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Abstrakt 

Diplomová práce „Bulvarizace českých deníků – změny v letech 1995 – 2010“ 

pojednává o probíhajícím procesu změn, který se dotýká českých deníků. Studie se 

zaměřuje na celostátní plnoformátové české deníky zahrnující seriózní tisk i bulvár 

v průběhu let 1995 až 2010. Snaží se přiblížit jednotlivé aspekty, které ke změnám 

vedly. Cílem studie je pokusit se pomocí kvantitativní obsahové analýzy rozkrýt 

jednotlivé znaky bulvarizace dle předem definovaných indikátorů. Na základě 

analyzovaných dat je možno vyvodit, že ne u všech vybraných deníků jsou skutečně 

prokazatelné všechny určené znaky bulvarizace. Z výsledků šetření dále vyplývá, že 

v největší míře dochází u českých deníků k navyšování počtu domácích zpráv a také 

k úbytku počtu zpráv týkajících se politiky.      

 

Abstract 

Diploma thesis „Tabloidization of the Czech Daily Press – Changes between 1995 - 

2010” deals with continuous process of changes in Czech daily press. The study 

focuses on national Czech dailies both quality press and tabloid during the period of 

1995 to 2010. It tries to explain different aspects that have brought the changes. The 

goal of this study is to show the tabloidization characteristics with the defined 

indicators in the quantitative analysis. Based on analysed data it can be concluded 

that not all dailies chosen show all features of tabloidization. The results of this 

investigation also indicated that the Czech dailies mostly tend to increase the number 

of local news and decrease the number of political news. 
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Úvod 

V posledních letech je termín „bulvarizace“ v souvislosti s českými médii, 

potažmo českým denním tiskem často skloňován. Přesto se tímto tématem doposud 

zabývalo jen málo studií1, což si lze mimo jiné vysvětlit složitým procesem určování, 

co to vlastně bulvarizace je a jak ji z analytického hlediska nejlépe uchopit.   

Bulvarizace však není proces, který by probíhal překvapivě a náhle. V 

českém kontextu je spjata s mnoha aspekty, které budou v této práci přiblíženy, a 

které souvisí se změnami, jež nastaly po roce 1989. Zároveň se netýká pouze České 

republiky, ale jak ukazují studie, byla analyzována také v dalších zemích bývalé 

východní Evropy, dále ve Velké Británii či v Německu2. Vzhledem k historickým, 

ekonomickým a kulturním souvislostem byl však její proces v porovnání se zeměmi 

západní Evropy možná urychlen. Přerod deníků a vývoj související mimo jiné 

s tržním hospodářstvím, který například v Británii probíhal po několik desetiletí3, se 

u nás odehrál v rozmezí několika let. Nebylo by proto spodivem, kdyby tato studie 

prokázala, že se již několik let po vzniku samostatné České republiky u seriózních 

deníků objevily prvky označované za indikace bulvarizace. 

Znaky bulvarizace v médiích rozdělují mediální teoretiky na dvě skupiny. 

Jedna je odsuzuje, jiná v nich naopak vidí klady a nepovažuje je za zcela negativní 

mediální jev hodný opovržení. McQuail uvádí, že čím více bulvarizačních aspektů 

jako je senzacechtivost, personalizace či jiné zábavné charakteristiky budou zprávy 

obsahovat, tím spíše o nich může být smýšleno jako o médiích postrádajících 

informační hodnotu. Dá se totiž všeobecně předpokládat, že zprávy o celebritách 

nepřinášejí tolik užitku jako informace o konkrétních událostech v naší blízkosti. 

(McQuail 1999: 200) Fiske naproti tomu zastává názor, že bulvární média se 

pokoušejí svůj obsah přiblížit obyčejným lidem (Fiske 2000: 58) – například tím, že 

pouze nereprodukují národní mluvu, ale vyvinula jistý druh jazyka, který umožňuje 

různým ústním kulturám najít podobnost mezi ním a znaky jejich vlastní mluvy, a 

najít tak potěšení ze vztahu mezi nimi. (Fiske 2004: 106) 

                                                           
1 Např.: The Tabloidization of the Czech daily Press (Trampota – Končelík 2011) nebo diplomová 
práce Bulvarizace českých deníků před a po smrti Karla Svobody (Cífka 2008)  
2 Viz: Gulyás (2003), Metyková – Waschková Císarová (2009), McLachlan – Golding (2000), Esser 
(1990) 
3 Viz: Tabloidization in the British Press (McLachlan – Golding 2000) 
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Tato práce se nejprve pokusí vymezit pojmy související s bulvarizací – 

bulvár, bulvární tisk. V další části přiblíží pozici bulvárního tisku ve světě a také u 

nás spolu s jeho hlavními charakteristikami. Neopomíná ani historický vývoj bulváru 

v českých zemích. Následně se pokusí objasnit samotný proces bulvarizace 

z různých hledisek, ze kterých na ni může být nahlíženo, pokusí se bulvarizaci 

zasadit do českého prostředí a přiblížit okolnosti, které k ní přispěly. Dále budou 

představeny jednotlivé deníky, jež byly vybrány ke studii. Pomocí kvantitativní 

analýzy se pak práce pokusí rozkrýt, zda skutečně u českých deníků k bulvarizaci 

dochází či nikoli.  
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1 Vymezení pojmů 

Hned na počátku je vhodné vysvětlit samotný původ slova bulvarizace 

(anglicky „tabloidization“). Pojem je odvozen od slova „bulvár“, v českém překladu 

se však nejedná o zcela synonymní výraz pro frekventovaně používané anglické 

termíny „tabloid“ či „popular“.  

 

„bulvár“ (z franc. boulevard) - původně označení novin prodávaných přímo 

kameloty na ulicích, lákajícími kolemjdoucí vyvoláváním senzačních titulků. Pojem 

bývá někdy nesprávně zaměňován za masový tisk, nicméně v českém prostředí se 

ustálilo označení bulvár. Pouliční prodej se objevil počátkem 19. století. (…) Noviny 

tohoto nového typu byly laciné a v důsledku toho i masově dostupné, 

nepředpokládaly vyšší vzdělání, mohl jim rozumět každý. Používaly nápadné titulky, 

velké ilustrace, a s technickým rozvojem také fotografie a barevný tisk. Postupně se 

slovo bulvár stalo synonymem pro neseriózní, neověřený, hovící vkusu ulice, laciný a 

pokleslý typ novin či časopisů.“  (Osvaldová, Halada, 2007: 34-35) 

 

Z výše uvedeného je patrné, že význam slova bulvár etymologicky odkazuje 

k novinám prodávaným na ulici. Tento způsob distribuce je však dnes již ojedinělý a 

je spojován spíše s rozdáváním bezplatných deníků, než s bulvárním tiskem. 

V českém prostředí prodává bulvární tisk většinu svých výtisky v novinových 

stáncích (na rozdíl od seriózního tisku, který je více závislý na předplatném). 

(Trampota – Končelík 2011: 266) 

 

Poněkud výstižněji se zde jeví etymologický rozbor přívlastku „bulvární“, 

který se snaží o bližší specifikaci souběžně s anglickým pojetím termínu: 

 

„bulvární - … neznamená ani v žurnalistice pouze noviny prodávané na ulici, ale 

obecně jakékoli neseriózní médium, které přináší neověřené informace, specializuje 

se pouze na senzace a podává je jednoduchou a zábavnou formou, která nenutí 

k přemýšlení, ale pouhé konzumaci (novináři bulvárů mají dokonce předepsanou 

poměrně omezenou slovní zásobu, aby byla pochopitelná co nejširšímu publiku). 

Bulvár také často směšuje realitu s iluzemi a preferuje skandály a neštěstí, které 

prezentuje jako nejdůležitější zprávy.“ (Osvaldová, Halada, 2007: 35) 
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           Dalším termínem, který je vhodné blíže vysvětlit, je konkrétně „bulvární 

tisk“. Bulvární tisk neboli tabloid (anglický výraz) je odvozen od původního 

tištěného formátu a způsobu zpracování informací ve zhuštěné formě. Označení 

„tabloid" bývala obchodní známka kondenzovaných léků. (Osvaldová 2004) Tato 

formální odlišnost však není pro české prostředí relevantní, neboť nebulvární tituly 

většinou nemají jiný formát než tituly bulvární. (Trampota – Končelík 2011: 266) 

 

„V současnosti se v anglickém prostředí pro tuto kategorii tisku používají pojmy 

penny press, yellow press, popular press. (…) Záměrem vydavatelů bylo získat 

nabídkou levnější ceny co největší počet čtenářů z nižších vrstev společnosti, neboť 

předpokládali, že tito noví zájemci nejsou dosud odběrateli žádného tisku a mají jiné 

zájmy než čtenáři seriózního tisku. (…) Novým čtenářským skupinám bylo třeba 

přizpůsobit nejen grafickou úpravu, ale především výběr zpracování obsahu tisku. 

V českých zemích se masový tisk rozvíjel ve 20. letech 20. století. Jeho rozvoj byl 

v českých zemích přerušen na počátku 2. světové války a obnovil se na počátku 90. 

let 20. století. Úsilí vydavatelů po co nevyšším zisku vede k nivelizaci českého tisku 

směrem k obsahům poutavým pro široké (masové) publikum.“ (Reifová 2004: 287-

288) 

          

           Bulvární tisk se specializuje na osudy obyčejných lidí (human interest story) 

podávané dramatickým a senzacechtivým způsobem. Dále se zaměřuje na zločiny, 

katastrofy, krize, skandály, války a slavné osobnosti. (McQuail 2009: 42) Má 

v podstatě tři základní funkce – první funkcí je informovat a zároveň pobavit čtenáře, 

druhou je prodat co nejvíce kopií a třetí funkcí je získat co nejvíce inzerentů. 

(Malovic - Vilović 2004: 6) Podle kulturálního teoretika Johna Fiskeho je hlavním 

tématem bulvární žurnalistiky obecně prolínání veřejného a soukromého života. 

Bulvár bývá někdy skeptický, jindy moralisticky vážný. Jeho tón je populistický, 

jeho forma popírá jakýkoli stylistický rozdíl mezi fikcí a dokumentem, mezi 

zprávami a zábavou. (Fiske 2000: 48) 
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2 Bulvární tisk ve světě 

Bulvární či populární tisk se ve světě vyvíjel různým způsobem v závislosti 

na celé řadě faktorů (historických, socioekonomických, kulturních) a v jednotlivých 

zemích má proto odlišné podoby a postavení na mediálních trzích. Jejich bližší 

určení přinášejí Hallin s Mancinim (2008), kteří se ve své publikaci věnují systémům 

médií v postmoderním světě. Představují tři modely vztahů mediálních a politických 

systémů v Severní Americe a západní Evropě, přičemž neopomíjejí ani vývoj 

masového a bulvárního tisku.  

 

2.1 Země severoatlantického modelu  

Zajímavé je zcela nepochybně srovnání novinového trhu ve Velké Británii a 

Spojených státech amerických v rámci tzv. Severoatlantického (liberálního) modelu4, 

který se od sebe v řadě ohledů odlišuje, a není tedy zcela správné hovořit o 

„angloamerickém“ modelu žurnalistiky. (Hallin – Mancini 2008: 96) Rozdíly se 

týkají také bulváru a populárního tisku, které jsou v této práci ústředním tématem, 

proto budou následně blíže popsány. 

Británie měla v raném vývoji komerčního tisku s masovým nákladem třídně 

sofistikovaný novinový trh, který charakterizoval silný rozdíl mezi tzv. seriózním 

tiskem se čtenářskou obcí převážně ze střední třídy a senzacechtivým bulvárem, 

který se dále rozlišoval na tituly „středního trhu“ a tituly „masového trhu“. Oproti 

tomu ve Spojených státech převládaly regionální listy, které četli čtenáři napříč 

sociálními třídami. Výjimku tvořil newyorský trh srovnatelný s britským novinovým 

trhem (s nejvyšším nákladem dominují Post a Daily News). Kromě New Yorku jsou 

bulvární listy také v dalších velkoměstech (např. v Chicagu, Bostonu). Tento rozdíl 

mezi severoamerickým5 a britským trhem je možné spatřovat ve skutečnosti, že 

Británie má celostátní novinový trh, jenž je schopný uživit řadu novin s různou 

segmentací. Spojené státy, stejně jako Kanada, mají především regionální novinové 

trhy, protože jejich rozlehlost dlouho technicky neumožňovala existenci celostátních 

deníků. (Hallin – Mancini 2008: 231) 

                                                           
4 Tento model zahrnuje kromě jmenovaných Spojených států amerických a Velké Británie ještě 
Kanadu a Irsko. (Hallin – Mancini 2008: 97) 
5 Hallin s Mancinim podotýkají, že tento trend se týká kromě USA také Kanady, proto výraz 
„severoamerický“ 
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Britské bulvární tituly jsou často označovány za paradigmatický příklad 

bulvárních listů, ovšem ve skutečnosti je situace v Británii zcela odlišná od ostatních 

analyzovaných zemí, kterými se Hallin s Mancinim zabývali (2008: 186). Britský 

novinový trh je unikátní jasnou diferenciací na seriózní a masové (bulvární) tituly, 

jež na trhu dominují. (Hallin – Mancini 2008: 232) 

 

2.2 Země středomořského modelu 

Naprosto odlišná situace je u zemí zasazených do středomořského 

(polarizovaně pluralitního) modelu6. Ve středomořské oblasti prakticky chybí 

bulvární nebo populární tisk (výjimku tvoří France Soir, jehož náklad však v průběhu 

let výrazně poklesl, a zdaleka se nejedná o tak senzacechtivý bulvár, jakými jsou 

britské bulvární listy). Ve Španělsku měl snahu bulvár zavést německý vydavatel 

Axel Springer, ale jeho pokusy byly neúspěšné. Roli populárního tisku zde částečně 

zastupují sportovní deníky, které mají ve všech zemí jižní Evropy silné postavení a 

určitým způsobem se také zaměřuje na celebrity a lidsky jímavé příběhy. (Hallin – 

Mancini 2008: 124 – 125) 

 

2.3 Země severo/středoevropského modelu 

V zemích spadajících pod severo/středoevropský (demokraticko-

korporativistický)7 model bulvár ve smyslu „populárních“ novin s masovým 

nákladem existuje a v řadě z nich dokonce zaujímá význačnou pozici. Ovšem ve 

srovnání s bulvárními tituly v Británii nezaujímá tak centrální postavení, ve většině 

demokraticko-korporativistických zemí převažuje náklad seriózního a regionálního 

tisku. Oproti britskému bulváru zde však bulvár není zdaleka tak senzacechtivý. 

Britskému bulváru se přibližují německý Bild (třímilionový prodaný náklad8) či 

rakouský Kronen Zeitung (necelý milionový náklad9).  (Hallin – Mancini 2008: 186 

– 187) 

 
 

                                                           
6 Tento model zahrnuje Francii, Řecko, Itálii, Španělsko a Portugalsko. (Hallin – Mancini 2008: 97) 
7 Tento model zahrnuje skandinávské země, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Belgii a Nizozemsko. 
(Hallin – Mancini 2008: 97) 
8 Údaj za poslední čtvrtletí roku 2010. Viz: <http://www.axelspringer-mediapilot.de/portrait/BILD-
BILD_671014.html> 
9 Údaj za první pololetí roku 2010. Viz: <http://www.kroneanzeigen.at/> 
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3 Zasazení bulvárního tisku do českého prostředí 

Česká republika patří do jistého geokulturního prostoru, kdy je vklíněna 

mezi prostor Německa a Rakouska, ve kterém má bulvár odlišnou tradici (většinou se 

nesnaží narušovat soukromý prostor politiků), než je tomu v Anglii, Francii (čtenáři 

jsou zvyklí na fotografie prezidentů ve spodním prádle) či Itálii (zde bulvární deníky 

neexistují). V tomto prostoru bývá dobře dělaným masovým médiím přisuzováno pět 

pozitivních sociálních funkcí: (1) seznamují lidi, kteří většinou moc nečtou, 

s nejdůležitějšími politickými problémy ve zjednodušené formě, (2) přinášejí 

bezplatný sociální servis pro nemajetné vrstvy obyvatelstva, (3) stimulují kult 

úspěšnosti mezi širším obyvatelstvem, (4) uspokojují potřebu po krvi a sexu u 

některých skupin obyvatel, (5) mívají nejdelší a nejlépe redakčně zpracované 

sportovní zpravodajství.  (Hvížďala 2005: 213)   

 

3.1 Charakteristiky českého bulváru 

 Uvedené charakteristiky bulvárního média dle Osvaldové a Halady 

(neověřené informace, senzace, které nenutí k přemýšlení, ale jen ke konzumaci) se 

v prostředí českých novin dají pravděpodobně nejlépe aplikovat na deníky Blesk a 

Aha! vydavatelství Ringier Axel Springer CZ, či již zaniklé deníky Šíp, Impuls nebo 

Super10. Přesto je dobré přiblížit některé hlavní atributy, které tato bulvární periodika 

jednak identifikují a zároveň jim pomáhají k získání svých čtenářů a udržení jejich 

zájmu. 

 

                                                           
10Deník Super vydávaný firmou e-Media vstoupil na český mediální trh v dubnu roku 2001, kvůli 
finančním potížím skončil v červenci 2002. Viz: 
<http://ekonomika.idnes.cz/ekoakcie.aspx?r=ekoakcie&c=A020717_224114_ekoakcie_pol> 
Působení deníku Impuls, jehož vydavateli byly společnosti Mediaprint & Kapa Pressegrosso, bylo 
mnohem kratší, přesto poněkud komplikovanější. Od počátku vzniku, tedy května 2003, si na název 
stěžovali majitelé Radia Impuls, kteří celý spor předali soudu. Ten v září 2003 nařídil přestat Deník 
Impuls vydávat. Vydavatelé však nařízení pochopili po svém a okamžitě deník přejmenovali na 
Inpuls. Viz: <http://zpravy.idnes.cz/denik-impuls-ma-zakaz-vychazi-inpuls-dsi-
/domaci.asp?c=A030929_123421_domaci_has> Ani to však nepomohlo a deník kvůli finančním 
problémům a soudním sporům v říjnu 2003 zanikl.  
Nejdéle se v konkurenci udržel deník Šíp vydavatelství Vltava-Labe-Press, který začal vycházet 
v říjnu 2005. Kvůli poklesu nákladu a čtenosti se vydavatelství rozhodlo od dubna 2009 přeměnit 
deník na týdeník Šíp Plus se stejnou cílovou skupinou. Týdeník vychází doposud a pokračuje ve 
stopách svého předchůdce. Viz: <http://www.novinky.cz/domaci/161137-denik-sip-se-zmeni-v-
tydenik.html> 
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3.1.1 Grafika 

Primárním atributem je zcela jistě výrazná grafika novin, a to nejen na 

titulní straně. Bulvár je totiž obecně mnohem více zaměřen na oko než na intelekt. 

(Koubská 2002: 1) Noviny tištěné v bulvárním stylu musí být přitažlivé v novinovém 

stánku, musí čtenáře zaujmout a nalákat už na první pohled. Neboť jak zní jedno ze 

základních marketingových hesel, právě „obálka prodává“. Proto titulní strana 

připomíná spíše plakát, kde dominuje velká fotografie a nadpis odkazující k 

samotnému příběhu. Fotografie okupuje mnohem více prostoru, než je tomu u jiných 

segmentů deníku. (Becker 2000: 139) Vydavatelé tisku obecně jsou si již od konce 

19. století vědomi toho, že fotografie vydá za tisíc slov a z pohledu prodeje ještě za 

víc. (Postman 2010: 93) Protože obrazová fotografická zpráva přináší možnost vidět 

událost na vlastní oči, spoluprožívat ji, být při tom a také bezprostředně a bez 

informačních šumů události porozumět. Ovšem stále si mnoho čtenářů neuvědomuje, 

že fotografie může dnes také jednoduše vzniknout v počítači, a to, co se jeví jako 

skutečnost, může být jen klam a iluze. (Osvaldová 2001: 88-89) V souvislosti 

s fotografií, která, jak již bylo zmíněno, je hojně využívaným prostředkem pro 

reprodukování událostí v bulvárních médiích, hovoří Postman o její funkci 

pseudokontextu:  

 

„Pseudokontext je struktura, jež má roztříštěným a bezvýznamným informacím dodat 

zdání použitelnosti. Způsobu použití, který pseudokontext nabízí, však nepředstavuje 

čin, řešení problému ani dosažení změny. Je to jediná možnost, jak použít informaci, 

která nemá k našemu životu přirozený vztah. A takovou možností je samozřejmě 

zábava.“ (Postman 2010: 94) 

 

Zároveň je design titulní strany bulvárního deníku většinou tvořen velkými, křiklavě 

červenými titulky, hovořícími o nějaké senzaci. K nim je přiřazena korespondující 

fotografie, dokreslující článek.  

Mimo titulní stranu je obsah bulvárních novin tvořen většinou krátkými, 

stručnými příběhy, které využívají dikce senzace, a jsou doprovázeny velkými 

písmeny, fotografiemi či ilustracemi, které nad textem převažují. (Lima 2009) Každá 

strana většinou obsahuje pouze jednu či dvě hlavní zprávy, zbytek strany vyplňují 

krátké zprávy a především inzerce. Texty jsou krátké, emotivně laděné, často psané 

hovorovou češtinou, plné citoslovcí, vykřičníků, otazníků.         
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Zatímco tón seriózních novin je věcnější, věty jsou delší, v bulváru jsou 

věty kratší a novináři se snaží zprávy zjednodušit tak, aby byly přístupné pro čtenáře 

s různým stupněm vzdělání. (Metyková – Waschková Císarová 2009: 727) 

 

3.1.2 Výběr témat 

Za nejčastější témata je možné kromě skandálů označit drby, kriminalitu, 

černou kroniku a také sex. V českých bulvárních denících Blesk a Aha! pak není 

nouze ani o „skutečné“ příběhy či reportáže o zvířátkách, které mají zřejmě vlnu 

negativních emocí z předchozích zpráv zmírnit. Právě vyvolávání emocí, ať už 

negativních či pozitivních, by se dalo označit za druhý atribut. Bulvár jednoznačně 

klade důraz na citové ladění článků. A začíná s tím hned u samotných titulků zpráv, 

které jsou často nejednoznačné či dvojsmyslné za účelem přilákání pozornosti. Až po 

přečtení čtenář zjistí, že jsou také velmi zavádějící. Pravdou ovšem je, že ne vždy si 

čtenář text vůbec přečte. Právě na to redaktoři těchto periodik spoléhají a titulky i 

jejich obsah tomu přizpůsobují.  

Velmi důležitým, ne-li nejdůležitějším, a výnosným marketingovým 

artiklem je uveřejňování zpráv o celebritách a pseudocelebritách11. Bulvár publikuje 

senzační informace o soukromém životě prominentů. Čím význačnější osoba a 

šokující zpráva, tím lépe. (Malovic - Vilović 2004: 2) Čtenáři si zvykli celebrity 

pravidelně vídat na titulních stranách, dozvídat se o tom, jak žijí a s kým, kdo koho 

podvádí či svádí, kdo komu co závidí apod. Erotika ani sex nejsou v tomto případě 

tabu. Právě naopak. Jak výstižně prohlásil britský žurnalista John Ryan: „Bulvár je 

žurnalistický produkt, který primárně pojednává o třech „s“: skandál, sex a sport.“ 

(Malovic - Vilović 2004: 6) A když se tato tři „s“ propojí, úspěch je téměř zaručen.12 

 
                                                           
11 Slovo celebrita pochází z lat. celebritas = sláva, pověst, proslulost, renomé. A zatímco dříve byly 
pojmem celebrita označovány významné a proslulé osobnosti. viz latinský překlad, v současnosti je za 
celebritu považován téměř každý, o koho se zajímají média. Proto je třeba hovořit v souvislosti 
s bulvárními deníky také (a především) o pseudocelebritách neboli nepravých celebritách, lidech, kteří 
nejsou z pohledu skutečného významu slova nijak proslulí, ani významní, netvoří elitu národa, pouze 
se pohybují ve světě showbyznysu. Mezi takové pseudocelebrity můžeme zařadit např. zpěváky 
z různých talentových soutěží, modelky či začínající herce z nekonečných seriálů. Tento jev je 
výhodný pro obě strany – tím, že se pseudocelebrita dostane do bulváru, je pro ni zaručena publicita, 
tím pádem je o ni větší zájem a bulvár má zaručen vyšší čtenost. V momentě, kdy se okouká, či 
přestane být pro média zajímavá (a tím pádem nevýnosná), stane se nezajímavou i pro čtenáře, 
nahradí ji někdo jiný a proces se opakuje. Viz: <http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=celebrita> 
12 Jako př. je možné uvést medializaci manželské nevěry světové golfové jedničky Američana Tigera 
Woodse v roce 2009 
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3.1.3 Titulky 

Při hlubším zamyšlení nad údernými úspornými titulky používanými 

v bulvárních médiích si lze snadno domyslet, kde se zřejmě redaktoři inspirovali – u 

sloganů reklam.  

Reklamy totiž dramaticky změnily způsoby projevů: vše je řečeno ve třiceti vteřinách 

a mnohdy dokonce v méně než deseti vteřinách. Tento styl, se kterým generace 

vyrůstaly, se přenesl i na půdu novin. Vše je řečeno přímo, vše je viděno na první 

pohled. Titulky a layout se staly zprávami samy o sobě, člověk ani nemá zapotřebí 

číst článek. (Malovic - Vilović 2004: 5) 

 

3.1.4 Hlavní zpráva 

Co se týká výběru hlavních zpráv na titulní stranu bulvárních listů, snaží se 

redaktoři především ohromit, což souvisí se zmíněnou snahou o vzbuzení emocí. 

Zpráva musí být nečekaná, překvapivá, senzační či dokonce převratná. Týká se buď 

naprosto nového tématu, nebo jen objasňuje nové skutečnosti něčeho, o čem již byla 

řeč, a co je již známé. Je samozřejmé, že takového „sólokapra“ se nepodaří objevit 

pro každé vydání, proto používá bulvár jiné praktiky, jak čtenáře na titulní stranu 

nalákat a jak před čtenáři předstírat, že přináší exkluzívní informace opravdu každý 

den. Mezi takové praktiky patří fotomontáže, díky kterým je snadné připravit 

nějakou zajímavou a pikantní zprávu, zveličování banálních zpráv, které by si bez 

„omáčky“, kterou jim bulvár přidá, nezasloužily titulní stranu apod. Těmito způsoby 

se bulvár snaží přesvědčit čtenáře o tom, že se každý den děje něco výjimečného a 

pro něj podstatného. A dozvědět se to může jen díky bulváru. 

 

3.1.5 Emoce 

Také z celkového výběru témat je patrná snaha o vzbuzení čtenářových 

pocitů. Bulvár je plný článků o katastrofách, loupežích, vraždách – hledá podobné 

případy, vyvolává v lidech nejenom strach, ale často také paniku zveličováním a 

konstruováním teorií. Cílí na to, čeho si čtenáři cení a o co se strachují – zdraví, 

potažmo život, rodinu, peníze.  
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4 Vývoj bulváru v českých zemích 

Přestože je tato diplomová práce věnována změnám v českých denících 

v letech 1995 – 2010, bude v této kapitole ve stručnosti představena historie 

bulvárního tisku v českých zemích. 

 

4.1 Počátky bulváru  

K rozvoji bulvárního tisku v českých zemích došlo v meziválečném období 

a významnou měrou k tomu přispěla česká a slovenská buržoazie snažící se o 

vybudování silného a působivého tisku, který by sloužil jejím obchodním i 

politickým zájmům. Budovala proto velké tiskové podniky za účelem přinášet co 

největší zisky. Buržoazní tisk se tedy takto změnil v kapitalistický průmysl. 

(Beránková a kol. 1988: 55) Již v tomto období docházelo ke komercializaci tisku, 

soupeřily mezi sebou politické strany, kterým patřila většina novin a časopisů, a 

především tiskové koncerny, což vedlo k tvrdému konkurenčnímu boji o získání 

přízně čtenáře. Mezi formy takového boje za první republiky patřilo například 

cenové podbízení, zveličování nákladu listu s cílem přilákat inzerenty či nenormální 

systém ve vydávání listů - v Praze bylo možné koupit večerník ráno a noviny 

následujícího dne již večer. (Beránková a kol. 1988: 57) 

Nástup bulváru je spjatý s komerčním koncernem Tempo podnikatele a 

politika Jiřího Stříbrného, který jej založil spolu se svým bratrem ve druhé polovině 

20. let. Stříbrný byl do roku 1926 jedním z čelních reprezentantů socialistické strany, 

po několika aférách byl však ze strany vyloučen. Bulvární tisk se proto rozhodl 

použít proti těm, kteří za jeho politickým pádem údajně stáli. (Končelík a spol. 2010: 

52 - 53)  

Podnik se zaměřoval především na vydávání bulvárních novin, jež kladly důraz na 

senzace, mravní špínu a reakční ideologii. (Beránková a kol. 1988: 56) Svou 

produkci zprostředkovával co nejširším, převážně velkoměstským lidovým masám. 

Mezi takové noviny patřil Večerní list, Polední list či Expres. Pro svůj obsah, 

jakými byly kriminální zločiny včetně brutálních vražd, milostné aféry, skandály 

celebrit a také zmiňované útoky proti prvorepublikovým politikům, se listy často 

stávaly terčem cenzury. (Končelík a spol. 2010: 53)  
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Ačkoli se Tempo stalo symbolem prvorepublikového bulvárního tisku, 

bulvarizace se promítala i do seriózních listů a týkala se především velkých 

pražských večerníků. (Končelík a spol. 2010: 53)  

Další vývoj bulváru byl potlačen v období nacismu, který zakazoval 

všechny neoficiální snímky a informace, vzápětí obdobím totality. (Hvížďala 2005: 

213) K jeho obnovení došlo až na počátku 90. let.       

 

4.2 Bulvární deníky po roce 1989 

Významným faktorem polistopadové éry byly kulturní změny, které 

ovlivnily to, o čem chtějí lidé v postkomunistických zemích číst. Na trhu se po 

revoluci objevily pro české čtenáře dosud neznámé formáty, tematicky profilované 

časopisy a právě bulvární periodika. Ta nabídla nový typ novinářského obsahu 

s mezinárodními i domácími drby, informacemi o celebritách, módě, lidsky jímavé 

příběhy. (Gulyás 2003: 100)  

 

Ucelené shrnutí vývoje bulvárních deníků na českém trhu přináší Hvížďala 

(2011: 82 – 85). 

Nejvýznamnějším standardním bulvárem, který přišel po roce 1989 na český trh, byl 

v roce 1992 deník Blesk vydavatelství Ringier. Ten se řídil švýcarsko-německými 

normami bulváru. Přestože se jeho náklad potýkal s počátečními výkyvy, začal brzy 

stoupat.  

Za prvního vážného konkurenta Blesku byl považován deník Expres 

vydavatelství Práce založený ještě rok před Bleskem, tedy v roce 1991. V polovině 

devadesátých let začal Expres deníku Blesk ubírat čtenáře, což vydavatelství Ringier 

vyřešilo jednoduchým způsobem – Expres koupilo a jeho vydávání ihned zastavilo. 

Dalším bulvárním deníkem, který se objevil na stáncích, byl v roce 2001 

deník Super (viz 10) s podtitulem „noviny, které musíte mít“. Ten se ovšem vážnější 

konkurencí pro Blesk nestal a již po roce zaniknul. Během jediného roku na sebe 

však dokázal upozornit dvěma kauzami, které otiskl, a díky kterým dosáhl 

rekordního prodeje. První z nich byly fotografie nahé političky Petry Buzkové, 

druhou poté šíření drbů o hercích Libuši Šafránkové a Josefu Abrhámovi.  

V roce 1993 byl založen deník Impuls (viz 10). Už od počátku svého 

uvedení mu však mediální odborníci nedávali příliš nadějí. A skutečně se jejich slova 
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potvrdila, když bylo jeho vydávání po necelém půlroce zastaveno s mnoha 

milionovou finanční ztrátou.  

V české bulvární krajině začal od roku 2005 vycházet další deník. A to, 

když vydavatelství Vltava Labe Press proměnilo Večerník Praha v klasický bulvár s 

názvem Šíp (viz 10). Ten měl oproti Blesku ještě více obrázků, většinou byl o 

polovinu kratší a používal na titulní straně ještě emocionálnější výrazy. Přestože to 

vypadalo na konkurenceschopného rivala deníku Blesk, ani Šíp nevydržel a kvůli 

klesajícímu nákladu byl v roce 2009 přeměněn na týdeník Šíp Plus, který se zabývá 

stejnou tematikou jako jeho předchůdce.  

Zatím posledním bulvárním listem, který se začal vydávat, je deník Aha! 

Ten vstoupil na trh v roce 2006 přerodem z nedělníku Aha. Šéfredaktorem se stal 

bývalý zástupce šéfredaktora Blesku. Deník Aha! měl od počátku ambice zaplnit na 

trhu s deníky prostor mezi Bleskem a Mladou frontou DNES. Ovšem to se nestalo. 

Deníku Aha! začal klesat prodej, stejně tak ovšem i Blesku. Následoval tedy další 

odkup konkurenta – Ringier se tímto obchodem zbavil soupeře a stal se jediným 

vydavatelem bulvárních deníků (Blesk a Aha!) v České republice.  

  

O zavádění bulváru do české mediální krajiny hovoří také Šoltys (Šoltys 

2004: 262), který se věnuje konkrétně počátkům deníku Blesk:  

 

          „Nově vzniklá redakce Blesku měla šedesátistránkový návod, jak mediované 

obsahy zbavit slov s minulostí, terminologicky přesných a sociálně závažných. 

Textové vzorce měly být odlehčené, témata kratochvilná a chytlavá, informace 

podávané nesložitě a texty vlastně bez závěrů. Před vyjitím prvního čísla vznikla dvě 

čísla pilotní na zkoušku, která byla velmi přísně vyhodnocována aplikováním zásad z 

návodu. Najatí redaktoři se zpočátku bránili tomuto obsahovému i jinému 

vyprazdňování textů, ale bylo jim to málo platné. Neikonický i ikonický newspeak se 

tvrdě trénoval.“  
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5 Bulvarizace a jevy s ní spojené 

Po bližším představení toho, co je to bulvár a jak nahlížet na bulvární 

deníky v českém prostředí, je teď nasnadě zabývat se hlouběji samotným termínem 

bulvarizace, který je důležitým prvkem této diplomové práce, a s ním spojených 

jevů.  

 

5.1 Bulvarizace 

Vysvětlením pojmu bulvarizace se zabývalo mnoho autorů. Je možné říci, 

že se v podstatě jedná o postupné smazávání hranic mezi tzv. seriózním tiskem 

(„quality press“), definovaným Sparksem jako velkoformátové noviny, které se 

zabývají reportážemi do hloubky, často s vážným tónem, na vyšší jazykové úrovni, a 

kterým dominují národní i mezinárodní události, politika a business (Malovic - Vilović 

2004: 1 - 2), a bulvárem, který byl již více popsán na předchozích stranách. Seriózní 

tisk tedy v tomto případě směřuje k senzačnějšímu, jednoduššímu a neodpovědnému 

obsahu. (McQuail 2009: 42 – 43) „Bulvarizace znamená úpadek tzv. hard news, 

neboli seriózních zpráv, a nárůst infotainment“13. (Esser 1999: 292) Z toho vyplývá, 

že je více prostoru věnováno showbyznysu, nejrůznějším skandálům na úkor 

vážnějšího zpravodajství jako např. politické zprávy, umění či události ze světa. 

(Barnett 1998: 2) 

Co v sobě bulvarizace zahrnuje, je možné shrnout do tří bodů (Volek 2010: 

2): zaprvé nárůst zpráv nedostatečně zajímavých pro uveřejnění v novinách; zadruhé 

bulvarizace znamená, že populární a bulvární elementy druhořadé zajímavosti ve 

zprávách jsou vědomě či nevědomě umísťovány do popředí a že se obsah zpráv stále 

více odchyluje od svého skutečného původu. Zatřetí proces bulvarizace zpráv 

znamená méně zahraničního zpravodajství, menší zájem o politiku a ekonomii, ale 

větší zájem o lidsky jímavé a zábavné příběhy, sport, skandály a soukromí lidí.   

          Bulvarizace může být chápána jako mikro- či makroškálový proces. Na 

mikroúrovni je možné na ni nahlížet jako na fenomén médií vyžadující revizi 

tradičních novin a ostatních médií, řízených preferencemi čtenářů a obchodními 

požadavky. Na makroúrovni může být bulvarizace viděna jako sociální fenomén, 

                                                           
13 výraz „infotainment“ vznikl spojením dvou anglických slov „information“ a „entertainment“ = 
infozábava; jde o spojení a propojení informací a zábavy; někdy však jen vybuzení emocí: úžas, 
překvapení, zhrození se, potěšení, nadšení. Viz: <http://www.mediaguru.cz/medialni-
slovnik/i/1596.html>  
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podněcující a zároveň i symbolizující hlavní změny ve zřízení společnosti (např. 

přikládání menšího důrazu na vzdělání a většího na politický marketing). (Esser 

1999: 293)  

 

5.2 Infotainment 

Výrobci zpráv jsou v současnosti nuceni k tomu, aby se čím dál tím více 

orientovali na sledovanost, a podřídili novinářský závazek „informovat“ úkolu 

„zabavit“, který je k publiku přívětivější. Výsledkem těchto tlaků je exploze 

infotainmentu – žurnalistiky, ve které zábavné hodnoty převažují nad informačním 

obsahem. (McNair 2000: 4) 

Na vznik infotainmentu u tištěných médií měl bezesporu vliv zrod televize a 

styl jejího zpravodajství, který má stejně jako celý televizní program především 

bavit. Má diváka udržet u obrazovky, pomyslně ho přenést do říše zábavy a 

nekonečné show, ve které nemusí myslet na každodenní starosti a problémy. Tento 

způsob zpravování se z televize přenesl také na půdu rozhlasu a posléze i do tisku. 

„Zábava je zastřešující ideologií veškeré televizní komunikace. Nezáleží na tom, co 

je předmětem zobrazení a jaký je úhel pohledu; nad vším se vznáší předpoklad, že 

nám to má přinášet především zábavu a potěšení. (…) Řečeno bez obalu, zprávy jsou 

žánrem sloužícím zábavě, nikoli vzdělání, reflexi či katarzi.“ (Postman 2010: 105 – 

106)  

Postman v souvislosti s televizním zpravodajstvím užívá pojem 

dezinformace, což je podle něj zavádějící informace, tedy „nepatřičně užitá, 

nepodstatná, útržkovitá nebo povrchní informace, která vytváří iluzi, že něco víme, 

ale ve skutečnosti nás od poznání odvádí.“ V tomto smyslu hodnotí zábavný 

charakter televizního zpravodajství, který vede k tomu, že vlastně ani nevíme, co 

znamená být dobře informován, a jak se vymanit z neznalosti. (Postman 2010: 125 – 

126)  

Jak již bylo zmíněno, infotainment jednoznačně preferuje zábavnost před 

užitečností sdělení. V tištěných médiích se vyznačuje atributy jako je typická 

barevnost, neúměrně velké fotografie, zvětšené titulky, kratší články a míchání 

irelevantních sdělení s vážnými články. Typické je také užití personifikací problému 

či událostí při zpracování a subjektivní žurnalistika. Pro infozábavu není podstatná 

úplnost, ani pravdivost, často se v ní směšují kusé informace s drby a totální fikcí ve 
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snaze udělat zprávy co nejzajímavějšími. Proto jsou upřednostňovány zprávy o 

katastrofách a zločinech, kuriozity, příběhy o zvířatech a hvězdičkách, střídají se 

veselá sdělení s nepříjemnostmi. A pokud jde o lidi, nejde o jejich názor, ale jen o 

publicitu, uveřejnění. Při výběru a zařazení témat rozhoduje trh, nikoli to, co je 

podstatné pro život čtenářů. V tomto smyslu se čtenáři skutečné sdělení vyhýbá, 

protože je moc komplikované a mohlo by jej odradit od čtení, resp. nákupu novin. 

„Bulvární žurnalistika, stejně jako infozábava, je především bojem o peníze, čas a 

důvěru čtenářů, jen trochu jinými prostředky.“ (Hvížďala 2005: 126 – 127)  

Infotainment je v současnosti značně využíván a rozvíjen u internetového 

zpravodajství, které svou interaktivní činností, okamžitému přístupu k informacím, 

přímého propojení a možností aktivního zapojení čtenáře skrze diskuze a blogy 

bezesporu pozměnil principy novinářské žurnalistiky.  

Negativním důsledkem infotainmentu je především to, že se jím mění 

výběrový filtr médií. Pro zařazení do zpráv je důležité hlavně to, co je zábavné. 

Dochází k posouvání hranic mezi zábavou a informací. A informativní složka zprávy 

je odsouvána takzvaně na druhou kolej. (Trampota 2006: 161) 

 

5.3 Popularizace 

Nárůst infotainmentu je patrný také u dalšího procesu, kterým procházejí 

některé seriózní noviny, a tím je popularizace. Přestože je někdy bulvární tisk 

v anglofonním prostředí souhrnně označován jako „popular press“, není toto 

pojmenování zcela přesné. Je třeba odlišovat tisk populární a bulvární, a to i na české 

mediální scéně.  

Popular press, v překladu populární noviny, je označení pro tisk lidový, oblíbený, 

určený pro masy. Dříve to byly noviny, které byly prodávány kameloty na ulicích, ne 

formou předplatného. Směřovaly k masovému čtenáři, sice gramotnému, ale málo 

vzdělanému publiku. Je to tedy produkt poloviny devatenáctého století. (Osvaldová 

2004) V současnosti je možné popularizaci (dle výše uvedené definice bulvarizace) 

označit za proces, během kterého se původně seriózní noviny transformují v noviny 

lidové, noviny pro masy, cílí na větší skupinu čtenářů, a to především přizpůsobením 

svého obsahu. Témata i jejich zpracování jsou vybírána dle své atraktivity, často za 

účelem pobavení. (Cífka 2005: 15) 
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5.4 Dumbing down 

S pojmem bulvarizace je často spojován také termín dumbing-down14, který 

byl poprvé použit Stevenem Barnettem k vyjádření způsobu, jakým média prezentují 

politiku paralelně k populární kultuře. Rapidně ubylo politických článků, hlubokých 

analýz, debat a naopak přibylo zpráv o soukromí politiků a aférách.  

Bulvární žurnalistika snižuje standardy veřejného diskurzu. Stává se z ní hrozba 

demokracie, pěstuje v lidech cynismus a ztrátu zájmu o politiku tím, že ignoruje 

opravdové politické problémy ve prospěch povrchních politických skandálů. (Lima 

2009)         

 

5.5 Komercializace 

Bulvarizace je úzce provázána dalším jevem, a to komercializací, která se 

dotkla také medií a která je jednou z příčin jejich bulvarizace. 

 

„Termín „komercialismus“ se začal používat pro označení důsledků, které má pro 

ten typ mediálních obsahů, jež jsou masově produkovány a „tržně realizovány“ jako 

zboží, i pro vztahy mezi dodavateli a konzumenty médií. (…) Komercializovaný obsah 

má (…) sklon orientovat se více na obveselení a pobavení, je povrchnější, neklade na 

příjemce žádné nároky, je konformní, spíše nepůvodní a standardizovaný“ (McQuail 

2009: 137) 

 

K takové situaci dochází v případě, kdy jsou média organizována jako 

soukromý podnik, a tím pádem mohou být jejich ekonomické ohledy a veřejná role 

postaveny proti sobě. Je možné, že vítězí dramatizace a senzačnost, personifikace, 

přílišné zjednodušování a nesouvislost zpravodajství, jež mohou být důsledkem 

usilovné snahy o to, vyrábět cenově výhodné zprávy, nacházející značný ohlas u 

masového publika. Ekonomické a politické cíle se projevují nejen u vlastníků a 

řídících pracovníků masových médií, ale také u samotných novinářů, kteří se 

dostávají do konfliktu s veřejnou rolí, již by média měla plnit. (Schulz a kol. 2004: 

52) 

Dále vede komercializace médií k trivializaci a bulvarizaci, obsah je 

podřízen požadavkům trhu, dochází k vykořisťování „slabších“ konzumentů, snížené 
                                                           
14 výraz „dumbing-down“ je anglický termín a znamená degradaci obtížnosti, úpadek až ohlupování  
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kulturní integritě, nadměrnému spoléhání na reklamu a inzerci, je propagován 

spotřební způsob života, komodifikuje se kultura a vztahy k publiku. (McQuail 2009: 

139) Bulvarizace je tedy přímým důsledkem komercializovaných médií, nejčastěji 

prosazovaných tlakem inzerentů za účelem dosažení nárůstu čtenářů. (Esser 1999: 

291) 

  

Primární náplní současných novin jsou komercializované zprávy a články 

uzpůsobené tak, aby se zamlouvaly širokému publiku, bavily a udržely si čtenáře, 

jejichž pozornost může být prodána inzerentům. Výsledkem je, že články, které by 

mohly urazit, jsou ignorovány ve prospěch těch akceptovatelnějších a zábavnějších 

pro více čtenářů, že příběhy, které jsou nákladné k pokrytí, jsou často zlehčovány 

nebo ignorovány a události způsobující finanční riziko jsou ignorovány. To vede 

k homogenizaci novinového obsahu, k pokrytí „bezpečných“ témat a k redukci 

vyjadřovaných názorů a myšlenek. (Picard 2004: 61) Právě proto, že komercializace 

vede k homogenitě a opomíjí minority, které nepředstavují dostatečný reklamní trh a 

nejsou publikem, z něhož by mohly plynout zisky, dá se hovořit o jejím špatném 

vlivu na demokratické fungování médií. (McQuail 2007: 165)  

V této souvislosti, kdy se média (především ta soukromá) snaží aktivně 

získávat příjemce a prosadit se na trhu výběrem a zpracováním témat tak, aby 

vyhovovala potenciálním a stávajícím čtenářům, se hovoří o tržně řízené žurnalistice. 

Namísto tradičních poslání žurnalistiky je na první místo kladena funkce získání 

pozornosti příjemce. (Trampota 2006: 159) Narůstá konflikt mezi rolí novin jako 

služby čtenářům a zneužívání čtenářů k dosahování komerčních zisků. Také proto by 

nemělo být překvapivé, že veřejnost shledává noviny jako další druh businessu, který 

je více zainteresovaný ve svých vlastních ekonomických zájmech, než ve 

všeobecných zájmech těch, o kterých prohlašuje, že jim slouží. (Picard 2004: 54) 

Komerční média se snaží maximalizovat svůj příjem nejrůznějšími marketingovými 

strategiemi. Jedna z nich se týká formování obsahu a služeb za účelem přispění 

k tomuto cíli. Tam, kde shání příjmy z inzerce, může být strategií nabídnutí obsahu, 

který je „spřátelený“ se službami a zbožím, jež budou pravděpodobně inzerovány.  

(McQuail 1999: 134) 

Picard ve své studii analyzuje, proč vlastně ke komercializaci médií 

dochází. Jeho studie se sice týká primárně médií ve Spojených státech amerických, 

ovšem zcela jistě se dá přenést také do našeho prostředí. Za první příčinu 
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komercializace médií považuje stagnující trhy, za druhou nárůst konkurence o 

publikum ze strany jiných médií (např. vznik soukromých televizních stanic v České 

republice po pádu komunismu) a třetí příčinou jsou změny v preferovaných médiích 

u zadavatelů reklamy. (Picard 2004: 54) 
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6 Transformace českých médií po roce 1989 

Na tomto místě je dle mého názoru vhodné se alespoň částečně zabývat 

samotnou transformací médií těsně po listopadu 1989. Protože právě ta může pomoci 

lépe pochopit mnohé souvislosti a okolnosti, které k bulvarizaci českých deníků 

vedly.  

 

Až do roku 1989 sloužila česká média výhradně ke státní propagandě, byla 

přísně cenzurována, spravována a vlastněna státem. Až do té doby byla stejně jako 

polská či maďarská jakoby „ochromena“. Po revoluci nastalo období transformace, 

nová a neznámá éra, která s sebou kromě nabyté svobody přinesla také řadu úskalí, 

která si novináři v první chvíli ani neuvědomovali.  

Žurnalistické praktiky byly zpočátku ovlivňovány spíše občanskými než 

profesními hodnotami. A přestože obecně převládal entuziasmus ze svobody tisku, 

neznamenalo to pro novináře automaticky, že si mohou psát, co chtějí. Skončilo sice 

období cenzury, ale nastalo období zájmů zaměstnavatele, kulturních tabu apod. 

(Metyková – Waschková Císarová 2009: 728 - 729) 

Velmi záhy byla nezávislost převážena jinými faktory – finančními 

omezeními, zaměstnanci s vlastní agendou a také samotnými schopnostmi a 

kapacitami žurnalistů. (Metyková – Waschková Císarová 2009: 731) Novináři se 

domnívali, že po pádu komunismu budou mít absolutní svobodu v řízení své práce, 

ovšem velmi brzy narazili na tržní tlaky, které se staly důležitým limitujícím 

faktorem svobody, jenž ovlivňuje kvalitu výkonu. Zároveň je vhodné zmínit, že zde 

docházelo ke konfliktům mezi starou generací, tedy novináři pracujícími v médiích 

před rokem 1989, kteří se měli snažit hlídat profesní zájmy, a novou generací, tedy 

mladými novináři, kteří do médií vstoupili až po revoluci a kteří si měli hledět hlavně 

svých vlastních zájmů. (Metyková – Waschková Císarová 2009: 734)  

Obě strany byly konfrontovány dvěma klíčovými trendy, které přesahovaly nad 

rámec sféry českých médií, a to náhlým příchodem nových informačních a 

komunikačních technologií a posílením ekonomické a kulturní globalizace, jež 

významně urychlila proces komercializace celého mediálního sektoru. (Volek – Jirák 

2008: 359) 
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6.1 Tiskový zákon 

Zajímavé je, že nově nabytý vztah mezi státem a tištěnými médii nebyl řízen 

specifickými zákony o tisku. Přestože svoboda médií byla deklarována v ústavě 

velmi záhy, nové tiskové zákony nebyly v prvních letech postkomunistického období 

přijaty.  

K tomuto značnému zpoždění mohlo dojít z několika důvodů: jednak se 

zákonodárci zabývali spíše elektronickými médii (tedy televizí a rozhlasem), jednak 

byli velmi zaneprázdněni a zřízení nových zákonů pro sektor tištěných médií nebylo 

jejich prioritou. Mimo to někteří věřili, že není nutné vytváření specifických zákonů 

o tištěných médiích během jejich transformace. (Gulyás 2003: 85 – 86) 

Média a novináři existující do té doby více než čtyřicet let v autoritářské 

(resp. totalitní) společnosti chápali každou normativní regulaci jako omezování 

svobody slova a médií. Právě svoboda slova (a pokud možno její co nejširší 

vymezení) byla hlavním principem, kterým žurnalisté v té době argumentovali. 

Myšlenka či diskuze na téma etické aspekty práce novinářů, jež s sebou přinášejí 

samoregulační pravidla, se po listopadu 1989 stávaly úvahami téměř kacířskými. 

(Moravec 2005: 53) 

A tak až 22. února 2000 vešel v platnost Tiskový zákon 46/2000 Sb., který 

ustanovuje práva a povinnosti při vydávání periodického tisku.15  

Tři měsíce po přijetí zákona, v září roku 2000, Valná hromada UVDT16 ustavila 

Českou tiskovou radu (ČTR) a schválila základní dokument pro její práci – Tiskový 

kodex, kterým měli sami vydavatelé dbát na mravnost médií. Tiskový kodex se však 

ze stránek UVDT brzy tiše vytratil do ztracena a ani Tisková rada nikdy neoznámila 

své složení. Kodex ani Rada tedy dodnes nefungují. ČTR je dnes možné nalézt pouze 

ve Stanovách Unie vydavatelů17 v tomto znění: „Česká tisková rada (ČTR) je 

                                                           
15 ke zhlédnutí na stránkách Ministerstva kultury ČR. Viz: 
<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=535> 
16 UVDT je sdružení podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a 
poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. UVDT vznikla v roce 1990 jako 
sdružení vydavatelů pěti deníků s názvem Unie vydavatelů denního tisku. O dva roky později bylo 
zavedeno řádné členství také pro vydavatele časopisů a v roce 1995 došlo ke zkrácení názvu na Unie 
vydavatelů s ponecháním loga UVDT. Viz 
<http://www.uvdt.cz/Default.aspx?section=23&server=1&article=19> 
17 Více na: <http://www.uvdt.cz/Upload/867.pdf> 
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samostatným orgánem Unie vydavatelů a její kompetence a působnost jsou určeny 

Statutem ČTR, který přijímá a může měnit jen valná hromada Unie vydavatelů.“18 

 

6.2 Změna mediálního systému 

Přechod od centrálně řízeného k liberálnímu mediálnímu systému po roce 

1989 podstatně ovlivnil strukturu, obsah a chod českých tištěných médií. 

Transformaci tištěných médií v postkomunistických zemích provázely tři základní 

procesy: demokratizace, dále ustavení a začlenění médií do tržního prostředí 

(marketizace) a komercializace. Demokratizace se vztahuje k nové politické roli 

médií, spočívající ve snaze vybudovat pluralistická a svobodná média. Marketizace 

vyjadřuje působení médií v tržních podmínkách volné soutěže a komercializace 

odkazuje na fakt, že média se v novodobém vývoji musí vyrovnávat se skutečností, 

že jsou zároveň součástí reklamního trhu. (Vojtěchovská 2009: 54) 

Čeští novináři se rychle přeorientovali z ideologicky centralizovaného na 

tržně orientovaný žurnalismus. Komercializace českých médií nahradila starý režim 

politické centralizace. Je nutné si uvědomit, že doposud převládající ideová cenzura 

v českých médiích byla nahrazena tou ziskovou. (Volek 2010: 5) 

Gulyásová ve své studii zaměřené na vývoj a změny tištěných médií ve 

třech postkomunistických zemích19 popisuje, jak byla funkce mediální produkce 

v postkomunistické éře pozměněna - zatímco tržní, komerční a zábavné funkce 

nabyly důležitosti, politické a společenské role tisku byly pozměněny. Tištěná média 

převzala význačnější role, jakými jsou obchodní podnikání a aktivity vykazující 

především zisk. (Gulyás 2003: 82 – 84) V konzumní společnosti je třeba odlišovat 

profesní a ekonomické hodnoty, které jsou těm profesním nadřazené. Nejdůležitější 

je v současnosti počet čtenářů a tomu se podřizuje vše ostatní. (Metyková - Waschková 

Císarová 2009: 726)  

 

Z toho, co bylo doposud řečeno, vyplývá, že právě přechod na tržní 

ekonomiku a komercializace vedly ke změnám v české žurnalistice.  

Většina českých médií se adaptovala ekonomickým skutečnostem trhu. Z médií se 

stala jen další komodita, která je nucena k přizpůsobení se tržním požadavkům. 

                                                           
18 Více na: <http://www.mediar.cz/samoregulace-vydavatelu-mrtve-narozene-dite-ceska-tiskova-
rada/> 
19 Studie je zaměřena konkrétně na Českou republiku, Polsko a Maďarsko.  
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(Volek 2009: 5) Noviny se staly jen dalším zbožím, marketingovým produktem, 

který má za úkol přinášet vydavatelům zisk. (Osvaldová 2004) 

 

6.2.1 Barevné deníky 

Rozvíjející se tržní ekonomika měla nepochybně vliv také na vzhled 

českých médií. Velkou změnou prošly zejména deníky, které byly s výjimkou Blesku 

černobílé, resp. dvoubarevné. To však podle reklamních agentur nebylo pro čtenáře 

dostatečně přitažlivé, a tak se vytvořily víkendové přílohy. První barevný Magazín 

Lidových novin se na novinových stáncích objevil v říjnu 1996. O rok později, v září 

1997, začala barevně vycházet také víkendová příloha MF Dnes. Ostatní deníky je 

brzy následovaly. Přestože je to při pohledu na dnešní grafiku deníků téměř 

neuvěřitelné, až v roce 2001 byl dovršen jejich (více)barevný přerod. (Šmíd 2005: 

25) 

 

6.2.2 Pozměněná role šéfredaktorů 

Výrazně se od roku 1990 změnila profesní role šéfredaktorů. Mají mnohem 

důležitější úlohu a více aktivit, než měli šéfredaktoři ve státem kontrolovaných 

denících. Jsou dnes zodpovědní za redakční politiku novin. To oni kontrolují 

shromažďování událostí a jejich další zpracovávání a jsou částečně zodpovědní za 

celkový design novin a také participují na propagaci a marketingu. 
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7 Bulvarizace na české mediální scéně 

Právě bulvarizace je výsledkem chování současného mediálního průmyslu, 

ve kterém dochází k dennodennímu urputnému boji mezi velkými mediálními 

skupinami za výdělky, nízkým investicím do  kvalifikovaných pracovníků a z toho 

plynoucí úpadek investigativní žurnalistiky. (Volek 2010: 4 – 5) 

Trampota uvádí, že k samotné bulvarizaci dochází v podstatě na dvou 

úrovních. Na první úrovni se jedná o deníkový trh a růst podílu čtenářů bulvárních 

titulů na tomto trhu. Na druhé úrovni o obsah médií proměnou typů událostí, které se 

do nich dostávají. Trampota dodává: „První rovina je srovnatelná s trendem 

ostatních zemí Visegrádu, kde hrají prim bulvární deníky. Ve srovnání například 

s německými tištěnými médii je bulvarizace českých deníků intenzivnější, dochází 

například k jejich silnější vizualizaci, což je dáno mimo jiné malým českým trhem.“ 

(Trampota 2009) To potvrzuje také Feřtek, který se snaží najít podstatu toho, proč se 

i tzv. seriózní tisk snaží různými populárními způsoby o navýšení nákladu: „ Český 

trh je prostě malý. Dvě tři procenta čtenářů, kteří by si všude v Evropě raději koupili 

stroze informační deník bez barevné fotografie na titulu, v bohatém 

třiaosmdesátimiliónovém Německu k uživení velmi slušně stačí, v desetimilionové 

České republice je to ekonomický nesmysl.“  (Feřtek 2002) 

 

7.1 Projevy bulvarizace v českých denících po roce 1989 

7.1.1 Poloseriózní tisk 

Tradiční česká média se na trhu v devadesátých letech sice transformovala 

do typu seriózních novin, ale zároveň aplikovala mnoho redakčních praktik 

z bulváru. V tomto kontextu by tedy bylo vhodnější hovořit o tzv. poloseriózním 

tisku, který kombinuje dříve neslučitelné redakční praktiky. (Volek 2010: 3)  

Tento trend potvrzuje studie zabývající se dopadem bulvarizace na seriózní 

tisk v Chorvatsku. Autoři si kladou otázky, zda ještě potřebujeme seriózní tisk a zda 

jej vůbec dokážeme rozeznat. Podle nich je v současné době složité noviny na první 

pohled kategorizovat právě z toho důvodu, že u nich dochází ke kombinaci různých 

stylů. Výsledkem jsou pak příběhy stylisticky zapadající spíše do bulvárů, než do 

novin aspirující na to být seriózními. To vše pouze mate čtenáře, který si není jistý, 

jaké noviny si má zvolit, a je při výběru váhavý. Nejvíce zasaženi jsou v tomto 
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případě intelektuálové, jimž tyto hybridní noviny nevyhovují. (Malovic - Vilović 

2004: 3) Úvahy vyplývající z této studie je možné aplikovat i na české prostředí. 

České deníky jednoduše sázejí spíše na přitažlivost, která jim zaručí zisk, než na 

podstatné informace. (Hvížďala 2005: 123 – 124) 

 

7.1.2 Rozpor s etickými žurnalistickými pravidly 

Přitom při používání praktik bulvárních titulů, jež tento tzv. poloseriózní 

tisk přebírá, dochází ke střetům s profesními žurnalistickými normami, které jsou 

etablovány v Etickém kodexu novináře.20 Ten je členěn do tří částí: 1. právo občanů 

na včasné, pravdivé a nezkreslené informace (tzn., že zavazuje novináře zveřejňovat 

jen takové informace, jejichž původ je znám), 2. požadavky na vysokou 

profesionalitu v žurnalistice (novinář je osobně zodpovědný za všechny své 

uveřejněné materiály), 3. důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií 

(respektovat soukromí osob, dodržovat zásadu presumpce neviny atd.). Příkladem za 

všechny může být jedna z hlavních zásad žurnalistiky, a sice ta, že práce novinářů 

má být objektivní, fakta mají být odlišena od osobních názorů, informace mají být 

pravdivé a přesné. Problémem však je, že Kodex je závazný pouze pro členy 

Syndikátu novinářů České republiky21, který však nesdružuje všechny české 

novináře.  

Tento fakt souvisí s masivní lhostejností českých žurnalistů ke členství 

v profesních asociacích a odborových svazech. To výrazně odlišuje české žurnalisty 

od jejich kolegů ze zemí západní Evropy (skandinávské země, Nizozemsko, 

Německo). Charakteristická je absence respektovaných profesionálních organizací, 

které by nabízely autoritativní platformu pro významnou část žurnalistické obce. A 
                                                           
20 Etický kodex novináře byl vypracován Syndikátem novinářů České republiky na kodex novináře na 
základě studia mezinárodních i národních dokumentů, který je závazný pro jeho členy a k jehož 
dobrovolnému dodržování vyzval všechny české a moravské novináře bez ohledu na jejich členství v 
syndikátu. Etický kodex novináře přijala jako otevřený dokument valná hromada Syndikátu novinářů 
ČR dne 18. června 1998 a na návrh Komise pro etiku při Syndikátu novinářů jej aktualizovala správní 
rada dne 25. 11. 1999. Viz <http://syndikat-
novinaru.cz/index.php?web=1&main=5&sub=36&main_tit=Etika&sub_tit=Eticky_kodex> 
21Syndikát novinářů České republiky je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se 
může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s 
několika redakcemi. Členem se může stát také student žurnalistiky nebo příbuzného oboru a bývalý 
novinář-senior. Člen je povinen dodržovat Stanovy a především řídit se Etickým kodexem novináře. 
Syndikát novinářů je politicky neutrální, nezávislý na ideologických, náboženských, politických a 
ekonomických státních i soukromých strukturách. Aktivně se angažuje za svobodu shromažďovat, 
analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat 
názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, veřejným 
nebo soukromým. Viz <http://syndikat-novinaru.cz/1/3/syndikat> 
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to se netýká pouze základní institucionální péče a ochrany profese, ale také kultivace 

profesních hodnot a především vytvoření nové profesní identity. (Volek 2009: 3) 

Zřejmě prvním tištěným médiem, které na svých stránkách po roce 1989 

zveřejnilo vlastní etický kodex, byl zpravodajský časopis Týden (v říjnu 1998). 

Významné české deníky začaly kodifikovat etická pravidla své práce až po roce 

2000. V lednu 2002 přijaly svůj etický kodex Hospodářské noviny. Deník MF Dnes 

přijal svůj etický kodex 18. března 2002.  

Moravec rozděluje hlavní etické problémy, s nimiž se novinář při své práci 

může setkat, do šesti oblastí: 1. narušování soukromí – jde o jev, kdy novináři 

porušují právo na ochranu soukromí jednotlivců či skupin (s tímto se můžeme setkat 

např. při referování novinářů o obětech trestných činů či při zprávách ze života 

celebrit), 2. střet zájmů – nastává zpravidla při posuzování práce novináře s jeho 

mimopracovními aktivitami (např. je-li novinář komunálním politikem a současně 

redaktorem místních novin), 3. úplatky – tedy především finanční a hmotné výhody, 

které subjekty dávají novinářům za účelem příznivého poreferování o nich (k 

takovým dárkům může patřit i volná vstupenka na koncert, sportovní utkání apod.), 

4. klamání – tento bod zahrnuje novinářské postupy, které mohou klamat čtenáře, 

zdroje informací nebo ty, kdo jsou předmětem zpravodajství (např. vydávání se 

novináře za někoho, kým není), 5. osobní účast na zprávě – tedy když se novinář 

spíše než nezaujatým pozorovatelem stává přímým účastníkem zprávy (např. když je 

svědkem závažné dopravní nehody), 6. plagiátorství – převzetí cizích textů či jejich 

částí a vydávání je za vlastní (přebírání zpravodajských či publicistických námětů 

bez uvedení média, které se tématu věnovalo jako první). (Moravec 2005: 51 – 53) 

 

7.1.3 Narůstající komercializace 

Narůstající komercializace či bulvarizace jsou nejmarkantnějším 

indikátorem změny v českých médiích, což se dá ilustrovat porovnáním prodejů tzv. 

seriózních a bulvárních deníků. Zatímco prodej seriózních deníků stále dominuje, 

trend posledního desetiletí naznačuje rapidní nárůst v prodeji bulvárů. V roce 1993 

četlo bulvár pravidelně pouhých 8% dospělých čtenářů, zatímco v roce 2008 už to 

bylo téměř 25%. Přesto je na tom český seriózní tisk při srovnání dat s Polskem a 

Maďarskem lépe. (Volek 2009: 5) 
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Právě komercializace a sledování vlastních ekonomických zájmů přivedly 

české deníky do stavu, kdy jsou vysoce závislé na inzertních příjmech, které jsou pro 

jejich životaschopnost stále důležitější. Z hlediska dlouhodobějšího vývoje je patrné, 

že se snižuje podíl z prodaného nákladu a naopak narůstá význam příjmů z prodeje 

inzertního prostoru. Inzertní příjmy českých deníků v roce 2009 představovaly více 

než 60% celkových příjmů, což je na evropské deníky vysoký poměr. (Vojtěchovská 

2009: 70) 

Na českém trhu chybí to zásadní, co by právě seriózní tisk měl plnit, totiž 

poskytování veřejnosti veškerých informací, tedy ne pouze těch, jež prokazatelně 

zvyšují náklad. Chybí zde tradiční role „hlídacího psa“ demokracie. Média by se 

měla více zajímat o příčiny problémů, pozadí událostí, dávat fakta do souvislostí, 

hledat chyby v systému a nutit politiky, aby je řešili. A ne pouze interpretovat svět 

tak, aby byl pro veřejnost zajímavější (a tudíž si noviny koupili), nýbrž se snažit 

popisovat dění tak, aby se občané byli schopni samostatně a odpovědně rozhodovat. 

(Koubská 2002: 4) 

Český čtenář se soustředí spíše na politika než politiku, tedy víc na osobnost 

než na příčiny problému, o kterém se hovoří nebo píše. Občan přitom zapomíná, že 

politik je pouze jeho zástupce, který prosazuje jeho zájmy. A média přestávají plnit 

svou významnou funkci – politiky nemotivují ani nekontrolují. (Hvížďala 2005: 125) 
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8 Struktura vlastnictví zkoumaných deníků 

Tato část diplomové práce je věnována vývoji a proměnám struktury 

vlastnictví u vybraných celostátních deníků, které budou později analyzovány. Jedná 

se konkrétně o Mladou frontu DNES, Právo, Hospodářské noviny, Lidové noviny a 

Blesk. Protože u některých z nich docházelo během jejich existence k významným a 

častým proměnám vlastníků, kteří se mohli snažit různě ovlivňovat jejich obsah a 

zapříčinit tak různé výše popisované procesy (včetně pro tuto práci nejpodstatnějšího 

procesu - bulvarizace), je dle mého názoru důležité alespoň stručně nastínit 

majetnické vztahy v průběhu let fungování těchto deníků. 

 

8.1 Vývoj vlastnictví po roce 1989 

Z hlediska celkového polistopadového vývoje je možné český celostátní tisk 

periodizovat do tří na sebe navazujících období, přičemž každé z nich lze specifičtěji 

charakterizovat.  

 

První období je vymezené na roky 1989 – 1992. V tomto období došlo 

k tzv. spontánní privatizaci22 hlavních českých deníkových titulů (jako příklad budiž 

uvedena Mladá fronta/Mladá fronta DNES a Rudé právo), v rozsáhlé míře vznikaly 

také nové deníky, z nichž mnoho dříve či později zaniklo, a na český trh začali 

vstupovat první zahraniční vydavatelé (šlo zejména o vydavatele z Německa a 

Švýcarska a také Francie). Redakční kolektivy v tomto období odmítaly zásahy 

svých vydavatelů a byli to šéfredaktoři, kteří si demokratickým způsobem vybírali 

své pracovníky do redakcí.  

K masovému přílivu zahraničních společností a přechodu vlastnictví 

českého celostátního denního tisku do jejich majetku došlo ve druhém období, tedy 

v letech 1993 – 2000. Již na počátku 90. let se začali noví čeští majitelé deníků 

poohlížet po movitých investorech, kteří by financovali zejména rozvoj a 

modernizaci technického vybavení redakcí. Za svou investici dostali zahraniční 

vydavatelé minoritní podíly na vlastnictví deníků a tento podíl potom dále 

navyšovali.  

                                                           
22 spontánní privatizace je divoký, neřízený přechod velké části periodického tisku do soukromých 
rukou, který byl v té době umožněn zejména neexistujícími legislativními omezeními (Benda 2007: 
89) 
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Ve třetím období, zahrnujícím roky 2001 – 2006, se hovoří o konsolidaci 

vlastnictví. Některé zahraniční společnosti ukončily na českém území své aktivity. 

Objevilo se také několik pokusů českých vydavatelů o založení nových deníků 

(Super, Impuls, SuperSpy), které však posléze zanikly. (Benda 2007: 87 – 119) 

 

8.1.1 Mladá fronta DNES 

Za modelový příklad tzv. spontánní privatizace bývá někdy označován 

přerod deníku Mladá fronta v Mladou frontu DNES, který byl, dalo by se říci, 

průkopnický a svým způsobem neopakovatelný.  

Jeho historie sahá až do května 1945. Před revolucí v roce 1989 sídlil v pronájmu 

v Panské ulici, vydavatelem byl Socialistický svaz mládeže. (Vildová 2005) 

V důsledku pádu komunismu byl na počátku roku 1990 tento svaz zrušen. Deník 

Mladá fronta, který od listopadu 1989 vycházel s podtitulem Deník československé 

mládeže, byl převeden pod správu nakladatelství a vydavatelství Mladá fronta. Od 

ledna 1990 vyjednával šéfredaktor deníku Mladá fronta Libor Ševčík možnost 

osamostatnění, například odkoupením deníku za symbolickou částku. Tato možnost 

však byla zamítnuta kvůli ziskovosti deníku. Proto se do celé záležitosti vložili sami 

redaktoři. A tak vedení deníku Mladá fronta a časopisu Mladý svět založila 27. 

července 1990 akciovou společnost M a F s 65 akcionáři (64 redaktory a jednou 

sekretářkou). Ti si také nechali zaregistrovat názvy a ochranné známky. Logo deníku 

zůstalo stejné, nově se na něm objevila přelepka „dnes“, čímž vlastně vznikl „nový“ 

deník Mladá fronta DNES, který se začal vydávat 1. září 1990. Poslední číslo 

původního deníku Mladá fronta vydávaného Mladou frontou, nakladatelstvím a 

vydavatelstvím, vyšlo 31. srpna 1990. Tato transformace byla vcelku poklidně 

akceptována. Nikdo se nezaobíral věcmi, jako bylo převzaté know-how, ochranné 

známky, seznam předplatitelů apod. (Benda 2007: 89 – 95)  

V roce 1992 koupil téměř polovinu akcií společnosti Robet Hersant, vydavatel 

francouzského deníku Le Figaro. Na podzim 1994 byl však kvůli finančním 

problémům nucen svůj podíl prodat německému zájemci – vydavatelství Rheinisch-

Bergische Verlagsgesellschaft GmbH údajně za více než jednu miliardu Kč. 

Německý koncern postupně získal stoprocentní kontrolu nad společností MaFra a.s. 

(v roce 1997 přejmenované na MAFRA a.s.). RBVG vlastní MF Dnes dodnes.  
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Tento způsob zmocnění se médií bývá označován za „majetkový převod“ či 

obyčejnou „krádež“, kterých se redaktoři během listopadového revolučního období 

dopustili.  (Čelovský 2001: 24 - 25)  

 

8.1.2 Právo 

Mladou frontu ve spontánní privatizaci následovalo Rudé právo (dnes 

Právo), které poprvé vyšlo v roce 1920, aby již o rok později vycházelo jako orgán 

Komunistické strany. (Louvarová 2007: 23) Na základě politického vývoje po 

listopadu 1989 bylo 1. února 1990 zřízeno Vydavatelství Rudé právo, jehož majetek 

patřil KSČ. Ještě v témže roce se od tohoto vydavatelství oddělilo Vydavatelství 

Florenc, které vydávalo deník Rudé právo. Ředitelem Vydavatelství Florenc se stal 

Zdeněk Porybný, který byl šéfredaktorem deníku Rudé právo. Členové redakčního 

týmu se pak stali akcionáři společnosti Borgis a.s. založené 16. září 1990. 

Majoritním akcionářem byl právě Zdeněk Porybný. Už měsíc po založení začala 

společnost vydávat svůj vlastní deník Rudé právo s podtitulem „levicový deník“. 

Přičemž stávající Rudé právo, vydávané Vydavatelstvím Florenc, ten samý den 

přestalo vycházet. (Benda 2007: 95 – 98) Název deníku byl pozměněn na „Právo“ 1. 

listopadu 1995. (Benda 2007: 116) Deník Právo i nadále setrvává v českých rukou. 

 

8.1.3 Lidové noviny 

Mezi nové tituly, vydávané českými vydavateli, které se na českém trhu 

objevily po převratu v roce 1989, zůstaly do dnešní doby pouze tři – Hospodářské 

noviny, Lidové noviny a Haló noviny. Pro tuto práci jsou podstatné pouze první dva, 

které budou blíže určeny.  

První oficiální číslo Lidových novin vyšlo v prosinci 1989 v nákladu 600 000 

výtisků. (Čelovský 2001: 36) V té době se hlásily k tradici předválečného liberálního 

listu23 a navázaly na samizdat vydávaný skupinou disidentů od roku 1987, kteří pro 

potřeby úřední registrace založili Společnost pro Lidové noviny. Od listopadu 1991 

se místo ní stala akciová společnost LN, jejímž zakladatelem byla právě Společnost 

pro Lidové noviny. (Benda 2007: 105) V roce 1993 koupil značnou část akcií 

Lidových novin švýcarský koncern Ringier, který měl odstartovat novou etapu 

                                                           
23 Historicky první číslo Lidových novin vyšlo v Brně v roce 1893. V roce 1952 vyšly noviny 
naposledy. Viz: < http://epaper.lidovky.cz/lidove-noviny/kdo-jsme> 
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deníku a učinit z něj moderní evropské noviny. O tři roky později se stal 

spolumajitelem německý koncern Axel Springer AG. (Čelovský 2001: 36) V roce 

2000 Axel Springer AG prodal svůj podíl zpět společnosti Ringier AG, jež svůj 

majoritní podíl převedla na vydavatelství Lidové noviny a.s., ale zanedlouho je 

prodala společnosti PRESSINVEST a.s. ve vlastnictví düsseldorfského nakladatelství 

Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft GmbH. (Benda 2007: 115) 

Tomuto vlastníkovi patří deník dodnes.  

 

8.1.4 Hospodářské noviny 

Hospodářské noviny se 21. května 1990 přeměnily z týdeníku pro 

ekonomické záležitosti, spadajícího pod Vydavatelství Rudé právo, na deník, jehož 

vydavatelem se stala společnost Economia a.s. Zakladatelem a akcionářem byly 

české státní organizace a instituce (Československá tisková kancelář, Úřad vlády) i 

státní banky (Československá obchodní banka, Komerční banka). (Benda 2007: 106) 

V roce 1991 zakoupilo francouzsko-německo-americké investiční konsorcium 

Eurexpansion kontrolních 45 procent akcií ve vydavatelství Economia a.s. O rok 

později získal kontrolu nad vydavatelstvím majoritním podílem nizozemský holding 

Handelsblatt – Dow Jones Investments B. V., který byl od prosince 2006 výhradně 

vlastněn německou společností Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH. (Benda 2007: 

114 – 122) Od září 2008 jsou Hospodářské noviny v rukou společnosti Respekt 

Media a.s., která má většinový podíl vydavatelství Economia a.s. Jediným 

akcionářem Respekt Media a.s. je český investor žijící ve Švýcarsku, Zdeněk 

Bakala.24 

 

8.1.5 Blesk 

Jediným deníkem ze všech zkoumaných, který byl založen zahraničním 

vydavatelem, je Blesk. Ten založila společnost Ringier ČSFR 13. dubna 1992 jako 

první český barevný bulvární deník po vzoru švýcarského deníku Blick. (Benda 

2007: 109) V současnosti je Blesk v rukou švýcarsko-německé společnosti Ringier 

                                                           
24 Více na: <http://economia.ihned.cz/494/obsah-sekce/o-spolecnosti/> 
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Axel Springer Media AG, která vznikla v roce 2010 spojením švýcarského koncernu 

Ringier AG a německého Axel Springer AG25.   

  

8.2 Současní vlastníci českých deníků 

V současné chvíli vychází na českém trhu devět celostátních deníků, které 

kontroluje pět vlastníků. Za plnoformátové deníky je však možné považovat pouze 

šest titulů, z nichž dva jsou označovány za bulvární (Blesk a Aha!) a čtyři za seriózní 

(Mladá fronta DNES, Právo, Hospodářské noviny26 a Lidové noviny). Protože deník 

Sport je monotematický, zaměřený výhradně na sportovní informace, a Haló noviny 

jsou jakýmsi propagačním tiskem politické strany KSČM s nepočetnou čtenářskou 

obcí.27 (Benda 2007: 126) Z pohledu vlastnictví tedy na trhu celostátních 

plnoformátových deníků nedochází k monopolnímu postavení žádného 

z vydavatelů.28  

Z následující tabulky (Tabulka 1) je patrné, že kromě deníku Právo, jenž je 

v rukou svého bývalého šéfredaktora Zdeňka Porybného, a Hospodářských novin, 

kde od září roku 2008 vlastní většinový podíl společnost Respekt Media a.s., jejímž 

výhradním akcionářem je Zdeněk Bakala29, jsou ostatní uvedené celostátní deníky ve 

vlastnictví cizích společností. Mladá fronta DNES a Lidové noviny mediální skupiny 

MAFRA vlastní německý holding Rheinisch-Bergische Druckerei und 

Verlagsgesellschaft GmbH30. Blesk a Aha! vydává Ringier Axel Springer CZ patřící 

pod švýcarsko-německý koncern Ringier Axel Springer Media AG31. Při tomto 

konkrétním rozdělení je patrné, že pouze dvě společnosti ovládají deníky, které patří 

                                                           
25 Více na: <http://www.ringieraxelspringer.cz/> 
26 Benda v době vydání své knihy, tedy roce 2007, Hospodářské noviny do kategorie plnoformátových 
deníků nezahrnul. Podle něj byly deníkem zaměřeným zejména na finanční a hospodářské informace. 
Naopak Šmíd Hospodářské noviny ve své studii mezi plnoformátové deníky počítal (Šmíd 2004: 152) 
Já si je dovolím zahrnout, protože, jak již bylo zmíněno, prošly za tu dobu nejen grafickou, ale také 
obsahovou změnou, kterou se přiblížily na úroveň dalších jmenovaných deníků. 
27 Společnost FUTURA a.s., vydavatel deníku Haló noviny, se neúčastní auditu společnosti ABC ČR 
kontrolující tištěný a prodaný náklad. Proto je přesný počet čtenářů obtížné určit. Průzkum v rámci 
Media Projektu uvádí čtenost Haló novin kolem 35 000 čtenářů. (Benda 2007: 126) 
28 Zcela odlišná situace je u českého regionálního tisku, který je vlastněn jedinou společností – Vltava 
Labe Press (PNP), která je majetkem německé společnosti  Pol-Print GmbH &Co. Medien KG. (Čulík 
2004: 33) 
29 V letech 1994 – 2008 byla hlavním akcionářem Hospodářských novin německá společnost 
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH & Co. KG. Viz: <http://economia.ihned.cz/494/obsah-sekce/o-
spolecnosti/> 
30 Více na: <http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-
spolecnosti.htm>  
31 Více na: <http://www.ringieraxelspringer.cz/> 
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do skupiny vlastněné zahraničními majiteli – konkrétně mediální skupiny MAFRA 

(pod ni spadají Mladá fronta DNES a Lidové noviny) a Ringier Axel Springer CZ 

vydávající oba české bulvární deníky Blesk a Aha!.  

 

Tabulka 1: Přehled současných celostátních plnoformátových deníků (v abecedním 
pořadí) 

název vydavatel vlastník 
denní průměr 
prodaných kusů 
(leden 2011)32 

Aha! 
Ringier Axel 
Springer CZ 

Ringier Axel 
Springer Media AG 

  142 924 

Blesk    
Ringier Axel 
Springer CZ 

Ringier Axel 
Springer Media AG 

  473 424 

Hospodářské 
noviny 

Economia a.s.  
Respekt Media, a.s. a 
drobní akcionáři 

  58 216 

Lidové noviny MAFRA a.s. 
Rheinisch-Bergische 
Druckerei und 
Verlagsgesellschaft 

  73 729 

Mladá fronta 
DNES  

MAFRA a.s. 
Rheinisch-Bergische 
Druckerei und 
Verlagsgesellschaft 

  304 737 

Právo Borgis, a. s. 
Zdeněk Porybný a 
drobní akcionáři 

  177 650 

 

  

                                                           
32 dle ověřeného nákladu tisku Unie vydavatelů. Viz: <http://www.uvdt.cz/> 
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9 Profil zkoumaných deníků 

Pětice deníků vybraných pro analýzu (Mladá fronta DNES, Právo, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny a Blesk) nebyla zvolena náhodně. Jak již bylo 

zmíněno, tyto deníky je možné označit za české celostátní placené a plnoformátové 

deníky, jsou mezi nimi zahrnuty deníky s českými i zahraničními vlastníky, deníky 

takzvaně seriózní i bulvární. Každý z těchto listů si i přes různá vývojová stádia 

zachoval určitá specifika, která jej charakterizují, a o kterých se bude dále hovořit. 

 

9.1 Mladá fronta DNES 

Mladá fronta DNES je dle nákladu největším seriózním33 deníkem v České 

republice, který přináší zpravodajství z domova i ze zahraničí, komentáře a názory, 

ekonomické zpravodajství, publicistickou rubriku.34 Vychází 6x týdně. Na webových 

stránkách vydavatele je uvedeno, že „cílem listu je podávat pravdivý a plnohodnotný 

obraz o světě, ve kterém žijí (čtenáři). Součástí tohoto obrazu musí být aktuální a 

kvalitní zpravodajství, stejně jako užitečné servisní informace či oddechové čtení ve 

specializovaných přílohách.“35 Čulík Mladou frontu DNES označuje za průměrný 

deník se středopravicovou politickou orientací. Podle něj vyhovuje intelektuálně 

nenáročným většinovým čtenářům, na které cílí nejen zprávami a komentáři, ale také 

inzercí, marketingem, regionálními a zájmovými přílohami. (Čulík 2004: 32) 

V současnosti vycházejí spolu s deníkem tři magazíny (Ona Dnes každé pondělí, 

Magazín Doma Dnes každou středu a Magazín Dnes ve čtvrtek) jsou často 

předmětem kritiky, protože se svým oddechovým obsahem a tématy snaží zaujmout 

široké spektrum. Podstatnou část čtenářů tvoří lidé v produktivním věku – tedy mezi 

30-59 lety. Nejčastějšími čtenáři jsou lidé se středoškolským vzděláním 

s maturitou.36 

 

                                                           
33 v tomto případě je ponecháno označení „seriózní“, jak uvádí zdroj 
34 Více na: <http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=647> 
35 Více na: <http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-
spolecnosti.htm> 
36 Data jsou získaná z národního výzkumu sledovaností médií v ČR Media projekt za 3. a 4. čtvrtletí 
roku 2010. Viz: <http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A110218_TVE_D1034.PDF> 
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9.2 Právo 

Právo je označováno za společensko-politický celostátní deník s 

pravidelnými barevnými týdenními suplementy.37 Vychází 6x týdně. Profiluje se 

jako levicově orientovaný list, který má blízko k názorům sociální demokracie. 

Přesto se stále najdou lidé, kteří Právo kvůli jeho dřívějšímu spojení s komunisty 

odmítají číst. (Čulík 2004: 32) Deník Právo čtou převážně muži a lidé žijící 

v manželství. Téměř polovinu čtenářské obce tvoří lidé ve věku 45-65 let. A více než 

40 % čtenářů Práva má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.38 Každé úterý 

je tento deník doplněn barevným magazínem Styl pro ženy, ve středu magazínem 

Dům a bydlení a v sobotu suplementem Magazín. 

 

9.3 Hospodářské noviny 

Hospodářské noviny se nejvíce ze všech deníků zabývají ekonomickým 

zpravodajstvím a byznysem. Deník změnil výrazným způsobem v roce 2009 svou 

tvář. Od té doby je rozdělen na dva sešity, kde je možné si kromě ekonomického 

zpravodajství přečíst také všeobecné zpravodajství z domova i ze zahraničí, různé 

názory, kulturní a sportovní rubriku. Vychází 5x týdně. Ve čtenářské obci 

Hospodářských novin převažují muži, 84% čtenářů je v produktivním věku. Téměř 

každý druhý člověk, který čte tento deník, má vysokoškolské vzdělání.39 Každou 

středu mají Hospodářské noviny barevný magazín IN, každý pátek je přiložen 

magazín Víkend.  Jednou měsíčně, vždy ve čtvrtek, je součástí Hospodářských novin 

magazín Boutique. Desetkrát ročně pod názvem Proč ne?! vychází příloha o 

luxusním zboží a 6x do roka pak její monotematický Speciál.40 

 

9.4 Lidové noviny 

Deník Lidové noviny se na webových stránkách prezentuje jako: „kvalitní 

celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, byznys a kulturu“41. 

                                                           
37 Více na: <http://www.uvdt.cz/default.aspx?section=28&server=1&catalog=2&catitem=581> 
38 Data jsou získána z národního výzkumu sledovanosti médií v ČR Media projekt z 2. a 3. čtvrtletí 
roku 2009. Novější data deník Právo na svých stránkách neuvádí. Viz: 
<http://pravo.novinky.cz/inzerce/profil.php> 
39 Data jsou získána z národního výzkumu sledovanosti médií v ČR Media projekt za období 1. 1. 
2010 - 17. 12. 2010. Viz: <http://economia.ihned.cz/403/193/file/HN_mediaprojekt.pdf/> 
40 Více na: <http://economia.ihned.cz/2/obsah-sekce/hospodarske-noviny/> 
41 Více na: <http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A110301_TVE_LN1034.PDF> 
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Lidové noviny měly po pádu komunismu snahu vytvořit autoritativní intelektuální 

plátek po vzoru britského deníku Times. Zůstalo však pouze u pokusu. Po několika 

změnách vlastníků a ve vedení deníku se Lidové noviny snaží přilákat čtenáře 

různými bulvárními tématy, přestože se současně snaží o zachování své reputace 

novin pro elitu. Lidové noviny jsou mírně středopravicové. (Čulík 2004: 32) 

Čtenářskou obec tvoří převážně lidé středoškolského vzdělání s maturitou.42 Deník 

vychází 6x týdně. Každý týden v pátek s extra přílohou Pátek Lidových novin. 

Jednou měsíčně vychází lifestylový magazín Esprit.   

 

9.5 Blesk 

Bulvární list Blesk je nejčtenějším celostátním deníkem v České republice. 

Vychází 6x týdně, v neděli vychází Nedělní Blesk. Každý pátek patří k deníku 

suplement Blesk magazín. 

 

9.6 Seriózní vs. bulvární 

Přestože se deníky nejčastěji dělí na seriózní a bulvární, v případě českých 

deníků, jak již bylo řečeno, není tato zjednodušená klasifikace možná. Jak uvádí 

Jirák, nelze je dichotomicky rozdělit na bulvární a nebulvární, ale je třeba hovořit o 

škále. Tato škála by měla mít jakési tři stupně: bulvár – popnoviny/masový tisk43 – 

seriózní tisk. (Jirák 2007) Jiné pojmenování nabízí Volek, který tisk tvořící 

mezistupeň mezi bulvárním a seriózním tiskem označuje jako „poloseriózní“. (Volek 

2010: 3) 

Do škály bulváru by bylo zcela jistě možné zařadit deníky Blesk a Aha! dle 

dříve definovaných principů. Jirák v rozhovoru ze dne 5. prosince 2007 dále hodnotí 

deníky, na které se tato diplomová práce zaměřuje, proto je z mého pohledu na tomto 

místě vhodné interpretovat jeho názor, přestože se ve svých úvahách mimo jiné 

zabývá také suplementy deníků, které však nejsou předmětem analýzy této práce. 

Jako první hovoří o deníku MF Dnes, který se podle něj na uvedené škále k bulváru 

dostal blízko už dávno a odlišuje se od něj především délkou textu a grafickou 

                                                           
42 Data jsou získána z národního výzkumu sledovanosti médií v ČR Media projekt ze 3. až 4. čtvrtletí 
roku 2010. Viz: <http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A110301_TVE_LN1034.PDF> 
43 Jirák užívá označení „popnoviny“, jež je v této souvislosti zkratkou pro populární noviny, které 
byly v této diplomové práci již blíže popsány.  
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úpravou.44 Nikoli však tematicky. To dokládá na příkladu Magazínu, který vychází 

jako pravidelná příloha ve čtvrtek: „V podstatě jde o primitivní, neanalytickou, 

zábavní žurnalistiku, spekulativní, drbavou, oslněnou celebritami, skandály, aférami. 

MfD bych proto označil jako „popnoviny“.“  (Jirák 2007) 

K takové formě Mladé fronty DNES zcela jistě dopomohl její bývalý 

šéfredaktor Pavel Šafr, který deník vedl v letech 2000 – 2006. On sám v rozhovoru 

odmítá nařčení z toho, že by se Mladá fronta DNES bulvarizovala, na druhou stranu 

připouští, že se popularizovala: 

 

„Nejde o to potlačovat populární žánry. Ty je naopak potřeba rozvíjet. Jenomže k 

tomu potřebujete kvalitní novináře a ještě před pěti nebo osmi lety většina novinářů 

populárními žánry pohrdala. Mysleli si, že mají dělat jenom elitní žánry. To, že jsem 

přivedl, několik velice kvalitních novinářů k populárním žánrům, mi ve svém 

důsledku zlepšuje moje sobotní odpoledne, protože mám po obědě co číst. Pokud si 

třeba vezmete Magazín Dnes, nemám pocit, že by v něm bylo něco bulvárního, 

protože bulvární je to, co je vymyšlené. Povrchní a vycucané z prstu. Magazín sice 

tvoří populární žánry, ale jsou to články o tom, co skutečně existuje, nesmí v něm být 

nic vymyšleného a nesmí to být hloupé. Zabýval jsem se jednou věcí: zvyšováním IQ 

populárních žánrů.“  (Šafr 2006) 

 

Podobné tendence jako má Mladá fronta DNES (i když v „ jemnějším 

provedení“) shledává Jirák i u dalších deníků – Lidových novin a Práva, které se 

snaží být novinami pro každého tak, „aby si tam své našel ten, kdo chce bouračku na 

D1, i ten, kdo hledá esej významného historika. Salon Práva je jedna z nejlepších 

kulturních příloh u nás, domácí zpravodajství je ale často brutální černá kronika.“ 

Hospodářské noviny považuje za klidnější, nehonící se za senzacemi, s vůlí po 

analýze. Také jim vyčítá magazínové přílohy, jimiž se přibližují k ostatním deníkům, 

                                                           
44 22. března 2010 změnila MF Dnes výrazně svou grafickou úpravu včetně loga, a přestože se jedná o 
změny v moderním duchu, šéfredaktor Čásenský v rozhovoru prohlásil, že „vzdor zařazení nových 
grafických prvků a infografiky by měl podpořit konzervativní vzhled novin.“. Viz: 
<http://www.font.cz/design/nova-tvar-deniku-dnes.html> 
 O rok dříve prošly rozsáhlou proměnou také Hospodářské noviny. Na první pohled se jednalo o velmi 
výraznou grafickou změnu novin označované dříve za konzervativní. Na titulní straně vystřídala 
tmavě modrou barvu zářivá světle modrá. O mnoho se zvětšil font titulků článků, které nyní odděluje 
více grafických prvků. Celkově působí nynější Hospodářské noviny moderněji, svěžeji a určitě 
atraktivnějším dojmem. Viz: <http://www.font.cz/design/nova-tvar-hospodarskych-novin.html> 
Otázkou ovšem zůstává, jaké důvody přesně stály za redesignem obou titulů.   
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rovněž snahu orientovat se čím dál tím víc na širší publikum, než pouze na ekonomy. 

(Jirák 2007) 
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10 Vývoj prodaného nákladu zkoumaných deníků 

Při bližším rozboru deníků, které byly vybrány jako vzorek pro analýzu, se 

nelze nepozastavit nad jedním z hlavních kritérií, podle kterého se postavení titulu na 

trhu posuzuje, a tím je prodaný náklad. Následující graf (Graf 1) zaznamenává vývoj 

zkoumaných deníků na časové ose od roku 1995 do roku 2010.    

Na první pohled je patrný pokles čtenosti ve sledovaném období 

v posledních letech u všech deníků. Nejvýraznější propad nastal v posledním období, 

mezi roky 2005 a 2010, kdy celkový prodaný náklad uvedených deníků klesl z 1,128 

milionu na 847 tisíc výtisků, tedy o celých 25%.  

České republice se až do roku 2007 vyhýbal pokles zájmu o denní tisk, jenž byl 

pozorován zejména v zemích Severní Ameriky a západní Evropy. Tento trend se na 

českých denících negativně projevil v roce 2008. Souvisí především s rozvojem 

Internetu a nástupem nových médií, změnami ve způsobu trávení volného času a tím 

pádem i proměnami mediální konzumace. (Vojtěchovská 2009: 56) 

Nejvyšší nárůst prodaného nákladu zaznamenaly deníky mezi lety 2000 a 

2005. Ovšem zde je třeba brát na vědomí, že tento fakt zapříčinil především nárůst 

nákladu jednoho deníku – konkrétně Blesku, a to výrazným způsobem (více než o 

polovinu), což se samozřejmě odrazilo v celkovém porovnání. Z tohoto důvodu nelze 

hovořit o celkovém nárůstu u všech deníků, jak je také znázorněno na grafu. Naopak. 

Vyjma zmíněného deníku Blesk se v tomto období potýkaly všechny ostatní 

zkoumané deníky s poklesem prodaného nákladu. Ovšem ani bulvární deník Blesk se 

po deseti letech nárůstu prodeje neubránil poklesu, který nastal mezi roky 2005 a 

2010, a to o 26%.  

Z celkového pohledu je patrné, že pouze dva deníky zaznamenaly v průběhu 

celého časového úseku nárůst. O deníku Blesk již byla řeč. Druhým deníkem byly 

Lidové noviny, kterým mezi lety 1995 a 2000 vzrostl náklad o 15%. Ovšem hned 

vzápětí přišel pokles, který přetrvává.  

Při porovnání dat ze začátku sledovaného období, tedy roku 1995, s koncem 

sledovaného období, tedy roku 2010, se ukazuje, že pouze deník Blesk má 

v současnosti vyšší prodaný náklad (o více než 70%), než tomu bylo na počátku. 

Nejhůře z ostatních sledovaných deníků, co se poklesu prodaného nákladu týká, na 

tom jsou v současnosti Hospodářské noviny, jimž oproti roku 1995 náklad na konci 

období klesl o více než 60%. Jejich aktuální prodaný náklad je srovnatelný s 
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nákladem Lidových novin, přičemž v roce 1995 je Hospodářské noviny převyšovaly 

téměř o 38%. 

I přes souhrnný pokles nákladů deníků je jejich zásah v České republice 

stále vysoký. Jak ukazují data ze 3. a 4. čtvrtletí roku 201045, nejméně jeden deník 

v posledních čtrnácti dnech si přečetlo 69% populace, což je téměř 6,2 mil osob ve 

věku 12 – 79 let. Celková čtenost deníků je 66%. Pořadí deníkových titulů bylo 

(stejně jako v předchozích letech) v roce 2010 následovné: nejčtenějším celostátním 

deníkem byl Blesk (1,370 mil. čtenářů na vydání), následovala Mladá fronta DNES 

(819 tis. čtenářů na vydání) a Právo (402 tis. čtenářů na vydání). 

 

 

Graf 1: Vývoj prodaného nákladu zkoumaných deníků v letech  
1995 - 201046 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1995 2000 2005 2010

Blesk Hospodářské noviny
Lidové noviny Mladá fronta DNES
Právo

 

  

                                                           
45 Data jsou získaná z národního výzkumu sledovaností médií v ČR Media projekt za 3. a 4. čtvrtletí 
roku 2010. Více na: <http://www.median.cz/docs/MP_2010_3+4Q_zprava.pdf> 
46 Data jsou získána z údajů ABC ČR, která v České republice zajišťuje ověřování nákladu tisku.  Viz: 
<http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/> Pro znázorněný graf byla u všech ročníků 
použita data označená zkratkou PN = (Průměrný) prodaný náklad celkem. 
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11 Metodologická východiska 

         Analytická část této diplomové práce se věnuje procesu bulvarizace v českých 

denících v průběhu posledních patnácti let. Cílem tohoto výzkumu je zjistit u 

jednotlivých deníků, které byly pro analýzu zvoleny, zda skutečně dochází k jejich 

bulvarizaci dle stanovených parametrů. Pro studii bylo zvoleno použití kvantitativní 

obsahové analýzy, která využívá statistických postupů a kvantifikace, což odpovídá 

záměrům této studie.  

 

11.1 Případové studie 

Východiskem a současně jakýmsi vodítkem pro tuto analýzu se staly dvě 

studie, jejichž autoři se zaměřili na zkoumání bulvarizačního procesu tisku ve Velké 

Británii.  

První z nich byla studie McLachlanové a Goldinga publikovaná v roce 2010, která 

prezentuje kvantitativní výzkum předních britských deníků za velmi rozsáhlé období 

- roky 1952 až 1997. Porovnává přitom jak velkoformátové noviny (konkrétně The 

Times a The Guardian), tak i tzv. tabloidní (bulvární) noviny (konkrétně The Mirror, 

The Sun a Express). U těchto deníků si studie všímá změn, ke kterým docházelo ve 

zpravodajství. 

Na tuto studii navázali Uribe s Gunterem při své analýze britských tabloidů 

(konkrétně The Mirror a The Sun) v průběhu deseti let, pro kterou použili 

třístupňovou pracovní charakteristiku bulvarizačního procesu – rozsah, forma a 

zpravodajský styl. (Uribe – Gunter 2004: 390)  

Rozsah – snižování podílu místa na straně věnujícího se (a) poskytování 

informací (zpráv) v porovnání s ostatními články (např. články zabývající se 

zábavou, sportem apod.), (b) zahraničním událostem v porovnání s domácími 

zprávami, (c) hard news v porovnání se soft news (např. články o sportu, zábavě, 

kriminalitě, showbusinessu apod.). 

Poslední dva jmenované faktory vycházejí ze základní typologie zpráv Guy 

Tuchmanové, která je dělí dle produkce na hard news (horké zprávy) a soft news 

(doplňující zprávy). Hard news jsou zprávy aktuální, které je nutné co nejdříve 

zařadit. Jedná se o naléhavé události především ze světa vrcholové politiky a 

ekonomiky. Uvádí se také, že se jedná o události, o kterých by měl každý dobře 

informovaný občan vědět. Zatímco soft news jsou zprávy informující spíše o 
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běžných událostech života a není nutné je zařazovat ihned (jsou nadčasové). Při 

sledování vývoje zpravodajství současných médií se může zdát, že soft news 

dostávají čím dál tím více prostoru na úkor hard news. (Trampota 2006: 30 – 31)  

Forma – proporčně je věnováno méně prostoru textu a více prostoru 

vizuálům a titulkům. 

Styl – více prostoru je věnováno článkům zahrnujícím personifikaci ve 

smyslu prezentace veřejných osobností jako soukromých občanů. 

 

11.2 Kvantitativní obsahová analýza 

Při výzkumu mediální komunikace se můžeme zabývat celou řadou 

tematických oblasti. Pro rozlišení jednotlivých základních oblastí může pomoci 

známá formule Harolda Lasswella z roku 1984, který říká, že pokud chceme poznat 

komunikaci, musíme si umět odpovědět na otázku: Kdo, říká co, jakým kanálem, 

komu a s jakým účinkem. Obsahová analýza se snaží odpovědět na otázku říká co, 

která se týká mediálního sdělení jakožto jádra komunikace. (Trampota – 

Vojtěchovská 2010: 14- 15)  

Další rozdělení oblasti zkoumání mediální komunikace je z hlediska typu objektu 

zkoumání. Výzkum může být zaměřen na: 1) analýzu rámce fungování mediální 

komunikace, 2) účastníky mediální komunikace, 3) mediální sdělení a 4) kanály 

komunikace a technologie přenosu. (Trampota – Vojtěchovská 2010: 15 – 16) 

Ke zkoumání mediálních sdělení z hlediska kvantifikace se využívá 

Berelsonova47 kvantitativní obsahová analýza, která vychází ze sociálně-vědních 

metod a dominantního paradigmatu. Ve studiu teorií masové komunikace se využívá 

také kvalitativní obsahová analýza, která odpovídá alternativnímu paradigmatu, a 

tvoří jakousi protiváhu analýze kvantitativní. Oproti ní se nesnaží o spočítání 

výsledků, ale soustřeďuje se na otázku významu zkoumaných sdělení.48 

Sám Berelson obsahovou analýzu charakterizuje jako výzkumnou metodu pro 

objektivní, systematický a kvantitativní popis manifestovaného obsahu 

                                                           
47 Bernard Berelson jako první publikoval v roce 1952 manuál obsahové analýzy „Conent analysis in 
communication Research“. Počátky obsahové analýzy jsou však spjaté s Haroldem D. Lasswellem, 
který se zajímal o symboly a stereotypy v politické propagandě během druhé světové války, a který 
rozpracoval postupy analýzy obsahů do ucelené metody. (Reifová a kol. 2004: 21) 
48 Více na: <http://fss.muni.cz/rpm-blog/index.php?/archives/115-Slovnik-Kvantitativni-obsahova-
analyza.html> 
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komunikace49. (Hansen a kol. 1998: 94) Přívlastek objektivní je v tomto případě 

velmi důležitý, protože při kvantitativní metodě na rozdíl od metody kvalitativní je 

distancovaný přístup nutností.  

Podle definice je obsahová analýza kvantitativní metodou, jejímž účelem je 

identifikovat a spočítat specifikované znaky nebo rozsahy textů, a tím umožnit říci 

více o sděleních, obrazech, reprezentací těchto textů a jejich širší společenské 

hodnotě. (Hansen a kol. 1998: 95) Mediované obsahy zkoumá s ohledem na několik 

vybraných znaků stanovením analytických kategorií.  

Základní kritéria kvality metody podle Berelsona: 1. chápat systematiku 

jako jasně strukturované a konstantní uchopení předmětu výzkumu, 2. na všechny 

objekty analýzy aplikovat stejný postup, 3. rozumět požadavku objektivity ve smyslu 

explicitnosti uplatňovaných postupů. (Reifová a kol. 2004: 21) 

 

K typickým rysům kvantitativní metody patří vysoká míra standardizace, 

strukturovanosti a s tím spojený vysoký stupeň ověřitelnosti. (Schulz a kol. 2004: 29) 

Obsahová analýza je také označována za systematický a intersubjektivně 

ověřitelný způsob popisu mediálních obsahů. Systematický proto, že se všechny 

mediální obsahy zpracovávají stejným způsobem. Intersubjektivně ověřitelný ve 

smyslu, že každý další bude schopen při aplikaci stanovených výzkumných metod 

reprodukovat stejné výsledky. (Schulz a kol. 2004: 34)  

Mezi její výhody se řadí přesvědčivost výsledků, jejich přenositelnost a 

aplikovatelnost. (Trampota – Vojtěchovská 2010: 17) K dalším přednostem této 

metody patří možnost zpracovat velké množství textů a výsledky šetření podrobit 

statistickým analýzám (na rozdíl od metody kvalitativní). Výsledky je možné jasně a 

přehledně prezentovat v číselných hodnotách, tabulkách a grafech. (Schulz a kol. 

2004: 30) 

Na druhou stranu existuje také několik problémů spojených s kvantitativní 

analýzou, za které bývá kritizována. Například nikdy není jisté, zda je zvolený 

výzkumný vzorek dostatečně reprezentativní, také je někdy obtížné stanovit fungující 

definici tématu, jež je předmětem studie (např. co je násilí?). (Berger 2005: 134) 

Kritika se také zabývá tím, že kvantitativní analýza je sice schopná předložit jasná 
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data, ale už nedokáže říct, proč tomu tak je a co to znamená. (Trampota – 

Vojtěchovská 2010: 110) 

Klíčovými nároky kladenými na vědecké výzkumy proto, aby byly výsledky 

platné a prezentovatelné, jsou reliabilita a validita.  

Reliabilita50 analýzy znamená, že při opakování výzkumu za stejné situace musí dojít 

ke stejným výsledkům. (Trampota – Vojtěchovská 2010: 20) Výsledky analýzy tedy 

závisí na metodách a analyzovaném materiálu, nikoli na lidech provádějících 

analýzu.  

Validita51 pak vyjadřuje požadavek, aby bylo měřeno skutečně to, co bylo 

zamýšleno.  Oba tyto požadavky spolu souvisí – reliabilita je předpokladem validity. 

(Schulz a kol. 2004: 34) 

Samotný proces kvantitativní obsahové analýzy se skládá z několika 

základních kroků: 1. vymezení výzkumného problému, 2. výběr médií a definice 

výzkumného vzorku, 3. definování kategorií pro analýzu, 4. vymyšlení kódovací 

knihy, 5. testování kódovací knihy a ověření reliability, 6. příprava dat a analyzování. 

(Hansen a kol. 1998: 98 – 99). Po uvedených krocích následuje vyhodnocení 

zpracované analýzy a definice závěrů. Tato posloupnost nemusí být vždy zachována 

a úvodní kroky lze kombinovat. (Trampota – Vojtěchovská 2010: 104) 

Na počátku výzkumu je nutné zvolit jasný cíl, který je definován 

výzkumnou otázkou či hypotézou. Následuje vymezení výběrového souboru, který 

napomáhá při konstrukci vzorku zkoumání. Dalším důležitým bodem je volba 

jednotky měření. Za jádro celé kvantitativní analýzy je považováno kódování vzorku 

obsahů. Po jeho dokončení nastává fáze zpracování dat, při které se využívají 

specializované softwary, zejména pak SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

(Trampota – Vojtěchovská 2010: 104 - 107) 

Ať už se na kódování podílí jednotlivec nebo více výzkumníků, vždy je 

nutné provést pilotní zkoušku kódovacího procesu a test tzv. reliability měření před 

zahájením samotného kódování. Teprve v případě úspěchu je možné začít se sběrem 

dat, jejich analýze a interpretaci výsledků výzkumu (ta se odvíjí od verifikace či 

falzifikace na počátku stanovených hypotéz). (Reifová a kol. 2004: 22) 

 

                                                           
50 reliabilita = spolehlivost, hodnověrnost; vlastnost postupu dosahovat při opakovaném měření za 
stejných podmínek týchž výsledků (Petráčková – Kraus a kol. 1998: 656) 
51 validita = platnost, právoplatnost něčeho; platnost metody určené k danému šetření (Petráčková – 
Kraus a kol. 1998: 802) 
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11.3  Analyzovaný vzorek 

Analýze byly podrobeny české deníky Mladá fronta DNES, Právo, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Blesk, a to v období od roku 1995 do roku 

2010, tedy krátce po vzniku samostatné České republiky až po současnost. Jejich 

výběr byl zvolen z hlediska několika faktorů: (1) všech pět deníků se dá označit za 

celostátní plnoformátové listy, (2) všech pět deníků vycházelo bez přestávky 

v uvedeném období, (3) každý z těchto deníků prošel ve své historii jiným 

vývojovým stádiem (což zahrnuje i vlastnické poměry), (4) každý z těchto deníků má 

svou specifickou charakteristiku, která již byla blíže popsána, (5) ve vzorku jsou 

zahrnuty deníky označované za seriózní,  poloseriózní i bulvární.     

Z technicko-ekonomických důvodů nebylo možné analyzovat celý výběrový 

soubor, tedy všechny výtisky všech pěti deníků ve vymezeném období.  

Navíc úplná analýza nezaručuje nejefektivnější výsledek, z toho důvodu stačí 

k prozkoumání stanovených proměnných analyzovat část souboru – výzkumného 

vzorku. (Trampota - Vojtěchovská 2000: 104 – 105) Při procesu výběru vhodné 

varianty z množství možných tedy došlo k redukci daného výběrového souboru. 

Období, v němž byly deníky analyzovány, bylo rozděleno do pětiletého časového 

rozmezí, které se jevilo jako dostatečný úsek na vyvozování závěrů o vývoji 

jednotlivých deníků. Použity tedy byly roky 1995, 2000, 2005 a 2010.  

Dále bylo nutné vymezit pouze některé měsíce v roce, konkrétně byl vybrán 

měsíc duben a říjen. Tyto měsíce byly vybrány záměrně s ohledem na sezónní vlivy 

fungování médií. To se týká například zpravodajství během letních měsíců, které má 

poněkud odlišný charakter ovlivněný parlamentními prázdninami. Mezi žurnalisty se 

pro toto období vžil termín „okurková sezóna“, během níž jsou často zařazována 

nadčasová témata, jež ze zpravodajského hlediska nepřinášejí nic naléhavého či 

aktuálního. Zařazeny nebyly ani měsíce z přelomu roku, protože témata se často 

týkají vánočních svátků, bilancování nad uplynulým rokem a vyhlídkami nad rokem 

následujícím. Navíc v tomto období nevycházejí listy kvůli svátkům pravidelně. 

Mezi zvolenými měsíci je úmyslná půlroční pauza, aby se optimalizovala aktuálnost 

informací a nedocházelo k opakování stejných témat a aby bylo zároveň možné 

analyzovat zpravodajství deníků v různých časových obdobích.   

Pro určení vzorku byl aplikován takzvaný konstruovaný týden, který se 

využívá při zkoumání médií s vyšší periodicitou, a je tudíž nejvhodnější variantou 



55 
 

pro tuto analýzu deníků. Při konstruovaném týdnu se vybírají dny v týdnu tak, aby 

byl zachován přirozený poměr dnů v týdnu a aby se zohledňovaly potenciální rozdíly 

mediálních obsahů. (Trampota – Vojtěchovská 2010: 105) Vzhledem k tomu, že 

z pěti zvolených deníků vycházejí čtyři deníky šest dní v týdnu a jeden pět dní 

v týdnu, do analýzy byly z důvodu zachování konzistence vzorku zařazeny pouze 

pracovní dny, kdy vychází všech pět zkoumaných deníků – tedy pondělí, úterý, 

středa, čtvrtek a pátek. Pro optimalizaci byl analyzován vždy jeden pracovní týden z 

počátku měsíce a jeden pracovní týden z konce měsíce. Toto rozložení bylo 

pozměněno pouze v měsíci říjnu v případě, kdy na pracovní den na konci tohoto 

měsíce připadl statní svátek – Den vzniku samostatného československého státu 28. 

října a deníky ten den nevyšly. V tom případě byl analyzován celý předchozí týden, 

aby byla zachována kontinuita a zároveň byl mezi týdny dodržen časový odstup.  

 

Tabulka 2: Analyzovaný vzorek 

 

Název deníku 1995 2000 2005 2010 

Mladá fronta DNES 20 výtisků 20 výtisků 20 výtisků 20 výtisků 

Právo 20 výtisků 20 výtisků 20 výtisků 20 výtisků 

Hospodářské noviny 20 výtisků 20 výtisků 20 výtisků 20 výtisků 

Lidové noviny 20 výtisků 20 výtisků 20 výtisků 20 výtisků 

Právo 20 výtisků 20 výtisků 20 výtisků 20 výtisků 

Celkem  100 výtisků 100 výtisků 100 výtisků 100 výtisků 

 

11.4 Hypotézy 

Východiskem tohoto výzkumu je, že dochází k celkové bulvarizaci českého 

denního tisku, která se projevuje v prvcích, jež jsou zpracovány v rámci 

následujících hypotéz. 

 

1. V českých celostátních denících dochází k nárůstu domácích zpráv. 

2. V českých celostátních denících dochází k úbytku hard news. 

3. V českých celostátních denících dochází k úbytku zpráv o politice. 

4. V českých celostátních denících dochází k úbytku počtu zpráv.  
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5. V českých celostátních denících dochází k úbytku zpravodajského 

textu. 

6. V českých denících dochází k nárůstu počtu fotografií. 

  



57 
 

12 Analýza 

12.1 Definování jednotky  

V případě této analýzy byly zvoleny dvě jednotky měření s ohledem na 

sledované kategorie. První jednotkou byla zvolena zpráva v deníku. Druhou 

jednotkou byl zvolen obrazový materiál přímo související s kódovanou zprávou (což 

vylučuje zařazení inzerátů).  

Pro optimalizaci výsledků byla do analýzy u všech pěti deníků zahrnuta 

pouze regulérní část věnující se zpravodajství. Kódovány tedy nebyly zprávy ze 

samostatných rubrik, jako jsou sport, kultura, ekonomika, počasí, regionální přílohy, 

které se svým obsahem liší kraj od kraje, či nepravidelné tematické přílohy. 

 

12.2 Kódovací postup 

V této části bylo stanoveno, na jaké jevy bude analýza zaměřena, a byla 

vytvořena kódovací kniha. Pro účely této analýzy byla inspirací metodologie Uribeho 

a Guntera. Jednotlivé kategorie byly navrženy tak, aby klasifikovaly všechny 

jednotky na několika stupních. Zaprvé se rozlišovaly na „zprávy“ a „obrazový 

materiál přímo se vztahující ke zprávám“. Zadruhé byly zprávy zkoumány 

na různých úrovních dle jednotlivých klíčových kvantitativních indikátorů 

bulvarizace - zaměření (domácí versus zahraniční události), hlavní téma (politika, 

ekonomika, kultura, kriminalita, sport, společnost/celebrity, jiné) a forma deníků 

(počet fotografií na straně, počet článků na straně apod.). (Uribe – Gunter 2004: 390) 

 

Pro vlastní řešení tohoto výzkumu byl využit program SPSS verze 12.0. 

Tento software je běžně využíván pro řešení obdobných úloh v oblasti sociálních 

věd. SPSS nabízí snadnou dostupnost všech potřebných funkcí pro zkoumání 

statistických veličin, což ho upřednostňuje před klasickým tabulkovým procesorem 

(např. MS Excel). Analýze bylo podrobeno celkem 400 výtisků deníků a 21 475 

článků. Tento rozsah statistického souboru také ovlivnil volbu vhodného nástroje.  

Vzhledem k tomu, že se ve výzkumu bulvarizace českých deníků pracuje se 

dvěma úrovněmi analýzy (analýza deníků a analýza článků), které je nutné zkoumat 

zvlášť, byly vytvořeny dvě samostatné datové tabulky.    
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Pro analýzu deníků byla zvolena následující kritéria hodnocení, která v 

SPSS odpovídají jednotlivým proměnným: 

• datum 

• název deníku 

• celkový počet analyzovaných stran 

• celkový počet článku na analyzovaných stranách 

• celkový počet fotografií na analyzovaných stranách 

Jeden analyzovaný deník odpovídá jednomu řádku v datové tabulce. Tímto 

způsobem vznikne datová tabulka se 400 řádky a 5 sloupci, která tvoří výchozí 

datovou základnu pro další analýzu celých deníků. 

 

Podobně se přistupuje k hodnocení jednotlivých článků. V tomto případě se posuzují 

následující kategorie proměnných: 

• datum 

• název deníku 

• strana, na které se článek nachází 

• velikost článku – relativní velikost vztažená k velikosti strany 

deníku 

• lokalita zprávy – domácí, zahraniční, nelze určit 

• typ zprávy – soft news, hard news, nelze určit 

• téma události – politika, ekonomika, kultura (kino, divadlo, film, 

muzea, hudba, památky, média), kriminalita, sport, společnost 

(prominenti, celebrity, večírky), zajímavosti (kuriozity, zvířátka 

apod.), jiné (církev, doprava, policie, věda, zdravotnictví, počasí, 

gender, cestování, školství, ekologie atd.)  

Opět se jedná o samostatnou datovou tabulku. Se svými 21 475 řádky a 6 

sloupci je ovšem nepoměrně obsáhlejší než předchozí tabulka a poskytuje tedy velmi 

solidní základ pro další analýzu. 

 

12.3 Analýza dat 

Při analýze dat byly údaje zpracovány do přehledných souhrnných tabulek a 

pro lepší názornost také do grafů, kde jsou jednotlivá vývojová stádia lépe graficky 
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zobrazená. Vzhledem k velkým rozptylům hodnot mezi jednotlivými deníky, byl 

každý deník graficky znázorněn samostatně. 

 

12.3.1 Poměr domácích a zahraničních zpráv 

Prvním klasifikovaným indikátorem v rámci rozsahu byl poměr domácích a 

zahraničních zpráv ve zpravodajství.  

Tabulka 3 zachycuje celkový pohled na procentuální poměr domácích a zahraničních 

zpráv ze všech analyzovaných ve zkoumaných denících v daném období. Deníky 

jsou dále rozebrány samostatně. 

 

Tabulka 3: Podíl domácích a zahraničních zpráv ve zkoumaných denících 

 

Název deníku Lokalita zprávy 1995 2000 2005 2010 

Mladá fronta DNES 
domácí 62,4% 63,5% 65,6% 67,3% 

zahraniční 37,4% 36,1% 32,3% 30,7% 

Právo 
domácí 57,9% 54,6% 67,3% 69,8% 

zahraniční 42,1% 45,3% 32,4% 28,4% 

Hospodářské noviny 
domácí 54,0% 56,7% 48,0% 58,6% 

zahraniční 46,0% 42,9% 50,3% 39,2% 

Lidové noviny 
domácí 67,5% 50,1% 58,0% 65,9% 

zahraniční 32,4% 49,9% 39,9% 30,9% 

Blesk 
domácí 72,8% 73,8% 76,0% 73,3% 

zahraniční 26,8% 26,1% 23,9% 25,2% 

 

 

Z následujícího grafu (Graf 2), který zachycuje vývoj počtu domácích a 

zahraničních zpráv v deníku Mladá fronta DNES v procentech, vyplývá, že k nárůstu 

domácích zpráv a poklesu zahraničních zpráv začalo výrazněji docházet po roce 

2000. Za celé sledované období narostl počet domácích zpráv o 5% a klesl počet 

zahraničních zpráv o 7%. Ovšem již na počátku období, tedy v roce 1995 bylo 

v deníku Mladá fronta DNES uveřejňováno mnohem více domácích zpráv (o celou 

čtvrtinu). V konečném důsledku tedy nejsou tyto rozdíly nijak markantní, přesto je 

tendence nárůstu domácích zpráv patrná.   
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Graf 3 zachycuje poměr domácích a zahraničních zpráv v deníku Právo. Zde 

převažovaly na začátku sledovaného období, tedy v roce 1995, domácí zprávy nad 

zahraničními o 15%. V roce 2000 nastal trend snížení počtu domácích zpráv a 

naopak nárůst počtu zahraničních zpráv, kterých byl jen o 9% méně. Mezi lety 2000 

a 2005 však nastal zcela opačný stav, kdy domácí zprávy začaly silně dominovat, a 

to o více než o polovinu nad zprávami zahraničními. Tento stav byl umocňován i 

v dalším období, v letech 2005 – 2010, ve kterém dosáhly domácí zprávy 70%. 

Nejednalo se ovšem o tak výrazný jev jako v předchozím období.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Poměr domácích a zahraničních zpráv v Mladé frontě DNES 
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Zajímavý je také vývoj u dalšího analyzovaného deníku – Hospodářských 

novin (Graf 4). Na začátku období byl rozdíl mezi počtem domácích a zahraničních 

zpráv ze všech analyzovaných deníků nejmenší, pouhých 8%. Ovšem tento stav se 

začal mezi lety 1995 a 2000 měnit a počet domácích zpráv narostl (i když jen o 3%). 

V dalším období (mezi lety 2000 a 2005) se trend zcela otočil a Hospodářské noviny 

začaly zveřejňovat více zahraničních zpráv a méně domácích zpráv (pokles o 9%). 

V roce 2005 zahraniční zprávy dokonce převažovaly nad zprávami domácími (o 

2%). V posledním období však nastal znovu obrat a výrazně začaly dominovat 

domácí zprávy, jejichž počet narostl o 10%. Rozdíl mezi domácími a zahraničními 

zprávami tak byl na konci sledovaného období dvacetiprocentní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Poměr domácích a zahraničních zpráv v Právu 
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Velkými změnami, co se počtu domácích a zahraničních zpráv týká, prošel 

deník Lidové noviny (Graf 5). Již na počátku sledovaného období jasně převažovaly 

domácí zprávy (68%) nad těmi zahraničními (32%). Situace se změnila v období 

mezi lety 1995 – 2000, kdy se dostal poměr domácích a zahraničních zpráv na 

naprosto shodnou hranici 50%. Od roku 2000 však opět převažovaly domácí zprávy 

– o téměř 20%. Jejich nárůst v pětiletém období 2000 – 2005 byl tak 10%. Na konci 

sledovaného období v roce 2000 byla situace srovnatelná s tou z počátku 

sledovaného období v roce 1995.     

 

Graf 4: Poměr domácích a zahraničních zpráv v Hospodářských novinách 
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Graf 5: Poměr domácích a zahraničních zpráv v Lidových novinách 

 

 

 

 

Naprosto odlišná situace než u všech ostatních je u deníku Blesk (Graf 6), 

který na první pohled nevykazuje výrazné změny v počtu domácích a zahraničních 

zpráv. Od počátku období (rok 1995) zcela dominují domácí zprávy, které tvoří 

téměř tři čtvrtiny všech zpráv. V letech 1995 – 2005 zaznamenaly jen nepatrný 3% 

nárůst, ovšem hned v následujícím období (mezi lety 2005 a 2010) opět poklesly – a 

to na 73%, což je stav srovnatelný s rokem 1995. Je tedy patrné, že za celé 

patnáctileté období zařazuje deník Blesk nejčastěji zprávy z domácího prostředí a 

zprávám zahraničním poskytuje jen malý (zhruba čtvrtinový) prostor. 
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12.3.2 Poměr hard news a soft news 

Druhým zkoumaným jevem bylo snižování počtu zpráv, které se dají 

označit jako hard news, a význačné postavení soft news. Tento indikátor se 

v průběhu sledovaných let lišil deník od deníku. 

 

Mladá fronta DNES (Graf 7) zaznamenala největší počet hard news v letech 

1995 – 2000, kdy měly tyto zprávy vzrůstající tendenci. Pak ovšem nastal výrazný 

pokles (mezi lety 2000 – 2005), který byl jen mírně zastaven v posledním 

sledovaném období.   

 

Graf 6: Poměr domácích a zahraničních zpráv v Blesku 
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Graf 7: Mladá fronta DNES - hard news 

 

 

 

U deníku Právo (Graf 8) rostl počet hard news až do roku 2005. Od tohoto 

roku však nastal výrazný pokles dokonce na nižší úroveň, než jak tomu bylo na 

počátku sledovaného období v roce 1995.  

 

Graf 8: Právo - hard news 

 

 

Hospodářské noviny (Graf 9) zaznamenaly v počtu hard news přibližně 

stejný počet hard news od roku 1995 do roku 2000. Poté se v roce 2005 jejich počet 

téměř zdvojnásobil. Nicméně v roce 2010 nastal pád na nižší míru, než jaká byla na 

začátku sledovaného období.  
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Graf 9: Hospodářské noviny - hard news 

 

 

Graf zobrazující procentuální počet hard news v Lidových novinách (Graf 

10) ukazuje jejich nárůst od roku 1995 do roku 2000. Od roku 2000 do roku 2005 je 

tendence přesně opačná. Nastal pokles pod hodnotu z roku 1995. Poté se počet hard 

news opět navýšil a to tak, že v roce 2010 dosahoval trojnásobku hodnoty z roku 

2005. 

 

Graf 10: Lidové noviny - hard news 

 

 

Situace u bulvárního deníku Blesk je v průběhu let téměř neměnná. Změny 

v počtu hard news jsou zcela zanedbatelné, proto hovořit o nějakých tendencích je 

v tomto případě nemožné.   
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Graf 11: Blesk - hard news 

 

 

12.3.3 Téma zprávy 

Třetím zkoumaným jevem byl v tomto výzkumu počet zpráv o politice. 

Jejich úbytek je dalším kvantitativním indikátorem bulvarizace. (McLachlan – 

Golding 2000: 78)  

Počet zpráv o politice ve všech sledovaných denících mezi lety 1995 až 

2010 je znázorněn v tabulce (Tabulka 4). Následují grafy, které obsahují všechna 

témata vyskytující se v jednotlivých denících. Je tak možné porovnat v průběhu 

stanoveného období nejen počet zpráv o politice, ale také o ekonomice, kultuře, 

kriminalitě, sportu, společnosti/celebritách, zajímavostech a jiných. A zároveň je 

možné porovnat vývoj počtu témat mezi analyzovanými deníky.  

 

 

Tabulka 4: Počet zpráv o politice ve sledovaných denících 

 

Název deníku 1995 2000 2005 2010 

Mladá fronta DNES 47,3% 44,7% 31,2% 33,4% 

Právo 44,6% 44,5% 37,8% 34,2% 

Hospodářské noviny 41,7% 40,8% 47,6% 35,9% 

Lidové noviny 53,5% 45,6% 39,9% 37,5% 

Blesk 16,0% 10,9% 7,3% 10,0% 
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V deníku Mladá fronta DNES (Graf 12) tvořily v roce 1995 zprávy o politice 

téměř polovinu všech zpráv. Od té doby však následoval až do roku 2005 jejich 

patrný úbytek, který dosáhl 16%. V roce 2010 byla situace podobná té z roku 2005, 

kdy tvořily zprávy o politice asi třetinu všech zpráv. 

Z grafu je dále patrné, že v obecném zpravodajství nezařazuje Mladá fronta 

DNES tolik zpráv s ekonomickou tematikou jako těch politických. Počet zpráv 

věnujících se ekonomice byl v průběhu let stabilní. Dvouprocentní, respektive 

tříprocentní pokles byl zaznamenán mezi roky 2000 až 2005. V roce 2010 již však 

dosahoval stejné úrovně jako v roce 1995, konkrétně jedné desetiny ze všech zpráv. 

Zajímavé je sledovat vývoj u zpráv s kriminální tematikou patřící mezi soft 

news. Kriminální zprávy zaujímají hned po zprávách o politice a kategorii „jiné“ třetí 

místo co do počtu. V letech 1995 až 2000 se počet krimi zpráv pohyboval okolo 14% 

ze všech analyzovaných zpráv. V roce 2005 vzrostl jejich počet až na 22%, což byl 

téměř čtyřnásobek ekonomických zpráv ve stejném období. V roce 2010 však nastal 

více než poloviční úbytek na 10%.   

Počet kulturních událostí publikovaných v Mladé frontě DNES byl téměř 

stejný s počtem zpráv věnujících se zajímavostem a pohyboval se mezi 3 až 5%.  

Zanedbatelnou část pak tvoří zprávy ze sportu, které tvořily maximálně 2% 

v roce 2010.   

V tomto případě je nutné zmínit, že ekonomika, sport i kultura mají 

v deníku Mladá fronta DNES samostatné oddíly, které však v této studii nebyly 

analyzovány. Zveřejněné výsledky hovoří pouze o počtu témat, která byla obsažena 

v obecném zpravodajství. Z tohoto pohledu je tedy 10% zpráv o ekonomice 

v obecném zpravodajství celkem vysoké číslo na to, že se výhradně ekonomickým 

tématům věnuje Mladá fronta DNES samostatně dále v listu.  
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Graf 12: Mladá fronta DNES - téma zprávy 

 

 

Také v deníku Právo (Graf 13) je patrná klesající tendence zpráv o politice. 

Zatímco v roce 1995 jich bylo 41%, v roce 1995 jen 34%, tedy třetina ze všech 

zpráv. Stále však nad všemi ostatními tématy zpráv dominují.  

Hned na druhém místě jsou zprávy s kriminální tematikou. Ty tvoří asi 1/5 

ze všech zpráv a jejich vývoj se dá označit za stabilní.  

Stejně jako v deníku Mladá fronta DNES i v deníku Právo se ekonomice, 

kultuře a sportu věnují redaktoři na dalších stranách v samostatných oddílech. Přesto 

se tato témata objevují i v obecném zpravodajství.  

Počet zpráv zabývajících se ekonomikou dosahoval na počátku sledovaného období 

svého maxima – a to 12%. Poté nastal propad na pouhých 5% v roce 2005. V roce 

2010 bylo 8% zpráv z celkového počtu věnováno ekonomice, což tvoří jakýsi střed 

mezi roky 1995 a 2005. 

Kultura naopak zaznamenala maximální počet svých článků v roce 2005 (téměř 7%), 

což byl oproti počátečnímu období v roce 1995 více než poloviční nárůst. V roce 

2010 nastal opět úbytek, ovšem o pouhé 1%, tedy nikterak značný.   

Téma sport se ve zprávách téměř nevyskytovalo, jednalo se o zanedbatelné 0,5%.  

Lépe na tom byly zprávy ze společnosti a zajímavosti. Zprávy ze 

společnosti dosáhly svého 5% vrcholu v roce 2005 a tvořily tak stejný počet zpráv 
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jako zprávy ekonomické ve stejném období. V roce 2010 nastal poloviční úbytek na 

3%. 

Počet zpráv týkajících se zajímavostí je srovnatelný s počtem zpráv ze společnosti 

s tím rozdílem, že svého 5% maxima dosáhly v roce 2000 a v roce 2010 byl jejich 

počet totožný s počátkem sledovaného období v roce 1995, konkrétně 4%. Ani 

v tomto případě se tedy nejedná o žádné výkyvy v množství.   

 

Graf 13: Právo - téma zprávy 

 

 

Hospodářské noviny vždy kladly větší důraz na politiku a ekonomiku než 

ostatní deníky, což souvisí s jejich historií a přeměnou z ekonomického týdeníku. 

Dodnes se označují za deník, který dává „největší prostor informacím z české i 

světové ekonomiky“52. Proto se dá očekávat jiný vývoj počtu zpráv věnovaných 

politice a ekonomii než u ostatních deníků (Graf 14). 

Zprávy s politickou tematikou dosahovaly přibližně stejného počtu 45% (v 

roce 2005 dokonce nárůst na 47%), tedy necelé poloviny ze všech zveřejněných 

zpráv. V roce 2010 však již byl patrný úbytek, a to o celých 11%.  

Počet ekonomických zpráv v Hospodářských novinách je oproti ostatním 

sledovaným deníkům skutečně mnohonásobně vyšší, i když v průběhu let značně 

                                                           
52 Viz: <http://economia.ihned.cz/2/obsah-sekce/hospodarske-noviny/> 
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klesá. V roce 1995 tvořily zprávy z ekonomie více než třetinu ze všech zpráv. V roce 

2000 nastal úbytek na 29%, další výrazný pokles byl v roce 2005 na 22% a 

pokračoval, i když podstatně mírněji, na 20% v roce 2010. 

Také v Hospodářských novinách však můžeme nalézt krimi zprávy, 

sportovní zprávy, kulturní zprávy či nejrůznější zajímavosti zařazované spíše pro 

pobavení, než pro intelektuální četbu.  

Počet kriminálních zpráv začínal na 6% v roce 1995 a v roce 2000 dokonce dosáhl 

svého 10% maxima. Poté mírně klesl na 9%, které byly zaznamenány i v roce 2010. 

Na počátku sledovaného období v roce 1995 nebyla do zpravodajství zařazena žádná 

zpráva ze sportovního prostředí. V roce 2000 a 2005 už se sportovní zprávy 

vyskytovaly, ale v zanedbatelném 0,5% počtu. Od roku 2005 do 2010 už však 

zaznamenaly tříprocentní nárůst na 3,5%. 

Tématu kultury se až do roku 2005 věnovalo pouhých 1-2% článků. Poté byl jejich 

počet více než ztrojnásoben na 7% v roce 2010. 

Také počet zajímavostí se pohybuje mezi 1-2% a to v průběhu celého zkoumaného 

období.  

Ani Hospodářské noviny, považované za seriózní deník, se nevyhýbají zprávám ze 

společnosti či o celebritách, které se zařazují mezi příklady soft news, ovšem jejich 

počet je v porovnání s počtem ostatních zpráv zanedbatelný. V roce 1995 začínaly 

tyto zprávy na 1%, od té doby jejich počet klesal až na pouhých 0,3% v roce 2010.  
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Graf 14: Hospodářské noviny - téma zprávy 

 

 

 

Lidové noviny jsou deníkem, který se profiluje jako „zpravodajský list se 

speciálním zájmem o politiku, byznys a kulturu53“ . Proto také v tomto deníku 

nalezneme specializované rubriky zaměřené mimo jiné na byznys a kulturu.  

Na počátku sledovaného období měly Lidové noviny (Graf 15) největší 

počet zpráv o politice ze všech sledovaných deníků – 54% - což znamená, že více 

než každá druhá zpráva se zabývala politikou. Ovšem v průběhu let je možné 

sledovat jejich razantní úbytek. V roce 2000 už bylo v Lidových novinách pouhých 

46% politických zpráv, což znamenalo nejvýraznější propad. V roce 2005 se tento 

propad zvýšil na 40% a v roce 2010 se zastavil na 38%. Na druhou stranu je tento 

počet stále nejvyšším počtem politických zpráv ze všech analyzovaných deníků.  

Ekonomické zprávy také zaznamenaly pokles. Na počátku sledovaného 

období jejich počet sice vzrostl z 10% v roce 1995 na 12% v roce 2000. Poté však 

klesl na 7% v roce 2005 a skončil na 5% v roce 2010. 

Mezi zprávy s tendencí úbytku patří také krimi zprávy. V roce 1995 tvořily 

17% (zhruba 1/6 ze všech zveřejněných zpráv), což bylo o 7% více než ekonomické 

                                                           
53 Viz: <http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_lidove-
noviny.htm&menu=> 
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zprávy. Už v roce 2000 jich ubylo na 12%, poté jejich počet opět mírně narostl na 

13%, aby v roce 2010 opět klesl a to na 9%. 

Naopak výrazné navýšení zaznamenaly zprávy s kulturní tematikou, které 

však byly kódovány pouze z listu obecného zpravodajství. Jejich počet začínal na 4% 

v roce 1995, v letech 2000 až 2005 se držel na shodných 5%, poté nastal značný 

nárůst na 15% v roce 2010.  

Také v Lidových novinách se ve zpravodajství vyskytují zprávy o sportu, 

přestože je jim věnován samostatný oddíl, počet těchto zpráv je ovšem velmi 

zanedbatelný. Začínal na pouhých 0,2% v roce 1995, poté narostl na 0,5% v roce 

2000. V dalším sledovaném období se držel na 1%.  

Zprávy ze světa showbyznysu a celebrit zabíraly na počátku sledovaného 

období pouhé 1%. V roce 2000 byl však už jejich počet 4%, poté klesl na 3%. V roce 

2010 už nebyly zaznamenány žádné zprávy ze společnosti. 

Jiným vývojem prošly zprávy nazvané zajímavostmi. V roce 1995 zabíraly 

jen 1% ze všech zpráv, ale již v roce 2000 jejich počet narostl na 6%, na kterých se 

udržel i v následujícím období. Ovšem v roce 2010 už tento počet klesl na 4%.  
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Graf 15: Lidové noviny - téma zprávy 
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Deníkem zastupujícím bulvár je v této analýze Blesk. U něj se dá očekávat 

odlišné rozdělení počtu témat a různý důraz na jednotlivá témata, než jak tomu bylo 

u deníků předchozích (Graf 16).   

Politické zprávy zdaleka nedosahují takového počtu jako u ostatních 

zkoumaných deníků, rozdíl je zhruba čtvrtinový. Nejvíce zpráv o politice bylo 

zaznamenáno v prvním období – 16%. Poté nastal úbytek na 11% v roce 2000 a 

pouhých 7% v roce 2005 (pro srovnání - ve stejném období měly Hospodářské 

noviny 47% politických zpráv). Ten se zvedl o 3% na 10% v posledním sledovaném 

období.  

Ani ekonomické zprávy nehrají v deníku Blesk významnou roli. A také u 

nich, stejně jako u zpráv politických, bylo minimum zaznamenáno v roce 2005, kdy 

se jejich počet pohyboval jen okolo 2%, což znamenalo 3% úbytek oproti roku 2000. 

V roce 2010 opět počet mírně vzrostl na 4%. 

Zajímavý vývoj nastal u zpráv z kultury. V roce 1995 dosahoval jejich počet 

14%, což můžeme porovnat s 16% zpráv politických ve stejném období. Od té doby 

však nastal propad – nejprve o nepříliš významné 1% v roce 2000. V dalším období 

již však byl zaznamenán 9% úbytek na 4% a v roce 2010 už to bylo pouhá 2% ze 

všech analyzovaných zpráv.  

Naprosto největší počet zpráv se věnoval tématům společnost a kriminalita.  

Zprávy ze společnosti dosahovaly 20% v roce 1995, poté jich ubylo na 15% v roce 

2000. V roce 2005 se jejich počet dokonce zdvojnásobil na 31% a dosáhl tak svého 

maxima. V roce 2010 byl zaznamenán 4% úbytek na 27%.  

Zprávy o zločinu tvořily v roce 1995 čtvrtinu ze všech zpráv. Tento počet v dalších 

letech ještě narostl na 27% v roce 2000, respektive 29% v roce 2005. V roce 2010 se 

počet zpráv z kriminálního prostředí snížil o 8% na své minimum 20%. 

U zajímavostí a nejrůznějších kuriozit byl zaznamenán v průběhu let nárůst. 

Jejich počet začínal na 7% v roce 1995, poté stoupl na 8% v letech 2000 až 2005 a 

v roce 2010 už dosahoval 11%.   
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Graf 16: Blesk - téma zprávy 

 

 

 

 

12.3.4 Počet zpráv na straně 

Prvním indikátorem změny formy, na který se analýza zaměřila, byl 

průměrný počet zpráv na straně. Tento jev u všech sledovaných deníků přibližuje 

souhrnná Tabulka 5, ze které je patrný trend snižování počtu zpráv u všech deníků. 

Zaznamenány byly také minimální, maximální hodnoty a směrodatné odchylky, které 

je možné zhlédnout v tabulce v příloze č. 4. 

 

Tabulka 5: Průměrný počet zpráv na straně ve sledovaných denících 

 

Název deníku 1995 2000 2005 2010 

Mladá fronta DNES 6,13 4,58 4,53 4,18 

Právo 13,05 8,06 7,01 6,17 

Hospodářské noviny 9,40 8,93 5,04 4,26 

Lidové noviny 8,27 4,69 5,06 3,87 

Blesk 5,55 9,04 5,41 3,31 
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Počet zpráv v deníku Mladá fronta DNES (Graf 17) klesal nejvíce v letech 

1995 až 2000 ze 6,1 zprávy na 4,6 zprávy na stranu. Následující bylo stabilní, další 

pokles nastal až v posledním období, kdy počet zpráv klesl na 4,2 na stranu v roce 

2010. 

 

Graf 17: Mladá fronta DNES – průměrný počet zpráv na straně 

 

 

K největšímu snížení počtu zpráv na stranu ze všech deníků zaznamenal 

v průběhu sledovaného období deník Právo, a to více než o 50%. V roce 1995 byl 

průměrný počet zpráv 13, nejvýraznější úbytek nastal mezi lety 1995 a 2000, kdy 

bylo průměrně napočítáno 8 zpráv na straně. V dalším období jejich počet stále 

klesal až na 6,1 zpráv na stranu v roce 2010, což je i tak největší počet zpráv ze 

všech sledovaných deníků. 

 

Graf 18: Právo – průměrný počet zpráv na straně 
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Také Hospodářské noviny zaznamenaly 50% pokles počtu zpráv na straně 

(Graf 19). V roce 1995 se na straně vyskytovalo v průměru 9,4 zpráv, v roce 2000 

potom 8,9. V následujícím období nastal pokles na 5 zpráv v roce 2005 a následně 

4,2 zpráv na konci sledovaného období.  

 

Graf 19: Hospodářské noviny – průměrný počet zpráv na straně 

 

 

Lidové noviny (Graf 20) začínaly na 8,2 zprávách na straně v roce 1995, 

poté nastal pokles na 4,7 zprávy na straně. V dalším období se počet o něco navýšil 

na 5 zpráv, ale posléze se opět snížil, a to na 3,9 zpráv na straně, což je nejnižší počet 

ze všech analyzovaných nebulvárních deníků. 

 

Graf 20: Lidové noviny - průměrný počet zpráv na straně 
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Deník Blesk (Graf 21) zaznamenal zcela odlišný průběh v počtu zpráv na 

straně než ostatní deníky. V roce 1995 zveřejňoval průměrně 5,5 zpráv na stranu, 

poté nastal nárůst na 9 zpráv na stranu. Od roku 2000 byl zaregistrován výrazný 

úbytek na pouhých 3,3 zpráv na stranu, což je jednoznačně nejméně ze všech 

sledovaných deníků.  

 

Graf 21: Blesk - průměrný počet zpráv na straně 

 

 

12.3.5 Množství zpravodajského textu 

Druhým indikátorem bylo zvoleno množství zpravodajského textu na straně 

u jednotlivých deníků. To bylo vypočítáno vynásobením průměrné velikosti zprávy a 

průměrného počtu zpráv na straně. Tímto způsobem bylo získáno průměrné množství 

textu (to znamená analyzovaných zpráv) na straně v jednotlivých denících ve 

sledovaném období. Výsledky jsou opět prezentovány na začátku v souhrnné tabulce 

(Tabulka 6), posléze jsou znázorněny graficky pro každý deník samostatně.  
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Tabulka 6: Průměrné množství zpravodajského textu na straně ve sledovaných 
denících 

 

Název deníku  1995 2000 2005 2010 

Mladá fronta DNES 77,6% 70,8% 59,2% 60,0% 

Právo 99,0% 88,5% 77,2% 79,8% 

Hospodářské noviny 89,4% 78,5% 64,2% 51,4% 

Lidové noviny 71,1% 49,7% 55,3% 59,0% 

Blesk 41,4% 67,5% 38,2% 27,3% 

 

 

V případě prvního analyzovaného deníku, Mladé fronty DNES (Graf 22), je 

patrné výrazné snižování množství textu v letech 1995 až 2005. Z původních 78% 

klesl až na 60%, kde se úbytek zastavil.  

 

Graf 22: Mladá fronta DNES – průměrné množství zpravodajského textu na straně 

 

 

 

 

Deník Právo (Graf 23) měl na počátku sledovaného období téměř 100% 

podíl textu na straně. Poté však nastalo snižování množství textu na 89% v roce 2000 

až na 77% v roce 2005. V posledním období byla velikost opět o něco navýšena na 

80%. V průběhu 15 let se tedy množství textu snížilo o celou pětinu.  
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Graf 23: Právo - průměrné množství zpravodajského textu na straně 

 

 

 

 

Křivka v následujícím grafu (Graf 24) vypovídá o výrazném spádu množství 

textu na straně v Hospodářských novinách. Na počátku období v roce 1995 okupoval 

text necelých 90%, v průběhu let začal výrazně text ubývat na 79% v roce 2000 a 

64% v roce 2005 a v tomto trendu pokračoval i v roce 2010, kdy už text zabíral 

pouhých 51% oproti původním 90%. Jde tedy o téměř 40% snížení množství textu. 

 

Graf 24: Hospodářské noviny - průměrné množství zpravodajského textu na straně 
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Množství textu na straně v Lidových novinách (Graf 25) v roce 1995 bylo ze 

všech sledovaných deníků (kromě bulvárního deníku Blesk) nejnižší – pouhých 71%, 

což nejsou ani 3/4. Mezi lety 1995 a 2000 nastal nejvýraznější úbytek textu, a to o 

21% na 50%. Poté se situace obrátila a množství textu začalo opět narůstat. Nejprve 

o 5% v roce 2005 a v roce 2010 o další 4% na 59%. V celém sledovaném období 

tedy kleslo množství textu na stránku o zhruba 1/8.  

 

Graf 25: Lidové noviny - průměrné množství zpravodajského textu na straně 

 

 

 

Zcela odlišná je z hlediska množství textu na straně situace u deníku Blesk 

(Graf 26). Už na počátku sledovaného období v roce 1995 bylo pouhých 41% textu (v 

porovnání s deníkem Právo se jedná o méně než polovinu). V druhém období však 

nastal zcela opačný trend než u ostatních sledovaných deníků, a to nárůst množství 

textu o celých 27% na 68% (Lidové noviny měly ve stejném období o 18% méně, 

Mladá fronta DNES o pouhá 3% více). V dalších letech však následoval strmý pád 

na 38% v roce 2005 a pouhých 27% v roce 2010, což odpovídá pouhé 1/4 textu na 

straně.   
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Graf 26: Blesk - průměrné množství zpravodajského textu na straně 

 

 

12.3.6 Počet fotografií 

Třetím indikátorem změny formy, na který se analýza zaměřila, byl 

průměrný počet fotografií na straně. Tento jev u všech sledovaných deníků přibližuje 

souhrnná Tabulka 7. Zaznamenány byly také minimální, maximální hodnoty a 

směrodatné odchylky, které je možné zhlédnout v tabulce v příloze č. 6. 

 

Tabulka 7: Průměrný počet fotografií na straně ve sledovaných denících 

 

Název deníku  1995 2000 2005 2010 

Mladá fronta DNES 1,08 1,60 2,38 2,90 

Právo 0,92 2,76 2,75 2,14 

Hospodářské noviny 0,49 2,12 1,59 2,26 

Lidové noviny 1,55 2,20 2,22 2,42 

Blesk 1,90 3,57 4,63 4,24 

 

 

U Mladé fronty DNES je vzrůstající počet fotografií na straně patrný na 

první pohled (Graf 27). V roce 1995 připadala průměrně jedna fotografie na stránku, 

přitom v roce 2010 už to byly téměř 3 fotografie. 
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Graf 27: Mladá fronta DNES - průměrný počet fotografií na straně 

 

 

 

Deník Právo (Graf 28) začínal u necelé 1 fotografie na stranu, poté nastal 

vysoký nárůst na 2,1 fotografie na straně. Tento počet se udržel až do roku 2005, pak 

počet klesl na průměrně 2 fotografie. 

 

Graf 28: Právo - průměrný počet fotografií na straně 

 

 

 

Hospodářské noviny (Graf 29) měly na počátku sledovaného období nejnižší 

průměrný počet fotografií na stránku - 0,5. Tento počet v dalším období narostl na 

2,1 fotografie, poté spadl na 1,6 fotografie na stránku v roce 2005, aby se opět 

navýšil na dosud maximální hodnotu 2,3 fotografie na stránku.  
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Graf 29: Hospodářské noviny - průměrný počet fotografií na straně 

 

 

 

Průměrný počet fotografií na stranu se zvyšoval také v Lidových novinách 

(Graf 30).  Začínal na 1,5 fotografii v roce 1995 a postupně narostl na 2,4 fotografie 

na stranu.  

 

Graf 30: Lidové noviny - průměrný počet fotografií na straně 

 

 

U bulvárního deníku je možné očekávat větší počet fotografií na straně. 

Deník Blesk (Graf 31) tento předpoklad potvrzuje. Již v roce 1995 měl 1,9 fotografie 

na straně, což bylo nejvíc ze všech analyzovaných deníků. V dalších letech 

následoval výrazný nárůst až na maximální průměr 4,6 fotografie na stranu v roce 

2005. V posledním období nastal pokles na 4,2 fotografie v roce 2010. 

 

0,49

2,12

1,59

2,26

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1995 2000 2005 2010

1,55

2,20 2,22

2,42

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1995 2000 2005 2010



85 
 

Graf 31: Blesk - průměrný počet fotografií na straně 
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13 Výsledná zjištění 

Výzkum provedený kvantitativní obsahovou analýzou ukázal, že ne všechny 

zvolené indikátory bulvarizace byly v průběhu let u vybraných českých deníků 

verifikovány.  

 

1. hypotéza: V českých celostátních denících dochází k nárůstu domácích 

zpráv. 

První hypotéza se potvrdila u Mladé fronty DNES, Práva, Hospodářských 

novin (kromě výkyvu v roce 2005) i Blesku. Naopak se nepotvrdila u Lidových 

novin, kde podíl domácích zpráv na počátku období výrazně klesl a na konci 

sledovaného období stále ještě nedosahuje svého počátečního stavu.   

 

2. hypotéza: V českých celostátních denících dochází k úbytku hard news. 

Druhá hypotéza se v průběhu celého sledovaného období potvrdila pouze u 

deníku Mladá fronta DNES, ostatní deníky měly poměr hard a soft news v průběhu 

let odlišný. V Právu bylo nejvíce zpráv typu hard news v letech 2000 až 2005, 

naopak nejméně na počátku a na konci období. Podobně na tom byly i Hospodářské 

noviny. Zcela odlišný proces nastal v deníku Lidové noviny, kdy počet hard news 

nejprve narostl, pak se snížil a pak se opět navýšil na své dosavadní maximum. Počet 

hard news v deníku Blesk byl po celé období téměř shodný, nelze tedy hovořit o 

nějakých tendencích. 

 

3. hypotéza: V českých celostátních denících dochází k úbytku zpráv o 

politice. 

Třetí hypotéze je možné potvrdit u všech zkoumaných deníků. Pouze u 

bulvárního deníku Blesk došlo v posledním období opět k mírnému nárůstu zpráv 

s politickou tematikou. 

 

4. hypotéza: V českých celostátních denících dochází k úbytku počtu zpráv.  

Také čtvrtá hypotéza týkající se snižování počtu zpráv byla potvrzena u 

všech deníků. Výjimku tvoří opět deník Blesk, který v prvním sledovaném období 

počet zpráv zvýšil, ale hned poté již docházelo ke snižování. 
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5. hypotéza: V českých celostátních denících dochází k úbytku 

zpravodajského textu. 

Tendence snižování množství textu na straně bylo zcela potvrzeno v případu 

tří deníků – Mladé fronty DNES, Práva a Hospodářských novin, které projevily tuto 

tendenci nejjednoznačněji ze všech deníků. V případě deníku Lidové noviny bylo 

množství textu nejprve v prvním sledovaném období radikálně sníženo, ale v dalších 

letech už docházelo k jeho navyšování. Přesto je snížení v roce 2010 oproti roku 

1995 výrazné. Deník Blesk naproti tomu množství textu v prvním období výrazně 

navýšil, dále jej však už snižoval.  

 

6. hypotéza: V českých denících dochází k nárůstu počtu fotografií. 

Poslední hypotéza byla verifikována u Mladé fronty DNES, Hospodářských 

novin, Lidových novin a Blesku. V případě Práva došlo v posledním období 

k mírnému poklesu počtu fotografií. Přesto je možné celkově říci, že u všech 

sledovaných deníků mezi roky 1995 a 2010 došlo k nárůstu počtu fotografií na 

stranu.   

 

V konečném souhrnu tedy můžeme říci, že se proces bulvarizace na základě 

všech stanovených klíčových indikátorů verifikoval pouze u deníku Mladá fronta 

DNES. Z výsledků analýzy dále vyplývá, že se bulvarizoval i deník Blesk a to 

zejména v posledním období mezi roky 2005 a 2010. Jediným indikátorem, který se 

u něj projevil jako nejednoznačný, byl úbytek politických zpráv, jejichž počet začal 

v posledním období naproti tomu narůstat. Dalšími deníky, u nichž lze hovořit o 

bulvarizaci v průběhu sledovaného období, jsou Právo a Hospodářské noviny. 

V případě těchto listů byly verifikovány všechny ukazatele kromě nárůstu soft news. 

U Lidových novin se proces bulvarizace potvrdil pouze ve třech hodnotách – úbytku 

politických zpráv, snižování počtu zpráv na stranu a přibývání fotografií na stranu.  

Nejčastěji byl verifikován trend nárůstu domácích zpráv na úkor 

zahraničních, dále úbytek politických zpráv, který byl zaznamenán u všech 

analyzovaných deníků, a snižování počtu zpráv na straně. Jako nejméně průkazný se 

pak jevil indikátor „více soft news, méně hard news“, který byl potvrzen pouze u 

Mladé fronty DNES, u ostatních deníků nebyl prokázán.  
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14 Diskuze 

Cílem této práce bylo především přispět k úvahám nad bulvarizací českých 

deníků. Snahou bylo přiblížit na jednotlivých indikátorech bulvarizace, zda je možné 

v souvislosti s českými deníky skutečně o procesu bulvarizace hovořit a zda jsou do 

tohoto procesu zahrnuty všechny celostátní plnoformátové deníky či nikoli.  

Z technicko-ekonomických důvodů bylo pro tuto studii zvoleno analyzovat 

pouze články z regulérního zpravodajství u všech deníků. Toto řešení se zdálo jako 

optimální také z dalších důvodů – každý deník obsahuje samostatné oddíly a listy 

věnující se různým tématům, což by mohlo ovlivnit kompatibilitu výsledků. Zároveň 

byl použit rozsáhlý vzorek za období 1995 až 2010, v němž deníky své oddíly a listy 

pozměňovaly, takže by bylo složité určovat mezi nimi shodné části pro analyzování. 

Na druhou stranu tento výběr mohl ovlivnit další výsledky, které by při analyzování 

celých obsahů deníků mohly vyvstat – např. nárůst počtu sportovních zpráv, nárůst 

„ostatního“ (křížovky, horoskopy, vtipy atd.).  

Jako sporný bod se při analýze jevilo určování typu zpráv – hard news a soft 

news. Stanovování se řídilo základní poučkou rozhodovat se rychle a intuitivně podle 

aktuálnosti, co se stalo včera (dnes) a musí být bezpodmínečně zařazeno je „hard 

news“, ostatní je „soft news“. U nejednoznačných zpráv byl brán zřetel na 

celospolečenský dopad (v případě že má zpráva celospolečenský dosah, pak byla 

označena jako „hard“), respektive nedůležitost („soft“). (Trampota – Vojtěchovská 

2010: 108) 54 

Dalším bodem k diskuzi se může stát určení velikosti zprávy, ke kterému 

může být využito několika postupů. Jednak je možné měřit zprávu v cm2 a poté dojít 

k průměrné hodnotě. Dalším možným postupem je počítat jednotlivá slova ve zprávě 

(McLachlan – Golding 2000: 81). Oba tyto postupy jsou však značně časově 

náročné. Pro tuto analýzu byla velikost zprávy určena jiný způsobem a to poměrem 

velikosti zprávy ku velikosti strany (např. 1/2, 1/6, 1/10). Tento postup se zdál být 

nejvhodnějším, ovšem i u něj se dají nalézt zápory, jako jsou nepřesnosti při měření 

způsobené optickým zkreslením (text se zdá být větší použitím většího či tučného 

                                                           
54 Přestože se kvantitativní analýza označuje za objektivní (Hansen a kol. 1998: 94), v tomto případě 
se mi určování nejevilo jako zcela objektivní ve smyslu, že já jako kódovač mohu považovat některé 
události za celospolečensky důležité a označit je za „hard news“, zatímco jiný kódovač, který by 
kódoval stejné události, může mít na naléhavost zprávy opačný názor. Nelze tedy s jistotou tvrdit, že 
se při opakování analýzy dojde k naprosto shodným výsledkům. 
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fontu) nebo nepravidelným rozložení zprávy. Zřejmě nejpřesnějším měřením se tedy 

jeví druhý postup - sečtení jednotlivých slov v každé zprávě, což se však vzhledem 

k velikosti vzorku této analýzy (21 475 článků) jeví jako velmi obtížný úkol 

z časového hlediska. 

Při analyzování počtu fotografií na straně vyplynulo, zda dochází k nárůstu 

jejich počtu či nikoli. Nelze však určit, zda fotografie zabírají čím dál tím více 

prostoru na straně či nikoli, protože při jejich kódování byl počítán pouze jejich 

počet, nikoli velikost, což by mohla být další zajímavá veličina pro zpracování. 

K tomuto určení nepomohl ani výpočet průměrného množství textu na straně, 

protože stranu netvoří pouze zprávy a fotografie, ale také např. inzerce. 

Ovšem kvantitativní analýza není jedinou možností, jak podobný jev 

zkoumat. Jsou zde také jiné oblasti, které je možné s procesem bulvarizace spojovat a 

které by bylo vhodné zkoumat v rámci kvalitativní analýzy. Ta sice není při 

podobných analýzách využívána tak často jako kvantitativní, přesto může přinést 

zajímavé výsledky.  

Jejími indikátory by mohly být například: stylizace titulků, používaný jazyk 

(hovorové výrazy, expresivní výrazy), narace, vyšší subjektivita, zesilování 

polarizace u příběhů apod. (Trampota – Končelík 2011: 272) 

Jistou nevýhodou, kterou však není v silách mediálních analytiků ovlivnit, 

je skutečnost, že na českém trhu se v celém vymezeném období vyskytoval pouze 

jeden bulvární deník, který tím pádem bylo možné zařadit mezi studované deníky. 

Ovšem tento fakt stejně jako fakt, že ostatní bulvární deníky, které se na českém trhu 

objevily, ale zase brzy skončily, a o kterých již byla řeč, svědčí o prozatím pevném 

postavení deníku Blesk. Je tedy otázkou, jak se bude bulvární deníkový trh dále 

vyvíjet, a zda deník Aha!, který je v současnosti jakýmsi menším bratrem deníku 

Blesk (při porovnání prodaného nákladu55) udrží svou pozici, posílí ji, či naopak 

ztratí. 

                                                           
55

 V březnu 2011 byl prodaný náklad deníku Aha! necelých 92 000, zatímco deníku Blesk více než 
350 000. Použita byla data označená zkratkou PN = (Průměrný) prodaný náklad celkem. 

Data jsou získána z údajů ABC ČR, která v České republice zajišťuje ověřování nákladu tisku.  Viz: 
<http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-
1/?filterYear=2011&filterMonth=3&notVerified=1>  
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Závěr 

Změny, které nastaly u českých celostátních deníků a které byly v této studii 

předloženy v limitovaném empirickém výzkumu, je možné spojovat s transformací 

české společnosti, jež nastala po roce 1989. Jde jednak o přeměny ekonomické, které 

přinutily komunikační a mediální instituce začít bojovat proti nové konkurenci, což 

za minulého režimu nebylo nikterak běžné. Také jde o přeměny kulturní, které pro 

český trh znamenaly rozšíření nabídky, a to i v oblasti médií. A v neposlední řadě jde 

o přeměny sociální, změny ve společnosti po pádu komunismu, které vedly k pocitu 

svobody a neomezených možností.  

Ze studie vyplývá, že se nejedná o změny přechodné, které by se vyskytly 

pouze na chvíli a zase zmizely. Dá se říci, že se jedná o změny trvalé, jež se více či 

méně projevily u českých deníků v celém sledovaném období.  

 Jak již bylo uvedeno, bulvarizace neznamená pouze průběžné přeměny 

v charakteru zvolených příkladů a jejich reprezentace v mediálním obsahu, ale také 

změny v žurnalistických praktikách, změny profesních žurnalistických hodnot, pozici 

šéfredaktorů a editorů, ve způsobu, jakým žurnalisté shromažďují informace a jak 

s nimi nakládají, ve způsobu užívání narace, posunování významů, co stojí za 

zveřejnění a co ne, dekontextualizaci atd. (Trampota – Končelík 2011: 272) 

Při bulvarizaci dochází také ke ztrátě jedné z hlavních funkcí seriózních 

deníků a to funkce hlídače demokracie, který bude ctít investigativní žurnalistiku a 

bude se podílet na rozkrývání nekalostí a nedemokratických praktik v politice. Záleží 

na společnosti, jak se k těmto změnám postaví, zda je přijme, nebo zda se proti nim 

postaví.  

Na bulvarizaci však nelze nahlížet pouze z pohledu, který tvořil hlavní část 

této práce – z pohledu přeměny mediálních obsahů deníků, kdy dochází ke 

smazávání hranic mezi tzv. seriózními a bulvárními listy a jejich postupné 

konvergenci. Bulvarizační proces je však možné pozorovat také na jiné úrovni – na 

úrovni deníkového trhu a poměru seriózních a bulvárních deníků v něm. V případě 

českého trhu, na kterém se v současnosti vyskytují pouze dva bulvární deníky (Blesk 

a Aha!) jednoho vydavatele (Ringier) je situace taková, že skutečně dochází 

k neustálému nárůstu počtu čtenářů těchto bulvárních deníků ve srovnání s tzv. 

seriózními deníky. (Trampota – Končelík 2011: 272) 
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Obě tyto úrovně nahlížení na bulvarizaci by měly být studovány a 

analyzovány společně, protože spolu úzce souvisí. Proto by tato studie měla být 

přispěním ke studiu bulvarizace českých deníků a měla by být jakýmsi odrazovým 

můstkem pro následovníky. Ti by mohli pokračovat ve zkoumání deníků v dalším 

období dle stanovených indikátorů s přidáním dalších – např. zmíněné změny ve 

zpravodajském stylu (Uribe – Gunter 2004: 390), počet lidsky jímavých a zábavných 

zpráv (McLachlan – Golding 2000: 78), velikost fotografií atd. Neméně zajímavou 

studií by bezesporu byla kvalitativní analýza, jejíž možný postup byl nastíněn 

v kapitole Diskuze.  

Dalším bodem k zamyšlení je nástup a rozvoj nových médií, která zcela jistě 

také ovlivnila změny zaznamenané v denících. Je tedy otázkou do budoucna, zda si 

seriózní tisk zachová alespoň částečně svou původní tvář, vzpomene si na důvody, 

pro které vznikl, a pokusí se je udržet, nebo zda se bude v narůstajícím 

konkurenčním boji pouze slepě snažit o komerční úspěch a podřídí mu celou svou 

„duši i tělo“. 
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Summary 

Changes that have arisen in the Czech national daily press and have been 

presented in this study in a limited empirical research can be associated with the 

transformation of the Czech society after the year 1989. The changes were firstly 

economic. They constrained the communication and media institutions to start 

competition with its new rivals, which was unusual during the communist era. 

Secondly the changes were cultural, which brought broader offer also in the media 

market. And last but not least the changes were social – changes in the society after 

the fall of communism - led to the feeling of freedom and unlimited opportunities. 

The study shows that these changes haven´t been temporary only. It can be said that 

the changes are constant, and have more or less have come out of the Czech daily 

press during the whole monitored period of time. 

As mentioned, the tabloidization does not mean just the continuous shifts in 

the character of chosen examples and their representation in media content, but also 

changes in journalistic practices, professional journalistic values, role of editors in 

chief and editors, in they way of gathering information and its usage, in narration, 

changing the meanings, what is newsworthy and what is not, decontextualisation etc. 

(Trampota – Končelík 2011: 272) 

Tabloidization also causes loss of one of the main functions of serious daily press - 

“watchdog” - which would respect investigative journalism and would be a part of 

detecting unfairness and undemocratic practices in politics. It is up to the society to 

handle it – if people accept these change or they face them.  

Tabloidization is a two-level process. The first level – level of daily press 

content – has been presented in this thesis. The second level is the level of the daily 

press audience market. In the case of the Czech market there are only two tabloids 

(Blesk and Aha!) of one publisher (Ringier) nowadays and the readership of these 

two tabloids is continuously increasing compared to the serious press. (Trampota – 

Končelík 2011: 272) 

Both these levels of tabloidization should be studied and analysed together 

because they are related to each other. That is why this study should be a 

contribution to the studying of tabloidization in the Czech daily press and should be a 

start for next researchers. They could continue analysing the Czech daily press in 

next period with indicators given as well as some new ones – for instance changes in 
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news style, the number of human interest and entertainment news, and the size of 

photographs. Very important study would be the qualitative analysis; its procedure 

was outlined in the chapter Discussion. 

Another point to be considered is the beginning and developing of new 

media, which have certainly also influenced some changes in the daily press. This 

begs the question if the serious press can at least partially keep its original “face”, 

remembers the reasons it was made for and  tries to preserve them, or if the serious 

press just pushes to reach the commercial goals no matter what.  
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Příloha č. 1: Podíl domácích a zahraničních zpráv ve zkoumaných denících (tabulka) 

 

Podíl domácích a zahraničních zpráv ve zkoumaných denících 
 

 

  

Lokalita zprávy 

domácí zahraniční nelze určit 
Mladá 
fronta 
DNES 

1995 62,4% 37,4% ,3% 
2000 63,5% 36,1% ,4% 
2005 65,6% 32,3% 2,1% 
2010 67,3% 30,7% 2,1% 

Právo 1995 57,9% 42,1%   
2000 54,6% 45,3% ,1% 
2005 67,3% 32,4% ,4% 
2010 69,8% 28,4% 1,8% 

Hospodářsk
é noviny 

1995 54,0% 46,0%   
2000 56,7% 42,9% ,4% 
2005 48,0% 50,3% 1,7% 
2010 58,6% 39,2% 2,3% 

Lidové 
noviny 

1995 67,5% 32,4% ,1% 
2000 50,1% 49,9%   
2005 58,0% 39,9% 2,1% 
2010 65,9% 30,9% 3,1% 

Blesk 1995 72,8% 26,8% ,4% 
2000 73,8% 26,1% ,1% 
2005 76,0% 23,9% ,1% 
2010 73,3% 25,2% 1,4% 
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Příloha č. 2: Podíl hard news a soft news ve zkoumaných denících (tabulka) 

 

Podíl hard news a soft news ve zkoumaných denících 
 

 

  

Typ zprávy 

hard news soft news 
Mladá 
fronta 
DNES 

1995 10,3% 89,7% 
2000 14,4% 85,6% 
2005 3,1% 96,9% 
2010 4,3% 95,7% 

Právo 1995 3,5% 96,5% 
2000 8,3% 91,7% 
2005 8,9% 91,1% 
2010 1,9% 98,1% 

Hospodářsk
é noviny 

1995 5,8% 94,2% 
2000 6,2% 93,8% 
2005 10,0% 90,0% 
2010 4,1% 95,9% 

Lidové 
noviny 

1995 4,2% 95,8% 
2000 8,5% 91,5% 
2005 3,5% 96,5% 
2010 12,7% 87,3% 

Blesk 1995 1,4% 98,6% 
2000 2,4% 97,6% 
2005 1,5% 98,5% 
2010 2,0% 98,0% 
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Příloha č. 3: Téma zprávy (tabulka) 

 

  

Téma zprávy  

politik
a 

ekono
mika kultura krimi sport 

společ
nost 

zajíma
vost jiné 

nelze 
určit 

Mladá 
fronta 
DNES 

1995 47,3% 9,9% 2,5% 13,9% ,6% 1,8% 4,4% 19,5%   
2000 44,7% 7,5% 3,0% 14,5% 1,7% 1,6% 3,7% 23,4%   
2005 31,2% 6,3% 3,5% 22,5% ,2% 3,4% 3,5% 28,9% ,5% 
2010 33,4% 9,8% 4,6% 10,0% 2,1% 1,1% 5,1% 32,8% 1,1% 

Právo 1995 41,7% 12,4% 3,1% 21,9% ,5% 3,1% 3,7% 13,6%   
2000 40,8% 9,2% 2,8% 17,9% ,4% 3,8% 5,5% 19,6%   
2005 37,8% 5,1% 6,7% 20,8% ,3% 5,1% 3,5% 20,7%   
2010 34,2% 8,0% 5,6% 19,1% ,5% 2,6% 3,8% 25,7% ,4% 

Hospodář
ské 
noviny 

1995 44,6% 36,8% 1,4% 6,1%   ,9% 1,4% 8,8%   
2000 44,5% 29,1% 1,1% 10,1% ,3% ,7% 2,0% 12,3%   
2005 47,6% 21,6% 1,7% 8,8% ,5% ,8% 1,3% 17,7% ,1% 
2010 35,9% 19,7% 6,5% 9,5% 3,5% ,3% 2,2% 22,1% ,3% 

Lidové 
noviny 

1995 53,5% 10,3% 4,0% 16,9% ,2% 1,0% 1,2% 12,9%   
2000 45,6% 12,0% 5,4% 12,4% ,6% 3,6% 5,7% 14,8%   
2005 39,9% 7,2% 5,5% 13,2% 1,1% 2,9% 6,3% 23,0% 1,0% 
2010 37,5% 4,8% 15,3% 8,8% 1,3%   3,7% 24,5% 4,1% 

Blesk 1995 16,0% 2,9% 13,9% 24,0% ,4% 19,4% 6,9% 16,5%   
2000 10,9% 4,9% 13,0% 26,8% ,5% 14,5% 7,6% 21,8%   
2005 7,3% 1,9% 4,3% 28,8% ,1% 30,5% 7,8% 19,4%   
2010 10,0% 3,7% 2,2% 20,0% ,7% 27,2% 11,3% 25,0%   
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Příloha č. 4: Průměrný počet zpráv na straně ve sledovaných denících (tabulka) 

 

 

Průměrný počet zpráv na straně ve sledovaných denících 

Průměr Minimum Maximum 
Směrodatná 
odchylka 

Mladá 
fronta 
DNES 

1995 6,13 5,20 8,00 ,76 
2000 4,58 3,80 5,55 ,43 
2005 4,53 3,50 6,00 ,55 
2010 4,18 3,15 5,18 ,49 

Právo 1995 13,05 9,67 17,20 1,80 
2000 8,06 5,88 9,83 1,04 
2005 7,01 4,70 8,50 ,85 
2010 6,17 4,38 7,88 ,88 

Hospodářsk
é noviny 

1995 9,40 8,20 11,25 ,78 
2000 8,93 6,13 11,83 1,58 
2005 5,04 4,36 5,78 ,42 
2010 4,26 3,08 5,11 ,49 

Lidové 
noviny 

1995 8,27 5,57 11,00 1,31 
2000 4,69 3,89 5,78 ,52 
2005 5,06 4,55 6,33 ,46 
2010 3,87 3,43 4,33 ,29 

Blesk 1995 5,55 4,29 7,60 ,73 
2000 9,04 6,22 10,44 1,06 
2005 5,41 4,00 6,82 ,67 
2010 3,31 2,32 4,35 ,47 
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Příloha č. 5: Velikost zprávy na straně ve sledovaných denících (tabulka) 

 

  

Velikost zprávy  

Průměr Minimum Maximum 
Směrodatná 
odchylka 

Mladá 
fronta 
DNES 

1995 13% 5% 33% 4% 
2000 15% 5% 75% 9% 
2005 13% 5% 33% 6% 
2010 14% 5% 75% 12% 

Právo 1995 8% 5% 17% 3% 
2000 11% 5% 75% 6% 
2005 11% 5% 75% 6% 
2010 13% 5% 75% 7% 

Hospodářsk
é noviny 

1995 10% 5% 33% 4% 
2000 9% 5% 33% 4% 
2005 13% 5% 75% 8% 
2010 12% 5% 75% 9% 

Lidové 
noviny 

1995 9% 5% 50% 4% 
2000 11% 5% 50% 6% 
2005 11% 5% 33% 6% 
2010 15% 3% 100% 10% 

Blesk 1995 7% 5% 33% 3% 
2000 7% 5% 25% 4% 
2005 7% 5% 25% 4% 
2010 8% 0% 100% 6% 
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Příloha č. 6: Průměrný počet fotografií na straně ve sledovaných denících (tabulka) 

 

 

Průměrný počet fotografií na straně ve sledovaných denících 

Průměr Minimum Maximum 
Směrodatná 
odchylka 

Mladá 
fronta 
DNES 

1995 1,08 ,90 1,29 ,10 
2000 1,60 1,18 2,10 ,24 
2005 2,38 1,67 4,25 ,66 
2010 2,90 1,67 4,80 ,75 

Právo 1995 ,92 ,60 1,40 ,24 
2000 2,76 2,00 3,83 ,51 
2005 2,75 2,00 3,71 ,43 
2010 2,14 1,50 2,50 ,29 

Hospodářsk
é noviny 

1995 ,49 ,20 1,40 ,30 
2000 2,12 1,50 2,67 ,33 
2005 1,59 1,00 2,56 ,33 
2010 2,26 1,20 3,91 ,71 

Lidové 
noviny 

1995 1,55 ,50 2,25 ,53 
2000 2,20 1,44 2,88 ,41 
2005 2,22 1,55 2,93 ,42 
2010 2,42 1,43 5,07 ,83 

Blesk 1995 1,90 1,29 2,71 ,43 
2000 3,57 2,78 4,50 ,59 
2005 4,63 3,22 9,00 1,22 
2010 4,24 3,40 5,36 ,52 

 

 

 


