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Abstrakt
Předmětem práce je popis pronikání zábavy především do zpravodajství a popis reflexe 

jevu.  V  první  kapitole  teoreticky  popisuji  jev  pronikání  zábavy  do  zpravodajského 

paradigmatu  a  uvádím  základní  literaturu  k  tématu.  V  podkapitole  ukazuji,  v  jaké 

souvztažnosti  chápu  infozábavu  k  jiným  mediálním  konceptům  a  řadím  je  od 

nejobecnějších po konkrétní projevy,  jako je právě infozábava.  Dále popisuji českou 

normativní reflexi tématu, a to ve třech odlišných rovinách: v teoretické odborné debatě, 

v  politickém  diskurzu,  kam  řadím  i  výstupy  regulatorních  orgánů,  a  v  debatě  v 

publicistickém diskurzu. Ve druhé kapitole ukazuji a do kontextu zařazuji jednotlivé 

metodologické pokusy se s pronikáním zábavy vyrovnat. Dále navrhuji po vyhodnocení 

metodologických přístupů svůj postup výzkumu. Ve třetí kapitole historicky vykládám 

nástup  zpravodajského  paradigmatu  v  české  mediální  krajině,  pronikání  zábavních 

prvků  do  něj,  nárůst  interpretační  moci  novinářů  a  ve  výsledku  v  podmínkách 

komercionalizace  uplatnění  infozábavních  postupů  ve  zpravodajství.  Na  základě 

rozebrání české normativní reflexe jevu a výzkumu pak v závěru navrhuji nový přístup 

k posuzování průniku zábavy do zpravodajského paradigmatu. 

Abstract
The aim of my work is to describe the penetration of entertainment into the news and 

the normative reflection of this phenomenon. In the first chapter I conceptualize the 

phenomenon and discuss the basic literature on the topic. In the subsection I present my 

concept of the relationship between infotainment and other media concepts from the 

most  general  to  specific  ones  such  as  infotainment.  Further,  I  describe  the  Czech 

normative reflection on three different levels:  the theoretical  debate,  the professional 

debate  within  political  discourse  (in  which  I  also  include  the  activity  of  regulatory 

authorities), and the debate within journalistic discourse. In the second chapter I show 

methodological attempts at coping with the penetration of entertainment and I suggest a 

methodological  approach  for  my  own  research.  In  the  third  chapter  I  describe 

historically  the  onset  of  the  news  paradigm  in  the  Czech  media  landscape,  the 

penetration  of  entertaining  elements  into  it,  and  the  increased  interpretive  power  of 

journalists in the commercialized infotainment news. After the description of the Czech 

normative reflection of this phenomenon and the presentation of the research, I propose 

a new approach to examine the fusion of entertainment and news. 
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„Měli bychom znát přesvědčovací sílu příběhů, 
když umění argumentace je už z módy.“

Louis Bosshart, Lea Hellmüllerová1

„Žurnalistika, která má budoucnost,
je hodně osobní, autor si něco myslí, něco prožil,
 je to povolání pro sebevědomé a odvážné lidi.“

Pavel Šafr2

 

Úvod: Místo prezidentské volby hokejový zápas
Proměna  zpravodajství  je  vždy  nejlépe  patrná  v  historické  perspektivě. 

Připomeňme si na úvod pro ilustraci  dosavadní tři případy,  kdy v prvním kole první 

prezidentské volby nebyl zvolen český prezident, a jak o těchto událostech referovala 

česká média. V roce 1998 to bylo v případě pozdějšího prezidenta Václava Havla (ten 

byl ale na rozdíl od pozdějších let zvolen ještě týž den), v roce 2003 a 2008 v případě 

pozdějšího prezidenta Václava Klause. 

V lednu 1998 celostátní deník Mladá fronta Dnes o bezvýsledném prvním kole 

volby  psal  na  titulní  stránce  takto:  „Přestože  měl  Havel  včera  ve  sněmovně  jen  

devětatřicet zřejmých odpůrců mezi komunisty a republikány, do potřebného 101 hlasu  

mu v prvním kole chybělo deset hlasů a ve druhém získal pouze nutných 99. V Senátu 

scházely  Havlovi  v  prvním  kole  dva  příznivé  hlasovací  lístky,  ve  druhém  dostal  

dostačujících sedmačtyřicet hlasů.“3 

V roce 2003 Mladá fronta Dnes už po neúspěšném prvním dnu volby píše o dění 

ve  dvou  textech  na  titulní  stránce.  Vedle  informativního  textu  „Klaus  vyhrál,  ale 

nestačilo to, otevírá se cesta i pro Zemana“4 deník přidává i text s reportážními rysy 

„Bylo to devět hodin taktiky a tajných schůzek“: „Kdo sledoval včerejší volbu českého 

prezidenta jen v televizi, mohl snad mít pocit, že to byla nudná a zdlouhavá procedura,  

kdy se zákonodárci jen občas zvedli, hodili lístky do uren a pak se zas uchýlili ke kávě a  

1 BOSSHART, Louis; HELLMÜLLER, Lea. Pervasive Entertainment, Ubiquitous Entertainment. 
Communication research trends. 2009, vol. 28, no. 2, s. 19.

2 GRUNDOVÁ, Nora. Šafrovy novinářské reflexy. Strategie.e15.cz. [online]. [cit. 2011-02-06]. 
Dostupný z WWW <http://strategie.e15.cz/zurnal/safrovy-novinarske-reflexy>.

3 REP. Těsně, ale přece : Havel zůstává na Hradě. Mladá fronta Dnes. 21. 1. 1998. s. 1.
4 GRO, ŠLO. Klaus vyhrál, ale nestačilo to, otevírá se cesta i pro Zemana. Mladá fronta Dnes. 16. 1. 

2003. s. 1.   
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popelníkům, a nakonec nikoho nezvolili. Ve skutečnosti to však bylo napínavých devět  

hodin plných složité taktiky, tajných schůzek i pochodujících nervů.“5  

V roce 2008 se po neúspěšném prvním dnu volby Mladá fronta Dnes na titulní 

stránce již v informativním textu „Klaus blízko k výhře“ nevyhýbá hodnocení: „Volbě  

předcházelo desetihodinové trapné divadlo o tom, jak se bude volit.“6  A v reportážním 

útvaru zdůrazňuje zábavné pojetí.  Text „Závěr jako na hokeji.  ODS v útoku, ČSSD 

bránila“ připomíná místo titulní spíše sportovní stránku: „Včerejší konec hlasování při  

volbě prezidenta připomínal konec hokejového zápasu. Jedno mužstvo (zastánci Jana 

Švejnara)  tvrdě  bránilo,  aby si  vymohlo  prodloužení.  Druhé cítilo  naději  na  rychlé 

vítězství  a bylo v útoku (přívrženci Václava Klause).“7 Logika sportovního zápasu si 

proto v textu žádá „dramatický závěr“ (byť nakonec ten den nebyl  nikdo zvolen), v 

průběhu hlasování se získává „převaha“, aby se mohlo „tlačit do finále“.

Tento příklad jsem na úvod vybral záměrně, protože bezvýsledná volba v roce 

2003  a  2008  (a  částečně  1998)  problematizovala  pro  novináře  způsob,  jak  událost 

popsat. Průběh událostí totiž postrádal jednoznačnost, dění se nedalo ani personifikovat 

vítězem.  Z  ukázek  je  patrný  proces  v  čase,  který  můžeme  popsat  jako  příklon  k 

interpretativnějšímu  zpravodajství8 a  následně  k  jeho  zezábavnění9,  jak  je  vidět  v 

případě „hokejového přenosu“ z volby v roce 2008.

Tato  práce  si  klade  za  cíl  shrnout  teoretické  uvažování  o  pronikání  zábavy 

především do zpravodajství a ukázat, jaké jsou předpoklady tohoto jevu. V analytické 

rovině je těžké tento fenomén postihnout, neboť zábava je patrná často jen v dobovém 

kontextu  a  empiricky obtížně  uchopitelná.  V případě  České  republiky je  možné  ale 

popsat razantní nástup takzvaného zpravodajského paradigmatu10 do českých médií a 

jeho  následnou  proměnu.  Tato ideologie  komercionalizovaných  liberálně 

demokratických médií do Česka radikálně nastoupila v roce 1989 a postupem času se 

začala vyvíjet k čím dál silnějšímu začleňování zábavních prvků do zpravodajství. 

5 ŠÍDLO, Jindřích. Bylo to devět hodin taktiky a tajných schůzek. Mladá fronta Dnes. 16. 1. 2003. s. 1.
6 KUBÍK, Jiří. Klaus blízko k výhře. Mladá fronta Dnes. 9. 2. 2008. s. 1.  
7 SVOBODOVÁ, Ivana . Závěr jako na hokeji. ODS v útoku, ČSSD bránila. Mladá fronta Dnes. 9. 2. 

2008. s. 1.  
8 BARNHURST, Kevin G. News Ideology in the Twentieth Century. In HØYER, Svennik, PÖTTKER, 

Horst (eds.). Diffusion of the News Paradigm, 1850–2000. 1. vyd. Goteborg : Nordicom, 2005. ISBN 
91-89471-30-X.

9 Český překlad anglického termínu entertainization (například FAIRCLOUGH, Norman. Media 
Discourse. 1. vyd. London : Arnold, 1995, s. 10. ISBN 0340632224.), někdy se též používá výraz 
entertainizace. 

10 HØYER, Svennik; PÖTTKER, Horst (eds.). Diffusion of the News Paradigm, 1850–2000. 1. vyd. 
Goteborg : Nordicom, 2005, s. 10. ISBN 91-89471-30-X.

3



Nezaměřuji  se  tedy  jen  na  samotný  popis  zábavních  prvků  ve  zpravodajství 

českých  médií,  protože  dobově  proměnlivé  hodnocení  toho,  co  je  a  není  zábava, 

znemožňuje vytvořit nezpochybnitelný empirický výzkum jevu, jehož konkrétní podoby 

se mění v čase. Mým zájmem bylo především prozkoumat dobové normativní představy 

o pronikání zábavy do mediálních obsahů (především do zpravodajství) v souvislosti s 

komercionalizací českých médií, a to v politickém a publicistickém diskurzu. Hodnotící 

debata ve veřejné sféře o kladech a negativech pronikání zábavy do zpravodajství je 

totiž neméně důležitá, než samotný výzkum zábavních prvků. Z normativních představ 

lze totiž usuzovat přístup společnosti k jevu a sledovat regulatorní, kvalitativní či etické 

požadavky vůči médiím. 

Cílem této práce je tedy ozřejmit nejen to, proč se Václav Klaus a Jan Švejnar v 

roce  2008  neutkali  na  stránkách  Mladé  fronty  Dnes  v  prezidentské  volbě,  nýbrž  v 

hokejovém zápase, ale také objasnit, co si o pronikání zábavy do zpravodajství českých 

médií myslíme a jak ho hodnotíme.

V první kapitole „Infozábava jako projev pronikání zábavy do zpravodajského 

paradigmatu“  teoreticky  popisuji  jev  a  uvádím  základní  literaturu  k  tématu.  V 

podkapitolách  ukazuji,  v  jaké  souvztažnosti  chápu  infozábavu  k  veřejné  sféře  a 

souvisejícím  mediálním  konceptům.  Teoretickou  kapitolu  končím  českou  reflexí 

tématu,  a  to ve třech odlišných rovinách:  v teoretické  odborné debatě,  v  politickém 

diskurzu,  kam  řadím  i  výstupy  regulatorních  orgánů,  a  v  debatě  v  publicistickém 

diskurzu.

Ve druhé kapitole „Jak napětí mezi zábavou a informací zkoumat?“ ukazuji a do 

kontextu zařazuji jednotlivé metodologické pokusy se s pronikáním zábavy vyrovnat. V 

podkapitole  „Metodologie  práce“  pak  navrhuji  po  vyhodnocení  metodologických 

přístupů svůj postup.

Ve  třetí  kapitole  „Česká  média:  nástup  zpravodajského  paradigmatu, 

interpretativnosti  a zábavy“ historicky vykládám nástup zpravodajského paradigmatu, 

pronikání zábavních prvků do něj, nárůst interpretační moci novinářů a ve výsledku v 

podmínkách komercionalizace uplatnění infozábavních postupů ve zpravodajství.

Na základě rozebrání české normativní reflexe jevu a výzkumu pak v kapitole 

„K pochopení infozábavy jako funkce emocionální veřejné sféry“ navrhuji nový přístup 

k posuzování průniku zábavy do zpravodajského paradigmatu. 
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1. Infozábava jako projev pronikání zábavy do 
zpravodajského paradigmatu

„Zpravodajství je pravidelně napadáno kvůli rozmazávání hranic mezi informací  

a  zábavou.  Tato  stížnost  je  ale  tak  stará  jako  první  námitky  proti  zpravodajským  

rozhovorům (z 60. let 19. století), že jde o humbuk a vymýšlení události ku prospěchu 

jak politika, tak novináře,“11 píše o zezábavňování zpravodajství americký sociolog se 

zaměřením na historický vývoj médií Michael Schudson a upozorňuje na antické kořeny 

jevu:  „Aristoteles  napsal v 22.  kapitole  své Poetiky,  že dobrý jazyk je  jasný,  ale ne 

obyčejný. Pro Aristotela se jazyk stává důležitým, když akce, osoby či ideje nejsou s to  

samy  o  sobě  pohltit  pozornost  diváků  a  vyžadují  stimulační  prvky.  Aristoteles  

zdůrazňuje hlavní body: proporce celkového tvaru, interakce mezi informací a zábavou,  

forma a obsah“.1213

Zezábavňování  zpravodajství  lze  tedy  historicky  dovodit  minimálně  do  časů 

antiky, není to však příliš smysluplné. Pronikání zábavy do zpravodajství lze ukotveně 

popsat  teprve  v rámci  normotvorných konceptů,  z  nichž za nejobecnější  lze  označit 

takzvané  zpravodajské  paradigma  a  jeho  šíření.  Norský  profesor  komunikace  na 

univerzitě  v  Oslu Svennik  Høyer  se  odvolává na kuhnovský termín  paradigma jako 

soubor  norem a přístupů většiny:  „Konceptu paradigmatu jako určitého  většinového 

způsobu  myšlení  odrážejícího  normy  může  být  nosně  využito  i  při  zkoumání 

zpravodajství. Napsat text znamená pro novináře činit řadu rozhodnutí – podle různých  

kritérií  zvolit  téma,  podle  pravidel  a  metod  získat  potřebná  fakta  jako  počáteční  

materiál pro text, zvolit strategie prezentace. Stejně tak je důležité, aby výběr událostí  

byl jako zpráva akceptován kolegy i publikem, tedy aby fakta byla přisouzena expertům 

a názory důležitým výkonným osobám. Konečně novináři  musí  naplnit  pravidla  pro  

kompozici  textu,  aby  publikum  snadno  považovalo  text  za  zprávu.“14 Podle  Høyera 

rozšíření  tohoto  paradigmatu  můžeme  chápat  jako  ideologii  komercionalizovaných 

liberálně demokratických médií, která se vytvořila ve druhé půli 19. století v USA a má 

svou dynamiku (zpravodajské paradigma se nejprve podle Høyera rozšířilo do Anglie, 
11 SCHUDSON, Michael. Social Origins of Press Cynicism in Portraying Politics. American Behavioral  

Scientist. 1999, vol 42, no. 6, s. 1000. 
12 Srovnej ARISTOTELES. Poetika. 1. vyd. Svoboda : Praha. 1996. s. 99. ISBN 80-205-0295-5.
13 SCHUDSON, Michael, ref. 11, s. 6.
14 HØYER, Svennik; PÖTTKER, Horst (eds.), ref. 10, s. 10.
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Skandinávie,  v 50. letech do Německa,  v 90.  letech do střední a východní Evropy). 

Koncept lze ale vždy popsat v pěti základních elementech: jak se udála samotná událost, 

jaké existují zpravodajské hodnoty, jakým způsobem se novinářským interview zjišťují 

fakta od zdrojů, jak funguje vyprávěcí struktura textu známá jako obrácená pyramida a 

jak se naplňuje zásada novinářské objektivity.15 

Podle Høyera je u výskytu samotné události „nejpodstatnějším prvkem časový 

rámec a určité akce během nastalých situací. Někde se musí stát něco zajímavého, o 

čem publikum neví  a  touží  se  to  dozvědět“.16 Zpravodajské  hodnoty  podle   Høyera 

nejsou „jednotné, ani univerzální“, souvisí s „geografickou pozicí a zájmy publika“.17 

Høyer popisuje novinářské interview jako způsob, jak novináři zjišťují informace od 

zdrojů. Vyprávěcí struktura textu má podle Høyera fungovat jako obrácená pyramida, 

která klade „nejposlednější informaci na začátek, následují detaily, kontext a okolnosti,  

zakončené  dřívějšími  událostmi  vztahujícími  se  k  hlavní  zprávě“.18 Posledním 

elementem zpravodajského paradigmatu je podle Høyera naplňování zásady novinářské 

objektivity,  o  které  ale  poznamenává,  že  „je  čím  dál  těžší  její  naplňování  pro  

individuálního novináře“.19

Těchto pět základních elementů ale vytváří jen schéma a v médiích nacházíme 

mnohé odlišné vzorce, jak lze text vystavět a uspořádat. Jako příklad uvádím text ze 

zpravodajského serveru Idnes.cz „2011: Ministři mizeli jako porcelánoví černoušci ve 

slavné  detektivce“,20 který  shrnuje  v  posledním  vydání  roku  politické  události 

uplynulého  roku  bilancujícím  způsobem  a  komentářovým  stylem.  U  infozábavního 

popisu  častého  odstupování  ministrů  vlády větou  „V nadsázce  to  trochu  připomíná 

slavnou  detektivku  Deset  malých  černoušků,  kteří  mizí  zároveň  s  přibývajícími  

oběťmi.“21 se  důvodně  můžeme  ptát,  zda  článek  splňuje  požadavek  objektivity  ve 

zpravodajském textu.

Z pěti uvedených elementů je přitom koncept objektivity dokonce často vtělen 

přímo  do  legislativy  v  mnoha  zemích  (v  České  republice  jde  především  o  zákon 

231/2001 Sb.,  o provozování  rozhlasového a televizního  vysílání,  který požaduje ve 

15 HØYER, Svennik; PÖTTKER, Horst (eds.), ref. 10, s. 11.
16 HØYER, Svennik; PÖTTKER, Horst (eds.), ref. 10, s. 11.
17 HØYER, Svennik; PÖTTKER, Horst (eds.), ref. 10, s. 12.
18 HØYER, Svennik; PÖTTKER, Horst (eds.), ref. 10, s. 12.
19 HØYER, Svennik; PÖTTKER, Horst (eds.), ref. 10, s. 14.
20 KOPECKÝ, Josef. 2011: Ministři mizeli jako porcelánoví černoušci ve slavné detektivce. Idnes.cz 

[online]. 27. 12. 2011 [cit. 2012-01-02]. Dostupný z WWW <http://zpravy.idnes.cz/2011-ministri-
mizeli-jako-porcelanovi-cernousci-ve-slavne-detektivce-1pa-/domaci.aspx?
c=A111227_101307_domaci_kop>.

21 KOPECKÝ, Josef, ref. 20.
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vysílání  „objektivní  a  vyvážené  informace“,  dále  pak  zákon  483/1991  Sb.,  o  České 

televizi, který žádá „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a 

všestranných  informací“,  analogicky  je  tomu  u  zákona  484/1991  Sb.,  o  Českém 

rozhlase). Britský sociolog médií Brian McNair ve svém výkladu souhlasí s Høyerovým 

popisem  postupného  pronikání  tohoto  paradigmatu  ze  Západu  a  popisuje  ho 

prostřednictvím tří trendů: „V průběhu 19. a na počátku 20. století  se však vynořila  

objektivita jako ústřední etický požadavek dozrávající žurnalistické profese. Naplnění  

tohoto  požadavku  ve  formě,  jak  ji  známe  dnes,  bylo  výslednicí  tří  širokých  trendů  

působících  v  tehdejší  kapitalistické  společnosti:  filozofického,  technologického  a 

ekonomického.“22 Filozofický trend ztotožňuje McNair s vědeckým pozitivismem, který 

„trval na existenciálním oddělení pozorovatele od pozorovaného“,23 technologický trend 

ilustruje zdánlivě faktickou zpravodajskou fotografií, která ale „může být zakódována 

způsobem,  který  bere  značný  ohled  na  hodnotový  systém“,24 ekonomický  trend  pak 

popisuje  jako  komodifikaci  žurnalistiky,  kterou  způsobila  „potřeba  sdělovacích  

prostředků prodávat své produkty (zprávy) na stále širším trhu“.25 McNair svůj výklad 

shrnuje do tří tezí: objektivita je oddělení faktů od názorů,  vyvážený záznam a popis 

diskuze, potvrzení žurnalistických výroků odvoláním se na příslušné autority.26

Zezábavňování  zpravodajství  tedy můžeme dokladovat  hluboko do minulosti. 

Pokud se ale zaměříme na nedávnou historii, pak vidíme, že v konceptu zpravodajského 

paradigmatu  se  zezábavňování  dostává  či  může  dostávat  do  střetu  se  základními 

požadavky na tvorbu mediálního zpravodajského textu. Je proto nutné detailněji popsat, 

jak infozábava konkrétně proměňuje zpravodajské paradigma. 

1.1. Rysy infozábavy a důležitost kontextu 
Jak zábava proniká do zpravodajského paradigmatu, lze postihnout konceptem 

takzvané  infozábavy  (anglicky  infotainment,  německy  Infounterhaltung).  Samotný 

termín  infotainment  je  kombinací  anglických  slov  „information“,  informace,  a 

„entertainment“,  zábava.  Čeští  autoři,  kteří  se  v  odborných  periodikách  fenoménem 

22 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 68. ISBN 80-7178-840-6.
23 MCNAIR, Brian, ref. 22, s. 69.
24 MCNAIR, Brian, ref. 22, s. 70.
25 MCNAIR, Brian, ref. 22, s. 70.
26 MCNAIR, Brian, ref. 22, s. 71.
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zabývají, zůstávají buď u anglického termínu,27 nebo používají kalk infozábava.28 V této 

práci  budu  i  nadále  používat  termín  infozábava.  Infozábavou  se  nejčastěji  rozumí 

obecný trend v médiích,  především ve zpravodajství,  kde je při výběru a zpracování 

zpráv  zdůrazňováno  vedle  informační  hodnoty  i  poutavé  zprostředkování  příjemci 

mediálního sdělení. Žádný autoritativní výčet rysů infozábavy není možné v odborné 

literatuře  najít.  Zde  proto  uvádím přehled  rysů  infozábavy,  které  nabízejí  ve  svých 

výčtech autoři uvedení v poznámce. 

Pro větší přehlednost můžeme odlišit u infozábavy její formální rysy: 

1. v periodikách se zkracují texty, 

2. text ustupuje fotografii, 

3. zvětšují se titulky, 

4. v  audiovizuálním  vysílání  se  posouvají  takzvané  stand-upy  redaktorů  od 

referování o události k akci 

5. dramatizuje  se  živými  vstupy,  grafikou,  znělkami,  bezobsažným  předáváním 

slov mezi moderátory. 

Další rysy můžeme označit za obsahové: 

1. témata jsou lidsky jímavá s jednoznačnou pointou, 

2. interpretativní  zpravodajství  stírá  rozlišení  zpravodajského  a  publicistického 

žánru, 

3. titulky jsou spíše obrazné než faktické, 

4. stylistika  se  vyvíjí  k  většímu  užívání  přirovnání,  metafor,  personifikace, 

frazeologických obratů a ironie, perifráze pak opisem zastírá aktivní roli média v 

textu.29 

Jednoznačný výčet jednotlivých formálních a obsahových rysů infozábavy je ale 

nemožný. Zábavní vyznění je často závislé na kontextu a dosavadních zvyklostech – 

27 Například PRAVDOVÁ, Markéta. Infotainment, politainment, edutainment aneb K jazyku masových 
médií. Naše řeč. 2003, vol. 86, no. 4, s. 206–217. či PRAVDOVÁ, Markéta. Infotainment aneb Role 
zábavy v (multi)mediálním diskurzu. In POŘÍZKA, Petr; POLÁCH, Vladimír (eds.). Jazyky  
v kontaktu / jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 
2005. ISBN 80-244-1027-3.

28 JUNKOVÁ, Bohumila. Infozábava v současné psané publicistice. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Člověk-
jazyk-komunikace. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. 
ISBN 978-80-7394-075-1.   

29 Výčtový popis infozábavních postupů lze najít například u KOPÁČEK, Ondřej. Infozábava v 
současné žurnalistice. [rukopis] České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 
2007. či JIRÁK, Jan; MIČIENKA Marek et al. Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 
ISBN 978-80-7367-315-4. nebo POSPÍŠIL, Jan; ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Mediální výchova. 1. vyd. 
Kralice na Hané : Computer Media, 2010. ISBN 978-80-7402-022-3. či MLČOCH, Milan. Několik 
poznámek k nejazykovým a jazykovým prostředkům v současném bulvárním a tzv. seriózním tisku. 
Naše řeč. 2002, vol. 85, no. 5, s. 235-241.

8



například na časté používání metafor jsme více zvyklí ze sportovních stránek a pořadů 

než  z  politického  zpravodajství.  Stejně  tak  nelze  stanovit,  jaká  velikost  textu  či 

fotografie je „seriózní“, „infozábavní“ či „bulvární“.

Jako příklad infozábavy,  která je zřejmá až ze znalosti  kontextu a charakteru 

média,  je  možné  uvést  například  titulní  stránku  ekonomického  deníku  Hospodářské 

noviny z posledního vydání roku 2011, která začíná: 

„20 hvězdných okamžiků domácí politiky

ČEŠTÍ OSKAŘI 2011

Kategorie: Film roku

1. Marečku, podejte mi pero 

Bez debat světová senzace! Film po celém světě viděly již miliony lidí a během pár dní 

se stal globálním hitem. Autor se sice dlouhá léta netajil svým odporem k původní 

filmové předloze, ale nakonec v chilských exteriérech natočil své životní dílo.

2. Sedm

Kultovní thriller v kulisách české vlády popisuje na příkladech postupně odpadávajících 

ministrů sedm smrtelných hříchů: pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a 

lenost. Autoři si nechali otevřenou cestu k dalšímu dílu: obětí je prozatím jen šest, a tak 

se divák může pouze dohadovat, čí hlava se příště objeví v tajemném balíku...

3. Pouta

Tvůrci vhodně obsadili klíčové role záporáků: Martin Barták, světák Vít Bárta, který si  

o roli řekl výkonem ve vlastním snímku Já, padouch, a méně známý Vladimír Kotrouš 

typově přesně odpovídající mexickým desperátům tvoří vyrovnaný tým. Někteří kritici  

by však rádi viděli ještě hvězdnější sestavu.“30

Na  první  stránce  věnované  tradičně  zpravodajství  deník  v  tomto  případě 

satiricky shrnuje kauzy uplynulého roku jakoby v rámci udílení filmových cen. Ač text 

odkazuje na reálné kauzy – nepravosti v politice i ekonomice –, které redaktoři deníku 

během  roku  rozkrývali,  nyní  list  satiricky  vše  zezábavňuje  ironií  a  humorem 

pramenícím z přirovnání osudů reálných politiků a podnikatelů k filmovým zápletkám. 

Tento text je důkazem, že nelze stanovit závazný výčet obecně platných infozábavních 

postupů, protože často záleží na správném pochopení kontextu. 

30 NESIG. Čeští Oskaři 2011. Hospodářské noviny.  30. 12. 2011. s. 1.

9



1.2. Ohrožuje infozábava veřejnou sféru?
V oblasti  mediálních  studií  se  o  fenoménu  infozábavy  debatuje  v  různých 

souvislostech  –  od  deskripce  fenoménu  až  po  zkoumání  jeho  vztahu  ke  kvalitě 

komunikace ve veřejné sféře31. Švédský sociolog médií a veřejné sféry Peter Dahlgren 

spojuje nástup infozábavy s pádem „starého režimu v USA“ a „modelu veřejné služby v 

Evropě“ na televizním trhu v 80. letech ve prospěch „oslabení vládní regulace, zvyšující  

se absorpce televizního průmyslu v mezinárodní konglomeráty a nárůst satelitních a  

kabelových stanic“.32 Dahlgren z procesu komercionalizace vyvozuje: „Ačkoli základní  

napětí mezi informací a zábavou stále přetrvává, není možno se zbavit dojmu, že ostré  

hlasy bránící tradiční smysl informační novinařiny byly umlčeny spolu s posilováním 

pravidel televize jako průmyslu.“33 Schematizuje proměnu televize v rozlišení „starých“ 

a „nových“ televizních formátů (což je způsob, jakým je materiál definován, utvořen, 

strukturován a prezentován a který zahrnuje technologii, obsah, ekonomiku i publikum). 

Podle Dahlgrena televize před 80. lety nabízela tradiční zpravodajské vysílání, tradiční 

magazíny o veřejném dění,  novinářské talk  show či  dokumenty.  Dnes však televize 

upřednostňují  místo  tradičního  bulvarizující  zpravodajské  vysílání  se  zaměřením  na 

senzace, lidské příběhy, personifikaci, zločin a katastrofy. Talk show jsou definovány 

publikem v hledišti a jeho reakcemi, stále se mohou týkat veřejných politických témat, 

ale častěji mají co do činění s kontroverzními sociálními tématy z osobního života. Do 

infozábavních magazínů nepatří jen ranní vysílání, ale i odpolední a večerní formáty, 

kde  se  zábavní  segmenty  kombinují  s  tradičními  zpravodajskými  úseky. 

Transnacionální satelitní televizní stanice jako CNN se zaměřují na byznys, zábavu a 

rozhovory. Tendence k méně editování a vysílání „surového materiálu“ pak poskytuje 

silné zdání aktuálnosti.34 Britskou zkušenost popisuje sociolog médií inspirovaný tradicí 

kritické politické ekonomie James Curran a upozorňuje též na zásadní roli televize: „V 

60. a 70. letech přišla éra televize. Od 70. let zaznamenáváme pozoruhodnou revoluci  

nejen v technologii,  ale i obsahu vysílání. V této době si televize rychle utvořila své  

vlastní  formy  –  jak  vysílat  o  politice,  rozhovory,  dokumenty  i  hry  –  zcela  jiné  v  

31 Příkladem mnohostranosti přístupů může být například sborník  SCHOLL, Armin; RENGER, Rudi; 
BLÖBAUM, Bernd (eds.). Journalismus und Unterhaltung. 1. vyd. Wiesbaden : VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2007. ISBN 3531152912.

32 DAHLGREN, Peter. Television and the Public Sphere : Citizenship, Democracy and the Media. 1. 
vyd. London : Sage Publications, 1995, s. 49. ISBN 0803989237.

33 DAHLGREN, Peter, ref. 32, s. 49.
34 DAHLGREN, Peter, ref. 32, s. 54, 55.
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porovnání s předchozími styly rozhlasu či filmu.“35 Curran upozorňuje, že proměna se 

udála na pozadí čím dál výdělečnějších stanic oslovujících čím dál větší publikum: „V 

mnoha ohledech obrovské množství televizních diváků vytvářelo pro médium problémy.  

Vznikl neustálý tlak na vysílání programů, které přitáhnou co možná největší publikum 

a odradí co možná nejmenší počet diváků.“36 Podle  profesora komunikace indického 

původu  Daya  Kishana  Thussua z  Westminsterské  univerzity  se  importu  původně 

amerického  stylu  mediální  nabídky  neubránil  ani  evropský  kontinent  s  odlišnou 

představou o poslání médií: „Ačkoli je západní Evropa kolébkou vysílání veřejné služby,  

i  zde  se  projevila  tendence  odstoupit  od  agendy  zpravodajství  veřejné  služby,  tedy  

privilegování  informací  a vzdělávání  nad zábavní  hodnotou zpráv.  Posun směřuje  k  

trhem  určovanému  zpravodajství  v  ´tabloidizované´  podobě  i  s  důrazem  na 

spotřebitelský žurnalismus, sport a zábavu.“37

Od  prvních  kritik  proměny  nabídky  televizních  stanic  se  téma  infozábavy 

rozšířilo  do  úvah o  celé  dnešní  mediální  nabídce  a  v  roce  2007 se Thussu  pokusil 

infozábavu  komplexně  definovat  jako  fenomén  „globalizace  amerického  stylu 

televizního  žurnalismu určovaného sledovaností,  který  upřednostňuje  privátní  „soft“  

zprávy  (o  celebritách,  kriminalitě,  korupci  a  násilí)  a  jenž  je  prezentuje  formou 

spektáklu38 na úkor  zpráv o politických, občanských a veřejných událostech“.39 40 

35 CURRAN, James; SEATON, Jean. Power without Responsibility : The Press and Broadcasting in 
Britain. 6. vydání. London : Routledge. 2003, s. 193. ISBN 0415243904.

36 CURRAN, James, ref. 35, s. 193.
37 THUSSU, Kishan  Daya. News As Entertainment. The Rise Of Global Infotainment. 1. vyd. London : 

Sage Publications, 2008, s. 5. ISBN 0761968784. 
38 Pojem spektákl se pojí především s úvahami francouzského marxistického teoretika Guye Deborda, 

podle kterého kapitál kolonizoval životní prostor v takové míře, že dal vzniknout spektáklu, falešné 
reprezentaci skutečnosti utvářející identifikační vzory, potřeby i životní čas jedinců: „Veškerý život 
společností, v nichž vládnou moderní podmínky produkce, se jeví jako obrovská akumulace 
spektáklů. Vše, co bylo dříve prožíváno přímo, se vzdálilo v reprezentaci. Obrazy, jež se odloučily od 
každého aspektu života, splývají ve společném toku, v němž jednota tohoto života již nemůže být 
znovu ustavena. Skutečnost, chápána dílčím způsobem, se rozvíjí ve své vlastní obecné jednotě, 
jakožto svébytný pseudosvět, jenž je výhradně předmětem nazírání.“ DEBORD, Guy. Společnost  
spektáklu. 1. vyd. Praha : Intu. 2007, s. 3.  ISBN 978-80-903355-5-4. 

39 THUSSU, Kishan  Daya, ref 37, s. 8.
40 Zde je nutné dodat, že téma infozábavy není předmětem debaty jen akademiků. Ve veřejné debatě je 

téma infozábavy také přítomné. Například v roce 2009, když Rada ČT volila generálního ředitele 
České televize, kandidáti na post často dávali do souvislosti toto médium a infozábavu. Zatímco 
kandidátka Kateřina Fričová infozábavu v ČT kritizovala kvůli příklonu k zábavě, jiná kandidátka 
Jana Bobošíková by také infozábavu omezila, ale na úkor ještě schématičtějšího zpravodajství: „´Ne 
všechno je podle mého vidění světa, něco je infotainment, ale Nova dokáže přímočaře dotáhnout 
problém lidem do obýváků. … Hlavní zpravodajská relace má poskytnout člověku, jenž se po pěti 
týdnech vrátil ze zahraničí, informaci o událostech a jejich dopadech na každodenní život. Pokud ta 
zpravodajská relace taková není, tak není dobrá.´“ (NESIG. Jana Bobošíková : Dopis stovky umělců 
proti volbě ředitele ČT je pro mě déja vu. Digizone.cz [online]. 10. 7. 2009 [cit. 2012-01-02]. 
Dostupné z WWW <http://www.digizone.cz/clanky/jana-bobosikova-dopis-stovky-umelcu-proti-
volbe/>.) 
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Všechny  přístupy  k  pronikání  zábavy  do  zpravodajství  vlastně  jen  v  mnoha 

obměnách variují dva obecné přístupy k otázce, jaký vliv může mít pronikání zábavy do 

zpravodajství  na  veřejnou  sféru:  buď  přístup  racionálně-kritický,  či  demokratizační 

(populární).  Teoretik  komunikace  a  veřejné  sféry  Hannu  Nieminen  z  Helsinské 

university  naznačuje,  kdo  byly  hlavní  dvě  figury,  z  jejichž  myšlenek  se  tyto  dva 

přístupy  v  posledních  dekádách  konstituovaly  –  německý  filozof  a  sociolog  Jürgen 

Habermas  a  britský  literární  vědec  Raymond  Williams:  „Habermas  odvozuje  svůj  

koncept  komunikace  z  kantovské  představy  racionálně-kritického  utváření  rozumu,  

takže ve shodě s tím je komunikace viděna jako funkce kritické veřejné sféry otevřené  

občanům.  Významy  jsou  konstruovány  v  procesu  komunikace  a  skrze  něj.  Z  toho  

vyplývá,  že komunikace je v zásadě nezprostředkovaná a osobní z  podstaty,  tedy že 

potřebuje fyzickou účast participantů. Ani při nejlepším nemohou masová média sloužit  

jinak než jen jako prostředky (umělé) extenze promluvy přes omezení místa a času. To 

dává  technickou  a  pasivní  roli  všem  zprostředkovaným  formám  komunikace.  Pro 

Williamse je koncept  komunikace osvojený z literární tradice,  která vidí  komunikaci  

jako akt sdílení (před-vytvořených) významů mezi členy veřejnosti, v první řadě je to  

proces šíření, ne rozmýšlení. V moderních společnostech je komunikace vždy závislá na 

zprostředkování.  Masová  média  jsou  nezbytnou  a  aktivní  částí  demokratického 

procesu.“41 Raymond Williams a Jürgen Habermas sdíleli názor, že nástup masových 

médií  měl  emancipační  sílu,  v  normativním výkladu  tohoto  jevu  se  však  lišili.  Pro 

Habermase to byl v podmínkách poválečné německé politiky další prostředek politické 

a ideologické manipulace ideálem racionálně-kritické debaty ve veřejné sféře. Oproti 

tomu  literární  kritik  Williams  spatřoval  v  nástupu  masových  médií  té  doby 

demokratizaci politiky a příležitost pro působení kulturních pracovníků (intelektuálů).42

V evropských normách, které můžeme spatřit v politické regulaci médií veřejné 

služby, se prosadil spíše první přístup – racionálně-kritický. Z něj vycházejí regulatorní 

představy  o  objektivitě  a  vyváženosti  definované  jako  absence  prohřešků  proti 

racionálně-kritické  debatě.  Kritici  Habermase však upozorňují  na jeho idealizovanou 

představu veřejné sféry.  Ta podle něj  vyrůstá  z elitní  literární  kritiky moralizujících 

týdeníků 17. a počátku 18. století. „Dělící linie mezi státem a společností, která je v naší  

souvislosti základní, odděluje také veřejnou sféru od soukromé oblasti. Veřejná oblast  

se omezuje na veřejnou moc. ... Do soukromé oblasti je zahrnuta i vlastní ´veřejnost´,  
41 NIEMINEN, Hannu. Communication and democracy. Habermas, Williams and the British case. 1. 

vyd. Helsinki : Finnish Academy of Science and Letters, 1997, s. 15, 16. ISBN 951-41-0824-8.
42 NIEMINEN, Hannu, ref. 41, s. 17.
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neboť je veřejností  soukromých osob. Uvnitř  oblasti,  která je  vyhrazena soukromým 

osobám,  proto  rozlišujeme  soukromou  sféru  a  veřejnost.  Soukromá  sféra  zahrnuje 

občanskou společnost  v  užším slova  smyslu,  tedy  oblast  směny zboží  a  společenské  

práce: patří do ní rodina se svou sférou intimity. Politická veřejnost vyrůstá z veřejnosti  

literární:  prostřednictvím  veřejného  mínění  plní  funkci  prostředníka  mezi  státem  a  

potřebami společnosti.“43 Habermasovy úvahy implicitně předpokládají, že tyto debaty 

ve veřejné sféře měly potenciál ovlivnit institucionální moc. „Občanskou veřejnost lze 

předně chápat jako sféru soukromých osob shromážděných v publikum. Tyto soukromé  

osoby se okamžitě domáhají vrchnostensky reglementované veřejnosti jako opozice vůči  

samotné veřejné moci, aby se s ní střetly o všeobecná pravidla styku ve sféře směny  

zboží  a  společenské  práce,  tedy  ve  sféře,  která  je  v  zásadě  privatizovaná,  má však 

veřejný  význam.  Prostředek  tohoto  střetu  je  specifický  a  nemá  v  dějinách  žádný  

precedens: je jím veřejné rozvažování.“44 

Takto konstituovaná veřejná sféra však vzbuzuje i kritiku. Americký sociolog 

Michael  Schudson  patří  mezi  ty,  kteří  Habermasovu  představu  zcela  odmítají  jako 

idealizovanou  a  ahistorickou,  protože  pochybují  že  by kavárenská  diskuze  kdy byla 

hlavním proudem politické  aktivity  veřejnosti:  „Politicky  orientované  nepokoje  byly  

vždy  mnohem  častější   formou  politické  aktivity  než  učená  diskuze  o  politických 

principech.“45 Jiné  kritiky  si  všímají  dílčích  problémů  v  tomto  konceptu.  Britský 

sociolog médií a moderních společností John B. Thompson tyto výtky přehledně shrnul. 

Za jednu z  nejčastějších výtek označuje  úzké a idealistické  vymezení  veřejné sféry: 

„Habermas  soustředil  pozornost  na  buržoazní  sféru,  takže  měl  sklon  zanedbávat  

význam dalších podob veřejného života a aktivit, které v Evropě v 17., 18. a 19. století  

existovaly.“46 Druhá námitka spočívá v tom, že kdyby se Habermas zaměřil i na jiné než 

elitní buržoazní týdeníky, už tehdy by musel uznat zbožní podstatu tisku a z ní plynoucí 

senzacechtivost  a  obhroublost,  které  veřejné  sféře  ke  zrodu rozhodně nepomáhaly.47 

Třetí slabina Habermasova výkladu se týká faktu, že veřejná sféra je svou podstatou 

43 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. 1. vyd. Praha : Filosofia, 2000, s. 91. ISBN 
80-7007-134-6.  

44 HABERMAS, Jürgen, ref. 43, s. 87.
45 SCHUDSON, Michael. The power of news. 1. vyd. Cambridge : Harvard University Press, 1996, s. 

203. ISBN 0674695879. 
46 THOMPSON, John B. Média a modernita : sociální teorie médií. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004, s. 

62. ISBN 80-2460-652-6.
47 THOMPSON, John B., ref. 46. s. 62.
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omezená:  „Je  zjevné,  že  Habermas  pojímá  tento  model  jako  jakousi  idealizaci  

skutečných historických procesů.“48 

Uvedené námitky vůči habermasovské koncepci přesvědčivě vytýkají  elitnost, 

idealizaci  a  opomenutí  vulgárnějších  způsobů,  jimiž  se  ve  společnosti  tvoří  veřejný 

názor,  tedy  i  roli  zábavního  mediálního  předvedení.  Přesto  k  mediálním  normám 

přistupujeme  stále  spíše  skrze  Habermasův  (manipulovaný)  ideál  racionálně-kritické 

debaty ve veřejné sféře, než skrze Williamsem zdůrazněné šíření sdělení a příležitost 

pro demokratizaci politiky.49

Z  toho  plynou  dalekosáhlé  normativní  přístupy  k  mediálním  produktům. 

Mediolog se zaměřením na populární kulturu John Fiske na tuto dosavadní kategorizaci 

útočí:  „Běžné  dělení  televizního  programu  na  informace  a  zábavu  s  sebou  nese  

představu, že informace je objektivní, pravdivá, vzdělávací a důležitá, zatímco zábava je  

oproti tomu subjektivní, smyšlená, eskapistická, triviální a často škodlivá. V důsledku je 

informace  posuzována  jako  prostředník  ´dobré´  televize  a  zábava  ´špatné´  televize,  

zábava  tak  znamená  porušení  standardů,  pokles  k  něčemu  nízkému.  Pokud  tuto  

zjednodušenou opozici domyslíme do logických důsledků, pak vždy čelíme výběru mezi  

dobrou, přesnou, odpovědnou televizí,  která může být neoblíbená, a televizí  špatnou,  

prohřešující se, neodpovědnou, kterou lidé chtějí ve skutečnosti sledovat.“50

Podobně kulturolog a sociolog z univerzity v Loughborough Jim McGuigan se 

zasazuje  o  redefinici  Habermasova  vztahu  politické  sféry  k  literární.  McGuigan  ji 

aktualizuje,  zahrnuje  do  ní  současná  populární  média  a  celou  šíři  dnešních  médií  a 

prosazuje nový koncept veřejné sféry, který nazývá kulturální: „Tento koncept odkazuje  

k  vyjádření  politických,  veřejných  i  osobních  témat  v  soutěživém  prostředí  skrze 

afektivní  (estetické  a  emocionální)  prostředky  komunikace.“51 Autor  se  v  obhajobě 

seriálové a  jiné populární  produkce podobně jako Habermas  vztahuje  k historickým 

příkladům, odkazuje ale k melodramatu 19. století, které zobrazovalo morální problémy 

a společenská témata. Melodrama nemá jen zábavní funkci, ale i funkci vzdělávací, což 

platí podle autora i pro bulvární média dneška. „Poučení není však ani tak kognitivní  

(nemá co dělat s věděním), ale emocionální (týká se citů). Proto je sentimentální spíše  

než  kritické,  ale  přesto  poučné.  Podle  norského  profesora  komunikace  Josteina 

Gripsruda má sentiment své místo ve veřejné debatě. Tento argument je možná příliš  
48 THOMPSON, John B., ref. 46. s. 63.  
49 THOMPSON, John B., ref. 46. s. 17.
50 FISKE, John. Reading the popular. Reprint. London : Routledge, 1997, s. 185. ISBN 041507875X.
51 MCGUIGAN, Jim. The Cultural Public Sphere. European Journal of Cultural Studies. 2005, vol. 8, 

no. 4, s. 427.
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útočný pro ryzí habermasiány, kteří jsou zaujati racionálně-kritickou debatou a jsou  

pohoršeni rušivými rozptýleními, infozábavou a dalšími porušeními.“52  

Z  tohoto  pohledu  pak  autorovi  logicky vzniká  šíře  různých  přístupů,  jakými 

populární  emocionální  mediální  produkty (například  seriály)  mají  vliv  na  politickou 

sféru: mohou být nekriticky populistické, radikálně subverzivní či kriticky zasahující. 

Habermasovu původní představu výhradně racionálně-kritické veřejné sféry se 

tak mnoho autorů snaží doplnit i o jiné formy rozvahy ve veřejné sféře. Problém však 

nastává,  když  chceme  do  této  duality  kriticko-racionálních  a  demokratizačních 

(populárních)  normativních  přístupů  zařadit  současné  infozábavní  postupy  médií. 

Stojíme  totiž  často  na  rozhraní  obou přístupů.  Mediologové  z  londýnské  University 

College  Peter  Lunt  a  Paul  Stenner  proto  přišli  při  svém  výzkumu  talk  show  s 

konceptem,  který  považuji  za  velmi  významný  nejen  metodologicky  pro  analýzu 

mediálních produktů, ale i pro vyjasnění norem, které společnost vůči médiím uplatňuje. 

Při výzkumu kontroverzních talk show odmítli vydělit tyto sledované debaty z veřejné 

sféry, protože zjistili, že svým způsobem mohou přispívat k veřejné debatě.

Pro svoji myšlenku ve zjevné opozici  vůči racionálně-kritické habermasovské 

veřejné  sféře  zavedli  termín  emocionální  veřejné  sféry.  Zde  je  možné  vyjádřit  své 

emoce, upozorňují i na důležitou skutečnost, že takto se mohou vyjádřit i hlasy jinak v 

racionálně-kritické debatě upozaděné. Autoři se řečnicky ptají, kde jinde se ve veřejném 

prostoru může střetnout politik s hospodyní. „Taková show má demokratizační aspekt  

ne kvůli ctnosti, že by nabízela příležitost k diskuzi, ale přesně naopak: vytváří novou  

kombinaci lidí, kteří normálně žijí oddělené životy a nyní se mohou vyjádřit k tématům,  

která je zajímají a týkají se jich.“53 Autoři chtějí obhájit názor, že je zde stále nějaká 

užitečnost debaty o veřejné sféře jako rámci pro analyzování talk show, dokonce i když 

přijmeme,  že  emocionální  vyjadřování  a  konflikt  jsou  hlavními  rysy  takových 

programů:  „The  Jerry  Springer  Show  je  emocionální  sféra,  která  je  podobná  

racionálně-kritické veřejné sféře tak,  že pobízí  a podněcuje a reflektuje  emocionální  

konflikt ve veřejném kontextu.“54 Nově tak definují ústřední cíl některých infozábavních 

programů a médií: „Spíše než ideální mluvní situací je The Jerry Springer Show ideální  

konfliktní situací.“55

52 MCGUIGAN, Jim, ref. 51, s. 433.
53 LUNT, Peter; STENNER, Paul. The Jerry Springer Show as an emotional public sphere. Media,  

Culture and Society. 2005, vol. 27, no. 1, s. 61.
54 LUNT, Peter; STENNER, Paul, ref. 53. s. 63.
55 LUNT, Peter; STENNER, Paul, ref. 53. s. 75.
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Z amerického prostředí lze v rámci tohoto přístupu vysledovat značný zájem o 

show  osobností  jako  o  infozábavu  s  vlivem  na  politickou  komunikaci.  Například 

mediologové Patricia Moyová,  Michael Xenos a Verena Hessová usuzují,  že pořady 

typu  Show Oprah jsou čím dál  důležitějším zdrojem informací  pro některé  skupiny 

obyvatel a mohou před volbami u některých diváků ovlivnit jejich voličské chování.56 

Tento  směr  výzkumu  infozábavy ale  samozřejmě  problematizuje  výhradní  zaměření 

zkoumání  pronikání  zábavy  pouze  na  zpravodajské  mediální  útvary.  Američtí 

výzkumníci  tím  ale  jen  reflektují  měnící  se  realitu  USA.  Některé  dosud  výhradně 

zábavní mediální formáty se v procesu posilování  vlivu médií  na společnost mění  v 

podstatný informační  zdroj  a  nelze je opominout  při  popisu infozábavy.  Studie Pew 

Research Center for the People and the Press z roku 2004 ukázala, že 61 procent lidí ve 

věku  18  až  26  let  někdy  získalo  zpravodajské  informace  o  prezidentské  kampani 

primárně ze zábavních televizních programů jako Saturday Night Live nebo The Daily 

Show with Jon Stewart či z nočních talk show The Tonight Show with Jay Leno nebo 

Late Show with David Letterman.57 Harvardský profesor globální komunikace Matthew 

Baum58 proto souhrnně pro zábavní zpravodajská show, zábavní talk show, ranní show a 

politická  komediální  show  zavedl  označení  lehká  zpravodajská  média  („soft  news 

media“).  Tím se  ovšem značně  rozšiřuje  význam označení  zpravodajství.  Americké 

výzkumy  ale  dokazují,  že  dnešní  média  necharakterizuje  jen  zezábavňování 

zpravodajství, ale i „zezpravodajštění“ zábavy, což vytváří mnohé hybridní formáty, a 

uchopení  popisu  pronikání  zábavy  do  zpravodajství  pouze  v  rámci  tradičního 

zpravodajství  by  proto  bylo  chybné.  V  této  práci  proto  budu  uplatňovat  koncept 

zpravodajského paradigmatu  nejen  na  tradiční  zpravodajství,  jako  jsou zpravodajské 

stránky  deníků  či  audiovizuální  večerní  zpravodajské  relace,  ale  v  odůvodněných 

případech i na mediální obsahy, které Baum popisuje jako lehká zpravodajská média.

Koncept  emocionální  veřejné  sféry59 Lunta  a  Stennera,  který  vedle  tradiční 

duality kriticko-racionálních a demokratizačních (populárních) normativních přístupů k 

veřejné  sféře  působí  prostřednictvím  podněcování  a  reflektování  emocionálního 

konfliktu  ve  veřejném  kontextu,  může  být  považován  habermasiány  za  pouhou 

56 MOY, Patricia; XENOS, Michael A.; HESS, Verena K. Communication and Citizenship : Mapping 
the Political Effects of Infotainment. Mass communication & society. 2005, vol. 8, no. 2, s. 111-131. 

57 SHARMA, Rekha. Your Moment of Zen?: Exploring the Possibility of Political Enlightenment via 
Infotainment. Ohio Communication Journal. 2008, vol 46, s. 95-108.

58 BAUM, Matthew A. Soft news and political knowledge: Evidence of absence or absence of evidence? 
Political Communication, 2003, vol. 20, no. 2, s. 173-190.

59 LUNT, Peter; STENNER, Paul, ref. 53, s. 61.
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nepřijatelnou  obhajobu  zábavních  show,  ale  přesvědčivě  ukazuje  šíři  současného 

rozvažování  ve  veřejné  sféře.  K  samotnému  konceptu  emocionální  veřejné  sféry 

můžeme  přistupovat  několikerým  způsobem.  Emocionální  veřejnou  sféru  může 

pesimista považovat jen za degenerativní pozůstatek racionálně-kritické sféry a jejich 

vztah  za  vztah  vzájemné substituce.  Pak by vztah  veřejné sféry a  zábavy mohl  být 

vyjádřen takto:

Kritická veřejná 

sféra

Emocionální veřejná 

sféra

Zábava

Definována jako Ideální mluvní 

situace

Ideální konfliktní 

situace

Ideální emocionální 

situace
Příklady  – Zpravodajství, 

publicistika

Některá talk show, 

většina seriálové a 

filmové produkce 
(Tab 1: Návrh dělení veřejných sfér a zábavy)

 

 Optimistický přístup Lunta a Stennera však umožňuje koexistenci racionálně-

kritické i emocionální veřejné sféry. Pak by dělení mohlo vypadat takto:

Kritická veřejná 

sféra

Emocionální veřejná 

sféra

Zábava

Definována jako Ideální mluvní 

situace

Ideální konfliktní 

situace

Ideální emocionální 

situace
Příklady Zpravodajství „Lehká 

zpravodajská 

média“ 

Některá talk show, 

většina seriálové a 

filmové produkce 
(Tab 2: Návrh dělení veřejných sfér a zábavy)

Dělení  vyplývá  z  přibližování  se  třem strategiím  mediálních  produktů.  Buď 

tvůrci směřují své úsilí k ideální  komunikační situaci, která předpokládá objektivitu a 

pravdivost  použitých  informací,  vyváženost  v  rovném přístupu  aktérů  k  debatované 

situaci.  Výsledkem  je  pak  racionálně-kritická  debata,  jejíž  výsledek  přijímáme  dle 

splněných  nároků  na  objektivitu,  pravdivost  a  vyváženost.  Opakem je  směřování  k 

ideální zábavní situaci, která má za cíl pobavit a uvolnit bez jakéhokoli posunu našeho 
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názoru  ve  společenské  sféře.  Mezi  nimi  ale  můžeme  konstituovat  ideální  konfliktní 

situaci aktérů. Konfliktů samozřejmě v seriálech vidíme více než dost, nejedná se však v 

drtivé  většině  o  konflikty,  které  by  nějak  měnily  náš  názor  na  reálné  společenské 

problémy. Ideální konfliktní situace v médiích je taková, která se nás dotýká, burcuje 

nás a prostřednictvím jejího sledování měníme svůj názor ve veřejné sféře. 

Koncept  emocionální  veřejné  sféry  jako  radikálního  protikladu  Habermasova 

pojímání racionálně-kritické veřejné sféry jsem uvedl jako provokativní příklad nových 

normativních  přístupů,  s  nimiž  se  dá  k  popisu  projevů infozábavy ve  veřejné  sféře 

přistupovat. Název kapitoly zní „Ohrožuje infozábava veřejnou sféru?“ Odpověď na ni 

ale  nemůže  zaznít,  pokud  si  neujasníme,  o  jak  definované  veřejné  sféře  vlastně 

mluvíme.  Infozábava  nás  nutí  ke  snaze  redefinovat  škálu  dosavadních  normativních 

představ a pobízí k posunu v odborné reflexi celého jevu.  Předmětem této práce proto 

nyní  musí  být  ukotvení  infozábavy  v  rámci  měnících  se  vztahů  médií  a  politiky  a 

postupující  komercionalizace,  následně  pak  soustředění  se  na  problém  v  českých 

reáliích a po zhodnocení konkrétních projevů pronikání infozábavy vyhodnocení, v jak 

ukotvené veřejné sféře infozábavu lze v českých podmínkách vlastně vnímat.

1.3.  Infozábava jako produkt měnících se vztahů médií a 
politiky

Infozábava je především proces, který probíhá v kontextu sociální změny. Bez 

uvědomění si proměny společnosti by nebylo jasné, proč vlastně infozábavní produkty 

vznikají.  V  publicistickém  diskurzu  je  společenská  změna  u  tématu  infozábavy 

reflektována. Například: „Většina má nesporně zájem o ´infotainment´ a odmítá příliš  

složitá  nebo zdánlivě  odtažitá  témata.  Výsledkem je  kompromis,  tj.  více  nebo méně  

povedená kombinace zábavy a informace.“60 V oblasti mediálních studií se k sociální 

změně  neobecněji  váže  pojem  medializace/mediatizace.  Švédský  profesor  politické 

komunikace  Jesper  Strömbäck  připomíná,  že  „v  literatuře  se  často  koncepty  

mediatizace (mediation)  a medializace (medialization)  zaměňují  a označují  přibližně 

stejný fenomén a proces“.61  

V  Česku  se  k  tomu  přidává  i  terminologická  nejasnost:  „Výraz  medializace 

poněkud  nešťastně  označuje  dva  související,  leč  odlišné  jevy:  1.  Používá  se  pro 
60 ROBEJŠEK, Petr. Každá společnost má taková média, jaká si zaslouží. Respekt. 12. 3. 2001. s. 2. 
61 STRÖMBÄCK, Jesper. Four Phases of Mediatization : An Analysis of the Mediatization of Politics. 

The International Journal of Press/Politics. 2008, vol. 13, no. 3, s. 207. 
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modernizační sociální proces vyznačující se rostoucím podílem komunikačních aktivit  

zprostředkovaných (mediovaných) masovými a síťovými médii a stále výraznějším (až 

nezastupitelným) podílem těchto médií na vnitřní soudržnosti společnosti. 2. Označuje  

proces uchopení a zpracování nějakého podnětu médii. Pro odstranění dvojznačnosti se 

někdy v českém prostředí v prvním významu používá výraz mediatizace, ten však má již 

své  místo  v  terminologii  mezinárodního  práva.“62 V  této  práci  přesto  budu  výraz 

mediatizace  používat,  abych jasně odlišil  tento termín  od druhého uváděného (a i  v 

běžné komunikační praxi užívaného) významu medializace ve smyslu zprostředkování 

médii.

Koncept mediatizace jako sociální teorie nově zpracoval v 90. letech sociolog 

médií Thompson a další mediologové tento koncept dále rozpracovali.  Významně ho 

vyjasnili  především profesor  mediálních  studií  na univerzitě  v  Oslu Knut  Lundby a 

dopad  tohoto  konceptu  na  politiku  pak  italsko-německý  tým  mediologů  Gianpietro 

Mazzoleni  a Winfried Schulz.63 Zásadní argument  teorie tkví  ve vzájemné závislosti 

veřejného konzumerismu a tržní orientace médií, což se dá vyjádřit cirkulací v procesu:

veřejná poptávka → tržní orientace  → mediatizace64

Koncept  mediatizace  vytváří  dva  hlavní  okruhy otázek  (navzájem však  úzce 

souvisejících): Jednak ve vztahu ke kvalitě veřejné sféry a její případné krizi, ale také k 

analýze samotného procesu posilování mediálního zprostředkování. Zde jde především 

o vzájemný poměr mediální a „žité“ reality s odkazem na sociálně konstruktivistické 

přístupy k médiím.65

Německý sociolog médií Schulz tvrdí: „Základním předpokladem mediatizace je  

to, že technologické,  sémiotické a ekonomické charakteristiky masových médií  ústí  v 

problematické závislosti, nucení a přehánění.“66 Rozlišuje čtyři procesy sociální změny, 

62 JIRÁK, Jan. Diskuse o užívání spisovné češtiny z hlediska medializace veřejné a soukromé 
komunikace. Naše řeč. Ústav pro jazyk český AV ČR. 2006, vol. 89, no. 1, s. 15-21.

63 Podrobně ve sborníku LUNDBY, Knut (ed). Mediatization. Concepts, Changes, Consequences. 1. 
vyd. New York : Peter Lang, 2009. ISBN 978-1-4331-0562-3. Dále pak například MAZZOLENI, G.; 
SCHULZ, W. “Mediation” of Politics: A Challenge for Democracy? Political Communication. 1999, 
vol. 16, no. 3, s. 247-261. či STRÖMBÄCK, Jesper. Four Phases of Mediatization : An Analysis of 
the Mediatization of Politics. The International Journal of Press/Politics. 2008, vol. 13, no. 3, s. 228-
246. 

64 LILLEKER, Darren G. Key Concepts In Political Communication. 1. vyd. London : Sage, 2006. s. 
118. ISBN 1412918316.

65 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha : Portál, 2006, s. 11. ISBN 80-7367-096-8. 
66 SCHULZ, Winfried. Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. European Journal of  

Communication. 2004, vol. 19, no. 1, s. 87.
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které média ovlivňují. Jde o rozšiřování (extenzi), nahrazování (substituci), překrývání 

(amalgamaci) a přizpůsobování (akomodaci).67

Mediatizace tak ve vztahu k infozábavě představuje dva procesy:

Za  prvé:  Stáváme  se  stále  více  závislými  nejen  na  informacích,  které 

prostřednictvím médií konzumujeme, ale i na jejich významech. Naše dnešní zkušenost 

je  v  rostoucí  míře  mediální.  Zde  leží  zásadní  podmínka  dnešního  růstu  takzvané 

infozábavy.  

Za druhé: Protože média v rostoucí míře zprostředkovávají nejen informace, ale i 

naši neprožitou zkušenost, z mediálních sdělení se stává amalgám informací, emocí a 

snahy  portrétovat  aktéry  tak,  aby  saturovaly  naše  zkušenosti,  které  nám  chybí  z 

každodenního života.  

Radikálně  efekty  mediální  zkušenosti  popisují  v  USA  působící  sociologové 

Daniel  Dayan a Elihu Katz.68 Podle  nich historické události  (olympijské  hry,  svatba 

prince Charlese a Diany, pohřeb J. F. Kennedyho atd.) mohou tím, že jsou přenášeny v 

přímém přenosu, měnit charakter společnosti. Stanovují pak přehled účinků: mediální 

události  udělují  status  instituci;  mediální  události  se  soustředí  na  veřejné  mínění; 

mediální  události  mohou  ovlivnit  veřejné  mínění  povzbuzením  nebo  pohlcením; 

vyjádření  preferencí,  hodnot  a  názorů;  mediální  události  mohou  vyústit  ve  změnu 

postojů značné důležitosti; mediální události tříbí latentní trendy ve veřejném mínění, 

dávají  hlas  předtím  neartikulovaným  či  spícím  návrhům;  mediální  události  mohou 

někdy  sloužit  jako  katalyzátor  neočekávaných  sociálních  hnutí;  mediální  události 

ovlivňují mezinárodní obrazy společnosti, odkud pocházejí.69

Proces  mediatizace  úzce  souvisí  i  se  starším  konceptem  mediální  logiky. 

Koncem 70. let jej američtí sociologové vlivu médií na společnost David Altheide a 

Robert Snow popsali jako to, „jak je materiál organizovaný, styl, kterým je prezentován,  

zaměření  či  zdůraznění  určitých  charakteristik  či  chování  a  logika  mediální  

komunikace.“70 Dánský  profesor  filmových  a  mediálních  studií  Stig  Hjarvard  pak 

popisuje vztah mediální logiky k mediatizaci:  „Mediatizace může být považována za 

dvousměrný proces pozdní modernity, ve kterém média na jednu stranu vystupují jako  

nezávislé instituce s vlastní  logikou a ostatní  sociální  instituce ji  musí přijmout.  Na 

67 SCHULZ, Winfried, ref. 66, s. 88, 89.
68 DAYAN, Daniel; KATZ, Elihu. Media events : the live broadcasting of history. 1. vyd. Cambridge, 

London : Harvard University Press, 1992. ISBN 0674559568.
69 DAYAN, Daniel; KATZ, Elihu, ref. 68, s. 199, 200.
70 ALTHEIDE, David L.; SNOW, Robert P. Media Worlds in the Post journalism Era.  1. vyd. New 

York : Aldine de Gruyter, 1991. ISBN 0-202-30377-2. 
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druhé straně jsou média zároveň integrální částí jiných institucí, jako je politika, práce,  

rodina, náboženský život, a to v té míře, v jaké jsou tyto činnosti konány vzájemně či  

prostřednictvím masových médií.“71

Oproti tomu logika politiky se řídí „kolektivním a autoritativním rozhodováním 

stejně jako implementací politických rozhodnutí“.72 K základní charakteristice náleží: 

alokace moci, stranictví,  rozhodování o politikách, debata o politikách, implementace 

rozhodování a důvěryhodnost výkonu moci.73  Švédský profesor politické komunikace 

Jesper  Strömbäck  mediatizaci  politiky  popisuje  jako  střet  těchto  logik  a  přichází  s 

termínem mediální intervencionismus: „Mediální intervencionismus odkazuje ke stylu  

reportování  o politice  s  důrazem na mediální  výkon,  ve kterém novináři a mediální  

hráči se čím dál více stávají tvůrci zpráv na úkor politiků a dalších sociálních hráčů.  

Může to být vykládáno jako profesionálně motivované chování novinářů s cílem zvýšit  

svůj  vliv,  autoritu  a  prestiž.  A  v  konečném  důsledku  i  kontrolu  na  zpravodajským  

obsahem.“74  

 Němečtí historici médií Jürgen Wilke a Carsten Reinemann ukazují posilování 

mediální logiky na úkor té politické na nejexponovanější době ve vztahu mezi médii a 

politikou  –  tedy  v  čase  předvolebních  kampaní  –  v  USA i  v  Německu.  Posilování 

některých  trendů  zdůrazňují  během  celé  druhé  poloviny  20.  století:  speciálně  pak 

personalizaci,  negativismus  a  interpretativnější  pokrývání  události  spolu  s  klesající 

autenticitou.75 

Americko-britská  dvojice  teoretiků  médií  Blumler  a  Kavanagh  se  pokusila 

rovnou určit  několik  fenoménů v sociálním řádu poválečné západní  civilizace,  které 

vedly  k  zásadní  proměně  vztahu  médií  a  politiky.  Mezi  tyto  fenomény  řadí: 

modernizaci,  individualizaci,  sekularizaci,  ekonomizaci,  estetizaci,  racionalizaci  a 

mediatizaci.76 Tvrdí, že vztah médií a politiky během půl století prošel třemi věky. V 

prvním byla  politická komunikace podřízena relativně silným a stabilním politickým 

institucím.  Ve druhém strany čelily mobilnějšímu elektorátu,  profesionalizovaly se a 

adaptovaly svou komunikaci na zpravodajské hodnoty a televizní formáty.  Ve třetím, 

71 HJARVARD, Stig. The Mediatization of Society - A Theory of the Media as Agents of Social and 
Cultural Change. Nordicom Review. 2008, vol. 29, no. 2, s. 105.

72 STRÖMBÄCK, Jesper, ref. 61. s. 213.
73 STRÖMBÄCK, Jesper, ref. 61. s. 213, 214.
74 STRÖMBÄCK, Jesper, ref. 61. s. 217.
75 WILKE, Jürgen; REINEMANN, Carsten. Do the Candidates Matter? European Journal of  

Communication. 2001, vol. 16, no. 3, s. 291-314  
76 BLUMLER, Jay G.; KAVANAGH, Dennis. The Third Age of Political Communication: Influences 

and Features. Political Communication. 1999, vol. 16, no. 3, s. 210, 211.
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stále se rozvíjejícím věku se pak v podmínkách nadbytku informačních kanálů politická 

komunikace přizpůsobila pěti způsoby: zdůraznila profesionální imperativy, zvýšily se 

soutěžní  tlaky,  nastoupil  antielitistický  populismus,  nastal  proces  „centrifugální 

diverzifikace“, tedy uspokojování co největšího počtu příjemců co nejširším spektrem 

nabídky, a změnily se postupy, jak lidé vnímají politiku.

Proměny logiky prezentace politického procesu si  všímá i  německý politolog 

Thomas Meyer, který tvrdí, že „aktéři politického systému nespoléhají na širokou škálu 

různých čtení  mainstreamových  mediálních  textů  různými  publiky.  Naopak ve  svých  

vlastních  médii  režírovaných  akcích  a  diskurzech  se  řídí  striktně  pravidly  

mainstreamových médií, jako kdyby ona fungovala jako rozhodující činitelé pro čtení  

publikem  a  následné  politické  chování.  Proto  je  krok  od  stranické  demokracie  k 

mediální  demokracii  krokem od pozorování  (většiny  populárních pravidel  masových  

médií  politickým  systémem)  k  dodržování“.77 Nová  forma  politiky,  tedy  mediální 

demokracie, se podle Meyera skládá z trojúhelníku, který zahrnuje mediální veřejnost, 

politické aktéry s exponovaným mediální profilem a permanentní zkoumání veřejného 

mínění.

V Africe a  Austrálii  působící  profesor  politické  komunikace  Eric  Louw také 

kritizuje nárůst mediálního managementu politických aktérů, kteří se snaží manipulovat 

médii ve svůj prospěch. V podrobné systémové analýze politického systému lze najít 

důležitý  popis  infozábavy  jako  výsledku  politické  taktiky  prostřednictvím  řízeného 

procesu: 

Politické záměry Řízení procesu Bombastická prezentace

Tři dimenze politiky „Elitní“ politika 
(připravovaná 
k doručení)

„Elitní“ politika 
(připravovaná 
k  plánování, doručení a 
výkonu)

„Masová“ politika (připravovaná k 
výrobě image a mýtů, které 
konzumují voliči)

Aktéři Kabinet
Pověření zaměstnanci
Byrokraté
Soudci
Intelektuálové 
Lobbisté 
Diplomaté

„Znalci“ z politických 
stran
Experti na pol. 
propagandu
Prostředníci
Expertní skupiny
Intelektuálové - „znalci“

Novináři
Kulturní průmysl
Výzkumníci veř. mínění
Učenci a komentátoři

Výstup Výstup jako„podstata“
Přidělování zdrojů
Právní normy
Násilí (vnitřní)

Výstup jako „plánování a 
koordinace“ Vynalézání 
přesvědčení a ideologií
Vynalézání identity

Výstup jako „výroba image“
Politici jako celebrity
Identity ke spotřebě
Propagace přesvědčení a ideologie

77 MEYER, Thomas. Media democracy : how the media colonize politics. 1. vyd. Cambridge, 
UK : Polity Press ; Malden, MA : Blackwell, 2002. ISBN 0745628435.   
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Zahraniční politika (válka 
a mír)
Poskytování státních 
služeb
Hledání cíle (mezi 
zájmovými skupinami) 
Shromažďování zájmů

Výběr politiků a 
zaměstnanců
Strategie „politiky“,
„bombastické prezentace“ 
a jejich vztahu

Artikulace zájmů 
Legitimnost
„Odvedení pozornosti“ (pokud je 
potřeba)

Dějiště Parlament
Byrokracie
Soudy
Násilí produkující 
soustava

„salóny“ politické elity a 
„elitní“ média

Kulturní průmysl a masová média

Provedení na přední i 
zadní scéně

Provedení na zadní scéně 
(skryto politickým 
nezasvěcencům)

Provedení na přední scéně (ke 
spotřebě politickými 
nezasvěcenci)

(Tab 3: Louwova systémová analýza politického procesu. In Louw, Eric. The Media and political process. 
London : Sage Publications, 2005. s. 20.)

Mediální  intervencionismus  tak  problematizuje  to,  co  si  představujeme  pod 

pojmem reprezentace. Nejsnáze si význam můžeme rozdělit na dva koncepty: „Za prvé,  

reprezentovat znamená prezentovat něco či něco popisovat … Druhým způsobem, jak  

můžeme  termín  reprezentace  použít,  je  ten,  když  někdo  mluví  o  politikovi  jako  o  

reprezentantovi lidu. V tomto směru myšlení tak mediální obrazy mohou být chápány  

jako reprezentanti čili zástupci nás všech konzumentů.“78 Popisování a zastupování je 

něco jiného. Zatímco popis dává malý prostor k utváření příběhu a odkazuje na věrné 

zobrazení  atributů  události,  zastupování  je  něco  odlišného.  Snaží  se  jevy  v  jednom 

kontextu zobrazit věrně v odlišném kontextu. 

Změna  mediální  reprezentace  je  tak  určena  posunem  od  popisné  (často 

příběhově  neuzavřené)  prezentace  k  vysvětlujícímu  (a  příběhově  uzavřenému) 

zastupování.  Meyer  se  pokusil  určit  převládající  stereotypy  v  tomto  procesu 

infozábavního vysvětlujícího zpravodajství. Předkládá k úvaze kategorizaci zobrazování 

politiky,  v  jeho  slovníku  modely  dramatizace:  personifikace,  drama  a  mini-drama, 

archetypální  narace,  verbální  duely,  umění  pobavit,  drama  prostřednictvím  sociální 

role.79

Meyer  kombinuje  formální  podmínky  s  obsahovým naplňováním,  ale  přesto 

rozkrývá způsoby nynější politické komunikace. Poukazuje na to, že teorie demokracie 

se vyvinula především ve své formalizované podobě, podle níž má mít volič na výběr 

alespoň  ze  dvou  souborů  komplexních  řešení  problémů  společnosti,  o  substanci  se 

78 CALVERT, Ben et al. (eds.). Television Studies. 1. vyd. London : Routledge, 2001, s. 198. ISBN 
0415172373. 

79 MEYER, Thomas, ref. 77, s. 47.
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přemýšlí  a  kategorizuje  hůře.  Proto  trh  může  těmito  prostředky  dramatizace 

nepozorovaně  měnit  samu  podstatu  demokratického  výběru,  přičemž  volba  je 

zachována.  Moc médií  spočívá  za  prvé  v  možnosti  výběru  událostí  prostřednictvím 

kritéria  zpravodajských  hodnost.  Druhým nástrojem jsou  pak  pravidla  reprezentace. 

Sem ale  nepatří  jen  zmíněné  modely  dramatizace.  Jako důležitý  střet  mezi  logikou 

médií a politiky se jeví i čas akce. „Je zde ostré napětí mezi mediální logikou a logikou  

politiky a mezi nekompromisním présentismem vtěleným do času mediální produkce a  

časem potřebným pro  politický  proces.  Jádrem toho  politického  je  uvolněné  tempo 

procesu vždy s nejasným výsledkem, pro což ovšem média nemají místo. Buď to redukují  

do  několika  mála  napjatých  momentů  údajně  odhalujících  něco  nového,  nebo  to  

ignorují kompletně, uschované snad pro zvláštní program v médiu s malou sledovaností  

či čteností pro náročné chutě.“80

Bývalý  americký  novinář  a  nyní  profesor  komunikace  Jack  Lule  pominul 

formální proměny médií a zaměřil se přímo na mýty, které zpravodajské týmy aplikují 

na zobrazování událostí,  aby přitáhly pozornost příjemců mediálních sdělení. Dle něj 

můžeme ve zpravodajství najít vždy jen tato mýtická podobenství: o oběti, o obětním 

beránkovi, o hrdinovi, o podvodníkovi, o jiném světě a o potopě.81

Pro to, aby mediální obsah, tak jak je podán, byl i ve stejné významové struktuře 

přijat, se tak podavatelé mediálních obsahů musí snažit překvapivě nejen o autentičnost, 

ale i o vhodnou stereotypizaci. Mediovaný politický proces většinou u příjemce nemůže 

vcházet do přirozené konfrontace s „žitým“ světem jedince a v této interakci získávat či 

ztrácet  pravdivost;  příjemce  je  většinou  odkázán  pouze  k  porovnávání  s  jinými 

mediovanými sděleními,  která se týkají tématu (z pohledu mediálního sdělení,  jak je 

podáváno).  Případně je odkazován k představám o sociální  struktuře světa  takového 

jedince,  ke  kterému  mediální  sdělení  míří  (z  pohledu  mediálního  sdělení,  jak  je 

přijímáno). Oba dva procesy tak spíše než s autentičností pracují se stereotypizacemi, 

byť jednou odvozenými z mediální reality, podruhé z „žité“ sociální zkušenosti jedince.

Pokud  výše  uvedené  myšlenky  o  reprezentaci  shrneme  a  porovnáme  se 

zkoumaným fenoménem infozábavy, dostaneme se k hypotéze, že infozábava je určena 

posunem  od  popisného  prezentování  (předvedení)  k  interpretativnímu  zastupování. 

Posiluje  se  to,  co  anglický  profesor  filmových  studií  Richard  Dyer  nazývá 

80 MEYER, Thomas, ref. 77, s. 47, 48.
81 LULE, Jack. Daily news, eternal stories : the mythological role of journalism. 1. vyd. New 

York : Guilford Press, 2001, s. 15-25. ISBN 1572306068.
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reprezentativnost.82 Média potřebují v krátkém čase představit velké množství divákem 

neprožité  zkušenosti,  a  proto  předkládají  obecně  snadno  chápatelné  vzorce  chování 

postav a vývoje děje. Lipští mediologové Marcel Machill, Sebastian Kohler a Markus 

Waldhauser proto mluví o „riziku zvyšující se narativity“ mediálních sdělení v televizi – 

tedy toho, co je esencí infozábavy. Mezi poznávací znaky řadí:

1. Přílišné zjednodušení (personalizace a emocionalizace) na úroveň jednotlivce.

2.  Tematická  nerovnováha  (více  „soft  zpráv“  s  „lidským  příběhem“, 

znevýhodnění sociálně relevantních témat).

3. Tendence přehánět a být sebeodkazující, což eliminuje ostatní typy novinářské 

komunikace (reportáže, komentáře atd.). To vede k omezení rozsahu žánrů a formátů 

nezbytných pro demokracii.  Zde jde především o volbu témat,  způsobu prezentace a 

perspektiv.83 

1.4. Infozábava jako důsledek komercionalizace médií
Se  změnou  vztahu  médií  a  politiky  úzce  souvisí  i  proces  komercionalizace, 

pojetí  média  jako prostředku pro maximalizaci  zisku.  „Vzrůstající  komercionalizace  

rozhlasových  vln  jako  důsledek  privatizace  globálního  komunikačního  hardwaru  i  

softwaru,  deregulace  vysílání  a  technologická  konvergence  mezi  televizí,  

telekomunikací a počítačovým průmyslem zásadně změnily prostředí vysílání.“84

Komercionalizaci můžeme vnímat jak úzce skrze vytlačování méně výdělečné 

mediální nabídky nabídkou ziskovější, tak jako obecný fenomén se značným dopadem 

na veřejnou sféru. Sociolog médií Brian McNair definuje důsledky komercionalizace ve 

změně  novinářské  práce  jako  „podřízení  novinářského  závazku  informovat  závazku 

dodávat zábavu“:  „Výsledkem těchto tlaků byla exploze infotainmentu – žurnalistiky,  

v níž  zábavní  hodnoty převládají  nad informativním obsahem a jsou předváděny  na 

dostatečně nízké intelektuální úrovni, aby byly přitažlivé pro masové publikum.“85 

Specifickou  formou  komercionalizace  pak  prošla  média  postkomunistických 

zemí.  V  různých  zemích  probíhala  rozdílně,  přesto  polští  mediologové  Dobek-

Ostrowska  a  Glowacki  tvrdí,  že  komercionalizace  (vedle  politizace)  médií  byla  ve 

82 DYER, Richard. The matter of images : essays on representation. 2. vyd. London : Routledge, 2002, 
s. 1. ISBN 0415254957.

83 MACHILL, Marcel; KOHLER; Sebastian; WALDHAUSER, Markus. The Use of Narrative 
Structures in Television News. European Journal of Communination. 2007,  vol. 22, no. 2, s. 186-187. 

84 THUSSU, Kishan  Daya, ref 37, s. 2.
85 MCNAIR, Brian. Journalism and Democracy: An Evaluation of the Political Public Sphere. 1. vyd. 

London: Routledge, 2000,s. 4. ISBN 0415212804.
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střední Evropě charakteristickým rysem přechodu od totalitních nástrojů komunistické 

propagandy  k  informační,  vzdělávací  a/nebo  zábavní   funkci  médií  ve  svobodné 

společnosti. Po privatizaci přichází tržní soutěž, následně koncentrace médií do rukou 

několika  mediálních  holdingů  a  konečně  instrumentalizace  a  tabloidizace,  tedy 

přizpůsobení se zájmům čtenářů včetně těch toužících po bulváru.86

Infozábava  zde  splývá  s  úžeji  vymezeným  fenoménem  bulvarizace 

(tabloidizace), tedy zaměření na nízkou kulturu, celebrity, sportovní osobnosti, sexuální 

skandály,  celkově  odklon  od  seriózního  politického  zpravodajství.87  Infozábava  má 

oproti tomu vedle bulvarizace i ambici zábavně zprostředkovávat závažné společenské 

problémy. Curran na příkladu poválečné Británie ukazuje, jak bulvární tisk přímočaře 

usiluje  o  čtenáře:  „Vedení  bulvárních  novin  na  klesající  čtenost  reagovalo  větším  

prostorem pro obsah,  který  lákal  co  největší  počet  lidí.  Navýšili  prostor  pro lidsky  

jímavé příběhy, zábavní materiály, sport a texty pro ženy. Tento nárůst se konal na úkor 

pokrývání událostí veřejného zájmu.“88 Curran uvádí, že v případě britského bulváru 

jsou více než tři  čtvrtiny redakčního obsahu věnovány odlehčenému zpravodajství  a 

zábavě.89 Podle Currana ale nejde jen o bulvár.  Nárůst  zábavy v médiích,  a to i  ve 

zpravodajských, interpretuje jako posun k „bavící demokracii“90 a popisuje tři tradiční 

možné přístupy k tomuto posunu: prvním je odpověď liberálů z pozdního 19. století, 

kteří vnímají průnik zábavy jako odchylku od seriózní demokratické role médií, druhým 

je vnímání zábavy jako oddělené kategorie od zpravování o věcech veřejných a třetím 

přístupem je naopak hledání styčných ploch a průniků mezi zpravodajstvím a zábavou.91 

Curran  všechny  tyto  tradiční  přístupy zpochybňuje:  první  ignoruje  politický  rozměr 

zábavy,  druhý  předstírá  oddělenou  sféru  zábavy  a  zpravodajství  a  třetí  je  nutně 

selektivní92. Stejným tématem se už před časem zabývala i profesorka komunikace a 

mediálních studií na univerzitě v Loughborough Liesbet van Zoonenová ve své knize 

Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge. Střet politiky a 

zábavy pojímá pozitivně, protože  „potýkání politiky a zábavy může být vnímáno jako  

86 Srovnej DOBEK-OSTROWSKA, Boguslawa; GLOWACKI, Michal (eds.). Comparing media 
systems in Central Europe. 1. vyd. Wroclaw : Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008. 
ISBN 978-83-229-2937-7.  

87 FRANKLIN, Bob. Newszak and News Media. London: Arnold, 1997. podle LILLEKER, Darren G., 
ref. 64, s. 71.

88 CURRAN, James; SEATON, Jean, ref. 36, s. 92.
89 CURRAN, James. Media and Democracy. 1. vyd. London : Routledge, 2011, s. 63. ISBN 

0415317061.
90 CURRAN, James, ref. 89, s. 63.
91 CURRAN, James, ref. 89, s. 63.
92 CURRAN, James, ref. 89, s. 63.
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povzbuzující  afektivní inteligenci, která je klíčová pro udržení politického zapojení a  

aktivity“93.  Podle  van  Zoonenové  lze  vysledovat  v  průniku  zábavy  a  zpravování  o 

věcech veřejných celkem čtyři narativy: hledání, byrokracie, spiknutí a mýdlová opera94. 

V nich se pojí těžko odlišitelná reálná politika, politický žurnalismus a politická fikce. 

Infozábavu  je  tedy  nutné  vnímat  jako  konkrétní  projev  obecnějších  trendů  v 

médiích a společnosti, především pak v politice. Konceptuálně ji lze v nejširším slova 

smyslu vřadit  do procesu mediatizace,  ve kterém soupeří  mediální  logika s odlišnou 

logikou politiky a posiluje na její úkor prostřednictvím mediálního intervencionismu. V 

prostředí komercionalizace pak média o čtenáře, diváka, posluchače soutěží příklonem 

nejen  k  bulvarizaci,  ale  u  nebulvárních  médií  příklonem  k  obecněji  zábavnímu 

zpracování i náročných témat infozábavními postupy. 

Výsledkem těchto trendů jsou pak i měnící se požadavky médií na producenty 

mediálních obsahů. Příkladem může být tento inzerát, kde pro politický zpravodajský 

web zaměstnavatel poptává redaktora domácího zpravodajství se „schopností zkratky a 

atraktivního  psaní“,  jehož  pozice  je  pak  dále  označovaná  už  jako  „specialista  

politického  soft-bulváru“ se  schopností  „pojmout  politické  dění  atraktivně,  čtivě  s  

důrazem na personifikaci,  osobní konflikt,  sociální  a ekonomické dopady politických  

rozhodnutí, politický přesah k osobnostem showbyznysu a společenského života.“95

93 VAN ZOONEN, Liesbet. Entertaining the Citizen : When Politics and Popular Culture Converge. 1. 
vyd. Oxford : Rowman & Littlefield, 2004, s. 66. ISBN 074252907X. 

94 VAN ZOONEN, Liesbet, ref. 93, s. 17.
95 Inzerát Redaktor domácího zpravodajství. Jobs.cz [online]. [cit. 2011-12-01]. 
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Obr. 1: Inzerát na redaktora domácího zpravodajství. 

1.5. Česká reflexe tématu
Reflexe  tématu  infozábavy  a  pronikání  zábavy  do  zpravodajství  v  českém 

prostředí není dosud nijak mohutná. I tak je ji ale možno systematicky rozdělit do tří 

oblastí: jde o debatu teoretickou (odbornou), debatu v politickém diskurzu (především 

regulatorních orgánů), a v publicistickém diskurzu.

Do teoretické části je možné zařadit jen několik odborných prací, které se přímo 

zabývají zezábavňováním zpravodajství a infozábavními postupy. Kromě zmiňovaných 

jazykových rozborů Markéty Pravdové z Ústavu pro jazyk český AV ČR96 a zkoumání 

infozábavních  postupů  v  publicistice  bohemistky  z  Jihočeské  univerzity  Bohumily 

Junkové97 sem řadím i článek olomouckého bohemisty Miloše Mlčocha v časopisu Naše 

řeč. V textu „Několik poznámek k nejazykovým a jazykovým prostředkům v současném 

bulvárním a tzv. seriózním tisku“98 nabízí instrumentář pro obrazový a jazykový rozbor 

infozábavy. V grafické úpravě si všímá barevnosti, procentuálního zastoupení fotografií, 

grafického zpodobnění titulků. Dále pak rozsahu textů, témat a jazykových prostředků. 

Především upozorňuje na tyto: nepřímá pojmenování – metaforické sloveso, frazémy, 

96 Například PPRAVDOVÁ, Markéta, ref. 27.
97 JUNKOVÁ, Bohumila, ref. 28.   
98 MLČOCH, Milan. Několik poznámek k nejazykovým a jazykovým prostředkům v současném 

bulvárním a tzv. seriózním tisku. Naše řeč. 2002, vol. 85, no. 5, s. 235-241.
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pejorativní pojmenování a expresivní výrazy. Z porovnání deníku Blesk a deníku Mladá 

fronta Dnes vyvozuje, že  „jazykové prostředky bulvárního a tzv. seriózního tisku se v  

současné  době  přibližují.  Projevuje  se  to  především  vysokou  frekvencí  expresivních 

výrazů,  nepřímých  pojmenování  a  zvýšenou frekvencí  vulgarismů v  současné  MFD.  

Také z hlediska výběru témat je zřejmé, že se redakce MFD více zaměřuje na erotiku,  

společenská témata, peníze apod. Lze to odůvodnit snahou redakce bránit se konkurenci  

deníku Blesk, snahou získat pokud možno širší okruh čtenářů. Pokud jde o grafickou  

stránku,  kvalitu  zpravodajství  a  publicistiky,  přístup  ke  zpracování  politických  a 

ekonomických témat, věrohodnost a závažnost jednotlivých zpravodajských sdělení,  v  

těchto ohledech se samozřejmě oba deníky výrazně liší“.99

 Infozábavě  jako  komplexnímu  jevu  se  věnuje  i  diplomová  práce  Ondřeje 

Kopáčka „Infozábava v současné žurnalistice“ pod vedením už zmiňované bohemistky 

Bohumily Junkové. Autor v ní vykládá nástup infozábavy v českých médiích ve shodě s 

těžko prokazatelnou tezí o médiích v prvních pěti letech po roce 1989 jako „hodném 

jezevčíkovi“100, tedy o médiích nekriticky servilních vůči politické elitě. Právě odklon 

od této role autor pak spojuje s „lidovými a místy až bulvárními texty“.101  

Pokud přijmeme Baumovu tezi o lehkých zpravodajských médiích („soft news 

media“)102 a do výzkumu zařadíme i  zpravodajsko-publicistické  pořady,  pak k výčtu 

teoretických  prací  můžeme  přičíst  i  diplomovou  práci  Petra  Vaška  „Proměny 

politických diskusních pořadů ČT v letech 1998-2005“103, která přesvědčivě dokazuje 

nárůst interpretativní moci moderátora nedělních politických diskuzních pořadů České 

televize.

Tématu  se  věnují  i  četné  učebnice  a  příručky  mediálních  výchov,  většinou 

určené pro studenty a učitele středních škol. V nich je téma infozábavy často přítomné. 

Kvalita  popisu tématu  je však rozdílná.  Učebnice  Mediální  výchova od autorů Jana 

Pospíšila  a  Lucie  Sáry  Závodné  se  snaží  text  přiblížit  co  nejvíce  žákům,  a  tak 

infozábavu paradoxně vysvětluji infozábavním stylem (níže uvádím výčet nejrůznějších 

„-tainmentů“ v poznámce 152, tento text je příkladem edutainmentu). Autoři definují 

nejprve kategorii „neškodné zábavy“ popisem: „V tištěných médiích se často setkáváme 

99 MLČOCH, Milan, ref. 98, s. 241.
100 Srovnej BARTOŠEK, Jaroslav. Žurnalistika: úvod do studia. 2. vyd. Olomouc: Filozofická fakulta 

Univerzity Palackého, 2001. ISBN 80-244-0235-1.
101 KOPÁČEK, Ondřej. Infozábava v současné žurnalistice. [rukopis] České Budějovice : Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 15.
102 BAUM, Matthew A., ref. 58.
103 VAŠEK, Petr. Proměny politických diskusních pořadů ČT v letech 1998-2005 [rukopis]. Praha: 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2006, s. 9.
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s reportážemi, příběhy či fotografiemi zábavního charakteru. Jsou to příspěvky, které  

neinformují o podstatných věcech, ale nelze je považovat za bulvár. Už jsme si říkali, že 

takové  příspěvky  označujeme  za  fíčr  (feature  news).“104 Vedle  toho  pak  popisují 

kategorii  infotainmentu,  kterou  líčí  jako  přirozenou  reakci  na  touhu  mediálních 

odborníků po „ryzím“ zpravodajství:  „V kapitole o zpravodajství  a informační úloze 

zpráv jste se dočetli, že ryzí zpravodajství pouze nezúčastněně informuje o událostech,  

které se staly a nestaly, které se dějí a které se mají dít. Když si to zkusíte představit,  

vypadalo by to asi tak, že moderátor by četl zprávy odpovídající na známé otázky kdo,  

co, kde, jak proč... Jeho hlas by byl naprosto nezúčastněný a naprosto stejný, ať by četl  

zprávu o narození malé pandy, či úmrtí významné osobnosti. Takové zpravodajství je  

snem mnoha odborníků,  ale obyčejné lidi  by asi nebavilo,  čímž by od sebe médium 

odehnalo své publikum, a ztratilo tak příjmy z inzerce. Tento případ se netýká pouze  

komerčních  televizí,  i  veřejnoprávní  televize  se  rozhodla  částečně  opustit  koncept  

čistého  zpravodajství.“105 Autoři  dokonce  dovozují,  že  infozábava  se  vyznačuje  ve 

zpravodajství  i  „změnou  autentických  tvrzení“,  tedy  lží:  „Často  k  tomu  dochází  

zjednodušováním zpravodajských sdělení, jejich doplňováním, různými úpravami, také 

jejich dramatizací, nebo dokonce změnou autentických tvrzení či událostí. Zpravodajství  

se nevěnuje podstatě události, spíše se zajímá o příběhy aktérů událostí, emoční stránku  

věci, různé střety nebo konflikty atd. Moderátor se snaží o co nejvypjatější situaci ve  

studiu, svým hostům cituje jejich slova, avšak vytržená z kontextu. Možná si pamatujete  

pořad  Kotel  nebo  znáte  současný  pořad  Máte  slovo,  které  jsou  dobrým příkladem.  

Moderátoři  v  obdobných  pořadech  (často  bez  dostatečných  znalostí  problematiky)  

pokládají hostům otázky, jejichž cílem není zjistit podstatu věci, ale vyvolat v pořadu  

emotivní  náladu,  často  na hranici  dobrého vkusu.“106 Mylně  pak  autoři  infozábavu, 

která podává zábavnou formou i složité a vážné události, zaměňují s tématickou změnou 

nadřazující zábavu, což je charakteristickým projevem odlišného konceptu bulvarizace: 

„Infotainment se vyznačuje odlišným řazením zpráv. Nejdůležitější zprávy jsou ty, které  

nějak zapůsobí  na emoce publika.“107 Infozábavu nakonec ztotožňují  s  dalekosáhlou 

negativní  společenskou  změnou:  „Navíc  infotainment  pokládá  většinou  za  zábavné 

zprávy  negativní.  Jak  se  asi  bude  vyvíjet  váš  pohled  na  svět,  když  budete  mít  ze  

zpravodajství pocit, že se svět zbláznil, že padá kamsi do propadliště a vy nemáte vůbec  
104 POSPÍŠIL, Jan; ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Mediální výchova. 1. vyd. Kralice na Hané : Computer 

Media, 2010, s. 46. ISBN 978-80-7402-022-3.
105 POSPÍŠIL, Jan; ZÁVODNÁ, Lucie Sára, ref. 104, s. 48.
106 POSPÍŠIL, Jan; ZÁVODNÁ, Lucie Sára, ref. 104, s. 48.
107 POSPÍŠIL, Jan; ZÁVODNÁ, Lucie Sára, ref. 104, s. 48.
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žádnou šanci  ho  zastavit?  Nemůžeme se  divit,  že  mezi  lidmi  roste  agresivita,  že  si  

nevážíme základních hodnot či dokonce samotného lidského života.“108

Jinou učebnicí jsou Základy mediální výchovy kolektivu Jana Jiráka a Marka 

Mičienky. Pražský mediolog Tomáš Trampota jako ilustrativní příklad infozábavy volí 

výběr  zpravodajských fotografií:  „Deník,  aby zaujal,  vybere do svého zpravodajství  

raději fotku papeže, jak se škrábe na uchu, než papeže sedícího bez hnutí. Zajímavé je  

totiž to, co je nevšední a zvláštní,  ačkoliv to nemusí věrně zastupovat realitu. Dá se  

předpokládat, že se papež většinu doby události v uchu neškrábal.“109 Irena Reifová z 

pražské Fakulty sociálních věd zdůrazňuje u infozábavy především formální i obsahové 

postupy  ve  zpravodajských  relacích  komerčních  televizí:  „Nejtypičtějším  příkladem 

infotainmentu jsou zpravodajské relace soukromých televizních stanic (ale najdeme ho 

prakticky  všude).  Jejich  moderátoři  spolu mezi  jednotlivými  bloky a na závěr  zpráv  

žertují, oslovují se křestními jmény a vyvolávají atmosféru přátelství a pohody, jíž se  

snaží  zmírňovat  eventuální  tíseň  ze  zpráv  o  katastrofách,  válečných  konfliktech  a  

politických krizích. Ve zpravodajství založeném na infotainmentu častěji dostávají hlas 

lidé z ulice, kteří osvěžují tok informací spontánními promluvami. Reportér oživí zprávu  

nějakou vlastní hereckou akcí (ve zprávě o zdražení piva se napije ze sklenice, ve zprávě  

o  ptačí  chřipce  si  stoupne  vedle  kurníku).  Příspěvky  jsou  kratší,  mají  větší  spád, 

obsahují více akce a líbivých grafických prvků, často i pohyblivých animací.“110 

Ze shrnutí teoretické reflexe pronikání zábavy do zpravodajství vyplývá zatím 

omezené odborné zpracování tématu.  Těch několik málo prací,  které jsem zmínil,  se 

zaměřuje většinově na proměnu stylistiky a to především v tištěných médiích, konkrétně 

denících. Popularizační zpracování tématu v učebnicích mediální výchovy se vyznačuje 

rozdílnou kvalitou. Obecně lze říci, že většinově jsou infozábavní postupy hodnoceny 

negativně  a  jako  hrozba  pro  informační  funkci  médií  s  potencionálně  negativním 

dopadem na veřejnou sféru.

Uvedení autoři především popisují problém, ale implicitně naznačují, že média 

fungovala  v  mezích  Habermasovy  racionálně-kritické  sféry,  kterou  prostřednictvím 

infozábavy nyní opouští.  Opačný přístup lze jasně vysledovat jen v případě uvedené 

učebnice Jana Pospíšila a Lucie Sáry Závodné.  Ti ovšem řeší problém neuspokojivě 

vytvořením  pozitivně  vnímané  kategorie  „neškodné  zábavy“  a  pak  útočí  na  kritiky 

108 POSPÍŠIL, Jan; ZÁVODNÁ, Lucie Sára, ref. 104, s. 49.
109 JIRÁK, Jan; MIČIENKA Marek et al. Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 51. 

ISBN 978-80-7367-315-4.
110 JIRÁK, Jan; MIČIENKA Marek et al, ref. 109, s. 139.
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infozábavy. Celkově lze tedy říci, že se čeští autoři stále při reflexi infozábavy vztahují 

k ideálu racionálně-kritické veřejné sféry; infozábavu berou jako její porušení, případně 

se definování (nových) norem vyhýbají redukcí infozábavy na pouhý popis problému.  

1.5.1. Infozábava jako problém pro regulátory
Debatu v politickém diskurzu o pronikání infozábavy můžeme sledovat po roce 

1989 v širokém záběru už od programového prohlášení vlády Mariána Čalfy z 3. 7. 

1990, které naznačovalo, že s deetatizací médií vznikne tlak na zezábavňování médií a 

snažilo  se  vymezit  proti  případným negativním jevům tohoto procesu.  Proto varuje: 

„Jsme  proti  zbytečnému  reglementování  sdělovacích  prostředků,  vhodnými  nástroji  

však  hodláme  zabránit  například  takové  komercionalizaci  tisku,  která  by  vedla  k  

masovému šíření pornografie, k propagaci násilí, k národnostní, rasové a náboženské 

nesnášenlivosti.“ Takto  široký  záběr  včetně  všech  stanovisek  vlády  a  zákonodárců 

nemá  smysl  zde  volit.  Opravdu  detailní  debata  o  infozábavě  se  fakticky  zužuje  na 

stanoviska regulatorních orgánů médií veřejné služby, především Rady České televize. 

Pro samotné politiky infozábava není ani téma většího zájmu, výjimkou může být v roce 

2010  výměna  názorů,  v  níž  premiér  Petr  Nečas  obvinil  Českou  televizi  z  „plytké 

zábavy“  a  generální  ředitel  televize  reagoval  prohlášením:  „Já  neznám  zákonnou 

definici  zábavy,  kterou  nemůže  veřejná  televize  vysílat.“111 Pro  politiky  je  větším 

tématem než pronikání zábavy do zpravodajství tradičně údajný odklon zpravodajství 

od objektivity a vyváženosti.112 

Tématu  se  však  zevrubně  věnují  regulatorní  orgány  médií  veřejné  služby, 

především  Rada  České  televize.  Ta  si  nechává  vypracovávat  Mediální  analýzu 

vyváženosti vysílání České televize od agentury Newton Media, ve které výzkumníci 

upozorňují  radní  na  hodnotové  zabarvení  příspěvků  (může  být  pozitivní,  neutrální, 

ambivaletní  a  negativní)  a  vliv  redaktora  (může  být  pozitivní  či  negativní).  Více  o 

metodice  není  uvedeno.  Analýzy  se  zaměřují  na  neobjektivní  a  na  nevyvážené 

111 NESIG. Janeček Nečasovi: Do veřejnoprávní televize zábava patří. Ihned.cz [online]. 31. 7. 2010 [cit. 
2010-09-01]. Dostupný z WWW <http://domaci.ihned.cz/c1-45365730-janecek-necasovi-do-
verejnopravni-televize-zabava-patri>.

112 ČTK. Píšete na objednávku, osopil se Topolánek na média. Novinky.cz [online]. 24. 9. 2007 [cit. 
2010-09-01]. Dostupný z WWW <http://www.novinky.cz/domaci/123296-pisete-na-objednavku-
osopil-se-topolanek-na-media.html>.
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zpracování témat ve zpravodajství a ve zpravodajsko-publicistických pořadech,113 které 

bychom mohli zařadit do Baumova konceptu lehkých zpravodajských médií.114  

Rada České televize ale tyto podkladové zprávy příliš nereflektuje a debaty o 

vyváženosti publicistických či dokonce zábavních pořadů vznikají z jiných podnětů a 

nemají žádný závazný význam. Nerozhodnost radních byla patrná například u talk show 

Uvolněte se, prosím moderátora Jana Krause, který v nekorektní a nevyvážené debatě s 

veřejně známými hosty někdy posouvá veřejnou debatu způsobem, jejž Lunt a Stenner v 

konceptu  emocionální  sféry  označují  jako  „ideální  konfliktní  situací“.115 Střetem  o 

charakter  Krausova  pořadu  vyvrcholilo  například  zpovídání  zpěvačky,  v  němž  se 

moderátor  odchýlil  od  své  obvyklé  role  a  dal  mnohaminutový  prostor  hostu,  aby 

vysvětlil  svůj  soudní  spor  ze svého pohledu,  aniž  by byl  znám názor  protistrany či 

nezúčastněného  pozorovatele.  V  roce  2009  radní  Josef  Pavlata  moderátorovi  Janu 

Krausovi vyčetl, že díl byl nevyvážený. Kraus to odmítl. „Ústava mi totiž zaručuje jak  

svobodu slova, tak mlčení. Nedělám politické diskuse. Zeptal jsem se na to a nevěděl,  

jestli paní Vondráčková odpoví. Ale pustila se do toho, a protože jsem seděl metr od ní,  

viděl jsem, že to pro ni bylo bolestné. Je to starší dáma a já jsem se choval tak, jak bych  

se  choval  ve  stejné  situaci  znovu.“116 Za  Pavlatu  se  postavil  tehdejší  šéf  rady  Jiří 

Baumruk  i  místopředsedkyně  Helena  Fibingerová.  Další  radní  jasný názor  neměli  a 

například Jiří Presl označil celou kauzu za nesmyslnou.  „Rada se snaží vyhýbat tomu,  

aby zasahovala do vysílání. Na druhou stranu jsme kontrolní orgán a musíme dbát na 

dodržování zákona i etického kodexu. Paní Vondráčková hájila své obchodní zájmy, což  

kodex zakazuje. Uvolněte se, prosím není jen zábavný, ale také diskusní pořad, a tudíž  

musí být vyvážený. A tady vyváženost chyběla,“117 vysvětloval svůj postoj Baumruk.

113  „14.06.2009 / ČT 1, 20:45, 168 hodin: Na plný plyn - Reportáž, ve které jsou kritizovány všechny 
parlamentní strany za nakládání s náhradami v době hospodářské krize (převážně negativní, málo 
pozitiv), kromě Strany Zelených - o SZ bez udání důvodů žádná zmínka.“  Czech info, s.r.o. Mediální  
analýza vyváženosti vysílání České televize [online]. [cit. 2009-11-01]. Dostupný z WWW 
<http://www.ceskatelevize.cz/radact/dokumenty/2009_vyvazenost_vysilani_06.pdf>.
„04.01.2009 / ČT1, 21:45, 168 hodin: Prezidentská rozcvička - Česká televize „rozzlobila“ prezidenta 
Václava Klause a ten odmítl odpovídat jejímu reportérovi. „Vnímáme to jako zneužití neoficiálních 
záznamů, které vstupují do soukromí člověka, jinými slovy jako neetickou hru na skrytou kameru,“ 
řekl LN prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Petrov uvedl, že 
považuje odvysílání záběrů za hrubou chybu dramaturga pořadu a prezidentovi se omluvil.“ Czech 
info, s.r.o. Mediální analýza vyváženosti vysílání České televize [online]. [cit. 2009-11-01]. Dostupný 
z WWW <http://www.ceskatelevize.cz/radact/dokumenty/2009_vyvazenost_vysilani_01.pdf>.

114 BAUM, Matthew A., ref. 58.
115 LUNT, Peter; STENNER, Paul, ref. 53. s. 75.
116 STRNADOVÁ, Tereza. Uvolní se radní, nebo Kraus? Mladá fronta Dnes. 27. 10. 2009, s. 5.
117 STRNADOVÁ, Tereza, ref. 116, s. 5.
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Z popisu debaty o infozábavních postupech médií vyplývá, že pro politiky to 

není téma zájmu. Naopak regulatorní orgány se tématu věnují, ale jejich reakce jsou 

nejednoznačné. Vedle obvyklého posuzování objektivity a vyváženosti ve zpravodajství 

si radní nejsou jisti, jak posuzovat zpravodajsko-publicistické či publicistické pořady, 

jako jsou Otázky Václava Moravce či pořad 168 hodin, které se posouvají k čím dál 

interpretativnějšímu  či  zábavnímu  zpracování.  Naopak  někteří  radní  projevili  úmysl 

regulovat a z hlediska vyváženosti posuzovat i zábavní pořady jako je show Uvolněte 

se, prosím.

Oproti  Radě  České  televize  či  Radě  Českého  rozhlasu  disponuje  Rada  pro 

rozhlasové  a  televizní  vysílání  ukotvenějším  výkladem  zákona  231/2001  Sb.,  o 

provozování  rozhlasového  a  televizního  vysílání,  především  pak  v  paragrafu  31, 

odstavce  3,  podle  kterého  je  provozovatel  vysílání  povinen  zajistit,  aby  ve 

zpravodajských a  politicko-publicistických  pořadech  bylo  dbáno  zásad  objektivity  a 

vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována 

žádná politická  strana nebo hnutí,  popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých 

skupin  veřejnosti,  a  to  s  přihlédnutím  k  jejich  reálnému  postavení  v  politickém  a 

společenském životě. Rada zákon vykládá tak, že „řeší poskytování informací ve vztahu 

k  realitě  pouze  v  kategorii  pořadů  zpravodajských  a  politicko-publicistických  (tedy  

pořadů, v nichž jsou ironie, parodie, satira či jiné formy humorné nadsázky důvodně 

zakázány)“.118 Problém  Rady  pro  rozhlasové  a  televizní  vysílání  tkví  v  tom,  jak 

definovat  „politicko-publicistický pořad“ a v jakých souvislostech jeho objektivitu  a 

vyváženost  chápat.  V září  2006 MF Dnes přinesla  zprávu:  „Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání udělila České televizi pokutu 100 tisíc korun. Podle rady porušila ČT  

zákon  tím,  že  dopustila,  aby  se  na  obrazovku  v  pořadu  Vedlejší  efekty  dostaly  

neobjektivní a nevyvážené informace. Co se na obrazovce objevilo? 9. července byly  

součástí  Vedlejších  efektů  dva proužky s  běžícím textem.  Jeden z  nich byl  vyhrazen  

názorům  diváků,  přičemž  se  na  něm  opakoval  text:  ´Každý  druhý  chartista  byl  

spolupracovníkem Státní bezpečnosti.  Není to schizofrenie? Co pak bylo hlavní a co  

vedlejšák?´  ´To  není  ani  objektivní,  ani  vyvážená  informace,´  tvrdí  předseda  rady 

Václav Žák.“119 Radní ale za politicko-publicistický pořad minimálně jednou označili i 

pořad zábavní.  Příkladem může být kauza satirického pořadu České hlasování z roku 

118 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. Objektivita a vyváženost. Rrtv.cz [online]. 
[cit. 2010-09-01]. Dostupný z WWW <http://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/casto-kladene-
dotazy/objektivita.htm>.

119 ČTK. ČT dostala pokutu 100 tisíc za diváckou SMS. Mladá fronta Dnes. 14.9.2006, s. 5.
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2002. Rada uložila půlmilionovou pokutu za pořad, ve kterém si na státní svátek 28. 

října pozdě večer imitátor Petr Jablonský dělal  legraci z českých politiků – Václava 

Klause,  Miloše  Zemana,  Vladimíra  Špidly  i  Václava  Havla.  „´Ten  pořad byl  zcela  

evidentně zaměřen proti kandidátům ODS a ČSSD,´ tvrdí radní Petr Žantovský, kterého 

do rady nominovala ODS.“120  

Zmiňované  dva  regulační  orgány  (Rada  České  televize  a  Rada  Českého 

rozhlasu)  a  jeden  správní  (Rada  pro  rozhlasové  a  televizní  vysílání)  se  tedy  liší  v 

přístupech k pronikání zábavy do zpravodajství a publicistiky a k posuzování zábavních 

pořadů (samozřejmě už jen kvůli odpovědnosti k různým zákonům), žádný z nich však 

podobně  jako  politická  elita  nenabízí  k  tomuto  tématu  žádný  koncept  či  stabilnější 

výklad stávající legislativy.  Přitom je zjevné, že v jednotlivých kauzách radní hledají 

nová  normativní  východiska,  podle  kterých  by  se  řídili.  Kromě  zpravodajství  se 

zabývají i publicistickými pořady, ale nedokáží na ně aplikovat jasné normy. Vycházejí 

totiž  implicitně  z  Habermasovy  racionálně-kritické  představy  veřejné  sféry.  Pokud 

publicistiku  do  svého  uvažování  nějak  začleňují,  pak  je  to  zcela  nepoužitelným 

výkladem,  jako například  u Rady pro rozhlasové  a  televizní  vysílání  a  její  definice 

politicko-publicistických pořadů bez ironie, parodie a dalších forem humorné nadsázky, 

které se přitom v dnešní politické publicistice běžně objevují.

Normotvorné vakuum ukazuje i spor radních Rady České televize o talk show 

Jana Krause Uvolněte se, prosím. V současné praxi jde o zcela zábavní pořad, na který 

nemohou být vztahovány žádné normy platící pro zpravodajství. Někteří radní v roce 

2009 přesto vystoupili proti stranícímu výkonu Jana Krause a odvolávali se na kategorii 

vyváženosti. Fakticky tak uplatňovali Luntův a Stennerův koncept emocionální veřejné 

sféry.  Moderátor měl vytvořit ideální konfliktní situaci,  ale svým stranícím projevem 

dal neodpovídající prostor jedné straně soudního sporu.  

Ač  tedy  v  politickém  diskurzu  jednoznačně  převládá  příklon  k  racionálně-

kriticky  chápané  veřejné  sféře,  je  zjevné,  že  u  jednotlivých  publicistických,  ale  i 

zábavních mediálních obsahů se příslušní regulátoři pohybují v normotvorném vakuu a 

v konečném důsledku při zkoumání jednotlivých mediálních obsahů fakticky uznávají i 

jiné normy. 

120 ŠÍDLO, Jindřich. Co znamená vyvážená satira? Mladá fronta Dnes. 7. 3.2003, s. 4.
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1.5.2. Infozábava přisuzovaná televizi, bulvarizace tisku
Třetí  oblastí,  kde  můžeme  rekonstruovat  debatu  o  pronikání  zábavy  do 

zpravodajství, je debata v publicistickém diskurzu. Sem kromě debaty v médiích řadím i 

několikeré  hlubší  esejistické  uchopení  problému.  Karel  Hvížďala  připodobňuje 

infozábavu k přesvědčovací komunikaci reklamy a pokouší se o vymezení jevu takto: 

„Charakteristickým znakem infozábavy je fakt, že zábavnost preferuje před užitečností  

sdělení.  Struktura  infozábavy  v  televizním  zpravodajství  se  pozná podle  toho,  že  se  

nápadně podobá klipům a reklamním šotům velkým množstvím krátkých záběrů, v nichž  

se střídají přímé vstupy, oslovují se svědci či jen lidé, kteří byli blízko události, i když o  

ní často moc nevědí a ani nemohou vědět.“121 Dále pak Hvížďala navrhuje obsahové a 

formální  rysy,  které  pokládá  za  charakteristické  pro  infozábavu:  „Reportér  svým 

komentářem  a  dikcí  zvyšuje  uměle  napětí.  V  tištěných  médiích  je  pro  info  typická  

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

irelevantních  sdělení  s  vážnými  články.  Způsob  zpracování  je  vždy  založen  na 

personifikaci problému či události a moderátor v elektronických médiích se tváří, jako  

kdyby rozmlouval s divákem. Snaží se vstoupit do jeho domácnosti, přičemž jeho sdělení  

je vždy velice jednoduché a krátké. Dbá se na to, aby diváka způsob mluvy přitahoval a  

rozptyloval. Zcela potlačena je důležitost sdělení pro příjemce. Info občan nepotřebuje,  

jen  má  divákovi  či  čtenáři  příjemně  vyplnit  čas,  s  kterým  si  dotyčný  neví  rady,  a  

vzbuzovat  iluzi.  Pro  infozábavu  je  typická  subjektivní  žurnalistika:  ničím 

nezdůvodnitelné  zdůraznění  a  popis  toho,  co na daném místě  dělal  sám reportér.  Z 

tohoto zadání vyplývá,  že se nebazíruje na úplnosti  a pravdivosti,  směšují  se střepy 

informací s drby a totální fikcí. Do sdělení se libovolně zasahuje a posouvají se jeho  

významy.“122 

 Jiní autoři explicitně o infozábavě či infotainmentu ve svých esejích nemluví, 

ale zabývají se jejími projevy. Například psycholog Zbyněk Vybíral ve svých knihách 

Vymoderovaný svět a později Vyšokovaný svět rozebírá emocionální saturaci, kterou 

čerpáme ze zpravodajství:  „Slast si osedlala rozum. Emotivita, sugerování, vyzývání.  

Uklidňování a obveselování zatlačily prosté předkládání názorů k přemýšlení. Zprávy  

121 HVÍŽĎALA, Karel. Jak myslet média. 1. vyd. Praha : Dokořán, 2005, s. 126-127. ISBN 80-7363-047-
8. 

122 HVÍŽĎALA, Karel, ref. 121, s. 126-127.
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jsou o ničem. Hlavně, aby byly pro nás.“123 Méně kritický popis problému najdeme u 

teoretiků,  kteří  měli  zároveň  každodenní  pracovní  zkušenost  s  mediální  praxí: 

„Zpravodajství  je  konstruované  a  příběhy,  které  každý  den  zaznamenáváme  v  

jednotlivých relacích, jsou toho skvělým dokladem, ještě více rozostřují hranice mezi  

realitou a fikcí.  V době infotainmentu se rozdíly mezi bulvárním a seriózním stírají.  

Editoři rozhodujících zpravodajských relací v českých celoplošných televizích (veřejné  

služby  nevyjímaje)  pravidelně  zkoumají  několikabarevné  placičky  a  tabulky  

sledovanosti a usilují o diváka, jeho vtažení do relace jednotlivých příspěvků. Co mají  

rychle a snadno po ruce? Drama: konflikty mezi protagonisty, jejich dělení na špatné a  

hodné, divákovo potěšení a opovržení.“124 

V médiích je debata  o jevu už mnohem bohatší  a  lze  ji  zkoumat  obsahovou 

analýzou. Takový výzkum může přinést základní poznatky, s jakými mediálními obsahy 

se  v  české  veřejné  sféře  vlastně  jev  infozábavy  spojuje.  Při  nedostatku  tuzemské 

odborné  literatury  a  výzkumů  to  považuji  za  základní  podmínku  dalšího  hlubšího 

zkoumání.

Výzkum textů o infozábavě  v médiích ukazuje,  že  ještě na konci 90.  let  byl 

termín infozábava velmi neurčitý a jeho hodnocení spíše intuitivní. Termín do Česka 

začal  pronikat  ve  formě  emotivních  výroků  bez  jakéhokoliv  vysvětlení  termínu 

(„Infozábava je  příznakem vlády  nonsensu.  Což je  na přelomu tisíciletí  dost  trapné  

zjištění.“125)  Koncem  první  dekády  nového  tisíciletí  však  jsou  vedle  tradičnějších 

termínů jako bulvarizace či komercionalizace už i termíny infotainment a infozábava v 

periodikách běžně přítomné a vede se o nich seriózní debata:  „Existuje spousta věcí,  

která se nazývá infotainmentem, a je to jenom vývoj médií jako takový.“126 První citát 

naznačuje normy příznivce Habermasem chápané veřejné sféry odvozené  z kantovské 

představy racionálně-kritického utváření rozumu, ve které může být infozábava opravdu 

jen „příznak nonsensu“. Naopak druhý citát,  který upozorňuje na vztah infozábavy a 

celkové  modernizace  médií,  může  patřit  vyznavači  Williamsovy  představy  masové 

komunikace jakožto primárně procesu šíření, ne rozmýšlení. 

123 VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět - Eseje a glosy z let 1997-2002. 1. vyd. Praha : Konfrontace, 
2003, s. 225. ISBN 80-86088-08-1. 

124 ZÁVOZDA, Jiří. Limity komerčního zpravodajství, rozdílné metody práce při sestavování hlavních 
zpravodajských relací. s. 26. In ŽANTOVSKÝ Petr (ed.). Veřejná služba ve veřejnoprávních  
médiích : sborník textů ze semináře. Praha : Votobia, 2003. ISBN 80-7220-142-5. 

125 HOLUB, Radovan. Noviny v posteli. Reflex. 14. 10. 1999. s. 16.
126 NESIG. Nové výzvy televizního zpravodajství. Média v postmoderním světě – Čro6. 7. 12. 2007.
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Zde  si  můžeme  stanovit  hypotézu,  že  se  vnímání  infozábavy  v  českém 

publicistickém diskurzu v čase proměnilo. Níže uvedená podkapitola je sondou, která 

analyzuje vývoj vnímání infozábavy v poslední dekádě.

1.5.2.1. Kvalitativní sonda do českého mediálního diskurzu o infozábavě
Úlohu popsat proměnu mediálního vnímání infozábavy jsem operacionalizoval do 

následujícího zadání. Za časové období jsem si zvolil dekádu 1. 1. 2000 – 31. 12. 2009. 

Žádné výrazné předěly u vývoje infozábavy nelze s určitostí stanovit, proto jsem zcela 

jednoduše  pro výzkum použil  poslední  uplynulou  dekádu,  což  je  dostatečně  dlouhý 

časový  úsek  na  rekonstruování  veřejné  debaty  v  médiích  o  předmětném  jevu.  Pro 

obsahovou  analýzu  jsem  vybral  zdrojovou bázi  deníků,  oborových  titulů,  televize, 

rozhlasu  a  internetových  serverů  společnosti  Mediasearch.  Do  základního  souboru 

jednotek jsem zahrnul tituly v uvedeném období. Jednotkou analýzy se stal ohraničený 

celistvý  text  v  novinách  či  přepsaný  záznam  audiovizuálního  pořadu.  Kódovací 

jednotkou je jeden text s výjimkou rozhovoru či ankety s více respondenty. Tehdy je 

jednotkou promluva každého z respondentů. Protože však nejde o výzkum vztahu ke 

slovnímu označení, ale vztahu k jevu, tak jsem do základního vzorku kódoval i texty 

operující  s  následujícími  slovy  v  textu:  infotainment,  infozábava,  zezábavňování, 

bulvarizace a komercionalizace. Pokud se v textu vyskytuje více z předmětných slov, je 

text  kódován  pod  výrazem,  který  v  textu  převládá.  Ze  vzorku  jsem vyloučil  texty 

vztahující se k mimomediálním produktům (například v automobilovém průmyslu má 

výraz infotainment svébytný význam)  či pokud jsou duplicitně zveřejňovány ještě i v 

dalších médiích (například v tisku a ještě na blogu).

Výzkumnou otázku (VO) jsem definoval takto: Ke které z kategorií se nejsilněji 

vztahuje předmětný výraz?

Pro VO jsem konstruoval po pilotním průzkumu tyto kategorie: 

1) česká média, 2) zahraniční média, 3) média obecně,

11)  česká  televize,  12)  český  rozhlas,  13)  český  tisk,  14)  české  internetové 

servery, 21) americká média, 22) jiná než americká média, 31) média veřejné služby 

obecně, 32) komerční média obecně, 

111)  česká  televize  veřejné  služby,  112)  česká  komerční  televize,  121)  český 

rozhlas veřejné služby,  122) český komerční rozhlas, 131) české deníky,  132) české 

týdeníky, 133) český tisk s vyšší než týdenní periodicitou, 
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Způsob  kódování:  předmětné  slovo  je  v  textu  vztaženo  nejsilněji  k  jedné  z 

kategorií, přičemž v každé úrovni kódování může text dostat pouze jeden kód.

Pro rekonstrukci vnímání jevu infozábavy v české veřejné debatě tak, jak se jevila 

v českých médiích v dekádě 2000-2009, jsem se zaměřil na výskyt několika klíčových 

slov.  Vybíral  jsem  označení  z  konceptů,  které  jsem  výše  rozebíral: 

medializace/mediatizace, mediální logika, logika politiky, mediální intervencionismus, 

komercionalizace, infozábava/infotainment, bulvarizace. Za výrazy, které z odborného 

diskurzu mediálních studií  přešly do obecného publicistického diskurzu,  po pilotním 

průzkumu považuji: infotainment, infozábava, bulvarizace a komercionalizace. K nim 

řadím  i  výraz  zezábavňování,  který  obecně  popisuje  pronikání  zábavy  (nejen)  do 

zpravodajství. 

Získaná data lze vtělit do následujícího grafu:

 (Graf 1, Četnost vybraných výrazů v českých médiích 2000-2009, N=379)

Z celkových 379 zkoumaných textů se jich 202 pojí s výrazem bulvarizace, to je 

více  než  polovina,  53  procent.  Výraz  infotainment  se  vyskytuje  v  26  procentech 

případů,  komercionalizace  ve  12  procentech,  infozábava  v  7  procentech  a 

zezábavňování představuje jedno procento.

26%
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Z dat lze vyvodit tyto hypotézy:

V souvislosti  s  pronikáním zábavních  prvků  do  zpravodajských  obsahů  se  ve 

veřejné sféře, jak se jeví v českých médiích, používá převážně výraz bulvarizace, byť 

infozábava a bulvarizace neoznačují tentýž proces. Český kalk infozábava je ve veřejné 

sféře, jak se jeví v českých médiích, používán, ale skoro čtyřnásobně stále převažuje 

anglické označení infotainment.

Výraz  zezábavňování  není  ve  veřejné  sféře,  jak  se  jeví  v  českých  médiích, 

prakticky přítomen.

Ze získaných dat můžeme odvodit i další poznatky. U všech zkoumaných výrazů 

vzniklo  stejné  pořadí  v  hlavním  dělení,  zda  je  výraz  spojen  s  českými  médii, 

zahraničními  médii  či  médii  obecně.  U  všech  zkoumaných  výrazů  se  nejčastěji 

opakovalo  spojení  s  českými  médii,  pak  médii  obecně  a  teprve  potom  případně 

zahraničními médii.

U jednotlivých zkoumaných výrazů ale už při detailnějším pohledu můžeme najít 

rozdíly.  V případě  výrazu bulvarizace  se  ze 147 položek kódovaných pod kategorii 

česká média při dalším dělení 52 vázalo ke kategorii český tisk. K české televizi už jen 

12 položek, k českému rozhlasu pouhé dvě. 

Výraz  bulvarizace  se  tedy  v  dekádě  2000-2009  v  českých  médiích  používal 

nejčastěji v souvislosti s českým tiskem. Z uvedených 52 textů pak více než polovina 

(37)  byla  přiřazena  pod  subkategorii  české  deníky.  V  českých  médiích  pak  v  této 

subkategorii nejčastěji najdeme texty vztahující se k Mladé frontě Dnes, a to prakticky 

od počátku do konce dekády.  V roce 2000 se bulvarizace Mladé fronty Dnes řeší v 

médiích  například  v  souvislosti  s  odchodem  šéfredaktora:  „Mluví  se  dokonce  o 

bulvarizaci  Mladé  fronty  Dnes,  a  to  kvůli  odchodu  dlouholetého  šéfredaktora  listu  

Petra Šabaty.“127 V roce 2009 například v souvislosti s úpadkem kvality práce: „Není  

příznačné, že zatímco fakticky ... serióznost Mladé fronty Dnes klesá, objevuje se na 

první  straně www formátu stejných  novin ...  slogan Největší  seriózní  noviny v  ČR?  

Bulvarizace  a  důraz  na  sledovanost  snad  umožňuje  konzervovat  počet  čtenářů  či  

diváků, ale rozhodně působí proti možnosti dosáhnout kvalitnější novinářské práce.“128

127 FRANCKOVÁ, Ilona. Hranice mezi bulvárem a seriózním tiskem se vytrácí. Zemské noviny. 28. 11. 
2000. s. 19.

128 BINKA, Bohuslav. Tak trochu jiný Guardian. Literární noviny. 29. 6. 2009. s. 3.
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V případě výrazů infotainment a infozábava v kategorii  česká média převažuje 

subkategorie  česká televize nad ostatními.  V případě výrazu infotainment  je to z 63 

položek  kódovaných  v  kategorii  česká  média  23  položek  zařazených  dále  do 

subkategorie česká televize, v případě výrazu infozábava je to z 16 položek kódovaných 

v kategorii česká média 6 položek zařazených dále do subkategorie česká televize.

U dalších podkategorií  se dostávám už k velmi malým vzorkům, ale  u výrazu 

infotainment  i  infozábava  lze  častěji  položky  zařazené  do  kategorie  česká  televize 

přiřadit k subkategorii česká komerční televize, než subkategorii česká televize veřejné 

služby.

Spojení výrazů s typem média u statisticky významnějších vzorků

(Graf 2: Spojení výrazů s typem média u statisticky významnějších vzorků)

Souvislost televize a infozábavy se ve vzorku objevuje v několika opakujících se 

významech. Televize jsou popisovány jako iniciátoři infozábavního mediálního obsahu, 

často  pak  s  upozorněním,  že  jde  o  americký  import.  „Není  divu,  že  jedním  z 

nejskloňovanějších mediálních termínů se tak postupem času stal pojem infotainment,  
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označující zpravodajství prošpikované nejrůznějšími zábavnými prvky.“129 I  když autor 

o infozábavě pojednává obecně, automaticky upozorňuje na prvenství jevu infozábavy v 

televizní  produkci:  „Infotainment  je  kombinace  informací  a  zábavy,  příznačná 

především pro  současné  televizní  zpravodajství,  i  když  ani  ostatní  média ho  nejsou  

ušetřena.“130 

Několikrát  se  ve  vzorku  opakuje  konstatování,  že  infozábava  není  ideálním 

způsobem práce v tištěných médiích:  „Ačkoli by infozábava měla seriózním novinám 

přilákat  více čtenářů,  příliš  na ně nezabírá.“131 „Vydavatelé  tisku si podle něj musí  

rovněž  uvědomit,  že  papír  není  nejvhodnějším médiem pro infotainment,  přinášení  i  

vážných zpráv zábavnou formou.“132 

Ze vzorku též vyplývá, které z televizních stanic infozábavu berou jako pozitivní 

jev. Zajímavé je to především u dvou menších televizních stanic, které byly programově 

blízké,  ale  každá se charakterizovala  odlišně.  Na počátku  dekády startovala  televize 

TV3  s  úmyslem  nabízet  kvalitní  infozábavu:  „Programové  schéma  TV3  vychází  z  

konceptu ´městské televize´ s důrazem na tzv. infotainment, tj. kombinaci zpravodajství  

a zábavy.“133 Marketingový pracovník Zdeněk Kašpar v časopisu Strategie i detailně 

vysvětloval,  jak k příklonu k infozábavě  došli:  „Začátku  celé  kampaně samozřejmě 

předcházel rozbor cílové skupiny. Došlo k přesnému definování diváka. ‚Náš člověk` je  

tedy něco mezi publikem Novy (Nova vás baví...) a ČT (čisté informace...), je kombinací  

těchto dvou skupin. Proto infozábava.“134 Naopak o pět let později oznamovaná televize 

s podobnou obsahovou nabídkou Febio TV se už proti infozábavě vymezovala: „Febio 

TV chce  vysílat  kvalitní  dokumenty,  reality  show,  pořady  pro  menšiny,  alternativní  

zábavu, kvalitní filmy i seriály, a hlavně seriózní zpravodajství, žádný infotainment.“135

Ze vzorku také lze vysledovat,  jak tvůrci infozábavních pořadů argumentují ve 

svůj prospěch. Na výtku  „Informace a zábava splynuly v ´infotainment´, který ve své  

nejpokleslejší podobě – v pořadech, jako jsou novácké zprávy nebo Kotel a Sedmička - 

aktivně přispívá k banalizaci demokratické politiky.“136 odpovídá moderátorka pořadu 

takto: „Kotel či jiné pořady komerčních televizí mimořádně dobře a na špičce své doby 

129  MORAVEC, Václav. Život jako kabaret. Respekt. 20. 5. 2002. s. 17.
130  KRČ. Infotainment : Musíte se bavit, ať chcete nebo nechcete. Marketing & Media. 14. 5. 2001. s. 11.
131  KUNDRA, Ondřej. Kdo nečte blesk. Respekt. 28. 6. 2004. s. 5.
132  AUST, Ondřej. O budoucnosti denního tisku. Lidové noviny. 12. 5. 2006. s. 16. 
133 ROŠKOTOVÁ, Vlasta; DANIEL, Pavel; MARTINCOVÁ, Jarka. Média v prvních měsících roku 

2000. Marketing & Media. 17. 7. 2000. s. 12. 
134 CIZNEROVÁ, Lenka. Pro bačkoráře TV 3 rozhodně nebude. Strategie. 22. 5. 2000. s. 17. 
135 POTŮČEK, Jan. Za televizi voňavější. Reflex. 6. 1. 2005. s. 47. 
136 PEHE, Jiří. Kotel čili Banalizace demokracie. Lidové noviny. 19. 2. 2004. s. 11. 
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odrážejí současný politický a mediální svět, ve kterém žijeme. Odrážejí také stupeň stále  

přímějšího a reálnějšího dotyku soudobých médií s politikem.“137 Ve vzorku lze najít ale 

ještě radikálnější úvahy tvůrců o prospěšnosti infozábavy:  „Kdo by se ale těšil na sex  

před kamerami, bude zklamán. Podle Borise Brandta, ředitele firmy, jež tento formát  

prodává v Německu, se jedná o infotainment, a proto se v pořadu diváci dozvědí i řadu 

věcí,  které  se  týkají  spermatu.  Podle  tvůrců  má  tedy  soutěž  i  vědeckopopulární  

rozměr.“138

Dalším významným tématem je vztah infozábavy a televize veřejné služby. Její 

manažeři tvrdí, že svodům infozábavy nepodléhají, jako například ve své době ředitel 

zpravodajství  České  televize  Milan  Fridrich: „Samozřejmě,  že  nadále  se  budeme 

věnovat dominantně politice a ekonomice, protože prostě zpravodajství a zvlášť veřejné  

služby je takové. Pokud by někdo chtěl jít na témata společenská, tak pak už to není ale 

veřejná služba zpravodajská, pak už je to zpravodajská stanice, která chce lovit diváka 

na infotainment, na pikošky, na bulvár a tak podobně.“139 Proti tomu kritici upozorňují, 

že infozábavě se zcela v žádném médiu veřejné služby dnes nedá vyhnout: „Zábavné 

informování, proslavený infotainment, je prý poznanou nutností. Informací je moc a bez  

svižného  obalu,  veselých  souvislostí  a  historek  je  každý  přehlédne.  Platí  to  i  pro  

Radiožurnál a jakékoliv jiné veřejnoprávní médium, které tím rozhodně nerezignuje na  

kvalitu.“140 

V mnoha zkoumaných příspěvcích se více či méně objevuje již výše teoreticky 

popsaný  rozpor,  zda  je  infozábava  mediálním  produktem,  nebo  reakcí  médií  na 

poptávku společnosti. Ilustrací prvního přístupu může být tento názor:  „Infozábava je  

nepochybně výdělečná a není protizákonná, kdo ji ale chce provozovat ve velkém, musí  

počítat i s následky. A těmi jsou pak pohrdání a podobné výstupy, jako byl ten Mirka 

Topolánka  a  všech  jeho  předchůdců.“141 Ilustrací  druhého  přístupu  je  toto  odlišné 

nazírání na infozábavu: „Globálně operující tiskoví magnáti nejsou za těchto okolností  

nebezpeční proto, že vlastní stále více médií v různých zemích. Ani oni nemohou nabízet  

jinou informaci než tu,  kterou bude chtít  národní trh kupovat.  Jedná se o to,  jakou  

informaci, o čem, v jakých intervalech a v jaké formě jsme jako konzumenti ochotni  

zaplatit.  Většina  má  nesporně  zájem  o  ´infotainment´  a  odmítá  příliš  složitá  nebo  

zdánlivě  odtažitá  témata.  Výsledkem  je  kompromis,  tj.  více  nebo  méně  povedená 
137 JÍLKOVÁ, Michaela. Banální Pehe a demokracie v Kotli. Lidové noviny.  27. 2. 2004. s. 11. 
138 KARLÍK, Martin. Bude se hledat SuperStar mezi spermiemi? Reflex. 19. 8. 2004. s. 49. 
139 NESIG. ČT 24 v novém roce. Interview ČT24. ČT 24. 30. 12. 2009. 
140 FISCHER, Petr. Na vlně poslechovosti plujem. Hospodářské noviny. 11. 1. 2008. s. 9. 
141 TABERY, Erik. Nemoc českých premiérů. Respekt. 1. 10. 2007. s. 11. 
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kombinace  zábavy  a  informace.  Morálně  se  nad  tím  vším  rozhořčovat  znamená 

zbytečně plýtvat silami.“142

Předmětem  tohoto  dílčího  výzkumu  bylo  popsání  významů,  v  jakých  se  o 

infozábavě psalo a mluvilo v médiích ve zkoumané dekádě. Na základě prostudovaného 

vzorku navrhuji popis uvažování o pronikání zábavy do zpravodajského paradigmatu v 

těchto  významových  souvislostech  (v  závorce  ilustrativní  citace  ze  zkoumaného 

vzorku): 

1 komercionalizace  („vysoká  sledovanost  při  relativně  nízkých  výrobních 

nákladech“); 

2 kvalitativní úpadek takzvaných seriózních médií,  trivializace („ze stránek tzv.  

seriozních deníků jsou vytlačovány politické zprávy a na jejich místo nastupují  

popisy vražd, únosů, týrání zvířat“); 

3 společenská  poptávka  („většina  má nesporně  zájem o  infotainment  a  odmítá  

příliš složitá nebo zdánlivě odtažitá témata“); 

4 amerikanizace („za kolébku infozábavy lze považovat Spojené státy“); 

5 demokratizace  („(infozábavní  média)  odrážejí  současný  politický  a  mediální  

svět“); 

6 modernizace  („Poptávka  po  informacích  se  zvyšuje.  Prosadí  se  ale  jen  ty  

nejzajímavější nebo ty, které šokují.“)

Vedle těchto významových souvislostí navrhuji  i  některé hypotézy,  byť je na 

rozboru předmětného vzorku nelze věrohodně verifikovat:

1. Infozábava je v médiích vnímána spíše negativně než pozitivně.

2. Kdo  infozábavu  vnímá  jako  pozitivní  fenomén,  vidí  její  kořeny  v 

modernizačním a demokratizačním přizpůsobení se médií společenské změně.

3. Kdo  infozábavu  vnímá  jako  negativní  fenomén,  vnímá  její  kořeny  v  konání 

mediálních profesionálů, kteří jsou pod tlakem komercionalizace.

142 ROBEJŠEK, Petr. Každá společnost má taková média, jaká si zaslouží. Respekt. 12. 3. 2001. s. 2. 
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2. Jak napětí mezi zábavou a informací zkoumat?
První  kapitolu  práce  jsem věnoval  teoretickému  popisu  pronikání  zábavy  do 

zpravodajského paradigmatu a jeho reflexi.  I  při tomto zaměření už ale z textu bylo 

zřejmé, jak metodologicky různorodé může zkoumání infozábavních postupů být. V této 

kapitole se zaměřím na jednotlivé přístupy k analýze problému a pokusím se je vyložit v 

návaznosti na výše uvedené teoretické koncepty. Jakkoliv je definice infozábavy sama o 

sobě obtížná, dobře lze jako nejobecnější přístup definovat vztah informace a zábavy. 

Jak je užitečné začít s výzkumem už od opozice informace versus zábava, ukázal již 

zmiňovaný  John  Fiske  při  výkladu  normativních  přístupů  k  televiznímu  vysílání.143 

Podle washingtonského profesora komunikace Lance Bennetta není ani možné zábavu 

od zpravodajství rozlišit:  „Přestože rozdíl mezi zpravodajskými a zábavními médii se  

zdá být přirozený, je nadmíru obtížné určit charakteristiky, které tyto rozdíly vyváří. Ve 

skutečnosti je obtížné, můžeme tvrdit nemožné, artikulovat teoreticky užitečnou definici  

tohoto rozdílu.“144 Švýcarský profesor médií na freiburgské univerzitě Louis Bosshart, 

který se zaměřuje na zábavní funkci médií,  se přesto systematicky pokusil  definovat 

základní charakteristiky informace i zábavy. U informace vnímá novost (informace tedy 

musí naše vědění zvětšovat, měnit či redukovat nevědomost), dále relevanci (informace 

je  něco,  co  potřebujeme  pro  své  jednání  nyní  či  v  blízké  budoucnosti),  pravdivost 

(informace je tedy výrokem, který popisuje stav věcí). Oproti tomu zábava je „v prvé 

řadě recepční fenomén“.145 Zdůrazňuje jako charakteristické emocionalitu  (žertování, 

uvolnění,  napětí,  změna),  orientování  (vybuzení,  nová  informace,  možnost  poučení, 

látka  k  hovoru),  kompenzaci  (uklidnění,  změna  pozornosti),  trávení  času  (rutina, 

zahnání nudy), sociální zážitky (možnost spolupodílení, pocit sounáležitosti).

Z kombinací uvedených charakteristik můžeme odvodit různé mediální formáty 

a různě je normativně nazírat. Bosshart připomíná, že například zábavní nabídka může 

mnohdy  pozitivně  působit:  napomáhá  sociální  orientaci  prostřednictvím  chápání 

identity,  rozvoje  konceptu  vlastního  já,  pomocí  při  zvládání  problému,  orientací  v 

143 FISKE, John, ref. 50, s. 185.
144 BENNETT, W. Lance. Beyond Pseudoevents : Election News as Reality TV. American Behavioral 

Scientist. 2005, vol. 49, no. 3, s. 162.
145 BOSSHART, Louis. Information und/oder Unterhaltung? s. 18. In SCHOLL, Armin; RENGER, Rudi; 

BLÖBAUM, Bernd (eds.). Journalismus und Unterhaltung.  1. vyd. Wiesbaden : VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2007. ISBN 3-531-15291-2. 
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realitě, identifikací, sociálním srovnáním, parasociální interakcí a jako předloha řešení 

konfliktů.  Bosshart  dokonce přiřazuje  jednotlivé  produkty bulváru k odpovídajícímu 

evolučnímu chování. Sexuální aféry tak média uveřejňují kvůli lásce jako zábavnímu 

faktoru, ale také tím zobrazují reprodukční požadavek v evoluci. Katastrofy a nehody 

zase média uveřejňují kvůli bezpečnosti jako zábavnímu faktoru, ale také tím potvrzují 

potřebu  kontroly.  A  konečně  skandály  a  kriminální  historky  předkládají  příběhy  o 

úspěchu, ale také o evoluční potřebě přežití.146 

O  jinou  typizaci  se  pokusili  němečtí  mediologové  Stefan  Weinacht  a  Ralf 

Hohlfeld.  Ti  rozdělili  infozábavní  produkty  podle  převládající  složky ve  výsledném 

mixu informování a zábavy. Mezi čistým informačním žurnalismem a obecnou zábavou 

bez  žurnalismu  definovali  zábavní  elementy  v  „čisté“  žurnalistice  (například  nájezd 

kamery  pod  vodu  při  reportáži  o  utonutí),  zábavní  žurnalismus  (například  hluboké 

lidské  příběhy),  „event  žurnalismus“  (nepolitické  talk  show,  dokutainment), 

pseudožurnalistickou  zábavu  (například  inscenované  „reportáže“),  k  žurnalismu  se 

vztahující  zábavu  (například  parodie  na  novinařinu  v  kabaretu).147 Tento  přístup  je 

užitečný pro výzkum reprezentace. Zatímco popis dává malý prostor k utváření příběhu 

a odkazuje na věrné zobrazení atributů události, míra zastupování médii prostřednictvím 

interpretace  narůstá  a  ústí  nakonec  v čistě  zábavní  obsahy.  Právě v tomto  kontextu 

Thomas Meyer zkoumá převládající  stereotypy ve zpravodajství a předkládá k úvaze 

kategorizaci zobrazování politiky v modelech dramatizace.148

Podle Thussua postupující  stereotypizace obecně zpravodajství  nasměrovala k 

„tabloidizované podobě s důrazem na spotřebitelský žurnalismus, sport a zábavu“.149 

Jakkoliv je toto vnímání vývoje médií obecně přijímáno,150 často vzniká problém, když 

chceme fenomén infozábavy kategorizovat u jednotlivých mediálních sdělení. Jedním z 

možných  přístupů  k  popisu  infozábavy  je  její  rozdělení  podle  zaměření,  což  oproti 

dominantnímu  zkoumání  infozábavy  ve  vztahu  k  politické  komunikaci  zdůrazňuje 

proces  posilování  zábavní  funkce  i  u  různých  jiných  oblastí  mediálního 

zprostředkování. Bosshart spolu s kolegyní Hellmüllerovou v roce 2009 nabídli výčet „-

146 BOSSHART, Louis, ref. 146, s. 22
147 WEINACHT, Stefan; HOHFELD, Ralf. Das Hofnarren-Komplott. s. 167. In SCHOLL, Armin; 

RENGER, Rudi; BLÖBAUM, Bernd (eds.). Journalismus und Unterhaltung. 1. vyd. Wiesbaden : VS 
Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. ISBN 3531152912. 

148 MEYER, Thomas, ref. 77.
149 THUSSU, Kishan  Daya, ref 37, s. 5.
150 Například CURRAN, James. Media and Power.  1. vyd. London : Routledge. 2002, s. 6, 7. ISBN 

0415077400.
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tainmentů“151.  Problém takovéhoto  výčtu však  spočívá  nejen v obtížném rozlišování 

jednotlivých  kategorií  (například  infotainment,  newstainment,  politainment).  Hlavní 

námitka může znít tak, že pokud pronikání zábavy do zpravodajství definujeme jako 

proces,  nemůže  být  nikdy  všezahrnující.  Dalším  problémem  ve  výčtové  definici  je 

oddělení obecnějších „-tainmentů“ od těch úžeji vymezených.  Sciencetainment může 

být například nadřazen preventainmentu, jak ukazuje ve své studii o zprostředkování 

medicíny nizozemskou televizí v letech 1961 až 2000 Piet Verhoeven152. Na proměně 

statusu vědy v médii  zprostředkovávaném světě  ilustruje konkrétní  proměnu na poli 

medicíny:  „Od roku 1976 do roku 1980 můžeme mluvit o ´vědeckém období´, protože 

čas promluv favorizoval experty. Druhé období od roku 1981 do roku 1987 můžeme  

označit  jako  ´žurnalistické  období´,  protože  novináři  převzali  rozhodující  roli  v  

medicínských programech. Tím začíná také období poklesu času promluv expertů ve  

prospěch přitažlivěji mluvících obyčejných lidí, porotců. To se znásobí a stabilizuje ve  

třetím období, od roku 1988 do roku 2000, které můžeme označit  jako ´období lidí,  

porotců´.“153

Přestože  infozábava  je  již  dekády  probíraný  jev,  výzkumů  na  dané  téma  je 

vzhledem  ke  komplexnosti  fenoménu  pomálu.  „Je  zde  obrovská  potřeba  po 

hloubkovém výzkumu na poli toho, čemu se říká infozábava. S výjimkou teorie užití a  

gratifikace  a kultivačních  studií  klasický  výzkum se zabývá jen  čistou  a  nezkalenou 

politickou  komunikací.“154 Většina  komplexních  prací  o  fenoménu  posilování 

zábavnosti  na  úkor  informační  hodnoty,  které  si  získaly  věhlas,  staví  spíše  na 

pozorování a historickém výkladu. Schudson tvrdí, že o fenomén infozábavy „moderní 

zájem  započal  pravděpodobně  se  stížnostmi  Daniela  Boorstina  (1961)  na  

pseudoudálosti“.155 Do této kategorie spadá i populární kniha Ubavit se k smrti Neila 

Postmana.156

151 Advertainment (reklama a zábava); Branded Entertainment (zábava spjatá s obchodní značkou); 
Charitainment (charita a zábava); Computainment (počítače a zábava); Crititainment (kritika a 
zábava); Digitainment (digitální zábava); Docutainment (dokumentaristika a zábava); Edutainment 
(vzdělávání a zábava) Evangelitainment (náboženství a zábava); Infotainment (informace a zábava); 
Internetainment (zábava spjatá s internetem); Iuristainment (právo a zábava); Militainment (vojenství 
a zábava); Newstainment (zpravodajství a zábava); Politainment / Confrontainment (politika a 
zábava);Preventainment (prevence/zdravotní péče a zábava); Scientainment (věda a zábava); 
Sportainment (sport a zábava). BOSSHART, Louis; HELLMÜLLER, Lea, ref. 1, s. 7.

152 VERHOEVEN, Piet. Where has the doctor gone? The mediazation of medicine on Dutch television, 
1961-2000. Public Understanding of Science. 2008, vol 17, no. 4, s. 461-472. 

153 VERHOEVEN, Piet, ref. 152, s. 11.
154 BOSSHART, Louis; HELLMÜLLER, Lea, ref. 1, s. 6.
155 SCHUDSON, Michael, ref. 11, s. 1001.
156 POSTMAN, Niel. Ubavit se k smrti. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1999. ISBN 8020407472.
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První empirické studie, které mohou být použitelné pro sledování infozábavy, se 

objevují  až  v  80.  letech.  V  roce  1985  mediologové  Nimmo  a  Combs  zkoumali 

zpravodajství o katastrofách a určili čtyři způsoby, kterými novináři vytvářejí zprávy157: 

Populistický/senzační se zaměřuje na dramatické jevy;  proti  tomu je opakem přístup 

elitistický/faktický,  který  racionálně  informuje  o  komplexní  situaci. 

Primitivní/didaktický  zbavuje  problém  komplexity  a  zjednodušuje  ho.  A  konečně 

pluralistický/feature  přístup  rámuje  informaci  charakteristickými  rysy  do  širšího 

srozumitelného  kontextu.  Doris  Graberová  v  90.  letech  použila  podobné  dělení  při 

výzkumu  editorské  rutiny,  která  osciluje  mezi  faktičností  a  dramatizací  zprávy. 

Infozábavu  zde  definovala  jako  přechod  z  faktického/feature  stylu  k 

populistickému/senzačnímu.158 Problém těchto kategorií ale spočívá v subjektivitě. Na 

projektu Graberové pracovali  tři  kodéři,  desetina materiálu  byla  kódována dvojmo a 

reliabilita podle jejího vyjádření „neklesla pod 75 procent“.159

Vyvíjení  metod  pro  zkoumání  infozábavy  se  od  90.  let  věnuje  i  několik 

nizozemských  mediologů.  Brants  a  Neijens  zkoumali  z  pohledu  infozábavy 

nizozemskou předvolební kampaň v roce 1994. Škálu infozábavy rozlišili v kategoriích 

stylu,  tématu  a  formátu  od informačního po zábavní  přístup.  O infozábavě  vyvodili 

závěr, že jde o relevantní součást veřejné debaty. Zároveň nemusí infozábava kvalitu 

veřejné debaty negativně ovlivňovat, pokud není jediným informačním zdrojem. „Talk 

show může být více informativní než zprávy a programy o občanských záležitostech a 

soukromé televize nemají nezbytně blíže k zábavě, když jde o portrétování politiky.“160

Mediolog  Verhoven  zase  infozábavu  zkoumá  skrze  proměnu  profesních  a 

sociálních kategorií v určitém typu pořadů. Na příkladu medicínských pořadů holandské 

televize  za čtyři  dekády ukazuje,  jak infozábava  vytlačila  doktory z pořadů na úkor 

novinářů  a  obyčejných  lidí,  potenciálních  pacientů.161 Snad  nejkomplexnější 

nizozemskou analýzou infozábavy je studie o nárůstu senzacionalismu v nizozemské 

televizi v 90. letech.162 Podobně jako u Graberové je však sporná reliabilita a to, zda 

157 NIMMO, Dan; COMBS, James. Nightly Horrors: Crisis Coverage by Television networks news. 1. 
vyd. Knoxville : University of Tennessee Press, 1985. ISBN 0870496255. 

158 GRABER, Doris A. The Infotainment Quotient in Routine Television News : A Director's 
Perspective. Discourse Society 1994, vol. 5, no. 4, s. 483-508.

159 GRABER, Doris A., ref. 158. s. 487.
160 BRANTS, Kees. Who´s afraid of Infotainment? European Journal of Communication.  1998, vol. 13, 

no. 3, s. 315.
161 VERHOEVEN, Piet, ref. 152. 
162 VETTEHEN, Paul Hendriks; NUIJTEN, Koos; BEENTJES, Johannes W. J. Research Note: 

Sensationalism in Dutch Current Affairs Programmes 1992-2001. European Journal of  
Communication. 2006, vol. 2, no. 2, s. 227-237. 
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dynamický  fenomén  lze  postihnout  věrně  kódováním  počtu  výkřiků  či  potlesků  ve 

zprávách. 

Uvedené  práce  se  různí  svým  zaměřením,  ale  mají  jedno  společné. 

Předpokládají, že politická informace se k příjemci dostává ve stále interpretativnější či 

emocionálnější podobě (jak o tom mluví Dahlgren163). Že je tento předpoklad správný, 

empiricky v amerických reáliích prokázal chicagský profesor komunikace na Illinoiské 

univerzitě Kevin Barnhurst. Ten se nezaměřuje na jednotlivé projevy infozábavy, ale v 

historické  perspektivě  na  příkladu  USA  ukazuje,  že  hlavní  změna  ve  zpravodajské 

nabídce  médií,  které  se  hlásí  k  tradici  zpravodajské seriózní  žurnalistiky,  spočívá  v 

posunu od informování k interpretaci. Tím se tak vytváří prostor pro zábavní prvky.

Jak sám píše, před dvaceti lety si položil obecnou otázku, zda povědomí o vývoji 

médií  odpovídá  empirickým  zjištěním.  Stav  žurnalistiky  na  konci  20.  století  dle 

obecného konsenzu charakterizoval takto: „Pokrývání událostí je fragmentarizované a 

epizodické,  zaměřené  na  teď  a  nejrychlejší  aktualizaci.  Diktát  marketingu  a  limity  

pozornosti publika směřují žurnalistiku k co nejkratším formám a následují  trendy z 

populární kultury. I když jsou zprávy kratší, je jich nepřeberné množství proudící 24 

hodin 7 dní v týdnu skrze digitální sítě komunikace. Soutěživost mezi zpravodajskými 

médii nutí novináře stavět zprávy na lidských příbězích, prakticky užitečných zprávách 

a zprávách podávaných z  lokálního úhlu pohledu. V krátkosti:  zpravodajství  je více  

zalidněno, více zaměřeno na akci, více aktualizováno, více lokalizováno, více zaměřeno 

na událost a mnohem kratší.“164 

Jenže jeho průzkumy ukázaly, jak je tento pohled schématický. Barnhurst se s 

kolegy spíše zaměřuje na analýzu ideologických postojů v médiích, ale jeho výzkumy z 

amerického  prostředí  jsou  inspirativním  nabouráním  zjednodušených  představ  o 

infozábavě.  Syntézu  mnohaleté  práce  začíná  rozporováním teze,  že  se  zpravodajství 

zkracuje:  Ukazuje,  jak počet článků na hlavní stránce vybraných amerických deníků 

klesl z více než 50 v roce 1885 na průměrných 5 až 7 o sto let později.165 Texty se 

mnohonásobně  prodloužily.  U  televizního  zpravodajství  je  vývoj  stejný.  Podle 

Barnhursta je ale nutné sledovat i trendy za tímto obecným zjištěním. Z jeho výzkumů 

vyplývá, že v televizním zpravodajství  „novináři od 60. let mluví čím dál více“,166 že 

„novinářova  promluva  se  od  podání  informace  posunula  k  vyjadřování  názorů  o 

163 DAHLGREN, Peter, ref. 32, s. 54, 55.
164 BARNHURST, Kevin G., ref. 8, s. 239.  
165 BARNHURST, Kevin G., ref. 8, s. 239.  
166 BARNHURST, Kevin G., ref. 8, s. 246.
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události“167 a že se reportér častěji objevuje v příspěvcích. Posun od informativní role 

novináře  k  interpretativní  vysledoval  Barnhurst  i  u  analýzy  rozhlasového  vysílání. 

Specifickým  rysem  je  pak  u  rádia  nárůst  debat  novinářů  mezi  sebou,  kdy  jeden 

zastupuje experta či zdroj příspěvku.

Barnhurst dále rozporuje, že by zpravodajství bylo čím dál více zalidněné: V roce 

1984 odkazoval typický článek jménem k více než jedné osobě, o sto let později se to 

týká jen čtvrtiny textů. „Jak mizí jednotlivci, vzrůstá důležitost skupin.“168 Mění se i role 

popisovaných: jednotliví aktéři ustupují oficiálním zdrojům a expertům. V televizním 

zpravodajství  se  počet  konzultantů  či  analytiků  zmnohonásobil.  Barnhurst  po těchto 

zjištěních varuje:  „Novináři i kritici stále citují nedostatek vysvětlovacího novinářství,  

říkají, že rychlejší, kratší zpravodajství omezují jejich schopnost naplnit tyto potřeby.  

Ale měření zpravodajských textů ukázala dramatický nárůst analýz a interpretace, když  

ne vysvětlování.“169 

Barnhurst  tak  ukotvuje  zkoumání  infotainmentu,  když  ukazuje,  že  podmínkou 

nárůstu infozábavy je obecnější posun od informativního k interpretativnímu sdělování 

politické informace médii. Tento posun ale nemusí být dokazován pouze kvantitativním 

výzkumem,  jak  činil  Barnhurst.  Ten  je  vhodný  pro  popis  spíše  formálních  projevů 

infozábavy.  Obsahové  změny  lze  doložit  spíše  kvalitativním  výzkumem,  například 

diskurzivní analýzou. Ta překonává omezení obsahové analýzy, protože si všímá vyšší 

roviny,  než je  samotná  rovina textu.  Analýza  diskurzu se  při  zkoumání  médií  snaží 

většinou  odhalit  ideologické  pozadí  určitého  mediálního  zpracování,  ale  může  být 

vhodná i jako samotný analytický nástroj k prozkoumání určitého jevu. Novozélandský 

sociolingvista  Allan  Bell  vnímá  tento  typ  analýzy  jako  „ideologickou  detektivní  

práci“170,  která  může odhalit,  jak funguje onen „spektákl“,  o němž mluví  Thussu.171 

Jako  užitečný  analytický  nástroj  pro  odhalení  hlubších  významů  a  souvislostí  tuto 

analýzu nabízí i rakouská profesorka diskurzivních studií Ruth Wodaková. O kritické 

diskurzivní analýze uvažuje jako  „o vytváření výběru v každém bodě výzkumu a tyto 

výběry by měly být dělány transparentně. Teoreticky by pak mělo být odůvodnitelné,  

proč některé interpretace diskurzivních událostí se zdají více validní než jiné“.172 

167 BARNHURST, Kevin G., ref. 8, s. 246.
168 BARNHURST, Kevin G., ref. 8, s. 249.
169 BARNHURST, Kevin G., ref. 8, s. 253.
170 BELL, Allan. The Discourse Structure of News Stories. s. 65. In BELL, Allan; GARRETT, Peter. 

Approaches to media discourse. 1. vyd. Oxford : Blackwell. 1998. ISBN 0631198881.   
171 THUSSU, Kishan  Daya, ref. 37, s. 8.
172 WODAK, Ruth. The discourse-historical approach. s. 65. In WODAK, Ruth; MEYER Michael. 

Methods of Critical Discourse Analysis (Introducing Qualitative Methods series).  1. vyd. London: 
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Jeden  z  možných  přístupů  k  analyzování  zpravodajského  diskurzu  jakožto 

předstupně  zkoumání  ideologie  diskurzu  nabízí  právě  Bell,  který  jednotlivé  kroky 

navrhuje  rozřadit  okolo  několika  základní  otázek.  Pod  otázku  Co?  řadí  zkoumání 

titulku,  perexu  /  úvodního  odstavce,  samotných  událostí  příběhu  a  vztahu  mezi 

událostmi zmíněnými v titulku, perexu / úvodním odstavci a samotném příběhu. Pod 

otázku Kdo? řadí atributy příběhu, atributy zdrojů, aktéry zpráv. Pod otázku Kde? řadí 

vyjádření místa a struktury umístění. Pod otázku Kdy? zařazuje výrazy popisující čas, 

časovou strukturu, pozadí události, komentář událostí a vyjádření pokračování.173

Ze získaných dat pak navrhuje sestavit  strukturu události,  strukturu diskurzu, 

zkoumat koherenci a zastření významu.174

Wodaková vytvořila též jednu z variant použití diskurzivní analýzy. V práci o 

krajní pravici v Rakousku nabídla v rámci takzvaného diskurzivně-historického přístupu 

jako analytický nástroj zkoumání pěti základních diskurzivních strategií:

Referenční/nominační,  jejímž  cílem  je  konstrukce  skupin  uvnitř  a  vně  a 

prostředkem kategorizace členství, biologické, naturalizační a odosobňující metafory a 

metonymie, synekdochy (pars pro toto, totum pro parte).

Výpovědní, jejímž cílem je označení sociálních hráčů více či méně pozitivně či 

negativně,  kriticky  či  souhlasně  a  prostředkem  stereotypické,  hodnotící  atributy 

negativních či pozitivní rysů, implicitní či explicitní tvrzení.

Argumentační, jejímž cílem je ospravedlnění pozitivních či negativních atribucí 

a  prostředkem  topoi  odůvodňující  politickou  exkluzi  či  inkluzi,  diskriminaci  či 

preferované zacházení.

Perspektivní  (rámující,  diskurzivní  reprezentace),  jejímž  cílem  je  vyjádření 

začlenění, pozice pohledu mluvčího a prostředkem reportování, popis, příběh či citace 

(omezených) událostí či proslovů.

Zdůrazňující, zastírající, jejímž cílem je modifikovat epistemický status výpovědi 

a prostředkem zdůraznění či zastření ilokuční síly (omezených) událostí.175 

Její zkoumání různých strategií v textu tak dokáže komplexně popsat příklon k 

interpretaci a následně k zábavě.

Sage. 2002. ISBN 0761961534. 
173 BELL, Allan, ref. 170, s. 76.
174 BELL, Allan, ref. 170, s. 65. 
175 WODAK, Ruth, ref. 172, s. 73.
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2.1. Metodologie práce
V této práci se snažím volit výzkumnou část tak, aby výsledek nebyl příliš dílčí a 

neřekl tedy nic obecného o infozábavním jevu v českých médiích, a zároveň aby nebyl 

natolik obecný, že by narážel na problémy s validitou a reliabilitou. Měl by poskytnout 

hodnověrná  data,  jejichž  analýza  by nahradila  autoritativní  soudy o  tomto  jevu bez 

jakékoli  empirické  opory,  jako  je  například  tento:  „Nedávno  se  většina  původně 

seriózního  českého  žurnalismu  přiklonila  k  infozábavě.  Mnoho  médií  vyměnilo  

zevrubné, analytické zpravování za povrchní, zábavní přístup přejatý z televizní kultury,  

navíc zásadně ovlivněný nostalgií po komunistické éře.“176 

Problém zkoumání infozábavy spočívá v tom, že na ni nelze dost dobře aplikovat 

jednotnou zavedenou metodu,  která by poskytla  takové výsledky,  jež by dokazovaly 

nárůst či ústup infozábavy.  Buď výzkumník odhalí  jen dílčí  aspekt jevu infozábavy, 

nebo obecná studie naráží na problémy s validitou a reliabilitou.

Obsahová  analýza  sama  o  sobě  totiž  nedokáže  poskytnout  data,  která  k 

hodnocení infozábavy potřebujeme. Příkladem mohou být studie s názvem „Analýza 

zpravodajství  českých televizí“177 vypracovávané  pro  Českou televizi  a  Radu  České 

televize.  V analýze se objevuje pravidelně graf „Srovnání míry neutrality prezentace 

politických stran a podílu výpovědí o programově politických postojích/krocích“. Název 

naznačuje,  že  by  mohlo  jít  o  vhodnou  analytickou  metodu  i  pro  posouzení  jevu 

infozábavy.  Neutralita  zpravodajství  je definována jako  podíl  kontextově  neutrálních 

výpovědí na celkovém počtu výpovědí o politické straně, věcnost informací jako podíl 

informací o programově politických postojích/krocích na celkovém množství informací 

o politické straně.

Výsledkem  je  pak  například  tento  graf  „Srovnání  míry  neutrality  prezentace 

politických  stran  a  podílu  výpovědí  o  programově  politických  postojích/krocích 

(Události)“178  :

176 KLVAŇA, Tomáš P. New Europe’s Civil Society, Democracy, and the Media Thirteen Years After : 
The Story of the Czech Republic. The Harvard International Journal of Press/Politics. 2004, vol. 9, 
no. 3, s. 40.

177 Media Tenor. Analýza zpravodajství českých televizí. Ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2011-02-06]. 
Dostupný z WWW <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/analyza-zpravodajstvi-a-
publicistiky/?id=5112&strana-5=1&category=5>. 

178 KALUS, Čestmír. Analýza zpravodajství českých televizí 2010/Q3. Ceskatelevize.cz [online]. 2010, s. 
20. [cit. 2011-02-06]. Dostupný z WWW <http://master.ceskatelevize.cz/pub/press/1292.pdf>.
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(Graf 3:Srovnání míry neutrality prezentace politických stran a podílu výpovědí o programově 

politických postojích/krocích (Události))

Z grafu by se tak mohlo zdát, že médium bylo nejvíce zaujaté vůči KDU-ČSL. 

Oproti jiným stranám o ní médium referovalo nejvíce pozitivně či negativně na úkor 

neutrálního popisu, zároveň zpravovalo u této strany o personáliích a vnitrostranických 

přích na úkor prezentace politických či programových postojů. 

Problém takové obsahové analýzy spočívá ale v tom, že mnoho nevypovídá  o 

samotném médiu. Z analýzy vyplývá, že neutralitu výzkumník nevztahuje k mediálnímu 

zpracování,  ale  k  samotné  události  („Mediální  profil  KDU-ČSL -  44  % výpovědí  s  

negativní  konotací  -  ovlivnila  kauza  náměstka  ministra  obrany  J.  Kopřivy“179). 

Obsahovou analýzou tak výzkumník došel k závěrům, které jsou relevantnější spíše pro 

politologa než pro mediologa.

Výzkumy, které se snažily infozábavní postupy analyzovat složitější metodou, 

než  je  jednoduchá  obsahová  analýza,  často  ale  zase  narážely  na  malou  validitu  a 

reliabilitu. Sem můžeme řadit třeba uvedené práce  Nimmoa a Combse či velmi detailní 

výzkumy  Brantse  a  Neijense.  Vždy  však  mohou  být  více  či  méně  zpochybňovány 

kodérovou subjektivitou. Někteří vědci se tak raději zaměřili na určitý dílčí infozábavní 

postup, ať už to je proměna profesních a sociálních kategorií zastoupených v médiích 

(Verhoven) či žánrově zaměření na noční show osobností (Moyová, Xenos a Hessová). 

Za  klíčovou  práci  považuji  Barnhurstovo  zkoumání  nárůstu  interpretativní  moci 

179 KALUS, Čestmír, ref. 178, s. 20.
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novinářů v americkém případě.  Tento odklon od popisného zpracování textů je totiž 

předpokladem průniku  mnoha  infozábavních  postupů  do  médií.  Možnost,  jak  jejich 

průnik  popsat  a  analyzovat  pak  nabízí  interpretace  za  využití  „detektivní  práce“180 

diskurzivní analýzy.   

Výzkum pronikání  zábavy do zpravodajství  v  této  práci  ukotvuji  v  konceptu 

zpravodajského  paradigmatu  tak,  jak  ho  definuje  Høyer.  Tato  ideologie 

komercionalizovaných liberálně demokratických médií, která se vytvořila v druhé půli 

19.  století  v  USA  podle  Høyera,  pronikla  i  do  Česka.  Jeho  kolega  Horst  Pöttker 

připomíná, že diktátorské a autoritativní systémy mohou zadržet šíření zpravodajského 

paradigmatu:  „Německo před rokem 1945 a východní Evropa před rokem 1990 jsou  

působivé příklady.“181 

V tomto  konceptu  je  ale  nutné  vnímat  i  výzkumy Kevina  Barnhursta,  podle 

kterého  obecně  novinář  nabývá  moc  s  tím,  jak  se  od  informační  role  posouvá  k 

interpretativní  roli.182 S  nástupem  zadržovaného  zpravodajského  paradigmatu  je 

prostřednictvím  pěti  charakteristik  (jak  se  vyskytuje  samotná  událost,  jaké  existují 

zpravodajské  hodnoty,  jakým způsobem se  novinářským interview  zjišťují  fakta  od 

zdrojů, jak funguje vyprávěcí struktura textu známá jako obrácená pyramida a jak se 

naplňuje zásada novinářské objektivity)183 nutné vnímat Barnhurstem vysledovaný trend 

nárůstu interpretativnosti v médiích.184 Vytrácení argumentace a nárůst interpretace není 

důkazem pronikání zábavy do zpravodajství, je pouze předpokladem, protože zábavní 

postupy by v racionálně argumentovaném mediálním obsahu nenašly uplatnění. 

V rámci zpravodajského paradigmatu a procesu nárůstu interpretativnosti budu 

zkoumat pronikání zábavy do zpravodajství prostřednictvím konceptu infozábavy, který 

popisuje, jak je při výběru a zpracování zpráv zdůrazňováno vedle informační hodnoty i 

poutavé  zprostředkování  příjemci  mediálního  sdělení.  V  tomto  pojetí  se  ale 

problematizuje  samotné ohraničení  zpravodajství  jako druhu mediální  nabídky.  Jsme 

svědky pronikání politických informací do zábavních pořadů, které se pro mnohé stávají 

primárními  zdroji  znalostí  o politických a společenských událostech.  M. A. Baum185 

proto vedle tradičního zpravodajství pro zábavní zpravodajské show, zábavní talk show, 

180 BELL, Allan, ref. 170, s. 65.
181 PÖTTKER, Horst. Perspectives on the Development of the News Paradigm. s. 246. HØYER, 

Svennik; PÖTTKER, Horst (eds.). Diffusion of the News Paradigm, 1850–2000. 1. vyd. Goteborg : 
Nordicom, 2005. 91-89471-30-X. 

182 BARNHURST, Kevin G., ref. 8. 
183 HØYER, Svennik; PÖTTKER, Horst (eds.), ref. 10, s. 11.
184 BARNHURST, Kevin G., ref. 8., s. 253. 
185 BAUM, Matthew A., ref. 58.
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ranní  show  a  politické  komediální  show  prosazuje  souhrnné  označení  lehká 

zpravodajské média („soft news media“). Z toho důvodu se v této práci věnuji částečně i 

mediálním obsahům tradičně řazeným do publicistiky a zábavy. 

V poslední uplynulé dekádě 2000 až 2009 se v tomto kontextu pokusím tento 

nárůst  interpretační  moci  novinářů  a  následný  příklon  k  zábavě  analyzovat  i  na 

detailnějším rozboru. V historické perspektivě jsem vybral každý rok se opakující (a 

tedy podmínkami podobnou) událost a zaměřím se na proměnu mediálního zpracování. 

Pro hlubší vhled do textu, který by ukázal příklon k interpretaci a následně k zábavě, 

jsem se inspiroval Bellovým přístupem k analyzování zpravodajského diskurzu, který 

jednotlivé  kroky navrhuje rozřadit  okolo několika základní  otázek.186 Některé  z nich 

mohou být vhodné pro zkoumání infozábavní proměny.  Dále pak budu samotné texty 

interpretovat  s  využitím  kategorií,  které  Wodaková  formulovala  pro  identifikaci 

diskurzivních  strategií:  tedy  referenční/nominační;  výpovědní;  argumentační; 

perspektivní (rámující, diskurzivní reprezentace); zdůrazňující/zastírající.

Cílem  výzkumu  není  ani  tak  zisk  velkého  počtu  dat,  ale  spíše  ukotvení 

jednotlivých  průniků  zábavy  do  zpravodajství  v  kontextu  Barnhurstova  příklonu  k 

infozábavě  a  Høyerova  zpravodajského  paradigmatu.  To  by  mělo  osvětlit  v  úvodu 

popisovaný  příklad,  v  němž  se  Václav  Klaus  a  Jan  Švejnar  najednou  místo  na 

prezidentské volbě ocitli na hokejovém zápase.

186 BELL, Allan, ref. 170, s. 76. 
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3. Česká média: nástup zpravodajského paradigmatu, 
interpretativnosti a zábavy

 Podle  Horsta  Pöttkera  byla  východní  Evropa  před  rokem 1990 „působivým 

příkladem“187 zadržování zpravodajského paradigmatu.  V českém případě by tedy po 

listopadu  1989  měl  do  médií  popíraný  koncept  role  médií  masivně  proniknout. 

Generalizace však stírá složitost vývoje mediální krajiny v jednotlivých zemích. Přesto 

je možné zmínit  některé klíčové regulatorní a mediální předěly ovlivňující pronikání 

zábavy do mediálních obsahů.

Nejrychleji zareagoval na nové poměry tisk, protože na rozdíl od televizních a 

rozhlasových  stanic  byl  méně  reglementován,  nebyl  svázán  licencemi  pro  nové 

komerční subjekty a měl menší vstupní náklady na rozjezd mediálního projektu188.

Stejně jako byla předpokládatelná segmentace a rozvoj komerčních a bulvárních 

týdeníků či měsíčníků podle různých zájmů či sociálních charakteristik, tak na druhou 

stranu nikdo neodhadoval radikální komercionalizaci tisku denního. Trh deníků se sice 

v  období  takzvané  „spontánní  privatizace“  let  1990-1992  výrazně  změnil189,  mimo 

proměnu  vlastnických  struktur  a  rozvoje  regionálního  tisku  však  nelze  jasně  určit 

obsahové a formálně-zpracovatelské trendy směřující k zezábavňování. 

Například  popřevratový  mediální  vydavatel  Večerníku  Praha  a  Lidové 

demokracie Fidelis Schlée v roce 1993 tvrdil, že po formální stránce čeští čtenáři nijak 

zvlášť netouží po „západním“ zábavním designu zavedených titulů: „Dal jsem si udělat  

několik marketingových studií a několikrát jsme vydali celobarevné noviny, ale zjistil  

jsem  ke  svému  úžasu,  že  barva  v  deníku  není  žádaná.  Stávající  barevnost,  kdy  se  

používá jedna barva a různé tóny a půltóny, zřejmě čtenářům vyhovují.“190

Důkazem tápání mediálních společností ohledně touhy společnosti po zábavném 

čtení,  může  být  vznik  deníku  Blesk.  Když  společnost  Ringier  po  seriózním 

ekonomickém časopisu Českomoravský profit  chtěla v roce 1992 začít  vydávat další 

187 PÖTTKER, Horst, ref. 181, s. 246.
188 podrobněji BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v ČR v letech 1989–2006. 1. vyd. Praha : 

Karolinum. 2007, s. 27-46. ISBN 978-80-246-1387-1.  
189 BENDA, Josef, ref. 188, s. 88.
190 NESIG. Fidelis Schlée : Český tiskový magnát. Strategie. 1993, č. 2, s. 19.  
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titul,  na bulvár zprvu ani nepomýšlela,  spíše sázela na koncept rodinného magazínu. 

Tvůrce  deníku Petr  Schönfeld dokládá,  že  po jiném než seriózním tisku  v Čechách 

poptávka  byla,  mediální  vydavatelé  o  ní  ale  dlouho  nevěděli,  nebo  si  ji  nechtěli 

připustit:  „Tři švýcarští specialisté sjezdili celé Čechy a v jednotlivých místech udělali  

průzkum na téma rodinný magazín. Závěr marketingového průzkumu byl jednoznačný:  

žádný  rodinný  magazín,  ale  bulvár!“ Schönfeld  také  naznačuje,  že  mediální 

profesionálové k bulváru a obecně zezábavňování médií v Čechách pociťovali dlouho 

odpor: „Náš projekt byl pro tuzemský trh nezvyklý a novináři dávali přednost Telegrafu,  

Novinám a Prostoru. Lákat tehdy někoho do bulvárních novin bylo bez šance... Dneska  

je situace jiná. Každou chvilku mi klepe na dveře deset redaktorů.“191

Zezábavňování  však  postupně  pronikalo  i  do  serióznější  tiskové  produkce. 

Personalizace,  příběhovost,  dramatizace,  povrchnost  měnila  postupně  jak  existující 

deníkovou  a  týdeníkovou  produkci,  tak  i  nové  tituly.  Příkladem  byl  rozjezd 

zpravodajského týdeníku Týden, který vznikl v roce 1994 pod vedením šéfredaktora 

Karla Hvížďaly.  Ten na jednu stranu chtěl  serióznosti  a  důležitosti  informací  dostát 

například sítí  zahraničních zpravodajů,  na druhou stranu ale formálním zpracováním 

chtěl zabodovat v procesu rychle se rozvíjejícího zezábavňování produkce. 

Ještě  před  rozjezdem  nového  týdeníku  Hvížďala  anoncoval  příchod 

„ikonickoobrazové kultury“,  fakticky infozábavy:  „Proporce mezi slovem a obrazem 

budou přibližně jedna ku jedné, každý materiál bude tvořen mozaikou obrazů, popisků,  

perexů, titulků a krátkých textů, z nichž by každý měl odkrývat jinou slupku problému. 

Jde vlastně o přechod na ikonickoobrazovou kulturu časopisu. Čtenáři by tato forma 

měla umožnit vtažení do problému bez vynaložení vnitřního úsilí, které vyžaduje četba 

dlouhého literárního textu.“192

V  audiovizuální  produkci  byl  rozvoj  zezábavňování  pomalejší,  jistě  však 

rychlejší v rozhlase než v televizi. Už 19. 10. 1990 začalo vysílat první soukromé rádio, 

byť nelegálně - Rádio Stalin193. V roce 1991 už Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

udělila první licence soukromým žadatelům (Rádio Rubi, VOX, City Rádio, Bonton, 

Evropa 2, Rádio Contact a mnoho dalších). Přesto ještě v roce 1993 ředitel ČRo Jiří 

Mejstřík tvrdil, že poklesu poslechovosti se nebojí: „Konkurence jistě vznikne, ale já se 

191 NESIG. Blesk z čistého nebe. Strategie. 1993, č. 3, s. 32.
192 NESIG. Do týdne vyjde nový magazín. Strategie. 1994, č. 9, s. 36.
193 Srovnej KÖPPLOVÁ, Barbara et al (eds.). Dějiny českých médií v datech (rozhlas, televize, mediální  

právo). 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0632-1.
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jí nebojím. Ať kolegové ukáží, co dovedou. Trochu se jen bojím, že nám vezmou další  

lidi, že je přeplatí.“194

Dosud totiž vznikaly převážně hudební stanice, které ČRo odebíraly především 

posluchače hudby, tedy posluchače, o které většina kanálů rádia veřejné služby nemohla 

příliš soupeřit. Teprve 24. 2. 1993 začala platit licence pro celoplošné rádio Alfa. To 

jako zpravodajsko-publicistické rádio začalo vysílat 13. 9. 1993. Pod vedením novináře 

Ivana Hoffmana to byla první nehudební konkurence Radiožurnálu. Odlišovala se právě 

odlehčeným zpravodajstvím a zábavnou, rychlejší publicistikou a je možné ji označit za 

první koncepci infozábavy v éteru,  byť z dnešního pohledu by styl  rádia byl nejspíš 

vnímán už jako zcela  seriózní:  „Změny přístupu vidíme i  na komerčních rádiích.  V  

devadesátých letech začínalo Rádio Alfa se sloganem ´Vaše zpravodajské rádio´. To už  

dnes nějaké soukromé rádio stěží udělá.“195 

Nejdéle se proces zezábavňování rozjížděl v televizním prostředí, o to rychlejší 

to ale potom byl proces. V televizi se zpravodajské a zábavní prvky prolínají snáze než 

například u deníků s pevným rozvržením zpravodajských, komentářových a zábavních 

stránek. S příchodem soukromých komerčních stanic se tak naplno mohl projevit jev, 

který  Thussu  popsal  jako  „globalizaci  amerického  stylu  televizního  žurnalismu 

určovaného  sledovaností,  který  upřednostňuje  privátní  ´soft´  zprávy  (o  celebritách,  

kriminalitě, korupci a násilí) a který je prezentuje formou spektáklu na úkor zpráv o  

politických,  občanských a veřejných  událostech“.196 26. 11.  1992 sice RRTV udělila 

společnosti FTP Premiéra licenci na první soukromou televizi (vysílání zahájila 20. 6. 

1993),  Česká  televize  si  však  dlouho  vůbec  nepřipouštěla,  že  by  komerční  televize 

mohla nějak výrazně tlačit na proměnu média veřejné služby. Šéfové televize veřejné 

služby dlouho odmítali  zezábavňovací  tlak  komerčních  stanic.  Generální  ředitel  Ivo 

Mathé v roce 1993 tvrdil: „Soukromá televize vysílá z ryze komerčních důvodů, kdežto  

my vyděláváme proto,  abychom mohli  vysílat.  Konkurence může nastat  mezi  dvěma  

soukromými stanicemi, ale ne mezi jedním a druhým sektorem. Může se samozřejmě  

stát, že v některých vysílacích časech bude potřeba o diváka bojovat. To je přirozené – 

protože v sobotu večer  třeba budeme i  my nabízet  napínavý program přitažlivý  pro 

194 NESIG. Starosti, obavy a plány. Strategie. 1993, č. 3, s. 27.
195 AUST, Ondřej. Radiožurnál byl těhotný změnou. Lidovky.cz [online]. 25. 1. 2008. [cit. 2006-02-06]. 

Dostupný z WWW <http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln-media&c=A080124_181029_ln-
media_AUS>.

196 THUSSU, Kishan  Daya, ref 37, s. 8.
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celou  rodinu.“197 Od  dob  výroku  Mathého  se  generální  ředitelé  jistě  mnohem více 

přiklonili k soutěžení o diváka s komerčními stanicemi.

Je pravda, že z prvních vyjádření o programu Premiéry a Novy (začala vysílat 4. 

2.  1994) to  nevypadalo  na masivní  konkurenci  komerce  a  infozábavy.  Jiří  Mejstřík, 

tehdy už ředitel TV Premiéra ohlašoval: „Jiří Menzel bude uvádět filmy, které má rád.  

Nechceme jít do nejobecnějšího vkusu, ale zejména v některých časech chceme jít do 

zajímavých problémů ... vysílat budeme řadu Felliniho filmů a mnohá další díla světové  

produkce, které neměli naši diváci zatím možnost shlédnout.“198

Stejně tak plány TV Nova zprvu nenaznačovaly masivní nástup zábavy. V roce 

1993 šéf  televize  Vladimír  Železný tvrdil:  „Chceme dělat  českou televizi  s  českými  

nezávislými  producenty.  Očekávání  veřejnosti  jsou  mimořádně vysoká.  Pokusíme  se 

vytvořit  televizi  dobrodružnější,  pestřejší,  kultivovanější.  Nová  televize  bude  jinak 

přistupovat k důležitosti zpráv a bude uvádět zdroj, aby byla zřejmá hodnota zpráv.  

Hodně  prostoru  bude  věnovat  také  kriminalitě,  xenofobii,  homosexualitě,  etnické 

problematice, sociálním otázkám, to vše bez politiky.“

O těchto záměrech Železný veřejnost ujišťoval i s ohledem na přísné podmínky 

RRTV, které se váží k udělení licence:  „Vytváření programu není svázáno jen časem.  

Je do jisté míry také vymezeno jedenatřiceti podmínkami, které nám byly Radou pro  

televizní a rozhlasové vysílání zřejmě pod tlakem určité části veřejnosti předepsány.“199 

(Mezi podmínkami Rady byly například požadavky od počátku druhého roku vysílat 40 

procent programu z vlastní produkce, 27 procent vyrobené nezávislými producenty – z 

toho polovina tuzemské provenience, 50 procent produkce věnovat evropským dílům). 

Už o rok později ale mediální expertka Zdena Hůlová připomíná, že radikální změkčení 

těchto podmínek pro TV Nova nevybočovalo z obecného televizního příklonu k zábavě 

(speciálně pak k násilí jako jednoduchému spouštěči pozornosti), ať už ve zpravodajství 

či v přílivu filmů americké produkce:  „Trend drastického obrazového zpravodajství a 

po listopadu 1989 i  záplava  akčních  a jinak  agresivně laděných filmů začíná  tento  

problém nastolovat i u nás. Je celkem běžné, že z krvelačného zpravodajství na Nově  

přeladíme na některou z dalších televizí, kde se zase brodíme potoky krve ve fiktivních  

filmových příbězích.“200

197 NESIG. Monopol nám může zlámat vaz. Strategie. 1993, č. 2. s. 25.
198  NESIG. Televize má premiéru. Strategie. 1993, č. 7, s. 30.
199  NESIG. CET21 – budoucnost vzdálená i blízká. Strategie. 1993, č. 3, s. 34.
200   NESIG. Násilí na obrazovce. Strategie. 1994, č. 6. s. 58.
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Nástup infozábavy se často dokládá konvergencí (sbližováním) nabídky hlavních 

zpravodajských relací v České televizi a Nově. To ale není tak docela pravda. Alespoň v 

tématické skladbě se stále uchovávají rozdíly mezi oběma relacemi. Jestliže v průzkumu 

Media  Tenor  za  1.  pololetí  roku  2004  vyšlo,  že  se  Události  od  Televizních  novin 

odlišují  větším zastoupením zpráv mezinárodních,  o EU, o státní  správě, o obraně a 

hospodářském životě (v opačném poměru Televizní noviny zdůrazňují nehody, přírodu, 

společnost,  bezpečnost  a zdravotnictví),201 tak data za rok 2008 nejsou výrazně jiná: 

„Při  pohledu  na  rozdíly  v  tematické  agendě  zpravodajství  privátních  stanic  a 

veřejnoprávní  ČT  odkrývá  analýza  výrazné  rozdíly.  Televizní  noviny  zařazovaly  do  

vysílání  častěji  než  Události  příspěvky  informující  o  kriminalitě,  nehodách,  

společenských  tématech  a  přírodě.  Oproti  tomu hlavní  relace  ČT s  vyšší  intenzitou  

vysílala příspěvky týkající se dění v kultuře, mezinárodních událostí, EU, státní správy  

či  obranné  politiky.  Obdobné  rozdíly  jsou  patrné  i  v  porovnání  tematické  agendy 

Událostí  a Zpráv s  tím rozdílem, že TV Prima ze všech stanic s nejvyšší  intenzitou  

zařazovala příspěvky týkající se nehod a zdravotnictví.“202 

Tyto analýzy vypovídají o tématickém rozlišení obou stanic, nic to ale neříká o 

zpracování jednotlivých témat. Značné rozdíly tak například najdeme u přímých živých 

vstupů, kterými se média snaží ozvláštňovat večerní zpravodajské relace. Vzhledem k 

síti zahraničních zpravodajů je pochopitelné,  že je jako prostředek infozábavy začala 

nejprve  používat  ČT  (přímé  vstupy  jako  takové  nemůžeme  označit  za  infozábavu, 

infozábavou je ale  jejich využívání  k dramatizaci  příspěvku).  Nova tento prostředek 

infozábavy nejprve ignorovala, v roce 2006 však dochází ke zlomu a i komerční televize 

přejímá tuto formu v masivnějším měřítku.  V roce 2005 se v  Televizních  novinách 

objevilo jen 44 přímých vstupů oproti 330 v případě Událostí. V roce 2006 (1. 1. až 15. 

11.)  však  už  Televizní  noviny  vykázaly  177  živých  vstupů  oproti  309  vstupům  v 

Událostech.203

Podobně jako infozábava nespočívá v samotných přímých vstupech, ale v jejich 

využívání  k  dramatizaci,  tak  například  pro deníkový tisk  není  infozábavou samotný 

201 Media Tenor. Srovnání rozdílů v tématické agendě relací Událostí a Televizních novin. Media-
tenor.cz [online]. [cit. 2009-11-01]. Dostupný z WWW 
<http://www.innovatio.cz/data/obr/marek_pavla/pes1.jpg>. 

202 Media Tenor. V tematické struktuře zpravodajství ČT a privátních stanic nedochází k výraznějšímu 
sbližování. Media-tenor.cz [online]. [cit. 2009-11-01]. Dostupný z WWW < 
http://www.innovatio.cz/read_more2.php?id=480&type=press>. 

203 Media Tenor. Televizní noviny se snaží přiblížit relacím České televize v intenzitě živých vstupů z 
místa dění. Události a Události, komentáře v přímých vstupech výrazněji akcentují dění v zahraničí. 
Media-tenor.cz [online]. [cit. 2009-11-01]. Dostupný z WWW 
<http://www.innovatio.cz/read_more2.php?id=363&type=press>. 
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redesign  v  přehlednější  noviny  s  méně  texty  a  více  vizuálními  prvky,  ale  spíše 

samoúčelné využití vizuálních prvků samoúčelné. Tato debata se opakuje pravidelně už 

několik let u nových rozvržení novin (lay-outů) MF Dnes, Lidových a Hospodářských 

novin (Právo se drží svého konzervativního letitého designu). Naposled v květnu 2009 

se radikálně proměnily Hospodářské noviny a vyvolaly debatu o smysluplnosti prostoru 

pro texty v konzervativním ekonomickém deníku.  Šéfredaktoři  seriózního tisku však 

pod tlakem komercionalizace nemají  příliš na výběr. Například u HN poklesl prodej 

během pěti let ze zhruba 60 tisíc výtisků v únoru 2007 na 43 tisíce výtisků v únoru 

2011. 

Infozábavním prvkům obsahovým i  formálním  tak  zjevně  nahrává  stav,  kdy 

seriózním  zpravodajským  televizním  a  rozhlasovým  relacím  i  dennímu  tisku 

kontinuálně klesá sledovanost204 (poslechovost, čtenost).  

Brian McNair důsledky této komercionalizace popsal ve změně novinářské práce 

jako  „podřízení  novinářského  závazku  informovat  závazku  dodávat  zábavu“:  

„Výsledkem těchto tlaků byla exploze infozábavy – žurnalistiky, v níž zábavní hodnoty 

převládají  nad  informativním  obsahem  a  jsou  předváděny  na  dostatečně  nízké  

intelektuální  úrovni,  aby  byly  přitažlivé  pro  masové  publikum.“205 Tuto  abstraktní 

„explozi infozábavy“ můžeme převést do konkrétních již zmiňovaných Barnhurstových 

výzkumů. V několika málo letech po roce 1989 by se tak měly projevit změny, které už 

zmiňovaný  americký  profesor  komunikace  Barnhurst  zkoumá  u  amerického  tisku  v 

období více než sta let, u rozhlasu od meziválečné doby a u televize od 60. let. Z jeho 

výzkumů vyplývá,  že s  šířením zpravodajského paradigmatu souvisí  snižování  počtu 

zpravodajských  textů  na  titulních  stránkách  novin,  expanze  rozsahu  textů,  mizení 

jednotlivců ve prospěch zástupců skupin, jako jsou konzultanti a aktéři. V televizi ve 

zpravodajství pozoruje expanzi času určeného pro novináře, jeho vstupy do příspěvků 

narůstají. V rozhlase vyzdvihuje důležitost novináře, který často z místa hovoří ne jako 

novinář, ale jako expert. Obecně podle Barnhursta novinář nabývá moc s tím, jak se od 

informační role posouvá k interpretativní roli206.

V  této  kapitole  jen  uvedu  několik  zjevných  posunů  ve  formě  a  obsahu 

zpravodajských médií,  které  ilustrují  předpokládatelný  fakt,  že  trendy identifikované 

Barnhurstem mají větší intenzitu v dekádě 1989 až 1999 než v následující dekádě, a to 
204 MIHALCO, Zdeněk. Sledovanost televizních zpráv klesá. Nejvíce Primě. Aktualne.cz [online]. 27. 5. 

2007. [cit. 2008-02-16]. Dostupný z WWW <http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-
cesku/clanek.phtml?id=429273>. 

205 MCNAIR, Brian, ref. 85, s. 4.
206 BARNHURST, Kevin G., ref. 8.
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právě z důvodu léta zadržovaného zpravodajského paradigmatu  komercionalizovaných 

liberálně demokratických médií.207 

Zjevný  je  tento  posun  u  formálních  změn  médií  s  vizuálním  rozměrem.  Při 

pohledu například na titulní stránku deníku Mladá fronta (později Mladá fronta Dnes) je 

vidět   (první  dvě  kopie  jsou  černobílé,  třetí  v  plné  barvě),  že  zásadnější  formální 

proměna proběhla v periodě mezi lety 1989 a 1999, než v následující dekádě.

207 Pro sondu jsem zvolil náhodně pondělní výstupy z druhého únorového týdne (nekolidují s žádným 
svátkem, ani významnou událostí typu voleb) 6. 2. 1989, 8. 2. 1999 a 2. 2. 2009. Vybral jsem si pro 
audiovizi jediná média, která kontinuálně vysílají po celých 20 let, konkrétně večerní zpravodajské 
relace televize (Československé televize a České televize), hlavní zpravodajské relace rozhlasu 
(Československého rozhlasu a Českého rozhlasu). Z tisku jsem zvolil nejčtenější kontinuálně 
vycházející nebulvární deník (Mladá fronta a Mladá fronta Dnes).
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(obr. 2: Titulní strana Mladé fronty, 6. 2. 1989, čb); 

(obr. 3: Titulní strana Mladé fronty Dnes, 8. 2. 1999, čb); 

(obr. 4: Titulní strana Mladé fronty Dnes, 2. 2. 2009, v barvě)

Z  dvoutónového  zbarvení  deníků  v  roce  1989  deník  v  roce  1999  postupně 

přechází  k  barvě  (8.  2.  1999  na  titulní  stránce  upozorňuje,  že  zítra  poprvé  vyjde 

cestovatelská příloha barevně) až k celobarevným novinám v roce 2009. 

Formální proměny jsou jasně viditelné i  u hlavní večerní  zpravodajské relace 

Československé,  později  České  televize.  Z  původních  Televizních  novin  vznikl  v 

květnu 1990 Deník ČST, nyní se hlavní zpravodajská relace jmenuje Události. Změnilo 

se zpravodajské studio, přičemž změna mezi lety 1989 a 1999 je mnohem výraznější 

než při porovnání prostředí z let 1999 a 2009. Důvodem je to, co Thussu popisuje jako 

„globalizaci  amerického stylu televizního žurnalismu“, který je prezentován „formou 

spektáklu“.208 Celkově  statické  pozadí  s  obrazovkou  televize  z  roku 1989 nahrazuje 

průhled do místnosti  redaktorů  -  „velína“,  což navozuje dojem,  že se  divák  účastní 

nejaktuálnějšího  výběru  událostí.  Za  moderátory  v  inscenovaném  spektáklu  dojem 

aktuálnosti navozují časy a obrazovky, přičemž pro diváka dobře viditelná obrazovka 

programu ČT1 svoji sebeodkazující funkcí dokládá důležitost právě předkládané relace.

208 THUSSU, Kishan  Daya, ref 37, s. 8.
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(obr. 5: Televizní noviny, 6. 2. 1989), (obr. 6: Události, 8. 2. 1999), (obr. 7: Události, 2. 2. 2009)

Pravdivá je  i  Barnhurstova teze,  že  s  šířením zpravodajského paradigmatu  je 

spjato snižování počtu textů na titulní stránce deníků. Vezměme si náhodně pondělní 

výstupy z  druhého únorového týdne (nekoliduje  z žádným svátkem,  ani  významnou 

událostí  typu voleb).  V roce 1989 měla Mladá fronta  na titulní  straně dvanáct  textů 
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(nepočítaje upoutávky),  v roce 1999 už jen pět textů, v roce 2009 čtyři.  O stanovení 

průměrných počtů textů na titulní stránce mezi lety 1999 a 2009 nic objektivního říci 

nemůžeme, ale je jasné, že se v předchozí dekádě počet textů na titulní stránce rapidně 

snížil. Proměnila se i volba fotografií – z pěti malých černobílých fotografií v roce 1989 

přešel deník ke dvěma fotografiím v roce 1999 a k jedné dominantní fotografii v roce 

2009 doprovázené jednou menší, nepočítaje čtyři v upoutávkách. I na dalších stránkách 

je vidět zjevný posun ke kompaktnějším novinám s naznačenou hierarchií důležitosti 

textů. Zatímco v roce 1989 má sportovní strana dvacet jedna textů bez jediné fotografie, 

o deset let později jsou na první sportovní stránce tři texty a čtyři fotografie. Opět nelze 

z jednoho vydání usuzovat průměrný počet textů na stránce, jen potvrzení předpokladu, 

že v první zkoumané dekádě výrazně ubylo mediálních textů na novinové stránce ve 

srovnání s další dekádou.

Také v televizním zpravodajství je zásadnější proměna patrná v první dekádě, 

než v té následující. Nejde ale ani tak o prodlužování doby příspěvků, jako spíše o jejich 

celkovou profesionalizaci.  Zatímco v roce 1989 je první zpráva čtená moderátorem a 

trvá  34  sekund,  v  dalších  zkoumaných  letech  je  už  první  zprávou  komplexněji 

zpracovaná událost. Televizní noviny z roku 1989 mají z prvních pěti zpráv tři čtené, v 

pěti  zprávách je  pouze  jeden synchron  (audio výstup se  shoduje s  hlavní  zvukovou 

stopou záznamu,  obvykle promluva důležité  osoby v příspěvku). Délka příspěvků je 

zcela  rozdílná  (34  sekund,  2  minuty  52  sekund,  34  sekund,  8  sekund,  2  minuty  3 

sekundy).  V  roce  1999  první  příspěvek  trvá  už  1  minutu  a  20  sekund  (s  úvodem 

moderátora o 20 sekund déle), druhý 1 minutu a 13 sekund (s úvodem moderátora o 8 

sekund déle). Podobné časy mají i další příspěvky. 

Trendy definované Barnhurstem se tedy nejspíš  opravdu v souladu s teorií  o 

zadržovaném zpravodajském paradigmatu intenzivněji projevily během zkoumané první 

dekády popřevratového vývoje českých médií než pak během dekády následující. To 

tedy  teorii  o  zadržovaném  nástupu  zpravodajského  paradigmatu,  který  se  po  pádu 

autoritativního režimu rychle projevil, podporuje. 

Zatímco  proměnu  tradičního  zpravodajství  je  možné  docela  dobře  popsat, 

problém nastává,  když  k  němu  přiřadíme  i  to,  co  harvardský  profesor  komunikace 

Baum209 nazývá „soft media news“, lehká zpravodajská média, například zpravodajské 

show, zábavní talk show, ranní show či politické komediální show. Důvodem zkoumání 

publicistických či dokonce zábavních pořadů z pohledu zpravodajského paradigmatu je 

209 BAUM, Matthew A., ref. 58.
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to, že čím dál více lidí získává politické informace primárně z nezpravodajské mediální 

nabídky.  U nás je v tomto pojetí možné zmínit  debatu o jednom z dílů pořadu Jana 

Krause  Uvolněte  se,  prosím,  kde  část  radních  Rady  České  televize  kritizovala 

moderátora za nevyvážené vedení rozhovoru.210 Ani radní České televize si tedy nejsou 

u tohoto pořadu jisti, zda jde výhradně o zábavu, u níž požadavek vyváženosti nelze 

uplatnit, nebo o publicistiku, kde některé normy už lze vyžadovat (šířeji je problematika 

rozvedena  výše  v  kapitole  „Infozábava  jako  problém  pro  regulátory“).  Problém 

standardů se týká i dalších zábavně-publicistických pořadů a rubrik, které se výrazně 

odlišují od předchozí srovnatelné nabídky. Jako posun k infozábavě lze takto označit v 

České  televizi  například  týdeník  168  hodin,  vysílaný  od  září  2006,  ve  srovnání  s 

obdobným předcházejícím pořadem Bez obalu. Příklon k infozábavě se pořadu, který 

měl podle šéfa redakce zpravodajství Michala Petrova „možnost trochu vybočit z ryze 

zpravodajských norem“211,  divácky vyplatil.  Během čtyř  měsíců sledovanost nad půl 

milionu  (jako  měl  pořad  Bez  obalu)  vyskočila  na  900 tisíc.  Pořad  málokdy přináší 

novinku o politickém procesu, jen velmi subjektivně shrnuje pro diváky dění minulého 

týdne,  převážně  v  politice.  Personalizace,  negativita  a  subjektivní  interpretace 

sledovanosti  svědčí,  je ovšem otázka,  zda na tyto atributy má sázet médium veřejné 

služby.  Těžko tak lze  rozlišit  pořad média  veřejné služby od konkurenčního  pořadu 

Střepiny  komerční  televize.  Ve  168  hodinách  sice  kuriozity  mají  tématicky  menší 

zastoupení, infozábavní interpretativní styl je však velmi podobný. Někdy dokáže tento 

pořad prosazováním zábavné kritiky politiků svého komerčního konkurenta i překonat 

(například 11. 10. 2009, příspěvek Plíživé nebezpečí: „A nakonec jsme pro vás odhalili  

démona, který pravidelně narušuje tiskové konference ČSSD. Ještě že má Jiří Paroubek  

k práci novináře úctu.“, 20. 9. 2009, příspěvek Přehled zpráv:  „Volby nebudou a kdy 

budou? Zeptejte  se  Mirka s  Jirkou,  kteří  spolu nemluví  už  čtyři  roky.“,  6.  9.  2009, 

příspěvek  Přehled:  „Vítejte  v  zemi  absurdního  dramatu,  kde  prim  hraje  politický  

testosteron.“)     

Na porušování objektivity a vyváženosti pravidelně upozorňují i Radou České 

televize zadané Mediální analýzy vyváženosti ČT.212  Skoro každý měsíc byl ve zprávě 

210 FRAJTOVÁ, Marie. "Proti Krausovi jsme bezbranní," říkají radní. Tyden.cz. [online]. 22. 10. 2009 
[cit. 2009-11-01]. Dostupný z WWW <http://www.tyden.cz/rubriky/media/televize/proti-krausovi-
jsme-bezbranni-rikaji-radni_144435.html>.

211 AUST, Ondřej. Televizní publicistice přibývá diváků. Aust.cz. [online]. 9. 2. 2009 [cit. 2009-11-01]. 
Dostupný z WWW <http://www.aust.cz/2007-02-09/televizni-publicistice-pribyva-divaku/>.

212  „14.06.2009 / ČT 1, 20:45, 168 hodin: Na plný plyn - Reportáž, ve které jsou kritizovány všechny 
parlamentní strany za nakládání s náhradami v době hospodářské krize (převážně negativní, málo 
pozitiv), kromě Strany Zelených - o SZ bez udání důvodů žádná zmínka.“  In Czech info, s.r.o. 
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popsán  pozitivní  či  negativní  vliv  novináře  na  vyznění  příspěvku.  Uvedu  několik 

příkladů  z  prvního  pololetí  roku  2010.  Moderátorka  Nora  Fridrichová  v  únoru 

interpretovala  zákony  jako  kupování  voličů  („Přes  Poslaneckou  sněmovnu  se  měla  

přehnat smršť  levicových návrhů. Zvyšovat mateřskou a nemocenskou nebo vyplácet  

jednorázový bonus důchodcům se před volbami prostě vyplácí.“ 7. 2. 2010) či litovala 

ekonoma Miroslava Zámečníka, že místo vedení pražské ZOO bude pracovat v týmu 

premiéra („Snad už oželel, že místo gorilího samce Richarda bude chtě nechtě muset  

spolupracovat  s  Mirkem Topolánkem.“ 7.  2.  2010).  V březnu se  redaktor  Miroslav 

Korecký  vysmíval  dopravním přestupkům politiků  („Jiří  Paroubek  tento  týden  bez 

skrupulí parkoval v Olomouci na stání pro invalidy a Ivan Langer si to po Praze brázdil  

v limuzíně po tramvajových kolejích. Také vás při tom napadá, že snad politici zprava  

doleva dělají možné i nemožné,  jen aby ty květnové volby nevyhráli?“ 28. 3. 2010) a 

Nora  Fridrichová  zkritizovala  úroveň  hned  dvou  politiků  („Pokud  stabilita  České 

republiky opravdu stojí a padá s politikem formátu Michaela Kocába, pak je to s námi  

mnohem horší,  než jsme si mysleli.“;  o Mirku Topolánkovi prohlásila:  „Svěží vánek 

Topolánek se proměnil v Emila Držkatého. Tak musí z kola ven.“ 28.3.2010). V dubnu 

moderátorka  takto  zesměšňujícím  způsobem  popsala  střet  uchazečů  o  premiérské 

křeslo:  „Vzduchem  létaly  miliardy  a  vzájemné  urážky.  A  na  konci  byl  z  jednoho  

Večerníček a z druhého Kašpárek. Veselo by opravdu bylo, kdyby ovšem v tomto boji  

nešlo  o  pravděpodobného  příštího  premiéra.“ 18.4.2010).  V červnu  pochybovala  o 

hodnověrnosti výměny elit na pražském magistrátu: „Odříznutí kmotrů, nebo neslaná 

perestrojka?“ (27. 6. 2010).

Podobné  výtky  analýzy  České  televize  směřují  i  k  jiným  politicko-

publicistickým pořadům. Pořad Reportéři například 22. 3. 2010 takto popsal politika: 

„Jeho konkurent z ODS, bývalý hejtman Jiří Šulc neutekl a odhalil pravou tvář. Úroveň 

páté  cenové  skupiny  je  ještě  kompliment.“ Po  ohrazení  politika  proti  způsobu 

Mediální analýza vyváženosti vysílání České televize. Ceskatelevize.cz [online] [cit. 2009-11-01]. 
Dostupný z WWW 
<http://www.ceskatelevize.cz/radact/dokumenty/2009_vyvazenost_vysilani_06.pdf>. 
„04.01.2009 / ČT1, 21:45, 168 hodin: Prezidentská rozcvička - Česká televize „rozzlobila“ prezidenta 
Václava Klause a ten odmítl odpovídat jejímu reportérovi. „Vnímáme to jako zneužití neoficiálních 
záznamů, které vstupují do soukromí člověka, jinými slovy jako neetickou hru na skrytou kameru,“ 
řekl LN prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Petrov uvedl, že 
považuje odvysílání záběrů za hrubou chybu dramaturga pořadu a prezidentovi se omluvil.“ In Czech 
info, s.r.o. Mediální analýza vyváženosti vysílání České televize. Ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2009-
11-01]. Dostupný z WWW 
<http://www.ceskatelevize.cz/radact/dokumenty/2009_vyvazenost_vysilani_01.pdf>. 
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popisování  kauzy  reportérka  reagovala: „Místo  argumentů  lživé  výpady.  U  českých 

politiků nic nového.“ 

Poslední  pořad,  kde  analýzy  České  televize  často  konstatují  prohřešky  proti 

vyváženosti, jsou Otázky Václava Moravce, které bychom mohli zařadit do Baumova 

konceptu lehkých zpravodajských médií a zkoumat je i prostřednictvím zpravodajského 

paradigmatu.  21. 2. 2010 se moderátor dle analýzy prohřešil proti  vyváženosti  svým 

soudem  nad  ideologií  sociální  demokracie:  „I  Miloš  Zeman  udělal  svá  nejlepší  

rozhodnutí v rozporu s tím, co chtěli slyšet jeho voliči, například privatizaci bank. Díky  

tomu ho považujeme za jediného a asi posledního žijícího sociálního demokrata.“ Dále 

třeba 15. 8. 2010 zábavně odmítl argument politika poukazem na jeho zaujatost: „Víte,  

pardon, kdybyste jenom neměl Julínka se Šnajdrem, tak si ho musíte vymyslet,  pane 

hejtmane.“ A například 19. 12. 2010 takto interpretoval korupční kauzu:  „Pokud by 

nešlo o pravdivý příběh, byl by to ne moc dobře napsaný scénář béčkového filmu. Řeč je  

o aféře kolem Státního fondu životního prostředí a ministra životního prostředí Pavla  

Drobila z ODS.“

O  proměně  nedělních  diskusních  pořadů  na  České  televizi  pojednává  i  již 

zmiňovaná  detailní  diplomová  práce  Petra  Vaška,  která  ukazuje,  jak  moderátor  v 

průběhu let nejprve musel získat ve svém pořadu interpretační moc, aby pak mohl začít 

diváky bavit na politikův účet. Ota Černý, hlavní moderátor pořadu Debata, který byl 

vysílán v 90. letech, tento pořad charakterizoval: „Naším úkolem bylo vykopnout míč a  

politici se o něj měli prát. Když jsme vycítili, že už to dál nejde, tak jsme do debaty  

vstoupili  a posunuli jsme ji dál.“ Tento přístup autor práce o politických diskuzních 

pořadech výstižně charakterizuje:  „Pouze v  kontextu  zamýšlené  dramaturgie  Debaty  

musíme hodnotit fakt, že moderátoři do diskuze zasahovali opravdu možná méně, než 

bychom z  dnešního  pohledu  považovali  za  adekvátní.  Například  v  Debatě  o  možné 

povolební konstelaci po volbách do sněmovny v roce 1998, která se vysílala 29. března 

1998, moderátoři Ota Černý a Daniela Drtinová zasáhli do diskuze během jedné hodiny 

pouze 31krát!“213

Nástupnický  pořad  V  pravé  poledne  už  měl  poskytovat  více  prostoru 

moderátorovi: „Záměrem bylo, že se pořad V pravé poledne měl lišit od Debaty tím, že 

by  měl  být  konfliktnější.  Mým úkolem bylo  napadat  politiky  více,  než  tomu bylo  v  

Debatě,“ tvrdil moderátor Miroslav Dittrich.214 Další změna formátu vyústila v pořad 

213 VAŠEK, Petr, ref. 108, s. 9.
214 VAŠEK, Petr, ref. 108, s. 13-14.
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Naostro,  kde  Milan  Šíma  charakterizoval  své  poslání:  „Zadání  bylo  jasné:  dostat  

pozvaného hosta co nejvíce do úzkých.“215

Pokud v některé z dalších modifikací nedělní debaty byl interpretační prostor pro 

moderátora umenšen, stalo se tak nikoliv na pozadí mediálního trendu, ale na nátlak 

politické sféry: „Pořad neměl do poslední chvíle jasnou dramaturgii a jasné zadání. V  

podstatě jediným zadáním bylo, aby ten pořad byl v klidu a pohodě, a aby nikdo ČT 

nemohl nařknout, že dělá něco nekalého,“216 charakterizoval moderátor Jakub Železný 

pořad  Špona.  Zatím  poslední  pořad  Otázky  Václava  Moravce  opět  charakterizuje 

zvýšený prostor pro interpretace moderátora a v souvislosti s úpadkem zájmu Čechů o 

stranickou politiku i změna struktury pozvaných hostů: „Roli hrála i relativní volnost a 

dohoda se  Zdeňkem Šámalem na postupné  proměně  formátu  diskusního  pořadu,  to  

znamená vtahování jiných témat, než jsou politická, a jiných hostů, než jsou politici,“ 

tvrdí Moravec o svém pořadu.217

Teprve  vývoj  moderátorovy  role  v  čase  směrem k  větší  interpretativní  moci 

umožnil  výše  uvedené  zábavné  výtky  vůči  politikům.  Zároveň  se  diskuzní  pořady 

stávaly dle Baumova konceptu lehkých zpravodajských médií  čím dál podstatnějším 

zdrojem  politických  informací.  „Zezpravodajštění“  diskuzních  pořadů  odpovídá 

například i současná zpravodajská relace na počátku diskuzního pořadu Otázky Václava 

Moravce, kde jsou jednotlivé události uváděny na pomezí zpravodajství a zábavného 

komentáře.  

V tištěných médiích personalizaci a negativitu spolu se subjektivní interpretací 

využívá například rubrika Zápisník reportéra na druhé stránce deníku MF Dnes. Záměr 

přiblížit  čtenáři  nějaký podstatný jev z  reportérské  práce redaktorů často končí  jako 

infozábava  bez  přidané  zpravodajské  hodnoty  (například  16.  10.  2009  je  pointou 

Zápisníku  reportéra  Štalmacha  o  nebezpečí  jízdy  s  letními  pneumatikami  během 

sněhové kalamity fakt, že sám o tom jel dělat reportáž v autě s letními pneumatikami; 

10. 10. 2009 je pointou Zápisníku reportéra Pokorného o těžkostech se sháněním reakce 

současného i bývalého prezidenta fakt, že mu pracovník tiskového odboru Hradu sdělil, 

že  „už bylo vše řečeno“; 6. 10. 2009 je pro reportéra Kopeckého správným řešením 

neschopnosti  politiků  dohodnout se na společné schůzce  „nahrazení  některých figur  

jinými“;  23.  9.  2009 v Zápisníku reportér  Dolejší  usuzuje,  že  když  jemu sekretářka 
215 VAŠEK, Petr, ref. 108, s. 35.
216 VAŠEK, Petr, ref. 108, s. 45.
217 VAŠEK, Petr, ref. 108, s. 45.
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Jiřího  Paroubka  přinesla  občerstvení  a  svému  šéfovi  ne,  tak  asi  předseda  ČSSD 

disponuje autoritou jen mezi svými poslanci, nikoliv ale už třeba zaměstnanci.)

Infozábava v publicistické a zábavní části produkce se liší médium od média, 

společným  rysem  jsou  však  trendy,  které  odhalují  ve  vývoji  zpravodajských  médií 

mediologové  Wilke  a  Reinemann,  a  jež  cituji  už  v  úvodní  teoretické  kapitole:  jde 

především o personalizaci, negativismus a interpretativnější pokrývání události spolu s 

klesající autenticitou.218

Infozábavní postupy bychom tak měli vnímat v kontextu rozostřování žánrů a 

nejrůznějších zavedených mediálních formátů.  V tisku infozábavní  postupy vytvářejí 

překryv  zpravodajských a  komentářových  stránek.  Z  druhé strany ale  také  politické 

informace v zábavních mediálních obsazích nabývají na důležitosti, protože pro mnohé 

jsou prioritním setkáním s debatou o veřejných věcech (případ talk show). V případě 

zmiňovaných 168 hodin pak nevíme, zda se jedná ještě o publicistiku, nebo o zábavní 

magazín. 

Toto  rozostřování  působením  infozábavy  tak  vytváří  zcela  novou  mediální 

krajinu s nejasnými pravidly a absencí zavedených postupů zpracování a odůvodňuje 

Baumovo  přičlenění  takzvaných  lehkých  zpravodajských  médií219 k  tradičnímu 

zpravodajství.

3.1. Pronikání zábavních prvků do zpravodajství: český příklad 
Ve výzkumu samotného pronikání zábavy do zpravodajství analyzuji každý rok se 

opakující  události  konané  za  podobných  podmínek  a  proměnu  jejich  mediálního 

zpracování v dekádě 2000-2009 (viz výše kapitola  o metodologii  práce).  Nejprve se 

pokusím  ověřit  tezi  o  interpretativnějším  zpracování  zpravodajství  a  následně  se 

zaměřím na infozábavní postupy a výstup začlením do probíraného teoretického rámce.

Inspiruji se již zmiňovaným Bellovým přístupem k analyzování zpravodajského 

diskurzu  a  zaměřím  se  na  jeho  otázku:  „Reprezentuje  titulek  věrohodně  celou 

zprávu?“220 Budu tedy zkoumat proměnu titulků (v případě audiovize prvních dvou vět) 

a  kódovat  je  dle  následujících kategorií:  varianta  hlavní  informace  (definována jako 

shoda či  značná shoda titulku s hlavní  informací  textu),  varianta  hlavní informace s 

hodnotovým  zabarvením  (definována  jako  shoda  či  značná  shoda  titulku  s  hlavní 

218 WILKE, Jürgen; REINEMANN, Carsten, ref. 75.
219 BAUM, Matthew A., ref. 58.
220 BELL, Allan, ref. 170, s. 76.
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informací  textu  s  použitím  hodnotově  zabarveného  výrazu,  například  hodnotícího 

přídavného jména či příslovce), dílčí důsledek události (definovaný jako pravdivý, ale 

pouze  dílčí  důsledek  v  textu  popisované  události),  dílčí  procesní  jev  události 

(definovaný  jako dílčí  událost  vedoucí  k  výsledku  popisované  události)  a  názorové 

hodnocení (definované jako hodnotící  výrok o hlavní informaci  textu,  který ale není 

hlavní informací prokazatelný).

Dále pak budu samotné texty interpretovat s využitím kategorií, které Wodaková 

formulovala  pro  identifikaci  diskurzivních  strategií:  tedy  referenční/nominační; 

výpovědní;  argumentační;  perspektivní  (rámující,  diskurzivní  reprezentace); 

zdůrazňující/zastírající221 (podrobněji opět v kapitole o metodologii práce).

 Výběr  tématu  pro  výzkum by  měl  odrážet  to,  co  tvrdím  v  úvodu: Proměna 

zpravodajství  je vždy nejlépe patrná v historické perspektivě.  Nejlépe je pak změna 

zjevná  na  každoročně  se  opakujících  událostech,  které  se  vyznačují  podobnými 

podmínkami  a  okolnostmi.  V  oblasti  politiky  může  být  takovou  událostí  například 

novoroční  projev  prezidenta  republiky,  v  oblasti  ekonomiky  například  schvalování 

rozpočtu  České  republiky  na  příští  rok  Poslaneckou  sněmovnou  Parlamentu  ČR.  Z 

oblasti kultury to může být například předávání filmových cen Českého lva, ze sportu 

například  vyhlášení  hokejové  ligy.  Z  důvodu  omezených  možností  kódování  se 

zaměřím jen na opakující se události z politiky a ekonomiky.

Za jednu z nejstálejších každoročně se opakujících událostí  považuji v politice 

novoroční projev prezidenta republiky.  Jde o pravidelné vystoupení, které se koná 1. 

ledna.  Událost se vyznačuje podobností podmínek: prezident hodnotí uplynulý rok a 

předkládá  svoji  vizi  roku  nového.  Společenské  podmínky  se  mohou  proměňovat 

(například vypjaté politické spory mohou ovlivnit směřování prezidentova projevu), ale 

média  stojí  vždy  před  obdobnou  situací,  jak  popsat  prezidentské  novoroční  přání. 

Relativní  podobnost  a  stálost  situace  tak  poskytují  šanci  lépe  popsat  proměnu 

zpravodajského popisu politické události v médiích během dekády.

Za jednu z nejstálejších opakujících se událostí v ekonomice považuji schvalování 

státního rozpočtu na další  rok Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v takzvaném 

třetím  čtení.  I  zde  jde  o  závažné  téma  důležité  pro  chod  státu,  nelze  tedy  zábavní 

postupy zpracování  přičítat  tématu.  Jde  o  opakující  se  událost,  většinou  konanou  v 

prosinci.  Událost  se  také  vyznačuje  každoroční  podobností  podmínek:  poslanci 

podporující vládu obvykle hájí rozpočet, opozice ho kritizuje. Společenské podmínky se 

221 WODAK, Ruth, ref. 172, s. 73.
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mohou  proměňovat  (například  v  době  ekonomické  krize  je  pravděpodobnější  větší 

zájem o toto téma jak veřejnosti, tak médií), ale každý rok média stojí před obdobnou 

situací,  jak popsat schválení rozpočtu vládní většinou.222  I zde relativní podobnost a 

stálost situace poskytuje šanci lépe popsat proměnu zpravodajského popisu ekonomické 

události v médiích během dekády.

Za vzorek jsem zvolil zpravodajské texty, které vyšly ve vybraných celostátních 

denících den po schválení rozpočtu poslanci, a to v případě deseti hlasování v dekádě 

2000 až 2009. Vybral jsem pro výzkum čtyři  celostátní deníky Mladou frontu Dnes, 

Lidové noviny, Hospodářské noviny a Právo, abych postihl různost přístupu v českých 

denících.  Ze  vzorku  jsem vyřadil  texty  v  regionálních  mutacích  deníků  (v  každém 

médiu regionální přílohy fungují jinak, některé texty se opakují), do vzorku jsem zařadil 

jen  texty  vztahující  se  k  samotnému  procesu  schvalování  rozpočtu  a  rozboru  jeho 

důsledků. Z audiovizuálních médií jsem do vzorku doplnil večerní zpravodajské relace 

České televize a TV Nova jakožto reprezentanty vysílání veřejné služby a komerčního 

média. 

Jako podklad pro Bellovu analýzu vztahu titulku (v případě audiovize prvních 

dvou vět) a samotných textů lze získat tato data:

222 Neschválení rozpočtu je v historii ČR výjimečné, jedinkrát se to přihodilo vládě Miloše Zemana, která 
kvůli neschválenému rozpočtu koncem roku 1999 vládla několik měsíců podle takzvaného 
rozpočtového provizoria a plnohodnotný rozpočet byl schválen poslanci až v březnu 2000.
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Titulky hlavních textů MF Dnes, Lidových novin, Hospodářských novin a Práva 

a prvních dvou vět příspěvků v hlavní zpravodajské relaci České televize a TV Nova 

vztahujících se k novoročnímu prezidentskému projevu mezi lety 2000-2009 

MF Dnes Hospodář-
ské noviny

Lidové 
noviny

Právo Česká televize TV Nova

2000 Zkusme 
v roce 2000 
něco 
změnit, 
doporučil 
prezident

Občané 
nemohou 
čekat, až 
někdo 
naplní jejich 
naděje

Havel 
vyzval ke 
změně 
hodnot

Havel 
novoročním 
projevem 
opět 
rozladil 
většinu 
politiků

Prezident Václav Havel ve 
svém tradičním novoročním 
projevu vyzval lidi, aby 
nový rok 2000 pojali jako 
čas změn politické kultury 
a kultury veřejného života. 
Prezident republiky se 
obrátil na lidi i s přáním, aby 
změnili žebříček svých 
hodnot.

Prezident Václav Havel svým 
letošním novoročním projevem 
naše politiky nějak neoslnil. Spíše 
sklidil kritiku za to, že současnou 
situaci u nás pouze okomentoval 
a naopak velkou část projevu 
věnoval hodnocení světa.

2001 Havel 
ocenil 
mravní 
povědomí 
občanů

Havel žádá 
vyšší 
podnikatels
kou kulturu

Prezident 
ocenil 
statečnost 
novinářů

Havel 
skoncoval 
s blbou 
náladou

Václav Havel přednesl dnes 
na prvním programu České 
televize tradiční novoroční 
projev prezidenta České 
republiky. Vyjádřil v něm 
své pochybnosti o smyslu 
věcí, které podle jeho slov 
hýbou nepřehledným, 
drsným a bláznivým světem. 

Prezident Václav Havel dnes už 
podesáté vystoupil s tradičním 
novoročním projevem. Česká 
společnost podle něj není tak 
špatná, jak to často vypadá. 

2002 Bude to 
přelomový 
rok, řekl 
v projevu 
Havel

Havlův 
projev 
ocenila 
čtyřkoalice, 
nejkritičtěji 
ho přijali 
politici 
ODS

Havel, 
Zeman 
a Klaus 
začali 
volební rok

Havel 
varoval 
před 
bratrstvem 
moci

V jednu odpoledne 
odvysílala Česká televize 
tradiční novoroční projev 
hlavy státu. Václav Havel 
mluvil skoro půlhodiny.

Kromě silvestrovských oslav je 
další tradiční událostí novoroční 
projev prezidenta republiky. 
Václav Havel označil rok 2002 za 
přelom pro celou naši zemi.

2003 Havel: 
Rozchod se 
Slováky byl 
správný

Havel: 
potřinácté 
a naposled

Havel se 
rozloučil 
s občany

Havel: 
odevzdá-
vám zemi 
v dobrém 
stavu

Hodinu po poledni 
odvysílala veřejnoprávní 
média poslední novoroční 
projev prezidenta Václava 
Havla. V téměř 
půlhodinovém vystoupení 
mimo jiné ocenil, že je 
Česká republika 
důvěryhodnou a 
respektovanou demokracií.

Naposledy v roli prezidenta dnes 
přednesl Václav Havel tradiční 
novoroční projev. Od roku 1989, 
kdy byl zvolen hlavou tehdejšího 
Československa, to bylo po 
třinácté.

2004 Prezident 
se opřel do 
vlády

Klaus: 
Buďte 
sebevědomí 

Klausův 
projev: 
živě 
a vestoje 

Klaus si 
neodepřel 
varování 
před 
Evropou

Prezident Václav Klaus 
pronesl svůj první novoroční 
projev. Rok 2003 zhodnotil 
jako rok bez mimořádných 
událostí a taky jako 
přiměřeně úspěšný. 

Poprvé od revoluce v roce 1989 
dnes pronesl novoroční 
prezidentský projev někdo jiný 
než Václav Havel. První projev 
Václava Klause v nové funkci byl 
hned v několika směrech 
neobvyklý, Klaus na rozdíl od 
svých předchůdců řeč nepředtočil, 
ale mluvil v přímém přenosu, 

73



nové bylo i to, že prezident při 
čtení textu neseděl, ale stál.

2005 Klaus: 
Politici 
slibují, ale 
nic se 
neděje

Novoroční 
debaty měly 
starý obsah

Prezident 
na Nový 
rok 
kritizoval 
vládu za 
dluhy 
a pomalé 
reformy

Klaus se 
pustil do 
vlády, ale 
sklidil 
chválu

Tradiční novoroční projev 
dnes přednesl prezident 
Václav Klaus. Vyzval k 
optimismu a semknutí 
občanů.

Řada z vás určitě v naší televizi 
sledovala novoroční projev 
prezidenta republiky. Václav 
Klaus v něm na jedné straně 
ocenil řadu dobrých věcí, které se 
v naší zemi za poslední rok 
podařily, ale na straně druhé se 
nevyhnul ani kritice. 

2006 Prezident 
Klaus 
varoval 
před ome-
zováním 
svobody

Prezident se 
krotil, 
hovořil 
nadstranic-
ky

Klaus 
neměl 
odvahu 
„něco“ říct

Klaus 
napadl 
přemíru 
zákonů

Uplynulých tři sta šedesát 
pět dní nebylo pro Česko 
nijak výjimečných. Přesto je 
na tom něco pozitivního.

Stejně jako každého 1. ledna 
i letos po obědě přednesl český 
prezident svůj novoroční projev. 
Většina politiků ho označila za 
vyvážený. 

2007 Klaus: 
Studená 
občanská 
válka

Klaus se 
bojí 
»studené 
občanské 
války«

Klausova 
přehnaná 
slova 
o válce

Prezident 
Klaus: 
Česko je ve 
studené 
občanské 
válce

Vládní krize, rozdělení 
Česka na levici a pravici, 
postavení země v Unii 
a taky euroústava, tak může 
znít výčet hlavních témat 
novoročního projevu 
Václava Klause. Politici 
přijali jeho slova jako 
státnická.

Asi málokterý novoroční projev 
prezidenta se očekával s takovým 
napětím jako ten letošní. Hlavně 
kvůli komentáři 
k dlouhotrvajícímu povolebnímu 
patu.

2008 Klaus: 
Žijeme teď 
v nejlepší 
době

Boj o Hrad 
začal 
naostro

Předvoleb-
ně opatrný 
projev

Klaus: 
nikdy jsme 
se neměli 
tak dobře

Popáté a naposledy před 
novou volbou hlavy státu 
vystoupil prezident Václav 
Klaus s tradičním 
novoročním projevem. 
Dobu, ve které teď žijeme, 
označil za nejlepší v 
dějinách země, zamyslel se 
nad osudovými koncovými 
osmičkami v letopočtech 
českých dějin a mluvil o 
tom, že Češi musí chránit 
svou identitu, pokud 
nechtějí přijít o svoji 
svobodu.

Po páté a naposledy v tomto 
volebním období přednesl 
prezident Václav Klaus tradiční 
novoroční projev. Občany 
nabádal, aby právě teď, kdy 
padají hranice a Evropa se otvírá, 
chránili národní identitu a nepřišli 
o svoji svobodu, také si mimo jiné 
pochvaloval, že přes všechny 
obtíže žijeme ve zřejmě nejlepším 
období naší země.

2009 Klaus 
překvapil, 
na Brusel 
neútočil

Klaus: 
Můžeme 
ovlivnit unii

„Umírněný
, vyvážený, 
obecný“

Klaus 
vyzval 
k solidaritě

Jak jinak taky prezident 
Václav Klaus se v tradičním 
novoročním projevu věnoval 
Evropské unii a vztahu k ní 
vedle jiných témat. Z těch 
dalších to byly například 
dopady světové finanční 
krize.

První den nového roku přinesl 
tradiční projev prezidenta České 
republiky. Václav Klaus v něm 
ale nebyl takový, jakého ho 
známe z posledních měsíců a dní.

 (Tab 4:  Titulky hlavních textů MF Dnes,  Lidových  novin,  Hospodářských  novin a Práva a 
prvních dvou vět příspěvků v hlavní zpravodajské relaci  České televize a TV Nova vztahujících se k 
novoročnímu prezidentskému projevu mezi lety 2000-2009)
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Titulky hlavních textů MF Dnes, Lidových novin, Hospodářských novin a Práva 

a prvních dvou vět příspěvků v hlavní zpravodajské relaci České televize a TV Nova 

vztahujících se ke schvalování státního rozpočtu mezi lety 2000-2009 

MF Dnes Hospodář-
ské noviny

Lidové 
noviny

Právo Česká televize TV Nova

2000 Rozpočet 
byl 
schválen

ODS 
pomohla 
vládě 
s rozpočtem

Poslanci 
hladce 
schválili 
rozpočet 

Rozpočet 
prošel díky 
ODS hladce 

Poslanecká sněmovna 
schválila státní rozpočet na 
příští rok, stát bude 
hospodařit s deficitem 
devětačtyřiceti miliard 
a jeho příjmy mají být šest 
set třicet šest miliard korun. 
Hlasování proběhlo před 
necelou půlhodinou a 
sledoval ho kolega Jaroslav 
Dědič.

Česká republika má schválený 
státní rozpočet na příští rok. 
Klíčový zákon pro ekonomiku 
země prošel sněmovnou tentokrát 
zcela bez problémů.

2001 Rozpočtu 
pomohla 
ODS

Rozpočet 
prosadily 
ČSSD 
a ODS 

Vládě 
ČSSD 
prošel 
poslední 
rozpočet 

Poslanci 
schválili 
státní 
rozpočet 

Poslanecká sněmovna hlasy 
občanských a sociálních 
demokratů definitivně 
schválila státní rozpočet na 
příští rok. Ten počítá s 
deficitem 46,2 miliardy 
korun. 

Poslanecká sněmovna dnes večer 
schválila vládě její poslední státní 
rozpočet. Stalo se to po 
několikaměsíčním vyjednávání, 
kdy poslanci původní vládní 
návrh nejprve odmítli a Zemanův 
kabinet ho musel předělat.

2002 Vláda 
prosadila 
rozpočet, 
schodek je 
111,3 
miliardy

Poslanci 
schválili 
státní 
rozpočet

Česko má 
nový 
rozpočet 

Rozpočet 
těsně prošel 

Poslanecká sněmovna 
schválila vládní návrh 
zákona o státním rozpočtu 
na příští rok. Jeho schodek 
je rekordní - sto jedenáct 
miliard a tři sta milionů 
korun.

Poslanecká sněmovny před 
hodinou a půl schválila vládní 
návrh zákona o státním rozpočtu 
na příští rok. Přijatý schodek ve 
výši 111,3 miliardy korun nemá 
v historii České republiky 
obdoby.

2003 Schválili 
rozpočet 
i s obřím 
dluhem

Stát dává 
čím dál 
méně na 
rozvoj

Buzková 
našla 
miliony pro 
VŠ 

Vláda si 
oddechla, 
rozpočet 
prošel

Vládním stranám se podařilo 
prosadit státní rozpočet na 
příští rok. Poslaneckou 
sněmovnou prošel díky 
těsné většině koaličních 
hlasů.

Bitva o státní rozpočet skončila. 
Dnes odpoledne pro něj zvedlo 
ruku devadesát osm poslanců. 

2004 Rozpočet 
prošel, 
dluhy 
rostou

Rozpočet 
schválen. 
A 
prosperita?

Gross s 
komunisty 
ponížili 
Kalouska

Kalousek 
změny do 
rozpočtu 
neprosadil

Vláda dnes těsnou většinou 
101 hlasu prosadila v 
Poslanecké sněmovně návrh 
klíčového zákona o státním 
rozpočtu na příští rok. Počítá 
v něm s příjmy okolo 825 
miliard korun a výdaji 
vyššími než 900 miliard.

Poslanci dnes schválili státní 
rozpočet na rok 2005. Počítá se 
schodkem víc než 83 miliard 
korun.

2005 Volby se 
blíží, vláda 
už rozdává

/chybí data/ Volební 
rozpočet je 
schválen

Vládě 
prošel 
rozpočet 
hladce

Poslanci schválili státní 
rozpočet na příští rok. Stát 
by měl hospodařit se 
schodkem téměř 74,5 
miliardy korun, což je o 

Vláda dnes v Poslanecké 
sněmovně uspěla při hlasování 
o svém klíčovém zákonu 
a prosadila návrh rozpočtu na 
příští rok. Proti byla jen ODS. 
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devět miliard míň než letos.

2006 Peníze 
navíc pro 
miliony lidí

Rozpočet: 
ještě větší 
díra

Rarita: 
rozpočet 
prošel bez 
hlasu 
ministra 
financí

Státní 
rozpočet 
drtivě 
schválen i 
s pomníčky

Poslanci zvedli ruku pro 
rozpočet na příští rok. 
Konečný schodek je 
devadesát jedna miliard a tři 
sta milionů korun. 

Poslanci dnes definitivně schválili 
rozpočet na příští rok. Ten 
původně počítal se schodkem ve 
výši zhruba devadesát jedna 
miliard korun.

2007 Státní 
dluhy se 
výrazně 
prodražují

Topolánek 
má důvěru 
i rozpočet

Bilionový 
rozpočet 
prošel

Rozpočet 
schválen, 
nedůvěra 
vládě 
Sněmovnou 
neprošla

/schválení rozpočtu zmíněno 
v souhrnné reportáži kvůli  
pozdnímu času schvalování  
rozpočtu/ 

/schválení rozpočtu pouze 
zmíněno ze studiového příspěvku  
moderátora/

2008 Prošel 
štědrý 
rozpočet, 
který krize 
rozcupuje

Kalousek 
riskuje dluh 
140 miliard

Sněmovno
u prošel 
rozpočet se 
schodkem

Přeběhlíci 
pomohli 
vládě 
protlačit 
rozpočet

Česko zná svůj státní 
rozpočet na příští rok. 
Koalice ho prosadila ve 
sněmovně poměrem sto 
jedna ku devadesáti třem, 
a to i přesto, že většina 
politiků uznává, že kvůli 
zpomalení ekonomiky 
v příštím roce se možná 
státní kasa bude plnit jinak, 
než jak naplánoval ministr 
financí.

Poslanci schválili rozpočet na rok 
2009, počítá se schodkem třicet 
osm miliard korun. Ministr 
financí Miroslav Kalousek ale 
připouští, že se schodek může 
změnit.

2009 Trhací 
kalendář 
Janota
Ministrův 
černý den. 
Už nemám 
ambice, 
říká

Česko má 
rozpočet, 
nejhorší v 
historii

Rozpočet s 
rekordním 
schodkem: 
ČSSD 
slaví, 
Fischer se 
hněvá

Soc. dem. 
protlačila 
svůj 
rozpočet

/rozpočet schválen až po 
vysílání večerních  
zpravodajských relací  
televizí/

/rozpočet schválen až po vysílání  
večerních zpravodajských relací  
televizí/

 (Tab 5: Titulky hlavních textů MF Dnes, Lidových novin, Hospodářských novin a Práva a prvních dvou 
vět příspěvků v hlavní zpravodajské relaci České televize a TV Nova vztahujících se ke schvalování 
státního rozpočtu mezi lety 2000-2009  )

Bellovu  otázku  „Reprezentuje  titulek  věrohodně  celou  zprávu?“  jsem 

aktualizoval pro sadu dat k prezidentovu projevu do otázky: „Jak titulek reprezentuje 

fakt pronesení samotného projevu či základní teze prezidentského projevu?” V případě 

sady dat ke schvalování rozpočtu do otázky:  „Jak titulek reprezentuje fakt schválení 

rozpočtu či jeho základní parametry?” Kategorizací jsem dospěl k následujícím grafům: 
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(Graf 4: Kategorizace titulků hlavních textů a prvních dvou vět audiovizuálních příspěvků vztahujících se 

k novoročnímu projevu prezidenta 2000-2009, N=60)
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(Graf  5:  Kategorizace  titulků  hlavních  textů  a  prvních  dvou  vět  audiovizuálních  příspěvků 

vztahujících se ke schválení rozpočtu 2000-2009, N=56)

Grafům  lze  vytknout,  že  obsahují  příliš  málo  dat,  subjektivita  kodéra 

zpochybňuje validitu a že ne v každém roce je k dispozici celá škála šesti výroků ve 

vzorku (například pokud byl rozpočet schválen pozdě v noci). Přesto grafy zde uvádím 

jako příklad, jak lze vývoj infozábavy v čase zkoumat. Z prvního grafu vztahujícího se k 

prezidentskému projevu je patrný nárůst názorového hodnocení v titulcích v čase, což 

odráží snahu novinářů ozvláštnit zpravodajství. V roce 2000 se obě vybrané televize i 

čtyři vybrané deníky v titulku hlavní zprávy o prezidentském projevu držely varianty 

hlavní  informace.  Ve  dvou  případech  referovaly  o  dílčím  důsledku  události.  Česká 

televize  rovnou  parafrázuje  prezidentova  slova:  „Prezident  Václav  Havel  ve  svém 

tradičním novoročním projevu  vyzval  lidi,  aby  nový  rok 2000 pojali  jako  čas  změn 

politické kultury a kultury veřejného života. Prezident republiky se obrátil na lidi i s  
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přáním, aby změnili žebříček svých hodnot.“ Konkurenční TV Nova začíná příspěvek 

dílčím  důsledkem  události:  „Prezident  Václav  Havel  svým  letošním  novoročním 

projevem naše politiky nějak neoslnil. Spíše sklidil kritiku za to, že současnou situaci u  

nás pouze okomentoval a naopak velkou část projevu věnoval hodnocení světa.“ MF 

Dnes, Hospodářské noviny a Lidové noviny volí parafrázi hlavních bodů prezidentova 

projevu, Právo titulkem zpravuje o dílčím důsledku události – reakcích politiků: „Havel 

novoročním projevem opět rozladil většinu politiků.“

Názorové  hodnocení  je  až  na titulek  Práva  z  roku 2001 „Havel  skoncoval  s 

blbou náladou“ nepoužívané. V roce 2004 se však už začíná pravidelně vyskytovat. V 

roce 2004 Právo titulkem komentuje názory Václava Klause na Evropskou unii: „Klaus 

si  neodepřel  varování  před  Evropou.“  O  rok  později  Hospodářské  noviny  shrnují 

prezidentské  vystoupení  s  dalšími  novoročními  projevy  politiků  do  komentativního 

titulku: „Novoroční debaty měly starý obsah.“ V roce 2006 určují Hospodářské noviny 

pro  čtenáře  sílu  prezidentova  projevu  titulkem:  „Prezident  se  krotil,  hovořil 

nadstranicky“, Lidové noviny mají ještě výraznější titulek: „Klaus neměl odvahu ´něco´ 

říct“.  O  rok  později  naopak  Lidové  noviny  sílu  prezidentova  vyjádření  odsuzují 

titulkem: „Klausova přehnaná slova o válce“. V roce 2008 se Hospodářské noviny i 

Lidové  noviny  místo  na  obsah  projevu  zaměřují  na  vnitropolitické  souvislosti 

prezidentovy  řeči  komentativními  titulky  „Boj  o  Hrad  začal  naostro“,  respektive 

„Předvolebně opatrný projev“. V roce 2009 MF Dnes komentuje Klausovy názory na 

EU titulkem:  „Klaus  překvapil,  na  Brusel  neútočil“,  ke  komentáři  přistoupila  i  TV 

Nova:  „První  den  nového  roku  přinesl  tradiční  projev  prezidenta  České  republiky. 

Václav Klaus v něm ale nebyl takový, jakého ho známe z posledních měsíců a dní.“ 

Komentářové zahájení příspěvku je ale u sledovaných televizí výjimkou, Česká televize 

až na jeden případ vždy začíná hlavními body projevu, u TV Nova je ve třech případech 

zřetelná  snaha  přiblížit  divákovi  událost  dílčím  procesním  jevem  (zda  je  projev 

posledním či prvním státníkovým vystoupením či zda je předtočený nebo ne).

U tištěných médií je ale zřetelný posun. Zatímco v roce 2000 všechny listy do 

titulku vkládaly hlavní teze z projevu, například v roce 2008 je vidět, že hlavní teze z 

projevu do titulku vložily jen MF Dnes („Klaus: Žijeme teď v nejlepší době“) a Právo 

(„Klaus:  nikdy jsme se neměli  tak dobře“),  Hospodářské noviny a  Právo komentují 

projev  ve  vztahu  k  nové  volbě  prezidenta  („Boj  o  Hrad  začal  naostro“,  respektive 

„Předvolebně opatrný projev“).
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Pokud se zaměříme i  na jiné než hlavní  texty k tématu,  vyplyne  z dat nejen 

posun k interpretativnějšímu pojetí zpravodajství, ale i snaha zábavně událost podat. V 

roce 2005 se Lidové noviny nezajímají titulkem o obsah projevu, ale snaží se čtenáře 

zaujmout  popisem  okolností:  „Klausův  projev:  živě  a  vestoje“.  V  roce  2004 

Hospodářské  noviny  přistupují  k  tehdy  ještě  nezvyklému  pronikání  komentáře  do 

zpravodajství v textu, jehož titulek může působit až výsměšně: „Optimistický pravicový 

prezident  přehlíží  některé  problémy“.  Specifickou  formu  volí  od  roku  2005  Lidové 

noviny, které přinášejí na zpravodajských stránkách „Recenze“ a „Analýzy“, což jsou 

vlastně komentáře projevu a je to zjevné i v titulcích (Klausově premiéře chyběl náboj, 

Klaus  neměl  odvahu  „něco“  říct,   Klausova  přehnaná  slova  o  válce,  Předvolebně 

opatrný  projev).  Nejspíše  nejvtipnějším  pokusem  měla  být  recenze  z  roku  2008  s 

názvem „Když  vítězí  komplikovanost“,  kterou  zakončuje ocenění  listu  za provedení 

projevu: HODNOCENÍ LN *****. 

Jinou strategii, jak ozvláštnit zpravodajství o projevu, představuje text MF Dnes 

z roku 2007 „10 názorů na Klausova slova“. Redakce oslovuje i společensky známé 

respondenty mimo politickou sféru. MF Dnes vyzkoušela i formát jakéhosi zábavného 

kvízu v roce  2005,  který nazvala  „Vyberte  si,  jaký jsem,  řekl  prezident  projevem“. 

Podobně se snaží pobavit diváka i příspěvek České televize z roku 2007, který shrnuje 

dosavadní výkony prezidentů. Právě tento obsah může posloužit jako důkaz, že nestačí 

posuzovat pouze titulky či první dvě věty v případě audiovize. Potom, co moderátorka 

oznámí, že její kolega „se začetl i do starších projevů“, konstruuje redaktor humornou 

koláž uvedenou slovy:  „Přelom roku bez projevu prezidenta? Nikdo, komu není přes 

sedmdesát,  si  to  nedovede  představit.“ Výsměšným  způsobem  hodnotí  projevy 

komunistických  prezidentů:  „Komunističtí  vládci  se  měnili,  jejich  projevy  skoro 

vůbec,“ k čemuž využívá i ironii,  když popisuje opakující se pasáže o „triumfujícím 

táboře míru“.  Na tomto příkladu je vidět,  že je nutné se ponořit  hlouběji do textu a 

interpretovat ho s využitím kategorií diskurzivních strategií Wodakové.

I  z  druhého  grafu  vztahujícího  se  ke  schvalování  rozpočtu  je  patrný  nárůst 

názorového  hodnocení  v  titulcích  v  čase,  čímž  se  novináři  snaží  ozvláštnit 

zpravodajství.  V roce 2000 se obě vybrané televize i  čtyři  vybrané deníky v titulku 

hlavní  zprávy o schvalování  rozpočtu  držely varianty hlavní  informace:  U deníků  v 

jednom  případě  zcela  objektivně:  „Rozpočet  byl  schválen“,  v  dalších  s  hodnotově 

zabarveným  slovesem  „pomohla“  a  dvakrát  příslovcem  „hladce“.  Česká  televize 
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referovala hned o číslech „Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na příští rok,  

stát bude hospodařit s deficitem devětačtyřiceti miliard a jeho příjmy mají být šest set  

třicet  šest  miliard  korun.“,  TV  Nova  použila  hodnotově  zabarvené  sousloví  „bez 

problémů“: „Česká republika má schválený státní rozpočet na příští rok. Klíčový zákon  

pro ekonomiku země prošel sněmovnou tentokrát zcela bez problémů.“ V roce 2009 se 

faktické hlavní zprávy (byť v hodnotově zabarvené variantě) drží jen Lidové noviny: 

„Rozpočet s rekordním schodkem: ČSSD slaví, Fischer se hněvá“). Mladá fronta Dnes 

paroduje  schválení  rozpočtu  titulkem  „Trhací  kalendář  Janota“  a  dílčí  zprávou  o 

pocitech ministra financí „Ministrův černý den. Už nemám ambice, říká“. Hospodářské 

noviny si osobují hodnocení:  „Česko má rozpočet,  nejhorší v historii“ a Právo mate 

veřejnost, když rozpočet vlády Jana Fischera s několika schválenými pozměňovacími 

návrhy sociální  demokracie uvozuje „Soc. dem. protlačila svůj rozpočet“. Televize v 

roce 2009 pozdní schvalování rozpočtu nezachytily do večerních zpravodajských relací, 

o rok dříve je však okamžitá snaha o interpretaci události také patrná. Česká televize na 

úvod své reportáže v roce 2008 poznamenává k rozpočtu, že ho koalice „prosadila ve 

sněmovně poměrem sto  jedna ku  devadesáti  třem,  a  to  i  přesto,  že  většina  politiků  

uznává, že kvůli zpomalení ekonomiky v příštím roce se možná státní kasa bude plnit  

jinak, než jak naplánoval ministr financí“. 

Z analýzy vyplývá, že mezi lety 2000 až 2002 všechna média přinášela v titulku 

faktickou zprávu o schválení rozpočtu, v některých případech s hodnotově zabarveným 

slovesem či příslovcem. V roce 2003 Lidové noviny a Hospodářské noviny obecnou 

zprávu o schválení rozpočtu převádějí v titulku na zaměření na jednotlivost (peníze na 

rozvoj, školství). V roce 2004 se objevují titulky, které schválení rozpočtu redukují na 

dílčí procesní zajímavost s důsledkem pro vztahy mezi politickými profesionály. Poprvé 

se objevuje zjevné názorové hodnocení rozpočtu: „Rozpočet schválen. A prosperita?“ V 

dalších letech se jednotlivé kategorie střídají a nelze z jednoho průzkumu stanovit další 

trend. Nicméně je zjevné, že titulek „Trhací kalendář Janota“ by nejspíš byl pro editory 

v roce 2000 vhodný na stránky názorů a komentářů, nikoliv do zpravodajství. 

Rozdíl ve tvorbě titulků je ještě zjevnější při posuzování nejen hlavních textů, 

ale všech zpravodajských textů, které se váží k tématu. V titulcích z roku 2009 najdeme 

některé rétorické figury,  které se v roce 2000 v českých denících neužívaly.  Titulek 

„Trhací  kalendář  Janota“  je  kombinací  metonymie,  kdy  ministr  financí  v  titulku 

zastupuje schvalovaný rozpočet, a metafory,  kdy změny ve vládním návrhu rozpočtu 

novinář  asociuje  s  trhacím kalendářem.  Silně  hodnotově  zabarvenou  metaforou  je  i 
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„festival  výmluv“ či  poetický odkaz na známou písničku Zdeňka Svěráka:  „Píseň o 

platech:  Severní  vítr  je  krutý“.  V  roce  2000  by  také  byla  pro  novináře  na 

zpravodajských  stránkách  nejspíše  nepřijatelná  osobnostní  kategorizace  v  titulku 

„Nápad RSDr. Opálky: Ušetřeme na studiu totality“. Ve zvolené metodě analýzy by šlo 

o zařazení pod kategorii Dílčí procesní jev události. Jenže v titulku je důležité i uvedení 

akademického titulu komunistického poslance, který v tomto případě může působit jako 

skrytý výsměch, neboť jde o titul udělovaný v dobách socialismu absolventům Vysoké 

školy politické ÚV KSČ a dalších škol politického zaměření.

Oba  vzorky  korespondují  s  Mlčochovou  tezí,  „že  jazykové  prostředky 

bulvárního  a  tzv.  seriózního  tisku  se  v  současné  době  přibližují.  Projevuje  se  to  

především vysokou frekvencí expresivních výrazů, nepřímých pojmenování a zvýšenou 

frekvencí vulgarismů“.223 Vývoj titulků také dokládá v teoretické části mnohonásobně 

popsaný  příklon  k  interpretaci  jako  předpokladu  pro  zezábavnění,  což  asi  nejlépe 

vyjádřili  lipští  mediologové  Machill,  Kohler  a  Waldhauser jako  „riziko  zvyšující  se  

narativity“.224 Příklad posledně uvedeného titulku také dokazuje, že se při analýze nelze 

spokojit jen s provedenou kategorizací titulků, ale je nutné se ponořit hlouběji do textů. 

Proto  texty  z  let  2000  a  2009  budu  dále  interpretovat  s  využitím  kategorií,  které 

Wodaková  formulovala  pro  identifikaci  diskurzivních  strategií:  tedy 

referenční/nominační;  výpovědní;  argumentační;  perspektivní  (rámující,  diskurzivní 

reprezentace); zdůrazňující/zastírající.

Interpretace textu za použití kategorií z referenční/nominační 

diskurzivní strategie Wodakové : 

Novoroční projev prezidenta republiky:

Zpravodajské  zpracování  prezidentského  projevu  má  každý  rok  obvyklé 

konstruování skupin: vedle samotného prezidenta oslovují média i další politiky, aby se 

k projevu kriticky vyjádřili.  V případě televizního zpracování v roce 2000 komentují 

prezidentský projev jen koaliční  a opoziční politici,  koncem dekády je už pravidlem 

přítomnost politologa. Ten dovoluje novináři posouvat reportáž k výpovědím, které by 
223 MLČOCH, Milan, ref. 98, s. 241.
224 MACHILL, Marcel; KOHLER; Sebastian; WALDHAUSER, Markus, ref. 83. s. 186-187. 
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od politiků nedostal. Například v roce 2008 redaktorka České televize tvrdí, že projev 

„někteří politologové interpretují jako vstřícnost vůči komunistům. Právě jejich hlasy  

by  mohly  Klausovi  pomoct  obhájit  prezidentské  křeslo  v  únorové  volbě“. Tezi 

redaktorky následně dosvědčí politolog Jan Kubáček: „Prezident Klaus nechtěl žádnou 

z  politických  stran  zranit,  nechtěl  vytáhnout  téma,  které  by  jí  bylo  nepříjemné,  aby 

neztratil žádný samozřejmě klíčový a citlivý hlas.“ V roce 2009 zase prezidentova slova 

o účasti ve volbách do Evropského parlamentu interpretuje politolog Petr Just: „Výzva k  

vysoké účasti v evropských volbách může být vnímána jako určité nepřímé podpoření  

nějaké pravděpodobně nově vzniklé euroskeptické strany.“ Výroky skupiny politologů 

pak novináři i parafrázují jako v případě Hospodářských novin v roce 2002:  „Tvrdou 

kritiku  politiků  ČSSD  a  ODS  vidí  politolog  Rudolf  Kučera  ve  větě  z  prezidentova  

projevu,  že v  Česku působí  moderní  a kultivovaní  normalizátoři,  kteří  ´by nejraději  

tahali za nitky téměř od všeho, velkými podniky počínaje, televizí a novinami pokračuje  

a zastupitelskými sbory konče´.“

Novináři  časem  také  skupinu  mimopolitických  komentátorů  rozšiřují  vedle 

politologů i o společensky známé osobnosti, jejichž odpovědi mohou být zábavnější než 

odpovědi politologů, avšak které s politikou nemají nic společného. V roce 2007 se MF 

Dnes takto ptá na hodnocení prezidentova projevu například Marie Vodičkové, šéfky 

Fondu  ohrožených  dětí,  či  Rút  Kolínské,  zakladatelky  sítě  mateřských  center. 

Zakladatel  protidrogového centra Drop In Ivan Douda uvažuje o prezidentovi a jeho 

předchůdci  zábavnější  formou,  kterou  by novináři  nejspíše  od politologa  neuslyšeli: 

„Kdyby se ti dva dali dohromady, vytvořili by ideálního řečníka.“

Schvalování rozpočtu:

Při schvalování rozpočtu se opakují stále stejné základní skupiny,  a to strany 

vládní  koalice  podporující  rozpočet,  opozice  kritizující  rozpočet,  případně  strana  či 

jednotliví poslanci s nevyjasněným postojem vůči vládnímu návrhu.  V roce 2000 pro 

zákon hlasovali vládní poslanci ČSSD a skoro celá opoziční ODS zavázaná k podpoře 

rozpočtu  takzvanou  opoziční  smlouvou  a  takzvaným  tolerančním  patentem.  Proti 

hlasovali poslanci Čtyřkoalice, KSČM, jeden občanský demokrat, tři poslanci ODS se 

hlasování zdrželi. Na rozdíl od dalších let se média motivacím jednotlivých poslanců, 

kteří  hlasovali  proti  vůli  celého  klubu  (čtyři  zákonodárci  ODS)  nijak  nevěnovala. 

Nejasnou konstrukci skupiny lze spatřovat pouze u ODS jako celku.  Tato strana, ač 

opoziční,  vládní  návrh  podpořila.  Text  MF  Dnes  se  jejich  pozici  věnuje  pouze 
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informativně  bez  hodnotících  atributů:  „Malou iniciativu  v  přípravě  změn,  které  by  

nárůst dluhů zastavily, vytkl vládě i předseda ODS Václav Klaus, jehož strana však v  

souladu  s  tolerančním  patentem  rozpočet  podpořila.“ Stejně  tak  v  případě  HN: 

„Sociální demokracie během roku musela výměnou za rozpočet vyjít vstříc legislativním 

návrhům  ODS  k  posílení  velkých  politických  stran  a  zavázat  se  k  využití  části  

privatizačních příjmů na snižování státního dluhu.“ LN též situaci ODS pouze popisují: 

„Výměnou za svou loajalitu Klausova strana získala od vlády dva podstatné ústupky.“ 

Právo navíc  nechává předsedu ODS prostřednictvím přímé řeči  sdělit  čtenářům jeho 

pohled na roli ODS při schvalování deficitního rozpočtu: „´Díky tolerančnímu patentu  

se ODS podařilo srazit  deficit  rozpočtu zhruba na poloviční  úroveň proti  minulému 

roku,´ podotkl spokojený předseda ODS Václav Klaus.“

Popisné jsou i výroky o jednotlivých poslancích. O čtyři jinak hlasující poslance 

ODS  a  jejich  motivaci  pro  toto  jednání  se  média  nijak  nezajímají,  v  případě 

poslaneckých návrhů na přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu se 

média  také  pouze  omezují  na  přiřazení  poslance  ke  straně  bez  jakýchkoliv  dalších 

charakteristik. V roce 2000 deníky ještě nechávají bez spojitosti některá fakta, kde v 

pozdějších  letech  už  často  hledají  souvislosti  (například  mezi  podporou  rozpočtu 

většinou ODS a  odmítnutím ze strany menšiny poslanců ODS či  návrhem poslance 

Miroslava  Kalouska na  podporu Českých drah třemi  miliardami  korun a  následným 

opozičním výrokem o rozpočtu jako dluhové pasti). 

Ze vzorku dalších let budu uvádět především ty výroky, které se od zpravodajské 

praxe z roku 2000 nějak odlišují. V roce 2001 už zpravodajství o schvalování rozpočtu 

ozvláštňují Lidové noviny zábavným textem „Rozpočet je v cíli, Langer si pochutná na 

skotské“, který popisuje rozdíl mezi stranickou a osobní motivací jednoho z poslanců: 

„Už  potřetí  podpořila  opoziční  ODS  vládě  její  rozpočet.  Minimálně  pro  jednoho 

poslance  Klausovy  strany  ale  tento  bolestný  krok  doprovázela  příjemná  náplast.  

Okamžikem hlasování se Ivan Langer stal výhercem rok staré sázky a majitelem lahve  

skotské.“ Text  je  oproti  zpravodajství  o  samotném  schválení  rozpočtu  odlehčený, 

používá  například  metafory  typu:  „A i  názory v  ODS činily  Langrovu vidinu  lahve  

značně  mlhavou,  zejména  když  ČSSD  odmítala  škrtat  v  rozpočtu.“ Text  pak  místo 

rozboru, proč k sázce o rozpočet došlo, rozebírá historii podobných alkoholových sázek 

politiků. V roce 2002 ve vládní koalici s rozpočtem nesouhlasila Hana Marvanová a dle 

dohody  v  koalici  během  hlasování  opustila  sál.  O  jejím  počinu  noviny  informují 

popisně, nebo maximálně upozorňují, že její postup byl koalici předem známý: „Vláda 
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již sledovala včerejší hlasování v posledním, třetím čtení s klidem. Hana Marvanová 

totiž už při prvním čtení slíbila, že rozpočet nechá projít,“ píše MF Dnes. V roce 2002 

začínají  též  média  konstruovat  kategorie  pro  poslance  navrhující  přesuny  peněz  v 

závěrečném čtení  rozpočtu naznačující  rozdíl  mezi  odpovědností  zákonodárce k celé 

republice a ke svému volebnímu obvodu: „Občané jihočeské Bechyně mohou být svému 

sousedovi Miroslavu Kalouskovi vděčni. Lidovecký předseda rozpočtového výboru totiž  

pro ně včera dokázal při závěrečném projednávání státního rozpočtu získat jedenáct  

milionů na opravu bazénu. Je to již tradiční obrázek při poslaneckém rozhodování o 

tom,  jak  rozdělí  peníze  daňových  poplatníků.  Vedle  desítek  miliard  pro  jednotlivá  

ministerstva  se  totiž  hraje  také  o  podstatně  menší  částky  v  rámci  ´pozměňovacích  

návrhů´,  kterými  poslanci  obvykle  dávají  najevo,  jak  myslí  na svůj  volební  obvod,“ 

psala MF Dnes.

V  roce  2003  se  kategorizace  poslanců  váhajících  s  podporou  rozpočtu  dále 

vyostřuje. Finanční požadavek severočeských poslanců ČSSD MF Dnes komentativně 

popisuje:  „Ještě  včera  ráno  ´rebelující´  severočeští  poslanci  sociální  demokracie  

hrozili,  že  Špidlově  vládě  potopí  státní  rozpočet.  Odpoledne  při  hlasování  už  však  

ochotně  zvedli  ruku  pro.  Rebely  nakonec  zkrotilo  75  milionů  korun.“ HN poslance 

usilující  o  regionální  dotaci  nazývají  lobbisty.  Podobně  jako  před  rokem  Hana 

Marvanová se v roce 2003 zachoval poslanec Tomáš Vrbík a odešel při hlasování ze 

sálu.  HN jeho  nepříliš  důležitou  roli  naznačují:  „Nad  odchodem  unionisty  Tomáše 

Vrbíka,  který  nesouhlasí  se  115miliardovým deficitem,  ze  sněmovní  síně  těsně  před  

hlasováním premiér Vladimír Špidla jen mávl rukou.“ V roce 2006 už podle MF Dnes 

poslanci  navrhující  přesuny financí  rozpočet  dokonce  „plení“.  Od roku 2006 se  ve 

zpravodajství  začalo  objevovat  ve  větší  míře  i  označení  přeběhlík,  v  roce  2007 při 

schvalování  rozpočtu  už  i  bez  uvozovek  či  dovysvětlení  termínu.  „Rozpočet  včera 

podpořili i přeběhlíci a rebelující poslanci včetně Vlastimila Tlustého,“ psaly LN. 

V roce 2009 média mají značný prostor konstruovat skupinová označení, protože 

vláda  Jana  Fischera  se  neopírala  o  jasnou  podporu  politických  stran.  MF  Dnes 

metaforicky  ztotožňuje  ministra  financí  a  jeho  celý  úřad:  „Hlavním  poraženým  je  

ministr financí Eduard Janota, kterému poslanci udělali z jeho ´balíčku opatření´ trhací  

kalendář.“ MF Dnes také poprvé už prostě neinformuje o výsledku hlasování či dílčích 

procesních  událostech,  ale  vyjadřuje  na  zpravodajských  stránkách  pocity  svých 

novinářů z jednání jednotlivých skupin: „ODS, které ve Sněmovně chybí její předseda 

Mirek Topolánek, jenž se před časem vzdal poslaneckého mandátu a včera byl na cestě  
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v USA, působila v reakci na Kalouskův útok velmi defenzivně.“ I Hospodářské noviny 

na zpravodajských stránkách komentují  jednotlivé skupiny:  „Tím, že ODS ustoupila,  

bude Kalouskova strana zase vypadat o něco pravicovější.“

Zatímco na počátku dekády se v televizních  reportážích  vyjadřují  k rozpočtu 

pouze samotní  politici,  od roku 2003 se obě televize snaží  do komentování  události 

vřadit  i  jiný  pohled.  V  České  televizi  roku  2003  k  rozpočtu  mluví  děkan  Fakulty 

národohospodářské Vysoké školy ekonomické Jiří Schwarz a hlavní ekonom Komerční 

banky Kamil Janáček. TV Nova přibližuje dopady rozpočtu na investicích ve školství 

promluvou bezejmenné žákyně Základní školy Háj ve Slezsku, ředitele Základní školy 

Háj ve Slezsku Petra Očadlíka či ředitele Základní školy Masaryka v Klatovech Rudolfa 

Salvetra.

V  dalších  letech  je  již  přítomnost  jiných  mluvčích  než  samotných  politiků, 

pravidlem. Jde především o ekonomické experty. Jejich častá kritika nešvarů v zákoně 

tak  umožňuje  redaktorům rozvíjet  reportáž  předpokládatelným  řazením reakcí.  Jako 

třeba v roce 2008, kdy redaktor České televize pronese po promluvách politiků větu: 

„Teď ale experti varují“ a dá slovo ekonomovi UniCredit Bank Pavlu Sobíškovi. 

Referenční/nominační strategie se v teoretickém zpracování odráží například v 

práci  mediologů  Machilla,  Kohlera  a  Waldhausera  varujících  před  „přílišným 

zjednodušením (personalizace  a  emocionalizace)  na  úroveň  jednotlivce“225či  v  práci 

mediologa  Verhovena,  který  na  příkladu  medicínských  pořadů  holandské  televize 

ukázal,  jak  infozábava  vytlačila  doktory  z  pořadů  na  úkor  novinářů  a  zábavnějších 

promluv obyčejných lidí, potenciálních pacientů.226 

Interpretace textu za použití kategorií z výpovědní diskurzivní  

strategie Wodakové :

Novoroční projev prezidenta:

V roce 2002 MF Dnes nabízí  hned první větou článku své vidění protikladu 

prezidenta  a  některých  stran:  „Václav  Havel  si  včera  nenechal  ujít  příležitost,  aby  

nenapadl své politické oponenty. V novoročním projevu občanům vzkázal, aby si dobře 

rozmysleli, komu dají letos ve volbách svůj hlas.“ O rok později MF Dnes vyjadřuje v 
225 MACHILL, Marcel; KOHLER; Sebastian; WALDHAUSER, Markus, ref. 83. s. 186-187. 
226 VERHOEVEN, Piet, ref. 152.
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textu zklamání  z toho,  že prezident nejmenoval  svůj tip na svého nástupce v úřadu, 

slovesem  „vystříhal“ a  komentováním  jeho  přímé  řeči  příslovcem  „pouze“: 

„Odcházející  prezident  se  i  v  projevu  vystříhal  konkrétnější  představy,  kterého  z  

kandidátů  by  rád  viděl  v  roli  svého  následovníka.  ´Věřím,  že  se  jím  stane  člověk  

moudrý, otevřený a odpovědný, který bude tvořivým partnerem politické reprezentace,´  

řekl pouze.“

V  roce  2004  už  Hospodářské  noviny  zcela  komentují  Václava  Klause  ve 

srovnání  s  jeho předchůdcem:  „Střídmost  konzervativního  politika  podtrhl  ještě  víc,  

když minulý i nadcházející rok glosoval tím, že se vlastně nejedná o nic převratného. V 

tom se lišil od svého předchůdce Václava Havla, který v novoročních projevech často  

dramaticky hovořil o minulých či očekávaných přelomech.“ Ještě patrnější je to o čtyři 

roky  později  ve  stejných  novinách  za  použití  sloves  jako  „lavíruje“ a  sousloví 

„prezident všech“:  „Prezident Václav Klaus ve svých novoročních projevech tradičně  

lavíruje mezi tím, jak zůstat ´prezidentem všech´ a zároveň si zachovat image osobnosti  

s originálními názory.“

Lidové noviny v roce 2004 přicházejí na zpravodajských stránkách s útvarem 

„Recenze projevu“, který je ale vlastně komentářem na zpravodajských stránkách: „Co 

nejméně cizích slov, nepříliš složitá souvětí a žádné hluboké úvahy. S takovou taktikou  

sepsal  ´lidový´  prezident  Václav  Klaus  svůj  první  novoroční  projev.  Snad  jedinou 

skutečně  prezidentskou pasáží  projevu byla  výzva občanům, aby  přišli  k  volbám do 

Evropského parlamentu  a  k  volbám krajským a  senátním.“ V roce  2007 pak  LN v 

„recenzi“  píší:  „Slogan  ´studená  občanská válka´  splnil  svou  funkci  a  média  si  ho 

všimla.  Je  ovšem dost  přitažený  za vlasy -  válka  v  Česku probíhá  mezi  politickými  

stranami, ne mezi občany.“ V roce 2008 se pak podobný útvar jmenuje „Analýza“, ale 

jde pořád o stejné komentování na zpravodajských stránkách listu:  „Devět a tři čtvrtě  

minuty  smířlivého,  opatrného a  především nekonfliktního  projevu.  Tak  bude  navždy 

zapsán novoroční prezidentský projev Václava Klause z roku 2008.“

Ojedinělým komentářovým útvarem je v roce 2004 kvíz, který uveřejnila MF 

Dnes v textu „Vyberte si, jaký jsem, řekl prezident projevem“: „Slova, že Václav Klaus  

se vždy dokáže přizpůsobit situaci tak, aby vyhovovala hlavně jemu samému, jsme si  

mohli včera připomenout při jeho novoročním projevu.

a) Český prezident je intelektuál, ale v projevu se snažil stylizovat do pocitů obyčejného  

občana.
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b) I když v mnoha vystoupeních používá málo srozumitelná souvětí, teď hovořil zcela 

jednoduše.

c) Tvrdí, že dokáže držet dlouhé přednášky na jakékoli téma, ale včera pochopil, že k 

televizním divákům se hovoří krátce, 10 minut.

d)  Vybral  si  pouze  témata,  která  trápí  všechny:  zdravotnictví,  soudy,  školství  či  

Evropskou unii.

e)  Sám říká,  že  rozlišuje  mezi  tím,  kdy hovoří  jako prezident  a  kdy  jako  soukromá 

osoba. Kdy je projev státnický a kdy akademický. A příště? Podle toho, kde, jak a kdy  

Václav Klaus vystoupí.“

Výrazně se tak projevuje snaha médií u prezidentského projevu komentovat řeč 

politika ne až na komentářových stránkách,  ale hned od první zpravodajské stránky. 

Prostředkem průniku komentáře do zpravodajství jsou zábavně laděné hybridní formáty 

označené jako analýzy, recenze či kvízy.

Schvalování rozpočtu:

Příklon  k  normativnějšímu  hodnocení  aktérů  je  dobře  viditelný  na  vývoji 

označování navrhovatelů pozměňujících poslaneckých návrhů. V roce 2000 ještě Právo 

fakticky  píše:  „Při  hlasování  o  360  návrzích,  které  přesunovaly  mezi  kapitolami  

mnohamiliónové částky, uspěly především ty návrhy, které doporučil rozpočtový výbor,  

kde  mají  většinu  ODS a  ČSSD.“ Stejně  tak  o  rok  později  ještě  zpravodaj  fakticky 

informuje o úspěšnosti jednotlivých návrhů, s jednou výjimkou je ani neztotožňuje s 

konkrétními předkladateli:  „Z podnětu Ivany Hanačíkové (US) však byly 153 milióny  

posíleny  výdaje  na  eliminaci  vzniku  a  činnosti  zvláště  nebezpečných  skupin  vězňů.  

Naopak Sněmovna schválila 150 miliónů na výstavbu pražského metra. Neprošel zato  

návrh, aby se z rozpočtu hradila část nákladů na Jízdu králů, opravu hráze rybníka 

Hvězda či rekonstrukce kláštera v Pivoni. Neúspěšný byl i podnět přesunout náklady na  

modernizaci tanků ve výši 300 miliónů ve prospěch rekonstrukce dětské části nemocnice  

v  Motole.  Naopak uspěl  návrh  na  opravu školy  ve  Zbirohu či  vrtulníkového  letiště  

nemocnice v Blansku.“ V roce 2003 ale HN začínají popisovat poslanecké pozměňovací 

návrhy ne z pohledu účelu, ale především z pohledu politického procesu:  „Jenže kde 

rychle najít peníze pro Severočechy? Jako ´dojná kráva´ posloužila vládní dotace 600  

milionů  korun  na  výstavbu  nové  nemocnice  v  Domažlicích.  Například  Severočech 

Vladimír Laštůvka z ČSSD vydobyl 25 milionů korun pro kliniku v České Kamenici na  

úkor právě Domažlic. A protože tuto dotaci nikdo z poslanců nehájil, i ostatní politici  
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toho využili a ´oškubali´ domažlickou nemocnici o sto milionů.“ O rok později MF Dnes 

už hledá kolektivní charakteristiky jednotlivých skupin i jednotlivců: „Lidovci dávají  

přednost opravám kostelů - třeba Tomáš Kvapil  z KDU-ČSL zařídil  dvoumilionovou 

dotaci  na  rekonstrukci  farního  kostela  v  Konici.  Včera  se  hlasovalo  o  dotacích  

´řadových´ poslanců, zatímco zkušení rozpočtoví harcovníci už své záměry do rozpočtu 

dostali dávno předtím. Třeba šéf rozpočtového výboru Miroslav Kalousek šest milionů  

na hřiště v Bechyni, kde bydlí.“ Odkaz na zcela osobní motivace je zjevný i v roce 2006 

v  textu  MF Dnes:  „Mezi  těmi,  kdo  ´plenili´  rozpočet  až  ve  druhém čtení,  patřil  k  

nejúspěšnějším  bývalý  ministr  kultury  Vítězslav  Jandák,  který  dosáhl  toho,  že  mu  

Sněmovna schválila  poslání  38  milionů  na  nejrůznější  festivaly.  Od toho zlínského,  

kterému dříve šéfoval, po Český Krumlov, Smetanovu Litomyšl či Febiofest.“ V roce 

2007  už  list  poslance  s  pozměňovacími  návrhy  posměšně  paroduje:  „Oblíbeným 

dárkem poslanců jsou také příspěvky na trávníky a nové šatny pro fotbalové týmy, které  

srdnatě bojují  v okresních soutěžích.“  V roce 2009 pak MF Dnes dokonce paroduje 

poslanecké přerozdělovací návrhy jako soutěž o nejabsurdnější návrh a osobuje si právo 

něco  takového  vyhlašovat:  „Soutěž  o  nejabsurdnější  návrh  na  přesun  ve  včera  

projednávaném rozpočtu vyhrál komunistický poslanec Miroslav Opálka. Navrhl zkrátit  

rozpočet Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), který má bádat v nacistické a 

komunistické historii, o 70 milionů korun.“

Výpovědní strategie odpovídá dalšímu postřehu lipských mediologů: „Tendence  

přehánět  a  být  sebeodkazující,  což  eliminuje  ostatní  typy  novinářské  komunikace  

(reportáže, komentáře atd.). To vede k omezení rozsahu žánrů a formátů nezbytných pro 

demokracii. Zde jde především o volbu témat, způsobu prezentace a perspektiv.“227 

Interpretace textu za použití kategorií z argumentační 

diskurzivní strategie Wodakové :

Novoroční projev prezidenta:

V roce 2001 Právo používá v souvislosti s projevem někdejší sousloví Václava 

Havla  „blbá  nálada“  a  dovozuje  z  pozitivně  laděného  projevu,  že  toto  označení 

společnosti už pro prezidenta není aktuální. Tento argument ale zcela ignoruje fakt, že 

227 MACHILL, Marcel; KOHLER; Sebastian; WALDHAUSER, Markus, ref. 83. s. 186-187. 
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sousloví  prezident  nepoužil  v  předchozím  novoročním projevu,  ani  případný  vývoj 

názorů z projevů předchozích let: „S ´blbou náladou´ skoncoval prezident Václav Havel  

ve včerejším novoročním projevu, který odvysílala Česká televize a Český rozhlas. Na 

rozdíl  od pochmurného obrázku země, který představil  v projevech let  1997 -  98,  v 

pondělí  prohlásil,  že  Česko  není  demoralizované  a  že  lidé  většinou chápou,  kdy  se  

chovají  neeticky.“ Dovozování  argumentů  z  jednotlivých  vět  prezidenta  během  let 

postupně zesilovalo až k dovozování skrytých podpor jednotlivých konkrétních stran 

jako v roce 2009 v MF Dnes: „Klaus jen vyzval občany, aby v létě přišli k volbám do  

Evropského parlamentu, aby ´Evropská unie byla prostorem skutečně demokratickým,  

kde je každý politik nucen se občanovi zodpovídat a kde může být účinně kontrolován.´  

Což  se  dá  brát  jako  jasná  narážka  na  to,  aby  lidé  přišli  a  volili  pokud  možno 

euroskeptickou stranu Libertas, která vzniká v bezprostředním okolí prezidenta.“ Jako 

podpora  tohoto  tvrzení  list  argumentuje  faktem,  že  zmíněná  strana  chce  uspět  ve 

volbách, což ovšem nijak nedokládá tezi o podpoře prezidentem: „Jejím cílem je dostat  

se do Evropského parlamentu. A podle odborníků má šanci uspět.“ Stejný deník v textu 

zpochybňuje část prezidentova projevu i argumentem, že se prezident již v minulém 

projevu mýlil:  „´Co jiného naznačuje obrovský  nárůst  hypoték  než  víru v  dnešek a  

hlavně v budoucnost?´ ptal se 1. ledna 2008. Čtvrt roku poté přišla celosvětová krize,  

kterou  odstartovala  právě  příliš  optimistická  víra  v  ekonomickou  budoucnost  a  

neschopnost lidí splácet své hypotéky.“ Ve stejném textu si autor z prezidentovi kritiky 

„bojování včerejších bitev“  ve vztahu k historickým milníkům dokáže pomocí obratu 

„hra s čísly“ vytvořit i argument o prezidentově zájmu o komunistické hlasy při další 

volbě hlavy státu: „Zvláštní zmínku si zasloužili i komunisté, podobně jako po zvolení v  

roce 2004, tak nyní před blížící se volbou. V rámci číselné hry s letopočty Klaus (při  

zmínce o roku 1948) odsoudil ´bojování včerejších bitev´. Ve hře s čísly je Klausovi  

jasné, že ke znovuzvolení mu jen hlasy jeho ODS nestačí.“

Zatímco  tedy  na  počátku  dekády  novinář  ještě  odkazoval  u  termínu  „blbá 

nálada“ k předchozím výrokům prezidenta, později odkazy konstruují média již zcela o 

své vůli. 

Schvalování rozpočtu:

Vývojem  prošlo  i  zpravodajství  v  médiích  o  stálé  charakteristice  českých 

rozpočtů  –  deficitu.  V  roce  2000  je  spor  o  zadlužování  popisován  ještě  jako  spor 

opozice a vládní většiny:  „Podle premiéra Miloše Zemana poslanci, kteří zvedli ruce  
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pro vládní  návrh,  pomohli  celé české ekonomice.  I  šéf  ODS Václav Klaus soudí,  že  

rozpočet a jeho schodek nemohly být za dané situace jiné. Čtyřkoalice se však hrozí  

dalšího nárůstu státního dluhu a komunisté upozorňují, že příjmy jsou nadhodnoceny,“ 

píše MF Dnes. V roce 2004 už ale MF Dnes problém zadlužování vysvětluje příměrem 

autorsky a normativně: „Kdybychom se na hospodaření státu podívali, jako by to byla  

rodina, vypadalo by takto: vláda už má na krku dluh zhruba v takové výši, kolik ročně  

vydělá. To je, jako kdyby si zaměstnanec s průměrným ročním výdělkem 204 tisíc korun 

vzal auto na leasing. A pak ho pár let splácel. Nevypadá to nijak strašně. Jenže vláda 

každý měsíc utratí zhruba o deset procent více, než vydělá. A dluhy nesplácí, jen je  

zatím kupí.“ V roce 2007 MF Dnes normativně evokuje rozměry dluhu porovnáním se 

sociálně potřebnými:  „Příští rok bude třeba jen na zaplacení úroků ze státních dluhů  

přidat  devět  miliard,  celkově  půjde  o 47 miliard korun.  Jen pro představu:  jsou to  

zhruba  stejné  peníze,  jaké  dostává  milion  a  půl  rodin  s  dětmi  na  nejrůznějších  

dávkách.“ V roce 2009 pak už MF Dnes zcela zjevně komentuje deficit schváleného 

rozpočtu: „Snaha o úspory pro příští rok je zmařena, poslancům ČSSD se v rozpočtu na 

příští rok podařilo prosadit tři klíčové změny, kvůli kterým Česko prohloubí deficit a 

příští rok si bude muset víc půjčit.“

Argumentační strategii odpovídá v teoretickém zpracování postřeh  Strömbäcka 

o  mediálním  intervencionismu:  „Mediální  intervencionismus  odkazuje  ke  stylu  

reportování  o politice  s  důrazem na mediální  výkon,  ve kterém novináři a mediální  

hráči se čím dál více stávají tvůrci zpráv na úkor politiků a dalších sociálních hráčů.  

Může to být vykládáno jako profesionálně motivované chování novinářů s cílem zvýšit  

svůj  vliv,  autoritu  a  prestiž.  A  v  konečném důsledku  i  kontrolu  nad zpravodajským  

obsahem.“228  

Interpretace textu za použití kategorií z perspektivní diskurzivní 

strategie Wodakové :

Novoroční projev prezidenta:

Příkladem změny perspektivní strategie může být rozdíl počátku a konce dekády 

ve zpravodajství České televize a TV Nova. V roce 2000 a 2001 zpravodajství končí 

228 STRÖMBÄCK, Jesper, ref. 61, s. 217.
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promluvou politika (opoziční politik Vladimír Mlynář na ČT v roce 2000: „Já hledím 

do nového roku i do nového tisíciletí podstatně optimističtěji než pan prezident, nicméně 

jeho projev se mi zdál tak filosoficky přemýšlivý, a to je v pořádku, odpovídající roli  

prezidenta.“; opoziční politik Miroslav Kalousek v TV Nova v roce 2001: „Já jsem byl  

příjemně překvapen, že projev pana prezidenta byl laděn podstatně pozitivněji než jeho  

poslední  projevy.“)  či  parafrázemi  prezidentových  slov  redaktorem  (redaktorka  TV 

Nova v roce 2000: „Prezident by chtěl zatřást všemi, kteří mají vliv, ale dřímají, místo  

aby  jednali.“;  redaktorka  ČT  v  roce  2001:  „Prezident  Václav  Havel  apeloval  na 

občany, aby nespoléhali jen na politiky a veřejně činné osobnosti, ale sami se snažili ve  

společnosti najít projevy mravního cítění. Tyto projevy pak podle něj máme opatrovat,  

posilovat  a  ctít.“).  Koncem  dekády  už  redaktoři  perspektivně  rámují  prezidentský 

projev svým vystoupením. V roce 2009 takto redaktor TV Nova dává projev prezidenta 

do souvislosti s vládními změnami: „Podle některých politiků dokonce v tom projevu  

zazněla i touha nebo přání dozvědět se už ty slibované změny ve vládě, o kterých mluví  

premiér Mirek Topolánek. A skutečně Mirek Topolánek dnes prohlásil, že změny oznámí 

5.  ledna  v  pondělí  na  jednání  vlády.  No,  a  hned  potom  je  pravděpodobně  poběží  

oznámit i prezidentovi, protože mají společný novoroční oběd v Lánech. My jsme se  

snažili samozřejmě zjistit, jaké ty změny budou.“ 

Poslední výrok je nejen spekulativní. Novinář v něm činí vše, co by na počátku 

dekády  ještě  nejspíše  neudělal:  používá  zábavné  metafory  (premiér  „poběží“ za 

prezidentem) a je sebeodkazující.

Schvalování rozpočtu:

Příkladem  změny  perspektivní  strategie  může  být  příklon  k  hodnotovému 

zakončování  reportáží.  Například  v  roce  2008  redaktor  České  televize  informuje  o 

možných důsledcích neschváleného rozpočtu, přestože zákon prošel:  „Koaliční strany 

zdůrazňují,  že  na  korekce  je  vždy  čas.  Nicméně  republika  rozpočet  potřebuje  teď.  

Politický systém ale počítá i s variantou, že by se politici na podobě státního rozpočtu  

nedomluvili.  V  takovém  případě  se  země  řídí  provizoriem,  které  je  založeno  na  

rozpočtových cifrách z předchozího roku.“

Pohled  novináře  lze  na  počátku  dekády  spatřovat  například  ve  slovesech 

přiřazujících přímou řeč k aktérovi (v roce 2000 v Hospodářských novinách:  „Přístup 

poslanců,  kdy  se  ve  třetím  čtení  snaží  prosadit  některé  požadavky,  včera  kritizoval  

náměstek ministra financí Eduard Janota: ...“) nebo prostřednictvím rétorické otázky 
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(MF Dnes  v  roce  2001:  „Proč  tedy  pro  zákon,  který  zpočátku  rozhodně  odmítala,  

nakonec přece jen hlasovala?“). Postupně se ale novináři více přiklánějí k osobnímu 

reportování  jako například  v roce 2004 v MF Dnes:  „Tuto  větu už  asi  od žádného 

ministra neuslyšíte“ či  „Zhruba jen každého šestého poslance čeká doma pochvala“. 

Pozice  novináře  je  také  čím  dál  zřetelnější  přibýváním  nejrůznějších  označení  v 

uvozovkách jako například v roce 2008 v MF Dnes: „Téměř polovina malého ´medvěda

´ směřuje do volebního okrsku poslance Vlastimila Tlustého (ODS), který původně proti  

státnímu rozpočtu brojil. Včera pro něj ale zvedl ruku, stejně jako pro velký i malý balík  

´dárků´.“ Zvyšuje se též počet výroků, které jsou spíše komentativní než zpravodajské:  

„A stát se nezachoval macešsky ani jako zaměstnavatel. Místo proklamovaného šetření  

a větší efektivity se zvýšil počet lidí placených z eráru o 1,6 procenta,“ píše v roce 2009 

MF Dnes.

Perspektivní strategie mohou být různé, nicméně lze tvrdit, že mediální texty o 

politickém procesu se média ve své většině snaží zábavně rámovat tak, aby odpovídala 

Blumlerem a Kavanaghem popsanému „antielitistickému populismu“.229 

Interpretace textu za použití kategorií z zdůrazňující, zastírající  

diskurzivní strategie Wodakové :

Novoroční projev prezidenta:

Od poloviny dekády se listy uchylují na zpravodajských stránkách k formálně 

neobvyklým zpravodajským formátům, jako je například vyjmenovávání jednotlivých 

oblastí projevu. Do zvolených bodů pak teprve vpisují obsah projevu. 

V  roce  2004  se  MF  Dnes  ptá:  „Vůbec  první  novoroční  projev  prezidenta  

Václava Klause byl přesně takový, jaký se od něj dal očekávat: krátký a bez obezliček.  

Proč?“ Odpovídá  si  v  několika  bodech,  které  si  sama  volí  a  následně  rozvíjí:  „1.  

DÉLKA PROJEVU. Vystoupení bylo poměrně krátké: trvalo takřka přesně na vteřinu 

rovných  deset  minut.  2.  POUŽITÝ JAZYK,  SROZUMITELNOST.  Přestože  prezident  

sám sebe považuje za intelektuála, snažil se hovořit v méně složitých větách, nepoužíval  

literární výrazy a metafory. 3. MIMIKA, VÝRAZY. Klaus poprvé v české historii pronesl  

projev  v  přímém televizním  a  rozhlasovém projevu.  A  byl  si  u  toho  poměrně  jistý.  

229 BLUMLER, Jay G.; KAVANAGH, Dennis, ref. 76, s. 210, 211.

93



Zaškobrtnul v řeči jenom jednou, vsadil na projev bez větších mimických gest. Nepoužil  

čtecí  zařízení,  ale  to  způsobilo,  že  při  detailnějších  záběrech  se  někdy  málo  díval  

občanům přímo do očí, což čtení z papíru tolik neumožňuje. Malá chyba. 4. DOMÁCÍ  

POLITIKA. Kritizoval nedostatky ve zdravotnictví, zadlužování země, okázalé policejní  

akce a příliš silnou pozici státu (jeho oblíbené téma). 5. EVROPSKÁ UNIE. Vstup do 

EU a co to provází, tvořilo velkou část projevu. V tomto případě Klaus neopustil své  

kritické stanovisko k některým otázkám našeho členství. 6. ZAHRANIČNÍ POLITIKA.  

Když pomineme EU, tak se jí prakticky nevěnoval vůbec, kromě věty, že Česku nehrozí  

žádné přímé vnější ohrožení. Mohl zmínit alespoň sousedy. 7. JINÍ POLITICI. Přímo 

nehovořil  o žádném českém či zahraničním politikovi nebo politické straně. Správný 

postup. 8. JAK HOVOŘIL O SOBĚ. Vůbec nijak. V tom je určité překvapení, protože o  

své  osobě  mluví  Václav  Klaus  skoro  vždy  a  všude.  Sám sebe  tentokráte  ke  svému 

prospěchu vynechal.“

MF  Dnes  tak  komentuje  nejen  zvolené  výseky  projevu  místo  celku,  ale 

komentuje i věci, které z nějakého důvodu v projevu absentovaly, jak je patrné třeba u 

bodu: Jiní politici. Zdůrazňující strategie je později zcela zjevná na konci dekády, kdy 

média pravidelně hodnotí prezidentův postoj k Evropské unii, ať už se k ní vyjadřuje 

více,  méně či  vůbec (například MF Dnes v roce 2009:  „Klaus překvapil,  na Brusel 

neútočil“). 

Schvalování rozpočtu:

Obecně  lze  považovat  jazyk  textů  oproti  roku  2000  za  expresivnější  a 

interpretativnější.  V  roce  2000  se  maximálně  „neprosazuje“,  v  roce  2009  se 

„torpéduje“,  v  roce  2000  „neuspěly  pokusy“,  v  roce  2009  čteme  o  „rozsekaných 

balíčcích“.  Zatímco  v  roce  2000 je  přesně  citováno  v titulku  Hospodářských novin 

vyjádření tehdejšího náměstka Eduarda Janoty, v roce 2009 je vyjádření ministra Janoty 

„Pakliže se budu dál účastnit jednání, už si nedělám ambice. Vnímám politickou realitu.  

Měl  jsem přehnanou ambici  se o  něco pokusit,  takhle  jsem alespoň rád,  že nebude  

rozpočtové  provizorium.“ uvozeno v MF Dnes interpretativním titulkem:  „Ministrův 

černý den. Už nemám ambice, říká.“

Infozábavní  prvek  proniká  na  zpravodajské  stránky  prostřednictvím 

zdůrazňování údajně zábavných aspektů jednotlivců (přímou řeč aktéra v MF Dnes v 

roce 2009 dokončuje popis: „dodává absolvent Vysoké školy politické ÚV KSČ v Praze,  

s  titulem  RSDr.  žertovně  přezdívaným  ´z  rozhodnutí  strany  doktor´“),  či  celé 
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problematiky  (MF  Dnes  přináší  v  roce  2009  přehled  důsledků  rozpočtu  v  textu: 

„Rozpočet  2010 podle  abecedy:  Jaké  změny  odhlasovali  poslanci  a  jak  se  dotknou 

vašich peněženek.“ Ke každému písmenu je přiřazeno jedno téma. Problém s obsazením 

některých písmen novináři vyřešili  například tak, že u G anoncovali Granty.  Text se 

však netýká grantů, ale financování rozpočtové kapitoly Akademie věd.)

U obou vzorků se média ve zvýšené míře odklání od tematické agendy nastolené 

politiky a zdůrazňují svou. To dokládá Strömbäckovu tezi, že novináři a mediální hráči 

se čím dál více stávají tvůrci zpráv na úkor politiků a dalších sociálních hráčů.230   

 

3.1.1. Místo zpravodajství komentování zábavných padouchů
Příklon k interpretativnějšímu zpravodajství je tedy u takto typizované politické 

situace,  jako  je  novoroční  prezidentský  projev,  i  v  případě  ekonomické  události 

schvalování  státního  rozpočtu  sněmovnou  zjevný.  Nyní  je  možné  po  analýze 

argumentace s využitím kategorií diskurzivních strategií Wodakové určit i převládající 

postupy,  jak novináři začleňují infozábavu do svých interpretativních zpravodajských 

textů.

Zábavní  prvek  je  prakticky  vždy více  či  méně  konstruován  jako narážka  na 

sporný charakter či intelekt osoby či osob v politice. Prostředkem jsou právě popsané 

diskurzivní strategie, které tyto narážky novinářům dovolují včlenit do zpravodajství a 

pobavit čtenáře, diváka či posluchače tímto naznačeným „černým humorem“.

V roce 2004 MF Dnes při hodnocení prvního projevu Václava Klause výsměšně 

poukazuje na  prezidentovo  ego:  „Jak hovořil  o  sobě.  Vůbec  nijak.  V  tom je  určité  

překvapení,  protože o své osobě mluví  Václav  Klaus skoro vždy a všude.  Sám sebe 

tentokráte  ke svému prospěchu vynechal.“ Postupně se  tato  zábavná interpretace  ve 

zpravodajství  prosazuje  čím  dál  více.  V  roce  2008  Lidové  noviny  „hrou  s  čísly“ 

ironicky  naznačují  mocenský  kalkul  při  sestavování  projevu:  „Zvláštní  zmínku  si  

zasloužili i komunisté, podobně jako po zvolení v roce 2004, tak nyní před blížící se  

volbou.  V  rámci  číselné  hry  s  letopočty  Klaus  (při  zmínce  o  roku  1948)  odsoudil  

´bojování včerejších bitev´. Ve hře s čísly je Klausovi jasné, že ke znovuzvolení mu jen 

hlasy jeho ODS nestačí.“ Kromě současného prezidenta může „černý humor“ cílit i na 

jeho předchůdce jako například, když se v České televizi podle moderátorky redaktor 

230 STRÖMBÄCK, Jesper, ref. 61, s. 217.
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„začetl  i  do  starších  projevů“,  a  může  se  tak  ironicky  pobavit  nad  projevy 

komunistických prezidentů o „triumfujícím táboře míru“.

V případě schvalování státního rozpočtu můžeme vysledovat podobný, možná 

ještě silnější trend. Zjevné je to například u interpretace, v čase gradující, poslaneckých 

návrhů na přesun prostředků. Než byla tato možnost pro poslance zrušena, v roce 2008 

gradovala mezititulkem „Medvídě pro Tlustého“ parodujícím přenesené označení tohoto 

procesu  jako  porcování  medvěda:  „Téměř  polovina  malého  ´medvěda´  směřuje  do 

volebního okrsku poslance  Vlastimila  Tlustého (ODS),  který  původně proti  státnímu  

rozpočtu brojil. Včera pro něj ale zvedl ruku, stejně jako pro velký i malý balík ´dárků

´.“ Zmínka, že poslanec byl původně proti rozpočtu v souvislosti s dotací do jeho kraje, 

naznačuje  nepravost  a  novinář  takto může čtenáře  pobavit  a zároveň zůstat  v rámci 

zpravodajského paradigmatu poznamenaného průnikem interpretace a zábavy. V tomto 

smyslu je ještě výraznější titulek celého textu „Poslanci rozdali vánoční dárky za dvě 

miliardy“,  připodobňující  schválení  nejdůležitějšího  zákona  státu  ke  korupcí 

poznamenanému vyhazování peněz ze státních prostředků. 

Způsobů,  jak  pobavit  čtenáře  neschopností  politiků,  je  více.  V  textu  zjevně 

kritizujícím  schválený  deficit  rozpočtu  (už  titulek  je  příznačný  „Po  rozpočtu  přišel 

festival výmluv“) je čtenáři k pobavení nabídnuta jak neschopnost předsedy nejsilnější 

parlamentní strany („ODS, které ve Sněmovně chybí její  předseda Mirek Topolánek,  

jenž se před časem vzdal poslaneckého mandátu a včera byl na cestě v USA, působila v  

reakci  na Kalouskův  útok  velmi  defenzivně.“),  tak  krátkozrakost  nejsilnější  levicové 

strany v posuzování dopadu rozpočtu („Naopak Paroubek a jeho kolegové si vítězství  

užívali.  Místopředseda  ČSSD Bohuslav  Sobotka  dokonce  přesvědčoval  novináře,  že  

není tak zle a nějaké peníze vláda ještě někde najde.“) V poslední větě navíc média 

aktivně vystupují jako protihráč politika a ten je musí „přesvědčovat, že není tak zle“. 

Média tu skrytě zastupují racionálně uvažující čtenáře, politik jen svůj sporný intelekt 

při posuzování problému. 

Za  snad  nejvýraznější  a  nejjasnější  infozábavní  postup  ve  vzorku  může  být 

považován text „Nápad RSDr. Opálky: Ušetřme na studiu totality“. V úvodu textu si 

médium osobuje právo vyhlásit  „soutěž  o nejabsurdnější  návrh na přesun ve včera  

projednávaném  rozpočtu“,  za  výherce  vyhlásit  politika  a  následně  ukázat  jeho 

nekompetentnost. Zatímco za jeho první citací, proč návrh předložil, je po uvozovkách 

uveden dovětek  „argumentuje“, za další jeho citací už autor přidal dovětek  „dodává 
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absolvent  Vysoké  školy  politické  ÚV  KSČ  v  Praze,  s  titulem  RSDr.  žertovně 

přezdívaným ´z rozhodnutí strany doktor´“. 

Vedle toho, že si média osvojila roli zábavného komentátora sporného intelektu 

či charakteru politika, začala během let také ve zvýšené míře využívat obsáhlých citací 

sněmovních  sporů  na  úkor  racionálních  debat.  Je  tak  možné  z  mnohahodinového 

projednávání vybrat jen několik kontroverzních citací a ty pak uvést slovy: „Milovníci  

ostrých slov a pomluv si  tak  při  sledování  včerejšího jednání  Poslanecké  sněmovny 

přišli  na své.“ Takovou redukci jednání poslanců o nejdůležitějším zákoně země lze 

popsat Meyerovým výkladem o napětí mezi logikou politiky a mediální logikou:  „Je 

zde  ostré  napětí  mezi  mediální  logikou  a  logikou  politiky  a  mezi  nekompromisním 

présentismem vtěleným do času mediální produkce a časem potřebným pro politický  

proces.  Jádrem  toho  politického  je  uvolněné  tempo  procesu  se  vždy  nejasným 

výsledkem,  pro  což  ovšem média  nemají  místo.  Buď  to  redukují  do  několika  málo  

napjatých  momentů  údajně  odhalujících  něco  nového,  nebo  to  ignorují  kompletně,  

uschované snad pro zvláštní  program v médiu s  malou sledovaností  či  čteností  pro 

náročné chutě.“231 Média popisem sporů a dovětky za přímou řečí typu „vztekal se“, 

„kontroval“ či „vysmál se“ nechávají vzniknout dojem, že jde o okamžitě iniciované a 

emotivní  chvilkové  a  nekontrolované  výměny  názorů.  Přitom Louw  popsal,  jak  ve 

skutečnosti  jsou  tyto  výstupy  už  dopředu  plánovány  jako  bombastická  prezentace 

masové politiky, připravovány k výrobě image a mýtů, které konzumují voliči.232 

Z  uvedených  příkladů  je  zřejmé,  že  zezábavnění  seriózních  a  odborně  těžko 

popsatelných  politických  procesů  je  v  tomto  vzorku  skrze  interpretativnější 

zpravodajství vedeno stále stejným směrem – k vykreslení politiků jako intelektuálně a 

charakterově  sporných,  ale  zábavných lidí.  S touto hypotézou se shoduje i  teze van 

Zoonenové, která střet politiky a zábavy pojímá pozitivně, protože „potýkání politiky a  

zábavy může být vnímáno jako povzbuzující afektivní inteligenci, která je klíčová pro 

udržení  politického  zapojení  a  aktivity“.233 Zároveň  ale  připomíná  jen  omezené 

opakující se vzorce průniku zábavy a zpravování o věcech veřejných, v nichž se pojí jen 

těžko odlišitelná reálná politika, politický žurnalismus a politická fikce.

231 MEYER, Thomas, ref. 77, s. 47, 48.
232 LOUW, Eric. The Media and political process. 1. vyd. London : Sage Publications, 2005, s. 20. ISBN 

0761940847. 
233 VAN ZOONEN, Liesbet, ref. 93, s. 66.  
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Infozábavu  je  tedy  nutné  vnímat  jako  konkrétní  projev  obecnějších  trendů  v 

médiích a společnosti, především pak v politice. Konceptuálně ji lze v nejširším slova 

smyslu vřadit  do procesu mediatizace,  ve kterém soupeří  mediální  logika s odlišnou 

logikou politiky a posiluje na její úkor prostřednictvím mediálního intervencionismu. V 

prostředí komercionalizace pak média o čtenáře, diváka, posluchače soutěží příklonem 

nejen  k  bulvarizaci,  ale  u  nebulvárních  médií  příklonem  k  obecněji  zábavnímu 

zpracování i náročných témat infozábavními postupy. 

Můj  popis  a  výzkum  masivního  pronikání  zábavy  do  zpravodajského 

paradigmatu  a  její  prosazení  prostřednictvím  interpretační  moci  médií  však  vytváří 

mnohé  otázky  ohledně  kvality  zpravodajství  ve  veřejné  sféře.  Toto  téma  bude 

předmětem závěrečné syntézy práce.
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Závěr: K pochopení infozábavy jako funkce 
emocionální veřejné sféry

Na  začátku  práce  jsem  si  jako  motta  zvolil  výzvu  mediologů  Bossharta  a 

Hellmüllerové,  že  je  důležité  „znát  přesvědčovací  sílu  příběhů,  když  umění  

argumentace je už z módy“234, ale i přesvědčení dlouholetého šéfredaktora významných 

českých periodik Pavla Šafra, že „žurnalistika, která má budoucnost, je hodně osobní,  

autor si něco myslí, něco prožil, je to povolání pro sebevědomé a odvážné lidi.“235 Snad 

nejlépe  oba dva výroky spojuje  citovaný text  z  Hospodářských novin „Čeští  Oskaři 

2011“. Deník sarkasticky udělil na titulní zpravodajské stránce Oskara za komedii roku 

smyšlenému filmu „Kocourek & Besser: Blbý a ještě blbější“  s odůvodněním: „Po 

odchodu Miloslava Vlčka se zdálo, že letošek bude na vtipné momenty chudší. Dvojice  

bývalých ministrů ale dokázala, že i v obtížném žánru stand up comedy, kde se můžete  

doživotně ztrapnit během deseti sekund, vyrostli důstojní nástupci.“236 Text pracuje jak s 

„přesvědčovací  silou  příběhu“,  tak  bezpochyby  dosvědčuje  názor  z  vnitřku 

proměňujících  se  českých  médií,  že  žurnalistika  budoucnosti  bude  „hodně  osobní“. 

Nelze pochybovat,  že  tento text  na titulní  zpravodajské straně deníku vytváří  to,  co 

odborníci popisují jako „riziko zvyšující se narativity“237.

V této práci jsem se pokusil popsat, jakým způsobem a za jaké reflexe se média 

mohla vyvinout až do této zábavní a interpretativní polohy. V úvodu jsem konstatoval, 

že nelze vyjmenovat žádný závazný seznam dobře poznatelných infozábavních postupů, 

protože  zábava  je  dobově  podmíněný  jev,  často  závislý  na  správném  pochopení 

kontextu.  Předložil  jsem  sice  výčet  „obvyklých  podezřelých“:  Mezi  formální  rysy 

infozábavy patří v periodikách zkracující se texty, text ustupuje fotografii, zvětšují se 

titulky,  v  audiovizuálním  vysílání  se  posouvají  takzvané  stand-upy  redaktorů  od 

referování  o  události  k  akci,  dramatizuje  se  živými  vstupy,  grafikou,  znělkami, 

bezobsažným předáváním slov mezi moderátory. Mezi rysy obsahovými pak uvádím, že 

témata jsou obvykle lidsky jímavá s jednoznačnou pointou, interpretativní zpravodajství 

stírá rozlišení zpravodajského a publicistického žánru, titulky jsou spíše než faktické 

234 BOSSHART, Louis; HELLMÜLLER, Lea, ref. 1, s. 19.
235 GGRUNDOVÁ, Nora, ref. 2.
236 NESIG. Čeští Oskaři 2011. Hospodářské noviny.  30. 12. 2011. s. 1.
237 MACHILL, Marcel; KOHLER; Sebastian; WALDHAUSER, Markus, ref. 83. s. 186-187. 
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obrazné,  stylistika  se  vyvíjí  k  většímu  užívání  přirovnání,  metafor,  personifikace, 

frazeologických obratů a ironie, perifráze pak opisem zastírá aktivní roli média v textu. 

Přesto třeba zmiňované infozábavní udělování politických Oskarů deníkem se do tohoto 

výčtu  snadno  nevejde.  Proto  jsem  v  práci  detailně  rozebral  jednotlivé  infozábavní 

postupy,  jejich reflexi  a navrhl,  jak odhalovat  fungování infozábavy prostřednictvím 

interpretace s využitím kategorií diskurzivní analýzy Wodakové. 

Zásadní  omezení  zkoumání  zábavy  pro  mě  znamenalo  zaměření  se  na  její 

projevy z pohledu zpravodajského paradigmatu. Tato ideologie  komercionalizovaných 

liberálně demokratických médií, která se vytvořila v druhé půli 19. století v USA, se 

podle  Horsta  Pöttkera  „působivě“  prosadila  po  roce  1990  i  v  Česku.238 V  tomto 

zpravodajském paradigmatu ale nacházím dynamiku pronikání zábavy, jak o tom píše 

Barnhurst,  podle  kterého  si  novináři  stále  stěžují  na  nedostatek  vysvětlovacího 

novinářství, ale jeho měření zpravodajských textů ukázalo dramatický nárůst analýz a 

interpretace, když ne vysvětlování.239 Již v úvodu jsem na příkladu novinového textu 

„2011: Ministři mizeli jako porcelánoví černoušci ve slavné detektivce“240 ukázal, jak se 

zpravodajské paradigma může proměňovat. 

K výzkumu tradičního zpravodajství jsem též přiřadil to, co Baum nazývá lehká 

zpravodajská média, tedy částečně i do politické komunikace pronikající publicistiku a 

zábavu, protože nelze opomíjet, že v prostředí posilující mediatizace společnosti, čím 

dál více lidí nachází primární zdroj politických informací nikoli ve zpravodajství, ale ve 

zpravodajsko-publicistických  či  přímo  zábavních  pořadech.  Popis  proto  musí 

reflektovat  nejen  zezábavňování  zpravodajství,  ale  i  posilující  zpravodajskou  funkci 

zábavních mediálních obsahů.

Ve  vztahu  infozábavních  postupů  a  veřejné  sféry  jsem  detailně  popsal 

nedostatečnost  tradiční duality racionálně-kritických a demokratizačních (populárních) 

normativních  přístupů  a  navrhl  jsem  dále  pracovat  s  Luntovým-Stennerovým 

konceptem emocionální  veřejné sféry241,  která  působí  prostřednictvím  podněcování  a 

reflektování emocionální konfliktů ve veřejném kontextu. Koncept emocionální veřejné 

sféry se  mi  zdál  vhodným teoretickým prostředím pro  popis  projevů infozábavy ve 

veřejné sféře. 

238 PÖTTKER, Horst, ref. 181, s. 246.
239 BARNHURST, Kevin G., ref. 8, s. 253.
240 KOPECKÝ, Josef, ref. 20.
241 LUNT, Peter; STENNER, Paul, ref. 53. s. 61.
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V  tomto  teoretickém  rámci  jsem  se  zaměřil  na  popis  dosavadní  debaty  o 

pronikání  zábavy  do  zpravodajského  paradigmatu  v  Česku.  Teoretické  zpracování 

tématu  není  v  českém prostředí  nijak  silné,  několik  málo  odborných prací  si  všímá 

výhradně  jazykového  rozboru  převážně  deníkové  produkce.  Zkoumaná  debata  v 

politickém diskurzu v případě  politické  elity  prakticky neexistuje.  Do této  kategorie 

jsem však přiřadil i výstupy regulatorních orgánů. Ty si nechávají vypracovat expertní 

analýzy,  ale  dokladované  problematické  posuzování  objektivity  a  vyváženosti  i  u 

zpravodajsko-publicistických pořadů následně systematicky neřeší. Výjimečné případy 

debat o vyváženosti zpravodajsko-publicistických či dokonce zábavních pořadů ukazují, 

že  je  pro  regulatorní  orgány  toto  téma  těžko  uchopitelné.  Někdy  pro  ně  téma 

nevyváženosti v politicko-publicistickém pořadu není hodné zájmu, jindy u zábavného 

pořadu regulátor argumentuje do té doby nezvykle přísně: „´Uvolněte se, prosím´ není  

jen zábavný, ale také diskusní pořad, a tudíž musí být vyvážený.“242 V případě Rady pro 

rozhlasové a televizní vysílání je nejasně vykládán zákon 231/2001 Sb., ve kterém se 

požaduje  posuzování  objektivity  a  vyváženosti  i  u  jinak  nedefinovaných  „politicko-

publicistických pořadů“. Rada zákon vykládá tak,  že „řeší  poskytování  informací  ve 

vztahu k realitě  pouze v kategorii  pořadů zpravodajských a politicko-publicistických 

(tedy  pořadů,  v  nichž  jsou  ironie,  parodie,  satira  či  jiné  formy  humorné  nadsázky 

důvodně  zakázány)“.243 Regulátor  však  nijak  nestanovuje,  jak  v  tomto  pojetí  chápe 

například pořad České televize 168 hodin, který je politicko-publicistický. Zároveň lze 

ironii,  parodii,  satiru či jiné humorné nadsázky doložit  mnohými výroky (připomenu 

výrok  moderátorky:  „Snad  už  oželel,  že  místo  gorilího  samce  Richarda  bude  chtě  

nechtě muset spolupracovat s Mirkem Topolánkem.“).    

Největší  pozornost  jsem  v  české  reflexi  tématu  věnoval  debatě  v  médiích, 

především v publicistickém diskurzu. Zde jsem zkoumal významové souvislosti  čtyř 

vybraných  konceptů  (infotainment,  infozábava,  zezábavňování,  bulvarizace  a 

komercionalizace)  v  médiích  v  poslední  dekádě.  Zjistil  jsem,  že  výrazně  převažuje 

používání  výrazu  bulvarizace  (53  procent  textů  ze  zkoumaného  vzorku)  a  ten  se 

nejčastěji pojí s domácím tiskem, především s deníky. Nejčastěji se takto mluví o Mladé 

frontě Dnes, nejčtenějším deníku mezi takzvaným seriózním, tedy nebulvárním tiskem. 

Výraz infotainment (26 procent) je méně zastoupen a je nejčastěji používán ve spojitosti 

242 STRNADOVÁ, Tereza, ref. 116, s. 5.
243 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Objektivita a 

vyváženost. Rrtv.cz [online]. [cit. 2010-09-01]. Dostupný z WWW <http://www.rrtv.cz/cz/static/o-
rade/casto-kladene-dotazy/objektivita.htm>. 
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s  domácím  televizním  vysíláním.  Ostatní  výrazy  jsou  v  souvislosti  s  médií  málo 

používané. Jako hypotézy pak navrhuji: 

1. Infozábava je v médiích vnímána spíše negativně než pozitivně. 

2. Kdo  infozábavu  vnímá  jako  pozitivní  fenomén,  vidí  její  kořeny  v 

modernizačním a demokratizačním přizpůsobování se médií společenské změně. 

3. Kdo  infozábavu  vnímá  jako negativní  fenomén,  vnímá  její  kořeny v  konání 

mediálních profesionálů, kteří jsou pod tlakem komercionalizace.

Z  přehledu  metodologických  přístupů  pak  upozorňuji  na  inspirativní,  leč 

nedostatečnou Barnhurstovu kvantitativní obsahovou analýzu244, která pouze dokazuje 

nástup formálních rysů infozábavy, v českém prostředí po roce 1989 dobře viditelných. 

Pro  výzkum  obsahových  rysů  infozábavy  proto  doporučuji  interpretaci  s  využitím 

postupů  diskurzivní  analýzy.  Inspiruji  se  Bellovým  přístupem  k  analyzování 

zpravodajského diskurzu245 a dále texty interpretuji za použití kategorií z diskurzivních 

strategií Wodakové: tedy referenční/nominační; výpovědní; argumentační; perspektivní 

(rámující,  diskurzivní  reprezentace);  zdůrazňující/zastírající,  které  dokáží  přehledně 

rozebrat  použitou  argumentaci,  popsat  posun  od  informačního  zpravodajství  ke 

komentativnímu,  což  je  nezbytná  podmínka  pro  pronikání  infozábavy.  Jen  tak  lze 

pochopit,  proč  si  MF  Dnes  osobuje  na  zpravodajských  stránkách  právo  výsměšně 

vyhlašovat „soutěž o nejabsurdnější návrh na přesun v rozpočtu“. 

Za  zkoumané  události  volím  z  důvodu  omezené  možnosti  kódování  dvě 

problematiky  –  z  politiky  novoroční  projev  prezidenta  a  z  ekonomiky  schvalování 

státního rozpočtu na další  rok Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v takzvaném 

třetím čtení. Ty totiž naplňují mé požadavky na zkoumání vývoje zpravodajství v čase. 

Jde o události  každoročně opakované týkající  se významné události  a probíhající  za 

podobných okolností. Jde také o závažné téma, nelze tedy zábavní postupy zpracování 

přičítat tématu. Uvádím z výzkumu jen titulky textů o událostech z roku 2000 ze čtyř 

deníků:

244 BARNHURST, Kevin G., ref. 8, s. 253.
245 BELL, Allan, ref. 170, s. 76.
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Zkusme v roce 2000 
něco změnit, doporučil 
prezident

Občané nemohou 
čekat, až někdo naplní 
jejich naděje

Havel vyzval ke 
změně hodnot

Havel novoročním 
projevem opět rozladil 
většinu politiků

Rozpočet byl schválen ODS pomohla vládě 
s rozpočtem

Poslanci hladce 
schválili rozpočet 

Rozpočet prošel díky 
ODS hladce 

A titulky o událostech z roku 2009:

Klaus překvapil, na 
Brusel neútočil

Klaus: Můžeme 
ovlivnit unii

„Umírněný, vyvážený, 
obecný“

Klaus vyzval k 
solidaritě

Trhací kalendář 
Janota

Česko má rozpočet, 
nejhorší v historii

Rozpočet s rekordním 
schodkem: ČSSD 
slaví, Fischer se 
hněvá

Soc. dem. protlačila 
svůj rozpočet

V  porovnání  titulků  k  vybrané  každoročně  a  za  podobných  podmínek  se 

opakující  události  je  zjevný  příklon  k  interpretativnějšímu  zpravodajství  (v  případě 

schvalování  rozpočtu  větší,  v  případě  novoročního  prezidentského  projevu menší)  a 

tento odklon od popisu následně umožňuje zezábavnění textů. Potvrzuje se Mlčochova 

teze o „vysoké frekvenci expresivních výrazů“.246 

Následná  analýza  zkoumá  proměnu  novinářovy  argumentace  a  stavby  textu. 

Interpretativnost  ve  zpravodajství  umožňuje  pronikání  zábavy  ať  už  v  titulcích 

(„Poslanci rozdali vánoční dárky za dvě miliardy“), nebo v textu (hodnocení projevu 

„*****“,  jako  by  šlo  o  soutěžní  výkon;  či  první  citace  politika  je  po  uvozovkách 

uvedena dovětkem „argumentuje“, za další jeho citací už autor přidal dovětek „dodává 

absolvent  Vysoké  školy  politické  ÚV  KSČ  v  Praze,  s  titulem  RSDr.  žertovně 

přezdívaným ´z rozhodnutí strany doktor´.“) 

Předkládám hypotézu,  že  v  případě  politiků  je  zezábavnění  v  drtivé  většině 

vedeno stále stejným směrem – k vykreslení politiků jako intelektuálně či charakterově 

sporných a zároveň směšných lidí. To odpovídá van Zoonenové a jejímu pojetí střetu 

politiky  a  zábavy,  který  sice  podporuje  afektivní  inteligenci,  ale  projevuje  se  jen  v 

omezených, opakujících se vzorcích průniku zábavy a zpravování o věcech veřejných, v 

nichž se pojí jen těžko odlišitelná reálná politika, politický žurnalismus a politická fikce. 

246 MLČOCH, Milan, ref. 98, s. 241.
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Prostřednictvím několika diskurzivních strategií se pak zpravodajství může proměnit v 

zábavnou interpretaci.   

Pokud  bychom  k  tradičnímu  zpravodajství  přiřadili  i  Baumova  lehká 

zpravodajská  média,  například  popsané  humorné  ztvárnění  politiky  v  pořadu České 

televize 168 hodin by bezpochyby směřovalo taktéž k opakování zábavné interpretace 

činů intelektuálně či charakterově sporných politiků („Pokud stabilita České republiky  

opravdu stojí a padá s politikem formátu Michaela Kocába, pak je to s námi mnohem 

horší, než jsme si mysleli.“ 28. 3. 2010).

 

Jaký  má  tento  průnik  interpretace  a  následně  zábavy  do  zpravodajského 

paradigmatu  ale  praktický  dopad  ve  zmiňovaném  teoretickém  rámci  emocionální 

veřejné sféry247? Koncept jsem navrhoval vnímat  buď pesimisticky,  kdy emocionální 

veřejná sféra je pouhým degenerativním pozůstatkem racionálně-kritické sféry a jejich 

vztah  je  vztahem  vzájemné  substituce.  Pak  dnes  už  pro  kritickou  veřejnou  sféru 

definovanou  ideální  mluvní  situací,  v  médiích  nezbývá  žádný  prostor  a  z  čtenářů, 

posluchačů a diváků se v mediované veřejné debatě stávají pouzí konzumenti zábavy.

Zamysleme se ale i nad optimistickým přístupem, který umožňuje koexistenci 

racionálně-kritické i emocionální veřejné sféry, pro které jsem navrhl toto dělení:

Kritická veřejná 

sféra

Emocionální veřejná 

sféra

Zábava

Definována jako Ideální mluvní 

situace

Ideální konfliktní 

situace

Ideální emocionální 

situace
Příklady Zpravodajství „Lehká 

zpravodajská 

média“ 

Některá talk show, 

většina seriálové a 

filmové produkce 
(Tab 6: Návrh dělení veřejných sfér a zábavy)

Zopakujme  základní  charakteristiku  jednotlivých  kategorií:  Dělení  vyplývá  z 

přibližování  se  třem strategiím mediálních  produktů.  Buď tvůrci  směřují  své úsilí  k 

ideální mluvní situaci, která předpokládá objektivitu a pravdivost použitých informací, 

vyváženost  v  rovném přístupu aktérů  k debatované  situaci.  Opakem je  směřování  k 

ideální zábavní situaci, která má za cíl pobavit a uvolnit bez jakéhokoliv posunu našeho 

247 LUNT, Peter; STENNER, Paul, ref. 53. s. 61.

104



názoru  ve  společenské  sféře.  Mezi  nimi  ale  můžeme  konstituovat  ideální  konfliktní 

situaci  aktérů.  Ideální  konfliktní  situace  v  médiích  je  taková,  která  se  nás  dotýká, 

burcuje nás a prostřednictvím jejího sledování měníme svůj názor ve veřejné sféře. 

Tento přístup by překonal omezení tradičních přístupů, které Curran nachází u 

dnešní  „bavící demokracie“.248 Liberálům, kteří vnímají průnik zábavy jako odchylku 

od seriózní demokratické role médií,  vytýká opomenutí  politického rozměru zábavy. 

Obhájce  oddělené  kategorie  zábavy  od  zpravování  o  věcech  veřejných  kritizuje  za 

pokrytectví  a  propagaci  styčných  ploch  a  průniků  mezi  zpravodajstvím  a  zábavou 

považuje za selektivní249.

Pokud infozábavu začneme vnímat jako funkci postupně se vytvářející a sílící 

emocionální veřejné sféry, tak to ale automaticky neznamená pro deníky možnost bez 

kritiky na zpravodajských stranách informovat o tom, že „zhruba jen každého šestého 

poslance čeká doma pochvala“, případně, že „poslanci rozdali vánoční dárky za dvě  

miliardy“, texty opatřovat mezititulky „Medvídě pro Tlustého“ a přímé řeči uvozovat 

emotivními slovesy „vztekal se“, „kontroval“ či „vysmál se“.

Pochopit infozábavu jako funkci emocionální veřejné sféry především znamená 

vyjasnit si pole působnosti médií.  Uvedl jsem příklady, kdy regulatorní orgány nebyly 

zcela  schopny se  shodnout,  jak  posuzovat  vliv  redaktora  či  moderátora  na  vyznění 

zpravodajských, zpravodajsko-publicistických či dokonce zábavních pořadů. V případě 

racionálně-kritické  veřejné  sféry,  kam  spadá  zpravodajství,  se  posuzují  kritéria 

objektivity,  pravdivosti  a vyváženosti.250 Do těchto kategorií  se ale už jistě nevejdou 

například některé zmiňované příspěvky publicistického pořadu 168 hodin či Zápisník 

reportéra  v  MF  Dnes.  V  případě  emocionální  veřejné  sféry  je  stanovení  kritérií 

samozřejmě těžší.  Zatímco v racionálně-kritické sféře to znamená dát aktérům stejný 

argumentační  prostor,  v  emocionální  sféře  to  znamená  nikoho  v  subjektivních 

promluvách  nezvýhodňovat  a  dbát  na  celkový  kontext  probíraného  problému  (to  v 

důsledku  od  moderátora  například  vyžaduje  vyvažovat  obchodní  či  politické  zájmy 

aktérů  či  vyvažovat  svou  promluvou  jednostranně  pojatý  politický,  společenský  či 

248 CURRAN, James, ref. 89, s. 63.
249 CURRAN, James, ref. 89, s. 63.
250 Ze zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zejména: § 31 (2) 

Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření 
názorů. Ze zákona 483/1991 Sb., o České televizi, § 2 (2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti 
televizního vysílání jsou zejména  a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených 
a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel 
České republiky. (Podobné ustanovení je v zákoně 484/1991 Sb., o Českém rozhlase.)  
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etický  problém).  Je  možné,  že  emocionální  veřejná  sféra  může  proniknout  i  do  té 

racionálně-kritické.  Pokud  moderátor  zdůrazní,  že  v  následujícím  vyjádření  nelze 

očekávat  racionálně-kritickou  diskuzi,  je  možné  poskytnout  hlas  i  menšinovým 

názorům.  Takový  přístup  řeší  i  prostor  pro  extrémní,  menšinová,  ale  společensky 

podstatná  hnutí,  s  jejichž  představiteli  se  lze  jen  těžko  bavit  kriticky,  protože  je 

nepravděpodobné,  že  se  respondent  a  tazatel  shodnou  byť  jen  na  základních 

východiscích. V takovém okamžiku by měl mít moderátor větší prostor k hodnotícím a 

emotivním otázkám. Toto rozdělení je důležité i pro vyjasnění toho, co spadá do „čisté“ 

zábavy.  V  této  kategorii  by  tak  neměly  nastávat  situace,  kdy  se  regulátor  snaží 

cenzurovat  s  odkazem  na  vyváženost  zábavní  pořad  (zmiňovaný  pořad  České 

hlasování). V této kategorii by omezení představovaly pouze normy dbající na základní 

etické standardy společnosti,251 případně detailnější vnitřní předpisy jako je v případě 

ČT Kodex České televize.252  Emocionální veřejná sféra jako koncept by také vyjasnila 

pro regulátora zákon 231/2001 Sb., který podle nynějšího výkladu posuzuje vyváženost 

a  objektivitu  pouze  „v  kategorii  pořadů  zpravodajských  a  politicko-publicistických  

(tedy  pořadů,  v  nichž  jsou  ironie,  parodie,  satira  či  jiné  formy  humorné  nadsázky  

důvodně  zakázány)“.253 V  rámci  emocionální  veřejné  sféry  by  ale  regulátor  mohl 

specificky  posuzovat  ironickou  a  humornou  politickou  publicistiku,  u  které  nelze 

vyžadovat objektivitu, ale vyváženost už ano.

Tento nový přístup by neměl být aplikován ex post na současné mediální obsahy 

a vytvářet  dojem cenzury a omezování  svobody slova. Lepším přístupem je ex ante 

stanovení  vhodných norem pro současnou zezábavňující se mediální produkci. Tento 

problém řeší mnoho evropských států,  kde funguje systém duálního vysílání s médii 

veřejné služby. Hledání nových mediálních norem v evropských státech ukazuje různost 

přístupů. V Německu probíhá zavádění takzvaného třístupňového testování pro mediální 

nabídku.  Ve  třech  stupních  má  regulátor  zhodnotit  jak  mediální  produkt  přispívá 

demokratickým, sociálním a kulturním potřebám společnosti, jakou kvalitou přispívá k 

mediální  nabídce  a  jaké  náklady jsou  oprávněné.254 Tato  nová  kritéria  odpovídají  v 

251 Které jsou obsaženy v zákonu o o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a dále v trestním zákoníku. 
252 Například ustanovení Kodexu 11.2: Česká televize je povinna pečlivě posuzovat, zda zábavní nebo 

odpočinkové pořady či jejich části nesměřují, ať již otevřeně, nebo skrytě, k prosazování určitých 
obchodních zájmů. Česká televize se nebude podílet na uvádění zábavních pořadů, které by se dostaly 
do rozporu s touto zásadou. Zejména vždy odmítne vystoupení sloužící primárně k propagaci určitého 
spotřebního chování nebo jiné manipulaci s publikem. 

253 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, ref. 243.
254 Pro ZDF dostupné na WWW <http://www.unternehmen.zdf.de/uploads/media/Drei-Stufen-

Test_Fernsehrat.pdf>, pro ARD dostupné na WWW 
<http://www.ard.de/intern/dreistufentest/drreistufentest/-/id=1086834/nid=1086834/did=1094290/14n
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mnohém  takzvanému  „testu  veřejné  hodnoty“,  který  je  vyžadován  v  Británii  po 

mediálních  produktech  médií  veřejné  služby255.  Všechna  pojetí  svým  způsobem 

vyjasňují  normy  kladené  společností  na  média  v  procesu  pronikání  zábavy  do 

zpravodajského paradigmatu a stírání rozdílu mezi zpravodajstvím a zábavou. Ač to tak 

nepojmenovávají,  koncept  emocionální  veřejné  sféry  se  specifickými  normativními 

nároky předpokládají.

Vymezení prostoru v médiích pro emocionální veřejnou sféru by zpětně mohlo i 

opět zostřit hranice pro zpravodajství, které by se mělo pohybovat v racionálně-kritické 

veřejné sféře.  Zjednoduše řečeno:  seriózní  deník  se  může  v  posledním vydání  roku 

ohlédnout za populární  kauzou, v níž prezident  vzal protokolární  pero,  zmiňovaným 

sarkastickým „oscarovým“ textem:  „Film roku: Marečku, podejte mi pero. Bez debat  

světová senzace! Film po celém světě viděly již miliony lidí a během pár dní se stal  

globálním hitem. Autor se sice dlouhá léta  netajil  svým odporem k původní filmové  

předloze,  ale  nakonec  v  chilských  exteriérech  natočil  své životní  dílo.“ Ne však  na 

titulní zpravodajské straně, ale na straně věnované publicistice. 

Není pochyb, že v procesu komercionalizace „ostré hlasy bránící tradiční smysl  

informační  novinařiny  byly  umlčeny“.256 Než  abychom  ale  zůstali  němí,  je  lepší 

současné  pronikání  zábavy  do  zpravodajského  paradigmatu  zevrubně  popisovat 

prostřednictvím interpretace s využitím postupů diskurzivní analýzy, jak předkládám v 

této práci, a odhalovat touhu novinářů po tlakem komercionalizace interpretovat a bavit. 

Popírat infozábavu v dnešní „bavící demokracii“257 není smysluplné (ani reálné), je ale 

možné ji omezit jen jako funkci emocionální veřejné sféry. Pak ale infozábavní postupy 

už nelze dál v dosavadní míře pašovat do zpravodajství, které má ambici nadále působit 

v oblasti racionálně-kritické veřejné sféry. 

acm7/index.html>. Podorobněji k tématu PETERS, Thomas. Was ist eigentlich der Drei-Stufen-Test? 
Telemedicus.info [online]. 16. 2. 2009. [cit. 2009-11-01]. Dostupný z WWW 
<http://www.telemedicus.info/article/1160-Was-ist-eigentlich-der-Drei-Stufen-Test.html>.

255  BBC Trust. Public Value Tests: Guidance on the conduct of the PVT. Bbc.co.uk [online]. 2007 [cit. 
2009-11-01]. Dostupný z WWW 
<http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/pvt/pvt_guidance.pdf>.

256 DAHLGREN, Peter, ref. 32, s. 49.
257 CURRAN, James, ref. 89, s. 63.
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Summary
This work offers an analysis  of the processes by which media reached their  present 

entertaining and interpretative style. In the introduction, I state that there could not be 

any  reliable  list of  infotainment practices because entertainment is a  historically 

contingent phenomenon  that  is often dependent on the correct understanding of the 

context. Nevertheless,  the  text  provides  a list of the  "usual suspects". Some  key 

infotainment features include shortening texts in periodicals, placing a photo instead of 

a text,  or  a  larger  format  of the headlines. Within  the  field  of  the audiovisual 

broadcasting, infotainment characteristics could be identified with the  so-called stand-

ups changing from reporting to action, dramatizing by live coverage, graphics, jingles, 

and  the  meaningless talk between moderators. Contentwise,  infotainment  prefers 

melodrama and the blurring of  news and opinions. Headlines are metaphorical rather 

than factual and there is a greater use of figurative language, i.e.,  similes, metaphors, 

personification or irony. Infotainment  often obscures the active role of the  medium in 

the text. Much infotainment, however, does not fit this description. I have analyzed in 

great detail infotainment practices and their reflection and indicated how to use close 

analysis in order to explore infotainment.

I put  forward the hypothesis that politicians are portrayed by  infotainment 

symplistically:  they become ridiculous  people  with weak character or intellect. This 

suggestion  corresponds to van  Zoonen's  concept of the  clash of politics and 

entertainment. While promoting  affective intelligence, she claims, this clash manifests 

itself in limited repetitive patterns where real politics, political journalism and political 

fiction can no longer be distinguished from each other. Through the use of  discursive 

strategies  the  news  can  be  easily  turned  into entertaining interpretation.

However, we may also  perceive infotainment as a function of the gradually growing 

emotional public sphere. Understanding infotainment in this way may help to clarify the 

actual influence  of the news media. Clarification of the role of the emotional public 

sphere in the media could respectively help to define the role of the media that wish to 

take part in the rational and critical public sphere. 
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