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Abstrakt 

Bakalářská práce s názvem Změny v časopise Týden po nástupu šéfredaktora 

Františka Nachtigalla se snaţí zmapovat změny ve zpravodajském týdeníku Týden 

v období od začátku června 2008 do konce května 2010. V těchto dvou letech na 

postu šéfredaktora působili tři novináři. Do konce ledna 2009 šéfredaktorskou 

pozici zastával Dalibor Balšínek, kterého dočasně vystřídal Daniel Málek. Na konci 

září 2009 se vedoucí funkce ujal František Nachtigall. Práce se zaměřuje 

především na proměny, které přinesl Nachtigallův příchod. František Nachtigall 

do Týdne přišel z šéfredaktorského postu v bulvárním periodiku Aha!, coţ u 

některých vzbudilo obavy, ţe by se podoba Týdne mohla zbulvarizovat. Autorka se 

proto snaţí zjistit, zda se tak skutečně stalo. Práce po stručném představení 

týdeníku a osobností tří šéfredaktorů přináší zmapování změn v jednotlivých 

rubrikách a podrubrikách. Zaměřuje se především na změny ve struktuře 

časopisu, podobě titulní strany, ve výběru témat a personálním obsazení redakce. 

 

 

Abstract 

The bachelor's thesis Changes in Tyden magazine after Frantisek Nachtigall's 

becoming editor in chief tries to desribe changes in the new weekly Tyden between 

the beginning od June, 2008, and the end of May, 2010. There were three different 

editors in chief in this two years long time period. Dalibor Balsinek had been 

working at the top position till the end of January, 2009. After that he was 

temporarily replaced by Daniel Malek. At the end of September, 2010, Frantisek 

Nachtigall became the editor in chief. The thesis focuses on changes that Nachtigall 



 

 

   

made. He came to Tyden from a tabloid news paper Aha!, therefore some people 

were worried that Tyden could become more tabloids like. The author of this thesis 

tries to find out whether their assumptions were right. After the presenting of the 

Tyden weekly and the three editor in chief figures the thesis brings a description of 

the changes in each section and subsection. It focuses on the structural and 

personal changes, variations of the front page and differences in the choice of 

topics. 
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 1 Úvod  
 

Téma změn v Týdnu ovlivněných nástupem nového šéfredaktora (respektive 

šéfredaktorů) jsem si vybrala, protoţe jsem chtěla zjistit, jaký vliv má osobnost ve 

vedení časopisu na jeho podobu. Jak dočasný šéfredaktor Daniel Málek, tak František 

Nachtigall, který nastoupil po něm, prohlašovali, ţe naváţou na koncepci Dalibora 

Balšínka a změny nechystají. Médium je však ţivý organismus sloţený z lidí, v jehoţ 

čele stojí rovněţ člověk. A tak je nasnadě, ţe proměny musejí přijít. Mým cílem bylo 

zjistit, jaké byly a kam Týden posunuly. Chtěla jsem také alespoň částečně proniknout 

do způsobu práce v časopisu se specifickou týdenní uzávěrkou, která je tak odlišná od 

deníků a online médií.  

Při nástupu Františka Nachtigalla se objevovaly obavy, jak ovlivní seriózní 

zpravodajský týdeník člověk z bulváru. A to i přesto, ţe Balšínek rovněţ část své 

kariéry spojil s bulvárním periodikem, kdyţ spoluzaloţil časopis Spy. Na pouţité 

bulvární prvky se moje práce také snaţí poukázat. 

Po zralé úvaze a konzultaci s vedoucí práce jsem z obsahu vypustila kapitolu 

Reflexe, která měla shrnout především čtenářské ohlasy na provedené změny. Nakonec 

jsem se rozhodla pro lepší přehlednost tyto odezvy rozmístit do ostatních kapitol ke 

konkrétním příkladům změn. Zároveň jsem z důvodu logičtější návaznosti vyměnila 

pořadí kapitoly popisujících změny v jednotlivých rubrikách s kapitolou o proměnách 

podoby titulní strany. Mezi kapitoly Kultura a Moderní ţivot jsem dodatečně zařadila 

Názory a komentáře, které sice v obsahu Týdne nefigurují jako samostatná sekce, ale v 

časopise plní samostatnou a neopomenutelnou úlohu. 

Zajímal mě také názor samotných šéfredaktorů a některých jejich podřízených na 

proměny Týdne. Kontaktovala jsem proto šéfredaktory Dalibora Balšínka, Daniela 

Málka, Františka Nachtigalla a Renatu Kalenskou s Martinem Fendrychem coby 

zástupce publicistiky a komentářů. Na mé otázky však odpověděli pouze pánové 

Nachtigall a Fendrych. Protoţe se to nedá povaţovat za vyváţený vzorek, zařadila jsem 

některé jejich výroky do textu pouze pro zajímavost. 

Při rešerši jsem pouţívala metody analýzy a komparace a při jejich provádění jsem se 

opírala o znalosti získané z knih Media analysis techniques, Media research techniques 

a Analýza obsahu mediálních sdělení. 
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 2 Vlastní stať 

 2.1 Časopis Týden a jeho pozice na současném trhu 

 

Časopis Týden vychází kaţdé pondělí od roku 1994. Na Ministerstvu kultury ČR je 

evidován pod kódem 6976 ISSN 1210-9940. Dle obsahového zaměření je ministerstvem 

řazen mezi politické, filozofické, náboţenské a kulturní publikace
1
. Za zhruba devět 

desítek stran Týdne zaplatí čtenáři 40 korun. Cena se zvedla o pět korun na začátku 

března 2010. 

Týden vydává vydavatelství Mediacop, do jehoţ portfolia patří také společenský 

týdeník Instinkt a server o počítačích PCTuning. Majitel Mediacopu, švýcarský 

podnikatel Sebastian Pawlowski, koupil Týden od vydavatelství Ringier v roce 2000
2
. 

Šéfredaktorem Týdne je František Nachtigall, který v čele týdeníku stanul v září 

2009, kdy na postu vystřídal Daniela Málka. Málek byl vedením časopisu dočasně 

pověřen od února téhoţ roku poté, co se tehdejší šéfredaktor Dalibor Balšínek rozhodl 

odejít do vydavatelství MAFRA
3
. 

Nachtigall přišel do Týdne z bulvárního periodika Aha!. Také Balšínek má s 

bulvárem zkušenosti. Spoluzakládal časopis Spy. 

 

Media Projekt – výzkum odhadu čtenosti
4
 společnosti Median, řadí Týden spolu s 

časopisem Respekt mezi celostátní zpravodajské týdeníky. Z průzkumu, který probíhal 

od 1. 1. do 17. 12. 2010 u 25 021 náhodně vybraných respondentů, vyplývá, ţe čtenost 

jednoho vydání Týdne byla v loňském roce 179 tisíc. To je téměř dvakrát více neţ u 

konkurenčního Respektu, který dosáhl čtenosti 90 tisíc
5
.  

Nejvyšší čtenosti dosáhl časopis Týden pod vedením Dalibora Balšínka ve druhém a 

třetím kvartálu roku 2008, kdy se průměrný počet čtenářů jednoho vydání vyšplhal na 

273 tisíc
6
. 

                                                 
1
 Ministerstvo kultury ČR [online]. 2007 [cit. 2011-02-18]. Evidence periodického tisku. Dostupné z 

WWW: <http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/list.php?catalogueID=1&lid=1>. 
2
 Týden.cz [online]. 14. 11. 2008 [cit. 2011-02-18]. Změna šéfredaktora časopisu Týden. Dostupné z 

WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/zmena-sefredaktora-casopisu-tyden_90533.html>. 
3
 tamtéţ 

4
 Čtenost se zkoumá na vzorku 25 000 respondentů, výzkum vyuţívá vícestupňový stratifikovaný 

náhodný výběr a dotazovaní jsou zpovídáni tzv. face to face (Median.cz) 
5
 Median.cz [online]. 2010 [cit. 2011-02-18]. Media Projekt. Dostupné z WWW: 

<http://www.median.cz/docs/MP_2010_zprava.pdf>. 
6
 Median.cz [online]. 2008 [cit. 2011-02-18]. Media Projekt. Dostupné z WWW: 

<http://www.median.cz/docs/MP_2010_zprava.pdf>. 
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Podle Media Projektu čtenost obou médií klesá. V prvním pololetí roku 2008 byla 

čtenost Týdne 269 tisíc, Respekt dosáhl 113 tisíc
7
. Ve druhém pololetí roku 2010 se 

hodnoty zastavily u Týdne na 165 tisíc a u Respektu na 95 tisíc
8
.  Týdnu tedy čtenost od 

začátku roku 2008 do konce roku 2010 klesla o více neţ 38 %. Respekt, který změnil 

šéfredaktora v lednu 2009, zaznamenal pokles o necelých 16 %. 

Průměrný prodaný náklad Týdne za rok 2010 je 41 465. Respekt prodal ve stejném 

období v průměru  28 624 výtisků
9
. 

Za vedení Balšínka získal Týden v roce 2004 od Unie vydavatelů titul Nejlepší 

časopis v kategorii společenských a zpravodajských titulů a porazil Respekt a měsíčník 

pro ţeny Marianne
10

. 

Podle Balšínka byl Týden periodikem „pro kritického a náročnějšího čtenáře“
11

. 

„Primární čtenářskou skupinou jsou lidé vzdělaní, ekonomicky aktivní, ţijící ve 

městech,“ uvedl František Nachtigall.
12

 

 

Týden se věnuje aktuálním tématům ve stálých rubrikách Události, Svět, Ekonomika, 

Kultura  a Moderní ţivot. Nechybí Kauza, rozhovory, reportáţe, komentáře ani sport.  

Ke známým jménům v redakci Týdne patří Miroslav Korecký, Martin Fendrych 

nebo Renata Kalenská. 

Miroslav Korecký je vedoucí zpravodajství a komentátor Týdne, zaměřuje se 

především na českou politickou scénu. Prošel například Českým deníkem a Lidovými 

novinami. Od roku 2002 působí v Týdnu.
13

 

Bývalý náměstek ministra vnitra Martin Fendrych vede sekci komentářů a zajímá se 

o „bezpečnost, policii a měnící se společnost.“
14

 V devadesátých letech působil v 

Respektu, který také krátce vedl. 

Renata Kalenská přišla do Týdne z Lidových novin s nástupem Františka 

Nachtigalla, tedy v září 2009. Specializuje se na rozhovory s politiky i umělci. 

                                                 
7
 tamtéţ 

8
 Median.cz [online]. 2010 [cit. 2011-02-18]. Media Projekt. Dostupné z WWW: 

<http://www.median.cz/docs/MP_2010_zprava.pdf>. 
9
 Median.cz [online]. 2010 [cit. 2011-02-18]. Media Projekt. Dostupné z WWW: 

<http://www.median.cz/docs/MP_2010_zprava.pdf>. 
10

 Unie vydavatelů [online]. 8. 8. 2005 [cit. 2011-02-18]. 1. ročník soutěţe Nejlepší časopisy 2004. 

Dostupné z WWW: <http://www.uvdt.cz/Default.aspx?section=54&server=1&article=183>. 
11

 BALŠÍNEK, Dalibor. Editorial. Týden. 7. 7. 2008, 27, s. 3. 
12

 Z emailové korespondence mezi autorkou a Františkem Nachtigallem 
13

 Týden.cz [online]. 2006-2011 [cit. 2011-02-18]. Miroslav Korecký. Dostupné z WWW: 

<http://www.tyden.cz/autori-tydne/miroslav-korecky/>. 
14

 Týden.cz [online]. 2006-2011 [cit. 2011-02-18]. Martin Fendrych. Dostupné z WWW: 

<http://www.tyden.cz/autori-tydne/martin-fendrych/>. 
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Na pozici zástupce šéfredaktora se vrátil po příchodu Františka Nachtigalla Daniel 

Málek. Ten je členem redakce Týdne od roku 2007, v roce 2004 přišel do Nedělního 

světa, dalšího titulu vydavatelství Mediacop, který však v roce 2007 v tištěné podobě 

zanikl.
15

 

Druhým Nachtigallovým zástupcem je Zdeněk Šustr, který je zároveň hlavním 

editorem Týdne. 

 

Také Týden má vedle dalších tištěných médii i svou internetovou verzi. Server 

Týden.cz spustil Dalibor Balšínek v roce 2007
16

. Na serveru si čtenáři nepřečtou pouze 

překlopený obsah z časopisu, ale především původní aktuální zprávy. 

Od ledna 2011 je moţné si nové číslo Týdne přečíst namísto v pondělí ráno uţ v 

neděli večer. Časopis spustil prodej verze pro mobilní telefon iPhone a tablet iPad. 

Cenově vyjde elektronická verze čtenáře zhruba stejně, koupit si mohou i starší čísla
17

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Týden.cz [online]. 2006-2011 [cit. 2011-02-18]. Daniel Málek. Dostupné z WWW: 

<http://www.tyden.cz/autori-tydne/daniel-malek/>. 
16

    Týden.cz [online]. 14. 11. 2008 [cit. 2011-02-18]. Změna šéfredaktora časopisu Týden. 

Dostupné zWWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/zmena-sefredaktora-casopisu-

tyden_90533.html>. 
17

 Týden.cz [online]. 13. 2. 2011 [cit. 2011-02-18]. Čtěte Týden s předstihem na iPhonu či iPadu . 

Dostupné z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/ctete-tyden-s-predstihem-na-iphonu-ci-

ipadu_193692.html>. 
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 2.2 Profily šéfredaktorů 

 2.2.1 Dalibor Balšínek 

 

Dalibor Balšínek se narodil v roce 1972 v Odrách. Absolvoval bakalářské studium 

teorie literatury, poté získal magisterský titul v oboru masové komunikace na Institutu 

komunikačních studií a ţurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK
18

. 

V médiích začal pracovat ještě za studií. Začínal v kulturní rubrice opavského 

týdeníku Region. Poté působil v Lidových novinách, odkud přešel do TV Nova. 

Spoluzaloţil bulvární časopis Spy.
19

 „Kdyţ Spy začínal vycházet, měl jinou podobu neţ 

dnes. Jednalo se spíš o politický bulvár. … Pro mě to byla naprosto klíčová zkušenosti, 

jelikoţ ten projekt vznikal od nuly. Naučil jsem se na tom technologii vzniku časopisu a 

další důleţité věci. Byla to pro mě v zásadě nejdůleţitější zkušenost,“
20

 řekl Balšínek v 

rozhovoru pro studentský měsíčník Sociál. Ze Spye se však Balšínek po osmi měsících 

opět vrátil na Novu
21

. 

Pozici šéfredaktora a mediálního ředitele Mediacopu nabídl Balšínkovi Sebastian 

Pawlowski poté, co v roce 2000 koupil časopis od vydavatelství Ringier. V té době bylo 

Balšínkovi 28 let.  Za dobu svého působení v Mediacopu zaloţil Balšínek týdeníky 

Instinkt a Nedělní Svět a spustil server Týden.cz
22

. 

Balšínek Týden od základů změnil, včetně obsazení redakce, a prodejnost šla prudce 

nahoru. „V době, kdy jsem do Týdne nastupoval, se prodávalo jen okolo šestnácti tisíc 

výtisků … V tom nejlepším období byl náklad dokonce šedesát tisíc výtisků,“
23

 řekl 

Balšínek Sociálu. 

                                                 
18

 KŘIVKA, Vladimír. Týden.cz [online]. 25. 1. 2009 [cit. 2011-05-10]. Dalibor Balšínek slaví 37. 

narozeniny. Dostupné z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/lide-v-mediich/dalibor-balsinek-

slavi-37-narozeniny_102172.html>. 
19

 tamtéţ 
20

 FUNDOVÁ, Johana. Absolvent IKSŢ Dalibor Balšínek: Jsem hrdý na úspěch časopisu Týden. Sociál 

[online]. 4. 11. 2010, 11, [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: <http://social.ukmedia.cz/absolvent-

iksz-dalibor-balsinek-jsem-hrdy-na-uspech-casopisu-tyden>. 
21

 KŘIVKA, Vladimír. Týden.cz [online]. 25. 1. 2009 [cit. 2011-05-10]. Dalibor Balšínek slaví 37. 

narozeniny. Dostupné z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/lide-v-mediich/dalibor-balsinek-

slavi-37-narozeniny_102172.html>. 
22

 FRAJTOVÁ, Marie. Týden.cz [online]. 8. 7. 2009 [cit. 2011-05-10]. Vačkov končí v čele Lidových 

novin. Nahradí ho Balšínek. Dostupné z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/lide-v-

mediich/vackov-konci-v-cele-lidovych-novin-nahradi-ho-balsinek_128213.html>. 
23

 FUNDOVÁ, Johana. Absolvent IKSŢ Dalibor Balšínek: Jsem hrdý na úspěch časopisu Týden. Sociál 

[online]. 4. 11. 2010, 11, [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: <http://social.ukmedia.cz/absolvent-

iksz-dalibor-balsinek-jsem-hrdy-na-uspech-casopisu-tyden>. 
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Po devíti letech v čele Týdne však Balšínek zatouţil po změně a rozhodl se odejít v 

únoru 2009 do představenstva vydavatelství MAFRA. „Bylo to skvělých devět let. 

Chtěl bych Sebastianovi moc poděkovat, ţe mi tenkrát věřil a dal příleţitost, abych 

Týden vedl. Velké díky patří i mým kolegům, se kterými jsme z Týdne udělali jeden z 

nejlepších časopisů na trhu, postavili Instinkt a v neposlední řadě i Týden.cz, který má 

před sebou skvělou budoucnost,“
24

 řekl při odchodu. 

V létě 2009 nahradil Dalibor Balšínek Veselina Vačkova na postu šéfredaktora 

Lidových novin.
25

 

 2.2.2 Daniel Málek 

 

Daniel Málek se narodil v roce 1972. V médiích pracuje od roku 1997
26

. Nejprve 

působil v Lidových novinách, v roce 2004 přešel do vydavatelství Mediacop, konkrétně 

do Nedělního světa. Ten však o dva roky později v tištěné podobě zanikl a přesunul se 

na internet. A právě Málek, který se zároveň stal zástupcem šéfredaktora Týdne, měl na 

obsah internetového Nedělního světa dohlíţet.
27

 

Po odchodu Dalibora Balšínka se Málek od února 2009 stal šéfredaktorem Týdne, 

avšak pouze dočasně.  

„Týden a Týden.cz dobře zvládly v tomto roce výzvy na mediálním trhu - i přes 

výrazný pokles příjmů z inzerce. Toto je z velké části zásluha Daniela Málka, který se 

na mojí výslovnou prosbu, ačkoli to neodpovídalo jeho plánům, od února 2009 ujal 

pozice šéfredaktora. Od začátku zněla dohoda mezi mnou a Danielem Málkem, ţe 

pozici šéfredaktora převezme na časově omezenou dobu,“
28

 řekl později vydavatel 

Sebastian Pawlowski. A tak se s příchodem Františka Nachtigalla na konci září 2009 

vrátil Málek na pozici šéfredaktorova zástupce. 

 

                                                 
24

 KŘIVKA, Vladimír. Týden.cz [online]. 25. 1. 2009 [cit. 2011-05-10]. Dalibor Balšínek slaví 37. 

narozeniny. Dostupné z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/lide-v-mediich/dalibor-balsinek-

slavi-37-narozeniny_102172.html>. 
25

 FRAJTOVÁ, Marie. Týden.cz [online]. 8. 7. 2009 [cit. 2011-05-10]. Vačkov končí v čele Lidových 

novin. Nahradí ho Balšínek. Dostupné z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/lide-v-

mediich/vackov-konci-v-cele-lidovych-novin-nahradi-ho-balsinek_128213.html>. 
26

 Blog.tyden.cz [online]. 2007 [cit. 2011-05-14]. Daniel Málek. Dostupné z WWW: <http://daniel-

malek.blog.tyden.cz/>. 
27

 AUST, Ondřej . Aust.cz [online]. 31. 1. 2007 [cit. 2011-05-14]. Tištěný Nedělní svět vyšel naposled. 

Dostupné z WWW: <http://www.aust.cz/2007-01-31/tisteny-nedelni-svet-vysel-naposled/>. 
28

 SKŘIVÁNEK, Tomáš. E15.cz [online]. 12. 8. 2009 [cit. 2011-05-14]. Šéfredaktor Aha! přestupuje do 

Týdne. Dostupné z WWW: <http://zpravy.e15.cz/kancelar/personalie/sefredaktor-aha-prestupuje-do-

tydne>. 
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 2.2.3 František Nachtigall 

 

František Nachtigall se narodil v roce 1976. Vystudoval multimediální a 

marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
29

 V roce 1995 začínal 

v Dobrém večerníku. „V roce 1996 jsem přešel jako redaktor se zaměřením na 

zpravodajství z praţského magistrátu do deníku Blesk,“
30

 popsal Nachtigall. V roce 

2000 se vypracoval na pozici zástupce šéfredaktora. „V roce 2005 jsem odešel a spolu s 

několika kolegy jsem zaloţil deník Aha!, kde jsem byl šéfredaktorem. Aha! vydával v té 

době Sebastian Pawlowski, který mne také v roce 2009 oslovil s nabídkou šéfredaktora 

Týdne,“
31

 doplnil. 

Bulvár Aha! na sebe za Nachtigallova vedení upozornil například zveřejněním 

fotografií nahé Jiřiny Bohdalové. Také se v něm jako v prvním médiu objevily 

fotografie z Topolánkovy dovolené v Toskánsku.
32

 

Ještě jako vedoucí redakce Aha! v rozhovoru pro Strategii Nachtigall řekl: „Určitá 

bulvarizace (tisku) podle mého musela přijít. Doba se zrychluje. Doba Literárních novin 

je definitivně pryč. Všechny noviny na světě se dělají proto, aby vydělávaly peníze. 

Neznám noviny, které se dělají z jiného důvodu.“
33

  V stejném interview vedeném v 

prosinci 2008 také přiznal, ţe by se v budoucnu nebránil vedení serióznějšího titulu: 

„Časopis by mě asi lákal. Ale ne teď. A vůbec nevím, jestli bych to uměl.“
34

 

O devět měsíců později, tedy na konci září 2009, přišel na pozici šéfredaktora Týdne. 

Pawlowski se pro Nachtigalla rozhodl kvůli jeho manaţerským schopnostem. Kdyţ 

Nachtigall nastupoval, nechal se slyšet, ţe ţádné změny nechystá, protoţe koncepci 

Týdne povaţuje za úspěšnou.
35

 Na otázku, co pro něj v nové roli bylo největší výzvou 

odpověděl: „Celá ta práce jako taková.“
36

 

                                                 
29

   HRODEK, Dominik; DOUBRAVOVÁ, Johana . Váţím si Karla Gotta : František Nachtigall, 

Aha!. Strategie. 15. 12. 2008, 51, s. 26 - 29. 
30

 Z emailové korespondence mezi autorkou a Františkem Nachtigallem 
31

 tamtéţ 
32

  EICHLER, Pavel. Idnes.cz [online]. 12. 8. 2009 [cit. 2011-05-10]. Týden bude řídit bývalý 

šéfredaktor bulvárního Aha! Nachtigall. Dostupné z WWW: 

<http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?c=A090812_182008_media_pei>. 
33

    HRODEK, Dominik; DOUBRAVOVÁ, Johana . Váţím si Karla Gotta : František Nachtigall, 

Aha!. Strategie. 15. 12. 2008, 51, s. 26 - 29. 
34

 tamtéţ 
35

    Týden.cz [online]. 13. 8. 2009 [cit. 2011-05-10]. Týden od září povede František Nachtigall. 

Dostupné z WWW: <http://test.tyden.cz/rubriky/media/tisk/tyden-od-zari-povede-frantisek-

nachtigall_133812.html>. 
36

 Z emailové korespondence mezi autorkou a Františkem Nachtigallem 
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 2.3 Jak se měnila titulní strana Týdne 

 

Sestavení podoby titulní stránky je pro kaţdé tištěné médium klíčové. Čtenáři 

očekávají, ţe události vybrané na obálku, zejména pak hlavní článek, jsou za dané 

období nejdůleţitější. „Pracovníci médií rozhodují, co bude na titulní straně či na 

začátku zpravodajské relace. A protoţe příjemci jsou zvyklí, ţe to, co je na titulní straně 

nebo na začátku zpravodajské relace, je důleţité, média sama ve skutečnosti nabízejí 

setřídění zpráv podle „důleţitosti“. Tak vlastně média nastolují či přinejmenším 

spoluurčují veřejnou agendu (tedy rejstřík témat, jeţ veřejnost povaţuje za důleţitá).“
37

  

Je pravidlem, ţe to, co na titulní straně spolu s titulkem upoutá jako první, je 

fotografie. „V časopisech se titulní fotografie stává „výkladní skříní“, která časopis 

prodává a jejíţ výběr bývá určen obsahem jednotlivého čísla a charakterem i zaměřením 

časopisu.“
38

 

To, co je na obálce, do značné míry rozhoduje o tom, zda si čtenář časopis koupí. 

„Titulní stránky časopisů a novin na stáncích bojují o pozornost potenciálních čtenářů 

zhruba jednu minutu v konkurenci dalších 400 titulů. Je jasné, ţe za těchto okolností je 

celá řada pravidel o tom, jak má titulní stránka vypadat, podřízena marketingovým 

pravidlům...“
39

 Pozornost čtenářů k titulním stranám přitahují zpravidla „známé tváře a 

takzvané celebrity.“
40

  

Za dob Dalibora Balšínka se známé tváře na titulní straně téměř nevyskytovaly. 

„Podle slov šéfredaktora se tak můţe stát jedině tehdy, jestliţe daná osobnost, 

respektive událost spojená se známou osobností, bude natolik významná, ţe zastíní 

všechny ostatní,“ uvedla ve své bakalářské práci z roku 2007 Petra Zboţínková.
41

  

Patrně pod tlakem změn na mediálním trhu se však Balšínek ke konci svého 

působení tohoto pravidla tak striktně nedrţel. Poslední dvojčíslo roku 2008 vyšlo s 

Karlem Gottem na obálce. Uvnitř čísla se pak nacházel osmistránkový rozhovor se 

zpěvákem. Dalibor Balšínek dvojčíslo v editorialu označil za „netypické vydání“, jehoţ 

titulní straně „vévodí hlas hlasů, muţ boţského jména, jehoţ jste na obálce TÝDNE 

posledního desetiletí vidět nikdy nemohli.“
42

 Důvody změny popsal takto: „Kdyţ jsme 

na konci listopadu probírali nastupující těţké časy, které utínají ty zlaté, končící, a to i v 

                                                 
37

 (Burton, Jirák, 2001:240 ) 
38

 (Osvaldová, Halada a kol, 2007:79) 
39

 (Köppl, 2005:79) 
40

 (Osvaldová, 2005:93) 
41

 (Zboţínková, 2007:45) 
42

 BALŠÍNEK, Dalibor. Editorial. Týden. 22. 11. 2008, 51-52, s. 3. 
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kulturní rubrice, její vedoucí snad poprvé připustil, ţe odteď bude kapat pot a krev i tam 

u nich v kutlochu. Jiří Peňás tuto roli přijal se vší odpovědností, krizi se postavil čelem. 

Je připraven jí čelit i tělem. Zamyslel se a řekl: „Doba je fakt asi zlá, dobrá udělám 

rozhovor s Karlem Gottem, ale jako první mu musíš zavolat ty.“
43

 

Před Karlem Gottem se na obálce ve zkoumaném období z celebrit objevila uţ jen 

modelka zpěvačka a manţelka francouzského prezidenta Carla Bruni s titulkem Šikovná 

Carla – 10 nejmocnějších ţen světa: čeho jsou schopny (č. 35, 2008). Poté na začátku 

roku 2009 vyšel Týden na obálce s Janem Kaplickým v souvislosti s architektovým 

úmrtím (č. 3, 2009) 

Daniel Málek vsadil na celebritu na obálce celkem dvakrát, pokaţdé v souvislosti s 

aktuální událostí. Jednou šlo o úmrtí Michaela Jacksona (č. 26-27, 2009). Podruhé se na 

titulní straně objevila zpěvačka Madonna v souvislosti se svým koncertem v České 

republice (č. 32, 2009). 

V pěti případech vybral celebritu na obálku František Nachtigall. Prvnímu číslu roku 

2010 vévodila hollywoodská hvězda Angelina Jolie stylizovaná do role věštkyně (č. 1, 

2010). Hlavním článkem čísla byl totiţ speciál o tom, co nás v novém roce čeká. 

Samotná Jolie byla ve speciálu zmíněná pouze v jedné krátké větě v souvislosti s tím, ţe 

jí v roce 2010 budeme moci coby agentku CIA vidět ve filmu Salt. Spolu s titulkem 

Zámoţné dámy, bohatí zajíčci se na obálce objevil fotbalový brankář Petr Čech a 

modelka Karolina Kurková (č. 10, 2010). V textu, na který titulní strana poutá, redakce 

zmapovala majetek českých a slovenských mladíků a ţen. Na titulní straně se objevila 

také karikatura herce a filmaře Zdeňka Svěráka (č. 14, 2010). Jeho hlava byla 

fotomontáţí upravena tak, aby vypadala jako kasička. K obrázku byl na titulní straně 

titulek Vratné miliony – Stát posílá naše daně uţ i na Novu – Peníze pro Svěráka, 

Hřebejka, Trošku. Text ve zkratce upozorňuje na to, ţe Státní fond na podporu 

kinematografie nedotuje z našich daní pouze začínající umělce nebo umělecké filmy, ale 

také kasovní trháky. Tématu se Nachtigall věnuje i v editorialu. V závěru vyzdvihuje 

čestnost, s jakou se zachovali producenti filmu Vratné lahve otce a syna Svěrákových. 

„Ti dostali dotaci pět milionů, ale poté, co se film (coţ se dalo od začátku předpokládat) 

stal ziskovým, peníze vrátili. Před takovými klobouk dolů,“
44

 vyslovil uznání 

Nachtigall. Před umístěním Svěrákovy karikatury na titulní stranu ho to však 

neodradilo.  

                                                 
43

 BALŠÍNEK, Dalibor. Editorial. Týden. 22. 11. 2008, 51-52, s. 3. 
44

 NACHTIGALL, František. Editorial. Týden. 5. 4. 2010, 14, s. 3. 
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Hned v následujícím čísle se na obálku Týdne dostal novinář Václav Moravec, se 

kterým byl ve vydání rozhovor (č. 15, 2010). Titulek zněl: Kdo ho chtěl umlčet – 

Půlnoční doznání Václava Moravce. Po přečtení rozhovoru však čtenář očekávané 

senzační odhalení nenalezl. Kromě několika zmíněných námitek k Moravcově práci či 

oficiální stíţnosti Jiřího Paroubka se ţádné informace o umlčování v rozhovoru 

nenacházely.  

Hned několik celebrit se objevilo na titulní straně čísla 20 před parlamentními 

volbami v roce 2010 (č. 20, 2010). Portréty osmi známých českých ţen poutaly na 

speciál, který si dal za úkol zjistit, který z českých politiků je podle oslovených Češek 

nejvíc sexy. 

 

Nejčastěji se na obálce Týdne objevovala témata společenská nebo týkající se 

domácí politiky. Společenskými tématy se rozumí nepolitická témata vztahující se k 

běţnému ţití českého člověka, tedy k jeho pracovnímu, rodinnému a sexuálnímu ţivotu. 

Často šlo o průvodce nebo rádce pro čtenáře, například 30 nejromantičtějších míst v 

Česku – Kde trávili léto slavní bohémové (č. 29, 2008), Dovolená v pekle – Nejčastější 

podrazy cestovek a jak se jim bránit (č. 28, 2009), Jak mít dobrý sex (č. 3, 2010). Také 

jsem ke společenským tématům zařadila aktuální zpravodajské události z českého 

prostředí jako je například zřícení ţelezničního mostu ve Studénce (Týden č. 32, 2008), 

prasečí chřipka (č. 18, 2009) nebo aféra Josefa Lady a jeho kocoura Mikeše vyvolaná 

romským aktivistou Václavem Mikem (č. 16, 2010). 

Podle tohoto rozdělení do pozice hlavního článku na titulní stranu zařadil Dalibor 

Balšínek 18 společenských témat a pouze 5 politických, Daniel Málek 15 společenských 

a 13 politických a František Nachtigall 21 společenských a 13 politických.  

Společenská témata se nezřídka věnovala penězům – tedy slevám, tipům, jak si 

vybrat nejlepší produkt, nebo ţebříčkům bohatých lidí. Nejčastěji se téma peněz 

objevovalo u Dalibora Balšínka, v deseti z osmnácti případů. 

U politických témat vyuţívali všichni tři šéfredaktoři karikaturu. Balšínek ve čtyřech 

případech z pěti, Málek v devíti ze třinácti a Nachtigall v pěti ze třinácti. 

 

Kromě karikatury pouţívali šéfredaktoři k upoutání čtenářovy pozornosti i jiné 

prostředky. Například nahotu, erotiku nebo slovo sex v titulku. Nejvíce lechtivých 

obálek vyuţíval Dalibor Balšínek, ve zkoumaném období celkem devětkrát. U Málka a 

Nachtigalla se odhalené modelky nebo sexuální témata na titulní straně objevily 
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čtyřikrát. Všichni tři šéfredaktoři pouţívali na titulní straně fotografie a titulky, které 

dávaly tušit, ţe čtenář v čísle nalezne články o vztazích, partnerském ţivotě či sexu. 

Podle Denisy Kasl Kollmannové umisťují periodika články o mezilidských a 

milostných vztazích na obálku s cílem upoutat pozornost.
45

 

 

Čistě zahraniční témata v pozici hlavního článku se ve zkoumaném období na titulní 

straně objevila jen zřídka. Pod vedením Dalibora Balšínka se prosadila pouze třikrát. Ve 

dvou po sobě jdoucích vydáních se hlavní článek týkal volby amerického prezidenta a 

následného zvolení Baracka Obamy (č. 44 a 45, 2008). Ve třetím případě šlo o článek 

Osa: Berlín – Moskva – Peking, další olympiáda řízená totalitní propagandou (č. 31, 

2008). Daniel Málek zařadil dvě zahraniční zprávy. První z uvedených hlavních článků 

referoval o začínajícím procesu s Rakušanem Josefem Fritzlem, který věznil a zneuţíval 

svou dceru (č. 11, 2009). Ve druhém případě se na titulní stranu jako hlavní článek 

dostal text o sprinterovi Usainu Boltovi s názvem: Je to ještě člověk? Rekordman z 

laboratoře (č. 34, 2009). František Nachtigall ve sledovaném období nezařadil na titulní 

stranu jako hlavní článek ţádné čistě zahraniční téma. (viz Graf 1)
46

 

 

 

 

 

Co se grafiky týče, nedoznala titulní strana Týden ve sledovaném období příliš 

zásadních změn. Pod vedením Dalibora Balšínka obálce vévodila fotografie a titulek 

                                                 
45
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poutající na hlavní článek. Nad logem časopisu – bílým nápisem TÝDEN v červeném 

poli – byl veden bílý pruh poutající na další článek čísla. V pravém horním rohu se 

nacházel trojúhelník zarovnaný k okrajům strany, jakýsi růţek, taktéţ s upoutávkou na 

článek z obsahu. Podél spodního okraje se táhl tmavě červený široký pruh, ve kterém 

grafici poutali na dva články, k jejich titulkům byla přiřazena také fotografie ve 

čtvercovém výřezu. 

Poslední číslo, které Dalibor Balšínek jako šédredaktor Týdne vydal, vyšlo 2. února 

2009 s pořadovým číslem 5 a uţ mělo lehce pozměněnou grafiku. Ta v této podobě 

přetrvala pod vedením Daniela Málka aţ do nástupu Františka Nachtigalla. Změna 

spočívala v odstranění dolního širokého pruhu. Upoutávka na dva články z čísla, pro 

kterou do té doby červený pruh slouţil, však z titulní strany nezmizela. Čtvercové 

fotografie s titulky se pouze přesunuly přímo na titulní fotografii či kresbu, a to bez 

jakéhokoli podkladu. Většinou se objevovaly pod sebou podél levého svislého okraje, 

podle potřeby se několikrát přesunuly také ke spodnímu okraji do pozice vedle sebe. 

Po nástupu Františka Nachtigalla na pozici šéfredaktora grafická podoba obálky jako 

by kolísala mezi Balšínkovým a Málkovým uspořádáním. U některých čísel se vracel 

dolní červený pruh, jindy naopak Nachtigall zůstal u Málkova způsobu dvou fotografií s 

titulky umístěnými na obálku bez podkladu. V některých případech dokonce toto dvojité 

poutání zmizelo úplně.  

Horní bílý prouţek se také měnil. Za Nachtigalla do něj grafici k titulku přidali také 

drobnou fotografii. Někdy prouţek poutal na jeden článek, jindy na dva. Pravý horní 

poutací růţek z Nachtigallovy obálky několikrát zmizel. V čísle 14, které vyšlo 6. dubna 

2010, nahradil trojúhelníkový růţek obdélník připomínající odlupující se lístek. 

Při různých kombinacích poutacích prvků, které grafici pod Nachtigallovým 

vedením pouţili, se v několika případech stalo, ţe titulní stránka vsadila pouze na 

fotografii a titulek hlavního článku a jinak zůstala téměř prázdná. Například dvojčíslo 

51-52 s titulkem 100 miliardářů – Nejbohatší Češi a Slováci, které bylo zároveň 

posledním vydáním roku 2009, nemělo přes hlavní koláţ uţ ţádné další poutací prvky, 

pouze v horním bílém prouţku se bez jakékoli fotografie nacházel text upozorňující na 

vybrané části mimořádného dvojčísla za stejnou cenu.  
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 2.4 Změny v jednotlivých rubrikách 

 2.4.1 Události 

Nejobsáhlejší částí časopisu byla sekce v obsahu zvaná Události. Přinášela domácí i 

zahraniční zpravodajství a publicistické texty jako články, reportáţe, rozhovory, 

sloupky i glosy. Do Událostí spadaly rubriky Kauza, Téma, Reportáţ, Rozhovor, někdy 

Speciál. Časopis otvíral Editorial, Fotografie týdne a jistou dobu také Periskop. 

 2.4.1.1 Editorial 

Editorial jako první text, na který čtenář v Týdnu narazil, přinášel za Dalibora 

Balšínka a Daniela Málka autorův jasný postoj nebo komentář k určité aktuální události, 

případně také nastiňoval obsah čísla. Na tomto místě dostávali prostor kromě 

šéfredaktora i jiní redaktoři, například zástupce šéfredaktora Jan Draţan nebo vedoucí 

zahraniční rubriky Josef Landergott. 

František Nachtigall v prvních třech číslech také publikoval Editorial, představoval v 

něm však především obsah čísla a přiblíţil, jak vydání vznikalo. V čísle 42 roku 2009 se 

pak místo Editorialu objevily Redakční zprávy, které také plnily úlohu pouze stručného 

představení toho, co čtenář v čísle najde. František Nachtigall se Editorialu ujal jen 

tehdy, chtěl-li se vyjádřit k aktuální události. Stalo se tak v 10 číslech z 35, tedy v 28,6 

% případů. V čísle 47 roku 2009 Editorialu vyuţil k tomu, aby hájil čest redakce. „Za 

normální situace by na tom místě byla upoutávka na nejdůleţitější zprávy z tohoto čísla, 

okořeněná popisem toho, jak vznikaly. Povaţuji však za naprosto nezbytné reagovat na 

to, co se stalo minulý čtvrtek. 

Šéf Sazky Aleš Hušák (krycí jména Chapman a Krakonoš) se veřejně obořil na 

reportéra Týdne a označil jeho, tedy i náš časopis za hnůj a póvl české ţurnalistiky. 

Vadilo mu, ţe jsme se stejně jako ostatní média věnovali přinejmenším nepřehledné 

finanční situaci Sazky,“
47

 napsal František Nachtigall a pokračoval, ţe Týden bude i 

přesto dál celou kauzu sledovat. „A čas ukáţe, kdo je hnůj a póvl,“
48

 uzavřel. 

Za Nachtigalla se také místo dřívějšího prostého rozloučení „Hezký týden“ na konci 

Editorialu vţil slogan Chcete vědět víc? Čtěte časopis Týden. 

 

                                                 
47

 NACHTIGALL, František. Editorial. Týden. 23. 11. 2009, 47, s. 3. 
48

 tamtéţ 
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 2.4.1.2 Fotografie týdne 

Za Editorialem následovala Fotografie týdne, čemuţ nebylo jinak ani za jednoho z 

šéfredaktorů. Fotografie zabírala celou dvoustranu a týkala se aktuální události nebo 

přinášela svědectví o společenském jevu. Doprovázelo ji jméno autora, případně 

agentury, domicil, datum a krátký vysvětlující text. V případě zahraničních událostí 

spoléhal Týden často na sluţby fotografů zpravodajských agentur. U domácích událostí 

se v rubrice představovali fotografové Týdne. Někdy přinesli i fotografii ze zahraničí, a 

to v případě, ţe byli na nějakou významnou zahraniční událost přímo vysláni, například 

na olympijské hry. 

Vedoucím fotooddělení byl za Dalibora Balšínka Jan Zatorsky. Po jeho odchodu se 

stal zástupcem šéfredaktora Daniela Málka. Téměř po celou dobu, co funkci Málkova 

zástupce zastával, zůstal i vedoucím fotografů. V čísle 33 roku 2009 se však do čela 

fotooddělení postavil Karel Šanda. Kdyţ se šéfredaktorem na konci září 2009 stal 

František Nachtigall, Zatorsky z redakce odešel a nyní působí v Lidových novinách. 

Ve fotooddělení dále působili Tomáš Nosil, Lucie Pařízková, Jan Schejbal, Robert 

Sedmík, Robert Zlatohlávek (do konce ledna 2010) a Petra Mášová (do konce roku 

2008). 

Za Dalibora Balšínka pravidelně vycházela Fotoreportáţ. Šlo většinou o tři stránky 

fotografií s krátkými vysvětlujícími popisky. U domácích témat Týden čerpal ze snímků 

svých fotografů, u zahraničních spoléhal na mediální agentury. Pod vedením Daniela 

Málka však rubrika z časopisu vymizela. 

 

 2.4.1.3 Periskop 

Za Dalibora Balšínka se zkraje čísla objevoval Periskop, mystifikační glosa 

karikující aktuální českou, většinou politickou, událost. Text většinou pocházel z dílny 

Martina Fendrycha, kterého občas vystřídal Daniel Málek, v jednom případě také 

kulturní redaktor Ondřej Štindl. Periskop doplňovala vtipná barevná kresba Jozefa 

Gertliho alias Danglára. Periskop skončil s rokem 2008, v lednu 2009 uţ se neobjevil. 

„Zřejmě se vyţil - trval velmi dlouho. Druhý důvod - ilustrace byly drahé. Mě osobně to 

mrzelo, bavilo mě ty blbiny psát,“
49

 řekl k tomu Fendrych. 

Rubrika chyběla i některým čtenářům. „Od Nového roku velmi postrádám v časopise 

Týden úvodní Periskopy Martina Fendrycha. Tyto vtipné články byly naprosto 

                                                 
49

 Z emailové korespondence mezi autorkou a Martinem Fendrychem 
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vynikající a vţdy jsem se při jejich čtení příjemně pobavil. Nehledě na to, ţe tento 

nadhledový formát časopis citlivě odlehčil. Je proto velká škoda, ţe přestaly vycházet. 

Děkuji tedy alespoň za trefné postřehy a glosy – a také za vţdy objektivní pohled na 

dané události,“
50

 napsal redakci Týdne jeden z čtenářů. 

 

 2.4.1.4 Události a Aktuálně 

Za Dalibora Balšínka sekce Události obsahovala také dvě části s ustálenou skladbou. 

První se nazývala Aktuálně. Zahajoval ji otvírací článek na téma z domova. Dále čtenáři 

na stránce nalezli další jeden aţ dva texty. Na pravé straně se objevoval graf, nákres či 

tabulka doplněný o krátký text, většinou na tomto místě dávali textem i obrázkem do 

širšího kontextu určité statistické údaje. Při okrajích dvoustrany vycházel Glosář, který 

přinášel pět aţ šest textů glosujících české i zahraniční dění. Častými autory byli 

komentátor Martin Fendrych a redaktor zahraničí Josef Landergott. Za touto 

dvoustranou Aktuálně pokračovalo stránkou se zahraničním článkem, pod nímţ byla 

umístěna rubrika Číslo týdne, přinášející ekonomický údaj doprovázený vysvětlujícím 

textem a případně tabulkou, grafem či mapou. Druhá takřka neměnná dvoustrana, 

kterou mohli čtenáři v sekci najít, nesla v záhlaví pouze název celé rubriky, tedy 

Události. Začínala otvíracím článkem na modrém podkladu, na levém podvalu 

vycházela rubrika Fokus týdne analytického charakteru. Na pravém podvalu se 

objevovaly většinou výsledky mediálního průzkumu společnosti Newton Media s 

obrázkem. Pravý okraj strany patřil Zápisníku z Malé Strany Miroslava Koreckého, 

který přinášel krátké satirické glosy dění v politice. Rozdělen byl na tři části: Vláda a 

prezident, Sněmovna, Senát. Zápisník vycházel v nezměněné podobě po celé sledované 

období. Kromě toho vycházely v Týdnu také publicistické texty nespadající do ţádné z 

podrubrik a označené v záhlaví pouze názvem Události.  

Daniel Málek spojil stránky Aktuálně s dvoustranou Události obsahující Zápisník z 

Malé Strany, Fokus týdne apod. Mírně pozměnil skladbu i některé podrubriky a celé 

sekci zabírající většinou pět stran ponechal název Aktuálně. První dvoustrana měla na 

levé stránce svůj otvírací článek, na pravé další článek identifikovaný proměnlivým 

nadtitulkem (například Poţár desetiletí, Škrty v rozpočtu, Letní olympiáda 2016). Na 

pravém podvalu se objevil Graf týdne. Při okrajích nahradila Glosář rubrika Den za 

dnem rekapitulující uplynulý týden, na konci si v části Tento týden mohou čtenáři v 
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krátkosti přečíst dvě aţ tři plánované události právě probíhajícího týdne. Další 

dvoustrana přinášela dva články, otvírací článek a na podvalu analytický text 

identifikovaný proměnlivým nadtitulkem (Příběh týdne, Profil týdne, Myslivost). Při 

okrajích vycházel Korektor, který se snaţil uvést na pravou míru určitou informaci, 

případně ji představit v novém světle, často například připomínal starší prohlášení 

politiků a konfrontoval je s realitou. Pod Korektorem se nacházel krátký text Jak nás 

vidí přinášející výroky zahraničních médií na adresu České republiky. Za těmito dvěma 

dvoustranami následovala jako za Balšínka stránka s článkem ze zahraničí a Číslem 

týdne. 

František Nachtigall rubriku Aktuálně nijak zásadně nezměnil, ale nakládal s ní o 

poznání variabilněji. Někdy pět stránek zkrátil na tři, jindy neuveřejnil zahraniční 

stránku s Číslem týdne. Několikrát také ještě před Aktuálně, které jinak bylo zařazováno 

hned za Editorial a Fotografii týdne, umístil samostatný článek týkající se aktuální 

události (například zemětřesení na Haiti, aféra Josefa Lady a jeho kocoura Mikeše 

apod.). 

 

 2.4.1.5 Kauza 

Rubrika Kauza, zařazovaná většinou za sekci Aktuálně, přinášela hlubší analýzu 

aktuální události z uplynulého týdne. Nejčastěji šlo o témata ze současné politiky 

(Balšínek politických Kauz zařadil 13, Málek 19 a Nachtigall 16), například o volby a 

předvolební kampaně a politické skandály. Za Balšínka se objevovaly také články 

ekonomické, často o ekonomické krizi a automobilech. Málek a Nachtigall jejich poměr 

značně sníţili. U Nachtigalla výrazně přibyla společenská témata, jako například texty o 

sněhové kalamitě nebo nedostatku míst v mateřských školách. Zahraniční Kauzy 

zařazovali všichni tři šéfredaktoři výjimečně. (viz Graf 2)
51

 

Na Kauze se podílelo celé spektrum autorů Týdne. Často spolu také spolupracovali 

na jednom konkrétním článku. Pravidelně přispívali například Miroslav Korecký, Lenka 

Husárová, Ivana Svobodová, Jaroslava Synáčová, Tomáš Menschik, Vladimír Křivka, 

Ivan Motýl, Vladimír Ševela, ekonomičtí redaktoři Lukáš Kovanda, Vladan Gallistl a 

další. Kauzu často doplňovaly krátké zpravodajské rozhovory, tabulky, grafy a 

infoboxy.  
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 2.4.1.6 Téma 

Rubrika Téma přinášela čtení o společenských jevech týkajících se často 

kaţdodenního ţivota. Redaktoři zpracovávali témata peněz, nákupů, vztahů, zdraví, 

výchovy, volného času apod. Zde je přehled nejčastěji publikujících autorů (viz Graf 3 – 

5)
52

 a jeden příklad jejich Témat z kaţdého období vedení tří šéfredaktorů: 

 

7. Vladimír Ševela: Klášterní byznys o církevních restitucích (č. 23, 2008), Peklo v 

ráji o podvodech cestovních kanceláří (č. 28, 2009) nebo Kdyţ je kat bez práce o trestu 

smrti v Česku (č. 7, 2010). 

8. Petr Kočí: Virtuální peníze v ohroţení o zneuţívání kreditních karet (č. 33, 

2008), Československo ještě ţije o vztahu Čechů a Slováků 17 let po rozpadu federace 

(č. 31, 2009) nebo Haló, tady jsem o internetových fenoménech (č. 48, 2009). 

9. Tomáš Menschik: Kdo vládne Česku o fenoménu průměrného Čecha, který hýbe 

ekonomikou (č. 24, 2008), Průměrně ulhaný plat o průměrné mzdě, na kterou dvě 

třetiny Čechů nedosáhnou (č. 25, 2009), Menschik z Týdne odešel v lednu 2010. 

10. Daniel Deyl: Ţeny sezony o deseti slavných ţenách světa (č. 35, 2008), Poslední 

královna popového marketingu o chystaném praţském koncertě Madonny (č. 32, 2009). 

Externí spolupracovní Týdne Deyl za Nachtigalla připravoval především Profil v 

rubrice Ekonomika. 
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11. Ivan Motýl: Souostroví vyvolených (č. 39, 2008) o izolovaném bydlení pro 

vybranou klientelu, Podpálen buď Jeţíš cirkus o netradičních českých pozdravech (č. 

13, 2009), Lahváče, ať peněţenka nepláče o Češích pod hranicí chudoby (č. 10, 2010). 

12. Lenka Nejezchlebová: Mrzáci od počítačů o vlivu počítačů na děti (č. 30, 2009), 

Ráno vstanu... a zhubnu o dietách a „zaručených“ tipech, jak sníţit váhu (č. 2, 2010). 

Nejezchlebová do Týdne přišla v květnu 2009. 

13. Marie Frajtová: Trpět pro krásu o plastických operacích (č. 12, 2010). Frajtová 

přišla do Týdne uţ v březnu 2009, ale zpočátku měla na starosti rubriku Média. V sekci 

Téma začala publikovat aţ za Nachtigalla. 
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 2.4.1.7 Reportáž 

V rubrice reportáţ přinášel Týden nejčastěji informace a postřehy z českého 

prostředí. Několikrát se objevily i reportáţe ze zahraničí (viz kapitola Svět). Nejčastěji v 

sekci publikovali reportéři Ivan Motýl a Vladimír Ševela (viz Graf 6)
53

, oba v Týdnu 

působili po celé sledované období, Motýl od roku 2000, Ševela od ledna 2008.  

Za všechny můţeme u Motýla jmenovat například reportáţ Do gola mu to daj! O 

nejhorším českém fotbalovém týmu (č. 25, 2008), Česká síla zahrádkářská o zálibě 

Čechů v zahrádkaření (č. 16, 2009) nebo Jízda na heroinu coby výpověď otce dívky 

závislé na drogách (č. 39, 2009). 

Ševela publikoval například reportáţ Viníci dopravních nehod o lidech, kteří za 

zavinění autonehody museli jít do vězení (č. 37, 2008), Tajné podzemní lazarety o 

sklepních nemocnicích (č. 36, 2009) nebo Vidí. Po půl století ve tmě o Karlu Pavelovi, 

kterému lékaři po padesáti letech vrátili zrak (č. 12, 2010). Reportáţe často publikovaly 

také Lenka Nejezchlebová, Adéla Mansfeld nebo Ivana Svobodová. Šéfreportérem byl 

Marek Šálek. Texty reportérů zpravidla doprovázely snímky fotografů Týdne. 

Vladimír Křivka získal za text s názvem Na týden gadţou v ghettu ze sídliště v 

Janově Novinářskou cenu 2009. Křivka strávil v ghettu sedm dní, své záţitky průběţně 

publikoval na serveru Týden.cz a poté je shrnul právě do oceněné reportáţe, která vyšla 

v čísle 10 roku 2009.  
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 2.4.1.8 Speciál 

Speciál nebyl pravidelnou rubrikou, a jak název napovídá, přinášel podrobné 

informace k aktuální, neobvyklé a tedy speciální události nebo rozpracovával určité 

společenské téma.  

Dalibor Balšínek ve sledovaném období publikoval celkem sedmnáct Speciálů, z 

nichţ osm bylo sportovních, konkrétně se věnovaly fotbalovému EURU ve Švýcarsku 

(č. 22 – 24, 2008), letní olympiádě v Pekingu (č. 31 – 34, 2008) a hokejovému NHL v 

Praze (č. 40, 2008). Tři Speciály byly historické, jeden se týkal mnichovské dohody (č. 

39, 2008), druhý přinášel svědectví lidi, kteří se narodili ve dnech zaloţení i rozpadu 

Československa (č. 43, 2008) a třetí připomínal 70 let od smrti Karla Čapka (č. 51-52, 

2008). Tři se týkaly aktuální zahraniční události – prezidentských voleb v USA (č. 44, 

2008), zatčení Radovana Karadţiče (č. 30, 2008) a bojům v Gaze (č. 2, 2009). Dva 

Speciály informovaly o české zpravodajské události. Nejprve o zastřelení Václava 

Kočky na křtu knihy Jiřího Paroubka (č. 41, 2008) a poté o náhlém úmrtí architekta Jana 

Kaplického (č. 3, 2009). Letní Speciál poradil čtenářům třicet míst v ČR, kam vyrazit na 

výlet či dovolenou (č. 29, 2008). 

Daniel Málek uveřejnil sedm Speciálů. Tři věnoval historickým událostem, příjezdu 

Hitlera v březnu 1939 a výročí petice Několik vět, dva se týkaly návštěvy amerického 

prezidenta Obamy. V létě Týden přinesl velký kvíz o Karlu Gottovi a Speciál o 

mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. 
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Nachtigall zařadil dvanáct Speciálů. Čtyři, respektive dva dvoudílné, se týkaly 

komunismu v Československu. Nejprve Týden přinesl Speciál k dvacetiletému výročí 

Sametové revoluce, ve kterém čtenáři nalezli rozhovory s dvaceti osobnostmi, které se 

podělily o své vzpomínky na listopad 1989 (č. 45, 2009), v následujícím díle poskytl 

velký rozhovor Milouš Jakeš (č. 46, 2009). V číslech 49 a 50 Týden publikoval Speciál 

Tváře zla, v němţ přinášel seznam pracovníků StB a informace o tom, jak dnes ţijí. V 

následujícím díle pak někteří z nich poskytli týdeníku rozhovor. Týden se za 

Nachtigalla ve Speciálu věnoval také investicím (č. 13, 2010), novoročnímu výhledu na 

rok 2010 (č. 1, 2010), soutěţi Czech Press Photo (č. 10, 2010) a státnímu vyznamenání 

28. října (č. 44, 2009). Po pádu polského letadla ve Smolensku časopis přinesl v rámci 

Speciálu reportáţ z tryzny za oběti (č. 16, 2010). Dva Speciály se týkaly voleb do 

parlamentu v květnu 2010. Nejprve osm slavných ţen rozhodovalo, který kandidující 

politik je nejvíc sexy (č. 20, 2010), po volbách pak čtenáři v Týdnu našli zpravodajství a 

komentáře týkající se nastalé situace (č. 22, 2010). 

 2.4.2 Rubrika Svět 

 

Rubrika Svět byla v Týdnu řazena mezi Události a Ekonomiku a ve sledovaném 

období dostala prostor v průměru 7,8 stran (8,2 za Balšínka, 8,7 za Málka a 6,7 za 

Nachtigalla). Za Balšínka a Málka vedl zahraničí Josef Landergott, který je v Týdnu od 

roku 1999
54

. V desátém čísle, které vydal František Nachtigall (Týden č. 48, 2009) 

nahradil Landergotta v čele rubriky Svět František Šulc, který do redakce přišel z 

Lidových novin
55

. 

Týden na zahraniční zpravodajství neklade takový důraz jako na zpravodajství 

domácí. Málokdy se například ve sledovaném období objevilo zahraniční téma na titulní 

straně. Stalo se tak pouze v případě události takřka globálního významu, jako byly 

prezidentské volby ve Spojených státech amerických (Týden č. 44 a 45, 2008), nebo 

zprávy šokující a nám navíc geograficky blízké – soudu s tyranem Josefem Fritzlem z 

Rakouska (Týden č. 11, 2009).  

Omezeným prostorem pro zahraniční zpravodajství se Týden od jiných periodik 

podobného typu příliš neliší. „Bylo opakovaně potvrzeno, ţe zpravodajství (ať uţ 
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 Týden.cz [online]. 2006-2011 [cit. 2011-05-09]. Dostupné z WWW: 

<http://www.tyden.cz/komentator/josef-landergott/>. 
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 Týden.cz [online]. 2006-2011 [cit. 2011-05-09]. Dostupné z WWW: 

<http://test.tyden.cz/redakce.php?profil=frantisek-sulc>. 
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tiskové, nebo televizní) v rozvinutějších zemích obvykle neponechává mnoho prostoru 

pro zahraniční zprávy (výjimkou jsou specializovaná nebo elitní periodika). Zahraniční 

zpravodajství se většinou věnuje událostem ve velkých, blízkých a bohatých zemích, 

nebo v takových zemích, které mají příbuznou kulturu a řeč. Soustředí se také na zájmy 

přijímajícího státu. Většina zahraničního zpravodajství zaměřuje pozornost na malý 

počet probíhajících krizí (např. konflikt na Blízkém východě) nebo na události 

související s rozvinutým světem,“ píše Denis McQuail
56

. 

I tak mají ale zahraniční zprávy v Týdnu své místo, a to nejen v rubrice Svět. 

Pravidelně patřila poslední strana sekce Aktuálně zahraničnímu tématu. I v Glosáři se 

zahraniční komentáře objevovaly často. Několikrát se zahraničnímu dění Týden věnoval 

i v rozsáhlejších publicistických textech v sekci Události. V rubrice Kauza se čtenáři 

mohli dočíst o událostech v Kosovu (Týden č. 33, 2008), rusko-gruzínském konfliktu 

(Týden č. 35, 2008), o jiţ zmiňovaném  zvolení Baracka Obamy americkým 

prezidentem (Týden č. 45, 2008) a případu Fritzl (Týden č. 11, 2009) nebo 

ekonomických problémech Řecka (Týden č. 19, 2010). V červnu 2008 se v Týdnu 

objevila reportáţ Mačety vraţdí potichu od Markéty Kutilové přímo z Konga (Týden č. 

26, 2008) Čtyřstránkový text s fotografiemi od autorky popisoval, jak Konţané hledají 

kov coltan, pouţívaný pro výrobu elektroniky, aby měli na obţivu. V čísle 43 v roce 

2008 publikoval Michal Thoma reportáţ z Nepálu s názvem Za himálajskou viagrou o 

sběru parazitické houby, která má mít blahodárné účinky na muţskou potenci. V prvním 

čísle roku 2009 se objevila reportáţ z Bratislavy Napred sa ísť musí!, v níţ reportér Ivan 

Motýl a fotografka Lucie Pařízková zachytili atmosféru poslední silvestrovské noci před 

zavedením eura na Slovensku. Daniel Málek jakoţto šéfredaktor zařadil reportáţ z 

Austrálie od Martiny Vackové s názvem Vyšinuté kyvadlo, která čtenářům přiblíţila 

situaci a atmosféru v zemi po rozsáhlých poţárech ve státě Victoria (Týden č. 7, 2009). 

Krátce nato následovala reportáţ Filipa Snášela „Dostal, co si zaslouţil“ z procesu s 

rakouským tyranem Fritzlem (Týden č. 12, 2009). Z místa byly například i reportáţe 

Lukáše Kovandy z Japonska, Tomáše Nídra z Peru či Filipa Snášela z Afghanistánu. Za 

Františka Nachtigalla se v rubrice Reportáţ objevily dva zahraniční texty přímo z místa. 

První byla reportáţ Ivana Motýla z Athén s názvem Řecká díra na eura o demonstracích 

Řeků proti plánovaným úsporným opatřením (Týden č. 9, 2010). O dvě čísla později 
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přinesla Kristýna Pašková reportáţ Krev modrá, srdce zelené z návštěvy u prince 

Charlese (Týden č. 11, 2010). 

V dubnu 2010 plnily stránky tisku zprávy o polském leteckém neštěstí. „Minulý 

týden otřásla snad celým světem polská tragédie, kdy při pádu letadla přišlo o ţivot 

skoro sto lidí, včetně polského prezidenta s manţelkou a velké části národních elit. 

Kondolovali obyčejní lidé i státníci poloviny světa. Také Česká republika ţila onou 

tragédií, ale jen do středy. Pak se objevil kocour Mikeš. Šéf romské organizace Roma 

Realia Václav Miko vypustil do světa tvrzení, ţe Mikeš a jeho tvůrce Josef Lada byli 

rasisti. A nechť ministerstvo školství zařídí, ať školy s kníţkou o Mikešovi nepracují,“
57

 

píše František Nachtigall v editorialu (Týden č. 16, 2010). „...Tahle aférka však ukázala 

ještě něco jiného. Jak málo stačí, aby lidé u nás, trápeni krizí, svými vlastními starostmi, 

obtěţovaní dennodenně předvolební kampaní, přestali svou pozornost upínat na zprávy 

závaţné a lačně hltali v podstatě úsměvnou příhodu o chytrém Mikešovi a hloupém 

Václavovi – a diskutovali nad ní,“
58

 pokračoval Nachtigall. V tomto vydání Týdne 

redaktoři připravili sedmistránkový Speciál o neštěstí ve Smolensku, který sestával z 

reportáţe a fotografií z tryzny za oběti a také z jedné stránky s titulkem Otazníky nad 

katastrofou. Na titulní straně čísla však vyšel kocour Mikeš. 

 

Skladba rubriky Svět se ve sledovaném období příliš nezměnila. Úvodní dvoustraně 

vévodil hlavní článek zabírající zhruba polovinu strany. Doplňovaly ho většinou čtyři 

kratší zprávy. Ty měly pro lepší orientaci v nadtitulku uvedený název země, které se 

článek týkal. Často texty identifikovaly také obrázky vlajek. U pravého okraje úvodní 

dvoustránky se nacházel sloupek Hemisféry. Zpočátku obsahoval neotitulkované krátké 

informace z různých zemí. Za Málka se počet zpráv zredukoval na jednu aţ dvě, a to s 

vlastním titulkem.  

Následovaly rozsáhlejší autorské texty, jejichţ počet i délka kolísaly. Za sledované 

období se celkem třikrát objevil seriál přibliţující historii nějaké zahraniční události. 

Prvním byl osmidílný Seriál ze světové kroniky bouřlivého roku 1968 z pera Milana 

Faltuse (Týden č. 21 – 28, 2008), o další dva se postaral Josef Landergott. Nejprve 

publikoval desetidílnou sérii Éra Putina (Týden č. 11 – 20, 2009), potom šestidílný 

cyklus 60 let Čínské lidové republiky (Týden č. 36 – 41, 2009). 
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Kromě stálých redaktorů vyuţívala rubrika Svět především za Balšínka a Málka 

zahraniční korespondenty a také externisty, kteří pracovali jak v České republice, tak 

přímo v místě události. Stálými korespondenty Týdne byli po celé sledované období 

Václav Větvička z USA, Josef Kašpar ze Říma, Ilja Kuneš z Francie, Pawel Deresz z 

Polska a Pavel Zvolánek z jihovýchodní Asie. Týden také spolupracoval s 

korespondenty Tomášem Vlachem z České televize a Robertem Mikolášem z Českého 

rozhlasu, Vlach informoval o dění v Barmě či Gruzii, Mikoláš byl zpravodajem z Číny. 

O Slovensku psal do Týdne Miroslav Kern z deníku SME. V Týdnu publikovali také 

externisté ţijící v České republice. Například na ruské dění se specializovala Natalia 

Sudlianková z Praţského telegrafu, o Japonsku několikrát psali Josef Gohori a Kuniko 

Gohori. 

Zvláštními událostmi byly dvoje olympijské hry, které spadají do sledovaného 

období. V létě 2008 se konala olympiáda v Pekingu, na začátku roku 2010 pak ve 

Vancouveru. Na obou těchto sportovních událostech měl Týden své sportovní 

zpravodaje a fotografy. Další sportovní událostí pokrývanou zpravodajem přímo na 

místě bylo fotbalové EURO 2008 ve Švýcarsku. 

Za Františka Nachtigalla dostávali externisté a stálí i externí korespondenti čím dál 

méně prostoru. Zatímco podíl článků od zahraničních zpravodajů přímo z místa v celém 

Týdnu dosahoval za Balšínka aţ 69,6 % (prosinec 2008) a za Málka aţ 61,1 % (květen 

2009), pod Nachtigallovým vedením byla čísla vysoká pouze v prvním měsíci jeho 

působení, tedy v říjnu 2009, kdy dosáhla 50 %. Potom následoval prudký pokles, kdy 

pouze v jednom měsíci poměr přesáhl 10% hranici a ve dvou měsících (listopad 2009 a 

leden 2010) se v Týdnu dokonce nenacházely vůbec ţádné texty z místa zahraniční 

události. (viz graf 7 – 9)
59

 „Naší strategií je vyuţívat primárně interní reportéry, ale 

nebráníme se textům, či fotografiím dodaným externími spolupracovníky. I nadále s 

nimi udrţujeme kontakty, ale nyní pečlivě vybíráme, které jejich texty zveřejníme,“
60

 

odůvodnil stav šéfredaktor František Nachtigall.  
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 2.4.3 Ekonomika 

 

Rubrika Ekonomika se nacházela za sekcí Svět a její průměrný rozsah byl 7,6 strany 

(za Balšínka a Nachtigalla 7,5 a za Málka 7,9). Ve sledovaném období měla téměř 

neměnnou skladbu. První dvoustrana začínala vlevo hlavním, otvíracím článkem. Na 

podvalu se nacházela rubrika Ze světa, obsahující šest kratších článků s vlastním 

titulkem, které, jak název rubriky napovídá, přinášely stručné zprávy ze zahraničního 

ekonomického dění. Na pravé straně nahoře v některých případech pokračoval otvírací 

článek, častěji se zde však nacházel samostatný kratší článek s identifikujícím 

nadtitulkem (například Energetika, Světová ekonomika, Ocelářství apod.) a vlastním 

titulkem. U pravého okraje dvoustrany čtenáři nalezli sloupek Postřehy, který se skládal 

ze stručných, dvě aţ tři věty dlouhých, zpráv oddělených pouze odráţkami. 

Následovaly jeden aţ dva samostatné autorské texty. V rubrice Ekonomika měl své 

místo dvou aţ třístránkový rozhovor s českým či zahraničním ekonomem, obchodníkem 

či podnikatelem. Další osobnost z oboru ekonomie byla představena v jednostránkovém 

Profilu. K okrajům stran byly dle prostorových moţností včleněny dva sloupky Pop-

ekonomie a Lidé a podniky. Odlehčenějším jazykem psaný sloupek většinou z pera 

Lukáše Kovandy s názvem Pop-ekonomie ukázal ekonomický problém v jiném světle a 

často ho spojoval s běţným ţivotem (například Důvěra je nejdraţší – č. 38, 2008; Kdo 

miluje chřipku – č. 18, 2009; Líbivě tepající Avatar - č. 8, 2010). Sloupek Lidé a 

podniky původně ve čtyřech aţ pěti krátkých článcích informoval o personálních 

změnách nebo fúzích významných firem. V únoru 2009 prošla rubrika proměnou – byla 

rozdělena na část Osud týdne a Personálie. Tato podoba vydrţela pouze jedno číslo (č. 

5, 2009). V následujícím vydání převzala část Personálie původní název celého sloupku, 

tedy Lidé a podniky. Osud týdne nabízel čtenářům změnu či zvrat v profesním ţivotě 

ekonomické osobnosti. Rubrika Lidé a podniky popisovala ve dvou kratších textech tak 

jako dříve personální změny ve společnostech. 

A to není jediná změna, kterou Daniel Málek v únoru 2009 v rubrice Ekonomika 

provedl. Mezi rozhovorem a Profilem se objevila nová stránka s pevnou skladbou. 

Vlevo nahoře měla místo rubrika Svět peněz, pod ní Graf týdne a na podvalu Rychlá 

čísla s pěti stručnými zprávami oddělenými pouze odráţkami. U pravého okraje se 

nacházela rubrika Klíčové rozhodnutí, pod ní Byznys v citátech. 

Zatímco skladbou se Ekonomika příliš neproměnila, personální změny byly četné. V 

čísle 39 v roce 2008 oznámil Dalibor Balšínek odchod dlouholetého vedoucího 
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Ekonomiky Miroslava Motejlka: „Chtěl bych poděkovat za osm let práce vedoucího 

ekonomické rubriky Miroslavu Motejlkovi, který redakci opouští.“
61

 Spolu s Motejlkem 

zmizela z tiráţe také Jitka Vlková a pod ekonomickou sekcí byli v dalších dvou číslech 

podepsaní jen Vladan Gallistl a Lukáš Kovanda. V čísle 42 téhoţ roku posílila 

ekonomickou redakci Eva Malecká, v srpnu 2009 ji však opustila. V březnu 2009 

přibyla v tiráţi Lenka Málková. Ani ta však v redakci Týdne dlouho nevydrţela a svým 

odchodem udělala z ekonomické redakce pánskou záleţitost. Týden opustila na konci 

září 2009, tedy s příchodem Františka Nachtigalla, který z Vladana Gallistla okamţitě 

udělal vedoucího ekonomické rubriky. V říjnu 2009 se k redakci připojil Jiří Štefek, na 

začátku roku 2010 pak Jiří Zatloukal. 

Do Ekonomiky za Balšínka a Málka pravidelně přispívali také externisté, například 

Natalia Sudlianková z Praţského telegrafu informovala o ruské ekonomice, stálý 

dopisovatel Týdne Pawel Deresz o polské. Z Číny dopisoval zahraniční korespondent 

Českého rozhlasu Robert Mikoláš. Tak jako v celém Týdnu však podíl článků od 

externistů či zahraničních korespondentů s nástupem Františka Nachtigalla klesl. S 

redakcí dlouhodobě externě spolupracoval pouze Daniel Deyl, který přispíval především 

do rubriky Profil. O články z místa zahraničního ekonomického dění se v rubrice 

pravidelně staral Lukáš Kovanda, který byl od čísla 13 v roce 2010 v tiráţi veden jako 

analytik Týdne. Například v září 2009 publikoval v ekonomické rubrice reportáţ Na 

Wall Streetu krize vidět není o dopadech finanční krize ze čtyř amerických měst – 

Auburnu, Bostonu, Chicaga a New Yorku (č. 36, 2009). Kovanda zároveň externě 

přednáší na Vysoké škole ekonomické a je ředitelem společnosti Prague Twenty. V 

edici Týdne vydal v roce 2010 knihu Příběh dokonalé bouře a hovory (nejen) s laureáty 

Nobelovy ceny o finanční krizi. Interview byla v průběhu roku 2009 uveřejňována, 

někdy ve zkrácené formě, i v Týdnu. 

„Současná finanční a ekonomická krize je předmětem obrovských dezinterpretací a 

svévolných výkladů, které ji karikují a které tuto karikaturu zneuţívají v politickém 

boji. Kniha Lukáše Kovandy obsahuje jeho vlastní pečlivou analýzu této krize a 

unikátním způsobem zprostředkovává názory významných světových ekonomických 

autorit na toto téma. Je to nesmírně důleţité a potřebné čtení,“
62

 ocenil publikaci 

prezident Václav Klaus na stránkách Týdne v sekci Dopisy.  Místopředsedkyně Senátu 

Alena Gajdůšková v dopisu Týdnu uvedla, ţe by se kniha měla dostat také ke studentům 
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ekonomických oborů, „pro které je to neocenitelný zdroj informací nejen k jejich studiu, 

ale především pro jejich další profesní ţivot“.
63
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 2.4.4 Kultura  

 

 

Rubrika Kultura byla zpravidla umístěna mezi Názory a komentáře a Moderní ţivot. V 

průměru dostávala prostor na 8,3 strany (za Balšínka na 8,9; za Málka 7,9 a za Nachtigalla 

8,1 strany).  

Začínala úvodní dvoustranou s otvíracím článkem, který informoval o kulturní události, 

například výstavě, festivalu či koncertu, a nabízel také názor redaktora na danou akci. 

Pod otvíracím článkem se nacházela rubrika Anály, která vzpomínala na kulaté výročí 

historické události, která ovlivnila kulturu, například 1908 – Adolf Loos prohlašuje, ţe 

ornament je zločin (č. 45, 2008) nebo 1960 – Josef Nesvadba obnovuje slávu české sci-fi 

(č. 2, 2010). Na pravé stránce nahoře se objevovaly stručně zpracované kulturní zprávy z 

různých oborů, v jednotlivých číslech byly identifikovány nadtitulky jako například Hudba, 

Film, Design, Literatura, Architektura apod. Pod nimi byla zařazena rubrika Proč nezrušit 

TV přinášející tip redaktorů na film či pořad z programu českých televizních stanic. U 

pravého okraje vycházel sloupek Zrní, který v krátkých, odráţkami oddělených textech 

glosoval kulturní dění, jednotlivé glosy na sebe volně navazovaly. 

Následovaly dva aţ tři autorské texty, které v širším kontextu přibliţovaly aktuální 

událost z kultury nebo popisovaly určitý kulturní fenomén jako například fotbal ve filmu 

(Strach reţiséra při penaltě – č. 24, 2008) nebo hudební skupina Divokej Bill (Bill divočící, 

obdivovaný i iritující – č. 49, 2009). Někdy redaktoři zařadili rozhovor s českým či 

zahraničním umělcem. 

Další stránka měla neměnnou skladbu. Nahoře byl Ţebříček, který přinášel prvních pět 

nej (někdy i více) z nejrůznějších oblastí. Někdy šlo o jednoduše a obvykle formulované 

ţebříčky, například Nejprodávanější knihy v ČR (č. 43, 2008), nebo se redaktoři zaměřili 

na kulturní dění v zahraničí (Nejnavštěvovanější filmy v Itálii – č. 44, 2009). Jindy rubrika 

představila pětici velmi specifických kulturních fragmentů jako Hudební trendy, jejichţ 

návratu je nutné zabránit (č. 42, 2008) nebo Písně obsahující ty nejpitomější otázky (č. 28, 

2008) či Nejsmutnější písně o ročních dobách (č. 6, 2009). Vybraná pětice pak vytvářela 

prostor pro glosu. Pod Ţebříčkem se nacházel Kapsář, který v jednotlivých číslech měnil 

přívlastky (hudební, výtvarný, filmový, literární apod.) a přinášel stručné zprávy z daného 

odvětví. Po pravé straně čtenáři nalezli Sloupek, který se ne vţdy nutně týkal kultury.  

Následovala stránková recenze knihy, výstavy, filmu, hudebního alba či koncertu. 

Poslední stránka měla rovněţ ustálenou podobu. Tři texty pod sebou nabízely velmi stručné 
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představení určitého uměleckého díla a byly identifikované nadtitulky jako Hudba, Film, 

DVD, CD, Literatura apod. V čísle 36 roku 2008 se v této rubrice objevil poněkud 

neobvyklý nadtitulek Mykologie, který uvozoval informaci o vydání obrazového 

Historického atlasu hub Františka Tyttla. Po straně našli čtenáři stručné Novinky. Ty byly 

členěny do sekcí V knihkupectvích, V kinech, V hudbě, V divadlech apod. 

Vlna změn, která přišla v posledním čísle, pod nímţ byl ještě jako šéfredaktor podepsán 

Balšínek, ale která odstartovala období Daniela Málka, se na kulturní rubrice Týdne příliš 

nepodepsala. Jedinou drobnou změnou bylo to, ţe závěrečná stránka přinášející Novinky a 

stručné recenze tří aktuálních děl byla v záhlaví označena jako Tipy. 

Markantnější změna přišla v čísle 9 v roce 2010, tedy ve druhém čísle, jehoţ kulturní 

rubriku vedla Irena Hejdová po Pavlu Mandysovi a jeho předchůdci Jiřím Peňásovi. V 

březnu 2010 se na podval úvodní dvoustrany přesunul Kapsář a Ţebříček. Anály a rubrika 

Proč nezrušit televizi zmizely. 

 

Jiří Peňás vedl Kulturu v Týdnu od nástupu Dalibora Balšínka (2000) a v jejím čele 

zůstal i pod vedením Daniela Málka. S nástupem Františka Nachtigalla však Týden opustil, 

konkrétně po vydání čísla 40 v roce 2009. Odešel do redakce Lidových novin, kterou v té 

době uţ vedl Balšínek. 

Na Peňásovo místo nastoupil dosavadní řadový redaktor Kultury Pavel Mandys. Ten 

však na pozici vedoucího Kultury vydrţel jen pět měsíců. V únoru 2010 odešel do 

internetového literárního časopisu iLiteratura. Novou vedoucí se od čísla 8 roku 2010 stala 

Irena Hejdová, která redakci Týdne posílila s příchodem Františka Nachtigalla.  

Kromě personálních změn na vedoucí pozici se střídali také řadoví kulturní redaktoři. 

Do konce roku 2008 v Kultuře působil Aleš Stuchlý, do nástupu Nachtigalla Ondřej Štindl. 

Krátce v redakci pobyla Lenka Morávková (září – říjen 2009). V listopadu 2009 řady 

kulturních redaktorů posílili Radek Wohlmuth a Antonín Kocábek. 

Za Jiřího Peňáse neměli redaktoři striktně rozdělená pole působnosti. Peňás se věnoval 

literatuře, divadlu i výtvarnému umění. Štindl psal o filmu a hudbě, Stuchlý nejčastěji o 

hudbě, ale i o filmu či literatuře, a Mandys o literatuře i filmu. 

Po odchodu Peňáse měli redaktoři úkoly jasně rozdané a jen málokdy se od nich 

odchýlili. Mandys měl na starost literaturu, Hejdová film, Kocábek hudbu a Wohlmuth 

výtvarné umění. Kdyţ Mandys z redakce odešel, objevovaly se informace ze světa 

literatury v Týdnu jen zřídka (většinou pouze v případě, ţe článek o literatuře externě 

napsal sám Mandys). 
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Kulturní redaktoři publikovali i v jiných sekcích časopisu. Nejčastěji vedli v Událostech 

rozhovor s kulturní osobností, ale psali také do rubrik jako Kauza či Téma. Působili i v 

rubrice Moderní ţivot, například v sekci Showbyznys. Pavel Mandys připravil také dvě 

redakční přílohy o golfu (č. 16, 2009 a č. 17, 2010).   
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 2.4.5 Názory a komentáře 

Dvoustrana Názory a komentáře byla v Týdnu umístěná mezi Ekonomiku a Kulturu. V 

tiráţi byl pod touto sekcí zpočátku sledovaného období podepsán Martin Fendrych, od 

čísla 49 v roce 2008 se k Fendrychovi přidal Miroslav Korecký. 

Názorová dvoustrana prodělala v období od června 2008 do června 2010 jednu zásadní 

změnu skladby. Původně byl na levé straně jeden delší komentář s karikaturou – 

černobílou kresbou Martina Velíška. Na pravé straně se nacházely dva kratší komentáře, u 

pravého okraje strany pak Sloupek. S nástupem Daniela Málka, konkrétně v čísle 14 v roce 

2009, se pravá strana změnila. V horní části začala vycházet rubrika Pro a Proti, v níţ se k 

jednoznačně formulované otázce vyjadřovali dva lidé s protichůdnými názory. Sloupek 

zmizel, namísto toho se na podvalu objevily Glosy – tři krátké texty, většinou z dílny 

Martina Fendrycha. Na levé straně zůstal jeden dlouhý komentář, František Nachtigall 

však na začátku roku 2010 nahradil kresbu Martina Velíška barevnou ilustrační fotografií. 

Před změnou skladby se na názorové dvoustraně kromě Martina Fendrycha pravidelně 

vyjadřovali také redaktoři jiných rubrik jako například publicisté Tomáš Menschik a Ivan 

Motýl, redaktoři zahraničí Filip Snášel a Václav Rákos, nebo Vladan Gallistl a Lukáš 

Kovanda z ekonomické rubriky. Přispívali také zahraniční korespondenti Václav Větvička 

z USA nebo Pawel Deresz z Polska. Kromě stálých redaktorů dostávali prostor i externisté, 

například ekonom Tomáš Munzi nebo ředitel Občanského institutu Roman Joch, publicista 

Jan Urban, politolog a poradce pro strategické otázky ţijící v Hamburku Petr Robejšek, 

Anna Durnová z Vídeňské univerzity nebo redaktor pánského časopisu Maxim Ivan 

Brezina. 

Rozmanitost autorů z různých oborů zajišťovala také pestrost témat od domácí politiky, 

přes společenská a ekonomická témata aţ po komentování zahraničního dění. Tuto 

rozmanitost po Málkově změně zajišťovala zejména rubrika Pro a proti. Hlavní komentář a 

Glosy totiţ nejčastěji psal Martin Fendrych, který se obvykle věnoval tématům pouze z 

domácí politické scény. Zahraniční témata se tak po změně na dvoustraně vyskytovala jen 

minimálně, a to i v Pro a proti. Skupina opakovaně se vyjadřujících externích autorů 

jmenovaných výše uţ se ke slovu tak často nedostala. Týden začal nabízet širokou paletu 

autorů z nejrůznějších oborů. 

Rubrika Pro a Proti se stala jakousi arénou názorů, ve které se řešily otázky: 

1. společenské (například Mají se lidé s postiţením vrátit do ústavů? - Týden č. 32, 

2009; Jsou Vánoce duchovní svátky? Týden č. 50, 2009) 
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2. ekonomické (například Má být výpočet důchodu méně solidární? - Týden č. 18, 

2010; Uškodí nám zavedení eura? - Týden č. 6, 2010) 

3. politické (například Ztratí ČR po Lisabonu v EU suverenitu? - Týden č. 46, 2009; 

Máme proti korupci zavádět agenty provokatéry? - Týden č. 51-52, 2009) 

4. ekologické (například Potřebujeme rozšířit Temelín? Více atomové energie? - 

Týden č. 34, 2009; Mají být prolomeny limity těţby hnědého uhlí?- Týden č. 9, 2010) 

5. personální (například Je Eduard Janota dobrým ministrem financí? - Týden č. 2, 

2010; Bylo správné odvolat ředitele České filharmonie Vladimíra Darjanina? - Týden č. 

21, 2010) 

 

V jednotlivých tématech dostávali prostor redaktoři Týdne, politici, duchovní, 

ekologové, ekonomové i další odborníci. Například v otázce zrušení celibátu pro katolické 

kněţí argumentoval proti arcibiskup Dominik Duka, opačný názor zastával šéfredaktor 

měsíčníku Getsemany Jan Spousta (Týden č. 14, 2010). O tom, zda mají mít sezdané 

homosexuální páry právo adoptovat děti, debatovali Michaela Šojdrová z KDU-ČSL a 

Michael Kocáb, tehdejší vládní zmocněnec pro lidská práva (Týden č. 10, 2010). Z řad 

politiků do názorové sekce Týdne dále přispěli například Karel Schwarzenberg, Ondřej 

Liška, David Rath, Petr Nečas, Alexandr Vondra nebo Kateřina Jacques. 

 

Podle komentátora Martina Fendrycha jsou názorové střety (které umoţňuje také 

například rubrika Duel týdne v sekci Události) tím, v čem je Týden lepší neţ konkurence: 

„Týden je od dob Dalibora Balšínka mixem hodně odlišných postojů. To je jeho velká 

výhoda. Střet různých názorů, nikoli mono-ideologické prostředí.“ 

A komentáře dostávají podle Fendrycha v Týdnu čím dál větší prostor: „Týden a 

Tyden.cz (nelze je oddělit) se stává médiem mnohem víc komentativním. Na analýzy a 

komentáře je poloţen velký důraz. (Zpravodajství samozřejmě zůstává, jsme nadále 

zpravodajský týdeník a on-line deník.) … Posun ke komentování je zásadní: vychází z 

vědomí, ţe abonenti médií jsou zahrnuti obrovským mnoţstvím informací, přívalem zpráv, 

a stojí o jejich další zpracování, o analýzu, názor na dění, případně o pokus věci vysvětlit a 

odhadnout důsledky.“
64
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 2.4.6 Moderní život 

 

Rubrika Moderní ţivot následovala po Kultuře a měla proměnlivou skladbu i délku. 

Přinášela informace z širokého spektra oblastí. Čtenáři se v závěrečné sekci Týdne mohli 

dočíst o vědě, technice, přírodě, autech, showbyznysu a celebritách, médiích, bydlení, 

zdraví a ţivotním stylu ad. Zároveň byly do rubriky řazeny také články o sportu. Sportovní 

redakce však byla v tiráţi uvedena zvlášť. Vedl ji nejprve Pavel Němec, krátce po nástupu 

Františka Nachtigalla (č. 48, 2009) se do čela postavil Jakub Kvasnička. 

Redakci Moderního ţivota vedl po celé sledované období David Steiner a v sekci dále 

působili například Lenka Krejcarová, Stanislava Pecková, Luděk Zadraţil nebo Radka 

Smejkalová. O autech pravidelně psali Tomáš Pohanka a Jan Stacha. V čísle 31 roku 2008 

redakci posílil Ondřej Vrtiška, který se specializoval na vědu. 

Na první dvoustraně se nacházel otvírací článek a poté většinou tři další kratší texty 

identifikované nadtitulkem (Věda, Společnost, Design apod.). U pravého okraje měl místo 

sloupek Čeština na skřipci glosující určitý jazykový jev. 

Následovaly jeden aţ dva delší autorské texty z nejrůznějších oblastí ţivota. Dále se v 

Moderním ţivotě objevovaly rubriky jako Auta, Showbyznys, Sport a také Média. 

Mediální rubrika přinášela většinou jeden obsáhlejší článek, po straně se nacházel sloupek 

In medias res přinášející krátké glosy. V mediální sekci s názvem Dostali vás? aneb Jak je 

dostávají venku si čtenáři mohli nad konkrétními reklamními obrázky a fotografiemi 

udělat představu o vynalézavosti tvůrců reklam v zahraničí. Téměř na konci časopisu měly 

své místo Nekrology. Rubrika přinášela v horní polovině strany profil zesnulé osobnosti, 

pod ním se nacházelo několik dalších kratších nekrologů. Stránku připravoval za Dalibora 

Balšínka a Daniela Málka hudební a filmový kritik Jan Rejţek. S nástupem Františka 

Nachtigalla se o přípravu rubriky dělili redaktoři Týdne. 

Tečku za vydáním dělala rubrika Lidé. Zde se čtenáři mohli dočíst zprávy ze ţivota 

celebrit, politiků, sportovců, ale také krátké příběhy obyčejných lidí. Texty byly pro lepší 

orientaci identifikovány nadtitulkem s názvem státu. 

 

Pokud porovnáme skladbu Moderního ţivota za všech tří sledovaných šéfredaktorů, tak 

největší posun nastal v zařazování rozhovorů. Balšínek a Málek zařazovali do této sekce 

rozhovory jen zřídka. Za prvního jmenovaného čtenáři nalezli celkem čtyři, za Málka šest. 

František Nachtigall počet interview v rubrice značně navýšil, ve sledovaných 35 číslech 

Týdne publikoval 23 rozhovorů. Oproti Balšínkovi tak poměr interview v rubrice vzrostl o 
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54,3 %, ve srovnání s Málkem o 46, 9 %. (viz Graf 10)
65

 Nachtigall do Moderního ţivota 

často zařazoval rozhovory s celebritami, například s porotkyní pěvecké soutěţe Superstar 

zpěvačkou Martou Jandovou (č. 51-52, 2009), manţelkou architekta Jana Kaplického 

Eliškou Kaplicky Fuchsovou (č. 17, 2010) nebo hokejovým brankářem Dominikem 

Haškem (č. 18, 2010). V roli zpovídaných se však v Moderním ţivotě objevil i 

přírodovědec Jan Petrášek (č. 4, 2010) nebo stavební inţenýr, který se podílel na stavbě 

školy v Himálaji (č. 2, 2010). 
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 2.5 Personální změny 

 

Kromě změn na postu šéfredaktora podobu časopisu do jisté míry ovlivnily také pohyby 

v řadách redaktorů.  

Za zásadní se dá povaţovat příchod Renaty Kalenské krátce předtím, neţ se 

šéfredaktorské funkce ujal František Nachtigall. Kalenská redakci publicistiky posílila v 

srpnu 2009. Do té doby pracovala v Lidových novinách, kde čtenářům předkládala 

Rozhovory Týdne. Během své kariéry hovořila s vrcholnými politiky, ale také umělci. Za 

svou práci v roce 2006 získala třetí cenu Ferdinanda Peroutky. Její rozhovory se dokonce 

staly předlohou pro divadelní hru Renata Kalenská, Lidové noviny, kterou v brněnském 

HaDivadle reţíroval Jan Antonín Pitínský. 

„Při rozhovoru se snaţím soustředit na to, aby z toho kterého politika vypadlo něco 

alespoň trochu zajímavého. Respektive aby mi nezačal recitovat program své strany,“ 

popsala v online diskusi
66

 se čtenáři Kalenská. 

Rozruch vzbudil mimo jiné rozhovor Kalenské s Davidem Rathem, který v Lidových 

novinách vyšel na konci ledna 2009 s titulkem Rath pro LN: Jak řešil Hitler krizi? Začal 

zbrojit. Proti interpretaci Kalenské, která nahrála výrokům některých médií i čtenářů, ţe 

Rath oslavuje Hitlera, se ohradil nejen sám středočeský hejtman, který Kalenskou obvinil z 

antipatií k ČSSD, překrucování a zamlčování jeho slov
67

. Ostře reagoval také předseda 

ČSSD Jiří Paroubek. 

Nejen někteří politici, ale i čtenáři Kalenskou obviňují z fandění té či oné straně. 

Kalenská k tomu však řekla: „Mám opravdu problém sama někomu fandit. Obvykle to 

řeším před volbami cestou nejmenšího zla.“
68

 

Kalenská v Týdnu dělala rozhovor například s Mirkem Topolánkem, Milošem 

Zemanem, Václavem Havlem nebo Karlem Gottem. Uvedla se interview s novinářem a 

bývalým hradním kancléřem Ivanem Medkem, který byl uţ v té době kvůli nemoci 

upoután na lůţko.  

Na konci roku 2009 se ujala nové rubriky Duel týdne, ve které zpovídala a usměrňovala 

rovnou dvě osobnosti často s protichůdnými názory.  
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V sekci Dopisy si v červenci 2008 jeden z čtenářů posteskl nad absencí rafinovaných 

otázek při rozhovorech. „V poslední době si všímám změny ve vedení rozhovorů; zatímco 

v minulosti vaše periodikum výrazně vyčnívalo nad republikový standard velmi kvalitním, 

leckdy aţ rafinovaným kladením otázek, kdy byla dotyčná osobnost postupně a nenásilně 

dovedena aţ k odpovědi na oţehavé téma, dnes jsou rozhovory v Týdnu vedeny spíše 

přímo, bez zmíněné rafinovanosti. To nejen připomíná agresivní a „zuřivou“ ţurnalistiku 

bulvárních plátků, ale logicky vede i k odmítavému přístupu osobností.“
69

  

Je otázkou, jak byl čtenář spokojen po nástupu Kalenské. Nenásilné dotazy jsou od ní 

slyšet zřídka, odpovědi na oţehavé otázky se jí však získat daří. 

 

Druhou významnou personální změnou je odchod vedoucího kulturní rubriky Jiřího 

Peňáse. Peňás byl jeden z lidí, které do redakce v roce 2000 přivedl Dalibor Balšínek. 

“Dalibor byl (a pořád ještě je) nejlepší šéf, jakého jsem kdy poznal a pod jehoţ bičem 

jsem kdy trpěl,”
70

 napsal ve svém sloupku Peňás, kdyţ Balšínek z Týdne odcházel do 

MAFRA. Patrně proto za ním s nástupem Františka Nachtigalla odešel do Lidových novin. 

Po Peňásovi Kulturu vedl Pavel Mandys, kterého v únoru 2010 vystřídala Irena 

Hejdová. I nadále Kultura přinášela zprávy a postřehy z oblasti filmu, hudby, výtvarného 

umění a literatury (i kdyţ té po odchodu Mandyse ubylo). Pokračovala však s menším 

nadhledem a vtipem, který řada čtenářů oceňovala.  

„Časopis Týden čtu pravidelně. Někdy loni v létě jsem si přečetla článek Jiřího Peňáse 

o rybolovu v Norsku. Mohla jsem se potrhat smíchy. Od té doby si napřed přečtu rubriky 

Anály, Zrní, Sloupek, zkrátka vše od JP – je to neuvěřitelně roztomilé; a pak teprve to 

ostatní,“
71

 vyjádřila se v Dopisech jedna ze čtenářek. 
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 2.6 Vyhodnocení změn 

 

Za pozitivní změny povaţuji zavedení konfrontačních rubrik Pro a proti a Duel týdne. 

Jak při dvou protichůdných komentářích Pro a proti, tak při Duelu, tedy moderovaném 

rozhovoru, poznal čtenář bezprostředně po sobě dva odlišné postoje a bylo na něm, jaký si 

na danou věc vytvoří názor. Týden prostřednictvím těchto rubrik nepředkládal hotové a 

neměnné postoje, ale nenásilnou cestou nutil čtenáře nad textem uvaţovat a mohl jim tak 

dokonce pomoci s utříděním myšlenek. Kde mi však jednoznačný postoj chyběl, byl 

Editorial. Dalibor Balšínek, Daniel Málek a další redaktoři hned na začátku vydání 

vyslovili pevná stanoviska k nejrůznějším aktuálním tématům. František Nachtigall se 

Editorialu ujímal jen zřídka. Na místo toho redakce předkládala komentovaný výpis témat 

z obsahu oţivený popisem toho, jak vznikala. Pokud na sebe časopis převezme úlohu fóra 

a čtenářům dá moţnost, aby si vytvořili názor sami, je to podle mě krok správným směrem. 

Přesvědčivěji by však působilo, kdyby čtenář mohl mít jistotu, ţe je formulace jasného 

postoje schopen také šéfredaktor. 

Za Nachtigalla v Týdnu, zejména v rubrice Svět, ubylo článků přímo z místa 

zahraničního dění a převáţily texty psané takzvaně od stolu. Důvodem můţe být i to, ţe 

Týden nechce zbytečně vynakládat peníze na původní zpravodajství, kdyţ čtenářský zájem 

o zahraniční témata obecně klesá. „Důvody „předpojatosti“ výběru mezinárodních zpráv 

dosud přetrvávají a není těţké je objevit a porozumět jim. … Nejvyšším soudcem je 

průměrný předměstský konzument zpráv, o němţ se většinou má za to, ţe jej zprávy ze 

vzdáleného světa nezajímají.“
72

 

Za negativní změnu povaţuji konec fotoreportáţí, které zrušil Daniel Málek. Týden má 

dobré a oceňované fotografy, kteří by si zaslouţili dostat více prostoru. 

Za problém povaţuji některé výrazné titulky a fotografie na obálce, které aţ bulvárním 

způsobem lákají na něco, co čtenář v čísle nakonec nenalezne, jako tomu bylo například v 

případě interview s Václavem Moravcem nebo účelově pouţitá fotografie Angeliny Jolie 

(viz kapitola Jak se měnila titulní strana). Uţ za Balšínka však Týden podobně účelově 

přitahoval pozornost eroticky laděnými titulky a snímky. 
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 3 Závěr 
Daniel Málek převzal šéfredaktorskou funkci týden po vlně změn v uspořádání Týdne. 

O velkou změnu koncepce však nešlo, spíše o jakési oţivení dlouhotrvající podoby 

časopisu, navíc se dá předpokládat, ţe na plánovaných změnách se podílel ještě Dalibor 

Balšínek. Málek, který byl pouze dočasným šéfredaktorem, se dál snaţil udrţet linii, po 

které se před ním ubíral Balšínek, i kdyţ k dílčím změnám v rubrikách nebo ve výběru 

témat, četnosti zařazených Speciálů a podobně samozřejmě došlo. Myslím, ţe je nemoţné, 

aby se osobnost šéfredaktora na podobě periodika nijak neprojevila, byť on sám tvrdí, ţe 

změny neplánuje. František Nachtigall koncepci Týdne také výrazně neproměnil, rozhodně 

se změny nedají srovnat se zemětřesením, které po nástupu do Týdne v roce 2000 provedl 

Balšínek. Tehdy změnil celou skladbu, grafiku a vyměnil podstatnou část redakce. Příchod 

Nachtigalla personální změny v redakci provázely také, nikoli však v tak velké míře. 

Všichni tři šéfredaktoři vyuţívali nejrůznější triky a lákadla, kterými by zaujali čtenáře a 

zvýšili tak prodej. Nachtigall značně simplifikoval podobu titulní strany, a to nejen z 

pohledu grafického. Často pouţíval zjednodušené a zkratkovité titulky, oproti Balšínkovi 

však například sníţil výskyt lechtivých motivů na obálce. Z výběru jeho témat je patrné, ţe 

se snaţil přiblíţit průměrnému českému čtenáři. Omezil zahraniční zpravodajství a kladl 

velký důraz na politiku a společenská témata. Často například přinášel čtenářsky atraktivní 

texty o minulém reţimu. Častěji také zařazoval rozhovory se známými tvářemi. Jak uţ 

jsem uváděla výše, Nachtigall se také pokusil o vytvoření fóra, ve kterém mohlo docházet 

ke konfrontacím lidí s různými postoji, a zůstávalo na čtenáři, jaký názor si udělá. V době, 

kdy se na člověka valí ze všech stran jiţ hotové a často se opakující názory a informace, je 

rozhodně pozitivem, mít moţnost o textu přemýšlet a utvořit si vlastní názor.  

Předkládaná témata se za Nachtigalla zjednodušila. Je však otázkou, zda se tak stalo 

vlivem osobnostních a profesních rysů šéfredaktora, nebo se Nachtigall pouze podřídil 

dlouhodobému všeobecnému trendu. „Informace dnes musejí mít hlavně tři kvality: být 

snadné, rychlé a zábavné. Takţe v tu samou chvíli, kdy se s koncem studené války a s 

ekonomickou globalizací svět stal mnohem komplexnějším, noviny paradoxně 

zjednodušily svůj diskurs,“
73

 píše Ignacio Ramonet.  

I přes zjednodušení, kterým Týden prošel, si však nemyslím, ţe by se časopis stal 

bulvárnějším. Nachtigall zvládl přechod z bulvárního periodika do zpravodajského 

týdeníku a Týden tak nadále přináší čtenářům vyváţené zpravodajství i publicistiku, i kdyţ 

v trochu simplifikované a pro některé moţná atraktivnější a přístupnější formě. 
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 4 Summary 
The first wave of noticable structural changes had come a week before Dalibor Balsinek 

left Tyden. The differences, however, were not big or significant. The were merely of a 

face lift character. Daniel Malek ,who was a temporary editor in chief, tried to preserve the 

spirit of the weekly and therefore did not make many changes. However, there naturally 

were some changes in details. Personally, I think that the personality of the editor in chief 

must affect the form and structure of any periodical in some way, whether the person plans 

making changes or not. Frantisek Nachtigall also did not bring a significantly different new 

concept of Tyden. Certainly the changes cannot be compared to the complete 

transformation that came after Balsinek's becoming editor in chief in 2000. 

All of the three editors in chief were using various ways to attract readers' attention. 

Frantisek Nachtigall simplified the front page and not only graphically. He was using 

simple, clear and attractive headlines. On the other hand, he did not choose semi-nude 

women and erotic motifs as many times as did Balsinek. 

Nachtigall reduced world news and extended social topics. He also interviewed 

celebrities more. He started two sections based on confrontation: Duel of the Week and 

Pro and Con. The reader got two completely different attitudes and this way he could form 

his own opinion. 

Tyden's topics became more simple when Nachtigall got in charge. The question is, 

whether it was because his personal and professional qualities or he just followed the 

general trend. 

I do not think that Nachtigall's Tyden did not become more tabloids like. It just got 

more simple which to some may be more appealing. 
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