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1 ÚVOD

Napsat bakal á řskou práci o W. R. Hearstovi jsem se rozhodla, protože mě zajímají děj iny

médií a Hearst se neodmyslitelně do dějin světové žurnalistiky zapsal. Př i přednáškách ve

škole m č velmi zauja lo jeho pů soben í v žurnalistice, proto jsem se tímto tématem zača la

zabývat. Ve své práci bych ráda shrnula ncjd ů le ž it ěj š ř momenty jeho života a práce

v mediálním průmyslu, Chci přinést odpověd i na následuj ící otázky: Co ho při vedl o

k žurnalistice? Jaký byl jeho vztah k nov i n á řsk é práci a jaké bylo jeho pojetí tisku'? Jak

vnímal p ů soben í tisku na společnos t? Č ím p řispěl k dalšímu vývoji žurnalistiky?

Zároveň bych chtě la Williama R. Hearsta p ředst av it nej en jako nepřístupnou mediální

osobnost, ale také jako prohrávajícího i v ítězíc ího člověka s chybami a přednostm i , které ho

předurčily k vytvoření ve své době ohromného mediálního impéria. Součástí mé práce bude

i zmapování tehdejší žurnalistiky včetně připomenut í nej významněj š ích osobností. Dále bych

chtě l a přib líž it období, ve kterém W. R. Hearst žil, a vykreslit obraz tamní spo l ečnos t i .

Potřebné materiály jsem začal a postupně vyhledávat ve specializovaných knihovnách.

Nejprve jsem se seznámila s knihou Citizen Hearst autora W. A. Swanberga, která velmi

podrobně popisuje Hcarstů v život od jeho narození. Velmi mne zaujala kniha WilliulI/

Randolph Hearst, A Portrait in His Own Words, která obsahovala vybraný soubor Hcarstovy

osobní korespond ence. Korespondenci sestavil Edmond D. Coblentz. Z jeho dop is ů bylo

možné vyčís t jeho pocity, zájmy a zjistit smysl jeho života a práce. Cenným pomocníkem

byla kniha W. G. Bleyera Main Currents in the History ol American Journalism, kter á se

zaměř i la na hlavní postavy a události v dějinách americké žurnalistiky. Velmi přínosnou

publikací byly Dejiny svetov ěho novin árstva !JI, Dejiny amerického novin árstva au t or ů

Šefčáka a Vojtka. V Národní knihovně jsem později objevila publikaci s názvem WilliulI/

Rando/ph Hearst: fi nal edition, 1911-/951 od Bcna Proctera, vypovídající o ž i vo tě i práci

Hearsta až do jeho posledních dní. Kniha nebyla p ů vodn ě součást í sbírky Národní knihovny,

ale dostala se tam na zákl adě programu výměnného fondu Národní knihovny. K vykreslení

celkového obrazu historické doby a s polečnos t i mi posloužila přeh ledně napsaná kniha

G. B. Tinda lla Dějin)' Spojenycti st át ů americkych,

V úvodní čás t i o ž i votě a p ů soben í W. R. Hearsta v médiích př ipomenu nej pod s ta t něj š í

události ze života a žurnalistické práce, které jsou pro Hcarsta více než charakteristick é.

II



V dalším textu se k nim budu podrobněj i vracel. V následujících kapitolách před st a v ím

nejd říve Hearstovu rodinu, jeho mládí a pokusím se popsat rychle se rozvíjející sv ět, do

kterého se narodil. Podstatnou čás t í práce bude jeho pů soben í v novinách, kde se budu snažit

přiblížit žurnalistické prostřed í, do kterého Hearst vstoupil, a dále jeho vlastní pů soben í

v tisku. Důl ežitou částí práce bude budování mediálního impéria na pozadí historických

a kulturních událostí.

Podle předpokl ádané struktury práce měl a být pů vod n č závěrečná čás t věnována

podrobněj šímu porovnání osobností W. R. Hearsta a R. Murdocha. Nakonec byla tato čás t

omezena jen na základní srovnání a krátké p řed staven í R. Murdocha dorn inuj íciho

současnému mediálnímu trhu. Nejdůl e ž it ěj š í čás t í práce byla osobnost Hearsta zasazená

v historickém kontextu, a z tohoto d ů vodu nebylo podrobněj š í představen í Murdocha

podstatné.
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2 ŽIVOT W. R. HEARSTA A JEHO PŮSOBENÍ V MÉDIÍCH

Pocl jménem Wi lliam Ranclolph Hearst se skrývá osobnost, kter á výrazně zasáhla clo dějin

svčtové žurnalistiky. Pro mnohé zůstává Hearstova osobnost záhadou. W. A. Swanbcrg

v životopisné knize Citizen Hearst shrnuje jeho život do jedné výstižné věty: .. lVi/liw/I

Randolph Hearst - The Great American En ignuť", Hearst, jehož p ř íj em č i n i l 15 mil i ón ů

do lar ů ro čně , patři l ve své dob ě mezi nej v li vněj š í muže s velmi pestrým soukromým

životcm.' "Byl monstrem nebo géniem ?,,3, takovou otázku si klade Swanberg v úvoduí čás t i

knihy Citizen Hearst.

Hearstův přínos pro žurnalistiku a jeho vliv na s polečnos t jsou nepopiratelné. Edwin Erncry

ve své knize The Press and America píše: .J l earstovy metody a inovace v žurnalistickém

psaní a zpracování novin - zejména ve vzhledu a titulku (I zobrazení obrázku - a jeho 1'."I/ S lí

nových m echanickych proces/I bylo velmi d ůlciit é. Hearstovy noviny byly vydávány. ab» se

obracely k masovým čt enáiům a podnítily milióny k rl/stl/ čtenáiskych zvyklostí. N ásledkcm

toho a kv ů li redakční politice Hearsta a jeho vlastním potitickym aktivitám Hearstovy noviny

měly velký vliv na americký život, což muselo b,vt znatelné." 4

Velké rodi nné finanční zázemí usnadnilo Hearstovi cestu při budování mediálního impéria.

Na počátku byly jedny noviny (od svého otce převzal list San Francisco Examin eri .

na vrcholu své kariéry v roce 1935 stál v če l e ohromného tiskového řetězce č ít ajícího 26

den ík ů a 17 t ýden íků v 19 městech USA.5 Významným mezníkem v jeho kari éře byla roku

1895 koupě newyorských novin Morning JOl/mal, z kterých uděl al list New York JOl/m al,

právě tímto prvotním krokem se zasadilo vytvořen í rovnocenné konkurence proti slavnému

Josephu Pulitzerovi.6 Zača l velmi tvrdý boj o č tenáře, na každé s t raně panovala snaha

o zvýšení nákladu, což by p řines l o větš í zisk a navýšení p řfjmů z reklamy. Právě z tohoto

období pochází pojem "žlutý tisk", který je odvozen ocl sporu vedeného v roce 1896 mezi

Pulitzerem a Hearstem o komiksový seriál Yellow Kid. Seriál zača l jako první u ve řej ň o v a t

I Swanbcrg, W. A. Citizen Hearst. 1st cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961.s. neč ís lo vaná , úvodní.
Swanberg, W. A. Citizen Hearst. Ist ed. New York: CharlesScribner's Sons, 1961 , s. neč ís l o vaná . úvodní.
Swanberg, W. A. Citizcn Hearst. Ist cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961. s. neč ís l o vaná , úvodní.

·1 Ernery, Edwin. Thc Press and America: an interpretive history of the rnass media. 7th ed. New Ycrsey:
Prenticc-Hall. 1992, s. 305.

5 Jirák. J.. K č pp l o v á, B. Média a spo l eč nost : s t r učný úvod do studia médií a mediální komunikace. Vyd. I.
Praha: Portá1, 2003. s. 67-68.

(, Prokop. Dieter. Boj o média: ději ny nového kritického myšlení o médiích. Vyd. I . Praha: Karolinum. 200S.

s.2 18.
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Pulitzer ve svém l i stě New York War/d. Hearst, který přep lat i l jeho kres líře Richarda

F. Outcaulta, zača l populární seriál také otiskovat ve svých novinách New York Journal. Žllll ý

tisk je charakteristický svým obsahem zaměřeným na soukromý život osobností veřej n é ho

života, na krimin ální události, na senzace a skandály. Pojem žlutý tisk označuj e rovněž nekalé

novin á ř sk é pracovní zp ůsoby. '

Hearst vedl velmi nákladný a přepychový život. Angažoval se v politice a jeho pově st u t rp ě l a

kv ůli jeho podpoře amerického izolacionismu v první i druhé světové válec. Vybudoval

honosné sídlo San Simeon se soukromou železnicí, koupil si zámek ve Walesu

a jeho životní partnerkou byla známá filmová hvězda . Film Orsona Wellese Ob čan Kane

z roku 1941 byl inspirován právě životem W. R. Hearsta.8 Film pojednával o vlivném

novin á řsk érn vydavateli Charlesi Forsteru Kaneovi a jeho milence, z které ch tě l mít populární

zpě vačku. Publikum právem v Kancovi s patřova lo W. R. Hearsta. Film nebyl ve své době

p ří! iš úspěšný a Hearst ův tisk nešetři l nepř ízni vou kritikou. Dnes je naopak Občan Kane

považován za jeden z nejlepších fi lmů všech dob."

Hearstův mediální koncern je ve vlastnictví Hearstovy rodiny a dodnes se řadí mezi padesát

nejvě tších mediálních společnost í na světě . Se svým obratem 3,296 miliard EU R za rok 2004

v 1'1 3 1 ' v b ř í čk v I I v , 10se zanic I na . místo v ze ne u tec 110 spo ecnosu,

Hearst Co rp oration nabízí na svých oficiálních internetových stránkách výče t všech svých

č i nnos t í včetně p řehledu vydávaných titul ů, Z tohoto seznamu jsou uvedeny č asopi s y

vydávané v českém jazyce: Cosmopolitan, Esquire, Harper 's Bai zar, Marie Claire. Mezi

další zajímavé časop isy patří anglicky psaný Country Living, Good Housekeepiug, House

Beautifu l, Veranda. Do přehledu vydávaných den íků patří: Houston Chronicle, San Francisco

Chronicle, A /bany Times Union, San Antonio Express-Ncws, Huron Daily Tribune.I I

7 Reifová, Irena. Slovník mediální komunikace. Irena Reifová a kolektiv. Vyd. I. Praha: Port ál, 2004, s. 326
H Jirák. J. , Kčpplov á , B. Média a spo leč nos t: s t r uč ný úvod do studia médií a mediální komunikace. Vyd. I.

Praha: Portál, 2003, s. 68.
o Prokop, Dieter. Boj o média: d ějiny nového kritického myšlení o médiích. Vyd. I. Praha: Karolinum, 2()()5 .

s. 284.
10 Hachmcister, Lutz. Wer beherrscht die Medien?: die 50 grossten Mcdienkonzerne der Wel t. Jahrbuch 20()5 .

Vyd. I. Mů nch en: Beck, 2005, s. 224.
II Hearst Corporation. Hcarst Communications Inc. [onlinc], 2009 [cit. 2009-05-04 1. Dostupný z WWW

<http.r/www.hcarst.corn/>.
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2.1 Představení osobnosti W. R. Hearsta - mládí

Na každého z nás má velký vliv, do jakého prostřed í se narodí, kde vyrů s t á a jací lidé

ho obklopuj í. Všechny tyto okolnosti mají značný vliv na utv á řen í osobnosti č lověka .

Z tohoto d ů vodu je dobré přibl ížit rod iče a rodinné pros t řed í , které malého Williama

obklopovalo. Otec W. R. Hearsta se narodil v roce 1820 v Missouri a dostal jméno George

I-1earst. 12 Život George Hearsta se zača l ubírat velmi rychle vpřed . Když jeho otce roku j 846

zemře l, stává se George Hearst hlavou rodiny a přeb írá odpovědnos t za farmu s n ěko lik a

černoš ským i otroky a dluhy ve výši několika tisíc dol a rů . Na tehdejší dobu to byla pom č rn ě

velká finančn í zátěž . Někoho by taková situace srazila na kolena, ne však George Hcarsta.

Jeho velká p říl ežitost zlepšit finančn í podmínky př i š l a po letech tvrdé práce v podobě zprávy

o objevení zlata v Kalifornii roku 1849, což na George Hcarsia zap ů sob i lo jako magnet.

Úspěch prame ní velmi často v umění chopit se ve správné chvíli té pravé příležitos t i . Jisté je,

že George Hearst svou šanci ncpromamil , protože se díky své síle, kuráži, vynalézavosti

a znalosti t ěžby nakonec dopracoval k velkému jměn í. Paradoxně se sen o z l a tě nakonec

v '1 I . '} ř fb 13prornem na spoustu o )Jevene 10 stn ra.

V roce 1860 se George Hearst vrátil ze své úspěšné cesty za bohatstvím zpět do Missouri

ke své nemocné matce, aby s ní strávil jejích posledních pár dní. Právě v této době se sblížil

s osmn áctiletou učitelkou Phoebe Elizabeth Apperson. čtyřice t i letý nápadník, který pil. kou ř i l

tabák a klel, nebyl dle mínění Randolpha a Drusilly Apperson ide áln ím nápadníkem pro jejich

dceru. " Musela uběhnou j ešt ě nějaká doba, než se v roce 1862 v Missouri Phocbe Apperson

provdala za Georg e Hearsta.15 Po svatbě odjeli novomanželé do Kalifomie, aby tady Phocbc

Hearst 29. dubn a 1863 přivedla na svět chlapce, který dostal jméno William Rancl olph

Hearst.! "

Phoebe Hearst toužila mít více dětí, bohužel malý William zůsta l j ed in áčkem , a tak se veškerá

její pozornost soustřed i l a jen na něj . Malý Willie byl milován, rozmazlován, vychvalován

12 Hearst, William Randolph. William Randolph Hearst, A Portrait in His Own Words. Edited by Edmond D.
Coblcntz. Ist ed. Ncw York: Simon 'Ind Schuster, 1952, 5. 9.

13 Swanbcrg, W. A. Citizen Hearst. ISl cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 4-5 .
14 Swanberg, W. A. Citizen Hearst. Ist ed. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 5.
15 Hcarst, William Randolph. William Randolph Hcarst, A Portrait in His Own Words. Edited by Edrnond D.

Coblentz. Isl cel . New York: Simon and Schuster, 1952, 5. 9.
16 Swanberg, W. A. Citizen Hearst. lst ed. New York: Charles Scribncr's Sons, 1961, s. 8.
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a neustále ochra ň ové n . " Phoebe Hcarst ani v nejmenším nepochybovala, že její Willie je

zázračné dítě : "Je 10 velmi hodný chlapec... Zd áse, že všemu rozumí.,,1 8V jiném dopise píše

Phoebe Hearst svým příbuzným : "Wi/lie zná již několik francoutskych slov,. . Je tak

'1' ,, 19 Z I . o k ' Irortonu y... ( OpIS U, ctcre psa a Phoebe Hearst svým p ř á t el ů m a příbuzným. je zřej mé.

že byla na malého Williama velmi fixovaná, což pravděpodobně ovlivnilo jeho další vývoj.

Malý Hearst byl opravdu velmi živé d ítě , které dokázalo př it áhnout pozornost na svoj i stranu.

Později W. R. Hearst vzpomíná na své dětstv í : "Když byl Wi/lie /IWI.ÝIIl chlapcem, často se

I ' I I bl ' o ,,20( oslava . ( O pro emu...

William Hearst byl modrooké, svě tlov lasé a velmi pohledné d ítě . Veškerý jeho talent byl

podporován, bohužel t rpěl přehnanou ochranou a obdivem. Zača l se uč i t č ís t j eš tě jako malé

d ítě . Nav š t ěvoval presbyteriánskou nedělní školu a později byl zapsán do školy soukrorn č. i'

Phoebe Hearst velmi toužila navštívit Evropu, když William Hearst dosáhl věku , kdy by mohl

mít z takové cesty užitek, rozhodla se cestu podniknout. Gcorge Hcarst byl velmi č as to

pracovně mimo domov, proto nemusela litovat svého odjezdu. Pro malého Williama najala

domácího uči te l e, mladého absolventa Harvardu jménem Thomas Barry.22 W. R. Hcarst m č l

tak možnost ji ž jako dítě absolvovat cestu po Evropě a seznámit se s cizími zvyky i kraji. což

nepochybn ě p řispělo k jeho dalšímu vývoji.

Velký dojem udělalo na Williama Hearsta San Francisco, město , ve kterém vyr ů s ta l a na které

vzpomínal celý svůj život.23 Zde také nav štěvoval Lincoln Grammar Schoo1.24 Georgc Hcarst

byl v tě žbě drahých kovlt tak úspěšn ý , že se již nikdy nemusel obávat fi nanční t ís ně .

Mohl proto finančně podporovat svého syna ve studiu, o což velmi stála Phoebe Hearst. Byl a

to právě ona, kdo si p řá l , aby její syn vystudoval Harvard.25
Uvědomova la si však. jak je

William na ní závislý, proto se ho rozhodla nejprve umístit do soukromé internátní školy. Jej í

17 Swanbcrg, W. A. Citizen Hcarst. 1st ed. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 8.
IR Swanberg, W. A. Citizcn Hearst. Ist cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961 , s. 8.
1<) Swanberu, W. A. Citizen Hearst. Ist ed. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 8- 9.
20 Hearst, William Randolph. William Randolph Hearst, A Portrait in \-lis Own Words. Edited by Edmund D.

Coblcntz. 1st cd. New York: Simon and Schustcr, 1952, s. 10.
21 Swanbcrg, W. A. Citizen Hearst. Ist ed. New York: Charles Scribner's Scns, 1961 , s. 12.
22 Swanberg, W. A. Citizen \-Iearst. 1st ed. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 16.
23 Swanberg, W. A. Citizen Hearst. 1st cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961 , s. 23.
2,1 Hearst, William Randolph. William Randolph Hearst, A Portrait in His Own Words, Edited by Edmund D.

Coblentz. 1st cd. New York: Simon and Schuster, 1952, s. 12.
25 Swanberg, W. A. Citizcn Hearst. 1st cd. New York: Charles Scribncr's Sons, 1961 , s. 25.
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volba padla na St. Paul' s, Concord, New Hampsh i re . ř" Bohužel William Hearst zde nebyl

p říl iš šťas tný. Pro tehdy šestnáctiletého W. R. Hearsta to bylo první velké od loučení od své

matky. , když zde sdílel pokoj s p ř ítelem ze San Francisca, cítil se osamělý a velmi se mu

stýskalo po matce.
27

V roce 1882 nastoupil devatenáctiletý William Hearst na Harvard."

Až o něco později se ukáže, jaký vliv měla tato volba na Hears t ů v další život, Právě lady se

W. R. Hearst poprvé seznamuje s prací v novinách. Eugene Lent, Hearst ů v p řítel a spolužák.

který studoval o ročník výše, vedl školní časopis Lampoon. Tento humorn ý časopis byl ve

sv ých začá tcích věčně ztrátový. Povinností Lenta bylo vyrovnávat ztrátu, která vznikala.

Bohužel příjem od jeho rodi č ů byl omezený, a tak se zača l pomalu dostávat do finančn ích

prob l ém ů. Wil liam Hearst, který disponoval velkorysým příjmem od svého otce, se rozhodl

svému příte li pomoci . Vypracoval plán, jak Lampoon zachránit. Znal se s nčkol ika

obchodníky v Cambridge a rozhodl se prodávat jim místo v časopise pro jejich reklamu. Jeho

program byl tak úspěšný , že časop is postupem času zača l vykazovat zisk.29 Tato zkušenost

pravděpodobně změni l a jeho život, který se zača l ubírat zcela j iným směrem , než by se če k a lo

od syna významného majitele těžebních s polečností. Na W. R. Hearsta zap ů sobi l a tato doba

natolik, že mnohem později vzpomíná ve svém dopise, který píše příte l i Lentovi: "Vráti! bych

it d L ,, 30tpet c I1Y V ampoonu,

2.1.1 Okolní svět

W. R. Hearst se narodil v bouřlivé době , kdy se Amerika zmítala v občanské válce nazývané

"válka Severu proti Jihu". Náročná válka skonč i l a na j a ře roku 1865, zůsta lo po ní 620 tisíc

zmařených lidských ž i votů , poničené krajiny na Jihu a totálně rozvrácená ekonomika.

Na druhou stranu se ze svobody mohly těši t asi č tyř i miliony otrok ů. l' Z hlediska žurnalistiky

byla pravděpodobně prvním válečným konfliktem os t ře sledovaným očima v á leč ných

2(, Hcarst, William Randolph. William Randolph Hearst, A Portrait in I-l is Own Words. Edited by Edmond D.
Coblentz. Ist eel . New York: Simon and Schuster, 1952, s. 20.

27 Swanberg, W. A. Citizen Hearst. Ist cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961 , s. 25.
2H Swanbcrg, W. A. Citizen Hearst. Is l eel . New York: Charles Scribner's Sons, 1961 , s. 28.
2~ Swanberg, W. A. Citizen Hearst, Ist cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961 , s. 31.
]0 Hcurst, William Randolph. William Randolph Hearst, A Portrait in His Own Words. Edited by Edmund D.

Coblentz. Ist ed. New York: Simon and Schuster, 1952, s.23 .
J I Tindall, George Brown. Děj iny Spojených s t á t ů amerických. George B. Tindall, David E. Shi. Vyd. ,I. Praha:

Lidové noviny, 2000, s. 34S.
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report érů a přenášeným jejich prostředni ctv ím obrovskému čtenářskému publiku po celém

světě . Přímo na válečném poli se vystřída l o b ěhem čtyř let zhruba 300 report érů."

S těžej ním úkolem povál ečné Ameriky byla jej í obnova. President Lincoln se naposledy

vyjádř i l k obnově Severu a Jihu ve svém projevu I I. dubna 1865 z balkonu Bílého domu.

Lincoln nebyl zastáncem tvrdšího plánu obnovy, nep ř ál si žádné pronásledování. žádnou

dramatickou přestavbu Jihu. 14. dubna 1865 ve Ferdov ě divadle byl Lincoln s třelen do hlavy

rukou pomateného herce a náruživého stoupence Konfederace jménem John Wilkes 1300tl1 .

Zemřel druh ý den ráno na následky tohoto zran ě n í."

Amerika se j eště nestačila vzpamatovat z vy čerp á vaj íc í občanské války, když zača lo post upně

docházet k v ytl ačován í Ind i án ů z jej ich území. Zprávy o krvavých masakrech a strašných

bitvách s Indiány se začaly š íř i t zemí. Situace se vyhrotila do té míry, že v roce 1865 zača l

výbor Kongresu sbírat d ů kazy o těchto bojích. Na základě zprávy z roku 1867 o stavu

indiánských kmenů byla jmenována Indiánská mírová komise, která měl a za úkol odstranit

příčin y válek s Indi ány"

2.1.2 Hospodářství USA v poslední čtvrtině 19. století

Povál ečné Spojené státy, které byly do té doby převážně zemědě l skou spo lečnos tí, se během

tř í generací přeměnily na velkou hospodářskou velmoc. Mezi lety 1869 až 1899 se poč et

obyvatel USA téměř ztrojnásobil, začala dominovat průmyslov á výroba, zvyšovala se

d ůl e žitost masové výroby a masové spotřeby . D ů sl edkem takového hospodářs kého rozvoje

byla výstavba transkontinentálních železnic."

S rostoucím průmyslem a obchodem mohutn ěl majetek a postavení podnika te l ů , k tcří

dokázali využít př íl ežitosti a organizovali i rozvíjcli výrobu. Schopným podnikatelem byl

.12 K č pp lov á, Barbara. Děj i ny s vě to vé žurnalistiky I: celý svě t je v novinách. Barbara K č pp l ov á , Ladislav
Kč pp l , Vyd. I. Praha: Novin á ř , 1989, s. 295.

.13 Tindall, George Brown. Děj i ny Spojených s t á t ů amerických. George B. Tindall, David E. Shi. Vyd. 4. Praha:

Lidové noviny, 2000, s. 350. . . .
.14 Tindall, George Brown. Dějiny Spojených s t á t ů amerických. George B. Tindall, David E. Shl. Vyd. 4. Praha:

Lidové noviny, 2000, s. 380. . . .
.15 T indall, George Brown. Děj i ny Spojených s t á t ů amerických. George B. T'i ndall, David E. Shl. Vyd. 4. Praha:

Lidové noviny, 2000, s. 387.
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Ancl rew Carncg ie, americký průmys l n ík skotského pů vodu . Z chudého syna tkalce se

vypracoval k bohatství. Jeho cesta vedla od telegrafisty k vedoucímu Pcnsylvánsk é železnice,

dále k s tavbě mostů , výrobě železa, oceli a k investicím. V roce 1889 vydal esej Evangelium

bohatství. Carneg ie se zde obrací k myšlence "přež i tí nejzdatněj š ích jed inc ů " , kterou zastával

Herbert Spencer, jenž vycházel ze sociálních aplikací darwinismu. Další významnou

osobností byl John D. Rockefeller, americký naftový magnát. Pensylvánská naftová horečk a

v 60. letech 19. století měla j eště větší význam pro americké hospodářs tv í než v 50. letech

kalifornsk á zlatá horečka. Jako majitel Standardní naftové s po l ečnost i kontroloval kolem roku

1879 devades át až devadesát pět procent produkce nafty v celé zemi. Velmi zdatným

podnikatelem byl také John Pierpont Morgan. Šel ve š l é pěj ích svého otce a stal se invest i čním

bankéřem , skupoval akcie a obligace, které se ziskem prod á va l . ť ''

Osmdesátá léta 19. století jsou význačná velkým počtem nových př i s t ě hova lců, kteří v naděj i

na lepší život opouš tě l i své domovy a hledali štěs t í v Americe. Mark Twain a Charles Dudlcy

Warner nazývají toto období dobou "pozlaceného v ě ku" (podle názvu románu Gilded Age),

i když mnoh ým lidem nepřinesla změnu k lepšímu.37

Rozvoj průmys lu p ři spěl také k růs tu životní úrovně větš i ny obyvatelstva. I když docházelo

k neustálému zvyšování mezd, pracovní a životní podmínky byly dost tvrdé. Poptávka h l avně

po nekvali fikovan ých pracovních silách byla poměrně veliká, u pl a tněn í našla vě tš i n a

p ř i s t ě hovalc ů a zača l a pracovat i řad a žen a dět í. Prům ěrn á pracovní doba se však pohybovala

okolo deseti hodin denně po šest dnů v týdnu, p řičemž zdravotní a bezpečnostní podmínky

byly zoufalé. Úmrtnost obyvatel v p ř i st čhoval eckých kolonií větš ích měs t byla také mnohem

vv , v k v 38vyss: nez na ven cove.:

Charakteristický m rysem této doby byl také prudký rozvoj měst a zvyšování poč tu obyvatel

v d ů sl edku stěhován í do těchto měst : "Mezi lety 1860 a 1910 vzrostl po čet obyvatel mést

s popu laci nad 2500 ze šesti milion ů na čtyiiačtyi íce t m ilion ů čil i z dvaceti procent

na šestačtyiicet procent celé populace ve státě. ,, 3 9 Lidé se s těhova l i za prací h lavně západním

36 Tindall, George Brown. Děj iny Spojených s tá t ů amerických. Georgc B. Tindall, David E. Shi. Vycl. 4. Praha:
Lidové noviny, 2000, s. 391- 395.

.l7 Prokop, Dicter. Boj o média: děj iny nového kritického myšlení o médiích. Vyd. I. Praha: Karollnum. 2()()5.
s. 200.

3~ Tindall, George Brown. Děj iny Spojených s t á tů amerických. George B. Tindall, David E. Shi. Vyd. 4. Praha:

Lidové noviny, 2000, s. 396. • . . .
39 T indall, Georgie Brown. Dějiny Spojených státi! amerických. George B. I'indall, David E. Shl. Vyd. 4. Praha:

Lidové noviny, 2000, s. 408.
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smě rem do měst poblíž vznikajících dol ů , která byla pos tu pně napojována na že l ezn i č n í síť .

Zpočá tk u bylo více obyvatel v Sanfrnncisk ém zálivu, až pozd ěj i kolem osmdesátých let v Los

Angeles po dostavbě železnic Southern Pacific a Santa Fé. Města se velmi rychle rozrůs t al a

všemi směry, aby byla schopná pojmout množství nově příchozích lidí. K revoluci dochází

také v dopravě . Nejprvc využívala městs ká doprava zv ířa ta a páru, až v roce J890 nahradily

vše elektrické troleje. Začaly se používat první výtahy, tramvaje a na silnici vyjela před

koncem století první auta. První podzemní dráhy byly postaveny v Bostonu, Ne\V Yorku

a Filadelfii na přelomu století." Dostupnost dopravy mění zp ůsob života mnoha obyvatel.

Lidé nyní mohou do práce doj íždět a k bydlení volit klid něj ší okrajové čás t i m ě sta , Doprava

má také zásadní význam pro rozšíření tisku. Cesta do práce vlakem, tramvají nebo podzemní

dráhou nabízela příl ežitost ke čtení různ ých novin a č a sop i sů ,

Podstatnou věcí pro rozvoj tisku je bezesporu i rozšiřování všeobecného vzdělávání : "II roce

1870 bylo ve veiejnych škol ách sedm milion ů iák ů . Do rokli J920 se tento po čet

rtrojn ásobil.,,4 1 Větší počet veřejných škol má za následek i vzrůstaj ící počet nových vyšších

škol. Toto období je průlomov é zv láš tě pro ženy, protože se pro ně zlepšila dostupnost

vyššího vzděl án í. Vznikají školy jako Vassar (1865), Wellesley a Smith (1 875).42

2.1.3 Významné technické vynálezy

Hospodářský rozvoj a vznik nových pr ůmyslových odvětví urychloval také ohromný n árůst

technických vyn álezů, které spadaj í do druhé poloviny 19. století. Tento technický pokrok

měl značný vliv na životy mnoha lidí a samozřejmě ovlivnil i vývoj žurnalistiky. Druhou

průmys lovou revoluci trvající p řibli žn ě od roku J880 do roku J920 znamenala pro prům ys l

e lektř i n a . Právě vosmdesátých letech 19. století se poprvé rozsvítilo poul i č n í osv ě t le n í

v N ěrnccku , Anglii a v USA.43 Významným mezníkem v našich děj i nách na poli technick ých

vyn á lez ů se stal rok 1876, kdy Američan skotského p ů vodu Alexandr Graham Bell podal

.10 T inc!a ll, Georgie Brown. Dějiny Spojených s tá tů amerických. George B. Tinc!a ll, David E. Shi. Vyd. 4. Praha:
Lidové noviny, 2000, s. 408-409.

4 1 Tinc!a ll, Georg ie Brown. Děj iny Spojených st át ů amerických. Gcorge B. Tindall, David E. Shi. Vyd..1. Praha:

Lidové noviny, 2000. s. 4 18. . . . , .
·12 T indall, Georgie Brown. Děj i ny Spojených s t át ů amerických. George B. I'indall, David E. Shl. Vyd. 4. Praha:

Lidové noviny. 2000, s. 4 18.
.1] Prokop, Dieter. Boj o média: d ěj iny nového kritického myšlení o médiích. Vycl. I. Praha: Karolinum, 2005,

s.200.
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patentní přih lášku na elektrický telefonní př ís troj ." Spojení mezi New Yorkem

a Filade lfií bylo navázáno v roce 1887, mezi Ncw Yorkem a Chicagem v roce 1892.

Propoje ní do Sa n Franciska napříč celým americkým kontinentem e podaři lo až roku 191 5.

Liclé se tehcl y nep ředstavoval i clo telefonu jménem, ale používali s l ů vek "ahoj , ahoj": 15 Přínos

telefonu pro žurnalistiku je ohromný. Jeho využitím dochází k zrychlování přenosu informací

a k p řed á v án í aktuálních zpráv veřej nos ti .

Další neodrnysl itelnou osobností, která se při č i n i l a o velký posun v elektrickém průmyslu,

je bezespo ru Th omas Alva Edison. V roce 1879 sestrojil ve své l abo ratoři v Mcnlo Parku

žárovku. Dokonal é vakuum vytvo řené v ba ň ce vytváří žárovku, která s p l ň uje předpokl ad y

k všeobecnému rozšíření elektrického s vě t la ." Edison nez ů stal jen u žárovky,

a ve svýc h díln ách v New Jersey objevil nebo zdokonalil stovky nových př ístroj ů . j menov i tě

akumulátor, diktafon, dynamo, elektrické vedení, rozmnožovací stroj a kinematograf. Roku

1882 osvě tl i l čás t New Yorku, když jeho elektrická osvětl ovací spo l ečnost podporovaná

bankéřem J. P. Morganem zača l a dodávat elektrický proud."

Rychlý technický vývoj měl významný vliv na modernizaci tisku. Když v roce 1860 s pa tř i l u

světlo světa nová rotačka zkonstruovaná americkým inženýrem Williamem Bullockcm,

položila základní kámen pro další vývoj nových typ ů rotačních rych l olis ů . Jej ich po t řeba pro

žurnalistiku přinesla v osmdesátých letech nebývalý rozvoj tiskového průmyslu .

K mohutn ému rozvoj i ve č erníků přispěl o všeobecné používání telegrafu v sedmdesátých

a osmdesá tých letech. Obrovským přínosem pro novi nářskou práci byl také psací stroj dodan ý

na trh roku 1876 firmou Eliphalet Remington. Cenným vynálezem pro žurnalistiku se stal

linotyp. Tento sázecí stroj odlévaj ící celou řádku literek zkonstruoval v roce 1885 N ěrncc

Ottrnar Mergenthaler. Práce ručního sazeče se tak mohla od roku 1890 omezit jen na titulky

a inzer áty."

Neopomenuteln ým rokem je rok 1895, kdy Guglielmo Marconi v Itálii zača l experimentovat

s bezdrátovým přenosem zpráv, zatím se jednalo jen o přenos Morseových s ign á l ů, I přes t o se

4·1 Jílek, František . Světové vynálezy v datech, Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1977, s. 139.
·IS Prokop, Dietcr. Boj o média: d ějiny nového kritického myšlení o médiích. Vycl. 1. Praha: Karolinum. 2005.

s. 22 1.
46 Jílek, František. Světové vynálezy v datech. Vyd. 1.Praha: Mladá fronta, 1977, s. 142.
·17 T indall, Georgc Brown. Děj i ny Spojených státú amerických. George B. Tindall, David E. Shi. Vyd. 4. Praha:

Lidové noviny, 2000, s. 390. .
·IR Vojtek, Juraj . Dejiny svelového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického novinárstva. Luboš Scfč ák . Juraj

Vojtek. Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 57-58.
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uvádí rok 1895 jako rok, kdy vznikl rozhlas. Marconi poté odešel do Anglie, protože italská

pošta neprojcvila o jeho vynález zájem. V Anglii slaví úspěch y a zakládá společnost Wirclcss

Telegraphy and Sign ál Company a j eště roku 1899 zř i zuje pobočku i v USA. Zde ho

podporují novinová vydavatelství, protože po t řebují nahradit poměrně drahé dr átové

telegrafické spojení. První pravidelný vysílací servis přes Atlantik zahajuje Marconi v roce

1907.49

Množství a přínos vyn ál ez ů té doby je opravdu značný . Patentový úřad uznal jen

v devadesátých letech 19. století 234 956 patentů . V ýč et těchto vyná l ezů by byl nekonečný,

jen pro zaj ímavost lze uvést: vzduchové brzdy vlaků, parní turbíny, elektrické přís t roj e ,

vysavač, zemědělské stroje a mnohé další. Vynález spalovacího motoru a kinematografu před

koncem 19. století položil základní kámen nového průmys lu 20. století.5o

2.2 Působení v novinách

Mladý William Randolph Hearsi byl mužem, který bezpochyby vědě l , co chce, a šel vytrvale

za svým cílem. Když svému otci sebevědomě oznámil: "Chci San Francisco Exolllincr" ,51

pravděpodobn ě musel tušit odmítavou a pobouřenou reakci. George Hearst získal Examincr

v říjnu roku 1880. Protože si Examiner nevedl dobře, pokusil se jeho situaci zlepšit.

Do vedení novin dosadil Emanuela Katze, jenž do té doby p ů sobi l v úspěšn ých novinách

Chronicle . Rozšířil počet zaměs tnanci'! a p řestěhoval je z menšího pracovi ště v Sacramento

Street do větš ího sídla v Market Street.52 I p řes veškeré vynaložené úsilí a investované peníze

na vylepšení listu, byl Examiner stále ztrátový. Z tohoto důvodu nebyl George Hearst

nápadem svého syna nadšen. Pokusil se zvrátit synovo rozhodnutí tím, že mu nabídl rozlehlou

farmu zvanou Babicora v Mexicu, ale W. Hearst trval stále na svém. Odmítl vedení i j iných

nabízených farem, dokonce i velkých těžebních dal i'! Anakonda a Hornestake.i '' Mladý

William Hearst si celou záležitost s převzetím novin dopředu promýšlel a za svým otcem

při šel už s urč itým plánem na obnovu a zlepšení Examineru, jak je zřej mé z jcho dopi s ů otci:

·I'J Prokop, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Vyd. I . Praha: Karolinum, 20U),

s.220- 22 1.
50 T indal1, Georgc Brown. Dějiny Spojených s t á t ů amerických. George B. Tindall, David E. Shi. Vyd. 4. Praha:
. Lidové noviny, 2000, s. 390.
)\ Swanbcrg, W. A. Citizen Hearst, 1st ed. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 40.
52 Swanberg, W. A. Citizen Hearst, 1st cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 26.
53 Swanberg, W. A. Citizen Hearst. Ist ed. New York: Charles Scribner's SOllS, 1961, S. 40.
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.Nejp rve bych změn il celkový vzhled novin a ud ěla l bych sedm širokych sloupc ů lam, kde nyní

máme devět LÍ zkych, pak bych tvět šil prostor mezi r ádkami a tyto dvě uněny by piineslv

str ánky s mnohem čistějšim ajasn ějšim vzh ledemř 'í"

Výsledkem jeho počínán í bylo p řevzet í Examineru dne 4. března roku 1887. Shodou

okolností to bylo ve stejný den, kdy jeho otec, tehdy j iž senátor Gcorge Hcarst, byl znovu

zvolen do Senátu. Poprvé byl jmenován v roce 1886 na u volněné místo po zesnulém

senátorovi Johnu F. Millerovi.55 Zdá se, že W. R. Hearst byl opravdu př i p ra ven na p řevze tí

Exaniineru. Po dvou letech studia na Harvardu byl sice vy l oučen za bujaré chování a bláznivé

kousky zesm ě š ň uj ící samotné profesory." Avšak neú spěš n á politická studia nebyla naš tčs t í

ztrátou čas u , protože měl možnost seznámit se s novin á ř skou prací v bostonském deníku

Globe" Působil také nějaký čas v New York World (v las tn ěn é J. Pulitzerem) pod vedením

známého novináře Ballarda Smithe. Když ho mladý Hearst požádal, aby pracoval

v Ex am ineru , nabídku odmítl a odpovědčl : "Práci rot umite opravdu dobie . Bu ďte svym

vlastnim editoremř" Právě v této chvíli došlo v ž i votě W. R. Hcarsta k zásadnímu zlomu.

který p ředurčil jeho další životní dráhu. Mladý, ambiciózní a nápaditý Hearst se vrhnul sm ě le

do práce. Jako motto svých novin zvolil "Monarch of thc Dailies" č i l i nčco jako "vládce mezi

novinami" . Troufale hlásal do světa vyt i š tě no velkým písmem, že jeho noviny jsou

nejlepší na celém pacifickém pobřeží a že mají tisíce nových č ten á ř ů . Poukazoval na to, že má

nejoriginálněj š í senzace.59 William Hearst dokázal odhadnout lidi, a proto si do svých novin

pozval ty nejpovolaněj ší. Svého př ítel e Eugena Lenta najal pro psaní společenských

a finančních zpráv. Dalším jeho pracovníkem se stal mistr satiry Ambrose Bierce." jenž zača l

do novin přispívat svým sloupkem s názvem Pran!e. Mezi jeho zaměs tnance patřil i vedoucí

editor Henderson , místní redaktor Joseph Ward, novin á ři Al .B linker" Murphy, Andrcw tvl.

Lawrcnce a j iní, někteří s ním zůst a l i celý SVLIj život. Vzpomně l si také na své

spolupracovníky z Lampoonu a ke spolupráci povolal kresl íře FrecIa Briggse, z kterého udě l a l

vedoucího uměleckého oddělení, editora Franka L. H. Nobla a nov i náře E. L. Thaycra.

5·1 Hearst, William Ranelolph. William Ranelolph Hearst, A Portrait in His Own Worels. Edited by Edmund D.
Coblcntz. Ist eel . New York: Simon and Schuster, 1952, s. 28.

55 Hearst. William Ranelolph. William Randolph Hearst, A Portrait in His Own Words. Edited by Edmund D.
Coblentz. 1st ecl. New York: Simon and Schuster, 1952, s. 24.

56 Emery, Eclwin. The Press anel America: an interpretive history of thc mass media. 7th cd. New Yersey:
Prcmice-Hall, 1992, s. 192.

57 Swanberg, W. A. Citizen Hearst. Ist cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 32- 34.
58 Hearst, William Ranclolph. William Randolph Hcarst, A Portrait in His Own Worels. Edited by Edmund D.

Coblentz. 1st eel . New York: Simon and Schuster, 1952, s. 30.
59 Swanbcrg, W. A. Citizen Hearst. Ist cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 49.
60 Ambrose Bierce (1842- 1914). americký noviná ř , satirik a pisatel krátkých p řfb ěh ů , které získaly sv ě t uv ý

ohlas.
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Z ostatních místních novin se mu podař i lo za nernal é peníze při lákat talentované nov in á ře

Arthura McEwena, Williama H. Harta a Edwarda "Pop" Hamiltona. Objednal také nové

poměrně nákladn é ti ska řské vybavení z New Yorku." Přebudován í a modernizace Examineru

stála W. R. Hearsta nejen peníze, ale i velké úsilí a pracovní nasazení. V dopise píše své

matce: .Nedostanu se do postele do dvou hodili CI budím se okolo sedmé hodiny r áno

CI netnohu znovu usnout, musím vidět noviny CI porovnat je s Chroniclem... ..62 Zam ě s tnanci

Examineru, kteří se na mladého vlastníka novin Williama Hearsia dívali nejprve poba ven ě .

pozděj i zača l i při znávat svůj obdiv. Hearst pracoval s nimi, měl ruce s tej ně špinavé od sázení

jako oni, psal připomínky k pracím svých novin á ř ů , později se z jeho př i pom ínek stávaly

příkazy . Považoval své noviny za nejd ůl e žit ěj š í věc na s vč tě . Na zák l adě svých zkušeností

z Lampoonu uděl al výrazné změny v inzerci. Snížil sazby pro inzerci, aby přil á k al více

in zerentů . Pro získání větš ího počtu čtenářů zača l jako úplnou novinku v nedělních vydáních

publikovat popul ární p ísně . Jako každý novinář musel čel i t sku tečnos t i , že se ohromující

a zábavné věc i neděj í každý den, tento problém vyřeš i l William po svém - začal je vytv á ře t .

Tak se čtenáři Examineru dne 1. července roku 1887 dozvěděli , že pokud si vystřihnou

ot iš těný kupón, mohou se následující den zdarma účastni t sedmihodinové plavby na

Examinerem pronaj até lodi James M. Donohue. Následuj ící den se strhla lavina, č tyř i tisíce

lidí mávaly v yst ři ženými kupóny, zaplavily nástupní molo a dožadovaly se vstupu na l oď

Donohue, která mohla pojmout sotva tisíc lidí. Nakonec musela zasáhnout police, která byla

nucena zklamaný a rozvášněný dav vykázat z mola pryč. Jedinci, kteří měli to š těs t í a dostali

se na l oď , si užili příj emný den na lodi boha tě vyzdobené reklamou na Examiner. Výsledkem

Hearstova poč ínání po čtyřech měs ících v čele Examineru byl jeho propad ješ t ě do v ě t š í ztráty

než v době , kdy ho vlastnil jeho otec. Hearst také velmi č as to plánoval své další senzace

s předstihem a vycházel jim vstříc . Jeden z Hearstových report érů urazil 374 mil sm ě rem na

východ do Nevady, aby předs t ih l ostatní novináře a získal jako první rozhovor se slavnou

divadelní herečkou Sarah Bernhardt, která cestovala vlakem a měla vystoupit v divadelní h ř e

La Dome aux Cam élias, což bylo samo o sobě divadelní událostí.63 Mladý Hearst si u vědomil ,

že využitím hvězd a známých osobností přil áká j eště větší pozornost č t enář ů . Americký

nov inář Walter Lippmann př i šel později s formulací, že média zařazuj í do svého zpravodajství

témata podle obecně používaných pravidel. Pravd ěpodobn ě jako první použil ve své knize

Vdejné míněn í z roku 1922 výraz "zpravodajské hodnoty". Až v roce 1965 předst a vil i Johan

Galtung a Marie Rugeová ve svém článku o s truktuře norského zah ran ič n ího zpravodajství

61 Swanberg, W. A. Citizen Hearst, 1st cd. New York: Charles Scribner's Sons, 196 1, s. 49- 5 I.
62 Swanbcrg, W. A. Citizen Hearst, 1st ed. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 5 I.
6] Swanberg, W. A. Citizen Hearst, 1st cd. New York: Charles Scribncr's Sons, 1961, s. 52-55 .
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metodologicky pod loženou analýzu zpravodajských hodnot, které j sou dnes propracovaným

souborem.
64

"Zpravodajské hodnoty oma čuji soubo r kritérií, juni; média poměiu]i

zpravodaj skou piijatelnost událostí a zpravodaj skou vhodnos t j ejich zpmcol'{íní,'·65 Při č em ž

jedna z obecných zpravodajských hodnot - vztah k elitním osobám č i k celebritám - vypovíd á

o překročení prahu pozornosti při POUŽilí zprávo známých č i mocných osobnostcch."

Hcarst měl v té době díky své velmi plaché povaze jen úzký okruh přá te l, který se omezoval

převážně na jeho spolužáky z Harvardu. Eugene Lenl opustil posléze Examiner k vůli studiu

práv, Fred Briggs odeše l z neznámých dů vod ů a Thayer omezil své p ů soben í v Exaniineru

ze zdravotních důvod ů , Novým velmi užitečným Hcarstov ým pomocníkem se stal George E.

Pancoast, který zača l zastávat funkci Hearstova osobního tajemníka. V roce 1888 rezignoval

na sv ůj post generálního řed i tele Examineru Emanuel Katz, který si u vědomi l, že mladý

Hearst je svým vlastním řed i tel em. Velmi tíživá situace nastala pro mladého Hcarsta roku

1889, kdy se jeho otec senátor George Hearst rozhodl již finančnč ncpodporovat Examiner.

Jeho postoj byl odůvodn ě n ý, jelikož do Examineru investoval již scdrnsetpades át tisíc dolar ů

od té doby, co ho W. Hearst převzal, a ztráta novin byla přesto obrovská. Mladý muž zatím

postrádal jakýko li smys l pro hodnotu peněz, najímal pracovníky za ohromné peníze,

vynakládal finance na speciální vlaky a balóny. Georgi Hearstovi bylo právě 69 let. necítil se

nejlépe a stále j eště doufal, že jeho syn převezme odpovědnost za jeho podnik.67 William

Hearst se pokusil požádat otce j eště o padesát tisíc dolarů, aby zabránil krachu EWIII ineru ,

ale jeho otec byl neoblomný. Ze svízelné situace mu pomohl blízký příte l jeho otce, demokrat

Michael Francis Tarpey, který požádal senátora George Hearsta o sto tisíc dolar ů jako

př íspěvky na právě probíhaj ící kampa ň demokrat ů . Senátor nezaváhal a vystavil požadovaný

šek, z něhož polovinu sumy p ředal Tarpey mladému Hearstovi.68 Tarpey dále uvádí: ..Nevini.

že by Will pak někdy požadoval nějaké další peníze pro své noviny. Brzy se sta ly vynikajícím

a líspěšn)'m deníkem.,, 69 Examiner v prvním roce pod vedením mladého Hear ra zdvojnásobil

6~ Burton, Grame. Úvod do studia médií. Graeme Burton, Jan Jirák. Vyd. I . Brno: Barrister and Principál. 200 I .

s.240-24 1.
65 Burton, Grame. Úvod clo studia médií. Gracme Burton, Jan Jirák. Vyd. 1. Brno: Barrister and Principal, 20() I.

s. 240.
66 Burton, Gra me. Úvod do studia médií. Graeme Burton, Jan Jirák. Vyd. I . Urno: Barrister and Principal, 2()() I .

s.244.
67 Swanberg, W. A. Citizen Hearst. 1st cd. Ncw York: Charles Scri?n.cr's ~o ns , 1961, s. 63-~7 . ,
6X Hearsi, William Randolph. William Ranclolph Hearst, A Portrait IJ1 HIS Own Words. Editcd by Edrnond D.

Coblenlz. Ist cel . Ncw York: Simon and Schuster, 1952, s. 34- 35. .
69 Hcarst, Will iam Randolph. William Randolph Hearst, A Portrait in His Own Words. Edited by Edmund D.

Coblentz. 1st ee!. New York: Simon and Schuster, 1952, s. 35.
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svůj náklad na 30 tisíc II kolem roku 1893 se posunul až na 72 tisíc výtisků. což bylo více. než

mě l do té doby vedoucí deník Chronicle.7o

Senátor George Hearst umírá ve Washingtonu v roce 1891. během své politické kariéry se stal

velmi populárním , respektovaným a obdivovaným mužem. William Hcarst napsal kr átce

po smrti otce dopis své matce: "Chci i ict, když jsem mluvil proti tomu. aby otec vstoupil do

politiky , byl j sem velmi mladý a hloupý." ... ..George Hearst. senátor, j e :11{Í1lIéj.Ví

{/ rozHFel1ěj.ví než George Hearst, téŽ{//~. ,, 7 1

2.2.1 Americká žurnalistika v poslední čtvrtině 19. století a začá tku 20. století

William Randolph Hearst svým převzetím Examineru vstupuje do sv ě ta žurnalistiky. která se

v tomto období začíná velmi prudce rozvíjet. Tak rychle. jako vzr ů s ta l poče t obyvatel

Spojených stá tů (v roce 1880 více než 50 miliónu. v roce 1890 necelých 63 mili ón ů ) , tak se

také zača l zvětšovat počet severoamerických periodik. Y roce 1870 bylo v USA 4 500 t it ul ů

periodického tisku (550 titull. jsou deníky), 7 000 t itu l ů je evidováno v roce 1880 a do roku

1890 stoupl počet titulů na 12 000, přičemž 1 650 z toho bylo den ík ů . Pokud byl v roce 1870

celkový počet titul ů na s vě tě 12 500, tak se v USA nacházela celá jedna t ře t i na tčcht o

periodik. Zvyšova l se také příjem z inzerce v d ů sledku rozvoje inzerce a touhy vydavate l ů po

vě tš ím zisku. Zisk za celý rok z inzerce severoamerického tisku z roku 1870 č i n i l 15 mil i ó n ů

do larů , v roce 1880 vzrostl na 39 mi li ónů a do roku 1890 se vyhoupl až na 71 mili ón ů

dolarú.72

Dochází také ke změně redakční práce, vzrůsta l počet č l en ů redakčn ího kolek:iVll

S množstvím nových specializovaných spolupracovníkll: "V 70. letech 19. století k(IŽlN piedni

llI ěstsk.ý deník měl hlavního redaktora, vedoucího redaktora nebo nočn ího redaktora

odpovědného za zpravodajství, místního redaktora iidiciho možná dva tucty report ér ů .

telegrafick ého editora k (Pídění vrr ůstajiciho počtu telegrafid j ch zpráv, finan čníh o editora

70 Emery, Edwin. Thc Press 'Ind America: an interpretive history of the mass media. 7th cd. Ncw Ycrscy:

Prentice-Hall, 1992, s. 194.
71 Heurst, William Randolph. William Randolph Hearst, A Portrait in His Own Words. Edited by Edrnond D.

Coblentz. 1st ed. Ncw York: Simon 'Ind Schuster, 1952, 5. 26.
72 Vojtek, Juraj. Dejiny svetového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického novinárstva. Luboš Š e fč á k. Juraj

Vojtek, Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997. s. 57.
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(/ divadelníh o kritika, literárního editora a pisatele úvodniků. Jak roky plynuly a po čet

report ér ů vzr ůstal, role místního redaktora nabývala na význall/u.,,73 Práce report é rů byla dost

náročná , jejich pracovní den trval 14 až 16 hodin denně a jejich mzda byla 20 až 30 dol arů za

týden. Někteř í p ředn í reportéři si vydě la l i v devadesátých letech 50 až 100 dolarů za týden,

což byl poměrně slušný př íj em na tehdejší poměry. Vedoucí redaktor dobře zavedených novin

si mohl vyděl at okolo 125 dol ar ů , avšak mnoho redakčn ích spo l upracovník ů dostávalo plat ve

výši 15 až 25 dol arů za týden. Dochází k vytvářen í dalších pracovních míst kvůl i přípravám

nedělních vydání novin, které zaěínaj í být běžněj ší. Zaměstnávají se kreslíři, výtvarníci
, " . 74a sportovru reporten.

Rozšiřováním masového tisku docházelo k potl ačován í politické povahy tisku a zač a l se

upl at ň ovat obchodní a podnikatelský charakter. Mnozí vydavatelé dávali přednost politické

nezávislosti nebo neutral itě , protože vyhlášení nezávislosti v podtitulku novin jim zaj i š ťova lo

volné ruce a možnost vymanit se z politických z á vazk ů . Poslední t řeti na 19. století přináší

konec období vlády politického tisku a nastupuje éra tisku nezávislého. Do roku 1890 byla

registrována jedn a t řetina severoamerického tisku jako nezávislá. Předn í osobností této doby

je bezesporu Joseph Pulitzer (1847-1 911). Do žurnalistiky vstoupil v roce 1878, kdy p ů sobil

v novinách St. Louis Post-Dispatch. Výrazná zrn ě na nastala v roce 1883, kdy koupil Ncw

York World a postaral se o jeho totální přeměnu , která mě l a vliv na zpravodajství, ceny,

náklady a vydavatelskou politiku všech jin ých tiskovin na území Spojených s t á t ů. New York

World získal Pulitzer za 346 tisíc dolarů . Náklad tehdy č i n i l 20000 v ýt isků, o rok pozdčji

to bylo už 100000 a roku 1886 se dostal až na 250000 výtiskll.75 Pulitzerovy noviny m ěly

několik konkurentů : New York Times a New York Tribune (prodávané za 4 penny), New York

Herold (cena 3 penny) a New York Slin (2 penny) vycházející j iž od 30. let. Později zač a l

Joseph Pulit zer vydávat neděln í vydání New York Sunday World (3 penny) a v roce 1887

zavedl i večern í vydání New York Evening World (l penny). Ve svých novinách publikoval

senzace v nové podobě , jako byly příběhy o krim inalitě , tragických láskách, zprávy

o bohatých osobnostech. Jako první se přičinil o zavedení titul ků p řes někol ik SIOUPcll, které

obsahovaly r ů zn á aktuální dramata. Do té doby se titulky pocházej ící z 60. let objevovaly jen

v prvním sloupci na první s traně . Prvenství si Pulitzer mů že při psat také za použití kreslených

73 Ernery, Edwin, The Press and Arnerica: an interpretive history ar the mass media. 7th ed. New Yersey:
Prentice-Hall , 1992, s. 179.

7·1 Ernery, Edwin. The Press ancl Arnerica: an interpretive history ar the mass media. 7th cd. New Yerscy:
Preru ice-Hall, 1992, s. 179.

75 Vojtek, Juraj. Dejiny svetového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického novinárstva. Luboš Š c fčá k , Juraj
Vojtek. Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 58- 59.
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v t i pů (ca r IOOI/S) ve svých novinách. Od roku 1893 začaly v Sunday World vycházel první

komiksy. Popul ámí seriál Chlapec z Hoganovy aleje, známý pod názvem Žlll/.\í kluk tYellov;

Kid), jehož autorem byl R. F. Outcoult, si získal p říze ň mnoha č te nářů . Hlavní posta vi čka

chlapce v žluté nočn í košili , s odstávajícíma ušima, promlouvala textem vcp anýrn na své

košili. New York World se na svých stránkách zabýval sociálními problémy a angažoval se

i v řadě veřej ných afér. Elizabeth Cochrane ( říka la si "Nelly 8I y") pracovala pro Pulitzcra od

roku 1887, patřila mezi nejlepší nov ináře , psala úderné reportáže o strašných podmínkách

. ' I - ' I " I 76v nemOCI1l CIC1, vezeme 1 a tovarnac 1. New York World vycházel ve všední dny v rozsahu 14

až 16 stran, v neděli mě l rozsah 36 až 44 stran, přitom inzerce t voři l a vždy polovinu rozsahu.

Podstatou Pulitzerova úspěchu byl dobrý zpravodajský obsah novin, zveřej ňov án í senzací.

vytv á řcn í novin á řsk ých kampaní, neokoukané ilustrace, rozsah s dobrou úrovní

publikovan ých n á zor ů a stanovisek."

Vedle bulvárního tisku existoval také tisk seriózní, který ctil určité etické zásady profese.

V New Yorku , kde se dob ře dařil o "žlutému tisku", si našel své místo i tisk seriózní.

Synonymem pro seriózní tisk se staly noviny The New York Times. Když v roce 1869 zemřel

jejich zakladatel Henry J. Raymond, začaly noviny stagnovat. Obrat nastal v roce 1893, kdy je

koupil Ado lph S. Ochs, který s nimi mě l jiné plány. S právně tušil, že nemá smysl sout ě ži t

s bulvárním tiskem a postavil Timesy na zcela nové politice. Vsadil na náročné č tená ře . k tc řf

dají p řednost serióznímu zpravodajství a publicistice před zábavou. Jeho noviny se hlásily

k politice nestrannosti. Ochs zavedl někol i k změn, které novinám velmi prospěl y . Zlepšil

grafickou úprav u, uděla l obsahové zrněny a zača l publikovat fi nanční informace. The New

York Times začaly být ziskové už v prvním roce pod vedením Ochse." Bohužel tyto změny

nern ěl y vliv na výši nákladu, který byl v roce 1898 ve výši 25 tisíc. Journal a World se tehdy

prodávaly za 2 centy a Timesy za 3 centy. Ochs byl mužem č in u a snížil cenu listu ze 3

na 1 cent. Tento tah se mu vyplatil, protože náklad novin vyrostl v roce 1899 na 75 tisíc

a v roce 190 I překroči l hranici 100 tisíc v ý t isk ů . Nižší cena zpřís t upn i l a The New York Times

široké čtenářské vrstvě, která j iž byla přes ycena bulvárním tiskem. Během dvou let se také

zdvojnásobil objem inzerce.79 Se vzrůstaj íc ím ziskem se zlepšovala i kvalita poskytovaných

7(, Prokop, Dicter. Boj o média: d ějiny nového kritického myšlení o médiích. Vyd. I. Praha: Karolinum. 2005.
s.2 16-2 17.

77 Vojtek, Juraj . Dejiny svctového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického novinárstva. Luboš Š c lčá k . Juraj
Vojtek. Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komensk ého, 1997, s. 59- 60.

1M Vojtek, Juraj. Dejiny svetového novinárstvn. Díl 3. Dejiny amerického novinárstva. Luboš efč ák . Juraj
Vojtek. Vycl . I . Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 80- 82.

79 Emery, Edwin. The Prcss and America: an interpretive history of thc mass media. 7th cd. New Yersey:
Prentice-Hull, 1992, s. 235.
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služeb. V roce 1901 došlo k podpisu dohody mezi Ochsem a londýnskými The Tinies

o vzájemné výměně novinářských informací. Tato dohoda byla velmi významná, protože mu

umožnila uveřej ň ovat ve Spojených státech mnoho dalších zpráv pocházejících z Anglie.

Ochs se rozhodl investovat také do nových prostor pro redakci. Nechal postavit za 2,5 miliónu

do l arů Věž T imesů (Times Towery. která dodnes patří mezi dominanty New Yorku.Ro

Legendárn í oso bností Times ů se stal Carr V. Van Anda. I když se nejprve věnoval studiu

matematiky a fyziky na Un iverz i tě v Ohiu, vždy měl blízký vztah k novinám. Jeho láska

k novinám převáži l a a po ukončen í studia v osmnácti letech se zača l p lně v ě novat

žurnalistické prác i. Po pů soben í v Baltimore Sl/II zača l od roku 1888 pracovat jako nočn í

redaktor v New York S l/ ll . V roce 1904 nastoupil na místo vedoucího redaktora do Timcsů. kde

setrval dvacet let v pilné práci. Do redakce př i cházel ve 13 hodin a odcházel domů v 18 hodin

na večeři a krátký od počinek, aby se pak vrátil ve 22 hodin a pak z ůs t áva l do páté hodiny

ranní, kdy odcházel větš inou jako poslední. Anda mě l velký smysl pro vyhledávání d ůl e žit ý ch

událostí a jej ich zpracování, které plnily p ředn í stránky novin. Když 5. dubna roku 1912

narazil T itanik na ledovec, dostala se tato zpráva do redakce Times ů v ponděl í v I hodinu 20

minut. Pro veřej nos t byl Titanik nepotopitelný, Anda však okamžitě zavolal své

korespondenty v Halifaxu a Montrealu a také se spojil s mateřskou společnost í l od ě White

Stal' Line, aby zjis til další podrobnosti. Před pů l č tv rtou ráno měla redakce připraven č l á nek

včetně seznamu cestuj ících, obsahující jména známých osobností, a obrázek Titaniku byl

připraven na první stranu. V ponděl í ráno vyšly Timesy s příb ěhem o potopení Titaniku

popsaném v několika sloupcích, zatímco ostatní noviny měl y jen neúplné informace. Další

dny zpráva o potopení Titaniku plně poutala pozornost veřejnosti , protože do New Yorku

mě la dorazit l oď Carpathia se zbytkem pře živ š fch pasa ž érů, Anda byl velmi pohotový.

pronajat celé patro v hotelu kousek od mola, kde měla kotvit Carpathia. V hotelu nechal

instalovat č t yři telefonní linky spojené přímo s redakcí Timesů , aby mohli repo rt é ř i hned

z místa před ávat aktuální informace od pasažérů . Další čís lo Times ů vyšlo již po t ře ch

hodinách od návratu Carpathie, kde na svých 15 stranách ze 24 při nes l o nevídaný přfb čh

o katas trofě T itan iku. Toto výborně zpracované vydání Times ů se pr ávem zapsalo do děj in

žumalistiky.fl I

80 Voj tek, Juraj . Dejiny svetového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického novinárstva. Luboš Šcrčlik . Juraj
Voj tek. Vyd. J. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 83. .

81 Erncry, Edwin. The Press and America: an interpretive history ar thc rnass media. 7th cd. Ncw Ycrsey:

Prenticc-Hnll, 1992, s. 237-238 .
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The New York Times si vysloužily uznání také v dobách první s v ě to v é války, tehdy začaly

Publikovat významné politické texty celé projevy stá tníků což bylo v ro I . ., J ( , zporu e zavc( enYI11 I

zvyklostmi tisku. Avšak právě za podobné publikace získaly The New York Tinies v roce 1918

I
. 82Pu uzerovu cenu.

2.2.2 Hearst v New Yorku

Vroce 1895 byl New York městem, které mělo desetkrát více obyvatel než San Francisco.

Město protínal y elektrické linky, projížděla vozidla a jízdní kola, která začína l a p ůsobi t

dopravní problémy. Architektura a interiéry byly velmi zdobené, dámy oblékaly ohromné

klobouky a předlouhé sukně , pánové nosili tvrdé límce a pěstěné kníry.S3 V témže roce kupuje

W. R. Hearst list The Morning Iournal a začíná svoji expanzi do Ne\V Yorku.

I když měl Hearst potřebné peníze ze zisku Examineru, pot řeboval mnohem větší kapitál pro

svůj odvážný podnik. Přesvědčil proto svoji matku, aby prodala rodinné podíly v t ěžebn ím

dole Anakonda za 7,5 miliónu dolarů, The Morning JOl/mal založil Albert Pulitzer v roce

1882, mladší bratr Josepha Pulitzera. List byl úspěšným deníkem prodávaným za I cent. Jeho

cena byla v roce 1894 zv ýšena na dva centy a náklad šel prudce dol ů, List poté koupil za

I milión dolarů John R. McLean, vydavatel Cincinnati Enquireru . Bohužel Mcl.can nebyl

připraven vstoupit na velmi soutěž i vý newyorský trh. Na scénu tak vstupuje mladý

ambiciózní Hearst, který kupuje The Morning JOl/mal od poraženého McLeana za 180 tisíc

dolarů . 84 List přejmenoval na New York Iournal, vydával také neděln í vydání New York

SI/IIc/a)' Journal a od roku 1896 i večerní vydání.s5 Hned ze začátku zača l Hearst hledat silný

redakční tým pro JOl/mal . Z Examineru si povolal na pomoc Artura McEwena, Winifrcd

Black a Homera Davenporta . Hearst neváhal odlákat schopné zaměs tnance samotného

Pulitzera. Podařilo se mu přivést do svého týmu editora Morrilla Goddarda a další pisatele

i kreslíře působ íc í do té doby v New York World. Významnou osobností, kterou e mu také

82 Vojtek, Juraj . Oejiny svetového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického novinarstva. Luboš Še fč 'ík . Juraj

Vojtek. Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 86.
83 Swanberg, W. A. Citizcn Hearst. 1st cd. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s: 93
84 Emery, Edwin. The Press and Arncrica: an interpretivc history of thc mass media, 7th cd. New Ycrsey:

Prcntice-Hall , 1992, s. 194-195. , ." . . . ' ") -
85 Prok O' B ' idi d ěii ového kritického myšlení o m čdl fch . Vyd. I. Prnha: Karolinum, _l)(}).op, teter. oj o me 1<1 : Jmy n .

s. 218.
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podařilo získat pro Jal/m al, byl již zmi ňovan ý R. F. Outcau lt. ř" Od této chvíle se zača l ..Žlutý

kluk" objevova t nejen v Pulitzerově Sunday World, ale také v Hearstem v las t něných SWlCllIY

Journal. Pulitzer si najal nového kreslíře George B. Lukse a mohl tak pokračovat ve vydáv ání

'k 87koml ' Sl l.

W. R. Hearst se pustil do velké přeměny svého nového listu. Nejprve snížil cenu na

I cent a rozš ířil počet stran na 16, čímž zapříčinil velkou finančn í ztrátu novin. Hcarst se

nechal z velké čás t i inspirovat Pulitzerovým listem, napodobil jeho formát , svoj i pozornost

zaměř i l na z l očin a skandály.ss Hearst svým nenadálým vpádem do New Yorku a svými

nekalými praktikami vyprovokoval Pulitzera k akci . Vleklý spor mezi Hearstcm a Pulitzcrcm

mohl zač ít. Pulitzer snížil cenu New York World také na I cent, což m ěl o velký dopad na zisk

novin. Nanešt ě s t í efekt byl téměř nulový, naopak Hearst byl vyprovokován k je št ě v č t šf

akt iv i tě . Po prvním roce ve vlastnictví Hearsta se Iourna! přiblížil nákladu 400 ti íc v ý t i sk ů .

William R. Hearst se zaměři l také na technické vybavení redakce a objednal Hoeovu speciální

barevnou tiskárnu. V Sunday Journal začala poté vycházet na osmi barevných stranách

komiksová část pod názvem American Humorist.89 Výrazné titulky doplněné velkými.

bizardními ilustracemi dodávaly Iournalu ojediněl ý vzhled.9o

Doposud reportéři psali převážně o zločinech, o kterých byli oficiá l ně informováni policií.

Hearst však ustanovil ve svých novinách nový systém odměn za vyřešení vražd. zřídi l

speciální skupiny reportérů , kteří se sami snažili vyšetřovat a přicházel s čerstv ými

informacemi pro čtenáře . Pro tento akčn í přístup k žurnalistice vynalezl slogan: jiní jeli

hovoii - JOL/mal jedn ál' ř" Velmi aktivní reportérkou byla Winifred Black, která používala

pseudonym .Annie Laure". Známou se stala již v době , kdy psala pro San Francisco

Chronicle, svým článkem o poměrech v městské nemocnici. V tehdejších dobách neexistovaly

sanitní vozy, když předstírala na ulici mdloby, do ncrnocnice ji vlekli omdlelou v ě ze ň ským

vozem. V nemocnici se jí také nedostalo patřičného ošet řen í, ale údajně jí byl naordinováu

86 Bleyer, Willard Grosvenor. Main Currents in the History of American Journalism. Isl cd. Boston, Ncw York
(etc.): Houghton Mifflin Cornpany, 1927, s. 356. . _

87 Prokop, Dieter. Boj o média: ději ny nového kritického myšlení o médiích. Vyd. I. Praha: Karolinum, 2t)(b .

s. 2 18.
ss Swanbcrg, W. A. Citizen Hearst. Ist cd. New York: Charles Scribner' s Sons, J961,s. 95.
8') Bleycr, Willard Grosvenor. Main Currents in the History of American Journalisrn. lst cd. Boston, New York

(CIC.): Houghton Mimin Cornpany, 1927, s. 356-357 . . .
~o I3lcyer, Wi\lard Grosvenor. Main Currents in the History of Amerícan Journallsm. Ist cd. Boston, Ncw York

(etc.): Houghton Mimin Company, 1927, s. 357. . . 1
~ I Prokop, Dieter. Boj o média: děj i ny nového kritického myšlení o médiích. Vyd . l. Praha: Karolinum. _(lOS ,

s. 219
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prostředek na zvracení. Výsledkem celé akce byla její zpráva o zoufalých poměrech

v městské nernocni ci, která napomohla ke zřízen í sanitních vozů. Pro Jal/mal psala velmi

emotivní zprávy o procesech s vrahy, o ženách bojujících v Anglii za rovnopr ávnost

a o soudních případech ml ádeže"

Večerní vydání Evening Journal vydávané od roku 1896 za jeden cent se stalo další

konkurencí pro Pulitzera a jeho Evening Wor!d. Hearst se snažil o viditelné odlišení od

ranního Journalu , a proto večerní vydání přin ášelo svým čtenářům mnohem více

překvapuj ících informací. Ve večern ím Journalu se publikovaly humorné zprávy, romantické

příběhy , č l ánky o záhadách a další rů zn é p říběhy z každodenního života. Pro Evening Iou rnal

psali nap ř . Rudolph Block93
, Artur McEwen, Paul West.94

Výrazných změn doznaly v Hearstov ě Iournalu také úvodníky. Nejprve byly t i štěny obdobně

jako v ostatn ích novinách, ale po roce došlo ke změně . Úvodník pů vodn ě rozdě lený do tře ch

s loupc ů se začal tisknout ve dvou sloupcích. Stránka s úvodníkem se zatím objevovala

uprostřed novin dle vzoru anglického a amerického tisku. Teprve v roce 1900 se úvodnik

zača l publikovat na poslední stránce novin.95

Sunday .Jouma! se rychle vyvíjel a rozrůstal , na jaře roku 1897 mě l již osmdesát stran. Jeho

součás tí byl Ame rican Magozine (36 stran), další příl ohou byl American Womall's Hume

l al/ma! (24 stran) a American Humorist (8 barevných stran). Velikonočn í vydání Sunda v

Iournal přines lo svým př íznivcům čten í na 11 6 stranách a speciální vánočn í vydání bylo

v yti štěno na 11 2 stranách. Journal dokázal velmi rychle reagovat a využít každou

významnou událost ve svůj prospěch . V roce 1897, když vypukla "zlatá horečk a" na

Kl ondiku, vyslal Journal spolu s Examinerem dvě expedice zmapovat situaci, Výtisk Suudav

Iournal z 22. srpna byl pak plný zpráv, č l á nků a mnoha obrázků z Klondiku.
96

<Jl Prokop, Dieter. Boj o média: děj iny nového kritického myšlení o médiích. Vycl. I. Praha: Karoli num. 2( 0).

s. 219
'J] Rudolph Black publikoval pod pseudonymem Bruno Lessing, psal krátké příběhy ze života lidí v židovsk é

komu ni tě , nejprve p ů sob il pro Ncw York Sun a pro New York World. .
9.' Bleyer, Willard Grosvenor. Main Currents in thc History of Amcrican Journal isrn. lst cd. Boston, New York

(etc.): Houghton Mifflin Cornpa ny, 1927, s. 359 . '
95 Bleycr, Willard Grosvcnor. Main Currents in the History of Amcrican Journalism, 1st cd. Boston. Ncw York

(etc.): Houghton Mimin Cornpany, 1927, s. 359-360. . .
'J(, Bleyer, Willard Grosvenor. Main Currents in the History of Arnerican Journalisrn. 1st cd. Boston, Ncw York

(etc.): Houghton Mifflin Company, 1927, s. 369-37 1.
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2.2.3 Hearst ve "válce"

Války a polit ické boje měly značný vliv na náklad tisku. Iournal pod vedením Hcarsta se

velmi akt i vně zapojoval do politických kampaní. V roce 1896 podporoval l ournal

v prezidentských volbách Williama J. Bryana, který se zasazoval o kontrolu velkokapitálu

a sociální spraved lnost. Na druhé s traně Pulitzer podporoval kandidáta re p u bl i k á n ů Williama

McKinleye, který se nakonec v roce 1897 stal prezidentem. Zvýšená pozornost č te n ář ů

a zájem o politi cké děn í přispěl y ke značnému zvýšení nákladu. Denní náklad New York

JOl/mal v roce 1895 č in i l 380 tisíc výtisků a v listopadu 1896 v den voleb to bylo již 1.5

mil i ón ů výt isků . Pulitzerův New York World se pohyboval v tomto období svým nákladem na
. " . 97stej n é urOVI1l.

Velkou úlohu sehrá l I ournal ve válce USA proti Š paně l sku . Kuba patřila do konce 19. století

pod španělskou nadvládu , což vytvářel o napět í mezi USA a Španě l skem. Když sc ru č ]

Kongres Spojených s t át ů sejít v prosinci 1896, zača ly se objevovat v Jal/mall/ č l á nky

podporuj ící válku USA proti Španě ls ku . V roce 1897 Jal/mal j eš tě více př itvrdi l a publikoval

č lánky o krutos tech Španělů na Kubě , které psal Richard Harding Davis.9M W. R. ll carst

poslal na Kubu svého kreslíře Frederika Rerningtona, aby zachytil tamní ncpokojc

a informoval o nich. Traduje se, že mezi ním a Hearstem proběhla následuj ící v ým ě nu

v I ')9
tel egram ů : "Ne ní o čem injormovat. VŠl/de je klid. Z ádn áválka nebude. Rád bych se vr áti ."

Hearst mu odpovědě l : "Prosím z ů sta ň te. Dodávejte obrazovy materiál a já dodám válkll : ·
IOO

Zájem Hcarsta na vypuknutí války nebyl malý, vědě l , že válečná vřava bude událostí číslo

jedna pout ající pozornost větš i ny č tená ř ů . New York Jal/m al nyní velmi kř íži l cestu

Pulitzerovi a j eho listu New York World. Soupeřen í v honbě za senzacemi pod n íccn č

nadcházející válkou si vysloužilo název "revolverová žurnalistika", v níž Hearst bezesporu

dominoval. 101

Výbuch americké válečné lodi Maine 15. února 1898 v kubánském přístavu byl j asn)/111

signálem pro vyhl ášení války. New York JOl/mal svými tuč nými titulky povzbuzoval k v álce

')7 Prokop, Dieter. Boj o média: děj i ny nového kritického myšlení o médiích. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 2()()5 .

s.2 18
~8 Blcyer, Willarcl Grosvenor. Main Currcnts in the History of Arnerican Journalisrn. 1st cd. Boston, New York

(etc.): Houghton Mimin Cornpany, 1927, s. 372.
~~ Farkas, Viktor . Lž i za války a v míru. Vyd. I. Praha: Mladá fro nta, 2006, s. 161.
100 Farkas, Viktor. Lži za války a v míru. Vycl. I. Praha: Mladá fronta, 2006, s. 161. .
101 Tindall, George Brown. Ději ny Spojených s t á t ů amerických. Georgc B. Tindall, David E. Shl. Vyd. 'I. Praha:

Lidové noviny, 2000 , s. 457.
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proti Š paně lsku a jeho náklad po třech dnech dosáhl milión výtisků . P ul i t zcr ů v Nc w York

\Vorld nezů s tal pozad u a jeho denní náklad překračoval celé dva měs íce před válkou také

milión v ý t i sk ů . l'" Výbuch Maine přiměl JOl/mal k j eš tě v ě t š ím akcím. V novinách byly

ot i štěny nás ledující výzvy: .The JOl/mal vyplatí 50 tisíc dolar ů za exkluzivni informaci. je:

usv ěd či osobu nebo osoby, které potopily Maine" ... "Kdo zn ičil Maine? - odm ěna 50 tisíc

dolar ů. , , 103 Tlak veřej nos ti vystupňovaný štvavou kampaní Hearsta proti Š panělsku přim ě l

prezidenta Wi lliama McKinlcye k vyhlášení války proti Španě l sku , i když Španě l é byli

ochotní kap itulova t bez bojů . Kvlili ohromné přesil e Američanů byla bitva předem vyhran á

a Š paně lsko tak při šl o v roce 1898 o Portoriko, Guam, Filipíny a Kuba získala svoj i

nezávislost. Pr á v ě z této doby pochází nechvalně známá základna Guant ánarno na Kubě. kter á

je stále v majetku USA.104 New York JOl/ m al reagoval na události kolem vyhlášení války po

svém. Po vítězství admirála Deweye v zálivu Manila oznamovaly tučné titulky: "Manila je

našel" 105 Výrazný skok zaznamenala také výše nákladu. Když bylo oznámeno Dcwcyovo

v ít ězstvi dne 2. května 1898, tak výše nákladu Journalu přes áhl a 1,6 miliónu. Náklad se

během války poh yboval stále kolem 1,5 miliónu a před koncem roku se udržoval ve výši 1,25

miliónu. Takové zvýšení nákladu si vyžádalo i dokoupení dalších tiskáren, které dokázaly

tisknout 912 tisíc výt isků zhruba osmistránkových novin za hodinu, př i čemž všechny lyto

, , 1, I l b ' v v v h b ' I 106stránky mo 1 y yt az ve č tyrce arvac 1.

William Hearst se osobně vypravil do místa dění španě ls ko- ame ri cké války doprovázený

skupinou svýc h report ér ů . V jeho novinách pak vycházely jím podepsané č lánk y s vlastními

postřehy z válečného pole. V New York JOl/molu a Examineru byl dne 4. července 1898

o ti š těn č lánek, z kterého je následující úryvek: "Byl jsem u d ělostieleckych pozic cel» den.

abych viděl, co dokáží na še zbran ě. Není zde žódných pochyb o schopnostech (I odvaze

americkych strelc ů . Jejich práce se tak blíŽÍ k dokonalosti, jak to jen u stielc ů m ůie /J.VI. ale

nem ů ženic mlu vit o skutečném dětosticlectvu. válečná správa poskytla nezbytné těžké zbraně.

ale ty Zl/staly v pozadí kv ůli obtížím s piemist ěnim Zpobieii" 107

lOl Prokop, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Vyd. I. Praha: Karolinum. 2U05 .
s. 219.

103 Bleyer, Willard Grosvenor. Main Currents in the History of Arnerican Journalism. Ist ed. Boston. New York
(CiC.): Houghton Miťfli n Company, 1927. s. 373.

10·\ Farkas, Viktor. Lži za války a v míru. Vyd. I. Praha: Mladá fronta. 2006. s. 162.
105 Bleyer. Willard Grosvenor. Main Currcnts in the History of American Journalism. 1st cd. Boston, New York

(ctc.): Houghton Mimi n Company, 1927, s. 378. .
106 Blcyer, Willard Grosvenor. Main Currents in the History of American Journalism. lst cd. Boston, New York

(etc.): Houghion Mim in Cornpany, 1927. s. 378. . . . . _
107 Hearst, William Randolph. William Randolph Hearst, A Portrait ln His Own Words. Editcd by Edmond D.

Coblentz. 1st eel . New York: Simon and Schuster, 1952, s. 54- 55.
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New York JOl/mal se v roce 1900 při prezidentské kampani opět velmi t vrdě zapojil do

politických boj ů, V ýrazně podporoval demokratického kandidáta Bryana a psal velmi ostře

proti republ ik ánsk érnu kandidátovi, kterým byl president McKinley. JOl/mal dokonce

otiskoval kar ikatury kres líře Homera Davenpona, jež velmi napadaly a ostouzely prezidenta.

Io umal však ve svých útocích na jeho osobu neustal ani po jeho opětovném zvolení. Nakoncc

zašel j ešt ě dál , když ve svém vydání z 10. dubna 190 I ospravedlňoval př ípadné zubití

prezidenta, pokud by to bylo jediné možné řešení jak se ho zbavit. Na hlavu Hearsta a jeho

novin se snesla drtivá vlna kritiky, když byl 6. září 190I prezident McKin ley sku te č n ě

zavražděn anarchistou jménem Buffalo.los Nov ýrn prezidentem se stal Theodore Rooscvclt.

Ten ve své první zprávě Kongresu v prosinci 190 I velmi ostře kritizoval tisk, který měl také

s vůj podíl na smrti předešlého prezidenta. Nikdo nepochyboval , že jeho slova byl a adresovánu

zejména W. R. Hearstovi přezd ívaného .Y ellow Kid" . Hcarst se touto lapálií nedal odradit.

vždy se prezentoval jako vlastenec, a proto přej menova l New York JOl/m al na Anierican a dál

pokračoval ve stylu své akční žumalistiky.109

2.3 Budování mediálního impéria

William Randolph Hearst zača l postupně i přes některé své ne ú s p ě ch y a vlnu kritiky budovat

své mediáln í impérium, jeho noviny i nadále rozdmychávaly sporné otázky politického

a veřej ného života. V letech 1893 až 1903 moc jeho novin j eště více zesílila

a měla j istý vliv i na politické rozhodování Kongresu, protože za tiskem stály davy

rozvášněných č ten ářů . Potom, co stál při politických kampaních v letech 1896 a 1900 za

neúspěšným demokratickým kandidátem Bryanem, se rozhodl sám vstoupit do politiky.

William Hearst kandidoval jako demokrat a zvítězi l v roce 1902 a 1904 ve volbách

do Kongresu, kde reprezentoval E1eventh Manhattan District v New York City. V roce 1905

se pokusil získat úřad starosty New York City a v roce 1906 byl norninován za demokraty na

místo guvernéra státu New York. Tyto snahy i přes rozsáhlé politické kampaně vyzn ě ly

naprázdno. Hearst nesouhlasil s republikány, byl také velmi zklamán demokraty, kt c řř mu

neposkytli dostatečnou podporu v politickém boji. Z tohoto důvodu založil novou reformní

lOS Bleyer, Willarcl Grosvenor. Main Currcnts in thc History of Amcrican Journalisrn. lst cd. Boston, New York

(etc.): I-loughton Mimin Cornpany, 1927, s. 380-38 1.
100 Swanberg, W. A. Citizen Hcarst. Ist cel . Ncw York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 231-2 32.
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politickou stranu The Independcnce Party. V roce 1909 se opět pokusil kandidovat na místo

starosty New Yorku, které by mu zajistilo výhodnou pozici uchazeče o prezidentský úřad

v roce 1912. Bohužel ani tento pokus nevyšel, novým starostou New Yorku se stal soudce

William J. Gaynor. Po této politické kampani byly vztahy Hearsta a Gaynora zna č n ě

nepřátel ské, až pozdčj i se stal J-1earstovým spojencem.11 0

Počátkem 20. století, kdy jeho kroky vedly do politiky, se i v jeho osobním ž i votě událo

mnoho změn . William Hearst se rozhodl oženit, jeho vyvolenou se tala Millicent Willson,

které bylo 2 1 let. Svůj úmysl oženit se s touto dívkou jel nejprve sdě l i t své babičce Drusille

Apperson. Správně předpokl ádal , že svou matku tímto záměrem nepot ě š í, protože Phocbc

Hearst se velmi upínala k svému synovi. ' !' Svatba proběh l a 28. dubna 1903 v kapli Orace

Churche v den před jeho čtyřicátým i narozeninami. Phoebe Hcarst c neúčastn il a s omluvou,

že je nemocná. Hearst odmítl účast svých reportérů z Journalu a Americanu při ob řad č

v kostele a necha l je čekat venku. Netoužil zve řej ňovat svůj soukromý život, proto nasedli

novomanželé do kočáru tak rychle, že reportéři neměli šanci udě l at ani jeden dobrý snímck.112

Z manželství vzešlo pět synů, na které byl W. R. Hearst velmi pyšný. Nejsrarší Gcorge se

narodil v roce 1904, William Randolph jr. v roce 1908, John Randolph v roce 1909 II d voj čat a

Randolph Apperson a David Whitmire v roce 191 5.113 Phoebe Hearst se s rodinou svého syna

nevídala příli š často , jak je znát z dopisu Hearsta své matce: ,,Je tady pi ece dítě. Chc i, ob »

po znalo S VOll babičku. Zná j en f otku a líbá ji a to nem ůie být dostačující olizovat lak

zfotografi e. M yslím, že by dal piednost sku tečné babičce a myslím , že by jsi m él«

• I • k ' i di. . ,, 114uprecnostnovat S utecne Zle.

Hcarst ů v soukromý život byl plný překvapen í. V roce 191 5 vstoupila do jeho života Marian

Davies. Pohledn á mladá herečka upoutala jeho pozornost do té míry, že mediální magnát

zcela propadl jejímu kouzlu. I když měl v té době již t ři syny a jeho těhotná manželka měla

brzy porodit dvoj čata, vytrvale posílal Marian Davies různ é dárky a pokoušel se j i získal.

Vztah mezi Hearstem a jeho ženou Millicent nebyl v té době úplně ideální. Milliccnt Hcarst

byla velmi zaměstnaná rozrůstaj ícf se rodinou a Hcarst byl podobně jako jeho otce velmi

110 Procter, Ben. William Randolph Hearst: final edition, 1911 -1951. Ist cd. Oxford: Oxford University Prcss,
Inc., 2007, s. 6-8

I I I Swanberg, W. A. Citizcn Hcarst. Ist ed. Ncw York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. 244.
112 Swanberg, W. A. Citizcn I-1carsl. 1st cd. New York: Charles Scri?n.cr's ~ons , 1961, s. 245.. "
I JJ Hearst, William Randolph. William Randolph Hearst, A Portrait ln I-11S Own Words. Edited by Edmund D.

Coblentz. 1st ed. New York: Simon and Schuster, 1952, s. 68. . , . . "
114 Hearsi, William Randolph. William Randolph Hearst, A Portrait in H lS Own Words. Editcd by Edmund D.

Coblcntz. 1st ed. New York: Simon and Schuster, 1952, s. 68-6 9.
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pracovně vytížen, což mělo za následek ochladnutí vztah ů mezi ním a jeho ženou . Nav řc

Millicent Hearst si velmi zakládala na tom, aby se William Hearst pravidelně ú č as t n i I

formálních a char itativních společenských akcí, což Hearst nemě l příli v ob l i bě. Shoda

okolností tomu chtě la, že William Hearst nakonec získal Marion Davics, novou životní

partnerku, která ho š ťas tně provázela do konce jeho života.!" Hearst byl velmi fascinov án

rychle se vyvíj ejícím filmem. Správně tušil, že film bude oslovovat velké množství lidí.

a proto založil v roce 191 8 Cosmopolitan Productions. Hvězdou této fi lmové s po lečnos t i se

pl ánovaně stala Marion Davics s platem 500 dol ar ů t ýdně . Hearst vynakládal znač né úsilí

a finanční prostředky na propagaci své vyvolené.'! "

Bolestnou ránu utržil William Hcarst 13. dubna 191 9, kdy mu zemřela ve věku 76 let jeho

milovaná matka Phoebe Hearst, O Vánocích roku 191 8 př i n á v š t ě v ě svého syna v New Yorku

se nakazila rychle se š ířící chřipkou , která velmi podlomila jej í zdraví. Byla velmi oblíbenou

ženou, protože finančně podporovala mnoho proj ektů zaměřených hl avně na vzd č l á v án í

a péči o děti. William Hearst zděd i l ohromný majetek, ale osobní ztráta milované osoby byla

nenahraditelná ,11 7

2.3.1 Žurnalistika začátku 20. století a její "muckrackcrs"

.Jvluckrackers", tzv. hnojaři, představovali opozici k "žluté žurnalistice". S vůj název dostali

od prezidenta T. Roosevelta, který je v roce 1906 kritizoval a jako první použil takové

ozna čen í . Toto hnutí zasahovalo do publicistiky, proto se všechny př ís pěvky otiskovaly

v časop ise , nikoli v novinách. Výraz "muckracker" mě l p ů vodn ě negativní charakter, až

č asem došlo ke změně , protože členové hnutí zveřej ň o v a l i problémy amerického kapitalismu

a napomáhali tak k přij etí nových opatřen í a zákonlJ.
I IS

115 Procter, Ben. William Randolph Hearst: Iinal edition, 1911 -1 951. 1st ed. Oxford: Oxford University Prcss,

Inc., 2007, s. 57-59. , , . r U ', " . , . "
11(, Proctcr, Ben. Willi am Randolph Hcarst: final edition, 1911 -1 951. 1sl ed. Oxford. Oxford ruversity I rcss,

Inc., 2007, s. 82. O ' d U · . I'
117 1) B Willi I) I I h Hearst: final edition 1911 -1 951 1st cd. Oxford: xíor ruversuv rcss,rocter, en. I JaIll ,anc o p ' I ( . . " " ,

Inc., 2007, s. 75-76, . , L b š Š fč ú k v J .
I I ~ V ' k J . D" t ' I ovinárstva DI'I 3 Dejiny amerického novmarstva, u o ca '. urujoj tek, ura]. eJ1l1Y sve ove 10 n ( .. . ~

Vojtek. Vycl, I. Bratislava: Univerzita Komenského. 1997, s. 91.
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Hnutí .muckrnckers" vzniklo a rozš íři l o se po celých Spojených státech amerických v letech

1902-1906. Další vývojové období pokračovalo v letech 1906-1 91 7, za vrchol e považuje

rok 1911. Konec hnutí nastal vstupem USA do první světové války. V roce 1902 byla o t i š tě na

v Mctllure 's Magazine první čás t č lánku Dějin)' Standard Oil Company od Idy M. Tarbcll.

Tento č l ánek se stal symbolem pro zahájení hnutí. Veřejnost však začátek hnutí začala vnímat

až v lednu 1903 , kdy ve třetím č ís le "vlcCIII re's Magaiine vyšly t ři texty popisující

zkorumpovanost americké společnosti. Jedním z textů bylo třetí pokra čov án í Dějin Standard

Oil Compa ny, dalším textem byla studie Lincolna Steffense Hanba Minneapolisu

rl nakonec Prá vo na práci od Raye Stannarda Bakera. Ohlas veřej nos t i na tyto práce byl

ohromný, náklad časopisu zača l růs t rl v roce 1907 se přibl ížil k hodnotě 500 tisíc. Zvrat

nastal v roce 1906, kdy z časopisu odešel zástupce šéfredaktora John S. Phillips a . ním řada

dalších představ i te l ů hnutí - Ida Tarbell, Steffens, Baker a další. Dohromady spolu koupili

č asop is American Ma gazine, který postupně zača l nahrazovat McClure 's Magazine. Podobné

texty začaly vycházet i v dalších č asopisech jako byl Everybodyřs Magazine nebo Collier řs

Magatine, známý kvůli publikování seriálu Ve/l...ý americky podvod o obchodě s léky z let

1905-1906. 119

Významným časop isem , který se také přidal k hnutí v roce 1905, byl Cosmopolitan, Tento

časopi s získa l za 400 tisíc dolarů William R. Hearst, který zaměři l orientaci č asop i u zejména

na senzace a kritiku společnos ti. Za vrcholné dílo hnutí ..muckrackers" je považován seri ál

autora Davida Grahama Phillipse vycházející v Cosmopolitanu pod názvem Zrada Se nátu ,

který odhalil provázanost vysoké politiky s velkým obchodem. Uveřejnění těch to t ex t ů

vyvolalo velkou odezvu z řad č ten ář ů . Dokonce si vynuti lo i vyj á d řen í samotného prezidenta

Theodora Roosevelta, právě zde padlo již zm iňované označen í ..muckrackers". Významným

dílem se stal soubor Kdo vlastní Ameriku , kde autoři popisovali cestu předn ích americk ých

mi l ion á ř ů k bohatství. Pod tento soubor se podepisovali Alfred Henry Lewis, AI1ur Bri. banc a

Emerson Hough. Odklon od dosavadního zaměření nastal v roce 191 2, kdy se Cosmopolitan

zača l přiklánět více k umělecké l i tera tuře . D ů vodem byl publikovaný román na pok ra č ov án í

Zvykové právo, jehož autorem byl Robert W. Chambersa.i' "

11 9 Vojtek, Juraj . Dejiny svetov ého novin árstva, Díl 3. Dejiny amerického novinárstva. Luboš Šcťčá k. Juraj
Vojtek. Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 93- 96. . x _ •

120 Vojtek, Juraj . Dejiny svetového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického novinárstva, Lubos Š e fč ň k, Juraj
Vojtek. Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 95.
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"Muckrackers" měli vliv i na beletrii. Nezapomenutelným představ itelem tohoto s měru

v umělecké literatuře byl Upton Sinclair. Jeho nej známěj š ím dílem je Džungle z roku 1906.

pojednávaj ící o hrozných praktikách v masném p růmysl u . Odezva na sebe nenechala dlouho

čeka t a j eš t ě téhož roku přija l Kongres zákon o bezúhonných potravinách a lécích. li nutí

při spě lo i ke změnám v žurnalistice, protože někte ré noviny nech těl y j iž otiskovat neetickou

inzerci. V roce 1912 byl ustanoven zákon o novinové inzerci, který přikazoval označovat

slovem "inzerát" všechny texty u veřejněné za peníze." :

2.3.2 Hearstův novinový řetězec

Americká žurnalistika prošla na přelomu 19. a 20. století výraznou proměnou . Nejd ř ívc byly

noviny předevš ím nástrojem politické propagandy, později novinářských osobností a po roce

1900 se do popřed í více vkrádala touha podnikatelů po zisku. Vclmi se zvýšil náklad novin

i jejich rozsah. S růstem počtu stran souvisel i vě tší objem inzerce.122 Charakteristickým

rysem 20. století se stalo zejména zakládání novinových řetězců . Prvním americkým

vydavatelem, který začal budovat novinový řetězec , byl Edward Wyllisom Scripps. Noviny

větš i nou nekupoval, ale zakládal ve s tředně velkých průmys l ov ých městech. Do novin najal

obchodního řed itele a šéfredaktora, kteří noviny založili. Pokud noviny byly úspě šné ,

přenechal tv ůrc ům novin 49 procent akcií a 51 procent z ůs ta l o v jeho majetku.ID

William R. Hearst se stal velkým Scrippsovým konkurentem. Své mediální impérium zač a l

budovat začátkem 20. století po vzoru New York l ouma/ll. V roce 1900 koupil večern ík

Chicago American, o dva roky později deník Chicago Examiner. Následoval rok 190·1, kdy

založil v Bostonu večerník American. V roce 1912 přibyl y noviny Atlanta Georgian a Los

Angeles Examiner. Dále koupil v roce 1917 v Bostonu deník Boston Advenisc r, o rok později

poříd i l Chicago Herold, který spoj il s Exaniinerem a zača l vycházet pod jménem Chicago

Herold Examiner. Jeho řetčzec se zača l postupně rozrů stat , když v roce 191 9 pře vza l

večern íky Wisco nsin News a Washington Times. Rok 1920 přinesl koupi novin IJ OS((}/I

121 Vojtek, Juraj. Dcjiny svetového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického novinárstva. Luboš Š c fčá k , Juraj

Vojtek. Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 96. . . '
122 Vojtek, Juraj. Dejiny svetového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického novinárstva. Luboš c fč á k , Juraj

Vojtek. Vyd. 1. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 98. . . ,
123 Vojtek, Juraj. Dejiny svctového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického novin árstva, Luboš Šcfčak . Jurnj

Vojtek. Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997, s. 11 2- 11 3.
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Record, které Hearst spojil s Boston Advertiser a v roce 1921 b I k ' tě . " . I', y . re ZCl pnpoJcn 1St

Detroit Times. Hearstovo mediální impérium zač a l o velmi rychle růst od roku 1922. kdy

koupil dalších sedm novin a o rok pozd ěji pořídil j ešt ě další t ř i Výsledk . I • ' I I' . cm JC 10 snazcm 1Y o
v roce 1925 dvacet pět titul ů novin v sedmnácti m ě stcch . ! "

Rozmach Hearstova impéria vyvolal mnoho otázek, v roce 1924 se Hcarst vyjádři l k p ů sob en í

tisku takto: "Síla tisku je závislá nejen na počtu svých čten áiů , ale na d ůvěie, kterou do ml}

vkl áda]'. " . . . "A me ricfané jsou samostatně uvažující lidé. Noviny neutv ái eji názor veiejnosti.

ale když cht ě]! být úspěšné, musí odrážet názor veiejnosti . ,,/25 Nepřízn i vého ohlasu ve řej n é ho

míněn í se dočkaly Hearstovy noviny během první sv ě tov é války. Tehdy byly nuceny čelil

velmi tvrdé kritice. N ěkte ř í lidé sdíleli názor, že nepíšou pravdu, zastrašují místní obyvatele

a stojí na s traně nepřátel ského Němccka , 126

W. R. Hearst se nezaměřil pouze na noviny, do jeho hledáčku se dostaly i časopisy . Prvním

č asop isem, který pořídil, je již zmiňovaný ilustrovaný měs íčn ík Cosmopolitan z roku 1905.

V roce 1911 koupil World Today, jehož název p řeměnil na Hearst řs lnternational. Pozd ěj i

v roce 1925 byl spojen s Cosmopolitanem. Postupně získával další časopisy . v roce 191 3 to

byl Harper's Bazaar, Good Housekeeping, Motor a Motor Boating, Jeho aktivity zač a ly

zasahovat až do Londýna, kde vydával Nash 's Magat ine a anglickou verzi Good

Housekeeping, Dalším Hearstovým počinem byl vstup do fi lmového s v ě t a . Vlastnil produkční

spo l ečnos t i International News Reel a již zmiň ov anou Cosniopolitan Productions.J27

Způ sob, jakým Hearst rozšiřoval svoje mediální impérium, je typickým příkl adem diagonální

koncentrace vlastnictví. Gillian Doyle ve své knize Understatuling Media Economics popsal

tři hlavní strategie procesu koncentrace vlastnictví. Diagonální popisuje tímto zp ůsobem :

"Diagonální nebo laterální expanze nastává. když spole čnost i zasahují do novych obchodních

oblastí. .." "Vydavatelé novin mohou expandovat diagonálně do televizního vysílání nebo

rádiových společnost í, svoj i činnost mohou rot šiiit na vydávání časopis!"t. Nes četn ě moinosti

124 Blcyer, Willard Grosvc nor. Main Currents in the History ol'Arnerican Iournalism. 1st cd. Boston, Ncw York

(etc.): Houghton Mifllin Cornpany, 1927, s. 381-382. .
125 Bleyer, Willard Grosvenor. Main Currents in the History of American Journalisrn. Ist cd. Boston, Ncw York

, (etc.): Houghton Miffl in Cornpany, 1927, s. 382-383. . ' ' . . , . ' .
u Bleyer, Willard Grosvenor. Main Currents in thc History ol Ame ncan Journalism. 151cd. Boston. NCI\ York

, (etc.): Houghton Mifllin Cornpany, 1927. s. 385. . . > • . ' .

1.7 Bleycr, Willa rd Gro svenor. Main Currents in the History ol'Arnencan Joumalism. IsI cd. Boston. Ncw ) ork

(etc.): Houghton Mi fflin Cornpany, 1927. s. 384.
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existuje pro diagonální expanri napiič médii a souvisejicini pntmys/em.'·128 Vcrtik álni

koncentrace vlastni ctví zahrnuje pokrytí vě tší čás t i výroby v rámci jednoho řet ě zec . Pro

horizontální expanzi je charakteristické soustředěn í více spo lečnost í. které spojuje stejná
. ' t 129cll1nos .

2.3.3 Zpravodajské agentury

Vzrůst aj ícf počet novinových titul ů vyžadoval také pravidelný př í un aktuálních informací

z d ů v ěryhodných zdroj ů . Z tohoto dů vodu zača l y být pos tupně zakládány zpravodajské

agentury. Začátkem 20. století působil y v USA tři hlavní zpravodajské agentury. Ncjstarší

z nich byla Associated Press, která byla založena v květnu 1848 v New Yorku. Za jejírn

založením stáli vydavatelé předních newyorských novin (New York Sl/ll, New York Herol d,

New York Tribun e a pozděj i i The New York Times). Associated Press vévodila novinovému

trhu až do roku 1907, kdy E. W. Scripps založil United PressAssociation. V roce 1909 založil

W. R. Hearst Intemational News Service. Nejvíce odb ě rate l ů až 500 mě l a United Prcss, 400

měla lnt ernational News Service a Associated Press měl a okolo 100 novin.130

Prvním řed itelem International News Service byl Richard A. Farrelly, ale duší podniku byl

Barry Faris, hlavní redaktor. Soustředil se hl avně na větš í zpravodajská centra, a proto zřídi l

méně kanceláří než ostatní agentury. Za své spolupracovníky si vybral talentované pisatele,

jakým byl např. H. R. Knickerbocker, držitel Pulitzerovy ceny. Zahran ičním korespondentem

byl také Floyd Gibbons131, který dlouhou dobu p ů sob i l pro lnternational News Service.m

United Press a Intemational News Service byly obchodními společnostm i, které nern č l y

zájem spolupracovat. Prodávaly svůj zpravodajský servis z á kazn ík ů m na zákl adě obchodní

smlouvy. Připravené zprávy mohly prodávat doma i v zahran ičí všem, kteří nem ě l i zájem si je

12H Doyle, Gillian. Understanding Media Economics. 1st ed. London, Thousand Oaks, New Dclhi: SAGE

Publications Ltd., 2002, s. 23. .
129 Deyle, Gillian. Understanding Media Economics. 1st cd. London, 'l'housand Oaks, New Dclhi: SAGE

Publications Ltd., 2002, s. 22-23 .
1.10 Vojtek, Juraj. Dejiny svetového novinárstva. Díl 3. Dejiny amerického noviuárstva. Luboš Š c fčň k, Juraj

Vojtek. Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komenského. 1997. s. 51-52. , ... .
1,1 Floyd Gibbons ( 1887- 1939) _ byl vá l ečným korespondentem za I . sv ě tov é války pr~ Chicago I ribune.
m Emery, Edw in. The Press and America: an interpretive history of the mass media. 7th ed. New Yersey:

Prcntice-Hall, 1992, s. 247- 248.
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opatřova t pomocí vlastních prost ředk ů . P'' Později v roce 1958 se agentury Unitcd Prcss

a Internotiona! New s Service spojily a v ytvoř i ly United Press ln ternat ional' ř'

2.3.4 Kulturní vývoj v 1. polovině 20. století

Začátek 20. století přináší velký rozkvět v oblasti kultury. Do popřed í zájmu se dostává film ,

zač ínaj í vznikat kina. První filmy trvaj í přibližně 30 sekund a za č ínaj í se toč i t již před koncem

19. století. Kolem roku 1900 byla délka filmu př i bli žně deset minut, př i čemž film zabral jednu

filmovou cívku. Filmy se zatím natáčel y jako příběh y vcelku s herci hrajícími před kulisami.

Velmi populární se staly westerny prozatím v délce jedné nebo dvou cívek. V roce 1907 byla

založena v Chicagu společnost Essanay, která zač ala n at áče t první westerny s ús t ředn í

postavou kovboje jménem Broncho-Billy. Významnou roli př i rozvoji fi lmového průmys lu

sehrál Edison. Od roku 1897 vlastnil patent na filmovou kameru a perforaci filmu. Stál

u zrodu společnost i Motion Picture Patent, Company známé jako Edison ů v TruST. která

zahrnovala p řední americké filmové společnos t i . Od roku 1908 museli producenti vlastnit od

trustu licenci , aby mohli získávat filmový materiál. Na druhé s traně se zača la formovat

skupina nezávi slých producentů, kteř í nep řistoupili na podmínky trustu a filmové přís troje

získávali z Francie. Z důvodu pronásledování ze strany Edisonova trustu se přem ístili do

Hollywoodu u Los Angeles, aby v krajním případě mohli rychle odejít do blízkého Mexika.

Pr áv ě zde vznikl westernový snímek The Squaw Mall z roku 191 3 trvající na svou dobu

neuvěřitelných 60 minut (6 cívek), který vtiskl Hollywoodu nálepku filmového měst a .
1 35

V začátcích amerického filmu si získaly své publ ikum zejména slavné grotesky. Významným

filmovým režisérem grotesek byl Mack Sennett, který vlastnil filmovou s poleč n ost Keystone

Companyu byl i producentem svých fi lmů . V roce 191 4 objevil Senneu Charlieho Chaplina.

Za necelý rok strávený u Sennctta hrál Chaplin v 35 krátkých filmech a získal si velkou

popularitu. Pak při šl a velmi lákavá nabídla od Essanaye, jež přines l a Chaplinovi více pcn č z

i širší uměl ecké uplatněn í. N ěrn é grotesky, jak o nich dnes mluvíme, nebyly v pod st a t ě nikdy

133 Ernery, Edwin. The Press and America: an intcrpretive history of the mass media. 7th cd. New Ycrscy:

Prenticc-Hull, 1992, s. 245. .
134 Ernery , Edwin. The Press and Arnerica: an interpretive history of the mass media. 7th cd. New Ycrsey:

Prentice-Hall , 1992, s. 243. , . _
135 Prokop, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. Vyd. I. Praha: Karolinum. 2()(b,

s.223-228.
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bez zvukového doprovodu. Větš inou sedě l u klavíru hudebník doprovázející děj filmu svou

hudbou, někdy vytváře l i různé zvuky koresponduj ící s tím, co se dělo na plátně . Úspěch

začaly slavit i první filmové série. Svůj původ měl y v ti štěných románech na pokračování

publikovaných v novinách a časop i sech. Důvodem jejich zfilmování bylo zvýšení zájmu

čtenářů . Will iam R. Hearst financoval kolem roku 191 0 velmi úspěšnou filmovou sérii

The Perils o] Paul ine, která vycházela také v jeho novinách.1J6 Zvukový film na sebe j iž

nencchal dlouh o čekat, a tak první mluvená věta zazně l a přímo z plátna: "Stop! Stop! V~dy(

jste ještě nic neslyšeli! ,,1 3? K obecenstvu promluvil bavič AI Jolson, který ztvárnil vc filmu

The Jazz Singer z roku 1927 hlavní roli. Film byl jen čás tečně ozvučen , ale přesto znamenal

velký průlom ve filmovém světě . Dalším překvapením pro diváky bylo zavedení barevného

filmu . Firma Technicolor před stavil a v roce 1932 novou kameru, která byla schopná natáčet

t říbarevné filmy za použití zelené, modré a červené barvy. Propracovaněj š ího barevného

ztvárnění se dočkal až film Sever proti Jihu z roku 1939, jenž připrav il d i v ák ům nevšední

zážitek. Velmi nepřízni vé období pro film nastalo po krachu newyorské burzy v říj nu roku

1929 a přetrvalo až clo roku 1934. S větová hospodářská krize si vybrala svou da ň a zp ů sobila

zánik téměř jedné třetiny amerických kin.138

Ve dvacátých letech 20. století zača l vysílat veřej ný rozhlas a jeho popularita začala prudce

stoupal. Prvn í rozhlasovou stanicí, jež využívala pro své p ů soben í příj em z reklamy, byla

WI!.""'A F založená v roce 1922. Postupně docházelo k budování rozhlasových sítí. V roce 1926

byla založena první komerční síť NBC, která kromě vlastní rozhlasové tvorby kupovala

i vysílací čas y jiných rozhlasových stanic, čímž si zaj istila vysílání i v dalších regionech.

Rozhlas zaznamenal velký rozvoj v 30. letech, kdy se stává skutečně masovým médiem.

Vznikají nové žánry, velký úspěch u div áků mají "mýdlové opery". V roce 1929 začala

s po lečnos t NBC vysílat první rozhlasovou hru tohoto typu jménem Amos a Andy.

pojednávající o ž i votě dvou černoch ll. V ylidněné ulice v době vysílání hry byly jasným

d ůkazem o přízni vém přij et í ze strany publika. V roce 1940 již radiový přijímač vlastnila

, 'v k v d á dom á 139temer raz a omac nost. ':

IJ6 I) k D' t B ' ' I' d ě i i Y 10vc'110 kritick ého myšlení o médiích Vyd. I. Praha: Karol inum. 200:'.ro op, IC er. oJ o mec ta: JIn I •

s. 229- 233. ) h K I' "00-
m P k O· B ' ' I' d ě i ve' 110 krl'l l'cke'ho myšlení o médiích Vyd. J. I ra a: aro mum, - :l ,ro 'op, teter. oj o mec ta: Jmy no . .

. s. 260. , ,,, P ' 1" K' li "00-
IJH I) k D' B ' ' I' d ěii ého kritického myšlení o médiích. Vyd. I. ra1.1 . aro InUITI. - :l,mop, teter. OJ o mec ta: JIIlY nov .

s.260-265 . d I) h K ,. "100-
IJ9 I) k O· B ' ' I ' d ěii ve'ho kl,'ltického myšlení o médi ích. Vy . I. ra a: aro inum, - :l ,mop, teter. oj o mec ia: JIIlY no

s. 254-272 .
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2.3.5 Hearst na "vrcholu"

Spojené státy se počátkem 30. let nacházely v hluboké ekonomické krizi, která byla

zpÍisobena krachem bur zy na Wall Streetu 29. říj na 1929. Mnoho lidí ztratilo své životní

úspory, banky se uzav íraly, snižovaly se platy a rapidnč stoupala nezam ě s tn anos t .

Prezidentský úřad zas táva l Herbert Hoover, který nesprávně věř i l , že ekonomický pokles je

jen přechodnou zálež itos tí. Hearst vnímal potřeby strádající země a na titulních stranách všech

svých novin uveřejnil 15. listopadu 1929 dopis pro prezidenta Hoovra, ve kterém ho vyzýva l

kaktivní účasti na řešení hospodářské krize. Během následuj ících m ě s fc ů zača la

administrativa prezident a Hoovra skutečně podnikat kroky k oživení ekonomik y zem ě

například v podobě snížení daní a zavedení půj ček s nízkými úrokovými sazbami. Hearst pln č

d ův ě řov a l v nově zavedená opatření a nepropadal panice. Mnoho lidí se zbavovalo sv ých

akcií za velmi nízké ceny, Hearst využil situace a zača l naopak nakupovat. W. R. Hcarst

inves toval také velké finančn í částky na koupi starožitností, protože byl velmi vášnivým

sběratelem . Nezapomínal ani rozšiřovat své mediální impérium a v dubnu 1930 zvýšil po č et

' I v • o k ' S S M Cl , 140 P . k ' I v I 'svyc 1 casopisu oupi mart et- C ure S. ostupem casu se II aza o, ze zavccena

opatření na podporu státní ekonomiky jsou nedos tačuj íc í. Hearst zareagoval svým zp ů sobem

a během jara 1930 jeho tisk ostře kritizoval prezidenta Hoovra, že se dostatečně nev ě nuj e

domácím probl ém ům . Pro Hearsta bylo působení Hoovrovy administrativy velkým

zklamáním. Své pocity si nenechával pro sebe, ale prost ředni ctvím tisku je sdělova l sv ým

č tená řům , jejichž počet byl odhadován na 20 mil i ónů , Blížící se prezidentské volby byly

velkou příl ežitos t í na nutnou změnu . Hearst se rozhodl podporovat demokratického kandidáta

Franklina Delano Roosevelta, který vyhrál volby a stal se v roce 1933 v pořad í 32.

prezidentem USA. Roosevclt se pustil do obnovy hospod á řs tv f a stál II založení NRA

(National Recovery A dministration) . Hearst nebyl zpočátku zastáncem NRA, ale pozd ě j i

. id . R l ' 14 1
veřej ně podpo ři I pů s oben í NRA a vyjádř i l své sympaue prezi entovi ooseve tovi.

Hearstovo vrcho lné období nastalo v polov ině t ř icát ých let, kdy vlastnil v 19 amerických

městech 26 deník ů , 17 t ý d en íků a 13 č asop isů , Mimo jiné byl majitelem International News

I~O - . . 911 1951 I ' I ed Oxford' Oxford Uni versit y Prcss,Proctcr, Bcn. William Randolph Hearsl: hnal ediuon, I - . s . .

I ~ I lnc., 2007, s. 153-1 55. . . ' I O f d: Oxford Un iversit y Prcss,
Procter, Bcn. William Randolph Hearst: fina1edition, 1911 -1951. lst ee. x or .
Inc., 2007, s. 158-1 84.
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Service, Universa l Service a Internationn! News Photos. Dále do jeho majetku patř i l o osm

rádiových stanic a d vě produkčn í filmové společnosti . 1 4 2

Hospodářská krize postupně zača l a doléhat i na Hcarstovo impérium. Příj em z inzerce se

od roku 1933 začal snižovat, ze 11 3 miliónů dol arů prudce poklesl na 40 miliónů , Hcarst byl

nakonec donuc en snížit platy ve vedení své společnosti o 39 procent, protože více než

polovina jeho novin byla ve ztrátě. 143

V roce 1934 byla zveřej něna vamerickém tisku fotografie Hcarsta ve spo l eč nos t i

Dr. Alfreda Rosenberga a dalších nac i s t ů , která vyvolala velkou senzaci. Spolu s fotografií

byl otiš těn č lánek o nacionálním socialismu. Fotografie vznikla při pobytu Hearsta v Berl íně .

kde se osobně setkal s Adolfem Hitlerem.144

Prezident Roosevelt si nakonec také vysloužil vlnu kritiky ze trany Hear ta, když v červnu

1935 navrhl zvýšení daní z přfjm ů , Roosevelt okamžitě upadl v nemilost a Hcars t ů v tisk

označova l návrh o daních jako komunistický. Hearst byl velkým odp ůrcem komun i st ů,

dokonce veřej ně obžaloval veřej né školství z propagace komuni: mu. Následky na sebe

nenechaly dlouho čeka t. Studenti zahájili demonstrace a vyzývali veřejno t. aby p řestala

k H • · k 145upovat erstuv tis .

Fi nanční situace Hearsta začala být neudržitelná v roce 1937. Musel začít s postupným

snižováním počtu svých periodik. Do roku 1940 snížil počet den ík ů o devět a počet t ýdeník ů

o pět . prodal i některé své č asopisy . Nebyly ušet řeny filmové společnost i ani rádiov é

stanice.146 I po takovém zásahu do svého impéria stále vlastni! v roce 1941 sedmnáct deník ů

a t ř in áct t ýdeníků . Přib li žně jeden ze čtyř obyvatel USA če t l jeho noviny.!"

I ·I ~ Emery, Edwin. The Press and Arnerica: an interpretive history of thc rnass media, 7th cd. Ncw Yersey:
Prentice-Hall, 1992, s. 305. . .

141 Procter, Ben. Wi lliam Randolph Hearst: final edition, 1911 -1 951. 1st cd. Oxford: Oxford Uni versity Prcss,
lnc., 2007, s. 175. _

14·1 Swanberg, W. A. Citizen Hcarsl. 1st ed. New York: Charles Scribner's Sons, 1961, s. ) 26. . .
145 Procter, Bcn, William Randolph Hearst: final edition, 191 1-1 951. Ist cd. Oxford: Oxford University Press.

Inc., 2007. s. 192-1 96. . ,
146 Emery, Edwin. The Press and America: 'ln inrerpretive history of the m 3SS media, 7th cd. Ncw 'I erscy:

Prentice-Hall, 1992, s. 305. c. I U ' , I)
1'17 }) t B W'II' R d i 1 H irst: final edition 19 11-1 951 lst cd. Oxford: OX IDl'( ruversuv ress,roc er, cn. I lam an O p l Cl . ' " •

Inc., 2007, s. 226 .
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7. prosince 1941 zažila Amerika šok, když Japonci zaútoči li na Pearl Harbor. Prezident

Roosevelt neváhal a hned následující den požádal Kongres o vyh lášení války proti Japonsku.

US A tak vstoupily do 2. světové valky.!" Nezaváhal ani William Randolph Hearst, ve svém

úvodníku zveřej něném 8. prosince oznamuje: ,,Američtí spoluobčané, jsme \'ť vtilce
, .. I ' ,, 149 K k . 30 I

(/ /IlU SI/ne jl vy trat. e conci . etech patři l Hearst k předn ím izo l acion i stům . kicřf se

snažili držet USA z dosahu války, nyní naopak vyb ízel k rychlé odvetě a dosažení v ítězs tv í .

Hearst využil vál ečné situace, hladu po informacích a zaměři l se na vylepšení zpracování

novin. Společnost Hearst Corporation nedosáhla již po vá lce svých vrcholných rozměrů. ale

stále byla nejmocněj ším mediálním impériem na světě . 1 50

V pozdních 40. letech začalo doléhat na Hearsta s t á ř í. Jeho váha se výrazně snížila

a z pohublého ob l ičeje se dívaly propadlé oči. 1 přes značné zdravotní problémy stále j eště

p říl ežitostně psal úvodníky do svých novin a koordinoval práci svých ed itor ů pomocí

te legramů a telefonu . Hearst si nechtěl připouštět své pokroč il é s t á ř í a 29. dubna 1950 oslavil

velkolepě své narozeniny obklopen Marion Davies a svými pě t i syny. Naposledy vydechl

14. srpna 195 I ve věku 88 let.151

Hearst za ce lý svůj život nashromáždil neuvěřitelný majetek, který se odhadoval na 59.5

miliónu dolar ů . Rozsáhlý maj etek zděd i lo předevš ím jeho pět syn ů , Hearst Corporation

pře vzal Willi am Rand olph Hearst junior. Společnos t stále j eš t ě patřil a na první místo v USA,

i když novinový řetězec tvořil o v té době 13 deníků a 10 týdeníkú.152

V současnost i se Hearst Corporation zabývá vydáváním novin, č asop i sů , provozuje televize.

kabelové s ítě a rádiové vysílání. Mezi aktivity této společnos t i patř í také internetový obchod

a televizní produk ce. Společnost zaměstnává témě ř 20 tisíc lidí, výkonným ředite l em

1·18 Procter, Bcn . Will iam Ranclolph Hearst: final edition, 1911 -1 951. Isl cd. Oxford: Oxford University Press,

Inc.• 2007. s. 234 , . . " I' O f d U " " ' P .
149 Proctcr, Bcn. Willi am Randolph Hearst: final cdition, 1911- 1951. lst cd. Oxford: x or mversuy rcss,

Inc, 2007 s. 234 . ., .,
150 ' , -. d' . 1911 1951 ISl cd Oxford' Oxford Universitv Press.' Procter, Bcrl. Will iarn Randolph Hearst: lina! e iuon, - . .' . .

Inc., 2007, s. 235-237. I O f I' O f d University Press
151 Procter , Ben . Will iarn Randolph I-1earst: final edition, 1911 -1 951. ISl eo. x oro: x or I . ' . •

Inc., 2007. s. 239-24 1. . , . , L boš Šc "č :t k Juraj
152 V . . .. ' I ' : t V'1 0 '11 3 Dejiny amerického novmarstva. U . I' , . ,oj tek, Jur aj. DeJII1Y svetove10 novtnars c , .

Vojtek. Vyd. I. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997. s. 11 6.
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II zárovef1 místopředsedou předst avenstv a je Frank A. Bcnnack, předsedou p řed sta vcn xtva

je George R. Hearst. 153

. ti Inc [online] 2009 [cil. 2009·05· 12]. Dostupný z WWW
153 Hearst Corporation. Hearst Cornmunica rons unc. .

<http://www.hearst.com/>.
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3 WILLIAM R. HEARST A RUPERT MURDOCH

Posledních dvacet let dominuje současnému mediálnímu trhu australský mediální maanát

Rupert Murdoch, který je vlastníkem multimediální společnos ti News Corpomrioll .15•1

Murdoch se stal v Iisiopadu roku 2007 novým vydavatelem Wall Street Journalu a vyrazil do

konkurenčn ího boje proti Arthuru Sulzbergeroví, vydavateli NeIV York Tinies. Konzervativní

lVall Street Journ al se pokusil přeměnit na zpravodajský deník pro širší čás t veřejnosti . ale

zaskoč i l tím značnou čás t č t en á ř ů . O te vřeně vyzval na souboj A. Sulzbergra. za což

si vysloužil přirovnání k slavnému W. R. Hearstovi, který soupeř i l na novinovém poli

s J. Pulitzerem před více než sto lety.1 55

3.1 Novodobý mediální magnát R. M urdoch

Rupert Murdoch je typickým příkl adem novodobého mediálního magnáta. Narodil se

v Austrálii ll. b řezna 1931. Jeho otec Keith Murdoch vedl v Melbourne list Herold. postupně

založil nebo získal další noviny v ostatních městech , zača l vydávat i č asop i y a založil

Australian Associated Press.156 Rupert Murdoch mě l na rozdíl od W. R. Hear ta výhodu. že

se již narodil do prostředí, kde mohl získat blízký vztah k novinám. Po ukončen í školy

v Geelongu by rad ěj i hned začal pracovat v otcově novinovém podniku, ale jeho cesta vedla

nejprve do Anglie, kde nastoupil na Oxford.157 Otec R. Murdocha zemře l náhle v říjnu roku

1952. Murdoch dostudoval na naléhání své matky Oxford, aby se později ujal vedení

. , I · . . I k ' ' } I ' } 158novmovc spo ecnosn a zauja ta ' místo sve 10 zesnu e 10 otce.

Rupcrt Murcloch zaháj il svoj i mediální dráhu v Austrálii, dnes jeho mediální impérium

zahrnuj ící stovky novin, rozhlasových stanic a televizních kan á l ů za ahuje i do dalších

konti n en t ů , Murdochova s po l ečnost NeIVs Corporation se zařadi la na 4. místo v ž eb ří č k u

padesáti největších mediálních společnos tí na s v ě t ě díky svému obratu z roku 2004 ve výši

1 5~ Rarnonct, Ignacio. Tyranie médií. Vyd. I. Praha: Mladá fronta, 2003. s. 172-1 73.
155 Anýž, Daniel. Murdoch vyhlásil válku o noviny v USA. Hospodá řské noviny [onlinc], 28. 4. 2008 [cit. 20()l)-

. -OS-04J. Dostupný z WWW <hltp://hn.ihned.cz/2-2433ISOO-SOOOOO_d-9c>.
15h Kicrnan, Thomas. Citizen Murdoch. IsI cd. New York: Dodd, Mead and Company, 1986. s. 14-1 5.
157 Kicrnan, Thomas. Citizen Murdoch. Ist cd. New York: Dodd, Mead and Cornpany, 1986, s. 21.
158 Kicrnan, Thomas. Citizen Murdoch. lst cd. New York: Dodd, Mcad and Company. 1986. s. 33-3S.
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17,408 miliardy EUR.159 V Británii vlastní The SWI, Tlie Times a také nedčlníky Ne II's o] thc

World a Sunday Times. V USA spadá pod jeho kontrol u nakladatelství Harper and Collins.

vlastní lisl Ncw York Post a produkčn í s po lečnos t Twentieth Ccntury Fox .160

S tej n ě jako Hcarst i Murdoch se angažoval v politice. Do povědomí lidí se zapsal v 80. letech

za vlády Margaret Thatcher, kdy se postaral o rozbití dě l nických knižních odborů

, I lb ' 161zasloupenyc 1 a ouns ty.

Murdoch šel podobnou cestou jako kdysi dávno W. R. Hearst, dokázal z nevelké novinové

spo l ečnos t i svého otce vybudovat mediální impérium gigantických rozm ěrů . Ramonct ve své

knize Tyranie médií o Murdochovi píše: ,,!v1l1 rdoch je exemplárním str ůjcem prioritn ího

hledání zisku a bezmezného množení rt/m ých spojeni, j iíz.í a koncentraci (stejné jako skupin)'

Timc-warner. Disney ABC, Vivendi-Universal, Bertelsmann atd.), a charakterii u]e oktu álni

• , /" , .162svet utec1/ .

159 Hachmeister, Lutz. Wer beherrscht die Medien? : die 50 grosstcn Medienkonzerne der Wclt, Jahrbuch 2()()5.
Vyd. I. Miinchen: Bcck, 2005, s. 3 1.

160 Rarnonet, lgnacio. Tyranie médií. Vyd. I. Praha: Mladá fronta, 2003, s. 172-1 73.
161 Ramonct, Ignacio. Tyranie médií. Vycl. I. Praha: Mladá fronta, 2003, s. 172.
162 Ramonet, lgnacio. Tyranie médií. Vyd. I. Praha: Mladá fronta, 2003, s. 175.
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4 ZÁVĚR

Bylo opravdu nesmírně zaj ímavé odhalovat život Williama Randolpha Hcarsta

a postupně se seznamovat i s nepříli š známými a překvapi vými detaily. Velmi d ůl e ži t ou rol i

při formování osob nosti Hearsta sehrála jeho miluj ící matka, která ho velmi podporovala

vjeho aktivitách a na které Hearst velmi lpěJ. Nebýt Phoebe Hearst, zůs ta l a by žurnalistiku

ochuzena o jednu velkou osobnost.

Cílem bakalářské práce bylo přinést odpovědi na otázky týkající se p ů soben í W. H. Hcarsia

v žurnalistice, které jsou zmínčny v úvodu. Shrnutí veškerých postřeh ů je uvedeno v tomto

odstavci.

Cesta směrem k novin á řsk é práci byla dílem náhody. Při studiu na Harvardu učaro va la

Hcarstovi práce ve školním časop i se Lampoon a díky tomuto seznámení s tiskem se zača l a

odvíjet jeho dlouhá kariéra tiskového magnáta. Hcarst byl nesm írnč vytrvalý a pracovitý.

Je udivující, s jakým nasazením se ujal práce ve svém prvním listu Examiner. Zpoč á t k u

mladý, nezkušený Hearst si nevedl nejlépe, ale časem získával zkušenosti a zač a l u t v ářet

noviny k obrazu svému. Dokázal se obklopit nadanými lidmi, kteří znamenali značný p řínos

pro jeho noviny. Dobré finanční zázemí mu umožnilo investovat obrovské sumy peněz na

modernizaci tiskárny. K naplnění svých cíl ů neváhal použít i nekalých praktik, za což byl

kritizován. Prvním krokem k rozdmýchání známé novinové šarvátky bylo odl ák áni

zam ěs t nanc ů samotného Pulitzera. [ když mě l okolo sebe mnoho lidí, cítil se někd y osam ě l e

k v ůli své překvapivě plaché povaze. Tisk v jeho rukou pů sobil naopak velmi sebev čdom č ,

když jeho noviny vychvalovaly samy sebe. Hearst založil své noviny zejména na senzacích,

které přitahovaly pozornost č tenářů , Vždy se snažil být o krok napřed p řed ostatními listy.

V případě , že nebyla v dohledu vzrušující senzace, jednoduše si j i vytvoř i l sám, Měl smysl

proj edinečnost okamžiku a dokonalé na časov án í , když předkl ád al p ů sobi v é válečné report áže

svým č tenářům . Dobře si uvědomoval sílu tisku závislou na početné č tenářské skup i n ě. Byl

přesv ěd čen , že pokud mají být noviny úspěšné , musí odrážet názor veřej nosti , Velkým

přínosem pro žurnalistiku byla jeho úprava vzhledu novin, zejména výrazné zobrazení t it ul k ů ,

Jeho noviny byly nezaměnitelné s jinými periodiky a dokázaly mnohokrát rozvíř i t ve řej né

mínění.
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William Randolph Hearst prožil velmi plodný a na svou dobu dlouhý život. Jeho místo mezi

slavnými osobnostmi světové žurnalistiky je neot řes iteln é . Odkaz. jenž za sebou zanechal.

žije v podobě mediáln í spo l ečnost i Hearst Corporation, která nese jeho jméno dodne..
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5 RÉSUMÉ

This Bachclor work ťocuses on the most important moments of thc life and work of media

mogul , W. R. Hearst. The goal was to fincl answers ro qucstions regarding his conccpt

ar press, approaches to journalistic work and dcfining his contribution to thc Iunhcr

devclopment oť journalism. William R. Hearst is not pictured hcre oni y as

an unapproachablc media mogul, but also an ordinary person with fla ws and virtucs. Part

of this work was also mapping the journalism of the timc ancl explaining thc cra c1 uring which

I-Iearst lived. The final part mentions media mogul R. Murdoch, who is cornparcd to

W. R. Hearst in tcrms of his work in thc press. Hearst knew how to gct quality workcrs for his

papers. He c1id not hesitate to use cl ishonest practice to fulfill his goals, for which hc was

criticized. Hearst based his newspapcrs on sensation, kncw how to guess rcadcr cl csirc unci

attract attention. His great contribution to journalism was adjusting thc visual appcarancc

of newspapers, especially the display of headlines, The Hcarst Corporation he built is among

the most significant media companies to this day.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1: William Randolph Hearst (fotografie)

(Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/William_Randolph_Hcar t)

(Zdroj : http://history.sandiego.edu/GEN/media/hcarst.html)



Přfloha č . 2: Gcorge Hearst a Phoebe Hearst . rodiče W. R. Hear ta (fotografie)

(Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/William_Randolph_Hearst)

(Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wikilWilliam_Ranclolph_Hearsl)



PHloha Č. 3: Ž ivotn í partnerky Williama Ra ndolpha Hea rsta (fotogra fie)

M illiccn t Hears t - manželka

(Zdroj : http: //commons.wikimedia.org/wikilWilliam_Randolphj lcarst)

Marion Davies - přítelkyně

(Zdroj : http ://www.cobbl es.com/simpp_archi vc/orson-wel lcs_h carst .htm)


