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Abstrakt 

Bakalářská práce „Postavení deníku Guardian na britském tiskovém trhu“ se skládá ze tří 

částí. První část pojednává o masovém tisku a jeho vývoji ve Velké Británii. Stručně je 

popsána historie vzniku prvních deníků v 18. století, jejich vzestup během průmyslové 

revoluce v první polovině 19. století, dále potom období, kdy tisku vládli takzvaní tiskoví 

baroni a druhá polovina 20.století, kdy tisk začaly ovládat velké mediální konglomeráty. 

Současnost tiskového trhu je zkoumána z pohledu třídního rozdělení, typického pro Velkou 

Británii, s postupující bulvarizací, která stále více zasahuje seriózní tisk, i v souvislosti 

s rozšiřující se mocí internetu. Důleţitý je také vliv médií na politiku a naopak, obzvlášť ve 

spojení s vlastnickými vlivy. Celá druhá část je věnována deníku Guardian, především jeho 

historii počínající v roce 1821, kdy Guardian vznikl v Manchesteru jako regionální noviny 

s názvem Manchester Guardian, který deníku zůstal aţ do roku 1959. Jedním 

z nejzajímavějších aspektů současnosti Guardianu jsou jeho webové stránky listu, spuštěné 

jiţ v roce 1999. Třetí část práce přináší analýzu rubriky Media Guardian v kontextu ostatních 

rubrik a obsahu Guardianu v letech 1990 a 2000, ale zabývá se také tématy příspěvků rubriky 

a jejími autory v obou sledovaných letech. 

 

Abstract 

Bachelor thesis named ‘Role of the Guardian daily newspaper in the British press market’ 

consist of three parts. The first part deals with the mass print and its development in Great 

Britain. There is a brief history of the very first daily papers appearing in 18
th
 century, their 

rise during the industrial revolution in the first half of 19
th

 century, followed by the period of 

press barons, and finally 20
th

 century  in the name of large media conglomerates. The 

contemporary press market is examined from the social class perspective, typical for Great 



 
 

Britain, with the spreading tabloidization increasingly affecting the serious news as well as 

the growing power of the internet. The mutual influence of media and politics is also very 

important, mainly in connection with the owner effects. The whole second part is dedicated to 

the Guardian daily newspaper, mainly to its history dating back to 1821, when the Guardian 

was established in Manchester as a regional newspaper named the Manchester Guardian. The 

original title was used until 1959. One of the most interesting aspects of the current Guardian 

is its website created back in 1999. The third part of the work brings the Media Guardian 

analysis, namely in the context of other sections of the paper and the content of the Guardian 

in the years 1990 and 2000. It also deals with the subject of stories within the Media 

Guardian and their authors in both monitored years. 
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Cílem novin vţdy bylo informovat čtenáře o událostech z celého světa, ale také o tom co se 

děje za našimi humny. Psát o událostech, které přímo nebo nepřímo ovlivňují nás a zbytek 

lidstva a naši planetu…Ty nejlepší noviny jsou pevné v postojích, nezaujaté a neslouţí 

nikomu jinému neţ svým čtenářům, tedy veřejnosti – neříkají jim co chtějí vědět, ale to co 

vědět POTŘEBUJÍ. Pokud budete tyto věci dělat z celého srdce, nabídnete čtenáři něco, co 

internet nabídnou nemůţe: podstatu…Nepodceňujte veřejnost. 

Jedna z odpovědí čtenářů Seattle Times na otázku „k čemu jsou noviny?“ 
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Úvod 

Bakalářská práce Postavení deníku Guardian na britském tiskovém trhu se zabývá historií, ale 

i současností jednoho z pěti seriózních nadregionálních listů, jeho konkurenčním prostředí a 

podrobněji potom jeho rubrikou Media Guardian.  

Guardian je ve světě médií pojmem nejen pro svou finanční a tedy i redakční nezávislost, ale 

i díky slovům svého nejslavnějšího editora a vlastníka, S.P. Scotta: „Komentář je svobodný, 

ale fakta jsou nedotknutelná“, která jsou citována u mnoha příleţitostí týkajících se 

novinářské práce a svobody tisku. List se uţ od svého zaloţení přiklání k liberální aţ levé 

části politického spektra, coţ znamená, ţe jeho redakční články sympatizují většinou 

s liberálními principy, coţ by ovšem na jejich objektivitu nemělo mít vliv. Vycházíme zde 

z normativního přesvědčení, ţe média by měla být nezávislým informátorem, který nabízí 

publiku široké mnoţství alternativních názorů, postojů a podnětů a umoţňuje mu tak utvářet 

si na jejich základě vlastní podloţené názory.  

Současná situace na globální mediální scéně je velmi ovlivněna digitálními médii, které se 

staly významným hráčem a  tradičnější média byla nucena se jim přizpůsobit jak formátem, 

tak způsobem práce. Guardian spustil své internetové stránky v roce 1999, ale média jako 

důleţité téma zaznamenal jiţ dlouho předtím, kdyţ v roce 1984 uvedl samostatnou stránkovou 

rubriku o médiích. 

Cílem této práce je zachytit základní aspekty minulosti i současnosti britského tisku mající 

vliv na současnou podobu Guardianu a prozkoumat vývoj tématu médií za poslední desetiletí 

20. století. 

První kapitola Masový tisk a jeho vývoj  nabízí stručný přehled dějin masového tisku ve Velké 

Británii od začátků pravidelně vycházejícího tisku v 17. století aţ po mediální koglomeráty v 

80. letech století dvacátého. Dále potom pojednává o konkurenčním prostředí britského 

tiskového trhu, jeho rozdělení, vlivu internetu na tisk a jeho bulvarizace a v neposlední řadě o 

vlivech politických a vlastnických. V druhé kapitole se zabývám výhradně deníkem 

Guardian, jeho historií od počátků v roce 1821 aţ po jeho současnou podobu. Třetí část práce 

je věnována pondělní rubrice Media Guardian a její analýze, která si klade za cíl zachytit 

vývoj a posun v tématu médií za posledních deset let 20. století. Pří zpracovávání práce jsem 

postupovala metodou historické analýzy.  
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Během zpracování bakalářské práce jsem dospěla k několika odchylkám oproti předpokládané 

struktuře uvedené v tezích. Kapitoly v první části práce získaly širší strukturu, jelikoţ 

v průběhu zpracování tématu jsem došla k názoru, ţe historický kontext je velmi důleţitý  pro 

následující popis tiskového konkurenčního prostředí ve Velké Británii, které jsem původně 

zamýšlela zahrnout aţ do kapitoly pojednávající o Guardianu.  Ustoupila jsem od záměru 

zpracovat samostatnou kapitolu pojednávající o tématech a agendě hlavního listu a příloh 

Guardianu, protoţe tato část by zaslouţila zevrubnější výzkum, pro který v této práci jiţ nebyl 

prostor. Jako vhodnější jsem vyhodnotila zpracovat detailně analýzu rubriky Media Guardian 

srovnáním jejího obsahu z roku 1990 a 2000 a kvantitativní srovnání rubrik celého listu 

z téhoţ období. 

 

1 Masový tisk a jeho vývoj ve Velké Británii 

Předtím neţ v dalších kapitolách popíšu za jakých okolností a kdy začal vznikat ve Velké 

Británii masový tisk, ráda bych uvedla několik základních faktů,  které jsou pro pochopení 

britského prostředí důleţité a tvoří pozadí pro fungování britského celostátního tisku, neboli 

tzv. národních novin, jak budu tuto kategorii ve své práci dále nazývat.
1
  

 

1.1 Základní informace o Velké Británii 

Velká Británie je největší součástí suverénního státu Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska. Ve Velké Británii ţije téměř 60 milionů obyvatel, rozlohou je to devátý 

největší ostrov na světě, ale současně je to také ostrov s třetím nejvyšším počtem obyvatel na 

světě. Velká Británie se dále dělí na Anglii, Skotsko a Wales, s hlavními městy Londýn, 

Edingburgh a Cardiff. 

Spojené království je rozvinutá země, s šestou největší ekonomikou na světě, měřeno podle 

HDP
2
.  Byla to první industrializovaná země na světě, a během 19. a začátku 20. století byla 

nejmocnější zemí na světě. Toto postavení změnily náklady na obě světové války, a také 

rozpad impéria ve druhé polovině 20. století. Velká Británie však dále zůstává jednou 

                                                             
1 Přejaté z anglického „national newspapers“:  noviny prodávané na území celé země obsahující domácí i 

zahraniční zpravodajství, u nás se zpravidla pouţívá termín „nadregionální“ 
2 Souhrnná teritoriální informace Velká Británie. [online]. 2011. [cit. 2011-05-04].. Dostupné z www:   

http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/velka-britanie-2011-04-01.pdf 

http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/velka-britanie-2011-04-01.pdf
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z nejsilnějších zemí s velkým vlivem ve světové ekonomice, kultuře, vědě i politice. Spojené 

království je členským státem Evropské unie a dále stálým členem OSN, G8, NATO a dalších 

významných organizací.  

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je svým zaloţením konstituční 

monarchií, hlavou státu je tedy monarcha a premiér předsedá vládě. Výkonná moc přísluší 

vládě a legislativní moc patří jak vládě, tak oběma komorám parlamentu, Dolní sněmovně i 

Sněmovně lordů. V   parlamentním reţimu tedy skutečná moc náleţí ministerskému 

předsedovi, zatímco hlava státu, v tomto případě královna, hraje roli spíše symbolickou. 

Zachovaly se pouze vnější rysy monarchie, avšak byly zbaveny svého obsahu, své podstaty. 

Ve Velké Británii je politický systém více stran (multipartismus), ale v zásadě funguje jako 

systém dvou stran (bipartismus). Od 20. let 20. století jsou dvěma nejsilnějšími stranami 

Conservative Party (konzervativci) a Labour Party (labouristé). V důsledku systému dvou 

stran má vítězná strana absolutní většinu v parlamentu a její vůdce je zároveň předsedou 

vlády. Logicky to znamená, ţe svrţení vlády je prakticky téměř nemoţné. Vláda má volné 

ruce k vládnutí, je stabilní a má moţnost provádět svou politiku, přičemţ opozice ji můţe 

kritizovat a při příštích volbách ji vystřídat.
3
 

 

1.2 Vývoj masového tisku ve Velké Británii 

Za prvního skutečného předchůdce současného anglického tisku lze povaţovat noviny The 

Weekly Newes. První číslo bylo vydáno 23. května roku 1622 a od ostatních tehdejších 

tiskovin se noviny lišily především tím, ţe byly vydávány v pevných intervalech, většinou po 

týdnu, přičemţ kaţdé vydání bylo číslované.
 4

 

Na rozvoj periodického a skutečně kvalitního tisku v Británii mělo však vliv aţ  postupné 

získávání svobody tisku, které Curran a Seaton shrnují takto: 

Vitězství svobody tisku se přičítá ve velké míře heroickému boji proti státnímu 

aparátu. Za klíčové události tohoto boje jsou obecně pokládány zrušení Hvězdné 

komory v roce 1641, ukončení tiskových licencí v roce 1694, Foxův Libelový zákon 

                                                             
3 M. Novák, Systémy politických stran, Slon, 1997, s. 193-194 
4 F. Knight Hunt, The Fourth Estate: Contribution towards a history of newspapers, and of the liberty of press, 

MDCCCL, s. 9 - 11 
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z roku 1792 a zrušení tiskových daní, tzv. daní z vědomostí, v období 1853 – 61. Je 

proklamováno, že až s poslední z těchto reforem tisk konečně začal být svobodný. 
5
 

Podle Andrewa Marra se periodický tisk začal skutečně rozvíjet po Slavné revoluci
6
 z roku 

1688, poté co vznikla kultura kaváren, kde se mohla rozvíjet stranická politika Whigů proti 

Toryům. To znamenalo skutečný začátek informovaného veřejného mínění. Marr tvrdí, ţe kde 

existuje veřejné mínění, tam musí být i novinář.
7
  

A právě na konci 17. století rozvoj hospodářství, obchodu a finančních operací posílil 

v parlamentu postavení strany obchodníků, „whigů“ (budoucích liberálů), oproti straně 

vlastníků půdy, „toryů“ (konzervativců). Kdyţ v roce 1694 skončila platnost zákona o 

cenzuře – Licencing Act – nebyla jiţ prodlouţena, a tím byla poprvé v historii zavedena 

svoboda tisku.
8
 

 

1.2.1 První deníky v 18. Století 

 

Začátkem 18. století se tedy v Londýně začal utvářet skutečný tiskový trh. Harris poukazuje, 

ţe Anglie se dočkala svého prvního deníku, kdyţ v 11. března 1702 začal v Londýně vycházet 

The Daily Courant. Deník Courant však ještě nevypadal jako noviny jak je známe dnes, byla 

to jen jedna tisková stránka se dvěma odstavci zpráv přeloţených z holandských a 

francouzských listů. Přece jen, zahraniční zprávy byly bezpečné, zatímco domácí by ještě 

stále mohly být napadnutelné. The Courant se tedy nevyznačoval ničím jiným neţ svým 

prvenstvím jako deník, které si udrţel aţ do roku 1719, kdy se k němu na poli deníků přidal 

The Daily Post, mezi jehoţ zakladateli byl jeden z prvních velkých anglických novinářů, 

Daniel Defoe. V roce 1724 pak uţ měl Londýn čtyři deníky, The Daily Courant, The Daily 

Post, The Daily Journal a The Daily Advertiser, v roce 1729 přibyl The Daily Gazetteer. 

Podle Harrise však historie ţurnalistiky v moderním slova smyslu začala vydáváním deníku 

The Morning Chronicle (1769), který měl jako první po dlouhé období skutečný politický 

vliv. Následovaly jej další tři důleţité deníky:  The Morning Post, zaloţený v roce 1772, The 

                                                             
5 J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility, The press and broadcasting in Britain, Routledge 1991, s. 7 
6 z  angl. Glorious Revolution, 1688, svrţení krále Jamese II. z trůnu parlamentaristy vedenými nizozemským 

místokrálem Vilémem Oranţským, který následně nastoupil na anglický trůn jako William III.  
7 A. Marr, My Trade, Macmillan 2004, s. 7 
8 D. Prokop, Boj o média, Karolinum 2005, s. 109 
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Morning Herald v 1780 a The Times, vycházející pod tímto jménem od roku 1788, avšak 

zaloţené o tři roky dříve Johnem Walterem pod názvem The Daily Universal Register.
 9

 

Výše zmíněný Daniel Defoe (1663 – 1731) ovšem nebyl jedinou výraznou novinářskou 

osobností této  doby, a také nejen on se kromě své ţurnalistické činnosti zapsal i do dějin 

světové literatury , v jeho případě proslulým románem Robinson Crusoe. Dalšími spisovateli 

– novináři byli například Jonathan Swift (1667 – 1745) se svými Gulliverovými cestami nebo 

později Henry Fielding (1707 – 1754) dílem Tom Jones. Politicky se tito autoři neshodovali, 

zatímco Defoe a Fielding se názorově klonili k whighům, Swift byl představitelem torryů. 

Stejně tak i další dvojice novinářských osobností, Joseph Addison (1672 – 1719) a Richard 

Steele (1672 – 1729), zakladatelé tzv. významných rodinných ţurnálů (Home Journal), Tatler 

a Spectator.
10

 

Noviny nebyly výsadou pouze Londýna, v pol. 18. století jiţ existoval periodický tisk i 

v mnoha ostatních městech Británie, nikoli však denní. Tyto noviny však byly malé podniky, 

editované a vedené tiskaři, s kapitálem pocházejícím z tradičního podnikání. Zprávy v těchto 

novinách byly tištěné v pořadí v jakém dorazily, a pokud byly nějak řazeny, potom jen podle 

toho jestli přišly z Evropy, Ameriky nebo Londýna. Lokální zprávy někdy ani nemělo význam 

tisknout, protoţe o nich většinou v malém městě všichni věděli dříve, neţ měly šanci se 

objevit v jednou nebo dvakrát týdně vycházejících novinách.  

 

1.2.2 Průmyslová revoluce a vznik mas 

 

Mezi lety 1770 aţ 1850 proběhla v Británii průmyslová revoluce
11

, díky níţ poprvé vzniklo 

to, co nazýváme „masy“, a během níţ byl poloţen základ principům dnešního tisku: 

Tisk byl během devatenáctého století hlavní arénou politických bojů . Různé třídy mezi 

sebou zápasily nejen za právo vyjádřit své názory a zájmy, ale také potlačit názory 

ostatních. Noviny, které máme dnes, a jejich způsob nakládání s politikou, jsou 

produktem té soutěže. Jednalo se tedy o politickou bitvu. Ale ve svém důsledku byly 

ekonomické tlaky mnohem účinnější v limitování množství různých názorů než jakákoli 

                                                             
9 W. Harris, The Daily Press, Cambridge University Press 1943, s. 31-32 
10 L. Šefčák, J. Vojtek, Dejiny svetového novinářstva I., Dejiny anglického novinářstva, Univerzita Komenského 

Bratislava 1992, s. 20 - 21 
11 Období, kdy významné změny v zemědělství, průmyslu, těţbě nerostů a dopravě měly výrazný dopad na 

sociální, ekonomické a kulturní podmínky ve Velké Británii. Tyto změny se následně rozšířily po celé Evropě, 

Severní Americe a nakonec do celého světa. Nástup průmyslové revoluce byl přelomovým bodem ve vývoji 

lidské společnosti; její důsledky ovlivnily nějakým způsobem téměř kaţdý aspekt denního ţivota. 
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přímá cenzura. Tiskový trh tedy podporoval některé zájmy, ovšem na úkor těch 

ostatních.
12

 

V roce 1782 bylo v Anglii vydáváno 50 novinových titulů, z toho 9 deníků v Londýně. V roce 

1821 bylo novin v Anglii jiţ 135 a londýnských deníků 16.
13

 Kdyţ se od roku 1830  začal 

postupně sniţovat poplatek za novinový kolek (zcela zrušen v roce 1855) a zároveň vynález 

celulózy sníţil výrobní náklady papíru, náklady novin se začaly výrazně zvyšovat. Důleţité 

události ve společnosti a lepší moţnosti komunikace vytvořily mezi veřejností hlad po 

informacích. Začal tedy rozvoj nového komerčního masového tisku.  

Národní noviny se staly velkými podniky s mnoha zaměstnanci a velkými náklady 

tisku. Také snížily své prodejní ceny. Kombinace zvyšujících se výdajů a nižších 

prodejních cen si vynutila úroveň nákladů, kterou noviny musely dosáhnout, aby byly 

ziskové.
14

 

Úplné zrušení novinového kolku v roce 1855 vedlo nejen ke sníţení ceny vydávaných novin, 

ale současně i k prudkému nárůstu počtu titulů a především jejich tiskových nákladů. Nízké 

ceny novin a tedy obrovsky zvýšená poptávka samozřejmě vyţadovala výkonější tiskovou 

technologii. Vzorem nejen technického pokroku se staly noviny The Times, které v roce 1814 

poprvé vyšly tištěné rychlolisem. Ten byl poté dále zdokonalován a v roce 1827 měl kapacitu 

4 aţ 5 000 výtisků za hodinu. Roku 1848 uţ byla pouţita rotační tiskárna s výkonem 10 000 

výtisků za hodinu a v roce 1868 se začal pouţívat rotační papír svinutý do válců.
15

 The Times 

si jiţ počátkem 19. století získaly nejvýznamnější postavení v rámci anglického tisku pro 

vyšší a střední třídu. V oblasti denního tisku si list udrţoval předstih před dalšími 

londýnskými deníky, v roce 1861 vycházel v nákladu 65 000.
16

 Vysoké náklady byly 

současně zárukou obrovských zisků z inzerce a reklamy. Tyto příjmy bylo moţné investovat 

nejen do technologií, ale i do zlepšení a zrychlení zpravodajských sluţeb.  

Telegrafní sluţba a rozsáhlá ţelezniční síť výrazně napomohly rozšíření zpravodajství 

celonárodního významu i do regionálního tisku. Začaly vznikat první tiskové agentury, 

v Anglii to byla v roce 1851 agentura Reuters, která od roku 1859 začala spolupracovat 

                                                             
12 J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility, The press and broadcasting in Britain, Routledge 1991, s. 6 
13 Archibald Constable Co, The Periodical Press of Great Britain and Ireland: Or an Inquiry Into The State of 

The Public Journals, Chiefly As Regards Their Moral And Political Influence, London, Hurst, Robinson & Co. 

1824, s. 92 
14  J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility, The press and broadcasting in Britain, Routledge 1991, s. 

36 
15 L. Šefčák, J. Vojtek, Dejiny svetového novinářstva I., Dejiny anglického novinářstva, Univerzita Komenského 

Bratislava 1992, s. 41 
16 B. Köpplová, L. Köppl, Dějiny světové ţurnalistiky, Novinář, Praha 1989, s. 300 
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s největšími evropskými agenturami - Havas a Wolff. V druhé polovině 19. století potom 

v Anglii vznikaly další zpravodajské agentury, patřily mezi ně např. Central Press, Press 

Association, Central News nebo Exchange Telegraph Company.  

Toto období bylo také příznivé k rozvoji provinčního, tedy mimolondýnského tisku. Několik 

listů, například  The Scotsman v Edinburghu a The Post v Liverpoolu, si získalo respekt i u 

londýnského tisku. Nejvýznamnějším byl ovšem liberálně orientovaný deník The Manchester 

Guardian vydavatele C. P. Scota, který je předmětem této práce. 

Důleţitým jevem pro další rozvoj britského novinového trhu bylo houfné zakládání nedělních 

listů, odebíraných čtenáři, pro které kaţdodenní nákup novin představoval i přes sníţení ceny 

v roce 1855 stále ještě velký výdaj. Čtenáři nedělního tisku postupně představovali zálohu 

nové a rozsáhlé základny pro rozvoj masového tisku. Soustředění nedělního tisku na 

nepolitické zprávy a materiály přispívalo k utvrzení zvyklostí, které měly mít později vliv na 

podobu denního tisku určeného pro lidového čtenáře.
17

 

Brian McNair tisk období konce 19. století posuzuje ze sociologického hlediska a věří, ţe 

kdyţ vzrostla všeobecná gramotnost a radikalismus evropské pracující třídy po několika 

poráţkách ochabl, stal se tisk předmětem masového obchodu: 

Zesílilo soutěžení o publikum a podíl na trhu. V důsledku toho se objevil lidový  tisk 

[sic], v němž byly politické a sociální otázky nahrazeny směsicí zpráv závislou na 

senzacechtivosti, skandálech a bagatelách – a taková náplň  lidového tisku se udržela 

dodnes.
18

  

Vývoj průmyslu a jeho důsledky povaţují Curran a Seaton za jeden z důvodů nástupu velkých 

obchodníků na pole národního tisku: 

Industrializace tisku, současně se vzrůstem výrobních výdajů, vedla k postupnému 

přesunu vlastnictví populárního tisku od pracující třídy k bohatým obchodníkům, 

zatímco závislost na inzerci povzbuzovala pohlcování nebo rušení ranného 

radikálního tisku a brzdila jeho následný vývoj před první světovou válkou.
19

 

 

 

                                                             
17 B. Köpplová, L. Köppl, Dějiny světové ţurnalistiky, Novinář, Praha 1989, s. 307 
18 B. McNair, Sociologie ţurnalistiky, Portál, Praha 2004, s. 116 
19 J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility, The press and broadcasting in Britain, Routledge 1991, s. 

47 
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1.2.3 Éra tiskových baronů 

V roce 1881 vstoupil do vydavatelského průmyslu George Newnes, kdyţ zaloţil svůj časopis 

Tit-Bits, poskládaný z vybraných zajímavých článků a zpráv z knih, časopisů a novin z celého 

světa. Během tří let dosáhl nákladu 700 000 výtisků. Newnes potom ze zisků začal vydávat i 

další časopisy, z nichţ nejznámějším byl The Strand Magazine. Úspěch Tit-Bits velmi zaujal a 

inspiroval novináře Alfreda Harmswortha, pozdějšího lorda Northcliffa.
20

  

Lord Northcliffe vybudoval velký tiskový koncern, zahrnující mj. deník Daily Mail (1896), 

nedělník News of the World, listy Observer a Times a  řadu dalších listů. Lord Northcliffe je 

spojován nejen s komercionalizací tisku, ale je pokládán také za významnou osobnost 

v oblasti propagandy, především v období první světové války. Northcliffe je významný tím, 

ţe jako první velký vydavatel začal pojímat noviny jako prostředek ke komerčnímu úspěchu. 

Počátek této nové éry tisku bývá nazýván Northcliffovská revoluce, která znamenala: 

 základní změnu ekonomických podmínek vydávání novin, charakterizovanou 

prudkým růstem podílu příjmů z inzerce a reklamy, které se stávají hlavním zdrojem 

zisku; 

 přeměnu vydávání novin v odvětví průmyslového a obchodního podnikání, v němţ se 

zisk stává jedním z hlavních ne-li rozhodujících důvodů vydávání novin; 

 změnu proporce významu funkcí novin, vedoucí k posílení funkce novin jako zdroje 

zábavy.
21 

Dalšími z tiskových baronů začátku 20. století byli lord Rothermere (bratr lorda Northcliffa, 

např. Daily Mirror, Sunday Mail) a lord Beaverbrook (např. London Evening Standard, Daily 

Express).   

Podle Currana a Seatona je éra tiskových baronů je často vnímána jako období vývoje tisku, 

kdy se noviny staly předmětem vrtochů a rozmarů jejich majitelů. Podle tohoto názoru, 

tiskový baroni vybudovali ohromná tisková imperia a řídili je  jako svá osobní poddanství. 

                                                             
20 L. Šefčák, J. Vojtek, Dejiny svetového novinářstva I., Dejiny anglického novinářstva, Univerzita Komenského 

Bratislava 1992,  
21 B. Köpplová, J. Vojtek, Stručný přehled vývoje britského tisku, od druhé poloviny 19. století do 70. let 20. 

století, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1977, s. 15 
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V rukou muţů jako byli Beaverbrook a Rothemere se noviny staly pouhými 'motory 

propagandy' manipulovanými tak, aby podporovaly jejich politické ambice.
22

 

V době mezi světovými válkami koncentrace tiskového vlastnictví vstoupila do nové fáze, a 

to konsolidací regionálních tiskových řetězců, ovládaných bratry Berryovými, lordem 

Kemsleyem a lordem Camrosem, ale také obrovským nárůstem prodejů národních deníků, 

které poprvé předstihly prodeje regionálních deníků. Tato expanze londýnských novin 

znamenala, ţe někteří vlastníci ovládali velmi velké publikum, třebaţe jim patřilo jen 

relativně málo listů. Příkladem je lord Beaverbrook, který do roku 1937 svými čtyřmi tituly 

dosáhl celkového nákladu 4,1 milionů výtisků. Kdyţ v roce 1922 zemřel lord Northcliffe, 

dominantní pozici ve vlastnictví tisku v Británii zaujali čtyři muţi, lordové Beaverbrook, 

Rothermere, Camrose a Kemsley.
 23

 I proto byl pro svou nezávislost velmi ceněný deník 

Manchester Guardian a jeho editor C. P. Scott (1872 - 1929), který od roku 1907 také list 

vlastnil.
24

 

Během druhé světové války byl tisk sice regulován vládou, například cenzurním nařízením 

Regulation 2D, ovšem ekonomická regulace spíše pomohla tisku více a rychleji reagovat na 

změny veřejných nálad. Curran dokonce přišel s odváţným tvrzením, ţe státní intervence 

mohla mít spíše osvobozující neţ represivní vliv. 
25

 

 

1.2.4 Tisk v době konglomerátů 

 

Podle Andersona a Warda jsou 50. léta jsou často zvána „zlatým věkem“ tiskového průmyslu 

západních demokracií a zdůvodňují to následovně: 

 Novinový sektor ve Velké Británii dosáhl v nákladech rekordních čísel, lidé byli sice 

unavení z války, ale současně vyhledávali zprávy o sociálních reformách, které 

labouristická vláda začala po válce zavádět. Pro příklad lze uvést, že maximální 

náklady tisku v roce 1955 se pohybovaly kolem 16,3 milionů ve srovnání s 12,1 

miliony v roce 2004. A pokles během nastávajících padesáti let nebyl jen kvantitativní, 

                                                             
22 J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility, The press and broadcasting in Britain, Routledge 1991, s. 

49 
23 J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility, The press and broadcasting in Britain, Routledge 1991, s. 

49-51 
24 J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility, The press and broadcasting in Britain, Routledge 1991, s. 

55 
25 J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility, The press and broadcasting in Britain, Routledge 1991, s. 

83 
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ale i kvalitativní. Levicový tisk byl nahrazen pravo-středým či pravicovým (zanikl 

např. Daily Herald nebo News Chronicle)  a změnil se také poměr v nákladech 

seriózního tisku k bulvárnímu (The Sun nebo Daily Star).
26

  

Zatímco  Anderson a Ward označují zlatým věkem tisku 50. léta, Tunstall uvaţuje,  ţe 

retrospektivně by bylo moţné najít důvody proč povaţovat za „zlatý věk“ seriózního tisku léta 

šedesátá, třebaţe se v té době mluvilo o novinové krizi a několik titulů bojovalo o přeţití: 

 Velký skok k bulvární novinařině totiž nezačal dříve než v roce 1969, kdy Rupert 

Murdoch koupil The Sun.  Do té doby byly v 60. letech nejpopulárnějšími novinami 

stále „broadsheets“, tedy velké seriozní noviny,  zaměstnávající zahraniční zpravodaje 

a týmy dalších zpravodajských odborníků. Nejvýznamějšími vedoucími osobnostmi té 

doby byli Lord (Roy) Thomson, tehdejší vlastník The Sunday Times, a Cecil King, 

prezident IPC/Daily Mirror group. Oba tito muži věřili v zodpovědnou novinařinu, tak 

jak ji propagovala tisková rada (Press Council), autoregulační organizace, která měla 

svou nejvlivnější dekádu právě v 60. letech.
27

 

Tunstall vidí pro tisk klidná 60. léta výhodná pro seriózní tisk právě díky utlumené 

konkurenci, a tedy vysokým standardům a vysokým ziskům.
28

 

Současně uţ byl také stabilizován konkurenční boj z let 1955-60, který probíhal mezi tiskem a 

nově rozšířeným médiem, tedy televizí.
29

 Televize se v 60. letech stává velkým fenoménem a 

plnohodnotným partnerem tisku, kterému jsou přičítány první velké poklesy v nákladech 

tisku. 

60. léta byla velmi významná, ale také krizová i pro Manchester Guardian. V roce 1961 se za 

účelem usnadnění dodávek Guardianu do jiţní Anglie noviny začínají tisknout i v Londýně, 

přičemţ těţkosti s tiskařským systémem, způsobující občasné překlepové chyby, vyslouţí 

novinám přezdívku „The Grauniad“. Kancelář editora a hlavní část redakce se z Manchesteru 

do Londýna stěhují aţ v roce 1964 a v letech 1965-1966 vedou finanční problémy listu 

k diskuzím o moţné fúzi s novinami The Times. Ovšem nadace The Scott‘s Trust, která 

noviny spravuje, tento návrh zavrhla.
30

 Těmto událostem se budu podrobněji věnovat 

v kapitole pojednávající o historii Guardianu.                                                                                                                                              

                                                             
26 Peter J. Anderson, Geoff Ward, The future of Journalism in the Advanced Democracies, Ashgate 2007, s. 25 
27 J. Tunstall, Newspaper Power, The New National Press in Britain, Oxford University Press, 1996, s. 31 
28 J. Tunstall, The media in Britain, London, Constable 1983, s. 81 
29 J. Tunstall, Newspaper Power, The New National Press in Britain, Oxford University Press, 1996, s. 33  
30 Guardian Timeline. [online]. [cit. 2011-05-04]. Dostupné z www:  http://www.guardian.co.uk/gnm-

archive/2002/jun/11/1 

http://www.guardian.co.uk/gnm-archive/2002/jun/11/1
http://www.guardian.co.uk/gnm-archive/2002/jun/11/1
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Od 60. let se noviny stávají součástí velkých korporací, vlastnictví novin je pro velké 

organizace strategií, jak ovlivňovat prostředí, ve kterém podnikají. Nejvýraznější osobností je 

jiţ výše zmíněný mediální magnát Rupert Murdoch, původem Australan, který koncem 60. let 

obrátil svou pozornost na Velkou Británii, čímţ zahájil svůj útok na konkurenci v Británii. 

V roce 1969 koupil nedělní bulvár News of the World a především bulvární deník The Sun, ze 

kterého se velmi rychle stal nejúspěšnější list v Británii, a to nejen mezi bulvárním tiskem. 

Brian McNair toto období popisuje jako obzvláště temnou kapitolu procesu bulvarizace tisku, 

přičemţ Sun se výpadům proti lascivnosti a politickému propagandismu (na sklonku 70. let 

začal Sun podporovat Margaret Thatcherovou a zůstal při tom celých 11 let jejího působení 

v premiérském křesle) bránil tvrzením, ţe právě toto je ţurnalistika odráţející názory velké 

části pracující třídy: „Veřejnost dostane to, co chce, a Sun je zde proto, aby jí to dal.“ 
31

 

 Dalším významným krokem Murdocha byla koupě The Times a Sunday Times v roce 1981. 

Tím částečně ovládl i nebulvární tisk. Třetím jeho důleţitým počinem v časové linii potom 

byla tzv. Wapping Revolution z roku 1986, kdy Murdoch přemístil celé dva deníky a dva 

nedělníky z tradiční Fleet Street do nových moderně vybavených prostor ve Wappingu, čímţ 

výrazně sníţil náklady a zvýšil zisky. Tato modernizace se ovšem nelíbila odborům, protoţe 

logicky způsobila ztrátu zaměstnání pro mnoho výrobních zaměstnanců. Murdochův přesun 

započal rychlý konec Fleet Street.  Do roku 1989 odešly z oblasti Fleet Street všechny ostatní 

listy. Na Fleet Street byl od roku 1702 tištěn první deník - Daily Courant - a po dalších 284 

let byly v této ulici a jejím okolí  psány a tištěny všechny londýnské deníky.
32

 

Dalšími výraznými zástupci konglomerátů byli Robert Maxwell, původně labouristický 

poslanec, který v roce 1984 koupil Mirror Group,  nebo lord Stevens, vlastník vydavatelství 

Express Group.  

Mezi lety 1947 a 1988 tyto tři hlavní vydavatelské skupiny (News International, Mirror 

Group, Express Group) zvýšily svůj podíl na trhu denního a nedělního tisku o více neţ 

třetinu, v roce 1988 tak  ovládaly 57 % z celkového podílu trhu, tj. tři z kaţdých čtyř  

národních novin prodávaných v Británii.
33

 

 

                                                             
31 B. McNair, Sociologie ţurnalistiky, Portál, Praha 2004, s. 117 
32 J. Tunstall, Newspaper Power, The New National Press in Britain, Oxford University Press, 1996, s. 19 
33  J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility, The press and broadcasting in Britain, Routledge 1991, s. 

91 
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1.3 Konkurenční prostředí na britském trhu tisku 

1.3.1 Nižší, střední a vyšší trh  

 

Denní tisk v Británii je historicky rozdělen do tří skupin, které mohou mít různé označení, 

např. bulvární tisk (tabloid), do kterého patří např. The Sun, středně seriózní bulvár (middle-

market tabloid), např. Daily Mail a konečně seriózní tisk (quality press), kam spadá i 

Guardian.  

Ward definuje národní noviny jako denní a týdenní noviny hlavního proudu, s ústředím 

v Londýně, ale prodejem v celé Velké Británii. Z jeho pohledu jde tedy o deset deníků a 

deset jejich nedělních vydání:  

 niţší trh (downmarket): The Sun (News of the World), The Daily Mirror (Sunday 

Mirror, The Sunday People), The Daily Star (Daily Star Sunday); 

 střední trh (midmarket): Daily Mail (Mail on Sunday), Daily Express (Sunday 

Express); 

 vyšší trh (upmarket): The Daily Telegraph (Sunday Telegraph), The Times (The 

Sunday Times), The Guardian (The Observer), The Independent (Independent on 

Sunday)  

Nejsou zde zahrnuty Financial Times, které jsou povaţovány za specializované noviny, stejně 

tak Daily Sport. 
34

 

Colin Sparks rozděluje trh národních novin na tři skupiny podle klasifikačního systému 

vyvinutého reklamním průmyslem pro porozumění spotřebitelských návyků. Tento systém 

rozděluje dospělou populaci do 5 kategorií:   

A – vysoce kvalifikovaný odborník                                                                                                           

B – středně kvalifikovaný odborník                                                                                                             

C1 – rutinní administrativa                                                                                                                            

C2 – kvalifikovaný manuálně pracující                                                                                                         

                                                             
34 Peter J. Anderson, Geoff Ward, The future of Journalism in the Advanced Democracies, Ashgate 2007, s. 74 
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D – nekvalifikovaný manuálně pracující                                                                                                              

E – ekonomicky nečinný 

Čtenáři se klasifikují podle sociálního stupně nejvýše výdělečně činné osoby v domácnosti. 

Z výzkumu vyplynulo, ţe pět hlavních seriózních novin má při pouţívání této klasifikace více 

neţ 50 %  čtenářů ve stupni A a B; dva středně seriózní denníky (The Daily Mail and The 

Daily Express) mají mezi 20 a 30 %  v těchto kategoriích, zatímco tři bulvární tituly (The Sun, 

The Daily Mirror, The Star) mají méně neţ 10 % čtenářů skupin A a B. Sparks z toho 

vyvozuje, ţe 

Národní deníky jsou tedy obzvlášť dobrým příkladem konkurenceschopného tisku ve 

stratifikované společnosti. Závislost na příjmech z reklamy rozdělila tisk do tří různých 

produktů, z nich každý je zaměřen na zřetelně rozlišné publikum.
35

 

Tunstall doplňuje, ţe za touto polarizací tisku je nutné vidět závislost na dvou různých 

zdrojích příjmů, přičemţ seriozní listy jsou závislé především na příjmech z inzerce a reklam, 

zatímco bulvární noviny se opírají o příjmy z prodaného nákladu. Seriózní listy mohou 

účtovat inzerentům vysoké sazby za kaţdou tisícovku zámoţných čtenářů, jsou atraktivním 

místem pro umístění reklam na drahé spotřební zboţí. A právě proto, aby zůstaly vhodným 

nástrojem pro inzerci luxusního zboţí  - a získávaly tak vysoké ohodnocení od inzerentů – si 

tyto listy musejí udrţovat velký poměr vzdělaných a zámoţných čtenářů:   

Britské seriozní deníky samozřejmě usilují o obecnou i politickou prestiž, ale toto úsilí 

je ve shodě s jejich komerčními cíli. Seriozní noviny zcela jistě chtějí více čtenářů (a 

s nimi spojené výnosy z prodeje), ale chtějí jen ty zámožnější  (a pokud možno mladé) 

čtenáře, které chtějí oslovit zadavatelé inzerce a reklam. Bulvární noviny obecně, a 

především Sun-Mirror-Star, fungují dle zcela jiných finančních zásad. Bulvární plátky 

jsou závislé hlavně na výnosech z prodeje, a proto také na stále pokračujících 

cenových válkách s konkurencí. Což ovšem neznamená, že by bulvár také nenabízel 

inzertní prostor a neměl z toho finanční přínos.
36

 

 

 

 

                                                             
35  SPARKS, Colin. The Press. In STOKES, Jane; READING, Anna (eds.) The media in Britain, current debates 

and developments, Palgrave  1999, s. 41-59 
36 J. Tunstall, Newspaper Power, The New National Press in Britain, Oxford University Press, 1996, s. 12 
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1.3.2 Bulvarizace a vliv internetu na tisk 

 

Trţní prostředí, ve kterém se v současné době noviny nacházejí (nejen ve Velké Británii), 

je stále více konkurenční a fragmentované, nejen ve smyslu publika, příjmů z reklamy a 

vládní regulace médií, ale i měnících se poţadavků publika na zpravodajství a způsoby, 

jakými je prezentováno.  

 

Anderson a Ward současnému konkurenčnímu prostředí připisují zásluhu na tzv. bulvarizaci 

seriózního tisku: 

 

Je nezpochybnitelné, že na začátku jednadvacátého století se národní noviny nacházejí 

v extrémně konkurenčním prostředí plynoucím z technologických, sociálních a 

kulturních změn. Stejně tak je zřejmé, že průmysl denního tisku na to reaguje 

především větším zaměřením na zábavu, volný čas a lifestylový obsah prezentovaný 

v přitažlivém a uživatelsky přívětivém balení. Tyto trendy jasně ukazují aplikaci 

osvědčených marketingových principů. Přijetí takových opatření není překvapující, 

vezmeme-li v úvahu, že národní noviny jsou průmysl a tak jako ostatní komerční 

organizace, musejí produkovat zboží, které je pro zákazníky přitažlivé.
37

 

 

Peter Wilby, bývalý editor  The Independent on Sunday, nyní publicista a komentátor médií, 

uvádí na příkladu novin Telegraph jaká mohou být úskalí vycházení vstříc digitální době a co 

je třeba střeţit: 

 

Žádné jiné noviny z Fleet Street se ještě nepokusily o něco tak ambiciózního jako 

Telegraph ve své snaze přizpůsobit se digitálnímu věku a téměř jistému úpadku, jestli 

ne přímo zániku novinového tisku, ačkoli například The Guardian má svou vlastní, 

poněkud stabilnější strategii. Je to obrovské riziko, pokus o kontrolu nad budoucností, 

spíše než jen řízení poklesu, a z toho důvodu si zaslouží uznání, či dokonce obdiv. A 

právě tak, jak jiné mediální tiskové skupiny rychle následovaly Ruperta Murdocha 

s jeho průlomem ve Wappingu v roce 1986, budou i nyní zcela jistě následovat 

Telegraph, pokud uspěje. Ale mediální produkty závisí především na jejich značce a na 

důvěře veřejnosti v ní. Značka The Telegraph vzkvétala více než 150 let díky svému 

tištěnému produktu, se všemi svými výstřednostmi.  ‚Noviny, kterým můžete věřit‘ byl 

jejich slogan, a vždy jste věděli, co od Telegraphu očekávat. I když jsou nyní  tyto 

noviny odsouzeny k poklesu, a nakonec i k marginální roli při generování zisku 

společnosti, zůstávají pro značku životně důležité, a tudíž stále potřebují péči. 

Novináři se mohou zdát jako absurdně citlivé rostliny – hluboce zdráhavé ke změnám, 

které tak často vyžadují od ostatních – ale úspěšné noviny jsou žijící systém a jejich 

                                                             
37 Peter J. Anderson, Geoff Ward, The future of Journalism in the Advanced Democracies, Ashgate 2007, s. 85 
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ekologii můžete narušit jen na vlastní nebezpečí. Zničte ji a do digitální doby nemáte 

nic, co byste si sebou vzali.
38

 
 

Jak je vidět, konkurenční prostředí v posledním desetiletí neznamená uţ jen oblast tištěných 

novin jako takových, ale obrovský význam mají nyní elektronické zpravodajské zdroje, které 

tištěnému formátu  konkurují, nebo jej také doplňují. Tak je to i v případě Guardianu, jehoţ 

internetové stránky Wilby dává  příkladem.  

 

Pokud se však budeme zabývat klasickým tiskem, můţeme vyuţít postřehu Johna Hilla, který 

britský novinový trh strukturuje do tří rozdílných vrstev, přičemţ většinou pouze v jedné 

z nich si noviny vzájemně konkurují, a to v poli národních novin. Zřídkakdy si ve své 

kategorii konkurují večerníky nebo týdeníky, ovšem určitá limitovaná soutěţ je na hranicích 

oblastí mezi velkými večerními novinami. Většina týdeníků je pod kontrolou regionálních 

novinových skupin a jsou tedy nucené omezovat své konkurenční aktivity. Národní a večerní 

noviny si konkurují ve svých distribučních oblastech, a v těch několika málo zbývajících 

oblastech regionálních ranních novin, místní noviny udrţují krok s národními.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 WILBY, Peter. Brave new world? Britsh Journalism Review [online]. 2006. [cit. 2011-04-16]. Dostupné 

z www: http://bjr.sagepub.com/content/17/4/15.full.pdf+html 
39 HILL, John. Tomorrow’s world is digital. British Journalism Review [online]. 2005. [cit. 2011-04-19]. 

Dostupné z www: http://bjr.sagepub.com/content/16/2/60.full.pdf+html 

http://bjr.sagepub.com/content/17/4/15.full.pdf+html
http://bjr.sagepub.com/content/16/2/60.full.pdf+html
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Následuje přehled nákladů největších britských seriózních i bulvárních listů, ze kterého je 

patrné, ţe všechny britské noviny zaznamenávají meziroční pokles: 

 

Tabulka č. 1   Náklady britských deníků – únor 2011, zdroj: ABC
40

  

Přestoţe trend sniţování nákladů tisku je nepopiratelný a velmi pravděpodobně nezvratný, 

noviny stále mají důleţitou roli v určování denní agendy pro televizi, rádio a internet. Ne 

náhodou zpravodajské televizní stanice vţdy ráno rozebírají jaká jsou hlavní témata právě 

vyšlých deníků. Noviny, především seriózní tisk, neexistují jen kvůli vytváření zisku. 

Záměrem většiny vlastníků těchto listů nebývá přímý ekonomický profit, přesto však noviny 

musejí být přeţití schopné. Musely se přizpůsobit novému pořádku na mediálním poli, včetně 

internetových verzí svých listů. Podle Newspaper Marketing Agency, měsíční sledovanost 

webových verzí britských národních novin přesahuje 700 milionů minut, čímţ se společně 

dostávají mezi deset nejvíce prohlíţených stránek, vedle Googlu, eBaye  a Facebooku (data 

z roku 2009). 
41

 

Vznik nových technologií, jako je internet, však neměl vliv jen na zaloţení webových verzí 

tradičních tištěných edicí. Jak poukazují Anderson a Ward, vlastníci novin se přizpůsobují 

                                                             
40 ABCs: National daily newspaper circulation February 2011. [online]. 2011. [cit. 2011-05-05].  Dostupné 

z www:    http://www.guardian.co.uk/media/table/2011/mar/11/abcs-newspapers 
41 WEBB, Richard. Despite the apocalypse, newspapers will refuse to die [online]. 2009.  [cit. 2011-04-19]. 

Dostupné z www: http://www.guardian.co.uk/media/organgrinder/2009/feb/06/why-newspapers-will-survive 

http://www.guardian.co.uk/media/table/2011/mar/11/abcs-newspapers
http://www.guardian.co.uk/media/organgrinder/2009/feb/06/why-newspapers-will-survive
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stále progresivnějšímu prostředí zpravodajství. Nejen ţe hledají nové způsoby, jak pouţít 

zprávy vyprodukované jejich tištěnými médii, ale také přemýšlejí o nových způsobech 

prezentace jejich jiţ existujících tištěných zpravodajských produktů. Také proto většina 

seriózních novin, jako např. The Times a The Independent, přešla k čtenářsky příjemnějšímu 

velikostnímu formátu „tabloid“, The Guardian změnil svůj formát na berliner v říjnu 2005. 

Současně se změnami formátu došlo i ke změnám v obsahu a designu, fotografie a ilustrace 

uţ nejsou jen černobílé a Guardian tedy od října 2005 vychází jako celobarevný list. Celková 

proměna novin se týkala rozmístění článků a zpráv, uţitím nových typů písma a obrázků tak, 

aby byl vytvořen dojem zajímavějšího, obsaţnějšího a čtivějšího produktu.
42

 

 

1.4 Politické a vlastnické vlivy 

Média a tedy i tisk, jsou zároveň produktem i odrazem dějin ve společnosti a hrají v ní svou 

vlastní úlohu. I přes určitou podobnost mediálních institucí v různých společnostech jsou 

média svým původem, postupy a zvyklostmi národními institucemi, které reagují na domácí  

politické a společenské tlaky a očekávání svého publika. Odráţejí a vyjadřují „národní 

zájmy“, někdy jim i aktivně slouţí, přičemţ jsou i sama média ovlivňována dalšími, 

mocnějšími aktéry a institucemi.
43

 V této kapitole se budu věnovat propojení politiky s médii, 

a vlastnickým vlivům na britský tisk. 

 

1.4.1 Mediální politika, politická média 

 

Jak uvádí Tunstall, mnoho z toho, co se stane v politice má mediální podtón; politika zahrnuje 

komunikaci mezi politiky a veřejností – komunikaci, která se z velké části odehrává 

prostřednictvím médií. Bylo by nesprávné si myslet, ţe vliv médií na politiku je záleţitost 

poslední doby, nebo ţe média nějak 'změnila' politiku. Zcela jistě je uţ od začátku 

devatenáctého století  dopad tisku na politiku obrovský.
44

  

                                                             
42 Peter J. Anderson, Geoff Ward, The future of Journalism in the Advanced Democracies, Ashgate 2007, s. 26 
43  D. McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, Portál 2002, s. 147 
44 J. Tunstall, The media in Britain, London, Constable 1983, s. 8 
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Politika a tisk měly k sobě vţdy přirozeně blízko, ale vývoj jejich vztahu se v historii měnil a 

v poválečném období vznikly zcela nové podmínky. Seymour-Ure popisuje, ţe mezi lety 

1945 a 1995 byl tisk méně předvídatelný, politickými stranami méně ovladatelný, a tím 

pádem i méně uspokojivý. Toto platilo jak pro jednotlivé strany, tak pro stranický systém jako 

celek. Následkem toho vzniklo pro tisk riziko, ţe znepokojení politici, ať uţ oprávněně nebo 

neoprávněně vinící tisk z jejich selhání, mohou začít zasahovat do tradičních principů  

'svobody tisku'. Pro politický systém jako celek začalo být méně jisté, ţe straničtí politici 

mohou spolehlivě komunikovat s voliči dle svých  pravidel. 

Zatímco dříve byly noviny klienty politických stran, a byly vlastněny nebo 

podporovány  stranickými finančníky, od 60. let už byli politici klienty tisku.
45

 

V 60. letech dosahoval pravděpodobně svého vrcholu určitý druh parlamentní ţurnalistiky, 

kterou můţeme povaţovat za britské specifikum vycházející historicky z jeho parlamentní 

demokracie. Konkrétní političtí reportéři, coby zástupci jednotlivých listů, mají přístup do 

kuloárů komor parlamentu (ang. lobby), kde mohou neformálně mluvit s poslanci (odtud také 

pojmenování této novinářské práce  „lobby journalism“).  Počátky lze spatřovat jiţ v druhé 

polovině 19. století, ale skutečně fungující lobby systém byl nastolen koncem 20. let 20. 

století, kdy se tento druh novinařiny stal hlavním spojovacím článkem mezi světem politiky a 

reálným světem.
46

 Ovšem přístup do kuloárů parlamentu není jedinou výsadou těchto 

politických reportérů. Mají také privilegovaný přístup ke všem vládním podkladům, ke 

kterým se dostanou dokonce dříve neţ „obyčejní“ poslanci parlamentu. Ve Westmisteru mají 

k dispozici vlastní kancelářské zázemí, takţe tam tráví většinu své pracovní doby a dokonce  

více času neţ průměrný poslanec. 

…230 lobby reportérů jsou tedy jakýmisi nehlasujícími či partnerskými členy 

parlamentního klubu, a to vedle 651 volených poslanců parlamentu. Patnáct až dvacet 

hlavních lobby reportérů - většinou ti nejlepší z národních listů, BBC, ITN a z Press 

Association – jsou zjevně důležitými hráči v národní politické hře.
47

 

Tunstall tvrdí, ţe mnoho z toho co se děje v politice má mediální podtext a podobně zase 

politika významně ovlivňuje média:  

Je to především otázka politického přívrženectví, zaujatosti, vlastnictví, vyváženého 

zpravodajství a vyrovnaného času  –  podobné záležitosti se ve výstupech médií řeší na 

                                                             
45 C. Seymour-Ure, The British Press and Broadcasting since 1945, Blackwell Publishers, Oxford 1996, s. 214-

215 
46 A. Marr, My Trade, Macmillan 2004, s. 164 
47 J. Tunstall, Newspaper Power, The New National Press in Britain, Oxford University Press, 1996, s. 258 
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denní bázi,  v součinnosti mezi novináři a zpravodajskými zdroji, včetně politiků. 

Avšak politika zasahuje média i jiným způsobem – záměrnými politickými 

rozhodnutími o legislativě médií.  V Británii, a stejně tak  i v ostatních zemích, jsou 

média, jak je známe dnes, již několik desetiletí silně formována legislativou a 

politickými vlivy.
48

 

Na zajímavý fakt poukazují Curran se Seatonem. Od 70. let se začala v britském národním 

tisku projevovat  propast mezi většinovým příklonem seriózního tisku ke konzervatismu a 

volebními preferencemi. Například v roce 1987 měla kozervativní strana podporu 72 procent 

nákladu celostátních deníků, ovšem pouze 43 procentní podporu voličů.
49

 

V zásadě  lze říci, ţe v Británii je historie médií spjata s vývojem liberálně demokratické 

vlády,  soukromého vlastnictví a trţní ekonomiky. Jedním ze základních principů britské 

politiky jsou také na systému nezávislá média, která fungují s minimem vládních omezení. 

Británie si vybudovala silně liberálně demokratický koncept svobody vyjadřování, který 

zdůrazňuje speciální roli médií a obzvlášť důleţitost svobody tisku. Podle McQuaila mají 

média velmi důleţitou roli v odvádění  pozornosti od politicky angaţovaných a stranických 

zdrojů informací a od ideologie směrem k mediálním zdrojům, které jsou neutrálnější a méně 

politicky diferencované. Nastolování témat a formulace politických otázek je médii 

v ideálním případě vedeno objektivní a informativní logikou.
50

   

Perry Keller ve své stati o mediálních zákonech v Británii vysvětluje, ţe Británie nikdy 

neměla jeden komplexní zákon týkající se tisku. Legislativní principy a pravidla, která  

pojednávají o aktivitách tisku, jsou rozptýlená v širokém spektru zákonů, opatření a 

nepsaných právech. Je zde pro to několik důvodů. Právní opatření v Británii mají tendenci se 

postupně měnit podle toho, jak je třeba reagovat na situace, které se vyskytují ve spojení 

s aplikací zákonů. A jelikoţ média nemají v Británii speciální právní postavení, editoři i 

novináři jsou soukromými osobami zaměstnanými nevládními organizacemi, a jejich práva 

jsou tudíţ stejná jako ta, která se týkají všech ostatních občanů. Jedním z hlavních podkladů je 

zde Listina lidských práv a svobod.  

Pod tlakem vlády však tiskový průmysl zaloţil vlastní systém dobrovolné regulace, 

v současné době jako regulátor tisku funguje Press Complaints Commission (PCC),  komise 

zaloţená v roce 1991. Řídí se kodexem sestaveným výborem významných editorů novin, 

                                                             
48  J. Tunstall, The media in Britain, London, Constable 1983, s. 8 
49

 J. Curran, J. Seaton, Power without Responsibility, The press and broadcasting in Britain, Routledge 1991, s. 

124 
50 D. McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, Portál 2002, s. 403 
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který obsahuje základní principy a profesionální standardy práce novinářů.
51

 Také Anderson a 

Ward potvrzují, ţe v Británii byly hrozby statutární kontroly nad médii zaţehnány vznikem 

systému vlastní regulace médií, a to v roce 1953 zaloţením organizace Press Council, která 

byla nahrazena jiţ výše zmíněným PPC.
52

 

 

1.4.2 Vlastnické vlivy 

 

Základem k porozumění mediální struktuře je problematika vlastnictví – kdo jsou vlastníci a 

jak uplatňují svou moc. A nejde jen o vlastnictví, jde i o to, kdo skutečně za mediální produkt 

platí. I kdyţ existují média, jejichţ fungování skutečně platí sami jejich vlastníci, většina 

médií je financována z různých zdrojů. Ty zahrnují řadu soukromých investorů (mezi nimi 

jiné mediální  společnosti), inzerenty, spotřebitele, různé veřejné nebo soukromé mecenáše a 

státní orgány. Z toho plyne, ţe vliv spojený s vlastnictvím je často nepřímý a komplikovaný – 

a je jen zřídkakdy jednou linií vlivu. Většinu médií můţeme zařadit do jedné ze tří kategorií 

vlastnictví: komerční společnosti, soukromé neziskové společnosti a veřejný sektor.  

McQuail tvrdí, ţe moc pramenící z vlastnictví nemusí být nutně sama o sobě povaţována za 

zlo. Stává se jím pouze tehdy, dochází-li k její nadměrné koncentraci.
53

 Obecně lze rozlišit 

dva typy koncentrace médií. Horizontální koncentrace se týká slučování v rámci stejného 

trhu, například vlastnictví více titulů tisku. Vertikální koncentrace se nejčastěji objevuje 

v podobě vlastnictví různých typů médií, jejich výroby nebo distribuce.
54

 V praxi to znamená, 

ţe většina médií je vlastněna malým počtem konglomerátů a korporací
55

.  

V roce 2005 bylo v Británii deset národních novin (viz kapitola 1.3.1) ve vlastnictví sedmi 

různých společností a tato diverzita ve vlastnictví tisku je v posledních 100 letech víceméně 

typická. Ovšem skrývá v sobě některé důleţité aspekty. Zaprvé, jedna skupina má na britském 

trhu dominantní postavení, a to News International Ruperta Murdocha, ovládající svými tituly 

téměř 40% prodejů všech národních novin – The Sun, News of the World, The Sunday Times a 

                                                             
51  KELLER, Perry. Media Law in Britain [online]. [cit. 2011-05-04]. Dostupné z www:  

http://www.britishcouncil.org/china-society-publications-media.pdf 
52 Peter J. Anderson, Geoff Ward, The future of Journalism in the Advanced Democracies, Ashgate 2007, s. 79 
53  D. McQuail, Úvod do teorie masové komunikace, Portál 2002, s. 191 
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The Times. Navíc, tři hlavní skupiny, News International, Daily Mail and General Trust 

(Daily Mail, Mail on Sunday) a Trinity Mirror (The Daily Mirror, Sunday Mirror, The Sunday 

People) mají pod kontrolou tři čtvrtiny celkových nákladů národních novin.
56

  

Dle Doyla není zcela prokázáno, ţe koncentrace vlastnictví omezuje pluralitu v médiích. 

Třebaže bylo popsáno mnoho řádků o neúprosném vzestupu 'mogulů' jako jsou 

Berlusconi a Murdoch, překvapivě velmi málo empirických výzkumů se pokusilo 

ukázat, jaký dopad má koncentrované vlastnictví médií na sociálně-politickou a 

kulturní pluralitu. Nejvíce vnímané je nebezpečí, že příliš velká koncentrace 

mediálního vlastnictví může vést k nepřiměřené prezentaci určitých politických názorů, 

hodnot nebo určitých kulturních výstupů (tzn. těch, které preferují dominantní vlastníci 

médií, ať už na komerčních nebo ideologických základech) na úkor ostatních. Ovšem 

v praxi není jednoduché izolovat roli vlastnických modelů v určování, jaký rozsah 

mediálních výstupů je zpřístupněn veřejnosti. 
57

 

Na druhou stranu jsou zde ovšem důkazy o tom, ţe média jsou především výnosné 

kapitalistické podniky, a tudíţ mají sklon být ve svých výstupech prosystémové, jak 

argumentuje Mc Nair:  

Kulturní moc médií je limitována a použita v zájmu udržení jistých ideologických a 

politických podmínek, od nichž se odvozuje ekonomická prosperit mediálního 

podnikání. Ve výstupu mediálních organizací se spojuje kultura, ideologie, politika a 

ekonomika způsobem, jaký nemá v žádném dalším sektoru kapitalistického podnikání 

obdoby.
58

 

 

1.4.3 Regulace vlastnictví 

 

Vlastnictví médií je ţhavé politické téma a v mnoha evropských zemích byly v zákony 

týkající se koncentrace médií revidovány (Německo,  Norsko).  V Británii se touto 

problematikou od roku 2003 zabývá Ofcom (Office of Communications), nezávislý úřad pro 

regulaci a hospodářskou soutěţ  komunikačního průmyslu ve Velké Británii, se 

zodpovědností za televizi, rádio, telekomunikace a bezdrátové komunikační sluţby. Tento 

Úřad pro komunikace také přezkoumává pravidla vlastnictví médií a podává návrhy na jejich 

reformu Ministerstvu pro kulturu, média a sport (Department for culture, media and sport), 

které můţe zasahovat do fúzí médií, pokud uzná, ţe nejsou ve veřejném zájmu. Pravidla pro 
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fungování a kompetence úřadu Ofcom a pravidla vlastnictví médií jsou sjednocena ve vládním 

zákonu The Communication Act 2003.
59

 

 

2 The Guardian 

 

Jak bylo jiţ uvedeno v první kapitole, Guardian je jedním z pěti seriózních národních deníků, 

z nichţ kaţdý má svá specifika a svou čtenářskou obec.  Guardian je známý pro svou dlouhou 

historii, jiţ od počátku nezávislé vlastnictví, levicovou orientaci, ale i pro svůj styl a design. 

V této kapitole bude popsána jeho historie a vývoj aţ do současnosti, ale také konkurenční 

prostředí, které Guardian obklopuje. 

 

2.1 Guardian Media Group 

Deník Guardian je vydáván společností Guardian News and Media (GNM), která je divizí 

skupiny Guardian Media Group (GMG).                                                                                                                                       

GMG je sloţena ze čtyř divizí: GNM, GMG Regional Media, GMG Radio a Trader Media 

Group.                                                                                                                                 

GNM vydává noviny Guardian, Observer, Guardian Weekly, Guardian Monthly, Money 

Observer a Public. Je elektronickým vydavatelem Guardian Unlimited a poskytovatelem 

internetového vzdělávacího programu Learnthings.                                                                                                    

GMG Regional Media vydává Manchester Evening News, Reading Evening Post a řadu 

týdeníků, především v okolí Manchesteru a jihu Anglie, je také spolu-vydavatelem (s 

Associated Newspapers) bezplatného deníku Metro v Manchesteru a provozuje televizi 

Channel M.                                      

GMG Radio provozuje regionální a místní rozhlasové stanice po celé Británii pod značkami 

Real Radio, Smooth Radio, Century FM a Rock Radio, dále řadu webových stránek včetně 

jazzfm.com. Má podíl v MXR, drţiteli mnoha regionálních digitálních licencí a v Digital News 

Network, poskytovateli zpravodajství.                                                                                                                                             

Trader Media Group (společně vlastněné s Apax Partners, GMG je majoritním vlastníkem) 

vydává časopis a web Auto Trader a mnoho dalších inzertních titulů. Má pobočky po celé 

Británii a dceřinné společnosti v Nizozemí, Itálii a jiţní Africe. Dalšími podniky jsou 
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čtvrtinový podíl v internetové inzertní firmě Fish4 a společný podnik s Telegraph Media 

Group, tiskárna Trafford Park Printers a Paper Purchase Management.
60

  

                                                     

2.2 Nejdůležitější mezníky v historii deníku The Guardian 

2.2.1 Počátky – John Edward Taylor 

 

Historie deníku Guardian vzniká v roce 1821, kdy obchodník, aktivista a umírněný 

reformátor, John Edward Taylor se svými spolupracovníky vydává 5. května první číslo 

týdeníku Manchester Guardian, jakoţto novin liberálních zájmů. Mills ve své historii 

Guardianu poukazuje na to, ţe v Manchesteru v té době vycházelo více novin, ovšem 

Guardian jako první z nich zaměstnal profesionálního reportéra vykonávajícího základní 

funkci ţurnalismu: „Bylo to méně řvavé neţ současná ţurnalistika ve městě a více řízené.“
61

 

John Edward Taylor byl prvním vlastníkem novin v Manchesteru, který byl schopen zastávat 

funkci editora a prvním editorem ve městě, který uměl psát. Další důleţitou osobou vzniku 

Guardianu je Jeremiah Garnett
62

, který působil nejen jako reportér, ale také jako tiskař, 

vydavatel, obchodní ředitel a později, v letech 1848-1861 také jako editor. 
63

 Tištěné náklady 

se v této době pohybovaly v tisících kusů, v roce 1825, tedy čtyři roky po vzniku listu náklad 

dosahoval něco málo přes 2000 kusů. O tři roky později Garnett vynalezl rychlejší metodu 

plnění tiskařského stroje, kterou dosáhl vytištění 1500 stran za hodinu. Od roku 1836 začala 

vycházet středeční vydání listu a v roce 1844, kdy John Edward Taylor zemřel, náklad dosáhl 

8000 kusů.
64

  

                                                             
60 Guardian Editorial Code 2007. [online]. 2007. [cit. 2011-04-14]. Dostupné z www:  

http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/14/EditorialCode2007.pdf 
61 William H. Mills, The Manchester Guardian, A Century of History, Henry Holt and Company, New York 

1922, s. 34 
62 Jeremiah Garnett, společně s  Johnem Edwardem Taylorem zaloţil v roce 1821 Manchester Guardian. Po 

smrti Taylora v lednu 1844 se stal novým editorem Manchester Guardianu.  Náklad novin se stále zvyšoval a 
roku 1850 přesáhl 9000 ks.  Garnett podporoval Liberální stranu (Liberal Party). Neustále hájil práva osobních 

svobod a také se zasazoval za větší svobodu náboţenství, coţ zahrnovalo ospravedlňování stejných práv pro 

neoblíbené minority jako byli například katolíci. Garnetův Manchester Guardian také v roce 1857 podpořil 

zákon o rozvodech. (zdroj: Manchester Guardian history[online]. [cit. 2011-04-12].  Dostupné z www: 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PRguardian.htm 
63 William H. Mills, The Manchester Guardian, A Century of History, Henry Holt and Company, New York 

1922, s. 91 
64 C.P. Scott 1846 – 1932, The Making of The „Manchester Guardian“, Frederick Muller LTD., London 1946, s. 

23 

http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/14/EditorialCode2007.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Edward_Taylor
http://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_Guardian
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/PRguardian.htm


26 
 

V roce 1855 umoţnilo zrušení novinového kolku vydávat Manchester Guardian denně, od 

pondělí do soboty. Jak uvádí ve své publikaci z roku 1943 Wilson Harris, netýkal se tento 

vývoj pouze Guardianu, ale i dalších listů. Padesátá léta minulého století, ve kterých dosáhl 

svého vrcholu list The Times, přinesla díky zrušení novinového kolku a daní  vývoj v mnoha 

dalších směrech. Mnoho jiţ dlouho zavedených provinčních novin, včetně The Manchester 

Guardian, The Glasgow Herald a The Scotsman, se stalo deníky a list The Standard, který 

existoval od roku 1827 jako večerník, se přeměnil na ranní noviny.
65

 

 

2.2.2 Slavná éra C. P. Scotta 

 

Nejslavnější kapitola dějin Guardianu započala s příchodem C.P. Scotta, jak na to  poukazuje 

i Lord Camrose ve své knize z roku 1947: „The Guardian, zaloţený v roce 1821 jako týdeník, 

se stal slavným a celosvětově známým díky schopnostem C. P. Scotta, který byl po mnoho let 

editorem a řídícím vlastníkem.“
66

 Lord Camrose také přibliţuje význam města Manchesteru 

pro britský tiskový trh jak jej viděl v době vydání knihy, tedy po druhé světové válce. 

Manchester je zdaleka největší novinové centrum mimo Londýna. Dalo by se říci, že 

téměř s metropolí soupeří. Nejen že zde vycházej troje ranní noviny (jedny zaměřené 

na sport), dva večerníky, dvoje nedělní noviny a dva nedělníky, které zde mají 

základnu, ale také edice šesti londýnských deníků a pět londýnských nedělníků je zde 

tištěno. Důvodem je nejen populace dvanácti milionů v Manchesteru a jeho okolí do 

padesáti mil, ale město je také jediné centrum, ze kterého je možná efektivní a časná 

distribuce na sever Anglie a do jisté míry i do Skotska.
67

 

Charles Prestwich Scott byl ve svých 23 letech po studiu na Oxfordu v roce 1869 pozván 

svým bratrancem, J. E. Taytorem mladším (synem zakladatele Guardianu), aby se stal členem 

redakce The Manchester Guardian. Aby získal více zkušeností, strávil ještě rok v redakci 

deníku The Scotsman v Edinburghu. V roce 1872 se ve svých pětadvaceti letech stal editorem 

Guardianu, kterým zůstal následujících 57 let. John Edward Taylor ml. zůstal vlastníkem aţ 

do své smrti v roce 1905, kdy na základě jeho závěti The Manchester Guardian koupil C. P. 

Scott.
 68
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Scott se velmi zasadil o rozšíření obsahu a kvality listu jako nástroje kultury, ale věnoval také 

velkou pozornost opatření ke zlepšení zpravodajského servisu. J. L. Hammond, novinář 

působící také v Manchester Guardianu, popisuje v roce 1946 Scottovo působení následovně. 

Pod Scottovým vedením se tón a rytmus života listu  rychle změnily. Jeho přínos 

stránkám věnujícím se divadelní a literární kritice se dá přirovnat k jeho přínosu pro 

zahraniční zpravodajství novin, událostem dodával politickou důležitost tím, že k nim 

vysílal své novináře, kteří měli takovou reputaci a vzdělání, že jejich zpravodajství 

získávalo velkou pozornost. … Scott dal svým zpravodajům plnou nezávislost, pouze 

žádal, aby byly pravdivými reportéry.
69

 

Svým působením v Manchester Guardian se Scott stal legendou ţurnalistického světa, jeho 

způsob práce, zásady a pevná přesvědčení byla uţ během jeho ţivota dávána za příklad jako 

ideál novinářské práce. Proslulé jsou jeho projevy, ve kterých mluvil o smyslu novin, o tom 

co pokládal za základ novinářské práce. „Comment is free, but facts are sacred.“ (komentář je 

svobodný, ale fakta jsou nedotknutelná)  jsou jeho nejčastěji citovaná slova, která se stala 

doslova legendou. Jsou součástí jednoho z jeho slavných projevů o podstatě novinářství, ze 

kterého zde cituji více.  

V zásadě to vyžaduje upřímnost, čistotu, odvahu, čestnost a smysl pro povinnost ke 

čtenáři a ke společnosti. Noviny jsou ze své podstaty něco jako monopoly a jejich 

první povinností je vyhýbat se pokušení monopolů. Jejich primárním úkolem je 

shromažďování zpráv. Pro bezpečí své duše musí poznat, že zdroj není poskvrněný. Ať 

se to týká toho, co se v nich píše nebo naopak nepíše, nebo způsobu prezentace, 

bezoblačná tvář pravdy nesmí trpět. Komentář je svobodný, ale fakta jsou 

nedotknutelná. Takzvaná propaganda je proto opovrženíhodná. Hlas oponentů, ne 

méně než přátel, má právo být slyšen. Komentář je také oprávněně předmětem 

sebeovládání. Je správné být přímý; ještě lepší je být spravedlivý.
70

 

Scottovo 57 leté působení jako editor v Guardianu (v roce 1929 se rozhodl odejít z postu 

editora) vyjádřil J. L. Hammond shrnutím: „… přišel do Manchester Guardianu jako do 

novin důležitých pro Manchester, odcházel z něj jako z novin důležitých pro celý svět.“
71

 

Scott uţ ve své době velmi vnímal to, jak jsou jednotlivé noviny pohlcovány syndikáty a jak 

kontrolu nad prací novinářů často získávají vlastníci, kteří v této oblasti prosazují své zájmy, 
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ať uţ ekonomické či politické. Poukazoval na to, ţe noviny nejsou jen obchodním podnikem, 

který musí vytvářet zisk pro své přeţití, ale jsou současně sluţbou veřejnosti. A právě tyto dva 

elementy v ţivotě novin nebývají vyrovnané, někdy se dostávají dokonce do konfliktu, 

přičemţ právě na jejich harmonii musí záviset význam a ţivot novin.  

V této souvislosti je nutné říci, ţe finanční nezávislost si především po smrti C. P. Scotta 

mohl Manchester Guardian dovolit i díky novinám Manchester Evening News, které byly 

zakopeny z rezerv vytvořených Guardianem v letech 1923-1930. Manchester Evening News 

byly na rozdíl od vyhraněného Guardianu ve směru ziskovosti v lepší situaci. Ovšem 

redakčně zůstaly oba deníky na sobě nezávislé.  

C. P. Scott udělal v roce 1913 první krok k zajištění kontinuity vydávání Manchester 

Guardianu kdyţ rozdělil akcie rovnými díly mezi sebe, své dva syny, Edwarda a Johna a 

svého zetě, C. E. Montaguea. V roce 1936 potom J. R. Scott, poslední ţijící původní akcionář, 

zaloţil pro zachování nezávislosti listu nadaci The Scott‘s Trust, které připadly všechny akcie 

Manchester Guardianu a Evening News Limited, přičemţ veškeré dividendy musí být vţdy 

vypláceny nadaci a pouţity pro potřeby rozvoje listu.
72

 

 

2.2.3 Guardian ve 20. a 21. století  

 

Po odchodu C.P. Scotta v roce 1929 se editorem stal jeho syn Ted Scott (Edward), který 

v roce 1932 umírá při tragické lodní nehodě  a John Scott, obchodní ředitel novin, jmenoval 

editorem Williama Percivala Croziera, který byl do té doby editorem zpravodajství. Dá se říci, 

ţe to byl jediný zásah J. Scotta do editorství, protoţe byl přesvědčen, ţe úkolem ředitele novin 

je zajistit profitovost a zdrţet se jakýchkoli zásahů do editoriálních rozhodnutí a Crozierovi, 

jako „nerodinnému“ editorovi, tím svěřil obrovskou odpovědnost v pokračování novinářské 

tradice C.P.Scotta. 
73

 

W. P. Crozier byl editorem v nelehké době nástupu nacismu v Německu a následně během 

druhé světové války. Guardian si vytvořil blízký vztah k německým intelektuálům uţ během 
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20. let a díky tomu se tam prodával jako deník, ale ještě více jako týdeník.
74

 Kdyţ se k moci 

dostal Hitler, Crozier v čele Guardianu si byl jistý, ţe je jeho novinářskou povinností popsat 

jak britským tak německým čtenářům to,  co se ve skutečnosti v Německu děje, coţ 

samozřejmě Guardian zapsalo u Hitlera a jeho přívrţenců na černou listinu. Popisy událostí 

okolo Mnichovské dohody od zahraničních zpravodajů zahrnují i emotivní příspěvky jako je 

tento, od zpravodaje ze střední Evropy: 

‚Je strašné být svědkem agónie dvou zemí, jak se to stalo osudem vašemu zpravodaji. 

Jen před několika měsíci viděl pád Rakouska a nyní, v těchto posledních dnech smutku 

a beznaděje, je v Praze svědkem rozdělení Česko – Slovenska. Zdá se, že je po všem, 

protože Česko – Slovensko bylo v 5 hodin odpoledne pod nátlakem donuceno přijmout 

požadavky Francie a Anglie‘ (26. Září 1938)
75

 

Ayerst také poukazuje na to, ţe noviny Guardian byly během druhé světové války stále ještě 

poměrně „chudé“. Většina jejich válečného zpravodajství byla převzatá, a to převáţně od The 

Times, coţ dokazuje, ţe tyto dva tituly si ještě příliš nekonkurovaly, Guardianu se v Londýně 

a jeho okolí v této době prodalo jen okolo 3000 kusů. Spolupráce s The Times trvá do roku 

1948.  

Roku 1944, po smrti Croziera, dosazuje John Scott na místo editora dalšího ze zaslouţilých 

novinářů Guardianu, Alfreda Powell Wadswortha. Wadsworth se jako editor začal zabývat 

zahraniční politikou a jeho nejdůleţitějším počinem v této oblasti bylo zaloţení prvního 

zastoupení v Americe, jehoţ finanční náklady byly v roce 1950 vyšší neţ celkové náklady na 

zahraniční zpravodajství v roce 1930.
76

   

Laurence Scott, syn Johna Scotta a od roku 1947 výkonný ředitel Guardianu, vypracoval na 

začátku svého působení v listu dlouhodobý plán na přeměnu novin v celonárodní deník. 

Hlavními body plánu byla změna názvu listu vynecháním slova „Manchester“ (1959), tisk 

listu i v Londýně (1961) a přestěhování hlavní redakce novin do Londýna. Poslední ze tří 

bodů plánu byl uskutečněn v roce 1964.
77

 Další finanční krize v roce 1966 postihla i 
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Guardian těţkými časy a Laurence Scott chtěl situaci řešit fúzí s The Times. Proti tomuto 

zásahu byl nejen tehdejší editor Alastair Hetherington, ale i bratranec Laurence a Richard 

Scott, předseda Scottovy nadace.  

Podle Tunstalla byla 60. léta pro Guardian velmi bouřlivá a zároveň sloţitá, přesto se 

podařilo víceméně úspěšně přeměnit liberální manchesterský deník na nekonzervativní (non-

Tory) londýnský deník. List měl ve srovnání s jinými zavedenými londýnskými tituly velmi 

omezené zdroje. V zimě 1965-6 se sniţovaly stavy zaměstnanců (včetně novinářů) celé 

společnosti tak, aby vykazovala zisk a ten mohl být investován do novin.
78

 Následující období 

Tunstall popisuje takto: 

Už začátkem 70. let však list vychutnával výsledky turbulentních 60. let; noviny si jako 

jediný levicový národní deník vybudovaly silný specializovaný trh a mezi seriózními 

deníky byly požehnány nejmladší čtenářskou základnou.  

Během tohoto období také Financial Times konsolidovaly svůj vliv nad zcela jiným 

specializovaným trhem na poli seriózních listů. Jak Financial Times, tak Guardian, se 

úspěšně etablovaly jako nové důležité denní tituly. Guardian ovládl mladé a levicově 

orientované čtenáře; Financial Times se zaměřil na zpravodajství ze světa financí a 

drahou finanční inzerci. Všeobecněji zaměřené seriózní deníky, The Times a Daily 

Telegraph, v této době jakoby stále nevěděly jakým směrem se vydat.  

V roce 1986 se The Times i Telegraph ocitly v chaosu. The Times se v lednu 1986 

stěhovaly do nové tiskárny ve Wappingu. Telegraph byl nuceně prodáván novému 

majiteli. A zatímco se tyto dva seriózní listy zaobíraly svými problémy, objevil se 

Independent, nový deník s dokonalým načasováním a skvělým editoriálním produktem. 

Během roku 1990 měly Independent, The Times a Guardian téměř identické výsledky 

v prodeji kusů (ABC) okolo 420 000.
79

  

V letech 1975 aţ 1995 byl editorem Guardianu Peter Preston, který pro Guardian pracoval uţ 

od roku 1963. Za jeho vedení stoupl náklad listu v 80. letech na více neţ 500 000 kusů
80

 a 

sám Preston v roce 1999 ve své přednášce na Stirling University zhodnotil vývoj britského 

tisku od roku 1963 v podstatě pozitivně, kdyţ srovnává celkový náklad deníků a nedělníků 

v roce 1963 – 30 miliónů kusů a 18 titulů, a v roce 1999 – 28 miliónů kusů a 20 titulů. 

 Zásadní rozdíl je ovšem v tom, ţe například Guardian měl v roce 1999 celkem 56 stran ve 

srovnání s 16 stranami v roce 1963.
81

 

                                                             
78 J. Tunstall, Newspaper Power, The New National Press in Britain, Oxford University Press, 1996, s. 52 
79 J. Tunstall, Newspaper Power, The New National Press in Britain, Oxford University Press, 1996, s. 53 
80 WHITE, Michael. St Peter's Fields to the web: the Guardian's 186-year journey [online]. 2007. [cit. 2011-03-

23].  Dostupné z www:      http://www.guardian.co.uk/50000/story/0,,2098614,00.html 
81 PRESTON, Peter. The Newspaper of the future  [online]. 1999.  [cit. 2011-03-10]. Dostupné z www:   

http://www.fmj.stir.ac.uk/hetherington/peter-preston.php 

http://www.guardian.co.uk/50000/story/0,,2098614,00.html
http://www.fmj.stir.ac.uk/hetherington/peter-preston.php


31 
 

Po Prestonovi nastoupil na pozici editora Guardianu Alan Rusbridger, který ji zastává 

doposud.  Za jeho působení byly v roce 1999 zprovozněny webové stránky Guardianu, které 

se svými 30 milióny unikátními návštěvníky v měsíci patří mezi nejlepších deset 

zpravodajských internetových stránek na světě. Rusbridger byl v Británii třikrát vyhlášen 

editorem roku a Guardian byl v letech 1996 aţ 2006 pětkrát nominován novinami roku.
82

 

V roce 2005 byl představen nový Guardian s novým designem ve středně velkém formátu, 

nazývaném 'berliner'. Guardian se stal prvními britskými celobarevnými novinami a prvními  

britskými novinami přecházejícími na tento nový velikostní formát.
83

 

               

                                              

2.3 Redakční kodex deníku Guardian 

 

Guardian se stejně jako ostatní tisk v Británii řídí kodexem zásad vydaným nezávislým 

orgánem Press Complaints Commission (PCC).
84

  PCC kodex je přílohou kodexu Guardianu. 

Přesto mají noviny ještě vlastní kodex, který je rozsáhlejší a specifický k vykonávání praxe 

Guardianu. Je souhrnem standardů, ke kterým je nutné se zavázat a podle nichţ jsou všichni 

redaktoři posuzováni. Současný editor shrnuje poslání kodexu takto: „Největší hodnotou 

Guardianu je důvěra… Účelem tohoto kódu je především chránit a pečovat o svazek důvěry 

mezi novinami a jejich čtenáři, a proto hájit integritu novin a jejich redakčního obsahu. „ 

Přílohou kodexu Guardianu je také text od CP Scotta, publikovaný v Manchester Guardianu 

ke 100. výročí vydávání novin v roce 1921, z něhoţ cituji: 

…Noviny mají dvě různé strany. Je to byznys, a jako každý jiný musí být výdělečný, 

aby přežil. Ale je to mnohem více než byznys; je to instituce; odráží a ovlivňuje život 

celé společnosti; může dokonce působit i na vzdálenější cíle. Je to svým způsobem 

nástroj vedení. Působí na mysl a svědomí lidí.  Může vzdělávat, stimulovat, pomáhat, 

anebo může dělat pravý opak. Proto má nejen materiální existenci, ale i morální, a 

jejich charakter a vliv jsou určeny především rovnováhou těchto dvou sil. Hlavním 
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zájmem může být zisk a moc, nebo jejich koncepcí může být plnění vyšších a 

náročnějších cílů.                                                                                                                                                                

Myslím, že mohu upřímně říci, že již ode dne jejich založení není pochyb o tom, na 

kterou stranu se váha přiklání co se týká koncepce novin, jejichž ušlechtilou tradici 

jsem zdědil, a jíž jsem měl tu čest sloužit po celý můj pracovní život…. 

 

2.4 Styl a design  

 

Guardian je odbornou veřejností povaţován za jeden z nejlépe stylově psaných a editovaných 

novin na světě. Pro dodrţování stanovených pravidel pouţívání jazyka, designu a typografie 

má většina zpravodajských organizací svou stylistickou směrnici, tzv. Style Guide,  kterou se 

musí jejich přispěvatelé řídit, a která má zajistit důslednost a jednotnost výstupů.  

The Guardian Style Guide vychází stejně jako několik dalších směrnic jiných listů (např. The 

Times nebo Daily Telegraph) jako kniha, ale především je jako jeden z mála přístupný zdarma 

na internetu. Směrnice má slouţit především novinářům Guardianu, ale jeho volná 

přístupnost z něj udělala „pracovní dokument“, který můţe být kdykoli aktualizován a 

rozšířen dle potřeby, protoţe stejně jako se mění společnost, mění se i to jak pouţíváme jazyk. 

Výjímečný důraz je v Guardianu také kladen na grafický design listu. Jak uţ jsem zmínila, 

v roce 2005 došlo ke komplexní renovaci designu novin. Jedním z hlavních změn bylo 

zmenšení formátu z velkého listu na nový pohodlný formát berliner. Byl vytvořen design, 

který kombinuje nejvýznamnější prvky tradice novin s digitálními technologiemi a 

tiskařskými procesy tak, aby co nejlépe vyuţil zmenšeného formátu s barevnými fotografiemi, 

ilustracemi nebo infografikou na kaţdé straně. Designový tým zavedl precizní pěti sloupcový 

rastr, který zajišťuje přehlednost, ucelenost a kontinuitu. Lepší vizuální rozlišitelnosti měla 

také pomoci nová skupina typů písma – Guardian Egyptian – vytvořená Christianem 

Schwartzem a Paulem Barnesem.
85

 

Anderson a Ward poukázali na změnu formátu Guardianu, ale částečně i obsahu v souvislosti 

s přizpůsobováním se novým médiím těmito slovy: 
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 V souladu s tradicí těchto novin, nový vzhled je zásadní, a to obzvlášť pro jeho 

přiznání koexistence s elektronickými zdroji zpravodajství. Barevnost na všech 

stranách a celkový layout byly použity tak, aby napodobily hlavní rysy webových 

stránek. To, že  čtenáři získávají okamžité zpravodajství z televize a internetu bylo 

zohledněno jen krátkými články o těchto „starých zprávách“ v malých zpravodajských 

sekcích. Prostor, který byl tímto uvolněn, je využíván pro hloubkové komentáře a 

analýzy hlavních událostí zabírající celou stránku i více.
86

  

 

2.5 Společenská odpovědnost a ekologie 

 

V posledním desetiletí je v demokratické společnosti patrný velký zájem o to,  jakou 

zodpovědnost mají všechny ziskové organizace za své jednání uvnitř společnosti ve které 

působí, ale i celosvětově, například s ohledem na ţivotní prostředí. A jelikoţ mediální 

organizace jsou na jednu stranu firmy jako všechny ostatní, oproti tomu jejich vliv na 

společnost je uţ z jejich podstaty výrazný, ráda bych se dotkla tématu společenské 

odpovědnosti firem, tedy CSR87.   

Hlavní cíle CSR uvádí  Jana Trnková ve svém textu pro Busines Leaders Forum:  

 

Konkrétně se společenská odpovědnost projevuje integrací pozitivních postojů, praktik 

či programů do podnikatelské strategie firmy na úrovni jejího nejvyššího 

vedení.Sleduje se integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních 

firemních operací, vyžaduje posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně 

"profit only" (pouze zisk) k širšímu pohledu v kontextu dnes často zmiňovaných tří Pé  

"people, planet, profit" (lidé, planeta, profit). Znamená fungování s ohledem na tzv. 

triple-bottom-line, kdy se firma soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na 

environmentální a sociální aspekty své činnosti. Firma nefunguje izolovaně od 

okolního světa, ale je jeho přímou součástí. Ačkoliv se koncept společenské 

odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR) vyvíjí už od 70. let, 

neexistuje pro něj žádná jednotná definice. Je to dáno skutečností, že společenská 

odpovědnost firem fakticky nemá žádné konkrétní vymezující hranice a je založena na 

dobrovolnosti. Je trendem, který apeluje na změnu orientace firem z krátkodobých cílů 

na dlouhodobé, z maximálního na optimální zisk. Společensky odpovědné firmy se 

chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby přispívaly 
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k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému zlepšování 

stavu společnosti v rámci i nad rámec svého komerčního působení.
88 

Guardian News & Media, vydavatel Guardianu a Observeru, byla první mediální organizací, 

která jiţ v roce 2003 publikovala nezávislou auditorskou zprávu o svých sociálních, etických 

a ekologických aktivitách. Od té doby audity vycházejí kaţdoročně a bývají nominovány a 

oceňovány cenou za nejlepší CSR zprávu na britských Green Awards.  

Guardian publikuje svůj report CSR pod názvem Living our values (Žijeme našimi 

hodnotami) a prohlašuje, ţe jeho vizí je být v mediálním průmyslu vůdcem ekologické a 

etické udrţitelnosti. Zpráva se skládá z pěti kapitol: ediční obsah, komerčnost, lidé, provoz, 

společnost (ve smyslu komunita), ve kterých popisuje jakým způsobem se organizace 

vypořádává s problémy změn klimatu a souvisejícími tématy prostřednictvým svých 

editoriálních, komerčních a provozních aktivit.
89

  

Ovšem fakt, ţe list vydává tuto roční zprávu, také znamená vyšší očekávání odborné 

veřejnosti i čtenářů v angaţovanosti v této oblasti. Například Daniel Simpson v roce 2009 po 

zasedání nejvyšších představitelů G20 v Londýně posuzuje ve svém textu jakou důleţitost 

Guardian přiřadil oznámení, které vydala Komise pro udrţitelný rozvoj (Sustainable 

Development Commission): 

 

Ostatní listy reagovaly podobně na prohlášení Komise pro udržitelný rozvoj o tom, že 

klimatické změny a vyčerpání přírodních zdrojů  jsou ‚přímo spojené‘ s ‚naší závislostí 

na dluhu financování růstového cyklu‘, což činí masový exodus během našich životů 

ještě více pravděpodobným. Dokonce i The Guardian, který propaguje své eko-

oprávnění v roční „zprávě o udržitelnosti“ nazvané Living our Values, zastrčil tuto 

zprávu do ekonomické rubriky. Je však nutné přiznat, že citovali závěr prohlášení: 

‚Prosperita bez růstu už není utopistický sen. Je to finanční a ekologická nutnost.‘ 

Ovšem nikdo nedal tato slova na titulní stranu…“
90
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3 The Media Guardian 

  

3.1 Konceptualizační fáze 

 

3.1.1 Normativní východisko 

 

V nejobecnější rovině jsou masová média povaţována za ustavené společenské instituce 

s vlastní svébytnou mnoţinou pravidel a postupů, které jsou ale v celém rozsahu svých 

činností určovány a omezovány společností, v níţ působí. McQuail z toho vyvozuje, ţe 

masová média jsou v podstatě závislá na „společnosti“, zvláště na institucích, jeţ představují a 

vykonávají politickou a ekonomickou moc. A současně připouští,  ţe sama média mohou mít 

na tyto instituce vliv a mají jistý stupeň autonomie vyplývající z neustále vzrůstajícího 

objemu a rozsahu činností médií.
91

 K médiím přistupujeme jako k institucím, které mají na 

ţivot společnosti vzrůstající vliv, a to především díky jejich rychlému vývoji, který 

neoddiskutovatelně přispívá ke stále větší globalizaci projevující se na všech stupních ţivota 

společnosti. Právě díky tomu nejsou média jiţ pouhým předmětem studia teoretiků, ale ve 

stále větší míře se médiím věnují ve svých obsazích i samotná média.  

 

3.1.2 Teoretická hypotéza 

 

Masová média procházejí jiţ od svého vzniku neustálým vývojem, je však zřejmé, ţe 

v posledních desetiletích 20. století  dochází k výrazné změně směru tohoto vývoje. Dalo by 

se říci, ţe aţ do počátku 60. let 20. století se na vrcholu masových médií drţel tisk. Velmi 

důleţitou roli, do té doby jako jediné „ţivé“ médium,  hrál rozhlas, ovšem v 60. letech začal 

masový nástup televize. Tisk se musel o svůj vliv začít dělit a s nástupem internetu se jeho 

situace změnila ještě radikálněji. Denní tisk musel začít přehodnocovat své obsahy, protoţe 

zaměřovat se primárně na zpravodajství jiţ díky rychlejší konkurenci nestačilo. Začal přibývat 

nejen počet stran, ale v některých případech i počet redakčních zaměstnanců, včetně těch, 

kteří pracovali pro internetová vydání. V roce 2002 v Guardianu pro tištěnou verzi pracovalo 

448 redakčních pracovníků, v roce 2008 uţ jich bylo 503, u webových stránek Guardianu se 
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tento počet navýšil ještě markantněji, ze 117 pracovníků na 176.
92

 Je typické, ţe koncem 20. 

století jako součást Guardianu nově vznikla a postupně se rozšiřovala sekce věnovaná 

médiím, a právě ta je předmětem této analýzy. Guardian na zájem o dění v mediálním světě 

zareagoval jiţ v roce 1984, kdy se v deníku začala objevovat jednou za týden strana věnovaná 

pouze médiím. To byl ale teprve začátek, v roce 1988 začal deník vycházet v novém designu 

a pro média byla vytvořena samostatná sekce. Ta měla v roce 1990 celkem tři strany, včetně 

inzerce, která zabírala 1,5 strany.  

V roce 2000 uţ týdenní sekce Media Guardian měla devět stran, včetně titulní strany a bez 

inzerce. V devadesátých letech nabýval internet na stále větší důleţitosti a v Guardianu 

přibyla 10.1.2000 nová týdenní rubrika New Media (mimo Media Guardian). V lednu 1999 

byly spuštěny webové stránky Guardianu
93

,  které uţ v březnu 2000 měly 2,4 milionů 

unikátních uţivatelů, a tím se staly nepopulárnějšími webovými stránkami novin v Británii. 

V září 2000 je následně spuštěn i samostatný web Mediaguardian.co.uk. Od roku 2003 je 

strana věnovaná médiím součástí denního vydání novin a média se tím stávají jedním 

z hlavních témat deníku.
94

  Dalo by se říci, ţe vývoj tématu médií v Guardianu  koreluje 

s vývojem moci médií ve společnosti. 

  

3.1.3 Formulace výzkumných otázek 

 

Tato analýza si klade za cíl zmapovat rozsah i obsah rubriky Guardianu věnované médiím  v 

letech 1990 a 2000, a tím se pokusit vystihnout k jakému vývoji v této oblasti došlo během 

posledního desetiletí 20. století. Měla by zodpovědět následující otázky: 

- Kolik prostoru je věnováno samostatné sekci o médiích vzhledem k celkovému 

rozsahu deníku? 

- Jakým médiím a v jakém rozsahu se jim Media Guardian věnovala? 

- Jaký je poměr témat o domácích a zahraničních médiích? 

- Komu je dáván prostor, tzn. kdo jsou autoři článků? 

 

                                                             
92 Roy Greenslade, Media Analysis, Evening Standard 19.11.2008, s. 30 
93 http://www.guardian.co.uk/ 
94 Hannah Jenkinson, data vyţádána z archivu Guardianu, , e-mail z 23.11.2010 

http://www.guardian.co.uk/


37 
 

3.1.4 Výzkumná metoda  

 

Pro průzkum vývoje témata médií v posledním desetiletí 20. století jsem zvolila metodu 

kvantitativní analýzy, jíţ jsem podrobila všechna vydání pondělní rubriky Media Guardian, 

která vyšla v prvních třech měsících (tedy leden aţ březen) roku 1990 a roku 2000.  Pro 

přesnější analýzu a při větším počtu průzkumníků by jistě bylo vhodné průzkumu podrobit 

ještě delší časová období z uvedených roků. Jsem ovšem názoru, ţe zvolená období jsou 

dostačující pro základní zpracování obrazu vývoje mediální tématiky v jednom listě. 

V první části výzkumu bylo cílem zjistit, jak velký prostor je věnován mediální rubrice ve 

srovnání s ostatními rubrikami pondělního vydání listu. Pro tento přehled jsem jako 

průměrného zástupce vybrala vydání listů z druhého lednového pondělí let 1990 a 2000. U 

obou listů jsem sledovala: 

- počet stran 

- názvy rubrik 

Druhá část analýzy se věnuje jiţ samotné rubrice Media Guardian a zde jsem se zaměřila na: 

- témata článků 

- autory článků 

 

3.1.5 Pracovní postup 

 

Z digitálního archivu Guardianu, který obsahuje všechna vydání listu od ruku 1821 a je 

přístupný po registraci z webových stránek deníku
95

, jsem si vytiskla kompletní týdenní 

rubriky Media Guardian za celá zkoumaná období.  Všechny články jsem poté pročetla, a u 

kaţdého zaznamenala do připravené tabulky následující indikátory: 

- datum vydání 

- strany listu Guardian, na kterých se článek nachází 

- strany rubriky Media Guardian, na kterých se článek nachází 

                                                             
95Guardian Digital Archive. [online]. [cit. 2011-02-12].  Dostupné z www: 

http://archive.guardian.co.uk/Default/Skins/DigitalArchive/Client.asp?Skin=DigitalArchive&enter=true&AppNa

me=2&INTCMP=SRCH&AW=1304263986897 

 

http://archive.guardian.co.uk/Default/Skins/DigitalArchive/Client.asp?Skin=DigitalArchive&enter=true&AppName=2&INTCMP=SRCH&AW=1304263986897
http://archive.guardian.co.uk/Default/Skins/DigitalArchive/Client.asp?Skin=DigitalArchive&enter=true&AppName=2&INTCMP=SRCH&AW=1304263986897


38 
 

- autor článku 

- kdo je autor (uvedeno většinou u externích přispěvatelů) 

- název článku 

- krátká anotace 

Vypracované přehledy jsou přílohou této práce. 

 

3.2 Výsledky výzkumu 

 

Graf č. 1:  Zastoupení rubrik v pondělním vydání Guardianu v roce 1990 
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Graf č. 2:  Zastoupení rubrik v pondělním vydání Guardianu v roce 2000 

 

 

Komentář ke grafům č. 1 a 2 

V lednu 1990 mělo pondělní vydání deníku Guardian celkem 44 stran oproti lednu 2000 se 

171 stranami. Celkový počet stran deníku se tedy zvýšil téměř čtyřikrát. Rubrice Media, na 

kterou je tato část práce především zaměřena, se počet stran navýšil ze 2 na 13 (včetně rubriky 

New Media), tedy více neţ šestkrát. Ovšem v poměru k celkovému počtu stran nedošlo k tak 

výraznému navýšení pozornosti věnované médiím. V roce 1990 měla média 4,5 % 

z celkového počtu stran, ve srovnání s 7,6 % v roce 2000. K nejvýraznějšímu navýšení stran 

došlo u inzerce, zatímco v roce 1990 inzerce zabírala 36,4 % listu, v roce 2000 uţ to bylo 56,1 

% listu (celých 96 stran inzerce), coţ  potvrzuje tvrzení Tunstalla
96

, ţe seriózní tisk se 

s klesajícími náklady nemůţe spoléhat na výnosy z prodaných výtisků, ale hlavním jeho 

příjmem je právě inzerce a reklama. Zastoupení rubrik věnovaných zábavě, umění, lidem a 

stylu se v obou srovnávaných letech téměř neliší, v roce 1990 to bylo celkem 13,6 %, oproti 

14 % v roce 2000 (příloha G2). V roce 2000 jsou dvě rubriky, které nelze srovnat s jinými 

v roce 1990, a to rubrika věnovaná administrativním zaměstnáním (Office Hours) s 3,5 % 

                                                             
96  Tunstall, Newspaper Power, The New National Press in Britain, Oxford University Press, 1996, s. 12 
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stran a strany „různé“ (miscellany, obituaries apod.) s 2,3 %.  Nyní k poměrům stran rubrik, 

které se v roce 2000 naopak sníţily. Nejzajímavějším číslem zde jistě je menší prostor 

věnovaný domácímu a zahraničnímu zpravodajství. V roce 1990 bylo zpravodajství věnováno 

25 % stran listu, přičemţ v roce 2000 uţ to bylo pouze 6,4 % listu, to je téměř čtyřnásobné 

sníţení. Jistě to svědčí o trendu komercializace, navíc ze srovnání ostatních rubrik je patrné, 

ţe k tomu došlo ve prospěch inzerce. Dalšími rubrikami, u kterých jsem zaznamenala pokles 

v poměru stran jsou sport (11,4 % v 1990 a 7,6 % v 2000), finanční a obchodní zprávy (4,6 % 

v 1990 a 1,8 % v 2000) a komentáře a analýzy (4,5 % v 1990 a 0,6 % v 2000). Z toho 

vyplývá, ţe přestoţe se celkový počet stran téměř zčtyřnásobil, k navýšení poměrů stran došlo 

v roce 2000 pouze u dvou kategorií, a to u inzerce a médií. 

 

Graf č. 3:   Zastoupení médií jako témat článků v Media Guardian v roce 1990 a 2000 

 

 

Komentář ke grafu č. 2 

Nejvíce frekventovaným tématem článků byl v obou sledovaných letech tisk, s 32,8 % v roce 

2000 a s mnohem výraznějšími 44 % v roce 1990. Téma tisku tedy zaznamenalo významné 
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procentuální sníţení, naopak téma televize bylo v roce 2000 zastoupeno více, 29,5 %  oproti 

22 % v roce 1990. Dalo by se z toho usuzovat, ţe nárůst tématu televize svědčí o ustupujícím 

vlivu tisku. Na druhou stranu je ovšem nutno zmínit, ţe ve sledovaném období  (leden aţ 

březen 2000) docházelo ke změnám ve vedení BBC, čemuţ byl věnován patřičný prostor a 

tento fakt se tudíţ zohlednil v počtu článků věnovaných televizi. K procentuálnímu sníţení 

v roce 2000 došlo jiţ jen u témat rozhlasu a reklamy, které měly shodné počty článků v obou 

sledovaných letech. U všech ostatních témat došlo v roce 2000 k nárůstu počtu článků, včetně 

internetu, který v roce 1990 nebyl zmíněn vůbec. Tři články s tématem internetu v roce 2000 

se zdají být také malým zastoupením, ovšem tato analýza se zabývá pouze rubrikou Media 

Guardian, nikoli New Media, která vychází vţdy současně a plně se věnuje právě novým 

médiím, tedy především internetu. 

 

Graf č. 4:   Zastoupení  domácích a zahraničních médií jako témat článků v Media Guardian 

v roce 1990  
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Graf č. 5:   Zastoupení  domácích a zahraničních médií jako témat článků v Media Guardian 

v roce 2000 

 

 

Komentář ke grafům č. 4 a 5 

Jako potvrzení jedné ze zpravodajských hodnot – blízkost - měly v obou letech největší 

zastoupení témata zabývající se domácími, tedy britskými, médii. Procentuální zastoupení 

článků o domácích médiích je téměř stejné, 80 % v roce 1990 a 82 % v roce 2000. Rozdíl je 

ovšem patrný u témat zahraničních médií a médií obecně, zabývající se médii z globálního 

pohledu. Zatímco v roce 1990 významně převládají zahraniční média (17 %) nad obecnými  

(3 %), v roce 2000 rozdíl není tak markantní, zahraniční 11 % a obecná 7 %. Nárůst témat 

týkajících se médií obecně pravděpodobně souvisí s narůstající globalizací. Zahraniční média 

byla v roce 1990 poměrně ţhavé téma, a to díky politickým převratům ve východní Evropě, 

které se samozřejmě dotkly i tamních médií a novinářů. 
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Tabulka č. 2  Poměrná zastoupení autorů a článků Media Guardian v letech 1990 a 2000 

 

 

 

Komentář k tabulce č. 2 

Přestoţe se celkový počet článků více neţ zdvojnásobil, neplatí to u počtu autorů, kteří do 

rubriky přispívali. Jejich počet se navýšil jen o 18 %. Z čehoţ vyplývá, ţe zatímco v roce 

1990 jeden autor v průměru napsal 1,2 článku, v roce 2000 uţ to byly 2,1 článku. Je zřejmé, 

ţe počet autorů článků deníku neroste paralelně s rostoucím počtem článků. 76 článků v roce 

2000, z celkových 121,  je napsáno 16 autory. Zajímavá čísla vyšla z průzkumu kdo vlastně 

do Media Guardian přispívá, v obou letech jsou to z 54 % autoři, kteří nejsou přímo spjati 

s Guardianem, naopak jsou většinou zastávají nějakou pozici v jiné mediální organizaci, 

v tabulce jsem je nazvala externími autory. Ostatní přispěvatelé, tedy 46% z celkového počtu 

v letech 1990 i 2000, jsou novináři pravidelně přispívající do Guardianu nebo novináři na 

volné noze. Jména autorů a pozice externích autorů jsou popsány v přehledech článků, které 

jsou přílohou této práce. 

Nyní bych ráda uvedla profily několika novinářů, kteří do Media Guardian nejvíce přispívali. 

V roce 1990 nejvíce přispívala Georgina Henry se svými 9 články, přičemţ z obsahu jejích 

příspěvků je patrné, ţe se nespecializuje na uţší tématickou oblast. Tři články se zabývají 

tiskem, z toho jeden zahraničním. Čtyři články se zabývají televizí, z toho opět jeden 

zahraniční. Jeden článek je o novém rádiu a jeden příspěvek jsou krátké aktualitky z britských 

médií. 
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Georgina Henry
97

 začala pro Guardian pracovat v roce 1989 jako mediální zpravodaj a o rok 

později se stala editorkou rubriky Media Guardian. V roce 1992 začala pracovat na pozici 

zástupce editora společenských rubrik. Zástupkyní editora Guardianu byla v letech 1995 – 

2006 a v představenstvu společnosti Guardian Newspapers v letech 1996 – 2006. V březnu 

2006 byla u zrodu komentářového blogu Guardianu Comment is free a v roce 2007 se stala 

hlavním editorem komentářů tištěného i internetového vydání Guardianu. Nyní zastává pozici 

šéfredaktorky kultury Guardianu a Observeru (tisk i internet) a pomocného editora 

Guardianu. 

Další autoři se v roce 1990 uţ tolik neopakovali, pouze další dva přispěli do Media Guardian 

dvakrát. V roce 2000  byla situace jiná, jak také napovídá počet článků a autorů v tabulce 

výše. Dvěma předními osobnostmi rubriky Media Guardian jsou, alespoň dle počtu 

příspěvků, Maggie Brown (20 příspěvků) a Roy Greenslade (18 příspěvků).  

Mezi zajímavé autory patří i Edward Helmore, který měl v lednu aţ březnu 2000 celkem 5 

příspěvků. Je jedním z novinářů pracujících na volné noze. Ţije v New Yorku a nepřispívá jen 

do Guardianu a Observeru, ale i do magazínů jako jsou Details, Interview a Vanity Fair. 

Internetové stránky rock’sbackpages o něm uvádějí, ţe je jedním z nejlepších a nejplodnějších 

autorů o pop kultuře a mediálním světě.
98

 Jeho články v Media Guardianu se zabývají právě 

americkými médii – televize, deník LA Times a časopisy New Yorker a Details. 

Maggie Brown, s celkem 20 příspěvky, také není trvale v řadách Guardianu, a jak uvádějí 

stránky vydavatelství Macmillan
99

 je jednou z nejvýznamnějších britských mediálních 

ţurnalistů. Píše nejen pro mediální rubriku Guardianu, ale přispívá do řady dalších titulů, jako 

například Evening Standard, The Stage a Radio Times. Byla jedním ze zakladatelů deníku The 

Independent,  zaloţila zde mediální rubriku, kterou poté vedla jako editorka. Je členem 

správní rady nadace Sandford St Martin, která se zasazuje za kvalitu v religiózním vysílání, a 

také pravidelným členem poroty cen BAFTA a cen Královské televizní společnosti (Royal 

Television Society awards).  Větší část jejích příspěvků v Media Guardianu jsou podrubrika 

Maggie’s Brown Diary, obsahující krátké aktualitky z britských médií. Její ostatní články se 

zabývají televizí a rádiem.  

                                                             
97 Georgina Henry Profile. [online]. 2007.  [cit. 2011-05-11]. Dostupné z www: 

http://www.guardian.co.uk/global/2007/jun/03/georginahenry 
98 Edward Helmore Profile. [online]. [cit. 2011-05-11]. Dostupné z www: 

http://www.rocksbackpages.com/writer.html?WriterID=helmore 
99 Maggie Brown Profile. [online]. [cit. 2011-05-11]. Dostupné z www: 

http://us.macmillan.com/author/maggiebrown 

http://www.guardian.co.uk/global/2007/jun/03/georginahenry
http://www.rocksbackpages.com/writer.html?WriterID=helmore
http://us.macmillan.com/author/maggiebrown
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Posledním novinářem, kterého bych ráda zmínila je Roy Greenslade, který je v britském 

mediálním světě doslova ikonou, jeho blog na stránkách Guardianu je zařazen mezi ostatní 

základní mediální rubriky s prostým názvem Greenslade.  

Roy Greenslade je profesorem ţurnalistiky na London City University a je mediálním 

komentátorem od roku 1992, nejvýznamněji právě pro Guardian. Také píše sloupek pro 

London Evening Standard. Novinářem je jiţ 41 let a za tu dobu pracoval pro většinu britských 

celostátních listů. Byl editorem Daily Mirror (1990-91), editorem zpravodajství v Sunday 

Times (1987-90) a pomocným editorem The Sun (1981-86). Je v představenstvu 

akademického čtvrtletníku, British Journalism Review, a členem správní rady nadace pro etiku 

v médiích, MediaWise. Je také autorem třech knih, včetně bestselerového ţivotopisu Roberta 

Maxwella. Jeho nejnovější kniha, Press Gang: How Newspapers Make Profits from 

Propaganda,  popisuje dějiny britského tisku.
100

  

Greenslade se ve svých příspěvcích v Media Guardian zabývá výlučně britským tiskem. 

 

Závěr 

 

Analýza rubriky Média Guardian z ledna aţ března let 1990 a 2000 přinesla základní zjištění, 

ţe média se díky vývoji své angaţovanosti v globální společnosti stala neustále se 

rozšiřujícím tématem pro své vlastní obsahy. Pro přesnější analýzu by jistě bylo vhodné do 

zkoumaného vzorku zahrnout vydání z delšího časového období neţ jsou tři měsíce z kaţdého 

zkoumaného roku, ovšem moţnosti jednoho výzkumníka toto nedovolovaly. Od roku 1984, 

kdy se v Guardianu poprvé objevila média jako samostatná jednostránková rubrika, se během 

následujících šestnácti let mediální téma rozšířilo v průměru aţ devítinásobně, coţ nelze říci o 

ostatních rubrikách listu. Některé naopak zaznamenávají pokles v prostoru jim věnovaném, 

nejvýznamnějším je domácí i zahraniční zpravodajství, které se od roku 1990 do roku 2000 

téměř čtyřnásobně zredukovalo. Tedy i Guardian, který je povaţován za jeden 

z nejserióznějších listů s výjimečně vysokými standardy novinářské práce, je nucen přiklánět 

                                                             
100 Greenslade. [online]. [cit. 2011-05-11]. Dostupné z www: http://blogs.guardian.co.uk/greenslade/bio.html 

http://blogs.guardian.co.uk/greenslade/bio.html
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se k infotainmentu, tedy informační obsahům, které současně zahrnují zábavné prvky ve 

snaze zvýšit popularitu u publika a konzumentů.
101

  

Od 80. let 20. století  na mediálním poli začala elektronická revoluce, která změnila doslova 

celou planetu, to jak ţijeme, jak pracujeme a samozřejmě i celou kulturu ţurnalismu. Během 

několika let začal fungovat globální digitalizovaný komunikační systém, přinášející informace 

během sekundy na stisknutí klávesnice a tradiční média se tomuto trendu musela přizpůsobit. 

Ovšem fakt, ţe obsah Guardianu se mění kvantitativně, by nemusel a především neměl 

znamenat, ţe se mění obsahová kvalita. Na to, jak je se zprávami nakládáno a jakým 

způsobem jsou zpracovány a předkládány publiku, tedy na kvalitu novinářské práce by vnější 

vlivy u seriózního tisku neměly mít vliv. Kvalitativní obsahová analýza, která nebyla 

předmětem této práce, by si jistě zaslouţila samostatného zpracování. 

Média v současné globální společnosti nejsou jiţ jen nástrojem k získávání informací a 

zábavě, jsou článkem ve společnosti, který hraje čím dál klíčovější roli nejen v politice, ale ve 

všech aspektech našich ţivotů. Začínáme se dostávat do situace, kdy realita je taková, jakou ji 

ukazují média, a pokud o něčem nevíme z médií, jakoby to neexistovalo. V médiích a 

ostatních organizacích jiţ nepracují jen odborníci na určitá témata, ale vzrůstající důleţitost 

získávají odborníci na média samotná. Současně jsou však média komerčními organizacemi, 

které nejen ţe mají velký vliv ve společnosti, zároveň se musejí chovat komerčně, tedy 

produkovat profit, nebo alespoň nebýt ztrátové. Noviny svým majitelům, v této době jiţ 

většinou velkým korporacím, nepřinášejí jen finanční profit, ale také určitou moc. Guardian 

je unikátní v tom, ţe jeho jediným vlastníkem je jiţ od roku 1936 Scottova nadace (Scott’s 

Trust). Tato nadace byla zaloţena právě proto, aby chránila finanční a redakční nezávislost, a 

tím hájila své principy novinářské práce a svobody tisku.  

Jelikoţ jsem v této práci zkoumala ročníky 1990 a 2000, a nyní se nacházíme jiţ za prvním 

desetiletím 21. století, jistě by bylo zajímavé provést analýzu roku 2010 ke zjištění k jakým 

posunům došlo v obsahu týkajícím se médií.   

 

 

                                                             
101 Demers, David, "Dictionary of Mss Communication and Media Research: a guide for students, scholars and 

professionals," Marquette, 2005, p.143 
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Summary 

 

The key outcome of  analysing the Guardian Media section, published from January to March 

1990 and 2000, is the fact that media, thanks to their involvement in global society, became a 

constantly expanding theme for their own contents. It would be appropriate to analyse issues 

from longer time period than three months of each examined year and thus get a more precise 

analysis. However this was not within possibilities of only one researcher. Since 1984, when 

media as an individual section appeared in the Guardian, the media theme has grown 

approximately nine times within the following sixteen years. It cannot be said about any other 

rubric of the paper. Some rubrics on the contrary lost a part of their assigned space – most 

remarkable are both local and foreign news that were reduced almost four times during the 

period between 1990 and 2000. Therefore even the Guardian, considered one of the most 

serious newspapers with extremely high standards of journalism, is forced to incline to 

infotainment, i.e. information-based media content or programming that also includes 

entertainment content in an effort to enhance popularity with audiences and consumers.
 102

 

The electronic revolution had started in the media field in the eighties of 20
th

 century and 

literally changed the whole planet – the way we live, work and obviously the whole culture of 

journalism. The global digital communication system, providing information by simple 

pressing the key in one second, had come into operation within a few years and traditional 

media had to adapt themselves to this new trend. However, the fact that the content of the 

Guardian is quantitatively changing does not, and first of all should not, mean that it affects 

the content quality as well. The way how news are being treated and presented  to the public, 

i.e. the quality of  journalism, should not be influenced by external circumstances in case of 

serious press. Qualitative content analysis, that was not a subject of this work, is a theme that 

would deserve an individual processing. 

Media in contemporary global society do not represent just a tool for obtaining information 

and entertainment, they became a part of society that is getting more and more crucial not 

only to politics but to all aspects of our lives. We are getting to the situation when the reality 

is actually created by the media. If we do not know something from the media, it is almost 
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like it does not exist at all. In the media and other organisations do not work anymore only 

experts at certain subjects, growing importance are in the present gaining the media experts. 

Media are also commercial organisations with a great impact on society and have to behave 

commercially at the same time. It means they have to be profitable, or at least not being loss-

making. Newspapers do not represent just a source of money to their owners, nowadays 

mainly big corporations, but also a certain power. The Guardian is really unique as its only 

owner has been The Scott’s Trust since 1936. This foundation was established just for this 

purpose – to protect financial and editorial independence and thus defend journalist work 

principles and liberty of press. 

Considering the fact that I have been analysing the years 1990 and 2000 and the first decade 

of 21
st
 century is over now, it would be certainly interesting to analyse the year 2010 in order 

to see developments in terms of the media related content.  
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