

zřizování a fungování redakčních rad jako nezávislých kontrolních mechanismů, 

podobně jako je tomu u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady ČT a Rady 

Českého rozhlasu. Z dosavadního zkoumání legislativního rámce vyplývá, že 

nejvhodnější prostor pro takovou úpravu je v zákonech o obcích, krajích a o hlavním 

městě Praze. Taková úprava by ideálně měla pamatovat i na jiná než tištěná média.  

 

     Prostor pro zlepšení současné situace tedy vidím především ve zpřesnění 

legislativního rámce, v dalším zkoumání obliby těchto periodik u občanů a také 

v pokračující osvětě v této oblasti – nejenom na radnicích a mezi redaktory, ale 

především směrem k občanům, kterým v konečném důsledku tato periodika mají 

sloužit. 	

 

 

 

 

                                                
148	WAHL-JORGENSEN,	Karin	a	Thomas	HANITZSCH,	ed.	The	handbook	of	journalism	studies.	New	
York:	Routledge,	2009.	International	Communication	Association	handbook	series.	ISBN	978-0-
8058-6342-0.	
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6. Summary 
 

In this master thesis I analyzed the phenomenon of the journals published by 

Prague municipalities. These journals are funded by the public budget and they inform 

about local politics and affairs. They should therefore be impartial at any cost otherwise 

there is a reasonable concern that the public finances might be misused as a political 

campaign of those currently in power.    

 

The first chapter of the thesis is dedicated to the journalistic theory. The second 

chapter describes the current Czech legal framework for publishing these journals and 

suggests its further refinement. 

 

The main part of this thesis lies in the research. For this research I chose the 

survey method and surveyed the editors of the mentioned journals, all published in 

Prague. By this selection I came to a sample of 48 journals. The survey was conducted 

either telephonically or online, depending on the respondent’s preference, and 38 editors 

participated. Beside the survey I elaborated a case study of the Prague 7 Hobulet 

magazine that is considered to be a progressive example of the genre. The case study 

mainly constitutes of the organizational structure of the journal and the editor’s point of 

view on the subject in depth.  

 

As a result of the research I can answer the general question I asked in the thesis 

introduction: whether the town hall periodicals can play the role of independent media, 

or whether their specific ownership structure predisposes them to serve rather as a PR 

service. 

 

     The results of the survey showed that the access to periodicals in a certain city 

districts by the political opposition is still not sufficient, and above all, the survey 

proves the problem of a conflict of interests among the members of the editorial boards, 

which affect the impartiality of the published content in a negative way. These results 

confirmed some of the findings from the studies conducted earlier by the organization 

Oživení o. s. 

However, compared to the nationwide results, the situation in Prague is slightly 
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better regarding the editor’s independence from municipalities. The number of editors – 

employees of the town hall and the editors hired externally is almost equal in the 

reference sample. 

 

As a partial result of the survey, I classify the examined journals into three clusters 

based on The Scale of Professionalization: 

1. Highly professionalized  

2. Semi-professionalized 

3. Non-professionalized (amateur) 

 

The results of the survey showed that most of the magazines come under the semi-

professionalized cluster (29), and the number of highly professionalized (4) periodicals 

and non-professonalized (5) are almost equal.  

 

The key factor affecting the level of professionalization of the municipalities’ 

bulletins is the size of the city district and the number of its inhabitants. Periodicals with 

the highest index of professionalization were all based in large urban areas with the 

population of tens of thousands. 

  

     The survey also pointed out that Prague municipalities do not develop significant 

online means of communication. They prefer to rely on print media that are still 

perceived as the best way to reach citizens of all ages. Even though the districts 

communicate with their inhabitants via Facebook, the most widespread social network 

in the Czech republic, the reach of Facebook is incomparable to the journals delivered 

straight to the citizen’s mailboxes for free. 

  

Another key finding of the survey is the fact that no editor really knows what the 

citizens expect or want from their journals. Only one municipality of all surveyed had 

conducted a research on this topic to adjust to the citizens’ needs. It is dubious whether 

the budget of these journals is used effectively considering the lack of this crucial 

knowledge. I see a great potential for further research in this knowledge gap, and a great 

enrichment of the debate. 
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Finally, I would like to present the conclusion that besides laws and regulations 

it is only the skilled and experienced professionals, who can contribute to greater 

professionalism and impartiality of the journals published by Prague municipalities. 

Only editors of strong personalities can convince the politicians that rather than 

misusing the journal for self-representation, admitting mistakes without cenzorship 

gains the trust of the citizens and serve as the best PR strategy,  

 

The research leads to a worry that the current legal frame for the journals is 

insufficient and that they cannot serve as efficient "watchdogs" of the local politics. 

Community media organized from bottom up may fulfill this purpose better. 

 

Since the local municipalities’ journals are in fact media of public service, there 

is a great need for an assurance of the impartiality of their content. To accomplish this 

goal, the legal frame needs to be further revisited. It is particularly desirable to refine 

the legislative framework regarding the demand for independence of the editorial boards 

of the journals.   

 

I see room for improvement not only in the legal framework but also in further 

awareness on the topic that is highly important also for a better functioning of the local 

democracies.  

 

Most importantly - the awareness should be spread not only amongst the 

politicians, editors and journalist but also to the general public and citizens, to whom, 

after all, these journals should serve primarily.    
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Příloha č.7.: Kritéria pro stanovení škály profesionalizace periodik (tabulka) 

Kritérium 
 

Periodikum splňuje 
/  nesplňuje 

Stupeň důležitosti kritéria 
1 nejméně – 3 nejvíce 

1. šéfredaktor není zároveň 
radní, starosta, ani úředník 

1/0 3 

2. časopis má redakční 
předpisy / pravidla pro 
vydávání  

1/0 3 

časopis má redakční radu  1/0 3 

3. v redakční radě nejsou 
radní ani starosta  

1/0 3 

4. časopis má rubriku, kam 
mohou přispívat zastupitelé  
 

1/0 3 

5. šéfredaktor prošel 
školením na tvorbu 
radničního periodika  
 

1/0 
 

2 

6. šéfredaktor má předchozí 
zkušenosti z médií  

1/0 2 

7. šéfredaktor má 
vysokoškolské (mediální) 
vzdělání  
 

0 – středoškolské  
1 – vysokoškolské 
2 – vysokoškolské 
mediální   
 

1 

 

Příloha č. 8: vztah školení reaktorů a profesionalizace redakčních procesů 

(tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prošli 
školením 

Počet 
redaktorů 

Redakce má 
kodifikované 
redakční 
předpisy 

Redakce 
zavedla 
změny po 
přijetí 
novely 
tisk. 
zákona 

Existuje 
redakční 
rada 

Redakční 
rada je 
bez střetů 
zájmů / se 
střetem 
zájmů* 

ANO 18 10 10 17 9 / 8 
NE 17 6 6 15 6 / 9 
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Příloha č.9: Porovnání nákladů na vydávání Hlasatele Prahy 15 s externí 

firmou a vnitřními kapacitami úřadu (tabulka) 

 
 

Příloha č.10: Porovnání nákladů na vydávání periodika Hobulet s externí firmou a 

vnitřními kapacitami úřadu (tabulka)  
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Příloha č.11: ukázka článku v periodiku Hobulet (obrázek)  

 
 

Příloha č. 12: ukázka boxu s reakcí opozice a reakcí Rady MČ na reakci (obrázek) 
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Příloha č. 13: abecední seznam: 48 řádně registrovaných periodik územně 

správních celků vycházejících na území hlavního města Prahy v období říjen-

listopad 2016  

 
BENICKÝ DOSTAVNÍK 
BŘEZINĚVESKÝ ZPRAVODAJ 
CHUCHELSKÝ ZPRAVODAJ 
ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ 
HLASATEL 
HOBULET 
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ 
KBELÁK 
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ 
KLÍČ 
KOLODĚJSKÉ NOVINY 
KOLOVRATSKÝ ZPRAVODAJ 
KOPANINSKÉ LISTY 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ NEBUŠICE 
KUNRATICKÝ ZPRAVODAJ 
LETŇANSKÉ LISTY 
LISTY PRAHY 14 - ČTRNÁCTKA 
MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 - DEVÍTKA 
NEDVĚZSKÝ ŹURNÁL 
NOVINY PRAHY 12 
NOVINY PRAHY 16 
NOVINY PRAHY 2 
OSMIČKA 
PETROVICKÝ ZPRAVODAJ 
PRAHA 1 
PRAŽSKÁ PĚTKA 
RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 
ŘEPORYJSKÉ ECHO 
ŘEPY - ŘEPSKÁ 17 
SATALICKÝ ZPRAVODAJ 
ŠESTKA 
SLIVENECKÝ MRAMOR 
ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 
STOP-Stodůlecký posel 
SUCHDOLSKÉ LISTY 
TROJA 
TUČŇÁK - NOVINY PRAHY 4 
U NÁS 
U NÁS V ČAKOVICÍCH 
UHŘÍNĚVESKÝ ZPRAVODAJ 
ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ 
ZBRASLAVSKÉ LISTY 
ŽIVOT BĚCHOVIC 
ZPRAVODAJ (Lysolaje)  
ZPRAVODAJ (Šeberov)  
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ MĚCHOLUPY 
ZPRAVODAJ Úřadu městské části Praha-Újezd 
ZPRAVODAJ ZLIČÍNA A SOBÍNA  
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Příloha č. 15: Výzkumný dotazník 

Radniční	periodika	v	Praze	
	

Předem	Vám	děkuji	za	ochotu	vyplnit	dotazník,	který	je	podkladem	pro	mou	diplomovou	práci	na	FSV	
UK.		
Cílem	dotazníku	je	shromáždit	informace	o	tzv.	radničních		periodikách	na	území	hlavního	města	Prahy,	
o	vnitřním	uspořádání	redakcí	a	o	faktorech,	které	ovlivňují	tvorbu	těchto	periodik.	Veškeré	údaje,	které	
v	dotazníku	sdělíte,	budou	použity	výlučně	pro	účely	akademické	práce.	Své	odpovědi	prosím	vyplňujte	
co	nejobsáhleji	-	pokud	Vám	nevyhovuje	žádná	z	nabízených	možností	odpovědí,	popište	do	pole	"Jiné"	
specifickou	situaci	ve	Vašem	periodiku.	Na	konci	dotazníku	je	prostor	pro	upřesnění	odpovědí,	nebo	Váš	
osobní	komentář.			
Pokud	některé	informace,	na	které	se	ptám,	uvádíte	na	svých	webových	stránkách	či	v	periodiku,	prosím	
otázky	přeskočte.	Děkuji	za	pochopení	(ne	všechny	MČ	tyto	informace	zveřejňují).		
	
Děkuji	Vám	za	spolupráci.		
	
Bc.	Kateřina	Písačková		
Institut	komunikačních	studí	a	žurnalistiky,	FSV	UK		
___________________________	
	
1.	Obecné	informace	o	periodiku		
1)	Aktuální	název	periodika	
2)	Vaše	jméno	a	funkce	
3)	Jak	dlouho	pracujete	v	periodiku		
4)	Aktuální	náklad	periodika	(počet	distribuovaných	kusů)	
5)	Jak	často	vychází	periodikum	
6)	Průměrný	počet	stran	(pokud	nevíte	průměrný	počet	stran,	odhadněte	relevantní	číslo	nebo	uveďte	
počet	stran	posledního	periodika)	
	
8)	Finanční	náklady	na	vydávání	periodika	na	1	rok,	včetně	platů	redaktorů.	(pokud	nevíte	přesný	údaj,	
snažte	se	prosím	roční	náklady	co	nejblíže	odhadnout,	např.	můžete	rozepsat	jednotlivé	nákladové	
položky	jako	je	grafika,	tisk,	distribuce,	zázemí	redakce,	a	k	nim	rozepište	úvazky	zaměstnanců,	
pověřených	tvorbou	periodika.)		
	
2.	Údaje	o	redakci	periodika		
Dotazy	v	této	sekci	se	týkají	složení	a	vnitřní	organizace	redakce.	Pokud	Vaše	periodikum	zajišťuje	externí	
zhotovitel,	prosím	vyplňte	otázky,	na	které	ze	svého	titulu	znáte	odpověď.		
	
9)	Kolik	stálých	zaměstnanců	má	Vaše	periodikum?	(zaměstnanci	se	smluvním	závazkem)	
	
10)	Kolik	lidí	se	zpravidla	podílí	na	tvorbě	obsahu	jednoho	vydání	radničního	periodika	(specifikujte	
jejich	role,	včetně	externistů)		
 
11)	Kdo	zpravidla	vytváří	většinu	textů	v	časopise?	(jedna	možnost	odpovědi)		
šéfredaktor	
hlavní	redaktor,	který	není	šéfredaktorem	
nelze	určit	jednoho	hlavního	redaktora,	na	obsahu	se	podílí	celá	redakce	a	další	přispěvatelé	podobně	
intenzivně	
šéfredaktor	a	další	redaktor	zhruba	na	půl	
Jiné	-	vypište		
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12)	V	jakém	vztahu	je	šéfredaktor	periodika	vzhledem	k	radnici?		(jedna	možnost	odpovědi)		
-	Je	zaměstnancem	radnice/úřadu	MČ	a	jeho	náplní	práce	je	výhradně	tvorba	periodika	
-	Je	zaměstnancem	tiskového	odboru	radnice/MČ,	v	němž	má	další	povinosti	
-	Je	zaměstnancem	jiného	než	tiskového	odboru	radnice	radnice	(kromě	přípravy	periodika	se	věnuje	
dalším	činnostem)	
-	Není	přímým	zaměstnancem	radnice/úřadu	MČ	
-	Jiné	-	vypište		
	
13)	Jaké	vzdělání	má	šéfredaktor	Vašeho	periodika?		
Vysokoškolské	vzdělání	humanitního	zaměření	
Vysokoškolské	mediální	vzdělání	
Vysokoškolské	vzdělání	technického	
Vysokoškolské	vzdělání	ekonomického	zaměření	
Středoškolské	vzdělání	
Vyšší	odborná	škola	
 
14)	Má	šéfredaktor/ka	periodika	předchozí	zkušenost	s	tvorbou	časopisu	či	jiného	média?		
Ano		
Ne		
Jiné	-	vypište		
	
15)	Prošli	tvůrci	periodika	kurzem/školením	zaměřeným	na	tvorbou	mediálního	obsahu?			
Ano		
Ne		
	
16)	Má	Vaše	redakce	vlastního	grafika?		
	
17)	Má	Vaše	redakce	vlastního	fotografa/fotografku?		
	
_____	
	
3.	Kontrolní	mechanismy	periodika	
Kdo	dohlíží	na	obsah	periodika,	případně	naplňování	zákonných	povinností	souvisejících	s	vydáváním	
periodika.		
	
18)	Má	Vaše	periodikum	nějaký	legálně	ukotvený	"kontrolní	orgán"	(ustavený	oficiálně	radou	či	
zastupitelstvem)?		
Ano	
Ne		
Jiné	-	vypište	
	
19)	Pokud	ano,	tímto	kontrolním	orgánem	je:		
Redakční	Rada	
Speciální	komise	zastupitelstva	
Jiné	-	vypište		
	
20)	Kolik	členů	má	Váš	kontrolní	orgán?	(otevřená	otázka)		
 
21)	Kdo	jsou	členové	kontrolního	orgánu?	(vypište	jejich	pozice	vzhledem	k	radnici,	nebo	civilní	
profesi)	-	otevřená	otázka	
	
22)	Jak	jsou	vybíráni	členové	do	tohoto	kontrolního	orgánu?	(otevřená	otázka)	
členy	navrhuje	a	schvaluje	zastupitelstvo		
členy	navrhuje	a	schvaluje	Rada	městské	části	
členy	navrhuje	Rada	MČ	a	schvaluje	je	zastupitelstvo	
jinak	–	vypište		



   

 

116 

  

	
23)	Na	jak	dlouhé	funkční	období	je	kontrolní	orgán	jmenován?	(otevřená	otázka)		
	
	
24)	Má	Vaše	periodikum	platné	vnitřní	redakční	předpisy?	(například	etický	kodex,	pravidla	pro	
vyváženost	obsahu	apod.)		
Ano	
Ne	
	
25)	Pokud	ano,	má	tento	dokument	nějaký	legální	status,	nebo	se	jedná	o	nezávazná	doporučení?		
Legální	status		
Nezávazná	doporučení		
Jiné	–	vypište		
	
26)	Pokud	ano,	kdo	je	autorem	tohoto	předpisů?		
(otevřená	otázka)		
	
27)	Ocitli	jste	se	někdy	v	situaci,	kdy	jste	tyto	vnitřní	předpisy	potřebovali	nebo	je	uplatnili	v	řešení	
sporu?		
Ano	
Ne		
Jiné		
	
_______		
4.	Čtenost	/	reklama	/	distribuce	
Tato	sekce	zjišťuje,	jak	je	ve	Vašem	periodiku	nakládáno	s	reklamním	obsahem,	jak	je	distribuován	apod.			
	
28)	Jaká	je	čtenost	Vašeho	periodika?	(nechávali	jste	si	někdy	zpracovat	zpětnou	vazbu	od	občanů?)		
	
Nevím,	nikdy	jsme	si	nenechávali	zpracovat	přehled	
Jiná	-	vypište		
	
	
29)	Považujete	čtenost	periodika	za	důležitý	ukazatel	pro	radniční	noviny?		
Ano,	jistě		
Zajímá	mě	to,	ale	z	povahy	periodika	čtenost	není	hlavním	účelem	jeho	existence	
Ne,	čtenost	nás	příliš	nezajímá.	Radniční	periodikum	by	jí	nemělo	podřizovat	svůj	obsah.	
Jiné		
	
30)	Jak	velká	plocha	Vašeho	periodika	je	zpravidla	věnovaná	reklamě?		
	
31)	Kdo	shání	reklamu	do	Vašeho	periodika?		
reklamu	zařizuje	sama	redakce	
reklamu	zařizuje	externí	dodavatel	
reklamu	zařizuje	pověřený	zaměstnanec	radnice/úřadu	MČ		
	
32)	Příjmy	z	reklamy	plynou		
Radnici/Úřadu	MČ		
Externímu	subjektu	
Oranizaci,	jejíž	zřizovatelem	je	radnice	
Jiné		
	
33)	Jaká	je	výše	ročních	příjmů	z	reklamy	v	periodiku?		(pokud	neznáte	přesnou	výši,	zkuste	prosím	
uvézt	kvalifikovaný	odhad.	Pokud	příjmy	z	inzerce	spravuje	ext.	subjekt	a	vy	je	neznáte,	uveďte	např.	
”nevím".)		
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34)	Způsob	distribuce	Vašeho	periodika		
občanům	do	schránky		
stojany	rozmístěné	po	MČ	
Dostupné	na	radnici	
Jiné		
	
35)	Kdo	zajišťuje	distribuci?		
Česká	pošta		
jiná	soukromá	doručovatelská	služba	
distribuci	zajišťuje	radnice/Úřad	(např.	formou	brigády,	dobrovolníků	apod.)	
Jiné		
	
36)	Existuje	v	MČ,	kde	vychází	Vaše	periodikum	další/konkurenční	magazín?		
Ano		 	 	
Ne		
Nevím		
Jiné		
	
37)	Jakou	má	Vaše	periodikum	online	prezentaci?		(více	odpovědí)		
Periodikum	je	dohledatelné	na	webu	MČ	
Periodikum	má	vlastní	webové	stránky	
Periodikum	má	vlastní	profil	na	sociální	síti	(Facebook,	Twitter,	Instagram)	
Nemá	online	prezentaci	
Jiné		
	
38)	Plánujete	v	budoucnu	rozšířit	i	online	komunikaci?		
	
	
5.	Právní	souvislosti	vydávání	radničního	periodika	
V	této	sekci	zjišťuji	povědomí	o	právním	ukotvená	těchto	periodik.		
	
39)	Jste	seznámen/a	s	novelou	tiskového	zákona	č.	305/2013	Sb.,	která	upravuje	povinnosti	vydavatele	
radničního	periodika?		
Ano	/	Ne		
	
40)	Implementovali	jste	nějaké	procedurální	změny	poté,	co	vešla	v	platnost	novela	tiskového	zákona	
č.	305/2013	Sb.,	která	upravuje	podmínky	vydávání	radničních	periodik?	Pokud	ano,	jaké?	(otevřená	
otázka)	
	
	
41)	Jak	zajišťujete	naplnění	požadavku	tohoto	zákona	na	"poskytnutí	objektivních	a	vyvážených	
informací	a	přiměřeného	prostoru	pro	uveřejnění	sdělení,	které	vyjadřuje	názory	členů	
zastupitelstva"?		
-	formou	ankety	-	různých	názorů	na	jedno	téma	v	jednom	čísle	periodika		
-	V	redakčním	zpracování	konkrétního	tématu	oslovujeme	členy	zastupitelstva	/	názorové	oponenty	
-	Kontrolou	obsahu	každého	čísla	redakční	radou	a	jeho	přepracováním,	pokud	obsah	tomuto	nařízení	
nevyhovuje	
Jiné	–	vypište		
 
42)	Je	v	procesu	tvorby	periodika	zajištěna	kontrola	plnění	tohoto	zákonného	nařízení?		
(například:	"každé	číslo	před	tiskem	kontroluje	a	komentuje	redakční	rada"	apod.)		
(otevřená	otázka)		
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6.	Reflexe	vydávání	radničního	periodika		
	
Co	myslíte,	že	je	hlavním	účelem	vydávání	radničního	periodika?	(jedna	odpověď)	
-	Utužovat	sounáležitost	občanů	s	vlastní	čtvrtí/městskou	částí	
-	Informovat	občany	o	veškerém	relevantním	dění	v	MČ	
-	Vyváženě	informovat	o	politické	agendě	radnice	MČ	a	zastupitelstva	
-	Přinášet	praktické	informace	pro	občany	(svoz	odpadů,	kulturní	přehled	apod.)	
-	Jiné	-	vypište		
	
Jaké	další	účely	má	podle	Vás	splňovat		vydávání	radničního	periodika?	(více	odpovědí)		
Utužovat	sounáležitost	občanů	s	vlastní	čtvrtí/městskou	částí	
-	Informovat	občany	o	veškerém	relevantním	dění	v	MČ	
-	Vyváženě	informovat	o	politické	agendě	radnice	MČ	a	zastupitelstva	
-	Přinášet	praktické	informace	pro	občany	(svoz	odpadů,	kulturní	přehled	apod.)	
-	Vzdělávat	občany	v	historii	a	kulurním	dědictví	dané	MČ	
-	Vzdělávat	občany	v	oblasti	občanské	aktivity	a	participace	
	
Jaké	jsou	hlavní	faktory,	které	Vám	komplikují	tvorbu	periodika?	(více	odpovědí)	
-	Nedostatek	finančních	prostředků	
-	Nedostatek	lidských	zdrojů	
-	Přílišný	politický	tlak	na	obsah	periodika	
-	Nedostatečné	know-how,	jak	tvořit	mediální	obsah	(alá	"byl	jsem	hozen	do	vody")	
-	Málo	témat	ke	zpracování	v	dané	MČ	
-	Komunikace	radnice	
-	Periodicita	(moc	malá,	moc	velká,	překrývající	se	termíny)	
	
Jakou	změnu,	která	by	Vám	usnadnila	práci,		byste	uvítali?	(otevřená	otázka)	
	
	
Máte	povědomí	o	doporučeních	pro	vydávání	radničního	periodika,	které	vypracovala	organizace	
Oživení	v	souvislosti	s	novelou	zákona	v	roce	2013?	(tzv.	Manuál	pro	dobré	radniční	periodikum)		
Ano	/	Ne		
	
Baví	Vás	vaše	práce?		
Rozhodně	ano	
Spíše	ano	
Neutrálně	-	je	to	práce	
Spíše	ne	
Ne	(dělám	to	spíš	z	nutnosti)	
	
Prostor	pro	Vaši	úvahu,	vzkaz,	poznámku	nebo	pro	upřesnění	některé	odpovědi	výše.			
	

 

Přílohy č. 16 – 24: přikládám pouze elektronicky   

 

 

 

 


