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Anotace 
Bakalářská práce „Automobilový průmysl na stránkách denního tisku v roce 2007 - 

Komparativní analýza prostoru věnovaného tématu v denících Právo a Lidové noviny v 

roce 2007“ zpracovává kvantitativní obsahovou analýzu tématických rubrik výše 

jmenovaných deníků na vzorku zahrnujícím všechna vydání v roce 2007. Je soustředěna 

výhradně na rubriky zaštiťující problematiku automobilismu a jejím cílem je popsat 

shodnosti a rozdíly v obsahové nabídce, jakým způsobem je vedena, jaký prostor 

zaujímá, a jaký druh informací svým čtenářům předává. Práce se věnuje segmentaci 

prostoru na kvantifikovatelné proměnné a výsledky šetření podrobuje statistickým 

analýzám. Veškerá zjištění jsou prezentována prostřednictvím tabulek a grafů. 

Výsledkem  je kvantitativní popis zvolených tématických celků, který popisuje 

tématické a prostorové rozčlenění automobilismu jako tématu na stránkách podobných  

oddělení historicky, vývojově i co se čtenářských základen týká naprosto odlišných 

deníků deníků. V závěru jsou zodpovězeny otázky na sezonalitu a prostor, který 

jednotlivé deníky motorismu věnují. 

 

Annotation 
Diploma thesis „Automobile industry on the pages of newspapers in year 2007 - 

Comparative analysis of space devoted to the theme in Právo and Lidové noviny in year 

2007“ deals with quantitative content analysis of topical rubrics of newspapers named 

above involving all releases in 2007. The analysis is focused just on rubrics conversant 

questions of automotive industry. Its goal is describe similarities and differences in 

content selections, how it is led along, what space is devoted to it and what kind of 

information gives to its readers. This thesis is devoted to segmentation of space on 

quantifiable parameters and outcomes of analysis are put through the statistic analysises 



 

 

. All the findings are presented through schemes and diagrams. An outcome is 

quantitative description of chosen topical units which describes topical and spatial 

zoning of automotive industry as a topic presented on pages of totally different 

newspapers regarding the historical background and different reader´s bases. There are 

answered questions on seasonality and space devoted to motorism. 
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Úvod 
                          Téma své diplomové práce Automobilový průmysl na stránkách 

denního tisku v roce 2007 - Komparativní analýza prostoru věnovaného tématu v 

denících Právo a Lidové Noviny v roce 2007 jsem si vybral na základě vlastních zájmů 

o automobilismus, a jako čtenář denního tisku přicházím s výše jmenovanými periodiky 

do styku. 

          Zajímám se o automobily čistě jako spotřebitel, člověk jehož zájem o 

problematiku je spíše povrchní. Nepotřebuji být zahrnován množstvím nepřehledných 

detailních popisů na to či ono technické zlepšení nebo jiné pro motoristické nadšence 

zajímavé téma. Co se týče automobilového průmyslu (dále jen AP) jsem naprosto 
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spokojen s informacemi o dostupnosti, poruchovosti, pokroky v technice apod., zkrátka 

co si mohu za své peníze dopřát. Jelikož žijeme ve stále se zrychlujícím světě, kdy jsme 

denně zahlcováni tunami informací, jež není v lidských silách  vstřebat, natož na ně 

jakkoliv reagovat, jsme nuceni hledat své vlastní způsoby orientace a třídění. Našli 

bychom jistě pestrou škálu typů lidí i způsobu generování zajímávého z té obří 

množiny. Jistě bychom objevily mnoho zajímavých zjištění, nicméně naprosto 

irelevantních v rámci komparativní analýzy dvou periodik .  

          Své soustředění tedy zaměřím zpět na problematiku automobilového průmyslu na 

stránkách denního tisku v roce 2007. Zajímá mě jaký druh informací týkající se AP 

předkládají redakce, jež se potýkají s vyběrem informací pro širokou základnu 

recipientů, kdy se jedná, v rámci celého deníku, pouze o doplňkové téma a je mu tedy 

věnován odpovídající prostor.  Doplňková (nadstavbová chcete-li) témamata rozvíjejí 

každodenní základní obsahovou nabídku a jsou soustředěna do rubrik podle něj. 

Většinou se jedná o pár stránek jednou týdně, jež násobí jak tématický, tak i obsahový 

rozsah. 

         Denní tisk je asi nejtradičnější formou celospolečenského získávání informací 

prostřednictvím médií. Nenalezli bychom asi nikoho v civilizovaném světě, kdo by nám 

nebyl schopen odpovědět na otázku: ,, Co to jsou noviny a k čemu slouží?“ . Dnes již 

máme k dispozici velké množství titulů z nejrůznějších částí naší planety, kdy je nám 

umožněno porovnávat různé prezentace týchž událostí, různá mínění o tomtéž či 

rozdílný zájem s jakým jednotlivé redakce přistupují k daným tématům. Tato diverzita 

ovšem není dána pouze geograficky nebo kulurním kontextem. Je zde zahrnuto velké 

množství faktorů. Dokonce na tak relativně malém množině čtenářů jako je Česká 

republika se za dobu vývoje tisku u nás vyprofilovalo mnoho různých periodik, které  

historicky zejména určovali jejich politické preference. Dva takto diferencované deníky 

jsem si vybral jako základ pro další zkoumání. Jedná se, kjak již bylo uvedeno v úvodu 

o Lidové noviny a Právo. Vždyť které dva deníky by mi dali lepší výchozí podmínky, 

co se rozdílnosti v historických souvislostech, politických prferencích a vlastnických 

strukturách týká. Věřím v určité rozpory v úhlech pohledů redakcí, které historicky stály 

vždy na opačných koncích politického spektra, na naprosto stejnou problematiku, dle 

mého názoru z politického hlediska zcela neutrální.  
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            O komparaci se pokusím na úrovni obsahů rubrik věnovaných deníky Lidové 

noviny a Právo automobilovému průmyslu a automobilismu všeobecně. Nejprve si oba 

deníky stručně charakterizujme, poté se v jednotlivých oddílech budeme věnovat 

kvantitativní analýze těchto periodik odděleně. Porovnání bude prováděno na základě 

jednotlivých výstupů vygenerovaných ze zkoumání za určité časové období. Vlastní 

komparace a její vyhodnocení bych provedl v samém závěru na základě kompletně 

provedených rozborů rubrik obou deníků. 

             Předpokládám určitou sezonalitu ve výběru témat pro zařazování do určitých 

vydání, která, jak doufám, budou kopírovat kalendář AP.  Jako každá lidská činnost ani 

AP není vyjímkou a k pokroku by nedocházelo bez neustálých výzev a porovnávání, 

které motivuje k neustálému zdokonalování a nikdy nekončícímu vývoji. Největší boom 

zaznamenal AP v minulém století, kdy se také vygenerovala ta největší setkání výrobců, 

kde jsou každoročně presentovány novinky, vize a zkrátka vše co má co dočinění 

motorismem.  Existuje několik každoročně největších ,,hlavních“  auto-show ( Detroit, 

Ženeva, Šanghai, Frankfurt, Paříž a Tokio, případně Brno u nás), kterým je podřízeno 

veškeré dění v automobilovém světě. Právě zde se na sebe snaží všichni producenti 

upozornit a zaujmout konzumenta. Samozřejmě nejen přímo na místě, ale hlavně 

prostřednictvím médií informovat co nejširší publikum, za co nově mohou utratit své 

peníze, případně na co v budoucnu šetřit..  

               Věřím, že ani mnou vybraná média nebudou vyjímkou, a že i jejich sdělení 

bodou kopírovat situaci v motoristickém světě a nejen v něm. Vždyť díky umístění naší 

republiky jsme nuceni se potýkat se změnami ročních období, což vede i k různým 

tématům zajímající motoristy - řidiče.  
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1. Historický kontext deníků Právo a Lidové noviny 
 

                    Nyní přistoupím ke stručné charakteristice a historickému vývoji 

jednotlivých deníků. Jak již bylo zmíněno, jedná se o naprosté protiklady nejen v 

politických sympatiích, historicky striktně dodržovaných, ale i ve výjoji vlastnické 

struktury po roce 1989. Na následujících řádcích si tedy představíme jednotlivé deníky. 

Začněme tím z mého pohledu kontroverznějším, a to deníkem Právo. 

 

1.1 Právo – Rudé právo 
           Deník Rudé právo byl založen roku 1920, kdy došlo k rozkolu mezi českými 

sociálními demokraty a komunisty. První číslo Rudého práva vyšlo 21. září 1920 (tento 

den byl pak za komunistického Československa slaven jako „Den tisku, rozhlasu a 

televize“). 
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        Při sloučení sociální demokracie s KSČ v roce 1948 bylo zastaveno vydávání 

sociálně demokratického deníku Právo lidu a dále už pokračovalo Rudé právo, jenž v 

záhlaví a v tiráži uvádělo vedle čísla ročníku svého i číslo ročníku Práva lidu, čímž 

vyjadřovalo, že se považuje za nástupce obou periodik. 

       V období 1948–1989 se stalo Rudé právo deníkem s nejvyšším nákladem 

(přesahujícím dva milióny výtisků) a přispívalo klíčovou rolí v ideologické propagandě. 

Posledním komunistickým šéfredaktorem Rudého práva byl Zdeněk Hoření, jeho 

zástupcem pak současný šéfredaktor a většinový majitel Zdeněk Porybný, který předtím 

působil jako zpravodaj redakce ve Washingtonu. 

        Porybný nahradil Hořeního ve funkci krátce po sametové revoluci na podzim 1989 

a současně převzal i vedení vydavatelství Rudé právo, později vydavatelství Florenc. V 

září 1990 pak založil akciovou společnost Borgis a část akcií nabídl členům tehdejší 

redakce Rudého práva. Díky své trojjediné roli ředitele vydavatelství Florenc, 

šéfredaktora Rudého práva a předsedy představenstva a. s. Borgis se mu podařilo 

společně s dalšími členy redakce realizovat sled právních kroků, v jejichž důsledku 

začal od 1. ledna 1991 vydávat Rudé právo sám jako soukromý vydavatel. Podtitul 

„Deník KSČ“ byl pouze nahrazen obecnějším „levicový list“. 

          Zaměření listu se pod vedením Porybného hned od roku 1990 začalo vzdalovat 

jak KSČ, tak komunistické ideologii jako takové. Vymezení se vůči předlistopadové éře 

bylo viditelné zejména z nástupu nové generace novinářů a publicistů, často signatářů 

Charty 77 (Jiří Hanák, Petr Uhl, Pavel Dostál a další). Dne 18. září 1995 pak vydavatel 

uskutečnil závěrečný transformační krok, který se již delší dobu očekával, a 

přejmenoval deník na Právo. 

 

Právo 

Právo se profiluje jako levicově orientovaný deník a je považováno za noviny blízké 

sociální demokracii, což se projevilo například po policejním zásahu na taneční akci 

CzechTek 2005, kdy list jako jeden z mála hájil pozitivní stanovisko 

sociálnědemokratické vlády k postupu policie a naopak kritizoval pořadatele a 

návštěvníky akce. 

          Současným šéfredaktorem je stále Zdeněk Porybný (který je tak nejdéle 

„sloužícím“ šéfredaktorem ze všech polistopadových tištěných masmédií vůbec). Právo 
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vychází ve vydavatelství Borgis. Podle průzkumu agentur GfK Praha a Median četlo 

Právo v druhé polovině roku 2007 denně 459 tisíc čtenářů. 

       Zajímavostí pak je, že Zdeněk Porybný vlastní 91,4 % akcií společnosti a z tohoto 

důvodu je Právo považováno za jediný deník v českých rukou. 

 

Zpravodajská část obsahuje denně tyto rubriky:  

 Zpravodajství, Komentáře, Ze zahraničí, Kultura, Trhy & ekonomika, Sport, 

Regionální zpravodajství, TV program 

Přílohy: 

Styl pro ženy (úterý) 

Dům a bydlení (středa) 

Tipy na Cesty (pátek) – rubrika Auta 

Magazín + TV (sobota) 

 

Deník Právo se spolu s portálem Seznam.cz podílí na internetovém zpravodajském 

portálu Novinky.cz. Dříve nejnavštěvovanějšího zpravodajského portálu v České 

republice (dnes iDnes) 

 

        Tolik tedy o deníku Právo. Pojďme nyní přistoupit k druhému z mnou zkoumaných 

periodik. V následujícím textu bude patrné, jak velmi rozdílným vývojem prošel, a 

taktéž i odlišný osud vlastnické struktury po roce 1989.   

 

1.2 Lidové noviny 
Lidové noviny (dále jen LN) jsou deník založený v roce 1893 v Brně, jenž vznikl 

spojením časopisu Pozor a brněnských Moravských listů iniciovaným Adolfem 

Stránským. Na významné modernizaci novin se podílel Arnošt Heinrich, kterého 

Stránský v roce 1904 přijal. Začal tím, že prosadil ranní vydání. Do roku 1905 LN 

vycházely až odpoledne a zpravodajství tak nebylo aktuální. Ranní vydání mělo místo 

úvodníku fotografii, nechyběla „senzace“, soudní síň. Z raníku se stal od roku 1909 

hlavní list. 

        S obdobím meziválečného Československa je spojována i nejslavnější éra 

Lidových novin. Změnilo se hlavní politické centrum: už nikoli Vídeň, ale Praha. Zde 
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také LN v roce 1920 otevřely svou filiálku. Další následovaly v Plzni, Českých 

Budějovicích, Liberci, Znojmě, Českém Těšíně, Ostravě, Olomouci, Jihlavě, Bratislavě, 

Košicích a Užhorodě. LN také investovaly nemalé prostředky do zahraničních 

zpravodajů. 

         V roce 1936 koupil Jaroslav Stránský (syn Adolfa Stránského) Topičovo 

nakladatelství v Praze na Národní třídě a usídlil zde svůj tiskový podnik včetně redakce. 

Taková adresa byla vizitkou úspěchu: V roce 1937 se zvedl náklad ve všední den na 44 

000 výtisků, přičemž odpoledník měl ještě téměř o dvacet tisíc více. 

           Do 2. světové války tento deník požíval vysoké vážnosti. Po dobu existence 

první Československé republiky sloužily Lidové noviny jako orgán Hradu, tedy 

prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše a za války přestal deník vycházet. Po 

komunistickém převratu (v roce 1948) bylo vydávání tohoto deníku nakonec v roce 

1952 zastaveno.  

       V roce 1987 bylo vydávání obnoveno ilegálně a od roku 1989 legálně.V roce 1987 

titul Lidové noviny obnovila skupina disidentů, kteří se rozhodli vytvářet nezávislé 

noviny. S počátky novodobého vydávání Lidových novin jsou spojeni lidé jako Jiří 

Ruml, Jiří Dienstbier a Ladislav Hejdánek. Jejich cílem bylo noviny oficiálně 

zaregistrovat a vydávat jako měsíčník. Na podzim 1987 vyšla dvě nultá čísla, první číslo 

vyšlo v lednu 1988. Protože se noviny nedařilo až do listopadu 1989 oficiálně 

zaregistrovat, museli je tvůrci šířit jako samizdat. Na jaře 1990 začaly Lidové noviny 

vycházet jako deník. 

        První legální číslo obnoveného deníku Lidové noviny vyšlo 2. dubna 1990. V čele 

redakce stál až do června 1990 Jiří Ruml. LN získaly oficiální registraci a mohly se 

prodávat běžně na stáncích. Bohužel ještě stále řešily problém s vybavením redakce a 

distribucí a na rozdíl od fungujících deníků postrádaly technické zázemí a praxi 

zkušených deníkářů.  

      O tři roky později rozhodla valná hromada Lidové noviny, a. s., o odprodeji 51 

procent svých akcií nizozemské společnosti Ringier Taurus, dceřiné společnosti 

švýcarského vydavatelského koncernu Ringier. 

          V červenci 1994 převzaly Lidové noviny křesťansko demokratický deník Lidová 

demokracie. To vedlo k výraznému navýšení počtu předplatitelů. Při té příležitosti se na 

titulní straně objevila poprvé modrá barva. Postupem času měnily Lidové noviny stejně 
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jako ostatní deníky svou tvář. Jako příloha LN začal na konci roku 1996 vycházet 

pravidelný páteční magazín, nejdříve jako Magazín Lidových novin a později jako 

Pátek. 

          V září 1998 získává většinový podíl v a. s. Lidové noviny, společnost Pressinvest, 

kterou vlastní německá vydavatelská firma Rheinisch Bergische Verlagsgesellschaft 

(RBVG).Dodnes je v lidových novinách majoritním vlastníkem Rheinisch-Bergische 

Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH prostřednictvím mediální skupiny Mafra 

a.s.zahrnující nejen další tištěné titiuly mezi něž mimo jiné patří i MF DNES., ale i další 

média jako rádia a televize.  

            Lidové noviny se modernizují. V roce 2001 se poprvé objevily celé v barvě. 

Zakládají také svou internetovou verzi na adrese www.lidovky.cz a nasazují moderní 

redakční systém. 

 

Zpravodajská část obsahuje denně tyto rubriky:  

Domov, Svět, Kultura, Názory, Publicistika, Byznys, Sport.  

Součástí druhé složky novin BYZNYS jsou pravidelné rubriky: 

Byznys/Lidé o osobnostech byznysu (pondělí)  

Byznys/Headhunting o trendech v HR a na trhu práce (pondělí)  

Byznys/Konto o osobních financích (úterý)  

Byznys/Auto o nejnovějších trendech v autoprůmyslu (středa)  

Byznys/Reality o realitním trhu (čtvrtek)  

Byznys/Reklama & Media o reklamě, PR a médiích (pátek)  

Druhou složku tradičně uzavírá sportovní rubrika, program TV a nová stránka Lidé.  

Dále je čtenářům věnována nejen jedinečná nabídka sobotních příloh, ale i dva 

magazíny: 

PÁTEK LN –  rozhovory s osobnostmi, unikátní reportáže, originální témata. Věnuje se 

nejnovějším trendům ve společnosti. Sleduje módu i gastronomii. Společně se serverem 

Lidovky.cz připravuje multimediální rubriky. Vychází každý pátek.  

ESPRIT LN – stylový magazín Lidových novin. Nový magazín ESPRIT nabízí 

čtenářům  články o životním stylu, kariéře, módě, umění, cestování. ESPRIT seznamuje 

čtenáře s první ligou českého byznysu, s osobnostmi s vizí a vkusem. Představuje 
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pozoruhodné produkty, obchody, zajímavé destinace. Inzertním klientům poskytuje 

možnost prezentace exkluzivních produktů. Vychází každý měsíc. 

 

Z těchto charakteristik vyplývá předpokládaná diversita. Nicméně se zde také objevuje 

mnoho podobných až shodných prvků, a to zejména v osnovách aplikovaných oběma 

periodiky, nebo dnes už nezbytného barevného tisku. Nalezli bychom asi daleko větší 

množství podobností u mnoha jejich rubrik věnovaných stejným tématům. Nicméně pro 

potřeby mé práce mi postačí oddělení venující se motorismu, a také bude hlavním 

předmětem mého dalšího zájmu.   

 

1.3 Záměr analýzy 
V následujícím textu se pokusím prezentovat výsledky kvantitativní analýzy deníků 

Právo a jeho rubriky nazvané Auta a deníku LN se svou rubrikou Auto. 

Základním záměrem výzkumu bylo zpracovat celkovou kvantitativní analýzu aktérů a  

témat uveřněných v automobilových rubrikách Práva a LN.  

 

2 Kvantitativní obsahová analýza Právo a LN  

    metodologický úvod 
 

2.1 Úvod 
Jak již bylo zmíněno téma mého výzkumu zní:  Automobilový průmysl na stránkách 

denního tisku v roce 2007 - Komparativní analýza prostoru věnovaného tématu v 

denících Právo a Lidové Noviny v roce 2007 

 Na základě vlastních zájmů o automobilismus, a jako čtenář denního tisku přicházím s 

výše jmenovanými periodiky do styku prakticky denně.  Zajímám se o automobily jako 

konzument, tzn. povrchně, uživatelsky a bylo by zajímavé zjistit jak moc rozdílné 

informace mohou dostat lidé jako já na stejné téma za stejné období od dvou, co se 

čtenářské základny týká, různých deníků. 

  Média všeobecně v dnešní době s větší oblibou přistupují ke stále většímu prostupu 

komerčních sdělení  do  jiných tématických celků, stále častěji zakomponovávají 

jasnější či méně zřejmá reklamní sdělení do mnoha odvětví od filmového průmyslu po 
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sportovní zpravodajství. Všeobecná komercionalizace není žádným tajemstvím, proto 

denní tisk jenž byl kolébkou reklamy a byl na ní odjakživa naprosto závislý, není 

vyjímkou. Vždyť jaká jiná rubrika by mohla být lépe přirovnána k k výkladní skříni 

novin než ta, týkající se ve skoro každém jednom příspěvku předměty každodenní 

maloobchodní nabídky. Mnou vybrané tématické celky  Auto a Auta, jako zástupci LN 

a Práva, doufám přinesou zajímavá zjištění. 

 

2.2 Vzorek vydání Právo a LN 
Analýzu podstoupily deníky Pávo a LN.Základní množina jednotek pro výběr vzorku 

byla ohraničena dobou jednoho kalendářního roku konkrétně 2007, tzn. od 1.1.2007 do 

31.12.2007 včetně. Původně bylo zvoleno jako základní vzorek každé jedno vydání  

obou periodik. Nicméně díky velkému objemu zkoumaného materiálu a minimálnímu 

množství relevantních příspěvků vzorek zredukován jen na přílohy, kde jsou jakákoliv 

nadstavbová témata centralizována. Žánrově byl vzorek ve výše zmíněném termínu 

vymezen žánrem tématická rubrika. Další specifikace vzorku a rozsahu pro obsahovou 

analýzu je v následujícím textu. 

 

2.3 Metoda obsahové analýzy 
V kavantitativní obsahové analýze dvou předních deníků byla uplatněna tradiční 

kvantifikační metoda zkoumání obsahů. Je to technika výzkumu založená na měření 

reprezentativních vzorků mediovaných sdělení rozdělených do měřitelných skupin. 

Základním předpokladem je dostatečná velikost základního vzorku. Nejdůležitějším 

předpokladem je snadná identifikovatelnost kvantifikovaných jednotek  v textu.  

     Obsahová analýza probíhala v následujících krocích: 

 

2.3.1 Formulace výzkumných otázek 

Pojďme si nyní formulovat základní otázky, aby korespondovaly se zadáním tématu AP 

na stránkách deního tisku – porovnání deníků Právo a LN. Jak již bylo zmíněno, mým 

hlavním cílem bude porovnat prostor věnovaný jednotlivými redakcemi rubrikám o 

autech. Dále předpokládám sezonalitu  v uveřejňovaných tématech i v inzerci. Dalším 

předpokladem je odlišnost v probíraných tématech. Z těchto výchozích předpokladů 

byly vyvozeny tyto základní otázky: 
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            1) Jaký prostor zaujímají rubriky o autech na stránkách Práva a LN?  

 

 

2) Podléhají témata  o automobilovém průmyslu objevující se na stránkách 

sezonalitě? – významné akce propagující AP, ke kterým obrací zrak celý svět, a 

podle kterých si řídí hodinky všichni producenti zabývjící se vším co jezdí, či 

pomáhá jezdit, předurčují témata  

 

3) Jaký prostor je věnován tématické inzerci? Je významnou částí obrazu v 

prostoru rubrik o AP? 

 

4) Řídí čtvero ročních období témata příspěvků a obsažnost rubrik? Sezonalita – 

roční období 

 

           5) Dají se najít významné odlišnosti v prezentaci a výběru témat s ohledem na          

            výrazné vývojové odlišnosti obou periodik? 

  

        

Z uvedených základních otázek jsem vycházel při určení rozebíraných proměných a 

jejich zaznamenání do kódovací knihy včetně výčtu kategorií, jichž mohly nabývat. 

 

2.3.2 Konstrukce vzorku ze základního souboru 

Jak již bylo uvedeno ze základních vzorků byly vybrány jen ty nejrelevantnější části z 

důvodu velkého množství základních dat, kde byl AP pouze nevýraznou částí. Drtivá 

většina obsahu nebyla v žádném vztahu k  AP a mimo tématické rubriky se jednalo o 

zprávy z ekonomie apod.  

       U obou deníků se objevuje jednou týdně tématická rubrika věnovaná právě a jen 

automobilismu a automobilovému průmyslu, kde je centralizován zájem redakcí o 

motorismus, a k níž se vztahuje celý výzkum. Čtenář zde bývá seznamován s 

novinkami, statistikami a jinými více či méně zajímavými informacemi z pole 

automobilismu a je to asi jediné místo, kde by také podobné informace v obsahové 
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nabídce běžného deníku hledal. Jedná se o rozsahově i svou periodicitou  velmi 

pravidelné útvary, jimiž se jednotlivé redakce snaží zaujmout čtenáře automobilisty. 

        Jedním z velmi patrných rozdílů u podobně koncipovaných a dokonce i nazvaných 

(Auta x Auto)  pododdělením je den v týdnu, kdy redakce zařazují tento tématický 

okruh do vydání. Právo se svými ,,Auty“ zvolilo Pátek (až na drobné vyjímky) k 

adresování statí automobilovým nadšencům, oproti tomu team LN zvolil Středy (opět až 

na drobné vyjímky)k otištění svého ,,Auta“. Nicméně jsou si rubriky podobné 

ohraničením tématu, jeho rozsahem i pravidelností. Téma automobilismu je tedy na 

stránkách běžných deníků silně centralizováno do podobných rubrik a jen výjímečně 

prostupuje do jiných odílů. 

 

2.3.3Definování jednotky analýzy 

 Víše zmíněné motoristické rubriky můžeme dále rozdělit. Pro svou potřebu využiji jen 

hrubou segmentaci textu. V rámci dvou stran věnovaných autům se každotýdenně 

dostane  do výběru jen velmi omezené množství příspěvků, jímž je věnován o to větší 

prostor. Jako základní kódovací jednotku si zvolím jednotlivé příspěvky a inzerci v 

rubrice se vyskytující. Inzerci tedy budeme chápat pro účely šetření jako nabídku 

rozvíjející nebo obsaženou v tomto oddělení. Dálší relevantí částí bude obrazový 

materiál zprostředkovaný fotografiemi doplňujícími příspěvky 

Definice Příspěvku: Příspěvkem a chápeme graficky ucelenou žurnalistickou jednotku s 

nadpisem nebo samostatný obrazový příspěvek s textem. Ostatní grafický materiál k 

textovým příspěvkům pokládáme za součásti příslušného textu. 

Definice Inzerce: Inzercí rozumějme samostatnou jednotku jasně ohraničenou, ať už 

graficky nebo textově viditelně odlišenou od ostatních slohových celků, aby nemohla 

být jakkoliv zaměněna za redakční příspěvek a zpravidla i inzercí nazvanou. 

Definice obrazového materiálu (fotografie):  Fotografií rozumějme doplňkový obrazový 

materiál jež ilustruje a je součástí příspěvků. Obrazový materiál součástí inzerce není 

Fotografií ve smyslu našeho výzkumu a není proto kvantifikován.  

 

2.3.4 Konstrukce kategorií obsahu (proměnných), které mají být 

analyzovány 
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V následujícím kroku si stanovíme jevy, které budeme zkoumat u jednotlivých 

příspěvků, a které budeme zaznamenávat v kódovací knize. Analyzovány byly 

následující kategorie: 

− Prostor věnovaný rubrice 

− Prostor věnovaný příspěvku 

− Důležitost příspěvku podle umístění 

− Předmět/aktér příspěvku (ten o kom/čem příspěvek pojednává) 

− Předmět/aktér fotografie (ten/to co fotografie znázorňuje) 

− Téma příspěvku (o čem příspěvek pojednává) 

− Událost příspěvku (co je impulsem, že se o tématu píše) 

 

2.3.5Výstavba systému kvalifikace 

Pro zvolené skupiny obsahu byly určeny texové hodnoty s numerickými kódy, kam 

budou data rozdělována, a kterých mohou různé proměnné nabývat. Kategorie, jichž 

mohou proměnné nabývat jsou vypsány v kódovací knize (viz příloha). 

 

2.3.6 Kódování obsahu, analýza sebraných dat, vyvození závěrů a konečný výstup 

Kódování jsem prováděl samostatně jakož i analýzu sebraných dat a výstupy jsou 

výsledkem mých výpočtů. Získaná data jsou prezentována formou tabulek a grafů s 

textovými komentáři. 

 

3 Srovnání Právo – Auta vs Lidové noviny - Auto 
 

Tab. č.1: Kolik prostoru věnovali deníky Právo a LN rubrikám o autech? 
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Základní teze k tab.č.1 

− Kvantitativní analýza AP na stránkách Práva - Auta a LN – Auto byla provedena na 

vzorku 168 (Právo) a 292 (LN) příspěvků, které obsahovaly 425 (Právo) a 533 (LN) 

fotografií 

 

Komentář k tab.č.1 

Celkem sledované tématické rubriky Práva a LN za rok 2007 reprezentovalo 45 (Právo) 

a 48 (LN) vydání na 87 (Právo) a 104 (LN) stranách zabírající 108523,8 (Právo) a 

129729,4 (LN) cm2. Fotografický materiál zde byl uveřejněn v počtech 425(Právo) a 

533(LN) kusů. Dále  v tabulce můžeme vidět jaký prostor v rubrikách zabírala v 

průběhu roku2007 inzerce. 

 

Tab.č.2: Kolik prostoru věnoval deník Právo v rubrice Auta inzerci? 
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Tab.č.3: Kolik prostoru věnoval deník LN v rubrice Auto inzerci? 

 

 

 

 

Základní teze k tab.č.2 a 3 

− Ve zkoumaném období deník Právo vydal svou rubriku Auta na 108523,8cm2, z 

toho inzerce zaujímala pouze 6237cm2. 

− V tomtéž období LN využily pro své Auto celkem prostor o 129729,4cm2, přičemž 

inzerce zabírala pouze 6133,05cm2.  

 

Komentář k tab.č.2 a 3 

Inzerci na stránkách svých rubrik věnovali oba deníky v konečném výsledku zhruba 

stejný prostor, nicméně díky menšímu množství celkového prostoru věnovaného 

motorismu poměr celkového prostoru ku komerčnímu u redakce Práva vyznívá lépe o 

cca 1%. V konečném výsledku zanedbatelný rozdíl. 
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Tab.č.4: Kolik prostoru věnovali deníky Právo a LN rubrikám o autech? 

 

 

 

 

Základní teze k tab.č.4 

− Podle prostoru věnovaného AP Právem a LN v průběhu roku se oba deníky 

rozcházejí v rozvržení svých rubrik. Zatímco redakce LN věnovala na stránkách 

nejvíce prostoru na jaře, při čemž letní měsíce co do prostoru měla nejslabší, tak 

Právo věnovalo nejvíce stran prázdninovému měsíci Srpnu období dovolených.  

 

Komentář k tab.č.4 

K rozvržení prostoru rubrik Auta (Právo) a Auto (LN) přistupují oba realizační teamy 

naprosto odlišně. Zatímco počet stran pro motoristy v LN kulminuje na jaře, tak Právo 

během roku, co se prostoru týká, zůstává vyváženější. Snad jen kromě srpna kdy Auta 

vyšla na celých deseti stranách, jinak je vývoj prostoru v roce téměř konstantní. 
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Graf č.1: Kolik prostoru věnovali deníky Právo a LN rubrikám o autech? 

 

 

 

4 Právo – Auta : kvantifikace profilu rubriky 
 

Tab.č.5: Kolik prostoru věnoval deník Právo rubrice o autech? 
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Základní teze k tab.č.5 

− V průběhu měsíce srpna 2007 věnovalo Právo AP nejvíce až o 25% více prostoru 

než je obviklé a přitom se neobjevila jediná inzerce. 

 

Komentář k tab.č.5 

Vyšší počet stran u Práva v průběhu srpna není dán ničím jiným, než pěti vydáními 

místo průměrných čtyř. Zvětšení měsíčního podílu prostoru bylo dáno dlouhým 

měsícem, a nikoliv obsáhlejšími vydáními, proto ten 25%nárůst.  

 

 

 

Tab.č.6: Souhrn použitého obrazového materiálu v rubrice Práva – Auta. Jaké 

procentuelní zastoupení měli jednotliví aktéři? 
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Základ: 425 fotografií 

 

Základní teze k tab.č.6 

− Tabulka ukazuje procentuelní rozložení aktérů obrazového materiálu. Jedná se o 

množství fotografií jenž bylo součástí příspěvků, a kteří aktéři zde byly nejčastěji  

zobrazováni. Přehled byl seskupen pro lepší přehlednost do oddílů podle místa 

původu aktéra (výrobku). Na více než 90% zobrazovaného figurují jasně 

identifikovatelné výrobky, nicméně část obrazového materiálu zahrnuje obrázky, 

kde nefigurují výrobky (auta a příslušenství). Tyto jasně vymezené skupiny byly v 

tabulce taktéž zohledněny. 

 

 

Komentář k tab.č.6 
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Asi nikoho nepřekvapí, že drtivou většinou jsou v rubrice o autech zobrazovány 

výrobky, a to jak automobily, tak veškeré příslušenství s nimi související. Jak již bylo  

 

uvedeno o několik řádků výše, na stránkách Práva se objevili i jiní aktéři, jenž byli 

zobrazováni ve spojitosti s automobilismem. Jednalo se vetšinou o osobu zvýšeného  

společenského významu (nazvěme si je celebritami )a přidělena jim vlastní kategorie. 

Další skupinou jenž byla pro potřeby výzkumu stanovena bylo vše ostatní, co nemohlo 

být zařazeno do ostatních skupin. Vesměs sem patří hlavně fotografie doprovázející  

témata popisující nějakou abstraktní problematiku.  

Jinak rozložení aktérů dopadlo následovně. Nejčastěji se předmětem obrazového 

materiálu stávaly výrobky pocházející od našich západních sousedů z Německa, a to v 

celých 39,06% případů, což je více něž dvakrát tolik co druhá největší. Tou se staly 

výrobky z Asie což je neporovnatelně větší množina než Německo, ale ani to nestačilo 

na více než 16,7%. Velice slabý výsledek vezmu-li v potaz, že skupina zahrnovala jak 

nemalou japonskou produkci, tak i velmi silnou korejskou. Samozřejmě byly zahrnuty i 

výrobky z Číny, nicméně ze zmíněných zahrnutých byly zmínky o nich 

nejzanedbatelnější. 

Nesmím ovšem zapomenout na jednu speciální skupinu, jež zastupuje české výrobky a  

zejména ,,naší“ Škodovku. Tato skupina dosáhla 8,47% ze všech použitých fotografiích  

v rubrice za rok 2007 (zejména díky Škodovce). Škoda jsou dlouhodobě 

nejprodávanější vozy u nás, předpokládal bych tedy, že rok kdy představila nový model 

Fábii II Combi měl výsledek dosáhnout dvojnásobku.  
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Tab.č.7: Kteří producenti byly nejvíce předmětem/aktérem příspěvků v rubrice 

PrávaAuta? 

 

Základní teze k tab.č.7 
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− V tabulce nahoře je porovnáván význam jednotlivých proveniencí určený mu 

deníkem Právo na základě podílu příspěvků objevujících se v samém úvodu rubriky 

a tudíž je jim věnováno i nejvíce prostoru a pozornosti 

− Dále je zde porovnáno jaký podíl číní jednotlivá místa původu na celkovém prostoru 

rubriky Auta 

 

 

 

Komentář k tab.č.7 

Právo dávalo přednost ve svých úvodních přípěvcích, jímž je také věnována bezmála 

polovina rubriky, informacím o německé produkci, a to opět více než dvojnásobně než o 

jakémkoliv jiném tématu. Podíl německých výrobků na všech hlavních příspěvcích činil 

31,14% a na celkovém prostoru ješte o málo více 31,30%. Druhé místo zaujímá s 

15,57% francouzský, kdy na celkovém prostoru zaujímá už jen 11,05%  V neposlední 

řadě je zde opět zastoupena v nemalém měřítku domácí scéna v čele se Škodovkou, 

která pozici hlavního tématu nabývala v 8,9% a podíl na celkovém prostoru padá na 

6,17%.. 

 

Tab.č.8: Co  bylo nejvíce předmětem/aktérem příspěvků v rubrice Práva – Auta? 
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Základní teze k tab.č.8 

− Tato tabulka sumarizuje předchozí poznatky do přehlednějšího stručnějšího útvaru a 

přidává nového aktéra, jakým jsou praktické rady a informace. 

 

Komentář k tab.č.8 

Co se týká aktérů objevujících se v příspěvcích tak Právo – Auta jsou přehlednější, 

bohužel jen malý prostor vedle produktového infa je věnován praktickým radám a 

informacím pro řidiče. V růběhu roku jako aktér zpráv figurovaly rady a informace 

pouze v 9,62% a ani v jednom případě se neposunuly do hlavního tématu rubriky. 

 

Tab.č.9: Jaká témata byla obsahem příspěvků v rubrice Práva – Auta? 
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Základní teze k tab.č.9 

− Největší zastoupení Automobily – testy, novinky tedy byla prezentována současnost 

a současné dění roku 2007 

− Významné procento zaujímato téma budounosti a výstav, kdy tato spolu velmi úzce 

souvisí 

− Naopak Právo ponechává jako podružné nevýznamné téma servisu a služeb 

 

Komentář k tab.č.9 

Zde je jasně vidět, která témata stabilně zaujímala hlaví část rubriky. Právo se až na 

občasné vyjímky, kdy jsou zařazována aktuální témata zejména výstav, soustředí na 

věnování se produktovému infu zejména podrobnějším seznamováním s jednotlivými 

produkty. Toto téma rozehrává na neuvěřitelných 62,27% všech hlavních témat rubriky 

a z veškerého prostoru to činí 42,50%. 
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Jak jsem předpokládal tak témata výstav jsou neopomenutelná pro každou redakci a 

tvoří další významnou část, která se dostala do prostoru hlavního tématu, a to v celých 

13,34%. Jediným dalším tématem, jenž zaujalo nad desetiprocentní podíl je budoucnost. 

Budoucnosti a informacím s ní spojených se dostalo podobně jako výstavám 13,36%. 

Budoucnost a výstavy jsou témata, která spolu úzce souvisí a téma budoucnosti 

prostupuje značnou měrou do tématu výstav. 

 

Tab.č.10: Jaké události byly obsahem příspěvků v rubrice Práva – Auta? 

 

 
 

Základní teze k tab.č.10 

− Poměrně malé zastoupení událostí na stránkách automobilové rubriky. Jasně 

dominují konstantně využívaná témata na produktové info. 

 

Komentář k tab.č.10 
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Jedinými událostmi, které změní konstantní osnovu redakce a jsou rozebírány na místě 

určeném pro hlavní téma týdne byly světové automobilové výstavy. Právo jim věnovalo 

celých 13,34% hlavního prostoru. Jiné události neshledali dosti zajímavými k umístění 

sem. 

Pohlédneme-li na celý prostor ohraničující rubriku, tak v malé míře byl čtenář 

informován o nemnoho výročích, a to v 2,40%. Co mi ovšem přišlo nejvíce zarážející 

bylo, že změna ročního období nazmenala pro redaktory Aut žádnou zásadní událost a 

za celý rok tuto problematiku nechali bezmála nepovšimnutu. 

  

5 Lidové noviny – Auto : kvantifikace profilu rubriky 
 

Tab.č.11: Kolik prostoru věnoval deník LN rubrice o autech? 
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Základní teze k tab.č.11 

− K násobení prostoru věnovaných LN rubrice Autu dochází v jarních měsících. 

Zejména v květnu, kdy dochází až k ztrojnásobení oproti jiným měsícům v průběhu 

roku 2007. 

Komentář k tab.č.11 

Vyšší počet stran u Práva v průběhu jara není náhodou. Při porovnávání hodnot v 

tab.č.11 je zřejmé, že při konstantním počtu příspěvků se prostor strojnásobuje. Je to 

dáno rozvinutím témat příslušících dané době. Redaktoři rubriky Auto věnují zvláštní 

pozornost sezóním tématům.  

 

Tab.č.12: Souhrn použitého obrazového materiálu v rubrice Práva – Auta. Jaké 

procentuelní zastoupení měli jednotliví aktéři? 
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Základ: 533 fotografií 

 

Základní teze k tab.č.12 

−  Tabulka osvětluje procentuelní rozložení aktérů na použitém obrazovém materiálu. 

Jedná se soubor fotografií jenž bylo součástí příspěvků a výčet aktérů zde nejčastěji 

zobrazovaných. Stejně jako v předchozím případě byl přehled seskupen pro lepší  
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přehlednost do oddílů podle místa původu aktéra (výrobku). Taktéž jsou zde na více 

než 90% zobrazovaného jasně identifikovatelné výrobky. Část zobrazovaného 

materiálu zahrnuje obrázky, kde nefigurují výrobky (auta a příslušenství).  

 

 

Komentář k tab.č.12 

 Lidové noviny zařadily do všech vydání celkem 533ks fotografií. Z převážné části 

jasně identifikovatelné jako produkty s jasně patrným vyjádřením značek. Kategorie, 

kde nebylo možno identifikovat producenta, nebo bylo jasně patrné tématické foto. 

Kategorie byla vymezena jako vše ostatní, co nemohlo být zařazeno do ostatních 

skupin.   

Rozvrstvení aktérů na stránkách LN dopadlo následovně. Nejčastěji se předmětem 

obrazového materiálu stávaly opět výrobky pocházející od našich západních sousedů z 

Německa celých 26,08% případů. Hned v závěsu se umístily výrobky z Asie 

zobrazované ve24,02%. Je to poměrně dobrý výsledek, nicméně od takto početné 

skupiny zahrnující veškerou asijskou produkci bychom čekali větší podíl.  

    Samozřejmě speciální skupina, jež nesmí být v žádném případě opomenuta,  a 

zastupující české výrobky zejména ,,naší“ Škodovku, nás nemohla zklamat a umístila se 

na třetím místě s 12,2%. Konkrétně to znamená, že zastoupení na fotografiích dosahuje 

k polovině počtu nepoměrně objemějších skupin.  

 

Tab.č.13: Kteří producenti byly nejvíce předmětem/aktérem příspěvků v rubrice LN – 

Auto? 
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Základní teze k tab.č.13 

− V tabulce nahoře je porovnáván význam jednotlivých zemí původu zobrazovaných 

výrobků v hlavní tématické části 

− Dále je zde porovnáno jaký podíl číní jednotlivá místa původu na celkovém prostoru 

rubriky Auta 

 

Komentář k tab.č.13 

Rozvrsvení prostoru věnovaném automobilové rubrice je překvapivé a sice v tom, že 

LN nejsou soustředěni pouze na produktové info, ale zařazují do své rubriky různá 
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témata včetně rad a praktického infa, kterým následně věnují i speciální vydání. Proto 

také podíl producentů na všech příspěvcích je malým překvapením. 

Skupina producentů s největším podílem je opět množina německých výrobků, kde 

podíl na všech hlavních příspěvcích činil už jen 12,5% a na celkovém prostoru si 

polepšila až na 17,2%. Druhé místo v těsném závěsu drží s 10,42% tuzemský v čele se 

Škodou a na celkovém prostoru zaujímá 8,68%. Posledním významějším podílníkem 

byla skupina asijských producentů, kteří z úvodních témat zaujali 8,63%, ale na 

celkovém obrazu se podíleli 14,7%. Další producenti nedosáhli ani desti procent. 

 
Tab.č.14: Co  bylo nejvíce předmětem/aktérem příspěvků v rubrice LN – Auto? 

 

 

Základní teze k tab.č.14 

− Tato tabulka sumarizuje předchozí poznatky do přehlednějšího stručnějšího útvaru a 

přidává nového aktéra, jakým jsou praktické rady a informace, kterým LN věnují 

nezanedbatelný prostor 

 

Komentář k tab.č.14 

Co se týká aktérů objevujících se na stránkách LN – Auto, tak příspěvky o nich jsou v 

daleko vyváženějším poměru k produktovému infu.Praktické informace a rady zde 
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zaujímají tu největší část celých 14,58% z hlavních a 30,7% v celku. Jediná evropská 

produkce nemá na celé čáře konkurenci a z tabulky vyplývý, že více než každý druhý 

článek byl nějakým způsobem spojen s evropskými výrobky. 

 

 
Tab.č.15: Jaká témata byla obsahem příspěvků v rubrice Práva – Auta? 

 

 
Základní teze k tab.č.15 

− Stále dominantní téma Automobily – testy, novinky v rubrice o automobilismu 

− Významný kus pomyslného koláče statistiky a praktické info k provozu  

− Nejopomíjenějšími tématy jsou příslušenství a servis/služby 

 

Komentář k tab.č.15 
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Uveřejňovaná témata bychoom mohli dále rozdělit do skupin nezávisle na těch 

stanovených při našem výzkumu. Jsou to ta stabilně zaujímající hlaví části rubriky 

každotýdenně se objevující. Dále jsou to témata, kterými LN rozvíjí svou rubriku pro 

motoristy a nezdráhá se zajímavým sezóním tématům věnovat i speciální a také 

obsažnější vydání. Konkrétně reaguji na velké procentuelní zastoupení statistik (19,06% 

z celkového prostoru) a praktického infa (30,7% z celkového prostoru), kdy dohromady 

okupují dobrou polovinu veškerého místa otišteného v rámci motoristické rubriky. 

     Z kadotýdenně uveřejňovaných témat vyberme snad jen pilíř rubrik tohoto tipua to 

jsou redakční testy a zprostředkovávané uvádění novinek na trh. Ani LN v roce 2007 

nebyly vyjímkou a mezi hlavní příspěvky se dostalo toto téma dokonce ve 41,67% 

případů a do celkového obsahu v 32,14%. 

      Téma výstav je neoddiskutovatelně jedno z nejzajímavějších v průběhu  roku. Je 

málo událostí v AP, které by se svou zajímavostí probojovali do témat týdne, ale 

světové auto show k nim rozhodně patří a je neopomenutelnou součástí vydání v období 

konání. Na stránkách LN – Auto figurovalo v celých 12,5% hlavních příspěvků a v 

celkovém výsledku 7,98%. 

  Tématem velmi důležitým je pro každého z nás ekologie, zde na stránkách ji zařadili 

také mezi jedno z nejobsažnějších a dosáhlo 10,42% v uvodních příspěvcích a 7,57% 

celkem. 

 
Tab.č.16: Jaké události byly obsahem příspěvků rubriky LN – Auto? 
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Základní teze k tab.č.16 

− Změny ročních období v LN byly opravdu zajímavou událostí, vždyť oproti Právu, 

kde nebylo v úvodu jedinkrát,  zaujala mezi úvodními podíl 24,96%  

 

Komentář k tab.č.16 

Z tabulky je jasně patrné, že redakce LN novin je otevřenější obsahovým změnám, kdy 

uvádí sezóní téma v hlavní části rubriky, a to dokonce až na 24,96% zmíněné plochy. 

Tedy automobilové výstavy nejsou jedinou událostí, která dokáže pozměnit osnovu 

rubriky. Vždyť podíl sezóní tématiky více něž dvakrát překonal co do prostoru 

nejvýznamější události automobilového světa. Jiné události stejně jako u Práva nejsou 

pro auto rubriku tolik zajímavé, nebo prostupují svým tématem do jiných oddělení. 

  

 

6 Závěr 
Na začátku celého výzkumu byly stanoveny čtyři základní otázky, na ktéré jsem se 

pomocí obsahové analýzy pokoušel odpovědět. Každá z nich byla prostřednictvým 
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všech shromážděných dat podrobena detailnímu zkoumání. Všechna data byla 

shromážděna a prezentována v tabulkách  a grafech, jenž jsou součástí předcházejícího 

textu. V tomto závěrečném shrnutí se pokusím položené otázky uspokojivě zodpovědět. 

 

Otázka 1: Jaký prostor zaujímají rubriky o autech na stránkách Práva a 

LN?  

První otázka byla zodpovězena prostřednictvím analýzy prostoru venované deníky 

rubrikám s automobilovou tématikou. Z předcházejícího zkoumání jsme získaly 

základní informace o celkovém prostoru věnovaném tématu v rámci rubriky.   

     V rubrikách byly kvantifikovány základní proměné jako počet stran, vydání, 

příspěvků, obrazového materiálu apod. Sebraná data byla porovnána a výsledná zjištění 

byla následovná. 

     Přes mnohé počáteční podobnosti obou rubrik byly přeci jen objeveny výrazné 

rozdíly v číslech. Redakce Lidových novin použila k otištění svých motoristických 

témat 104 stran, jež rozdělila do 48 vydání, které byly dále rozděleny na příspěvky, a to 

konkrétně na 292 příspěvků obsahujících 533 ilustartivních fotografií. Její protějšek 

redakce Práva výrazně zaostávala ve všech zkoumaných hodnotách, kdy jejich rubrika 

zaujímala místo na 87 stranách rozdělených do 45 vydání dále segmentovaných do 168 

příspěvků doplněných 425 ilustrativními fotografiemi. 

      Toto vyčíslení jasně vypovídá, že Lidové noviny věnují o 16,35% více prostoru 

svým automobilově zaměřeným čtenářům. 

 

Otázka 2: Podléhají témata  o automobilovém průmyslu objevující se na 

stránkách sezonalitě? – významné akce propagující AP, ke kterým obrací 

zrak celý svět, a podle kterých si řídí hodinky všichni producenti zabývjící se 

vším co jezdí, či pomáhá jezdit, předurčují témata  

Automobilový průmysl je jasně podřízen určitým společenským akcím, kdy se setkávají 

producenti celého světa k prezentaci svých výrobků, získání nových klientů, představení 

novinek a pokroků ve vývoji zkrátka k prodání sama sebe a to co zastupuje. Redakce 

obou deníků si tedy nemohli těchto velmi významných událostí nepovšimnout. Oba 

deníky přistupují k problematice velmi podobně co se týká stylu i prostoru. Téma 

automobilových výstav bylo zastoupeno u LN 12,5%  a Práva 13,34% v hlavních 



Bakalářská práce   Automobilový průmysl na stránkách 
denního tisku v roce 2007 

- 38 - 
 

tématických příspěvcích, kde je rozvinutí tématu věnován největší prostor. Celkově 

téma zaujímalo v LN 7,98% a v Právu 8,74% všech příspěvků.  

     Téma bylo zařazováno v termínech konání té či oné výstavy, nebo mu těsně 

předcházelo. V časech konání se mu oba deníky plně věnovali jako hlavnímu, ale pouze 

tomto čase, ve vydáních časově nesouvisejících se téma neobjevovalo, proto můžeme 

potvrdit sezonalitu v podřizování osnov svých rubrik u obou deníků. 

 

Otázka 3: Jaký prostor je věnován tématické inzerci? Je významnou částí 

obrazu v prostoru rubrik o AP? 

Inzerce je součástí novin již od samého počátku, proto ani tématická rubrika není 

vyjímkou a umisťování reklamy na svých stránkách se nevyhne. Mým původním 

předpokladem bylo, že inzerce bude hrát jednu z nejvýznamějších rolí v prostoru 

rubriky a bude taktéž tématicky zaměřena. K mému velkému překvapení na základě 

výstupních dat nezaujímá na těchto stránkách nijak významný podíl. V číslech vypadala 

inzerce následovně. Právo umístilo inzerci poze na 5,75% prostoru a LN na pouhých 

4,73%. Veškerá inzerce uveřejněná oběma výhradně korespondovala stématem a nebyla 

nalezena jediná reklama, co by nesouvisela s apod. Dalším zajímavým zjištěním s 

ohledem na inzerci byla sezonalita, se kterou k ní oba realizační teamy přistupovaly. 

Právo i LN shodně umisťovali inzerci na stránky rubrik poze na jaře a potom s 

příchodem zimy. 

 

Otázka 4: Řídí čtvero ročních období témata příspěvků a obsažnost rubrik? 

Sezonalita – roční období   

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, tak určitou sezonalitu můžeme pozorovat u 

obou periodik, zejména jak jsem zmínil u inzerce. Další téma jež je umisťováno s 

ohledem na kalendář byly výstavy. Ať u prvního či druhého případu byla sezonalita 

jasně potvrzena. Jak je tomu ale s tématy kopírující počasí. 

       V tomto bodě se výrazně obě oddělení rozchází. Ztímco Právo roční období nijak 

nereflektuje a věnovalo mu celých 0,34% z veškerého prostoru, tak redakce LN je 

odlišného názoru. Na svých stránkách mimo klasických témat novinek a testů se velkou 

měrou věnujei tématu ročních období podle nichž se řídí osnova a dokonce není 

vyjímkou, že takovémuto tématu z tématikou ročních období je věnována zvláštní 
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pozornost i prostor. Není vyjímkou, aby takovéto téma bylo důvodem k navýšení 

obsahů jednotlivých vydání. V číslech je problematika čtvera ročních období v rubrice 

LN – Auto vyjádřena jako 24,96% hlavního prostoru vždy v úvodu rubriky a celkem se 

jí zabývá  na 19,68% prostoru 
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Seznam příloh 
Příloha č. 1: Kódovací kniha (seznam) 
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Příloha č. 1: Kódovací kniha (seznam) 
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