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Abstrakt  
Tato bakalářská práce se zabývá postupnou transformací americké mediální 
společnosti  VICE média z marginálního zájmového periodika ve 
významnou globální mediální korporaci. V rámci případové studie v práci 
popisuji, jak na sebe navazovali  jednotlivé fáze této transformace a jak celková 
změna organizace společnosti ovlivňuje mediální obsah produkovaný touto 
společností . V práci se věnuji i novým marketingovým metodám, která 
společnost uplatňuje, především pak jejich provázanosti s tvorbou obsahu. 
Cílem práce je popsat mechanismy, které stojí za úspěšnou expanzí značky 
VICE média. Jelikož tato transformace nemohla proběhnout bez hlubší proměny 
globálního publika, na které společnost cílí a jímž je současná mladá generace, 
věnuji se i popisu fenoménů tzv. Generace X a následné Generace Y. Tato 

transformace se děje na pozadí hlubších proměn globálního mediálního 
prostředí, které pozorujeme od nástupu internetu, práce se tedy věnuje i tomuto 
významnému fenoménu. V závěru práce popisuji fungování české pobočky 
tohoto média. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Abstract 
The thesis deals with the gradual transformation of the American media 
company VICE media, originally a magazine of marginal interest, into a major 
global media corporation. The case study describes sequentially each stage of 
such transformation and describes how the overall change in the companyʼs 
organization influences the media content produced by the company. 

The thesis also deals with the aspect of mutual relationship of the marketing 
section of the media, the target group and the content. The aim of the thesis is 
to describe the mechanisms behind the recent successful expansion of the 

brand VICE media. Since this transformation could not take place without 
deeper changes in global audience, which is companyʼs target group, especially 
the current young generation, I am also describing phenomenon of so-called 
Generation X and Generation Y. Regarding the fact, that this whole 
transformation is happening on the background of more essential changes in 
the whole media landscape after the dot.com revolution, these aspects are 
being discussed as well. Towards the end I am focusing on the operation of the 
Vice Czechoslovakia branch of the media. 
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žurnalistika, tisk, online, video kanál, kontroverze 
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1. Úvod: Co je VICE a proč o něm psát  
 
S časopisem jsem se poprvé setkala v článku Michala Nanoru v časopise TIMEin, kde 

jej označil za „Southpark mezi časopisy“. Toto výstižné označení pro specifické 

generační médium stále platí, pouze s tím rozdílem, že VICE se od té doby plně 

přesunul na internet.  

 

Mediální společnost VICE je ojedinělým fenoménem na současné mediální scéně, a 

jako takový si, podle mého názoru, zaslouží podrobnější prozkoumání v kontextu dnešní 

globální společnosti, neustále se měnícího mediálního trhu i publika. VICE se od svého 

vzniku v 90. letech dokázal tak pružně adaptovat na přicházející technologické trendy a 

zužitkovat je ve svůj prospěch, že se v tomto ohledu stal vzorem i pro mnohem 

zkušenější hráče na trhu. I když pro mnohé zůstává spíše trnem v oku.  

 

Od 90.let, kdy VICE vzniknul jako komunitní magazín v Kanadě, se rozrostl do 

rozměrů mediální impéria operujícího ve více než 20 zemích světa. VICE se od počátků 

vydal cestou výhradně subjektivní žurnalistiky, nesnaží se o, ba dokonce popírá, 

novinářskou objektivitu, nerespektuje pravidla profesní etiky a vlastně vůbec žádná 

pravidla. Jedním dechem se na svých stránkách se vší vážností věnují zoofilii, stejně 

jako třeba následkům války v Iráku.  

 

Reportéři VICE občas mluví a píší sprostě, hovorově a slangově se vyjadřují neustále. O 

nevážných tématech informují se vší vážností a naopak, vážná témata zlehčují a 

reinterpretují s drzostí a ironií sobě vlastní. Nelze je označit za bulvární médium, jelikož 

celebrity v tradičním slova smyslu je zajímají stejně málo, jako jejich cílovou skupinu – 

dnešní mladou generaci.  

 

Zajímalo mne, jak je možné, že se toto drzé a ve všech ohledech netradiční médium 

dnes nenápadně stává součástí hlavního mediálního proudu. Svůj kontroverzní obsah 

totiž momentálně distribuuje i skrze tak velké mediální domy jako je CNN, The 

Guardian, HBO, nebo v českém prostředí IHNED.cz. Z tohoto důvodu jsem si jeho 

transformaci a evoluci zvolila za předmět zkoumání ve svou bakalářskou práci. 
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1.2 Metoda zkoumání  

Pro zkoumání unikátního případu mediální společnosti Vice jsem se rozhodla zvolit 

metodu „analýzy mediální organizace: případovou studii“. 1 

 

Tuto metodu volím proto, jelikož mne bude zajímat, jak v tomto konkrétním případě 

souvisí marketingová strategie organizace, uvažování o cílové skupině se samotnou 

produkcí a povahou obsahu média.  

 

Vycházím z přesvědčení, že „politika stanovená vlastníkem organizace ovlivňuje její 

vnitřní uspořádání a odráží se v mediální produkci i mediálním obsahu“2. Budu 

uplatňovat širší pohled na problematiku a v ohnisku mého zájmu bude především vztah 

mediální organizace ke svému okolí – k inzerentům, publiku a konkurentům, spíše než 

vnitřní uspořádání managementu.   

 

Z teoretických přístupů k této metodě jsem zvolila přístup instrumentální, který vychází 

z přesvědčení, že chod a jednání médií je možné vysvětlit na základě vlastnických 

intervencí a tudíž že majitelé organizací zcela kontrolují její chování a stanovují jejich 

politiku3  

 

Předmět zkoumání 
 
Předmětem mého zkoumání je transformace mediální společnosti Vice za dobu její 

existence. V popředí zájmu mého zkoumání jsou mechanismy postupné přeměny 

tištěného média v online platformu a posléze v rostoucí mediální korporaci.  

 

                                                
1 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 
293 s. ISBN 978-807-3676-834. 
 
 
2 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 
293 s. ISBN 978-807-3676-834. 
 
 
3 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 
293 s. ISBN 978-807-3676-834. 
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Z hlediska obsahu, kterému věnuji v závěru stručnou obsahovou analýzu4, se zaměřím 

především na současnou psanou a audiovizuální tvorbu pro web. Vzhledem k rozsahu 

možného zkoumaného materiálu se budu zaměřovat především na aktuální produkci 

z letošního roku.    

 

Výzkumná otázka zní: Jaká je celková organizace média, která mu umožňuje 

generovat zisk, při distribuci veškerého obsahu svému publiku zdarma?  

 

Prakticky budu organizaci mediální společnosti zkoumat na základě pozorování  a 

hloubkových rozhovorů. Budu pracovat s informacemi, které se na toto téma objevily 

v jiných specializovaných médiích a opírat se o odbornou literaturu.  

Hloubkové rozhovory jsem vedla s Tomášem Zilvarem, zástupcem české pobočky 

VICE média. Dále s doktorandem mediálních studií a nezávislým novinářem  s bohatou 

praxí v oboru Michalem „Nanoru“ a s editorkou zahraniční rubriky serveru IHNED.cz  

Martinou Týblovou, která má na starosti partnerství těchto dvou médií.   

 

Pro zjednodušení zkoumání rozsáhlé globální společnosti jako je VICE se soustřeďuji 

především na společenský kontext USA a České republiky a neberu příliš v potaz 

možné jiné aspekty fungování v dalších zemích, kde společnost působí.   

 

Vzhledem k oboru studia, v rámci něhož práce vzniká mne ale budou zajímat i 

konkrétní mediální obsahy a nastolená agendy média – proto budu zvolenou metodu 

kombinovat i s obsahovou analýzou v ohraničeném období na vybraném vzorku 

produkce. Konkrétně jsem zvolila metodu zkoumání internetového obsahu dostupného 

v jeden den na všech jazykových mutacích webu vice.com.  

 

 

Pro doplnění informací uvedených v práci je její součástí vizuální příloha, která 

                                                
4 ČERVENKA, Jan, Priya PARMAR a Birgit RICHARD. Agenda-setting: teoretické přístupy: an 

international encyclopedia. 1. vyd. Editor Markéta Škodová. Překlad Vlado Paulíny. Praha: 

Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, 87 s. Nové obzory (Jota), sv. 32. ISBN 978-807-

3301-514. 
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obsahuje grafy a vizuální materiál.  

Struktura práce 
 
Tato první kapitola vymezuje téma a metodu zkoumání.   
 

V druhé kapitole práce pracuji s vlastním vymezením společnosti samotné a s popisem 

její cílové skupiny.  

 

Ve třetí kapitole se věnuji již samotné transformaci média „od tištěného magazínu 

k online impériu“, postupuji chronologicky s udáním důležitých milníků v tomto vývoji. 

Tato transformace zahrnuje i proměnu ekonomického modelu společnosti, popisuji tedy 

i specifické přístupy k partnerství s inzerenty. Zároveň v této části popíši, jak strategie 

práce s inzercí přímo a úzce souvisí s obsahem který společnost produkuje. 

 

Čtvrtou kapitolu věnuji stručné obsahové analýze. Jako zkoumaný vzorek jsem zvolila 

internetový obsah 22 jazykových mutací stránky  a 100 nejpopulárnějších videí z VICE 

kanálu na YouTube.  

V páté kapitole popisuji vznik a fungování české pobočky Vice na základě hloubkových 

rozhovorů.  

V závěru se věnuji reflexi a kritice přístupu společnosti Vice k vytváření mediálních 

obsahů, jelikož její fungování provází řada profesních kontroverzí.  

 

V souhrnu - na příkladu toho, jak se s proměnou mediální krajiny a potažmo globálního 

publika vyrovnává  společnost VICE, poukážu na obecnější trendy v těchto oblastech. 

Nastíním současnou obsahovou agendu a novinářský styl, který určuje značku VICE a 

podrobím jej kritice. Rovněž reflektuji univerzálnost a přenositelnost tohoto konceptu 

do dalších zemí, s ohledem na fungování československé  pobočky VICE.  

 

1.3 Cíl práce 

Cílem práce je popsat, jak společnost VICE pružně reagovala na aktuální trendy na 

mediálním trh, popsat specifika publika, na které se společnost orientuje a povahu 

obsahu, který produkuje.  

Praktickou část práce tvoří obsahová analýza vybraného vzorku obsahu,  na kterém 
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dokládám transformaci média směrem k serióznějšímu obsahu. Tuto analýzu kombinuji 

s hloubkovými rozhovory, které tvoří přílohu práce. Skrze tyto rozhovory objasním, jak 

funguje VICE „zevnitř“ a jak fungují jejich partnerství s dalšími médii. Součástí práce 

je vlastní kritické zamyšlení nad zkoumaným tématem.  

 

 
2. Co a pro koho je VICE  

2.1. VICE o sobě  

VICE z angličtiny:  nemorální chování, zlozvyk, neřest5 

Volný překlad názvu média poukazuje na směr, kterým se nyní vydáme. VICE svým 

obsahem promlouvá především o temnějších stránkách současné společnosti,  o jejích 

neřestech. A mluví k lidem, kteří toto prostředí dobře znají, k současné městské 

mládeži.  

Než popíšeme vývoj a historii média, představme si VICE jejich vlastními slovy.  

Jak VICE pojímá sám sebe na současné globální mediální scéně je patrné například z 

online video spotu, který bilancuje pozici společnosti na přelomu let 2012/2013 a cílí 

jak na své publikum, tak na potenciální inzerenty:  

 

“VICE je uznávaná světová mediální společnost. Disponuje tištěným magazínem, 

online platformou, hudební sekcí, pořádá kulturní akce a má svou filmovou divizí, která 

produkuje hrané i dokumentární filmy. S pobočkami ve třiceti zemích světa je VICE 

globálním hlasem kultury mladých....VICE je cestou, jak zasáhnout a zaujmout  

dnešní ml ádež  – autenticky a globálně. Vítejte ve světě VICE – světově nejúspěšnější 

mediální společnosti pro mladé.“ 6 

 
                                                

5 TURNBULL, [edited by Joanna a Assisted by Victoria Bull and Patrick PHILLIPS].  
Oxford wordpower dictionary. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2006, 293 s.  
ISBN 978-019-4399-241. 

 
 
6 VICE. VICE 2012/2013 [online]. 2012. vyd. 2012, video [cit. 10.5.2013]. Dostupné z: http://vimeo.com/44859421 
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Jeden ze zakladatelů média, v současnosti jeho hlavní tvář a výkonný manažer Shane 

Smith v několika nedávných rozhovorech pro světové deníky, magazíny a online outlety 

deklaruje, že jejich hlavním cílem je “stát se nejrozšířenější sítí pro mladé lidi po celém 

světě”.7 

V rozsáhlém rozhovoru s novinářem Timem Adamsem z uznávaného nedělního 

magazínu The Observer, sesterské redakce deníku The Guardian, Smiths prorocky 

prohlašuje: “ Dnes dorazily účty – ekonomické, geopolitické i environmentální – a 

následující generace, GENERACE Y, si uvědomuje, že jsou to oni, kdo je bude splácet. 

Ptáte se mě, jestli bych chtěl, aby VICE byl součástí hlavního mediálního proudu, který 

toto reflektuje? Odpovídám rozhodně ano! Když si uvědomíme nejenom Arabské jaro, 

ale i to, čemu já říkám Jaro mladých v Evropě – je patrné, že mladí lidé začínají mít 

svůj jasný hlas a nečekají, že to budou tradiční média, kteří jej vyslyší. Význam CNN 

rostl díky válce v Zálivu. Myslím, že současná ekonomická krize se prokáže být naší 

válkou v Zálivu. Ta krize činí mladé lidi velmi naštvanými a my chceme být hlasem 

tohoto hněvu...” 8 

 

 

2.2. CÍLOVÁ SKUPINA: Generace X vs. Generace Y 

 

Pojem Generace Y, se kterým operuje Shane Smith, se rozšířil do akademického 

sociologického diskurzu z USA, kde byl prvně použit v magazínu Ad Age v článku, 

který popisoval zejména ekonomické chování dnešní mladé generace. V angličtině se 

pro tuto generaci rovněž ujal pojem “Millenials”, kterým se rozumí mladí lidé kteří 

dospívali kolem roku 2000. 9  

 
                                                
7 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 

0028792X. Dostupné z: 

http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
 
 
8 ADAMS. Shane Smith: 'I want to build the next CNN with Vice – it's within my grasp'. The Observer [online]. 24.3. 
2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/media/2013/mar/23/shane-smith-vice-interview 
 
9 PATALANO, Carla. A Study of the Relationship Between Generational Group Identification and 
Organizational Commitment: Generation X Vs. Generation Y. Spojené státy americké: Nova Southeastern 
University, 2008. ISBN UMI:3301306. 
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Pojem Generation Y spadá do širšího rámce sociologických generačních teorií. 

Generační teorie, tak jak ji ve svých publikacích popsali autoři Niel Howe a William 

Strauss, se zakládá na předpokladu, že významné historicko-politické události, které 

jedinci jedné generace prožívají během dospívání mají zásadní vliv na formování 

společných hodnot a postojů, které se stávají indikátory této generace. 10 

 

Pro účely této kapitoly – nastínění globální cílové skupiny VICE média – budu 

předpokládat, že díky pokročilé globalizaci, nese tato generace stejné znaky v Západní 

Evropě i u nás a do jisté míry i v dalších částech světa jako je Oceánie, Austrálie, 

vyspělé oblasti Asie apod. (i když třeba v menší míře, nebo se tyto znaky projevují 

pozvolněji). Specifika českého publika, tedy české Generace Y,  vymezím detailněji v 

kapitole 5.  

 

Generace Y bývá nejčastěji vymezována jako pokračovatel a extenze Generace X a 

proto je potřeba nejdříve stručně vymezit tuto.  

 

 

 

2.2.1. GENERACE X 
 

Generace X, pro niž se ujali i další označení jako Generace Next, MTV Generation, The 

Twenty-somethings atd., označuje jedince narozené mezi lety 1961-1981 a tedy 

většinou dospívající na přelomu nebo v průběhu 90.letech minulého století. 11  

 

K událostem, které tato generace zažila během dospívání patří mezi jinými rozpad 

Sovětského svazu, pád Berlínské zdi, katastrofa v Černobylu a nebo tzv. “epidemie 

AIDS”, nebo nejdelší období hospodářského růstu počátkem 90.let. Sociologické studie 

uvádějí, že díky poválečným společenským změnám – zejména postupu ženské 

emancipace na pracovním trhu, rozvoji kapitalismu a s tím souvisejícímu prodloužení 
                                                
10 STRAUSS, William a Neil HOWE. Generations: the history of America's future, 1584 to 2069. 
1st Quill ed. New York: Quill, c1991, 538 p. ISBN 06-881-1912-3. 
 
11 Generaci X předchází generace označovaná jako Baby Boomers, jedinci narození po druhé světové válce, kteří 

dospívali v období eskalující studené války). 
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pracovní doby tehdejších rodičů – trávili příslušníci generace X oproti předchozím 

generacím během dospívání mnohem méně času s rodiči a více času před televizní 

obrazovnou12. I proto alternativní název “MTV Generation”. Nedostatek konkurence 

udělal z MTV jedno z nejpodivnějších světových mediálních těles současnosti: v zásadě 

monopol ovládaný rozpadajícím se, hormony poháněným vkusem globálního 

adolescenta.13 Je to první generace v podstatě odkojená masovými médii a ponechána 

na pospas jejich vkusu. A naopak, protože právě oni jsou významnou cílovou skupinou, 

obsah těchto médií je přizpůsobován jejich zájmům.  

 

Tuto generaci silně zasáhla různá období populární kultury – nástup elektronické hudby 

a alternativního rocku, stejně jako zrod hiphopu nebo grunge, ale i 80.léta a 

kontrakultura punku či post-rocku. Rovněž ji zasáhlo období naprostých počátků 

internetu a nástup moderních  komunikačních technologií. Je to první generace, jejíž 

trendy a výtvory se šířily globálně mnohem rychleji a přirozeněji, než tomu bylo u 

předchozích generací, díky postupující globalizaci světa a informačních kanálů. 14 

 

Generace X je výrazně heterogenní generací oproti všem předchozím, je to generace, 

která v sobě integruje kulturní diverzitu ve všech ohledech. Plně akceptuje různost 

svých příslušníků, ať už jde o rasu, sexuální orientaci, společenskou třídu, etnicitu, 

kulturu, gender nebo politické či spíše apolitické názory atd. Rovněž je to generace, 

která ke sdílení diverzifikovaných hodnot používá čím dál tím víc ne-mainstreamových 

médií (magazínů, fanzinů, radiových stanic), které se ale stávají kultovními pro 

specifické pod-skupiny této generace – a tím zároveň spojují. Různé sociologické studie 

na toto téma se shodují, že vysoká míra diverzifikace příslušníků této generace je jednou 

z jejích základních charakteristik. Generation X je tak hluboce spojena ve své 

                                                
12 PATALANO, Carla. A Study of the Relationship Between Generational Group Identification and 

Organizational Commitment: Generation X Vs. Generation Y. Spojené státy americké: Nova Southeastern 

University, 2008. ISBN UMI:3301306.  
 
 
13 DALY, Steven a Nathaniel WICE. Alt: encyklopedie alternativní kultury. Vyd. 1. Překlad Vlado Paulíny. 

Brno: Books, 1999, 384 s. Nové obzory (Jota), sv. 32. ISBN 80-724-2065-8. 

 
14 PATALANO, Carla. A Study of the Relationship Between Generational Group Identification and Organizational 
Commitment: Generation X Vs. Generation Y. Spojené státy americké: Nova Southeastern University, 2008. ISBN 
UMI:3301306. 
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rozdílnosti. 15 

 

Na základě těchto skutečností a především díky postupnému nástupu internetu, u této 

generace poprvé výrazně dochází k diverzifikaci mediálního publika a k úpadku zájmu  

o tradiční mainstreamová média, a potažmo veřejného dění, které reflektují. Mediální 

teoretik Jaromír Volek označuje tento jev jako „elektronickým izolacionismus, který se 

vyznačuje nedůvěrou k dominantním masovým mediím, která je ještě posilována růstem 

zájmu o specializované informační kanály a malá média.“16 

 

Tyto fenomény se potom dále prohlubují u Generace Y.  

 

 

 

 

2.2.2. GENERACE  Y 

 

Bylo-li řečeno, že příslušníci Generace X byli v době svého dospívání zasaženi 

nástupem internetu a komunikačních technologií, zásadním rozdílem mezi těmito 

generacemi je fakt, že Generace Y už s těmito výdobytky moderní technologie 

odmalička vyrůstá. 17 

 

Sociologické teorie se opět liší v přesném vymezení narození těchto jedinců, plošně lze 

ale říci, že se narodili mezi lety 1982 - 2002  a většina z nich tedy byla ve stádiu 

dospívání kolem roku 2000, což jim v anglofonním prostředí vyneslo zmíněné 

Millenials18. Teoretici si rovněž všímají, že čas ohraničující výrazné generace se 

                                                
 
15 HENSELER, Edited by Christine. Generation X goes global: mapping a youth culture in motion. New York: 
Routledge, 2012. ISBN 04-156-9944-4. 
 
16 FORET, Martin. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2008, 431 s. Sborníky-UPmedia. ISBN 978-802-4420-233. 
17 TWENGE, Jean M. Generation me: why today's young Americans are more confident, 
assertive, entitled--and more miserable than ever before. New York: Free Press, c2006, vii, 292 
p. ISBN 07-432-7698-1. 
 
18 HOWE, Neil a William STRAUSS. Millennials rising: the next great generation /by Neil Howe 
and Bill Strauss ; cartoons by R.J. Matson. New York: Vintage Books, 2000, 415 p. ISBN 03-
757-0719-0. 
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zkracuje, respektive že v rámci generace Y existují díky tomuto další různé 

„mikrogenerace“ s menším časovým odstupem.  

 

I u generace Y vycházíme z původního předpokladu, že danou generaci spojují 

historické události, které se odehrály v době jejího dospívání. V mediálně-

marketingovém prostředí jde o nejzkoumanější generaci z hlediska zájmových 

preferencí a spotřebitelského chování. 19 

 

Globálně vzato jde o generaci, která již nepamatuje atmosféru rozpadu Sovětského 

svazu, ale narodila se do euforie z uvolnění poměrů i ekonomiky v devadesátých letech. 

Je to generace, která sledovala na obrazovkách „v první řadě a v přímém přenosu“20 

události jako teroristické útoky na Světové obchodní centrum a následně zahájení 

„války proti terorismu“, konkrétně války v Iráku a v Afghánistánu. Dále je 

zprostředkovaně zasáhly události globálního významu jako například Tsunami v 

Indonésii, inaugurace Baracka Obamy, zhroucení světových finančních trhů a nástup 

toho, o čem světová média již několik let referují jako o globální finanční krizi. Dále je 

zasáhl vznik celosvětového hnutí za spravedlivější světovou ekonomiku „Occuppy“ a 

v poslední době to pak jsou zmíněná celosvětová “Jara” – protestní hnutí za změny 

režimů nebo jejich socio-ekonomických spektů, ať už v arabském světě nebo  v Evropě 

(například hnutí „Rozhořčených“ ve Španěsku).  

Tato generace také od malička naslouchá celosvětové debatě o existenci a boji proti 

globálnímu oteplování.  

 

Nejen v USA je to početně velmi silná generace (tam se odhaduje počet jejích 
                                                                                                                                          
 
19 PATALANO, Carla. A Study of the Relationship Between Generational Group Identification 
and Organizational Commitment: Generation X Vs. Generation Y. Spojené státy americké: Nova 
Southeastern University, 2008. ISBN UMI:3301306. Dostupné z: 
http://books.google.cz/books?id=5jhvUvrrH_sC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Carla+Pa
talano%22&hl=cs&sa=X&ei=lbWPUbaMJKeF4gS77IHoDQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage
&q&f=false 
 
20 PATALANO, Carla. A Study of the Relationship Between Generational Group Identification and Organizational 

Commitment: Generation X Vs. Generation Y. Spojené státy americké: Nova Southeastern University, 2008. ISBN 

UMI:3301306. Dostupné z: 

http://books.google.cz/books?id=5jhvUvrrH_sC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Carla+Patalano%22&hl=cs

&sa=X&ei=lbWPUbaMJKeF4gS77IHoDQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
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příslušníků na 80 milionů) a proto i velmi významná – politicky i ekonomicky. 

Ekonomicky je silná zejména proto, že velké procento mladých lidí zůstává žít dlouhou 

dobu u rodičů a má tedy finanční prostředky na uspokojování svých sekundárních 

potřeb – což ji činí marketingově zajímavou spotřebitelskou skupinou. Pokud však jde o 

politiku, vyznačují se menší mírou společenské angažovanosti a politické participace 

než generace před ní. 21 

 

 

Generacy Y se v každé zemi liší, ale díky postupující globalizaci, vlivu sociálních sítí, 

expanze západní kultury a rychlosti společenských změn, příslušníci generace Y jsou si 

mnohem více podobní se svými vrstevníky po světě než tomu bylo u jakékoli jiné 

generace před nimi. 22   

Což ji sice činí homogennějším globálním publikem, musí se ale zároveň počítat s její 

vnitřní rozmanitostí a členitostí.  

 

Pokud jde o vztah příslušníků této generace k médiím různého druhu. Díky rozšířenosti 

a dostupnosti internetu jde o generaci, která si může snadno zjistit nezávislé informace z 

mnoha dalších zdrojů, než jsou tradiční média. Generace Y se totiž vyznačuje 

nejintenzivnější konzumací médií, než jakákoli jiná generace před ní:  

Když americký úřad pro demografii počítal u této generace čas, strávený s médii, 

zjistilo se, že sledováním televize, čtením magazínů, poslouchání rádia, surfováním na 

internetu  stráví tato generace v součtu 31hodin z běžného 24hodinového dne, jelikož 

praktikuje mediální „multi-tasking“.23 

                                                

21 STEIN, Joel a Josh SANBURN. The ME ME ME Generation: Millenials are lazy, entitled narcissists who still live with their parents: Why they will save us all. 

květen 2013, s. 6. In  

Time the weekly newsmagazine. London: Time magazines Europe Ltd, květen 2013. ISSN 0928-8430. 

 

22 STEIN, Joel a Josh SANBURN. The ME ME ME Generation: Millenials are lazy, entitled narcissists who still live with their parents: Why they will 

save us all. květen 2013, s. 6. In  

Time the weekly newsmagazine. London: Time magazines Europe Ltd, květen 2013. ISSN 0928-8430. 

 
23 PATALANO, Carla. A Study of the Relationship Between Generational Group Identification and Organizational 

Commitment: Generation X Vs. Generation Y. Spojené státy americké: Nova Southeastern University, 2008. ISBN 
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 Z americké studie Fitting into their lives: The Survey of Three Studies About Youth 

media usage vyplývá, že jediná forma média, která za posledních 5 let ztratila u dnešní 

mládeže na popularitě jsou tištěná média – noviny a časopisy. 24

25  

 

Generace X a Y vedle sebe dnes koexistují, doplňují se a navzájem ovlivňují – jako 

rodiče a děti, zaměstnavatelé a zaměstnanci, učitelé a žáci, lídři a následovatelé, tvůrci a 

konzumenti – to je potřeba si uvědomit pro pochopení kulturního, dobového kontextu 

existence média VICE, a především pak růstu jeho globálního vlivu a popularity: 

“Bývali jsme stěžejním magazínem pro Generaci X, dnes jsme stěžejní společností pro 

Generaci Y” prohlásil o VICE jeho zakladatel a v současné době senior manažer Shane 

Smiths v rozhovoru pro The Observer. 26  

 

Příběh společnosti VICE doslova naplňuje samotný název kultovní knihy od Christine 

Henseler, která o této generaci pojednává: Generace X se stává globální: mapování 

mladé kultury v pohybu: “Namísto řvaní do mikrofonu nebo samovydávání fanzinů, 

                                                                                                                                          
UMI:3301306. Dostupné z: 

http://books.google.cz/books?id=5jhvUvrrH_sC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Carla+Patalano%22&hl=cs

&sa=X&ei=lbWPUbaMJKeF4gS77IHoDQ&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
 
24 VAHLBERG, Vivian. © 2010 NEWSPAPER ASSOCIATION OF AMERICA FOUNDATION. FITTING INTO 
THEIR LIVES: A Survey of Three Studies About Youth Media Usage [online]. 2010. vyd. 2010, 15 s. [cit. 10.5.2012]. 
Dostupné z: http://www.americanpressinstitute.org/docs/foundation/research/fitting_into_their_lives.pdf 
 
25 VAHLBERG, Vivian. © 2010 NEWSPAPER ASSOCIATION OF AMERICA FOUNDATION. FITTING INTO 
THEIR LIVES: A Survey of Three Studies About Youth Media Usage [online]. 2010. vyd. 2010, 15 s. [cit. 10.5.2012]. 
Dostupné z: http://www.americanpressinstitute.org/docs/foundation/research/fitting_into_their_lives.pdf 
 
26 ADAMS. Shane Smith: 'I want to build the next CNN with Vice – it's within my grasp'. The Observer [online]. 
24.3. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/media/2013/mar/23/shane-smith-vice-interview 
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jako jsme to dělali v 90. letech, nová média dovolují všem těmto DIY filisofiím aby se 

propojili, kolaborovali a komunikovali za účelem, který nás přesahuje.” 27  

A jinde:  

“Namísto polykání politické propagandy, Googlíme za pravdu. Stejně jako tehdy, i dnes 

si všechno děláme sami, rozdíl je ten, že naše individuální a inovativní přístupy ke světu 

můžou zasáhnout miliony diváků a čtenářů pomocí jediného kliku. Dnešní mládež 

“Jara” je zrozena pozorováním a inspirována akcemi generace, která jí předcházela a 

bude ovlivňovat generace následující.“ 28 

 

VICE začal svůj příběh jako médium tvořené příslušníky generace X pro generaci X, ale 

od té doby značně „dospěl“, jeho tvůrci zestárli a dnes promlouvají ke svým přímým 

následovníkům, příslušníkům Generace Y.  

 

Můžeme tedy konstatovat, že v určitých ohledech tvůrčí činnost příslušníků generace X 

nastolila globální trendy, jak v kultuře samé tak i ve způsobech jejího šíření, potažmo ve 

fungování a obsahu médií. A právě tyto trendy jsou denním informačním chlebem 

dnešní globální mládeže – označované za generaci Y. Strategií média Vice  je cílit na 

globální publikum se speciálním zaměřením na tuto cílovou skupinu mladých lidí. 

Shane Smiths k tomu mj. říká: “Myslím si, že války v Iráku a v Afghánistánu prokázaly, 

že tradiční média naprosto selhala v plnění role “čtvrtého pilíře“. Mladí lidé toto 

neprospali, jak si spousta lidí myslí, místo toho se naučili nevěřit všemu, co se jim říká. 

Huffington Post nebo Drudge Report a další internetová média vznikla právě proto, že 

lidé již nemají žádnou valnou důvěru v tradiční media.  Netvrdím, že ta média jsou 

skvělá, ale jsou symptomem ztracené důvěry v tradiční media. Rozhodně ani netvrdím, 

že VICE je skvělý! Vždycky říkám: Jestli se VICE jednou stane primárním zdrojem 

zpráv, tak jsme nahraný! Vždyť pořád věnujeme polovinu obsahu džínám a teniskám!” 
29 

 

 

                                                
27 HENSELER, Edited by Christine. Generation X goes global: mapping a youth culture in motion. New York: 
Routledge, 2012. ISBN 04-156-9944-4. 
 
28 HENSELER, Edited by Christine. Generation X goes global: mapping a youth culture in motion. New York: 
Routledge, 2012. ISBN 04-156-9944-4. 
 
29 ADAMS. Shane Smith: 'I want to build the next CNN with Vice – it's within my grasp'. The Observer [online]. 
24.3. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/media/2013/mar/23/shane-smith-vice-interview 
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3. Vývoj společnosti: Od streetpaperu k online impériu  

 
V roce 2008 o VICE Shane Smiths prohlašoval v článku na The Observer, že za deset 

let, budou součástí hlavního mediálního proudu.30 Již pět let poté, letos v březnu vyšel 

ve stejném periodiku článek, který VICE do mediálního mainstreamu již bezpochyby 

řadí:   

 

“Před dvaceti lety Shane Smiths zakládal malý magazín v Montrealu. Pak přišel 

internet a Vice se vyprofiloval v tu nejvyhraněnější, nejdivočejší online mediální značku 

na světě. Většinu zaměstnanců tvoří mladí lidé kategorie 20+ a úspěšně cílí na globální 

mládež, kterou nezajímají mainstreamová media. A to je důvod, proč se mu dvoří 

všichni od Ruperta Murdocha po Google.” 31  bylo letos o VICE mj. napsáno.  

 

Pro pochopení současné pozice značky VICE na mediálním trhu, je nutné nastínit 

historii a ekonomický vývoj společnosti. Ekonomický model impéria, které od počátků 

financuje svou existenci výhradně z příjmů z reklamy totiž zároveň významně určuje i 

jeho obsahovou stránku, potažmo její nedávnou proměnu.  

 

3.1. 90. léta: Voice of Montreal   

 

Vice původně začínal v Kanadě, pod názvem Voice of Montreal, jako magazín 

distribuovaný zdarma, financovaný z rozpočtu tamní vlády na podporu sociálních 

projektů a zaměstnanosti. Cílem magazínu bylo pokrývat kulturní dění v Montrealu.  

Jeho zakladateli byli Suroosh Alvi, který je dodnes jednou z klíčových postav impéria, a 

Gevin McInnes, který po osobních neshodách se zbytkem teamu společnost opustil.  

                                                
30 WILKINSON, Carl. VICE Squad. [online]. Březen 2008 [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: 
http://www.guardian.co.uk/media/2008/mar/30/pressandpublishing.tvandradioarts 
 
31 ADAMS. Shane Smith: 'I want to build the next CNN with Vice – it's within my grasp'. The Observer [online]. 
24.3. 2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/media/2013/mar/23/shane-smith-vice-interview 
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“Místo psaní o festivalech psali o tom, co je bavilo: drogy, hiphop a Monteralská punk-

rocková hudební scéna. První číslo Voice of Montreal obsahovalo rozhovor se 

zpěvákem Sex Pistols Lohnem Lydonem. Alvi, kterému je dnes 44 k tomu dodává, že 

spolu s McInnesem chtěli prosazovat autenticitu: “Projížděli jsme se po městě s 

dealerama na jejich pravidelných obchodních trasách. Místo toho abychom psali o 

prostitutkách, našli jsme prostitutky, které psali pro nás...” 32 

 

Alvi a McInnes byli placeni kanadskou vládou, výroba magazínu však byl financována 

z reklamy. A právě tehdy se k zakladatel připojuje Shane Smiths, Alviho přítel z dětství. 

Smith prý už tehdy měl obdivuhodné obchodnické schopnosti a říkalo se o něm, že by 

dokázal “prodat vodu studni” a záhy do magazínu přilákal významné inzerenty. 

Kanadské prostředí je ale začalo tísnit a rozhodli se přesídlit do USA, což se jim 

nakonec povedlo díky investici lokálního mediálního magnáta Richarda Szalwinskiho 

kolem roku 1999. Ten jim poskytl jisté finance do začátků a zafinancoval celé 

stěhování.  

 

3.2. VICE – Southpark mezi časopisy  

 

V roce 1999 se Voice of Montreal přejmenovává na Vice a stěhuje se do New Yorku, 

tehdy ještě do kanceláří na Mannhattanu. “ Přišli jsme do Ameriky z Kanady, protože 

Kanada je otupující a nudná země. Díky Kanado!” Komentoval tento krok Shane 

Smith. A Richard Salwinski tou dobou rovněž zainvestoval do tvorby první webové 

stránky Viceland.com. Už tehdy bylo jasné, že zakladatelé mají velké ambice. Své 

„punkové“ kořeny již dávno zanechali v Montrealu. I když jistá divokost jim zůstala.    

„Chtěli jsme se posunout do první ligy, vynechali jsme „o“ a stali se VICE. 

Uvědomovali jsme si, že budeme konkurovat magazínům jako Rolling Stones nebo Spin 

– toho času jsme byli hudebně-lifestylový magazín – šli jsme zkrátka po tom, co jsme si 

mysleli, že by mohl být náš trh: „Cool“ mládež, hipstři, generace Y, jakkoli to chcete 
                                                
32 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 

0028792X. Dostupné z: 

http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
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nazývat – v Londýně, Číně, Berlíně, kdekoli. Mířili jsme na 150 000 nejstylovějších 

mladých trendsetterů v každé zemi.“33  

Jedním z hlavních deklarovaných cílů značky VICE tedy od začátku bylo globálně 

expandovat – nebýt provinčním hlasem mladých, ambiciózně se chtěli stát globálním 

hlasem mladé kultury.  

 

Mezi lety 1999 a 2002 se VICE kvůli nezodpovědnému řízení, divokým večírkům a 

částečně i díky nástupu internetu a obecně klesajícímu zájmu o tištěná média dostala 

finančních potíží. Společnost se přestěhovala do levnějších prostor ve Williamsbourgu 

(velmi mladá a trendy oblast Brooklynu, citelně postižená gentrifikací, pozn.autora) a 

během jednoho roku se společnost opět podařilo konsolidovat.  

Podle Alviho tehdy praktikovali model „punk-rock kapitalismu: princip placení 

předem, spíše než dostávání se do dluhů za faktury. Uplatňovali jsme politiku jedna 

strana inzerce = jedna strana obsahu.“34  

Tehdy si nemohli dovolit platit žádné externí novináře, což vyústilo v rozdělení rolí, 

kdy McInnes psal víceméně celý časopis pod různými pseudonymy, Suroosh Alvi se 

staral o začínající hudební vydavatelství, web a vše ostatní a Smith sjednával inzerenty.  

 

Toto období patří obsahově k nejdivočejším érám VICE. Jejich politikou bylo být 

radikálně skandální a co se týče obsahu, neexistovalo pro ně tabu. Byl to víceméně 

mediální odpad, který se ale tvářil velmi na úrovni, díky svým movitým inzerentům  

převážně z hudební a módním. „. Vice zajímá všechno, co nezajímá ostatní média. Je to 

odpad.  Hledáme témata, který ještě nebyly udělaný těma lěpšíma magazínama, než 

jsme my.“ Poznamenává k tomu Tomáš Zilvar z české pobočky VICE. 35 

 

Tento obsahový model si VICE mohl dovolit hlavně díky tomu, že časopis byl 

distribuován zdarma. Zjednodušeně řečeno – za to o čem psali, by asi těžko někdo 

                                                
33 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 

0028792X. Dostupné z: 

http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
 
34 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 

0028792X. Dostupné z: 

http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
 
35 z osobního rozhovoru vedeného 13.4. 2013 viz příloha č. 1.3.  
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platil: „Tehdy byl ten časopis fakt Freestyle, protože když povolíš uzdu lidský fantazii, 

ona se rozjede. A tím, že to byl magazín zadarmo, tak se do něj mohlo dát fakt 

cokoliv.“36  

Ekonomicky vše stálo na  schopnostech Shane Smitha přesvědčit inzerenty, že 

takovýhle obsah je pro mladé lidi zajímavý. Časopis tehdy praktikoval opravdu 

agresivní hédonismus. Na obálkách z raných dob se často objevoval třeba kokain a 

zvenčí i uvnitř jste mohli narazit na sexuální tabu všeho druhu. Titulky obsahovali 

výrazy jako „těhotný lesby“, „Retardi a hiphop“ nebo „kokainový děvky 

z osmdesátek“. Celý časopis jako kdyby byl psaný úplně jiným jazykem. 37 vzpomíná 

Amy Keller, tehdejší editorka a dnes jedna z foto-editorů magazínu New York Times.  

 

Nicméně obsah magazínů, přes jeho nepopiratelnou skandálnost nebyl tak hloupý, jak 

možá navenek mohl působit. Gevin McInnes, který tehdy psal většinu článků, popisuje 

svůj tehdejší přístup, který se postupně vyvinul v hlavní poznávací znamení značky 

VICE: “Mým přístupem bylo, že jsem chtěl psát o stupidních věcech „chytře“ a o 

chytrých tématech „hloupě“. Takže když jsme jeli do Palestiny, hledali jsme tam 

nejlepší burgery, nezajímal nás konflikt s Izraelem, Gaza, atd., prostě jsme hledali 

dobrý burgery. A naopak, když jsme chtěli psát o „prdech a hovnech“, šli jsme za 

experty v oblasti trávení a nechali si vysvětlit, proč prdy smrdí, celou historii fenoménu 

z antropologického hlediska, náš přístup byl super vědecký, zjistili jsme si k tomu 

všechna potřebná data a údaje. Což jsme třeba udělali v článku Vice Guide to Shit (Vice 

průvodce sraním)“38  

 

Není jasné, proč přesně McInnes z Vice odešel – on sám tvrdí, že s jeho odchodem 

zvítězil marketing nad obsahem. Tvrdí, že jeho články, především čím dál tím drsnější 

rubrika Do’s and Dont’s39  prý byly trnem v oku inzerentům, což mohlo vadit Smithovi, 

                                                
36  z osobního rozhovoru vedeného 13.4. 2013 viz příloha č. 1.3.  
 
37 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 

0028792X. Dostupné z: 

http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
38 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 

0028792X. Dostupné z: 

http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
 
39 Dos and Dont’s je ustálený pojem v angličtině, který označuje seznam věcí, které by se smí a nesmí 
dělat. V podání VICE je to kultovní rubrika, na způsob „módná policie, kterou zavedl právě Gavin 
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který s nimi jednal. Smith však popírá konflikt obsahu a inzerce a trvá na tom, že 

magazín byl zajímavý pro inzerenty právě proto, že si od nich nenechal nic diktovat a 

vždy šel nekompromisně vlastní cestou.  

Shane Smith vlastně dokázal inzerentům prodat líbivé zdání revolty, která ale byla tak 

trochu samoúčelná, jelikož ústředním zájmem zakladatelů vždy bylo budovat výnosné 

médium.  

Michal Nanoru o jejich přístupu, který se v zásadě od začátku nezměnil, jen přesunul na 

internet říká: „Je to věc nějaké společenské přijatelnosti, způsobu komunikace, který 

není v zásadě radikální. Nic to neříká o kapitalismu, nebo vztahu k penězům. To, že 

mluví sprostě je nedělá politicky nijak alternativními. Dělají to trochu jinak, 

neformálněji. Ale dělají to v rámci kapitalistického systému. Nejsou politicky 

progresivní nebo alternativní.“  

 

Shane Smith tedy McInnesův odchod komentuje střízlivěji a  říká, že on zkrátka nechtěl 

nastoupit cestu orientace na online video produkci, kterou se  tou dobou společnost 

začala ubírat: „Tehdy jsme dělali magazín, byli jsme víceméně „nikdo“. Pak jsme se 

rozhodli jít jinou cestou a on se rozhodl s námi nepokračovat. Když se teď podíváte na 

90% našich zisků, na celý dynamický růst společnosti, proč nás kontaktuje Time Warner 

a Google – to všechno se děje kvůli konceptu online videí!“40  

 

Zhruba ve stejné době se s užším teamem VICE potkává uznávaný filmový režisér 

Spike Jonze a stává se z něj konzultant obsahu a později i kreativní ředitel online video 

kanálu, kam VICE přesunul většinu své pozornosti: „Peníze se na internetu vydělávají 

skrze video, kde se platí mnohem vyšší částky za inzerci, nežli u psaných materiálů. 

Dalším faktorem je, že mladí lidé tráví více času na YouTube než na ostatních 

sociálních sítích – Facebooku, Twitteru nebo Instagramu. A Vice doufá, že online video 

segment ukrojí časem i část té  zlaté žíly, kterou stále představuje televizní reklamní trh 

                                                                                                                                          
McInnes. Jedná se vždy o dvě, většinou podobně vizarní fotografie, ke kterým McInnes psal velmi 
kritické až sprosté komentáře – jazykově i obsahově. Rubrika je součástí magazínu od jeho počátku a 
dodnes má své pevné místo na homepage webu vice.com.     
40  WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. 
ISSN 0028792X. Dostupné z: 
http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
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se svýmu 72 miliardami dolarů.“41 Všímá si novinářka Lizzie Widdicombe z magazínu 

The New Yorker, která rozsáhlý devítistránkový  článek o evoluci VICE média 

připravovala několik měsíců. Což zase svědčí o tom, že ostatní  média si začínají všímat 

nového významného elementu ve svých kruzích.  

 

3.3. Éra online videa a zrod VBS.TV   

 

V době, kdy VICE vydával cca 1.5 milionů kopií kontroverzního magazínu a vydělával 

především na inzerci, aniž by měl velké náklady (redakci tvořilo pár nadšenců) se Spike 

Jonze zeptal: „filmujete všechny ty šílený příběhy, že jo?“42 A podnítil tak rodící se 

myšlenku, která položila základy budoucímu modelu celého média.  

Zásadní zlom v celé strategii média přišel v roce 2006, kdy VICE spustil vlastní online 

video kanál – VBS.TV.  

 

Investorem celého projektu se stal VIACOM, jedna z pěti zásadních společností 

produkujících mediální obsah cílený na mladé lidi v USA a přímý majitel hudební 

stanice pro mladé MTV.  

 

Koncept nově vzniklé VBS.TV byl jednoduchý – VIACOM podpořil finančně výrobu, a 

redaktoři VICE vymýšleli a dodávali obsah. Nutno dodat, že díky zlevnění moderních 

technologií již nebylo nutné kupovat drahé kamery a vybavovat  střižny.  

„VICE – když se na něj podíváme technologicko-deterministicky – je příznakem toho, 

jak zlevnila technologie, fotoaparáty a v poslední době hlavně kamery. Dnes se 

s takovou technikou dostaneš kamkoliv a tím pádem přestává být pozornost zaměřená 

jenom tam, kde „se opravdu něco děje“, válka atd.“  

 

                                                
41 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 
0028792X. Dostupné z: 
http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
42 STRACHAN. Vice, Vice, baby: : How a hipster Montreal magazine spawned a new media movement. [online]. 

29.4. 2013 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: 

http://www.ottawacitizen.com/entertainment/books/Vice+Vice+baby+hipster+Montreal+magazine+spawned/831076

9/story.html#ixzz2SLIBYRRz 
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Tehdejší programový ředitel MTV o chystaném pořadu prohlásil, že šlo o jakýsi 

průsečík mezi klasickým 60 minutovým dokumentem a Jackass.43   

 

“Navrhli nám formát něco mezi 60ti minutovým dokumentem a Jackass”, vyjádřil se k 

tomu tehdejší programový ředitel MTV Jeff Yapp. 44   Pro MTV bylo pointou celého 

partnerství získat od VICE know-how, jak se úspěšně zorientovat v digitální éře a dělat 

zajímavý obsah pro svůj web: „MTV virtuálně „vlastnila“ kulturu mladých v televizním 

prostředí celou minulou dekádu, ale nedokázala tento úspěch přetransformovat do 

online sféry. Jejich online strategie byla zmatená“ prohlásil pracovník ABI research 

(výzkumné pracoviště pro zkoumání digitálního trhu v USA). „Určitě se jim hodilo 

najít si partnera, který by jim pomáhal s výrobou obsahu a přinesl jim trochu čerstvější 

perspektivu.“ 45  

Partnerství bylo oboustranně výhodné, VIACOM potřeboval VICE aby je provedl 

digitální revolucí a naopak – jelikož MTV měla práva vysílat vzniklý obsah na všech 

svých světových kanálech, VICE získal cenné globální rozšíření svého publika.   

 

Vice guide to everything / Vice průvodce vším možným  

Forma videí byla neotřelá: „Naše estetika je syrová, pokud má štáb při natáčení 

kocovinu, je to součástí příběhu“ komentoval pro New York Times přístup VICE 

tehdejší editor VBS.TV Bernardo Loyola.46 

Celé partnerství MTV a VICE vyústilo v dlouhodobou spolupráci významným 

americkým investorem Tomem Frestonem, majitelem VIACOMU a výkonným 

producentem celé MTV. Poté co v roce 2006 z VIACOM odešel totiž přímo do VICE, 
                                                
43 „60minutes“ v anglosaském prostředí znamená označení pro klasický televizní dokument. Název se 
uchytil podle délky takového z programového okna na BBC. 
Jackass je naproti tomu původní pořad MTV původně vysílaný mezi lety 2000-2002, kde dvojice 
hlavních aktérů provádí nebezečné kaskaderské kousky, při kterých se většinou sami dobrovolně zraňují a 
vystavují nebezpečí.     
44 LEVINE, ROBERT. A Guerrilla Video Site Meets MTV. [online]. 19. listopadu, 2007 [cit. 2013-05-16]. Dostupné 
z: http://www.nytimes.com/2007/11/19/business/media/19vice.html 
 
45  LEVINE, ROBERT. A Guerrilla Video Site Meets MTV. [online]. 19. listopadu, 2007 [cit. 2013-05-16]. Dostupné 
z: http://www.nytimes.com/2007/11/19/business/media/19vice.html 
 
46 LEVINE, ROBERT. A Guerrilla Video Site Meets MTV. [online]. 19. listopadu, 2007 [cit. 2013-05-16]. Dostupné 
z: http://www.nytimes.com/2007/11/19/business/media/19vice.html 
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kde se stal členem správní rady, poradcem a investorem: „Do těch chlápků jsem se 

zamiloval. VICE by opravdu mohla být síť budoucnosti pro mladé lidi - když si 

porovnáte revoluci kabelových televizí s tou, která se dnes odehrává na YouTube!  

Existuje tam tisíce kanálů – jak se od nich odlišíte? Důležité je, být vždycky první ve své 

oblasti – CNN, MTV, ESPN – ti všichni byli ve své oblasti zájmu první. A stejně tak je 

první VICE. “47 nechal se slyšet řekl Freston.   

 

Na základě partnerství uzavřeného v roce 2006 vznikla postupně série videí nazvaných 

Vice Guide to Everything / Vice průvodce vším možným, která přinesla do MTV, 

prostředí orientovaného výhradně na „zábavu“, i stopy společenských témat. O podobné 

pořady se sice MTV již dříve sama pokoušela, nikdy se ale příliš neujaly. Podle knihy 

Stevena Dalyho, jednoho z autorů knihy o alternativní kultuře 90.let to bylo proto, že 

MTV stylizovala mladé lidi do rolí seriózních žurnalistů po vzoru velkých 

zpravodajských relací, místo toho aby mladí lidi stylizovali zpravodajské relace podle 

sebe a svého vkusu - právě tak, jako to dělá VICE.  48 

Přístup VICE k dělání zpráv je velmi odlehčený: „Dívali se na věci pohledem idiota, což 

bylo přínosné, protože se ptali na věci, na který se předtím nikdo nezeptal, už jen proto, 

že by mu ty otázky přišly moc stupidní. ... Jejich do velké míry infantilní a bulvární 

přístup byl často obohacující. Ta jejich „demence” byla totiž schopná odhalit věci, 

které velké značky, velcí hráči, kteří v mediálním systému fungují už delší dobu, mají 

velké štáby s všechno dobře připravené, už nevidí.  Už jsou tak zajetí v kolejích, že 

některé věci prostě berou za samozřejmé.  49 

 

Ze sňatku MTV a VICE tak vznikla první významná globální online televize VBS.TV, 

zaměřená primárně na mladou populaci příslušející k nejrůznějším subkulturám.  

Programový rozsah VBS.TV sahá dodnes od skateboardingu, přes hudbu, módu a jídlo 

až po neotřelé a autentické reportáže o globálních společensko-politických tématech: 

                                                
47 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 
0028792X. Dostupné z: 
http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
48 DALY, Steven a Nathaniel WICE. Alt: encyklopedie alternativní kultury. Vyd. 1. Překlad Vlado Paulíny. Brno: 

Books, 1999, 384 s. Nové obzory (Jota), sv. 32. ISBN 80-724-2065-8. 

 
49 Z osobní konverzace s Michalem Nanoru o fenoménu Vice, vedené 17.4. 2013 viz. 
Příloha č.1.1 
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Sledoval jsem začátek VBS.TV. Chápal jsem, že je to velký přesun, krok do neznáma. 

Bylo to zajímavé z toho hlediska, že byli jedni z prvních, kteří se tvářili, že dělají 

„televizi na internetu“, měli tam obsah zadarmo, bylo ho hodně a nebyl zanedbatelný.  
50 říká k obsahu VBS.TV Michal Nanoru.  

 

Touto dobou tedy společnost VICE udělala první významný krok směrem k online 

produkci, ačkoli distribuce magazínu a provozování stánky viceland.com byla stále ještě 

jejich hlavní činností.  

 

3.4. Expanze do světa a další rozvoj online sféry  

Mezi lety 2007 a 2009 dosáhl tištěný VICE magazín své zlaté éry. V těchto letech otvírá 

VICE své pobočky v Británii, Německu, Skandinávii, Nizozemí, Belgii, Polsku, 

Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, v Mexiku, Brazílii, v Austrálii a Novém Zélandu, 

v Rusku nebo v Japonsku.   

Koncem září roku 2010 VICE otevírá společnou pobočku pro Čechy a Slovensko 

(lokální pobočce se podrobněji věnuji v kapitole 5). 

 

Licencované partnerství vypadá ve většině zemí stejně – jde o lokální pobočky, které 

mohou podle vlastního uvážení nakládat s veškerým vyprodukovaným VICE obsahem, 

především překládat články pro lokální jazykové mutace webových stránek a  titulkovat 

videa: „Musíš plnit nějaké licenční podmínky – tzn. třeba odvádět licenční poplatek 

z inzerce. Jinak fungujeme jako obchodní zástupce, který tady prodává obsah. Všechen 

Vice obsah na tomto území spadá pod nás a z toho, co na něm vyděláme, musíme část 

odvézt do Ameriky.“ Říká k tématu Tomáš Zilvar, zakladatel české pobočky VICE.  

 

VICE zároveň z lokálních poboček rekrutuje svůj globálně laděný obsah magazínů i 

online videí. Pokud se nápad „z regionu“ v Brooklynu líbí, může se naopak objevit 

v přeložené verzi v ostatních světových mutacích časopisu nebo webu: „To co mě na 

Vice bavilo a proč si myslím, že tak vystartoval – protože to není  klasickej mediální 

                                                
50 Z osobní konverzace s Michalem Nanoru o fenoménu Vice, vedené 17.4. 2013 . viz. 
Příloha č.1.1 
 
 
 



   

 

3
5 

  

brand, ale snaží se vytvářet globální redakci, která spolu nějak globálně komunikuje, 

reaguje a ty se můžeš podílet na globálním obsahu. Když napíšeš článek, který vyjde ve 

třiceti zemích, tak na něj máš mnohem víc času – ale samozřejmě je tam větší 

konkurence – ten článek musí být dobrej.“ 51 

 

V této době je tedy strategie společnosti jasně daná: Ačkoli business tištěných médií 

touto dobou značně upadá52 tištěný VICE má z reklamy generovat zisk, ve všech 

světových pobočkách. Jelikož se magazín šíří zdarma ve velkém nákladu, cena inzerce 

je vysoká a společnost profituje. A tento zisk pak novinářské jádro redakce v Brooklynu 

– Suroosh Alvi, Shane Smiths a další přidávající se novinářské osobnosti – investují do 

výroby čím dál tím náročnější, serióznější a kvalitnější video produkce: „Celou jednu 

dekádu byl Vice magazín pionýrem v přístupu „nic netajíme, ani v oblasti 

undergroundu“. Ale nyní, s televizním kanálem a silnými reportážemi 

z medializovaných, problematických oblastí světa, si klade za cíl šokovat v trochu větším 

stylu.“53 Píše se v perexu článku Carla Wikinsona, který v roce 2008 zpovídal 

zakladatele na téma „dospívání“ společnosti VICE.  

 

Společnost se tou dobou rovněž rozrůstá o knižní vydavatelství, které vydává především 

obrazové publikace, reprezentující specifickou práci se současnou fotografií ve VICE 

magazínech a na webu. 54 

 

3.5. Filmová divize Vice  

Zásadním zlomem v globálním vnímání společnosti VICE a jejich obsahové produkce 

bylo uvedení  dokumentárního filmu „Heavy Metal v Bagdádu“ z roku 2007. Suroosh 

Alvi a Eddi Moretti, tehdejší editor webu a magazínu, společně 3 roky dokumentovali 

život a tvorbu metalové kapely Acrassicauda, na pozadí probíhající války v Iráku.  

 
                                                
51 z osobního rozhovoru s Tomášem Zilvarem, vedeného 13.4. 2013, viz Příloha č. 1.3  
52  ČERVENKA, Jan, Priya PARMAR a Birgit RICHARD. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a 

internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i 

prakticky. 1. vyd. Editor Barbora Osvaldová, Alice Němcová Tejkalová. Překlad Vlado Paulíny. Praha: Karolinum, 

2009, 195 s. Nové obzory (Jota), sv. 32. ISBN 978-802-4616-841. 
53 WILKINSON, Carl. VICE Squad. [online]. Březen 2008 [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: 
http://www.guardian.co.uk/media/2008/mar/30/pressandpublishing.tvandradioarts 
 
54 viz. Obrazové příloha č.3 
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Námět filmu byl pro VICE velmi typický - informovat o vážných věcech odlehčenou 

formou. Metal, hudba, která se postupně šíří ze Západu do celého světa díky 

postupujícímu vlivu globalizace a informačních technologií, tu pro západního, mladého 

diváka zafungoval jako prostředek identifikace s celou tématikou. V arabském světě 

film způsobil pozdvižení, jelikož o pionýrech v oblasti undergroundových  hudebních 

žánrů v místních rigidních společnostech zvykem informovat. Film byl pozitivně přijat 

na světových festivalech, i kritikou:  

„Zrovna vy chvíli, kdy jsem si říkal, že o válce v Iráku už bylo napsáno vše ze všech 

možných úhlů pohledu, přichází Heavy Metal v Bagdádu, fascinující dokument o jediné 

heavymetalové kapele v zemi, Acrassicauda.“55 

 

 

New York Times napsali: „Strhující výpověď o nutnosti kulturního vyžití a uměleckého 

vyjádření, a pozoruhodný vhled do situace Iráckých uprchlíků v Sýrii .“  56 

 

Úspěch filmu prokázal společnosti velkou službu a tvůrci se zapsali do povědomí na 

globální umělecké i dokumentárně-reportážní scéně. Film nakonec získal ocenění na 

mezinárodních festivalech v Berlíně, v Torrontu a na významném kulturním festivalu 

SouthXSouthwest v Americe.  

„Heavy Metal byl původně takový malý lokální příběh v časopise, na jehož příkladě se 

posléze ukázalo, jak může jedno téma ožít – v kinosálech na festivalech, online, 

v televizi, udělali jsme z toho celou ni hu. Ke dnešnímu dni je j vidělo mil iony l idí  - na 

tomto počinu jsme pochopili, jak obrovské může být naše publikum.“57 Vyjádřil se 

                                                
55  MOSETTI, Vanda. Heavy Metal in Baghdad [online]. Březen 2008. Dostupné z:  
http://www.nypost.com/p/entertainment/movies/item_ 
56 LEE, Nathan. How to Rock in Iraq. New York Times [online]. 2008Dostupné z: 
http://movies.nytimes.com/2008/05/23/movies/23meta.html?ref=arts&_r=1& 
 
57  DUNLEVY, Tcha. VICE knows no boundaries: With HBO 

show, iconic brand with Montreal roots can ‘say what we 
want to say, do what we want to do’. Montreal Gazette 
[online]. 2013 Dostupné 
z:http://www.montrealgazette.com/entertainment/movieguid
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Suroosh Alvi pro kanadský list Montreal Gazette.  

 

Tomáš Zilvar z české pobočky podotýká, že většina úspěšných příběhů, které Vice 

zpočátku filmoval, vznikaly jako reporáže pro tisk: „Dřív se časopis používal jako 

rešeršní základna pro témata, která se pak filmovala. Dnes už to video má tolik peněz, 

že mají  nezávislé teamy. A když je ta reportáž hodně dobrá, tak se tam pošle i fotograf a 

někdo z redaktorů to napíše. Ale je to považovaný za béčkovou žurnalistiku v tý 

korporaci.“ 

 

Z mediálního hlediska je to revoluční uvažování o žánru, formátu a způsobu distribuce. 

Film v době premiéry dokázal vydělat peníze a zároveň je dnes volně dostupný na 

vice.com, v podobě několika kratších epizod – přesně v duchu práce s internetovým 

obsahem i publikem. „Předčili jsme očekávání, dokázali jsme, že lidi se budou koukat 

na dlouhohrající dokumenty online – že na YouTube nemusí být jenom půlminutová 

videa kočiček a skateboardingu. Dokázali jsme, že dokážeme dělat kvalitní materiál, 

který lidi zajímá, nehledě na to v jaké podobě a na jakém médiu jim ho naservírujete.“58  

 

                                                                                                                                          
e/VICE+knows+boundaries/8170523/story.html#ixzz2TSy0zej
t 

 
 
58  DUNLEVY, Tcha. VICE knows no boundaries: With HBO 

show, iconic brand with Montreal roots can ‘say what we 
want to say, do what we want to do’. Montreal Gazette 
[online]. 2013 Dostupné 
z:http://www.montrealgazette.com/entertainment/movieguid
e/VICE+knows+boundaries/8170523/story.html#ixzz2TSy0zej
t 
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Heavy Metal v Baghdádu je zástupným příkladem toho, co se o přístupu Vice redakce 

ve světových médiích často říká: Totiž že je to „gonzo žurnalismus pro YouTube 

generaci“. 59  

 

 

3.5. Online marketing: sponzorované “vertikály” 

 

Vice si postupně vybudoval pozici společnosti, která se soustředí na vytváření 

původního, originálního a kvalitního video materiálu pro web. “Z perspektivy 

etablovaných mediálních společností, nejvýznamnější devízou Vice media nejsou jejich 

vzpurné, gonzo novinářské praktiky, ale jejich schopnost vydělávat peníze v éře 

internetu. Tento fakt, spolu se schopností zaujmout složitě uchopitelného mladého 

diváka z nich ničí předmět údivu tohoto odvětví”.60  

 

Zřejmě nejzásadnějším inovativním modelem, který VICE uplatňuje v oblasti online 

marketingu, je sofistikovaně propracovaná možnost sponzorovaného obsahu.  

Vzhled dnešní domovské stránky www.vice.com je na internetu unikátní – neobsahuje 

totiž jediný reklamní banner. Přesto 80% zisku společnosti pochází právě z online 

činnosti, oproti 20% na kterých se podílí tištěné materiál a další formy zisku – knihy, 

časopisy, hudební vydavatelství atd.61 Jak je to možné?  

 

Poznámka: Pro intence této práce nebudu příliš zabředávat do „newspeaku“ 

marketingové praxe, nastíním ale marketingovou strategii, jelikož právě zisky  

z reklamy poskytují společnosti Vice svobodu zpracování finančně náročných 

reportážních témat, která rozvíjení jejich globální úhel pohledu.  

 

                                                
59 Gonzo žurnalismus je specifický novinářský styl za jehož otce vává považován S. Thompson a jeho reportáž 
Kentucky Derby. V době psaní této práce má vice.com na svém webu reportáž nazvanou „Kentucky Derby...on 
Acid!“ a i jinde se zakladatelé VICE často hlasí k Thompsonově odkazu i k myšlenkám gonzo žurnalismu.  
 
60 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 
0028792X. Dostupné z: 
http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
61 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 
0028792X. Dostupné z: 
http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
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Od roku 2009 VICE uplatňuje model samostatných, ale těsně přidružených kanálů, 

zvaných „vertikály“. Z obrázku je patrné, že vertikály jsou přímou součástí stránek 

vice.com.  

 

 
   Detail:

 
Odkaz na samotné vertikály se nachází na horní liště domovské stránky. zdroj: Vice.com  

 

Vlaštovkou těchto vertikál je od roku 2010 „The Creators project“, jehož hlavním 

sponzorem je počítačová společnost Intel. The Creators obsahuje samostatný web a 

YouTube kanál, který má ke dnešnímu dni Přes 230 000 odběratelů a přes 25 milionů 

shlédnutí videí. V oficiálním popisu projektu stojí: Creators project oslavuje umělce-

vizionáře napříč disciplínami, kteří používají moderní technologie a inovativní postupy 

za účelem posouvání hranic uměleckého vyjádření.“ 62 

 

 

Na stránce se objevují jak články, tak dokumentární videa, která nejenom ukazují díla 

různých umělců, ale nabízejí i hlubší pohled do zákulisí tvorby, vysvětlují postupy a tím 

dostávají i edukativní charakter.  

Creators Project se věnuje hudbě, filmu, inovativním vizuálním postupům, digitální 

postprodukci atp.63  

                                                
62 zdroj: www.youtube.com/creatorsproject  
63 Jako příklad jmenujme třeba sérii krátkých videí o speciálních efektech ve filmu „Divoká stvoření 

jižních krajin“, který v roce 2012 získal několik nominací na ceny Americké filmové akademie i na 

filmovém festivalu v Cannes. Z hudební sféry se tento kanál například aktuálně věnuje v deseti epizodách 

přípravám nové desky elektronického hudebního uskupení Daft Punk, která je očekávaným počinem roku 

2013 podle mnoha hudebních médií.  
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Přínosem tohoto kanálu tedy je hloubkový a takřka odborný přístup k pomyslně 

„okrajové“ kulturní žurnalistice, zaměřené na méně tolik probádané nové oblasti 

kultury, jako je právě digitální umění. Nepíše se tu o tom, kdy jaký film vyjde, jestli je 

dobrý a kolik dostal cen, ale řeší se dopodrobna, jak se natáčel, jakých postupů bylo 

využito, proč atd. To vše formou, která  zaujme jak diváka-tvůrce z oboru, tak 

„pouhého“ fanouška. Projekt je tedy spíše komunitním komunikačním kanálem – autoři 

projektu na stránkách přímo vybízejí, aby se jim ozývali umělci a zapojili se. 64  

Za necelé tři roky fungování byl projekt již třikrát oceněn při udělování cen Webby 

Awards, cen udělovaných za „excelenci na internetu“ a za nimiž stojí Mezinárodní 

akademie pro Digitální umění a vědu (IADAS). Letos Creators project získal hlavní 

cenu v kategorii „Umění“. 65  

 

 

V případě Creators project tedy inzerent (Intel) platí Vice novináře, aby vytvářeli 

hodnotný a zajímavý obsah ze specifické oblasti (digitální umění), který bude atraktivní 

pro diváka, profesionála i amatéra, a který se k němu dostane zdarma.  

Vzhledem k tomu že je obsah v online prostředí, může se mu dostat kdykoli sekundární 

pozornosti, nezastarává a je to tedy pro inzerenta „dlouhodobá“ investice, převážně do 

image značky.   

 

Co je tedy nové na strategii online marketingu společnosti Vice je, že umožňuje  svým 

inzerentům, aby finančně podpořili celý projekt, v tomto případě celý online informační 

kanál. Inzerenti se tak stávají jeho spolutvůrci a mohou promlouvat i do jeho obsahu – 

                                                
64 Zdroj: thecreatorsproject.vice.com, 2013 

65 informace z www.webbyawards.com: V letošním ročníku Webby awards měla společnost Vice 7 
nominovaných projektů: těsně za dalšími společnoastmi a médii (Nike (17) Google (12), HBO (12), The 
New York Times (12), NPR (10), BBC (10), TED (9), UNIQLO (8) Pitchfork (7) VICE Media (7)) 
Nominované byli jednotlivé reportáže či série. V kategorii Online film&Video: série VICE News a 
samostatná reportáž „Mexicko Mormonská válka“. Dále byl nominován v kategorii Nejlepší osobnost na 
internetu/Moderátor Eddie Huang – moderátor gastro-série „Fresh Off the Boat“. Creators project byl 
nominován hned ve třech kategoriích: Online film&video Entertainment, Websites: Art a v sekci „ 
Interactive Media and Advertising: Branded Content: The Creators Project. A v kategorii Online 
Film&Video: Experimental&Wierd byl nominován film „The Carp and the seagull“. Od roku 2011 
obdržela společnost VICE ve Webby Awards 6 absolutních vítězství v různých kategoriích, 8 
neproměněných nominací a 13 zvláštních zmínek buď ve veřejném hlasování, nebo speciální zmínku 
poroty.  
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respektive se na vytváření obsahu spolupodílet. Není to skrytá reklama, je to naprosto 

přiznané sponzorství, kterému se tu ale říká honosněji: „partnerství“.  

 

Hlavní marketingový stratég Vice a šéf přidružené reklamní agentury Virtue, se nechal 

slyšet, že sponzoring dostal nádech „sprostého slova“ v marketingových vodách. „Být 

sponzorem znamená plácnout někam svoje logo a nepřemýšlet strategicky. Namísto 

toho, sponzorovaný obsah by měl přinášet něco opravdu svěžího – opravdovou kreativní 

kolaboraci mezi námi a naším klientem.“ 66 

Výsledkem je, že značná část dnešního obsahu online platformy vice.com se zdá být 

zvláštním hybridem editorského obsahu a reklamy, není přitom ani jedním z toho, ale 

něčím „mezi“. Tento přístup nicméně umožňuje společnosti vytvářet původní a 

originální obsah a distribuovat jej svému publiku zdarma – neskrývají přitom, že jim to 

umožňují právě finanční prostředky jejích partnerů.  

„Partneři mohou zaplatit vznik celé video série, která by tematicky doplňovala image 

jejich společnosti. Například firma Northface, vyrábějící oblečení pro outdoorové 

sporty nedávno sponzorovala video sérii s názvem „Far Out“, ve které redaktoři teamu 

Vice navštěvují lidi žijící v nejvzdálenějších koutech planety.“ 67 

 

Dalšími VICE vertikálami jsou:  

 

MOTHERBOARD (Online magazín a video kanál od r.2009)  

Projekt sponzorovaný počítačovou společností DELL. „Motherboard se věnuje 

informování o průsečících v oblasti vědy, techniky a lidské činnosti. Liberálně se zabývá 

politikou, uměním, sexem, drogami, válkou, designem, přírodou, vesmírem historií i sci-

fi.“68   

 

NOISEY (Online magazín a video kanál od r. 2010) 

                                                
66 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 
8. ISSN 0028792X. Dostupné z: 
http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
67 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 
8. ISSN 0028792X. Dostupné z: 
http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
 
68 motherboard.vice.com, 2013 
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Vertikála podporovaná rovněž společnostmi Intel a Dell. “Noisey je video platforma pro 

objevování a dokumentévání nejtalentovanějších nastupujících muzikantů věcech žánrů 

a po celém světě. Kurátorováno lidmi z VICE, stánka se věnuje kapelám a hudebním 

scénám ve více než deseti zemích světa.” 69  

 

THUMP (online magazín a videokanál od roku 2013)  

“Thump kanál zkoumá z globálního pohledu taneční hudbu a kulturu s ní spojenou. 

Nabízí originální video série, dokumenty, hudební videa, exkluzivní dj sety, večírky a 

sponzorovaný obsah. Jednou ze zásadních sérií je Sub.Culture, která bude objevovat 

zákoutí undergroundových klubových scén po celém světě, pilotní díly představí 

undergroundovou taneční scénu Brooklynu“ 70 

 

FIGHTLAND (online magazín a videokanál od r. 2013)  

„Fightland vypráví příběhy týkající se dnešní podoby Mix Martial Arts: expandující a 

vyvíjející se kultura, kde bojovníci obětovávají svou krev a těla se sdíleném hledání 

pravé podoby tohoto umění.“71  

ECOMAGINATION (sponzorovaná video série, od r. 2011) 

„Série Ecomanigation by měla být sponzorována americkou společností General 

Electric a nese stejný název jako probíhající reklamní kampaň společnosti. Vice bude 

pro společnost natáčet cca. 8 minutová krátká video s environméntální tématikou 

s čtrnáctidenní periodicitou.“ 72 

 

ALL THE WRONG PLACES (sponzorovaná video série, od r. 2011)  

                                                
69 noisey.vice.com, 2013  
70 HAMPP. Exclusive: Vice, Recreation Worldwide Discuss Debut of New EDM Vertical 
THUMP. Billboard[online]. 17. dubna 2013 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: 
http://www.billboard.com/biz/articles/news/branding/1558422/exclusive-vice-recreation-worldwide-discuss-debut-of-
new-edm 
71 http://fightland.vice.com/about 
72 VEGA, TANZINA. Vice Media to Expand Offerings of Video Entertainment on Its Site. The New York 

Times [online]. 2013 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: 

http://www.nytimes.com/2011/09/15/business/media/vice-media-to-expand-video-content.html 
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„Série zaměřená na dobrodružné cestování, sponzorována automobilovou společností 

Mini, elektrotechnickou firmou Toshiba a módní značkou New Era, vyrábějící kšiltovky. 

Štáb by měl navštívit země jako je Peru, Švédsko nebo Japonsko.“ 73 

S rostoucím počtem vertikál samozřejmě rostou i finanční prostředky společnosti Vice. 

Shane Smith se do médií vyjádřil, že experiment s Motherboard a The Creators 

projektem ukázal společnosti, že toto je směr, kudy se obsah na internetu bude ubírat – 

směrem k vytváření separovaných platforem pro úzce zaměřený obsah cílený na přesně 

stanovené publikum. 74 

 

3.6. Syndikace obsahu: Partnerství s dalšími médii  

 

Další významnou strategií společnosti VICE je uzavírání volných partnerství s různými 

médii, za účelem šíření jejich obsahu. Tento přístup se společnosti osvědčil už od 

partnerství s MTV, které, jak bylo zmíněno výše, začalo v roce 2006 dohodou o investici 

do spuštění online kanálu VBS.TV.  

 

Od té doby připravoval Vice speciální video sérii exkluzivně pro MTV, zaměřenou na 

klasicky podle Vice odlehčené reportáže z nejrůznějších oblastí lidské činnosti a názvem 

VICE GUIDE TO EVERYTHING. Série se vysílala na americkém kanálu MTV v roce 

2010 (od té doby je rovněž ke shlédnutí na webu MTV, ačkoli přístupná pouze ve 

Spojených státech). Sérii se dostalo velké pozornosti, ohlasu i kritiky v médiích, která si 

začala všímat rostoucího vlivu „zlobivé“ společnosti Vice.  

 

To byl však stále pouze předvoj pro jedno z klíčových partnerství – dohodu 

s významnou televizní společností CNN, podepsanou generálním manažerem 

                                                
73 VEGA, TANZINA. Vice Media to Expand Offerings of Video Entertainment on Its Site. The New York Times 

[online]. 2013 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2011/09/15/business/media/vice-media-to-

expand-video-content.html 

74 VEGA, TANZINA. Vice Media to Expand Offerings of Video Entertainment on Its Site. The New York Times 

[online]. 2013 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2011/09/15/business/media/vice-media-to-

expand-video-content.html 
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internetové stránky CNN.com, Kennethem Estensonem. Od. Roku 2010 tedy Vice 

poskytuje CNN video materiál reportážního či zpravodajského charakteru, který je 

prezentován na jejich stránkách pod záložkou cnn.com/vice. Toto byl moment, kdy se 

společnost definitivně přeorientovala z drzého magazínu na středně velkého a 

důležitého hráče světového mediálního prostředí.  

 

Na stránce CNN.com, kde se nachází Vice obsah čteme: „Team CNN zaujala 

žurnalistika, jak ji dělá Vice, nezávislá mediální společnost sídlící v Brooklynu. 

Reportáže produkované teamem Vice reprezentují velmi transparentní přístup 

k žurnalistice, nechávají svého diváka nahlédnout do zákulisí a sdílí s ním každý krok 

reportážního procesu. Věříme, že tento ojedinělý přístup stojí zato, abychom ho s Vámi, 

našimi čtenáři, sdíleli.“ 75 

 

Michal Nanoru tento přístup vidí s rezervou: „Celé je to prorostlé zdáním autenticity. 

Od fotek až po to, jakým způsobem dělají ty reportáže – jak zdánlivě vidíme do zákulisí 

a jezdí s malým štábem, všechno je natáčené z ruky a vidíš zdánlivě všechno, co tam ten 

„reportér” dělá. Takže to působí autenticky, ale samozřejmě je to jenom šalba! Všechno 

je to jenom konstrukt. Je to úplně stejně vymyšlené a stejně tak tomu něco chybí, jako 

tomu je u zpráv na CNN.  

Vice jenom mluví řečí, která je mladým lidem bližší. Která se zdá být méně 

vykonstruovaná, ale přitom je vykonstruovaná úplně stejně jako řeč jiných médií. Oni 

jsou, dobře, formálně trochu větší pankáči, nechávají to trochu víc být, ale současně si 

myslím, že jsou hodně kontrolovaný a dobře vědí, co dělají.“ 76 

 

A stejně transparentní jako vzkonstruovaná je i všudypřítomná marketingová strategie 

firmy Vice: „Řadí se nám přede dveřmi největší světové společnosti a chtějí s námi na 

něčem spolupracovat“ řekl tehdy Shane Smiths novináři The New York Times, který 

zpracovával jeho portrét jako party-boye dorůstajícího ve vlivného CEO:  

„Pan Smith se ocitá ve dvojí pozici – pro jeho čtenáře, milovníky večírků, ošuntělých 

džín a ležérních slunečních brýlí, je pořád něco jako hlas jejich příliš cool generace. A 

naopak, pro zbytek korporátní Ameriky se stává prostředníkem, jak tuto cílovou skupinu 

                                                
75 http://www.cnn.com/SPECIALS/vice/ 
76 Viz. příloha 1 
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zasáhnout.“ 77 Podobně se o Smithovi vyjádřil spolupracovník režisér Spike Jonze, 

když řekl, že Shane je pořád ztělesněním drzého étosu firmy Vice, ale zároveň je to 

velmi dobrý businessman, který se dokáže otočit na podpatku a prodat tu  drzost 

chlápkům v oblecích. 78  

V návaznosti na tento pro Vice velký krok se profily Shane Smithse a společnosti Vice 

objevili i v The Financial Times, Sunday Times a několika dalších amerických 

společenských magazínech. 

 

A opravdu to jsou zřejmě osobní obchodní schopnosti, šarm a kuráž, co dostává 

zástupce VICE jednou nohou v teniskách až do dveří důležitých zasedacích místností. 

Otázkou totiž zůstává, co je hlavním přínosem tohoto partnerství pro samotnou CNN a 

zda si opravdu pozorně prohlídli ostatní obsah stránek vice.com, na které nyní odkazují? 

Na těch totiž často nalezneme nejenom kontroverzní materiál, ale i takový, který se 

docela liší od názorového vymezění CNN.  

Záložka s Vice obsahem se na stránkách cnn.com nachází v sekci „World“ a mezi 

mnoha jinými speciálními sekcemi a blogy  není moc dobře viditelná.  

Kromě toho, že si cnn může na svůj web umístit několik novinářsky progresivních, 

investigativních videí, ze strany CNN je to z části spíš opět budování image – 

partnerstvím s Vice se staví do pozice firmy, která rozumí mladým lidem a jejich 

potřebám. VICE z tohoto partnerství každopádně vyšel se zvučným jménem do svého 

portfolia partnerů.  

 

Tohoto překotného vývoje si začali všímat i původní čtenáři a fanoušci média – ta cool 

mládež, GEN Y – a ne vždycky jej přijímají nadšeně. Vice publiku začalo docházet, že 

Vice v podstatě prodává právě je samotné – tvrdíc inzerentům, že má exkluzivní vliv na 

tuto generaci. Mnozí se od média odvrátili, ale kritika nikdy nebyla zcela jednoznačná, 

především kvůli stále se zvyšující kvalitě video produkce, která by bez všech těchto 

korporátních peněz asi těžko vznikala. 

 

                                                
77 WILLIAMS, ALEX. UP CLOSE WITH A Wild Man Grows Up (Just Enough). The New York Times [online]. 
2010[cit.2013-05-24].Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/2010/08/19/fashion/19upclose.html?pagewanted=all&_r=0 
78 WILLIAMS, ALEX. UP CLOSE WITH A Wild Man Grows Up (Just Enough). The New York Times [online]. 
2010 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/2010/08/19/fashion/19upclose.html?pagewanted=all&_r=0 
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obrázek4: údaje o cílové skupině z Vice mediakitu 2013, viz příloha  

Když se Vice loni dostal do sporu s novinářem Davidem Carrem z New York Times 

(konflikt je součástí dokumentárního filmu Page1) v komentáři pod scénkou na 

Youtube, kde se příslušníci navzájem urážejí se uživatel „ah1998“ vyjádřil:  

„Lidi z VICE jsou korporátní blbečci. Každý, kdo si myslí, že je to hlas mládeže je úplně 

mimo. Prosím, Vice jsou vždycky byli senzacechtiví blbečci, kteří chtějí jenom vydělávat 

peníze. Vice je jenom urážlivý a dehonestující vůči všemu a lidé to mylně považují za 

„mládežnický“. Paktujou se se CNN a mají vlastní reklamku, lidi, proberte se!“ 79 

 

Vlivný newyorský společenský generační web Gawker.com80 rozebírá počiny 

společnosti Vice na svých stánkách celkem často. V souvislosti s tímto výnamným 

krokem vydal obsáhlý článek s titulkem: Co znamená partnerství CNN/VICE pro 

hipstery, média a zpravodajství. 81  Reportér Foster Kamer si všímá několika  aspektů 

proměny média, článek dosáhl velké čtenosti, i vášnivých reakcí v diskusi pod ním.  

 

                                                
79 komentář k videu dostupný z http://www.youtube.com/watch?v=iLmkec_4Rfo 
80 FOSTER, KAMER. What the VICE/CNN Partnership Means for Media, Hipsters, and News. [online]. 2010 [cit. 

2013-05-24]. Dostupné z: http://gawker.com/5455882/what-the-vicecnn-partnership-means-for-media-hipsters-and-

news 
81 FOSTER, KAMER. What the VICE/CNN Partnership Means for Media, Hipsters, and News. [online]. 2010 [cit. 

2013-05-24]. Dostupné z: http://gawker.com/5455882/what-the-vicecnn-partnership-means-for-media-hipsters-and-

news 
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Kamer se hned v úvodu článku přiznává, že vždycky byl fanouškem Vice: „pro jejich 

drsnou prózu, odlehčené přeskakování z nekultivovaného obsahu na intelektuální, pro 

jejich schopnost rozpoznat duch doby pro mládež po celém světě, lépe než jakákoli jiná 

významná mediální společnost v současné Americe. Ale to neznamená, že také nejsem 

víc než ochoten poukázat na skutečnost, že VICE již dlouho opouští své skromné 

punkové kořeny...” 82  

Takto se dá říct, vnímá posun Vice nejenom autor článku, ale značná část jeho původní 

cílové skupiny. Nutno dodat, že se cílová skupina s podobnými kroky, jako je 

partnerství se CNN, také zvětšuje, rozrůzňuje a v neposlední řadě, stárne.  

Dále Foster v článku rozebírá jednotlivé kroky, které Vice podniká ve své expanzi.  

Vyzdvihuje přitom několik zásadních momentů, například:  

• Vice má vlastní reklamní agenturu VIRTUE, která dělá kampaně pro vlivné 

klienty a generuje celému konglomerátu značnou část zisků.  

• Začíná najímat profesionály z oblasti managementu komunikace, kteří dokonce 

dříve pracovali v politické sféře. Kamer tím podkládá tvrzení o 

neoddiskutovatelném posunu společnosti do seriózních mediálních vod. 83 

• Vice poslední dobou proniká do vlivných médií – ať už s profily jejich 

zakladatelů-manažerů (Sunday Times, New York Times, The New Yorker, 

Financial Times atd.) nebo s články o vývoji společnosti. Kamer napadá vedení 

Vice z úlisnosti vůči těmto médiím.  

                                                
82 FOSTER, KAMER. What the VICE/CNN Partnership Means for Media, Hipsters, and News. [online]. 2010 [cit. 

2013-05-24]. Dostupné z: http://gawker.com/5455882/what-the-vicecnn-partnership-means-for-media-hipsters-and-

news 
 
83  New York Post o tomto kroku napsali: „Vice najímá politické profesionály do svého 
teamu. Mladá mediální společnost z Brooklynu, která se nedávno rozrostla o online 
video kanál zaměstnala Alexe Detricka, bývalého tiskového poradce státního zástupce 
Andrew Cuomo, jako svého ředitele komunikační strategie. Kate Albright-Hanna, která 
řídila video kampně v prezidentské kampani pro Baracka Obamu se má stát novou 
šéfkou pro online video sekci a nová média. Současný tiskový mluvčí společnosti se 
k tomu vyjádřil: „Nechodili jsme do žádných novinářských škol, nezajímají nás 
průzkumy trhu, vymýšlíme si svá vlastní pravidla za pochodu. A toje možná důvod, proč 
pro nás chtějí všichni pracovat“ in Squares welcome. New York Post: Page Six [online]. 27. 
září 2009 [cit. 2013-05-19]. Dostupné z: 
http://www.nypost.com/p/pagesix/squares_welcome_ySLRfKZhtjk8hUPRfvhyvL 
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• Kamer vytýká Vice, že se chová arogantně vůči své konkurenci, stránce 

streetcarnage.com, kterou založil Gavin McInnes, někdejší zakladatel Vice po 

svém odchodu v roce 2008. 84 

• Polemizuje s faktem, zda Vice mohl utratit 250 000 Dolarů za oslavu 15ti let od 

založení v době, kdy většina médií spíše šetří. (Divokému průběhu velkolepé 

oslavě v Brooklynu pak věnuje Gawker.com několik dalších článků.)  

 

Kritika na stránkách gawker.com, jakkoli vždy obsahuje i obdivné odstavce, rezonuje 

silně především proto, že je to médium velmi podobné povahy, čtené přibližně stejnou 

věkovou a cílovou skupinou. Někteří redaktoři gawker.com dokonce pracovali pro Vice 

a naopak. Redaktoři se tedy dostávají k exkluzivním informacím a svojí kritikou 

nastavují Vice zrcadlo velmi zpříma.    

 

Zastavme se ale u zmíněného „opouštění punkových kořenů“ média. Michal Nanoru 

vidí věc následovně: „Jejich úspěch je úspěch celé velké demografické skupiny a jim se 

podařilo, aby je akceptovali velcí hráči. V principu nejsou zas tak jiní než ostatní – z 

hlediska toho, jakým způsobem jednají s korporacemi nebo jak do své produkce 

zapojují zájmy někoho dalšího. Jenom to berou víc na lehkou váhu. Ale podnikatelská 

protřelost tam byla od začátku, už když Vice Shane Smith v Kanadě s kamarády 

zakládal.“  

  

Faktem je, že v podobném duchu se pod článkem vyjadřují v komentářích i někteří 

čtenáři. „Oni ale nastoupili na scénu v době, kdy ta dichotomie mezi mainstreamem a 

alternativou – z hlediska hodnot, ne z hlediska velikosti – už ztratila smysl. Od začátku 

byli prorostlí marketingem a současně měli jiný pohled. Neměli jiné hodnoty, co se týče 

vztahu k reklamě, ke kapitalismu nebo k penězům v žurnalistice, ale měli jenom jiný 

pohled na to, jak dělat reportáž.“ Říká k tomu Michal Nanoru.  

 

                                                
84 FOSTER, KAMER. Vice vs. Street Carnage: Hipster Media's Battle Produces Draconian Non-Competes. [online]. 

2010 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://gawker.com/5358130/vice-vs-street-carnage-hipster-medias-battle-

produces-draconian-non+competes 
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V podobném duchu se ale tou dobou o VICE píše i ve vážnějších kruzích a rozebírá se, 

co takové partnerství znamená pro povahu mainstreamového mediálního proudu.  

Debata se točí především kolem faktu, že ačkoli si CNN vybírá na své stránky pouze 

reportážně-zpravodajský obsah, který považuje za kvalitní, součástí dohody je přímý 

odkaz ze stránek CNN.com na VBS.TV, kde divák narazí i na mnohem méně seriózní 

obsah – mnohdy se sexuální, drogovou či kriminální tématikou, který místy sklouzává 

až na úroveň bulváru.  

 

Mediální komentátoři si tedy všímají, že tento fakt CNN nijak nevadí – a právě v tom je 

spatřován citelný posun, dokonce jistá známka opravdové krize seriózních médií, za 

které je CNN obecně považována. Přitom si kladou otázku, zda pravou motivací pro 

partnerství s Vice je pro CNN.cz možnost přebírání zajímavého obsahu zdarma, který 

by třeba sami neměli možnost vyrobit (ať už co do finančních prostředků, či 

„kreativity“), nebo spíše snaha o omlazení image společnosti, právě skrze partnerství 

s tímto mladistvým médiem. Ta otázka zůstává otevřená, je však jasné, že jde o jakýsi 

precedens v americkém mediálním prostředí. Nanoru, který svého času žil v New Yorku 

to reflektuje:  „V tom americkém kontextu velkých médií jsou opravdoví profesionálové. 

Ten rozdíl je docela zásadní – jak se chovají, jaké mají etické kodexy, jak je složité se do 

té organizace dostat a něco tam udělat. Je tam třeba dost jasně daná hierarchie, musíš 

vystudovat určité školy, všechno je to velice  formalizované. Profesionální žurnalistika 

tam má nějakou jasnou podobu a její svět je dost neprostupný. A v tomhle kontextu to, 

co dělá Vice, působí dost svěže. 

 

Článek Fostera Kamera končí příběhem z prostředí amerického populárního seriálu 

Clueless, kde se mužská a ženská postava (oba v tanagerském věku) hádají o dálkový 

ovladač na televizor. On se chce koukat na CNN, ona na MTV. „Ta scéna měla 

ilustrovat dva odlišné typy amerických teenagerů: jeden se zajímá o společenské dění, 

druhý spíše o kulturu. Je zarážející, kolik se toho může změnit za 15 let. MTV je dnes ze 

hry, se svými trapnými pořady pro přerostlé čtrnáctileté, nicméně sponzorovala vznik 

VBS.TV – a ta dnes zase uzavírá partnerství se CNN.“ 85 

                                                
85 FOSTER, KAMER. What the VICE/CNN Partnership Means for Media, Hipsters, and News. [online]. 2010 [cit. 

2013-05-24]. Dostupné z: http://gawker.com/5455882/what-the-vicecnn-partnership-means-for-media-hipsters-and-

news 
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V roce 2011 do společnosti přišla další investice 50 milionů dolarů od nového investora 

Raine Group a reklamního konglomerátu WPP group – v pozadí vyjednávání byl opět 

Tom Freston, který do Vice přišel z Viacom/MTV. Jeden z investorů komentoval, že 

tento krok znamená příležitost zmenšit propast mezi starými a novými médii. „Stará 

média jsou stále velmi důležitá a vlivná. Nová média a sociální sítě jsou atraktivní 

především pro jejich rostoucí potenciál v budoucnu. Na VICE je fajn, že je to médium 

budoucnosti a zároveň už teď je velmi výnosné.“ 86 

 

Ve stejném roce společnost ohlásila, že aspiruje na další rozšíření svých distribučních 

kanálů o strategické a vlivné mediální partnery jako je britský deník The Guardian, 

americké internetové médium The Huffington Post, čínský web Renren, Terra v Brazílii 

a Australian Broadcasting company. 87 Z těchto zatím úspěšně běží jen partnerství s The 

Guardian na webové záložce guardian.co.uk/vice.  

 

V Českém prostředí tou dobou začali zástupci lokální pobočky Vice vyjednávat o 

partnerství se serverem IHNED.cz. (podrobněji v kapitole 5)   

 

 

 

3.7. Marketingová divize média a další součásti impéria  

 

Je běžnou praxí, že média mají svá marketingová oddělení, která shání reklamu a tedy 

finanční prostředky na výrobu obsahu a provoz samotného média (pokud nejde o 

veřejnoprávní nebo grantově financovaná média).  

 

Ale už není tak běžnou praxí, aby médium mělo svoji vlastní kreativní agenturu, která 

reklamu pro své klienty nejen zprostředkovává, ale i na zakázku pomáhá vytvářet tak, 

                                                                                                                                          
 
86 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 
0028792X. Dostupné z: 
http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
87 VEGA, TANZINA. Vice Media to Expand Offerings of Video Entertainment on Its Site. The New York Times 
[online]. 2013 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2011/09/15/business/media/vice-media-to-
expand-video-content.html 
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aby byla zajímavá pro jejich publikum. Což je přesně funkce reklamní agentury 

VIRTUE, jež je od roku 2006 nedílnou součástí konglomerátu Vice média.  

 

Z pohledu inzerenta, který chce zasáhnout se svým zájmem mladé publikum je to 

výhodná forma spolupráce – jedna společnost mu nejenom poskytne prostor kde 

mladého čtenáře/diváka oslovit, ale rovnou i poradí jak. Vše pod jednou střechou. Vice 

média tak vydělávají na jednotlivých kampaních povětšinou rovnou dvakrát – na jejich 

produkci a následně na jejich šíření umísťování a) do tištěného časopisu b) na online 

video kanály, které společnost provozuje.  

  

Agentura přitom uplatňuje relativně novodobý koncept „sponzorovaného obsahu“.   

Jinými slovy, firma si nenechá na zakázku udělat krátký film o tom, jak je její výrobek 

báječný, ale zaměstná žurnalisty-kreativce, aby natočili zajímavé video o poutavém 

tématu, které má často velmi nepřímou anebo žádnou spojitost s činností této firmy. 

Firma se pak prezentuje jako partner vzniku takového videa, nikoli jako jeho přímý 

zadavatel. Celý koncept takového marketingu spadá do disciplíny „brandingu“ – 

budování značky. Ten má za cíl budovat zajímavou a inteligentní image firmy – protože 

image je to, co nakonec při nakupování u zákazníka rozhodne, kterou z nabízených 

značek upřednostní. 88  

 

Při úvahách o rostoucím vlivu reklamy médiích ve světě po druhé světové válce se často 

setkáme s tvrzením, že reklama pracuje s našimi sekundárními, či rovnou s falešnými 

„potřebami“. Moderní společenské teorie, které se zabývají reklamou, jdou dál za toto 

tvrzení, aniž by ho však popírali. Vycházejí z předpokladu, že všechny naše ostatní 

potřeby, kromě těch základních biologických, jsou ovlivněné společností, v níž 

vyrůstáme a žijeme. Společnost se dynamicky vyvíjí a s ní i potřeby jedinců v ní žijící: 

„Prokázat, že určitá potřeba byla u lidí stimulována marketingem/reklamou, tedy 

neznamená prokázat, že ta samotná  potřeba je falešná – ale že marketing a reklama 

významně přispívá k redefinici našich potřeb a hodnot.“89 

                                                
88 GORMAN, Lyn a David MCLEAN. Media and society into the 21st century: a historical 
introduction. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, str.79 . ISBN 14-051-4935-3. 
 
89 GORMAN, Lyn a David MCLEAN. Media and society into the 21st century: a historical 
introduction. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, str.80 . ISBN 14-051-4935-3. 
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Přijmeme-li na chvíli fakt, že Vice se stává světově významnou mediální společností 

pro mladé, jakousi online MTV Generace Y, na základě analýzy reklamy, která se 

v tomto médiu objevuje můžeme polemizovat o hodnotách cílové skupiny. Udává je 

reklama, nebo naopak oni udávají podobu té reklamy? Už na začátku 20. Století výrobci 

cigaret a jejich reklamní specialisté přišli s konceptem průzkumu trhu – nejdříve si 

zjistili, jaký je nejčastější typ jejich zákazníka a poté reklamu přizpůsobili takovým 

lidem na míru.90 Vice, potažmo agentura Virtue, se chová stejně.  

 

Michael Schudson, sociolog, teoretik a profesor žurnalistiky například tvrdí, že: „...dnes 

reklama obsahuje informaci, o níž její původce i příjemce ví, že je nepravdivá a také ví, 

že její obsah je většinou hodnotově prázdný.“91  

V dnešním světě reklamy se už téměř nikdo nepohoršuje nad tím, že reklama „lže“ a 

manipuluje – s tím se prostě počítá. Dobrá reklama, která má zaujmout i inteligentního 

mladého člověka má dnes hlavně dobře vypadat, pobavit a vytvářet image značce, nikoli 

jenom informovat o produktu a podporovat jeho prodej. V tomto profesním klimatu 

vzniká koncept „sponzorovaného“ obsahu v médiích – který bývá mylně zaměňován 

„placený obsah“. 92  

 

Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy v reklamě je značný. V médiích je běžnou praxí, že 

inzerent kromě jasně označené inzerce dostává navíc nenápadný, často neoznačený 

prostor v obsahu, jako tzv. „bonus“ za to, že vůbec inzeruje. V tomto případě inzerent 

platí za to, co novinář napíše či natočí. 

  

U sponzorovaného obsahu inzerent platí za to, že někdo napíše/nafotí/natočí něco 

originálního a zábavného. Inzerent se tu stává tím, kdo umožňuje, aby nějaký obsah 

vzniknul a ne tím, kdo primárně udává co má být obsahem sdělení.  Konkrétní podoba 

obsahu je předmětem dohody s redakcí, která má významné slovo.  

                                                
90 GORMAN, Lyn a David MCLEAN. Media and society into the 21st century: a historical 
introduction. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, 374p . ISBN 14-051-4935-3. 
 
91 GORMAN, Lyn a David MCLEAN. Media and society into the 21st century: a historical introduction. 2nd ed. 
Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009, 374p . ISBN 14-051-4935-3. 
 
92 Definice pojmu:  
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Relevantním příkladem takovéhoto partnerství jsou právě dvě pilotní Vice vertikály – 

Creators project a Motherboard. „Intell je sponzorem nejenom blogu, ale i kulturních 

událostí v duchu Creators project a jejich video dokumentace. Za poslední tři roky 

tohoto partnerství společnost zaplatila Vice desítky milionů dolarů ročně“ podle 

Deborah Conrad, marketingové manažerky Intell. A fakt, že jí zavolala reportérka The 

New Yorker, aby se na tento údaj zeptala do článku prý jenom potvrzuje, že to funguje.“ 
93  

 

Dalším příkladem takovéto spolupráce může být např. Projekt-kampaň „Creative30“, 

kterou Vice skrze Virtue agenturu vytváří pro společnost Volvo. Jedná se o tříminutové 

video dokumenty, které představují jednoho kreativního člověka ve svém oboru. Videa 

diváka seznámí např. s mladou umělkyní, nahrávající zvuky na Islandu, fotografem, 

nebo továrnou, kde vznikají na zakázku technicky náročná umělecká díla. Ani v jednom 

videu se nejezdí autem a nepadne slovo Volvo. Stejnou cestou se vydala i společnost 

Levis, pro kterou Virtue natáčí dokumenty z různých koutů Ameriky v rámci kampaně 

„We Are All Workers“, která má připomenout význam práce, speciálně v odvětvích 

typických pro ameriku jako je honáctví, lesnictví, automobilismus atd. Dokumenty jsou 

plné faktických údajů – nikoli o jeanech Levis, ale třeba nezaměstnanosti příslušníků 

kmene Navajo apod. 94 

 

Reklama má v médiích obrovskou moc – v podstatě je ovládá už desítky let. Bez příjmů 

z reklam by mohla existovat jenom veřejnoprávní média nebo ta, která by se uživila 

pouze z přímého prodeje obsahu svým příjemcům. To by byl těžký úkol i bez internetu, 

natož po digitální revoluci. Média a reklama se navzájem potřebují. S proměnou 

mediálního trhu, která přišla po masivním rozšíření internetu a stále trvá, se otvírají 

možnosti pro nové způsoby interakce těchto dvou elementů. Reklamní agentura Virtue 

společně s firmou Vice představují takovýto nový model. (Viz. Příloha grafy)   

 

                                                
93 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 

0028792X. Dostupné z: 

http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
 
94 VICE MEDIA. [online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: virtueworldwide.com/works 
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Nicméně, VICE má reklamní agentury hned dvě. Tou druhou je odnož ADVICE, která 

zprostředkovává výhradně online reklamu, výrobu a umísťování reklamních bannerů. 

ADVICE spolupracuje se stovkami „ručně vybraných tematických a vlivných blogů“ 

(z oblastí: umění a design, hudba, hry a technologie, životní styl) a tím pomáhá svým 

klientům zasáhnout až 100 milionů mladých, kteří hledají ten nejlepší mediální obsah na 

webu.95  

 

Reakce na business model, který Vice uplatňuje jsou bouřlivé a velmi se liší. Zastánci 

jej obdivují jako progresivní a inovativní, kritici tvrdí, že se Vice „zaprodal“ spojením 

reklamní agentury a redakce pod jednou střechou a že jeho redakční obsah se stává  

nevěrohodným. Vedení Vice to vidí jinak a čísla mluví rovněž v jejich prospěch: 

„Důvodem, proč je Vice dnes tak úspěšný je fakt, že máme prachy, abychom dělali 

projekty. Všichni okolo nás brečej, že nemaj‘ peníze na to poslat svoje novináře někam 

do zahraničí, aby pracovali na svých vysněných tématech. Točit dokumenty o 

bezdomovcích žijících v kanalizaci v Bogotě, o válce v Sýrii nebo o znečišťování 

Tichého oceánu prostě sakra stojí prachy. Každý kdo v mediální sféře říká, že nechce 

vydělávat vlastně říká, že nechce pracovat. Prachy dělaj média. Stejně jako prachy 

dneska vládnou všude.“96  

 

Ačkoli VICE tedy vzešel z kultury fanzinů, doopravdy si z ní ponechal jenom svéráznou 

drzost. Když například VICE rozesílal tiskovou zprávu o tom, že obdrželi velkou 

investici od reklamní společnosti WPP, její cynický titulek zněl: „Nejúspěšnější světový 

mediální mogul se spojuje se rostoucím mediálním impériem za účelem totální globální 

nadvlády“, a dále se v tiskové zprávě třeba dočteme: „mít tuto společsnot v zádech je 

jako přidělat si raketu na skateboard – buďte připravení na pořádnou jízdu“97. A 

podobnými excesy jsou v Brooklynu pověstní.  

                                                
95 VICE MEDIA. [online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: virtueworldwide.com/works 
 
 
96  WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 

0028792X. Dostupné z: 

http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
 
97 LATTMAN, PETER. Companies Play for Laughs in Press Releases. New York Times: Deal Book [online]. 2011 
[cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://dealbook.nytimes.com/2011/04/05/companies-play-for-laughs-in-press-releases/ 
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Nanoru to komentuje: „Vice je zin na křídě, mluví neformální řečí zinu, uvažuje 

bezprostředně jako zin, ale je placený korporací. Především je důležité, že jeho 

spolupracovníci nejsou profesionálové v tradičním slova smyslu.“  VICE dělají chytří, 

třeba i trochu arogantní lidé, kteří možná strávili mládí v metalových klubech a na ulici, 

spíš než ve studovně, přesto umějí dělat business: 

“Když děláš „zin“, nejsi svázaná takovými požadavky a předpoklady. Nemáš 

marketingové oddělení atd. A to si oni podle mě zachovali, tuhle svěžest, kterou ale 

dokázali dotáhnout do obrovských rozměrů. Ovšem s obrovským marketingovým 

oddělením.“ Pokračuje Nanoru a dochází k závěru: „To by ale nedokázali sami – 

umožnila jim to doba, která jim poskytla internet levné záznamové techniky, nestárnoucí 

publikum... To všechno se potkalo.“ 

 

 

3.7.1.Vice records a Vice books: hudební a knižní vydavatelství 
 

Součástí konglomerátu Vice média je i hudební vydavatelství Vice records, které 

zastupuje několik významných populárních kapel současné populární scény (The 

Raveonettes, Blac Lips, JUSTICE, Vybz Kartel atd.) a knižní vydavatelství. Obě divize 

jsou relativně podružné vydávání magazínu a produkce online videa, nicméně  

Logicky jejich činnost doplňují: „Vydavatelství zastupuje umělce, které se pak objevují 

na večírcích, které Vice pořádá a o kteří se objevují v jejich obsahu, magazínovém i na 

webu.“  

 

Hudební vydavatelství fungovalo do r. 2007 s firmou Atlantic Records, nyní od 2011 

Vice uzavřel partnerství s vydavatelstvím Warner Bros, zkušenější partner se stará  

produkci a Vice se soutředí na umělecký management, reklamu (skrze Virtue) a 

skauting. „Vice hledal, jak zúročit svlj nově nabitý vliv jako multimediální brand 

v oblasti zábavy, poté co představili úspěšný projekt The Creators project, MTV sérii 

Vice Guide to Everything a hudební kanál Noisey.“98   

 

                                                
98 HAMPP, Andrew. Vice Launches Three-Year Global Partnership With Warner Bros. Records. 
[online]. 22.11. 2011 [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: 
http://www.hollywoodreporter.com/news/vice-warner-bros-records-partnership-265031 
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Knižní vydavatelství má o něco menší váhu v současném nastavení společnosti. Nejvíce 

pozornosti se mu dostávalo v době, kdy vydávali první sérii fotografických    publikací 

rubriky Do’s and Dont’s, The VICE Photo Books nebo kontroverzní monografie 

fotografa Terryho Richardsona.  

K nejpopulárnějším fotografickým rubrikám na webu se dlouhodobě řadí tzv. 

Fotožumpa (v originále Photo Dumb), pro kterou editoři vybírají ty „nejdivnější snímky 

ze dna internetu“. 99  

 

„Lidé o nás stále přemýšlejí jako o magazínu a neuvědomují sí, že je to ta nejmenší část 

našeho businessu. V budoucnu bychom chtěli provozovat 7 nebo 8 globálních vertikál 

v partnerství s těmi největšími a nejlepšími značkami na světě.“100 Vyjádřil se letos 

v dubnu zakladatel Shane Smiths.  

 

3.8. Současná pozice VICE média  

 

Kromě toho, že společnost VICE letos odkoupila kultovní britský fashion magazín I-D a 

otevřela pobočku v Číně a Jižní Koreji, zažila společnost zřejmě nejcitelnější posun 

v tom, jak ji vnímají ostatní velcí hráči na globální mediální scéně. K tomuto posunu 

došlo díky premiéře exkluzivních video sérií VICE na kabelové televizi HBO.  

 

„Momentálně máme dva hlavní partnery, se kterými jednáme, HBO a tím druhým 

Google. VICE má teď tolik obsahu na Youtube proto, že za něj zaplatil Google, který je 

lídr v oblasti zdarma dodávaného obsahu – v podstatě nemá téměř žádné placené 

prémiové služby, jeho business model stojí opravdu jenom na reklamě.  

A naproti tomu je teď naším klíčovým partnerem HBO, kteří uplatňují přesně opačný 

pohled na obsah, než má Google – tedy že všechen obsah je placený.  

Ale oba jsou považované za jasně důvěryhodné partnery co se týče celkové budoucnosti 

médií.“ Komentuje současnou pozici Tomáš Zilvar z České mutace Vice.  

 
                                                
99 VICE MEDIA. [online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: www.vice.com 
 
100 VEGA, Tanzina. Vice Media to Expand Offerings of Video Entertainment on Its Site. [online]. 14.9. 2011 
[cit. 2013-05-21]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2011/09/15/business/media/vice-media-to-expand-
video-content.html 
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Série na HBO měla premiéru 4. května a je momentálně vysílána každý pátek od deseti 

hodin večer na placeném americkém kanálu HBO. Již v průběhu vysílání prvních dílů 

série byla dohoda mezi Vice a HBO rozšířena a počítá se s jejím pokračováním. Tento 

krok, nejen v americkém prostředí, výrazně posouvá společnost směrem k  obrazu 

„zpravodajského“ média. 

 

Série se skládá ze dvou až tří krátkometrážních dokumentů z různých koutů světa a o 

různých tamních společenských problémech. Hlavními hosty pořadů jsou zakladatelé 

Shane Smiths, Suroosh Alvi a dále mladí reportéři Ryan Duffy a Thomas Morton. Série 

se zatím věnovala například tématům jako jsou: dětští sebevražední atentátníci 

v Afghánistánu, politické násilí na Filipínách, „epidemie“ kouření v Indonésii, vzestupu 

fašismu v Řecku, ekonomické krizi ve Španělsku, následkům revoluce v Egyptě, 

nucenému vykrmování dívek v Mauretánské poušti, výstavbě „měst duchů“ v Číně, 

nebo problému seznamování čínských páru v důsledku politiky jednoho dítěte atd. Jde o 

globální témata která ale vždy mají nějaký zábavný aspekt – aˇuž se týká žen, sexu, 

násilí, drog nebo je to zkrátka jenom bizardní a extrémní příběh.  

  

 

Odborným poradcem pořadu je uznávaný myslitel, autor několika knih o současné 

geopolitické situaci světa a od r. 2010 editor magazínu TIME. Ten se v magazínu o sérii 

vyjádřil následovně: „Výzvou pro dnešní žurnalisty je přimět lidi, aby se zajímali o 

důkežitá světová témata. Vice přišel na metodu, jak to udělat namícháním koktejlu 

klasické novinařiny, ostrého postoje, humuru a zápalu“. 101  

Výkonným producentem pořadu je Bill Maher, ze společnosti Time Warner, která mj. 

vlastní právě CNN, HBO a TIME magazín a v poslední době spolupracuje právě 

s VICE. Maher v souvislosti s uvedením pořadu prohlásil, že dnes panuje obecné 

přesvědčení, že lidé se míň a míň zajímají o klasické zprávy a politiku, a speciálně 

mladí. Ale oni se zajímají, když jim to správně podáte.“102  

 

                                                
101  STEIN, Joel a Fareed ZAKARIA. Time. Time. 2013, roč. 181, č. 13, s. 46-46. DOI: 0040781X. 
 
102:  STEIN, Joel a Fareed ZAKARIA. Time. Time. 2013, roč. 181, č. 13, s. 46-46. DOI: 0040781X. 
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Pořadu se samozřejmě dostalo i kritiky, díky kvůli nízké míře zdrojování zmíněných 

informací, skandálních statistik vytržených z kontextu apod. Především na webu New 

York Times, se kterými nemá Vice zrovna nejlepší vztahy. Mike Hale ve své recenzi 

s titulkem „Přinášejí vám svět, tak trochu“ píše například: „Oči kterými se Vice na svět 

kouká jsou mužské, mezi pozdním mládím a ranným středním věkem, a jsou tak 

sebevědomě-gonzo-diletantské, přesně v duchu 21. Století, že Hunter S. Thompson by 

vyplyvnul cigáro.“  

 

Znělka pořadu začíná dramaticky, v rychlém střihu se střídají interiéry Brooklynské 

společnosti, zbraně, děti, oslavy, demonstrace...a hlas Shane Smitha k divákovi 

promlouvá: Svět se mění a nikdo neví, kam to spěje. Ale my budeme u toho, informovat 

o událostech, kultuře, politice a ukazovat vám absurditu celé dnešní situace. Toto je svět 

našima očima. Toto je svět podle VICE. 

 

Jakkoli senzacechtivě show může působit, na diváky evidentně zabírá. HBO nešetří 

chválou na sledovanost a důkazem toho je několik epizod, které HBO již přidala oproti 

původnímu počtu. Amerika netrpělivě čeká na epizodu, ve které Vice team přiveze do 

Severní Korey basketbalistu Dennise Rodmana, který se tam nečekaně skamarádí 

s jejím vůdcem Kim-Pyong-Unem (čímž způsobil skandál a postaral se o spolehlivou 

propagaci celé série). Ta původně měla mít 8 dílů, už teď je ale jasné, že jich bude více 

než 12 a k tomu se přidávají střihové „remix“ epizody. HBO to komentuje: Nemůžeme 

se těch Vice pořadů nabažit, proto jsme se rozhodli „fláknout vám jich do xichtu“ ještě 

pár“103 – a nelze si nevšimnout uvolněného jazyka, který jinak není pro HBO příliš 

obvyklý.  

 

S tímto partnerstvím i obsahem se tedy Vice posouvá zase o krok dál. „Statistiky, 

analýzy a kontext jsou jistě velice podstatné pro jakoukoli seriózní reportáž a 

porozumnění tématu. Ale okamžitý pocit prožitku a vyprávění v první osobě jsou stejně 

důležité – a přitom v současném americkém žurnalismu tak často chybí.“104 Napsal 

                                                
103 DINSMORE, Jef. HBO Series: Vice. [online]. [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: http://hbowatch.com/vice-
extended-additional-footage/ 

104 BYERS, DYLAN. New York Times Vs. Vice. Politico [online]. 2013 [cit. 2013-05-24]. Dostupné z: 

http://www.politico.com/blogs/media/2013/04/the-new-york-times-vs-vice-160955.html 
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v článku na blogu Politico s titulkem New York Times vs. Vice novinář Dylan Byers 

v reakci na zmíněnou negativní recenzi. Svůj článek zakončil slovy, že pokud si 

americký teenager bude chtít dohledat více údajů o kolonizaci Filipín, udělá to dnes sám 

pomocí Googlu. A VICE si bude moc připsat kredit za to, že jej k tomu podnítil.  

V souvislosti s sérií VICE.HBO převládá v mediální diskusi údiv nad svižně 

zpracovanými krátkými  reportážemi (jednotlivé segemty mají kolem 15minut) a 

zároveň názor, že se všemi nedostatky, které novinařina v podání VICE má, není 

v zásadě o nic horší než ta, kterou již dávno v éteru máme. 105 

 

„Vždycky jsme aspirovali na dělání autentického obsahu. Někdy to není vyžehlený, 

učesaný a dokonalý, ale doufáme, že je to upřímný. A když je to upřímný, lidé se s tím 

ztotožní. Podařilo se nám vytvořit něco, co je zčásti zpravodajství, zčásti zábava a zčásti 

nevím-co, ale když se to dá dohromady, vznikne něco, co v mediálním mainstreamu 

chybělo.“ Nechal se slyšet zakladatel Suroosh Alvi. „Vice je takový omnibus. Děláme 

věci o politice, drogách, sexu...ale pak taky děláme věci pro naše publiku, které dospělo 

a dospívá a série pro HBO je jednou z těch. Pořád je to VICE, vždycky jsme říkali, že 

budeme dělat chytré věci trochu nahlouple a naopak. Teď ale možná nastává čas, 

abychom dělali chytré věci chytře. Konečně.“ 106 

 

                                                                                                                                          
 
105 WIDDICOMBE, Lizzie. The Bad-Boy Brand. s. 9.,The New Yorker. New York, 2013, roč. 89, č. 8. ISSN 

0028792X. Dostupné z: 

http://www.newyorker.com/reporting/2013/04/08/130408fa_fact_widdicombe?currentPage=5 
  
106 DUNLEVY, Tcha. VICE knows no boundaries: With HBO show, iconic brand with Montreal roots can ‘say what 
we want to say, do what we want to do’. Montreal Gazette [online]. 2013 Dostupné 
z:http://www.montrealgazette.com/entertainment/movieguide/VICE+knows+boundaries/8170523/story.html#ixzz2T
Sy0zejt  
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Reportéři Shane Smith a Thomas Morton hosty pořadu Morning After, vysílaného na HBO vždy den po odvysílání 

epizody. Uprostřed Fareed Zakaria.   

 

Jeho slova potvrzuje o rozhovor, který nedávno dal prezident společnosti Vice Media 

Andrew Craighton americké online televizi Beet.tv na festivalu v Cannes:  

„Reakce [na VICE dokumenty] byly neuvěřitelně pozitivní pokud jde o sledovanost, 

zaujetí atd. Stejně tak pokud šlo o osobní reakce – mimo statistiky. Takže jsme si začali 

dělat i nějaké průzkumy a zjistili jsme, že globálně a v Americe obzvlášť lidi nevěří 

zdrojům každodenních zpráv a informace, které skrz tyto oficiální hlasy slyší su nich 

nijak nerezonují.“  

A dále v rozhovoru prozradil, že společnost má v plánu spustit, nejspíš ještě letos, 

plnohodnotný zpravodajský kanál, s novým uživatelským rozhraním, který by měl 

generovat 2000-3000 hodin obsahu ročně: „Momentálně mobilizujeme globální síť 

novinářů a přispěvatelů, kteří by s námi spolupracovali na podobných příbězích 

z celého světa. Chceme, aby naše zprávy mluvili hlasem, kterému publikum rozumí a 

naslouchá – skrze online video, které je dnes tak dostupnou technikou.“107 Vyjádřil se 

Craighton.  

 

 

 

 

 

                                                
107 viz příloha 1.4.  
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4 Obsahová analýza   
 

Jelikož se v celé práci soustředím na transformaci mediální společnosti VICE, do dnešní 

podoby „globálního online impéria“, ve stručné obsahové analýze jsem se zaměřila na 

současný internetový obsah domovských stránek vice.com. Tištěná podoba magazínu 

dnes hraje velmi malou roli v celé struktuře společnosti, proto z obsahové analýzy 

magazín úplně vynechávám a naopak, soustředím se na obsah webových stránek 

vice.com a Vice a kanálu YouTube.  

 

4.1. Metoda analýzy    

Vycházela jsem z předpokladu, že Vice byl od doby svého vzniku považován za 

okrajové médium, které se z velké části věnovalo marginálním kulturně-společenským 

tématům, a pokud se věnovali těm vážným, tak velmi osobně laděnými příspěvky 

jednotlivých novinářů. Tento obraz společnosti se dnes mění, jak dokazuji výše, a Vice 

se dnes stále více věnuje informování závažnějších globálních tématech s větší dávkou 

novinářské profesionality.  

 

Pro zkoumání těchto hypotéz jsem zvolila kvantitativní obsahovou metodu.108  

V jeden den (21. května 2013) jsem sledovala obsah všech národních mutací stránky 

Vice.com a zaznamenávala, o jakých kategorických tématech ten den informují a jak 

často se články napříč lokacemi opakují. 

 

Výzkumné otázky: 

 

1) Do jaké míry se podobají obsahy webů jednotlivých lokací?  

2) Jaký je podíl jednotlivých tematických kategorií na celkovém vzorku obsahu vy 

vybraném čase napříč národními mutacemi webu? 

3) Jaký je podíl jednotlivých tematických kategorií ve vzorku 100 

nejpopulárnějších vidí na Vice kanálu na Youtube? 
                                                
108 ČERVENKA, Jan, Priya PARMAR a Birgit RICHARD. Agenda-setting: teoretické přístupy: an 
international encyclopedia. 1. vyd. Editor Markéta Škodová. Překlad Vlado Paulíny. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, 87 s. Nové obzory (Jota), sv. 32. ISBN 978-807-
3301-514. 
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Tématické kategorie 

Pro účely vlastní analýzy jsem témata rozdělila do několika kategorií, které jsme volila 

na základě vlastního dřívějšího dlouhodobějšího pozorování obsahu média. 

Tematických kategorií jsem zvolila více, než Vice sám používá na svém webu ke 

štítkování článků.  

Zaměřila jsem se mj. i na četnost dvou specifických oblastí – informování o kauzách 

spojených s narkotiky a kauzách týkajících se reálií americké společnosti atd. 

 

Témata, kterým se Vice věnuje jsem tedy rozřadila do následujících kategorií: 

1) Zbraně  

2) Globální společenská témata/reportáže/investigace 

3) Sex/Erotika/NSFW  

4) Kultura/umění (hudba, film, divadlo, literatura, vizuální umění)  

5) Drogy 

6) Různé/nezařaditelné/mikropříběhy/zábava 

7) Věda/technika 

8) Americká sociální realita 

9) Zločin 

10) Sport 

11) Cestování  

12) Krátké filmy  (vlastní tvorba Vice films) 

13) Jídlo 

14) Ekologie/příroda 

15) Móda 

16) Fotografie/fotožurnalismus 

17) Sponzorovaný obsah (videa náležející k jedné z Vice tematických vertikál) 

 

Cíl analýzy   

Cílem analýzy bylo ověřit, zda platí hypotéza:  

Díky stále serióznějšímu obsahu momentálně mění mediální obraz společnosti VICE, 

z obrazu generačního „drzého“média v médium, serióznějšího, zpravodajského 

charakteru. 
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4.2. Výsledky analýzy, odpovědi na zkoumané otázky: 

• Jak moc se podobají obsahy webů jednotlivých lokací?  

Podrobné výsledky analýzy jsou znázorněny v grafu, v příloze č. 7 

Stučně:  Přes  společností deklarovaný  zájem na  zpodobglobální  syndikace 

obsahu na jednotlivých jazykových mutacích webu se nadá plošně říci, že by 

si stránky byly obsahově výrazně podobné.  

Ve  Španělsku  a  Mexiku  se  například  web  obsahově  podobá  spíše 

kulturnímu  periodiku,  převládají  články  o  hudbě   a umění a fotografii. Ve 

Francii a Itálii zase výrazně dominují zpravodajské pořady,   které zase úplně 

chybí na Ruské mutaci apod.  

Celkové tématické vyznění různých jazykových mutací se výrazně liší.   

 

Závěr: Jelikož obraz a charakter média je v každé zemi natolik odlišné, je 

těžké mluvit o jednotné identitě značky VICE. Záleží vždy výrazně na 

lokální redakci, jak svou pobočku pojímá a jakým obsahem ji plní.   

 

• Jaký je podíl jednotlivých tematických kategorií na celkovém vzorku 

obsahu (420článků) vy vybraném čase napříč národními mutacemi 

webu? 

• 24% Kultura, 23% Globální témata a reportáže, 19% různé/nezařaditelné 

• 14% fotografie, 4% cestování,  4% sex/ženy/nsfw 

• ostatní kategorie měly zastoupení 0-3% 
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• Jaký je podíl jednotlivých tematických kategorií ve vzorku 100 

nejpopulárnějších vidí na Vice kanálu na Youtube? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další poznatky, vyplývající z analýzy:  

Témata stovky nejpopulárnějších videí na 
YouTube.com 

zbraně 
globální témata/reportáže 
sex/erotika/ženy/nsfw 
kultura 
drogy 
různé/nezařaditelné 
věda/technika 
americká spol. témata 
krimi 
sport 
cestování 
krátké silmy 
 jídlo 
ekologie 
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• Ze 420 zkoumaných online článků se jich 22 opakovalo na různých jazykových 

mutací s různou četností. Z toho se 13 týkalo vážnějších zpravodajských témat, 4 

spadali do kategorie „různé“, 2 příspěvky byly fotografického charakteru, 1 se 

zabýval jídlem a 1 uměním.  

• Z této statistiky vyplývá, že globální obsah má momentálně tendenci nabírat 

serióznější charakter.   

 

 

Seznam pravidelných online video sérií  

• Americana – „naše oblíbené kousky z naší oblíbené země“ 

• Art Talk – „rozhovory s našimi oblíbenými umělci“ 

• Epicly later’d – „se skejťáky o skateboardingu“ 

• Hi Shredability – „se surfaři o surfování“ 

• League of Two – série se dvojicemi muzikantů 

• Munchies – série o jídle  

• Motherboard – kanál o průsečíků vědy a lidského konání   

• Noisey – hudební novinky a zákulisí  

• Picture Perfect – „naši oblíbení fotografové při tvrdé práci“ 

• Powder and rails – o snowboardingu  

• Practice Space – z hudebních zkušeben  

• Rule Britania – oblíbené kousky ze staré země 

• Shot by Kern – zákulisí z fotografování našeho oblíbeného fotografa 

• Skate World – o skateboardingu  

• Soft Focus – s muzikanty nablízko  

• Spike Spends Saturdays... – soboty se Spikem Jonzem 

• The Creators Project – „celosvětová oslava kreativity“ 

• The Cute Show – „roztomilosti“ 

• VICE News – „co se děje tam venku“  

• VICE Guide to Everything – „ukazujeme vám absurditu dnešního světa“  

• VICE Guide to Film – „filmařina mimo Hollywood a hranice dobrého vkusu“ 

• VICE Guide to Sex – o sexu 

• VICE Guide to Travel – „Jezdíme tam, aby vy jste nemuseli“  
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• Tattoo Age – o umění tetování  

• Thumbs up! – Amerikou stopem s Davidem Choem 

• Toxic – jak si zničit planetu na mnoho způsobů 

• Uneven Terrain – objevování městských kultur napříč světem   

 

Poznámka: originální popisky tak jak jsou na vice.com uvádím kurzívou. Popis, který je 

jen těžko přeložitelný nahrazuji vlastním zkráceným vysvětlením obsahu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Česká mutace Vice magazínu  
 

Česká pobočka Vice média vznikla koncem roku 2010 a předcházelo tomu delší 

vyjednávání s americkou centrálou. O vydávání časopisu se zajímalo původně více 

subjektů, mezi nimi Michal Nanoru s Pavlem Turkem, tehdy redaktoři časopisů Živel a 

Hype, které vycházely u vydavatelství Xpublishing, vlastněného Tomášem Zilvarem.  

 

Xpublishing bylo v 90.letech hlavním vydavatelstvím, které se věnovalo publikaci 

lifestylových magazínů pro mládež různých subkultur:   

„Z mého podnikání velmi dobře fungoval X-MAG, který se vezl na generačním boomu, 

byl o taneční scéně, o hudbě a o večírcích. Začal v roce 1996 jako fanzin, v roce 1999 
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jsme s časopisem vydali první kazety, zjistili jsme, že to lidi zajímá, že tu hudbu tady 

žádné labely nevydávají a byli jsme také jedni z prvních, kteří tady vydali nosič CD 

k časopisu.“109   

Vypráví Tomáš Zilvar, dnes šéf východoevropské pobočky Vice. 

„V roce 2002-2003 ve svém vrcholu jsme vydávali 36 000 ks. Ta firma měla tehdy obrat 

kolem 70ti milionů korun. Ale bohužel jsem udělal chybu a byl jsem naivní a myslel jsem 

si, že se tady nastaví ty procesy jako na západě. Takže jsme přibrali Ultramix, Živel a 

rozjeli jsme HYPE. Ten měl jako vzor FACE magazín, nebo Dazed and Confused – 

tenhle typ britskýho Social&Style magazínu, kterej je zaměřenej na módu. HYPE zemřel 

na tom, že tady na to nebyl čtenář, nikdy se neprodalo víc, než 10 000ks a nebylo v něm 

tím pádem ani co říkat.“  

 

Pokusy o svébytnou žurnalistiku, kterou provozuje Vice magazín ve světě se objevovali 

právě už při vydávání Živlu a Hype magazínu, pod vedením Michala Nanoru: „Živel se 

za mého vedení v určitých ohledech Vicem inspiroval,. Hodně například v berlínském 

čísle. Moc lidí tu ten časopis neznalo a byli jsme určitě jedni z mála, kteří se tady tím 

v té době inspirovali. Ale až můj Hype byl pokus o Vice v českém prostředí. Vice pro mě 

byl tehdy důležitou inspirací – napodobovali jsme i konkrétní rubriky – třeba Do’s and 

Dont’s. Rubrik dělaných tímhle stylem tam bylo víc.“110 Podobně vývoj magazínu 

HYPE vidí i Tomáš Zilvar: „Tíhnul jsem k principu toho VICE, ale nedokázali jsme ho 

tady úplně vytvořit.“ 

 

Z rozhovorů, které jsem vedla s Tomášem Zilvarem i s Michalem Nanoru svorně 

vyplývá, že hlavní překážkou úspěšného fungování časopisů určených městské mládeži, 

je malá cílová skupina a potažmo i její malá kupní síla: „Tady prostě není žádné 

velkoměsto – a to tu dost chybí. To málo, co tu bylo, se během 20. století podařilo téměř 

kompletně odvézt do lágru, zdecimovat nebo vyhnat do emigrace. A nastěhovat sem 

místo toho venkovany.“ 111 

                                                
109 Příloha č. 1.2: Rozhovor se zakladatelem české pobočky Vice Tomášem Zilvarem  
 
110 Příloha č.1.1  
Konverzace s Michalem Nanoru o fenoménu Vice 
 
111 Příloha č.1.1  
Konverzace s Michalem Nanoru o fenoménu Vice 
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Mezi lety 2008-2009 se vydavatelství Xpublishing v souvislosti s nastupující krizí 

tištěných médií dostalo do problematické finanční situace a Tomáš Zilvar se rozhodoval 

o ukončení jeho provozu. Zhruba v té době mu ale zavolal z Londýna Andrew 

Craighton, dnešní prezident společnosti VICE, a nabídnul mu vydávání československé 

mutace: 

„Po deseti letech, jsem pak byl tak naštvanej, že jsem se na to chtěl vykašlat a rozhodl 

jsem se, že to pozavírám úplně. A v tu chvíli mi zavolal Andrew, že si mě vybrali, že by 

chtěli do východní Evropy, že mi pošle materiály a poslal mi balík časopisů. ... Já jsem 

Vice znal ze světa, z těch dřevních dob Vice – byly tam články jako rozhovory s lidma, 

který si právě zašukali, fotky Terryho Richardsona, kde byli mongoloidní děti, který měli 

na obličeji nastříkaný chlapský sperma a bylo to prostě úplně...radikálně skandální věc. 

... Vůbec jsem si tehdy neuměl představit, jak dělaj s tímhle nějaký business. Vůbec jsem 

to nechápal, jak je možný, že tam má dvoustránkovou reklamu Nike a vedle toho byly 

takovýhle fotky. Já jsem tehdy chodil do firem s uhlazenejma tématama a brand-

manažerky přede mnou utíkali, co zase Zilvar bude chtít. A to jsem chodil proti tomuhle 

s banálníma trapárnama. Tehdy byl ten časopis fakt Freestyle, protože když povolíš 

uzdu lidský fantazii, ona se rozjede. A tím, že to byl magazín zadarmo, tak se do něj 

mohlo dát fakt cokoliv. 

... 

Takže jsem mu zavolal zpátky a řekl jsem, že jsem skončil s papírovejma médiama. A on 

na to „přijeď do Londýna, my jsme MTV 21.století! To bylo v roce 2007-2008. ... A tam 

jsem cítil to nadšení, že tohle je to, co se bude líbit modernímu, mladýmu, městskýmu 

člověku“  

Vzpomíná Tomáš Zilvar na první kontakt a vyjendávání ohledně vzniku české mutace 

Vice magazínu. Přes počáteční šok se rozhodl to přecijenom zkusit: „Rozhodně to pro 

mě byl profesně krok, protože jsem věděl, že tady jinak nemám šanci dělat to, co chci. ...  

Takže jsem do toho šel, ale ta motivace byla hlavně ta, že jsem se mohl zapojit do toho 

mezinárodního Vice teamu. Samozřejmě stále na tom pracuju, teď už to je ale mnohem 

lepší.“ Popisuje vývoj situace Tomáš Zilvar.  

 

Tištěných magazínů v Čechách vyšlo pouze 5, z toho jedno fotografické číslo.  
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Redakce původně sídlila v centru Prahy a součástí jejího sídla byla i galerie, kde bylo 

možné pořídit Vice publikace a pořádaly se tu výstavy a večírky, v duchu fungování 

značky VICE ve světě. Záhy se ale ukázalo, že se vydavatelé s nástupem média, nebo s 

jeho povahou, úplně netrefili do správného času a prostoru:  

„Ten první časopis vlastně dojel na tu cílovku. Když jsme začali s časákem a děláním 

galerie, který měly za úkol nějak způsobem pomoct „scéně“, tý generace Y, aby se nějak 

prosadila, tak to ztroskotalo na tom, že tady ta generace Y jsou v českém podání totální 

socky.“ Komentuje Zilvar začátky Vice v Čechách:  

 

„Chtěli jsme dělat obsah, placenej reklamou, ale tady nikoho nezajímá cílovka, co nemá 

peníze. Na tom zařvalo i moje bývalý vydavatelství, že český mladý lidi jsou uncool, 

socky a marketingový manažeři v nich nevidí vůbec žádný potenciál. Navíc, za 

posledních 10let je klesající demografickej trend a ještě dalších 7 let bude – to 

znamená, že mladých je míň a míň a jsou marketingově absolutně nezajímavá cílová 

skupina. 

…  

„Hádali jsme se o to s tím vedením – my jsme na tom tratili a nemělo to budoucnost. Už 

tehdy jsme říkali, že se potřebujeme soustředit na videa. 

Byli jsme vlastně z jiných důvodů trochu průkopníci v tom, že jsme propagovali způsob 

šíření Vice bez tištěného média.“  

 

V roce 2011 tedy z ekonomických důvodů vyšlo poslední číslo česky psaného tištěného 

Vice magazínu a médium dále fungovalo už jenom ne webových stránkách 

viceland.com/cs 

 

„Vždycky když něco nejde, tak si říkáme jednoduchou poučku: „VICE je odpověď na 

zchátralý městský žívotní styl západní civilizace. A my tady nemáme ani ten městský 

životní styl, ani tu západní civilizaci.“ Komentuje rozhodnutí Tomáš Zilvar.  

 

 

5.1. Produkce a současná situace české mutace VICE  
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Z éry online produkce Vice Czech se dostalo několik článků místní produkce do 

globální verze  mutací magazínu – dvě fotosérie, jedna s tvorbou Miroslava Tichého a 

fotosérie „state sponsored voyerism“ složená z fotografií pořízených příslušníky STB 

v Čechách v 60.letech. Kromě toho vyšel ve světové mutaci i jeden text z pera Tomáše 

Zilvara a Pavla Čejky, rozhovor s výtvarníkem a kostymérem Theodorem Pištěkem.  

 

Od té doby se ale dvojice vydavatelů, Tomáš Zilvar a Pavel Čejka zaměřuje, podobně 

jako americká centrála, především na online videotvorbu a zásobení webových stránek, 

mezitím sloučených pod doménu vice.com, původním či překládaným obsahem. Kromě 

toho provozují, podobně jako v Americké centrále lokální kreativní agenturu Farmor 

films, pod jejímž jménem se věnují komerční i vlastní filmové tvorbě.  

Jedním z populárních článků na  webu  letošního roku byl například netradiční rozhovor 

s Karlem Schwarzenbergem, který vyšel pod titulkem „Rozhovor s jediným kandidátem 

na prezidenta, který zavolal, že s námi chce mluvit“. Rozhovor probíhal klasicky 

odlehčenou formou, takže čtenář se dozvěděl o Schwarzenbergově vztahu k ženám, 

punku nebo jeho reflexi současné mladé generace. Na Facebooku článek sdílelo  přes 

3500 lidí, což je celkem vysoké číslo na české online poměry.  

  

Návštěvnost stránek si momentálně vede lépe, než kdysi tištěný magazín: „ dnes to 

fluktuje mezi 60 000 a 110 000 návštěv za měsíc. Nějakou dobu stoupala, teď se 

zastavila a víceméně stojí, což nám ale nevadí. Naším hlavním cílem je teď syndikovat 

obsah, s Českou televizí, nebo třeba s magazínem Belmondo v tištěné podobě.“ říká 

k návštěvnosti stránek Tomáš Zilvar.   

 

Ačkoli o lokální pobočce VICE není hlasitě slyšet, letos v únoru se vydavatelům 

podařilo domluvit partnerství se serverem IHNED.cz. Martina Týblová, editorka 

zahraniční rubriky popisuje průběh spolupráce:  

„Náhráváme jedno video za 14 dní, většinou v pondělí, ale hýbeme s tím, podle toho, co 

se zrovna děje. Vybíráme z nabídky, kterou nám z Vice posílají podle toho, aby to 

pasovalo do nějakého aktuálního dění. Například dnes (6. 5. 2013) jsem publikovala 

video o zbraních v Americe, protože o tom probíhá velká debata.“  

 

VICE videa se na serveru IHNED.cz nacházejí v  rubrice Zprávy/Zahraničí, kde je po 

rozkliknutí nabídka jednotlivých kontinentů anebo právě záložka VICE videa.  
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Celá spolupráce mezi dvěma médii probíhá zdarma „Jde o jakýsi barter – my 

odkazujeme na VICE a VICE odkazuje na IHNED.cz a děláme si vzájemnou reklamu. 

Ale ve hře nejsou žádné finance a proto byl ten průběh tak jednoduchý.“ 

 

Martina Týblová jako editorka zahraniční rubriky má volnou ruku v tom, co z nabídky 

VICE nahraje. Je tedy limitovaná pouze tím, co jí VICE nabídne: „redakce netitulkuje 

všechno. A když, tak se zpožděním. Ale nutno podotknout, že jich v redakci není úplně 

moc a chvíli to trvá. Navíc videa jsou stále aktuální, takže cokoli oni přeloží, se většinou 

dá použít.“  

Popularita jednotlivých videí je prý kolísavá a záleží na tom, které zahraniční  téma je 

zrovna aktuální. Obecně je prý v Čechách menší zájem o země Latinské Ameriky a 

Afriky, ale naplatí to vždy – u VICE videí totiž záleží především na tématu a chytlavém 

titulku.   

  

 

Pro Martinu Týblovou je na spolupráci s VICE nejdůležitější fakt, že má náhe přístup 

k původním a originálním videím, která by samotný server IHNED.cz nebyl schopen 

vyprodukovat: „Vzhledem k tomu, jaké má IHNED.cz kapacity, děláme to tady v 

omezeném počtu lidí, není šance, že bychom se takovým tématům věnovali. Není šance, 

že bychom tam vůbec odjeli, což je primární předpoklad k tomu, natočit takové video.“  

Dalšími problémy pak jsou pochopitelně finance a nedostatek etablovaných novinářů-

filmařů. „ VICE je vlastně geniální způsob, jak se dostat k primárním zdrojům ze zemí, 

kam se normální novinář nepodívá – viz třeba teď situace v Sýrii, tam je nemožné odjet 

a reportovat odtamtud delší dobu. A my můžeme ten původní obsah přebírat, klidně s 

podpisem VICE, což je pro nás úplně skvělé. VICE má spolupracovníky po celém světě, 

kteří jsou pod tím podepsaní, jsou dohledatelní. Tím pádem to jsou ověřené zdroje, které 

já už dál nemusím ověřovat, protože to za mě udělal VICE.“112  

 

Zde vzniká prostor k zamyšlení právě nad jednoduchostí přebírání hotového materiálu 

editory jiných médií. Martina Týblová sice důvěřuje, ale prověřuje: „Tvrdá data, která 

třeba přebírám do textů a kterými uvozuji VICE videa, ty si dohledávám.“  

 

                                                
112 Z osobního rozhovoru  
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IHNED.CZ se v české mediální krajině snaží profilovat jako názorový web, i proto se 

nebojí přejímat svérázná VICE videa, v nichž padají ostřejší výrazy a scénaristicky i 

dramaturgicky jsou většinou velmi vypjaté. Rozhodně nejde o objektivní reporáže 

z místa, spíše o subjektivně vyprávěné příběhy. Týblová tento přístup v obsahu, který 

vybírá ovšem vítá: „Mají schopnost najít témata, která velkým agenturám jako je AFP 

uchází, protože ani není v jejích rozlišovacích schopnostech vůbec takovou věc 

zaznamenat – to je třeba případ těch gangsterů (video reportáž o uctívání „svatých 

gangstrů  ve Venezuele), nebo i v případě aktuálních videí ze Severní Koreji. To jsou 

čtenářsky nejzajímavější témata!  

A rovnou dodává: „Ono nikoho moc nezajímá, číst si o tom, že Putin odvolal předsedu 

vlády. Ze zpravodajského hlediska to má v té rubrice místo, my víme, že se to děje, ale 

není to sexy téma. Když se vezme něco z VICE, tak je vždycky mnohem víc sexy téma, 

než jakákoli zpráva přejatá z ČTK nebo jiné zpravodajské agentury.“  

 

Týblová vidí v subjektivní žurnalistice, jak ji dělá VICE jistý obecnější trend, který by 

se v budoucnu mohl rozvíjet: “Nemám pocit, že by lidé trvali na nezávislé žurnalistice v 

tom smyslu, aby byla zpráva stoprocentně objektivní a oproštěná od jakýchkoli názorů. 

Mám zkrátka pocit, že naši generace daleko víc zajímá materiál (třeba video), kde je 

nějaký názor, se kterým se publikum buď ztotožní, nebo neztotožní. Ale zkrátka nějaký 

názor, ke kterému pak můžeš do diskuse napsat: ‚To jsou ale volové, takhle to vůbec 

není.‘ Ale důležité prostě je, že se vůbec nějaký názor objevuje – žádná suchá zpráva, že 

někdo něco přišel a něco řekl.” Tak to vidí editorka zahraniční rubriky jednoho z 

nejvýznamnějších českých zpravodajských serverů, která sama věkem patří někam na 

rozhraní generací X a Y.  

 

Český divák si ale na podobnou novinařinu v éteru teprve zvyká: „VICE se pohybuje na 

straně investigativní reportáže, politiky, různých podivností a umění – což je prostě 

českého čtenáře tak nevídaný mix, že ani nechce přemýšlet nad tím, jestli to jsou 

věrohodné informace. On si to video zkrátka ze zájmu pustí a potom jenom kouká s 

otevřenou pusou, že se žurnalistika dá dělat i takhle. To je alespoň můj pocit.“113  

 

                                                
113 z osobního rozhovoru s Martinou Týblovou viz. příloha  
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Podobně subjektivní žurnalistiku chce v brzké době VICE  uplatnit i na české 

veřejnoprávní stanici ČT2, se kterou již delší dobu vedou jednání:  

„Koncept VICE pořadu je jednoduchý – bude to střihový pořad z historických věcí, 

které jsou teď na našich YouTube. Bude to 16 půlhodinových epizod rozdělených podle 

témat. Bude tam třeba „život pod vodou“, „terminátoři mezi námi“ –s vědcema a 

s lidma, co pracují s nanotechnologiemi. Bude to takový „Objektiv pro mladé, na ČT 2 

v deset hodin.“ Říká k budoicím plánům české pobočky VICE Tomáš Zilvar.  

 
Patnerství s IHNED.cz je zatím zdarma, pokud by ale Economia chtěla, aby pro ně 

VICE natáčel původní videa, například s obsahem z České republiky, požadovali by 

honoráře. Anebo mi vydavatelství navrhli, že by je mohl zaplatit třetí subjekt, podobně 

jako je tomu u světových VICE vertikál: „Některé funkce ale mají znemožněny a pokud 

je budou chtít zpustit, tak jsou dvě možnosti – buď na ně zaplatí oni, nebo mají možnost 

na to sehnat partnera. Takže by se mohlo stát, že by na konci těch videí bylo třeba 

„video vám přináší banka XY. V této fázi jsme zdarma, ale nemá to být zdarma 

donekonečna.“ 

 
 

6 Závěr 
 

Cílem práce bylo popsat strategii mediální společnosti VICE, která vede k tomu, že se 

toto médium, dříve okrajového charakteru, postupně dostává do širšího povědomí. 

Skrze partnerství s dalšími médii vědomě rozšiřuje svou diváckou základnu a už zdaleka 

necílí jenom na mladé lidi generace Y, ačkoli si zachovává postoje, které jsou pro tuto 

generaci charakteristické. VICE svoji mediální produkcí vyvrací rozšířené přesvědčení, 

že mladé lidi nezajímají politicko-společenská témata, a dokazuje že opak může být 

pravdou, pokud jsou jim „zprávy“ podávány jim blízkou, tedy zábavnou formou.  

 

V práci jsem se snažila popsat, jak společnost VICE média získává finanční prostředky 

ve složité éře internetu, kdy se většina velkých mediálních domů potýká spíše 

s finančními obtížemi. Jednou ze zásadních strategií, kterou VICE uplatňuje – a  která 

se může postupem času skrze pokračující spolupráci s IHNED.cz či Českou televizí 

rozšířit i do České republiky – je provozování samostatných online video kanálů, které 
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divákovi poskytují specializovaný obsah zdarma. Takové kanály mohou fungovat buď 

v etablovaném prostředí zavedeného média, nebo mohou být sponzorovány firmami, 

které skrze takovou spolupráci budou chtít podpořit image své značky.  

 

Žurnalistiku, jak ji dělá VICE sice provází určité profesní kontroverze, toto kritické 

tvrzení ale nezní tak silně ve chvíli, kdy si uvědomíme, že kontroverze je tím, na čem 

VICE od počátku buduje svou image a čím se snaží odlišovat.  

 

VICE přišel na mediální scénu jako médium, které se prezentovalo „alternativně“.  

Dnes, po dvaceti letech vývoje se sice snaží působit seriózněji, zřejmě ale ještě nějakou 

dobu potrvá, než jim publikum odpustí místy okaté zneužívání svých alternativních 

kořenů, za účelem vědomého budování image, která prodává – mladým lidem zdání 

autenticity.  

 

Nahlédnutou optikou Guye Deborda a jeho knihy Společnost Spektáklu:  

„K blaženému přijímání toho, co existuje, se jako jedno a totéž může rovněž připojit 

čistě spektakulární revolta proti tomu, co již existuje: tím se vyjadřuje prostý fakt, že 

sama nespokojenost se stala zbožím, jakmile začal být ekonomický nadbytek schopen 

rozšířit svou produkci i na zpracování takovéto suroviny.“114   

 

Po předešlém zkoumání se tedy dá říct, že VICE chytře zužitkovává jisté společenské, a 

především generační nálady, která se mj. vyznačuje upadající důvěrou v tradiční média. 

Celý koncept společnosti je ale jasně ukotven v dnešním kapitalistickém systému a 

zábavního průmyslu, a jako takový je i potřeba ho brát – s rezervou a vlastní opatrnou 

reflexí předkládaných obsahů.  

 

 

 

                                                
114 DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. V Praze: Intu, 2007, 157 s. ISBN 978-80-903355-5-4. 
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6.1 Summary 
 
The aim of the study was to describe the strategy of VICE Media Company, which leads 

to the fact that the media previously known for its marginal character is gradually 

getting a broader recognition. Through partnerships with trustworthy media around, it is 

consciously targeting a bigger audience base, than just the youth, members of the 

Generation Y. Yet the company preserves some grassroots of the generation and it 

retains attitudes that are closely linked to the perception of this generation.  

 

The thesis described the ways how VICE obtains finances in a difficult era of the 

Internet, where most of the big media houses are facing difficulties with it.  

One of the key strategies the company applies is to establish solid online video channels 

that provide specialized content free for the viewer, because a company that wants to 

build an image on such collaboration might want to endorse it. 

  

Saying that VICE is producing controversial journalism doesn’t mean much, because 

controversy is what their image is being built up upon and what makes it different from 

the traditional media houses. VICE is certainly trying to gain more serious image, but it 

will take some more time to fulfill this goal for itself.  

 

After previous observations it is obvious that the company has managed to spot and 

make a clever use of a specific generational mood, which among other tendencies, 

declines the trust to the traditional media. The whole concept of VICE media company 

is clearly anchored in today's capitalist system and the entertainment “spectacular” 

industry, and one shall be fully aware of that, when consuming it’s content, which has a 

carefully constructed feeling of authenticity.  
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Příloha č. 1: 

Konverzace s Michalem Nanoru o fenoménu Vice 
(z osobního rozhovoru, 17.4. 2013)  
 
Michal Nanoru – doktorand katedry Mediálních studií FSV UK,  
bývalý šéfredaktor časopisů Hype a Živel, kurátor databáze a výstav českých 
alternativních časopisů po roce 1989 BigMag . V době svého několikaletého  
pobytu v New Yorku byl externím dopisovatelem serveru idnes.cz z oblasti 
kultury. Zakladatel vydavatelství malonákladových fotozinů House of Cards, 
spoluautor knihy o české alternativní hudební scéně Zde jsou psi (2010).  
V roce 2007 se ucházel o vydávání české mutace časopisu Vice.  
  
___________________________________________________________________________________________
__ 
Přepis:  
 
V práci se soustředím na postupnou transformaci značky Vice  - 
od časopisu k online impériu. Baví mě, že je to žurnalisticky 
kontroverzní téma a že čerpám z hodně aktuálních zdrojů, jelikož se o 
tomhle tématu psalo nedávno ve světě celkem často, v New Yort Times, 
The New Yorkeru, Observeru, Guardianu atd. Taky mi přijde fajn, že se to 
děje, ačkoli nemám pocit, že by někdy museli nějak zásadně „ohnout 
záda“. Že vždycky dělali všechno celkem po svým. Přesto se jako 
takový alternativní „punk-rock“ médium teď dostávají do 
mainstreamu... 
Nerámoval bych to tak, že jsou v zásadní opozici k mainstreamu a že s tím teď 
prorazili. Jejich model nebyl zas tak odlišný od toho, co se děje i jinde. Jejich 
úspěch je úspěch celé velké demografické skupiny a jim se podařilo, aby je 
akceptovali velcí hráči.  
V principu nejsou zas tak jiní než ostatní – z hlediska toho, jakým způsobem 
jednají s korporacemi nebo jak do své produkce zapojují zájmy někoho 
dalšího. 
Jenom to berou víc na lehkou váhu. Ale podnikatelská protřelost tam byla od 
začátku, už když Vice Shane Smith v Kanadě s kamarády zakládal.  
  
Ten časopis je prorostlý marketingem od začátku do konce, už od té doby co 
ho sleduju a jenom to narůstalo. Nebylo to tak, že by byli pankáči, nebo měli 
nějaké velké poslání.  
 
Oni ale nastoupili na scénu v době, kdy ta dichotomie mezi mainstreamem a 
alternativou – z hlediska hodnot, ne z hlediska velikosti – už ztratila smysl. Od 
začátku byli prorostlí marketingem a současně měli jiný pohled. Neměli jiné 
hodnoty, co se týče vztahu k reklamě, ke kapitalismu nebo k penězům v 
žurnalistice, ale měli jenom jiný pohled na to, jak dělat reportáž.  
 
Oni se sice zvětšili, ale jejich způsob přemýšlení se nemusel měnit. Nemuseli 
se „ohnout“, protože takhle přemýšleli od začátku – vlastně do toho 
businessu nastoupili už „ohnutý“ a jenom čekali na tu správnou příležitost… 
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Určitě mi přijde pravda to, co říkáš o tom stírání rozdílů mezi 
mainstreamem a alternativou …  
Rozdíl mezi mainstreamem a alternativou je dneska do velké míry přežitý. Lidi 
jsou všichni zapojení do systému a jsou jím nějakým způsobem 
korumpováni. Můžeš být víc nebo míň angažovaná, ale všichni revolucionáři 
jsou teď sponzorovaný. Krom nějakých radikálních autonomních skupin, které 
Vice možná rád tematizuje jako jakousi exotiku, ale určitě k nim nepatří. Vice 
je pevně zakořeněný v průmyslu zábavy.  
 
A hlavně, jeho čtenáři tohle jako problém už ani nevnímají. Když přijedeš do 
Williamsburgu, lidi co tam teď čtou Vice, to nevnímají tak, že to, co je 
sponzorováno je to automaticky diskreditované. Že když to platí Nike, nedá se 
tomu věřit… to prostě ne. Všechno platí Nike.  
 
S tím souhlasím, že lidi neoblbneš. Oni vidí, že mechanismy peněz a 
kapitalismus jsou dneska prorostlý úplně všude. A Vice to nepopírá, ale 
přijde mi, že se tomu všemu trochu vysmívaj, jelikož díky těm penězům 
se jim teď daří prorážet do mainstreamu i s těma sprostejma slovama, 
prsama, dorgama atd.  
Ale to je věc nějaké společenské přijatelnosti, způsobu komunikace, který 
není v zásadě radikální. Nic to neříká o kapitalismu, nebo vztahu k penězům. 
To, že mluví sprostě je nedělá politicky nijak alternativními. Dělají to trochu 
jinak, neformálněji. Ale dělají to v rámci kapitalistického systému. Nejsou 
politicky progresivní nebo alternativní.   
 
A takhle vnímáš Vice od začátku?  
Já jsem to nevnímal nikdy jako politickou alternativu, mě to vždycky přišlo spíš 
jako osvěžující způsob žurnalistiky. Měli jiné zpravodajské hodnoty. Oni se 
nekoukají na to, jak je ta země blízko a jakej má ekonomický potenciál. 
Zajímali se o věci, které mě byli bližší a které byli hlavně pravděpodobně 
bližší těm lidem v Brooklynu, ve Williamsburgu. A mluvili jazykem, který mi byl 
blíž než formalizovaná seriózní média. 
 
Jejich do velké míry infantilní a bulvární přístup byl často obohacující. Ta 
jejich „demence” byla totiž schopná odhalit věci, které velké značky, velcí 
hráči, kteří v mediálním systému fungují už delší dobu, mají velké štáby, 
všechno dobře připravené už nevidí.  Už jsou tak zajetí v kolejích, že některé 
věci prostě berou za samozřejmé.   
Takže prostě přijedou do Libye a dělají to nějakým standardizovaným 
způsobem, kdežto u Vice bylo osvěžující to, že ani moc nerozuměli, co dělají 
a přijeli tam s jedním foťákem, když to přeženu. Dívali se na to pohledem 
idiota, což bylo přínosné, protože se ptali na věci, na který se předtím nikdo 
nezeptal, už jen proto, že by mu ty otázky přišly moc stupidní.  
 
Diesel měl takovou reklamní kampaň, která tím možná byla inspirovaná: Be 
stupid! Ve smyslu: Chytrý lidi nikdy nic nevymysleli ‐ musíš bejt blbej, abys měl 
odvahu a objevil něco novýho. Což si myslím, že na Vice docela sedí.  



   

 

8
3 

  

 
Tak určitě do toho svým přístupem vnáší určitou autenticitu…. 
S tímhle slovem bych zacházel velice opatrně. Je to prorostlé zdáním 
autenticity. Od fotek až po to, jakým způsobem dělají ty reportáže – jak 
zdánlivě vidíme do zákulisí a jezdí s malým štábem, všechno je natáčené z 
ruky a vidíš zdánlivě všechno, co tam ten „reportér” dělá. Takže to působí 
autenticky, ale samozřejmě je to jenom šalba!  
 
Všechno je to ale jenom konstrukt. Je to úplně stejně vymyšlené a stejně tak 
tomu něco chybí, jako tomu je u zpráv na CNN. Vice jenom mluví řečí, která 
je mladým lidem bližší. Která se zdá být méně vykonstruovaná, ale přitom je 
vykonstruovaná úplně stejně jako řeč jiných médií. Oni jsou, dobře, formálně 
trochu větší pankáči, nechávají to trochu víc být, ale současně si myslím, že 
jsou hodně kontrolovaný a dobře vědí, co dělají.  
 
Oni dost jasně deklarují svůj přístup toho “bílýho muže”. Speciálně teď 
v těch reportážích na HBO, se vozí s místníma v autě v těch černejch 
Ray‐banech a celkově dost přebírají estetiku velkých médií, ačkoli jsou 
malý štáb a zdá se, že se dostávají trochu víc na dřeň. Ale dávají dost 
jasně najevo odkud že přicházejí a s jakou perspektivnou – že jdou z 
Brooklynu…  
 
Oni vytváří dojem toho „jednoho z nás“. Vytváří dojem, že si na nic nehrajou a 
že jsou jako my, kdybychom tam jeli. Ale nepopírám, že se jim podařilo se 
občas dostat někam, kam se ty velký štáby nedostali… 
 
Jo, ty série co teď běží na HBO stojí docela za to…   
Viděl jsem jednu epizodu s Mormony. Z toho hlediska je super, že to jeich 
hledání exotiky ve spodině znamená, že hodně zkoumají Ameriku a její slabší 
místa – možná proto, že jsou Kanaďani, to nevím. Ale nikdo to tam nedělal a 
jim to přišlo skandální. Já čtu New York Times už docela dlouho a málokdy 
jsem se tam dočetl třeba něco o Mississippi a přitom to je v podstatě země 
třetího světa. Je tam o čem psát.  
 
Teď připravují dokument o nově sílícím hnutí Kukluxklanu na jihu země. 
Jeden z těch reportérů se tam klepe strachy v lese při nějakým rituálu. 
Přijde zajímavý, jak se opírají do těch amerických kostlivců ve skříni, 
především do války v Iráku a v Afghánistánu. Shane Smith otevřeně 
přiznává dva „politický“ názory – že válka je špatná a že bychom měli 
přestat ničit planetu... 
Je důležité to vidět v kontextu americké žurnalistiky. Z pohledu od nás tě třeba 
tolik nepřekvapí, že se chovají takhle „amatérsky“ a dostali se tak daleko. 
Protože s trochou nadsázky, z hlediska profesionality tým Vice reportérů 
vypadá stejně jako tým ČT. Ale v tom americkém kontextu velkých médií ‐ tam 
jsou opravdoví profesionálové. Ten rozdíl je docela zásadní – jak se chovají, jaké 
mají etické kodexy, jak je složité se do té organizace dostat a něco tam 
udělat. Je tam třeba dost jasně daná hierarchie, musíš vystudovat určité 
školy, všechno je to velice  formalizované. Profesionální žurnalistika tam má 



   

 

8
4 

  

nějakou jasnou podobu a její svět je dost neprostupný. A v tomhle kontextu 
to, co dělá Vice, působí dost svěže. 
 
Jak reflektuješ dobu, kdy VICE začínal v Čechách?  
Mě tehdy VICE bavil a chtěl jsem ho tu vydávat. Znali jsme člověka, který 
spolupracoval s německým Vice, takže jsme se s Pavlem Turkem vypravili do 
Berlína a dali si tam s nimi schůzku. Koukali na nás, jako na děti, které chtějí 
vydávat časopis a nemaj nic za sebou. Což jsme byli. Takže jsme se vrátili do 
Prahy s tím, že to s tou licencí nebude zas tak jednoduché… Pak jsem se 
odstěhoval do New Yorku. Tomáš Zilvar se potom domluvil s centrálou. Ale v té 
době já už jsem žil v New Yorku a nějak mě to nezajímalo. Tam mi to přestalo 
připadat tak strašně vzrušující.  
 
Zaznamenal si nějak ten jejich velkolepý přesun na internet? 
Sledoval jsem začátek VBS.TV. Chápal jsem, že je to velký přesun, krok do 
neznáma. Bylo to zajímavé z toho hlediska, že byli jedni z prvních, kteří se 
tvářili, že dělají „televizi na internetu“, měli tam obsah zadarmo, bylo ho 
hodně a nebyl zanedbtelný. Ono je celkem lehké nadávat na Vice, ale spousta 
jejich materiálů je fakt zábavná i zajímavá. Sice retardovaná, povrchní a 
zavádějící ‐ často jsou všechny tyhle věci v jednom příspěvku, a ty si říkáš, 
ježiš to jsou ale kreténi – ale zároveň se jim daří v rámci zábavy vytahovat 
témata a pohledy, které jinde těžko hledáš.  
 
Pro tvoji práci je ale zásadní, jak pojmeš „hipsterství“. Já se s tím místním 
pohledem moc neztotožňuju.  
 
Jak bys teda odlišil českej a americkej pohled na hipstery?  
Českej je vedenj tím, že lidem vadí cokoli cizího a vadí jim, že se nad ně někdo 
povyšuje, tím že se třeba líp oblíká a dává to najevo. V základu hipsterství je 
to, že se odlišuješ svým vkusem - vytříbeným a exkluzivním. A tady jsou lidi 
v zásadě rovnostáři, takže kohokoliv, kdo se nějakým způsobem snaží 
vydělit, tak se ho snaží zesměšnit a ponížit a vrátit ho zpátky tam, kam 
patří… Speciálně v oblasti, ve které jsou slavně slabší, jako je móda.  
 
Jak si ale vysvětluješ, že hipstři pak vypadaj vlastně taky děsně 
podobně?  
Mě pobaví, když mi někdo říká, že hipstři mají uniformy a sám má na sobě 
kabát a manšestráky který maj na sobě úplně všichni ostatní…  
Český hipstři podle mě zaslouží metál – že tady vůbec existují bistra a kola 
atd. Problém s hipstry v ČR je, že je tu lidi vnímají zjednodušeně jako další 
subkulturu. Hipstr je ale konec subkultur nebo meta‐subkultura. Je subkulturou 
o subkulturách. Nemá už uniformu. Jen potřebu se vydělit exkluzivním, 
menšinovým vkusem. 
 
Problém s hipstry v Americe je politický – většinou jsou to děti rodičů střední 
střídy, to jest lidí, který jsou schopní je podporovat při studiu, můžou jim platit 
nájmy atd. Oni se potom se sdružují ve čtvrtích, kde zvedají ceny nájmů a 
všeho, teoreticky, a lidi je potom nesnáší. Jenže to není úplně pravda, protože 
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ve skutečnosti ceny nájmů zvedají majitelé domů, kteří se snaží nalákat 
solventnější klientelu. Ale američtí hipstři mají nějaký reálný dopad na 
společnost, nebo aspoň na tu městskou enklávu, což tady nemají téměř 
žádnej. Téměř žádní tu nejsou. Díky nim je tu pár nových bister, to je vše.  
 
Když jsme se na začátku bavili o alternativě a mainstreamu, vy jste v  
Čechách dělali ŽIVEL, což je časopis spíš té alternativní mládeže a 
dodnes zůstal celkem v undergroundu. Měl ale ŽIVEL někdy ambice se 
rozrůstat a být, když to řeknu Vice slovy, “hlasem místní mladé kultury”?  
Měl, akorát se to nikdy nepovedlo. Měl, i když to možná působilo, že ne.   
V různých obdobích s různou intenzitou a podle toho, kdo tam zrovna byl… 
Ale ano, chtěli jsme se dostat z toho ghetta. 
 
Jakého myslíš ghetto? Intelektuálního? 
Ghetta malýho dopadu, pohrobků Vokna, ghetta vlastní omezené skupiny. 
Současně si myslím, že Živel  v 90. letech měl tu možnost, měl přesah, kdy 
mohl zasáhnout nějakou větší skupinu a asi ji i zasáhnul. Až postupem času, 
tím jak to zas moc nešlo, tak se stáhnul do téhle pozice. Je to spíš stav mysli – 
jak se vztahuješ ke společnosti. Když jsem do toho nastoupil, tak jsme se z 
toho snažili udělat něco, co funguje, co komunikuje otevřeně. Ne impérium, 
ale fungující business, když to tak řeknu, abychom to nedělali zadarmo a 
neoslovovali pořád těch pár stejných věrných. A to se nepovedlo.  
 
Myslíš, že byste bývali museli slevovat z „intelektuální úrovně“ obsahu, 
což jste třeba nechtěli, nebo že je tady malá cílová skupina...? 
Jednak jsme to neuměli a jednak tu je obecně málo lidí. Deset miliónů lidí, 
kteří mluví tímto jazykem. Plus to, že tu není velkoměstská kultura. Tady 
prostě není žádné velkoměsto – a to dost chybí. To málo, co tu bylo, se během 
20. století podařilo téměř kompletně odvézt do lágru, zdecimovat nebo vyhnat 
do emigrace. A nastěhovat sem místo toho venkovany.  
 
Dá se tedy říct, že Žive byl povahou blízko tomu, o co se ve světě 
snažil Vice?  
 
Živel se za mého vedení v určitých ohledech Vicem inspiroval,. Hodně 
například v berlínském čísle. Moc lidí tu ten časopis neznalo a byli jsme 
určitě jedni z mála, kteří se tady tím v té době inspirovali. Ale až můj Hype byl 
pokus o Vice v českém prostředí. Potom, co jsem ho převzal, chápal jsem ho 
jako „časopis pro české „hipstry“. V té době ale nikdo ani neznal to slovo. S 
tím jsem ho pak předal Tomášovi Zilvarovi. Vice pro mě byl tehdy důležitou 
inspirací – napodobovali jsme i konkrétní rubriky – třeba Do’s and Dont’s. 
Rubrik dělaných tímhle stylem tam bylo víc. Hype byl předtím vypulírovaný, 
šéfredaktora dělal Petr Bílek a byl to uhlazený, hodný časopis. Tohle byla 
dost prudká změna.  
 
Já v té poslední kapitole práce právě směřuju k tomu, že to možná není 
moc instantně přenositelný kamkoli – že podmínkou je ta městská 
kultura, velikost cílovky...  



   

 

8
6 

  

Mě by nejvíc zajímalo, jaká je v tomhle všem pozice žen?   
 
No, to je rozhodně zajímavý! Celý ten team je totiž celkem macho, 
šovinistický…v nejužší redakci rozhodně není moc holek – tuším, že 
jsou dvě holky v redakci britské mutace..  
Je to hodně šovinistické. Pozice holek‐hipsterek je totiž dost nejasně 
vymezená… Hipsterství je pro kluka, který zapomněl dospět. Je starší, je 
bohatší, ale je to vlastně teenager. To je nová věc, stejně jako se po 2. 
světové válce objevil samotný teenager, který předtím neexistoval. Tahle fáze 
mezi dětstvím a dospělostí jednoduše nebyla. A s tím se objevila celá kultura 
mládeže – rockn’roll atd. Dneska se tahle doba prodlužuje a lidi vlastně 
nestárnou – je jim 20, pak je jim 30, pak je jim 40, ale pořád se vlastně 
chovají, jako by jim bylo 20. Pořád chodí na koncerty, hrajou počítačové hry a 
dost často bydlí u mámy ve sklepě. A VICE je médium těchto lidí – aspoň v 
Americe. 
 
S tím souhlasím. Hodně se o tomhle píše i v souvislosti s tou generací Y 
– že  starší lidi, kteří se obklopují mladými, pracují pro ně nebo s nimi, 
jeví znaky týhle generace, mají stejné zájmy atd.  
Staří odmítli zestárnout a mladý zase odmítli revoltovat – poslouchají třeba 
stejnou hudbu, co poslouchají jejich rodiče. Mizí generační konflikt tak jak 
jsme ho znali.  
 
Zmizela revolta...? 
Mladí už jsou líní i revoltovat. Oni revoltují tím, že nerevoltují! Rodiče pořád 
čekají, kdy přijde ta hlasitá hudba a ono nic!  
 
V současném vydání týdeníku TIME se věnují té Generaci Y a píše se 
tam, že dnešní mládež vyrůstá už v tak liberálním prostředí, které v 
sobě rovnou počítá se všemi odlišnými názory, že vlastně není moc 
proti čemu revoltovat. 
A VICE do toho přesně zapadá. Vice je symptomem toho, že revolta je už 
úplně inkorporovaná. Někteří mladí mají možná pocit, že revoltují, ale 
vlastně je to ani nezajímá. A asi na tom není nic převratného. Je to 
teenagerství, které nechce zemřít.  
 
...  
 
VICE – když se na něj podíváš technologicko‐deterministicky – je příznakem 
toho, jak zlevnila technologie, fotoaparáty a v poslední době hlavně kamery. 
Dnes se s takovou technikou dostaneš kamkoliv a tím pádem přestává být 
pozornost zaměřená jenom tam, kde „se opravdu něco děje“, válka atd.  
 
Najednou jsme všichni dost bohatí na to, abychom měli foťák s dobrou 
kamerou, můžeme natáčet někde v Mississippi nebo v kdejaké vesnici  – ne 
jenom společensky vypjaté momenty, ale i to, co se děje na zahradě. Je to 
něco jako rozdíl mezi Cartier‐Bressonem a Robertem Frankem. Vice je 
součástí téhle demokratizace.  V 80. letech by to, co se teď děje nebylo 
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možné, nejenom z hlediska distribuce a internetu. Takhle pracoval jenom 
málokdo. Třeba Jacob Holdt, který udělal knihu a stále má web American 
Pictures, který silně inspiroval Vice, alespoň vizuálně. Ale takových bylo 
minimum. Profesionální standardy by tenkrát takovou práci nepustili z ghetta 
marginality.  
 
Řekl bys, že Vice navazuje na nějakou konkrétní mediální tradici 
v Americe?  
Zásadní je pro ně kultura fanzinů. Vice je zin na křídě, mluví neformální řečí 
zinu, uvažuje bezprostředně jako zin, ale je placený korporací. Především je 
důležité, že jeho spolupracovníci nejsou profesionálové v tradičním slova 
smyslu. Když děláš zin, nemusíš projít systémem škol, nemusíš mít za sebou 
peníze, abys něco vydávala oficiálně, nemusíš mít povolení, ISBN, distribuci, 
tiskárnu a účetnictví. Takže nejsi obětí všech těch standardů. V Americe 
tohle pořád hraje velkou roli – v Americe vystudovat školu stojí hodně peněz 
a stejně tak stojí peníze vydávat časopis. Kdežto když děláš „zin“, nejsi 
svázaná takovými požadavky a předpoklady. Nemáš marketingové oddělení 
atd. A to si oni podle mě zachovali, tuhle svěžest, kterou ale dokázali 
dotáhnout do obrovských rozměrů. Ovšem s obrovským marketingovým 
oddělením.  
 
To by ale nedokázali sami – umožnila jim to doba, která jim poskytla internet 
levné záznamové techniky, nestárnoucí publikum... To všechno se potkalo.   
 
Jo, právě proto mi to přišlo jako zajímavý téma na zkoumání – co 
všechno umožnilo ten současnej posun Vice směrem do „vážných vod“.   
Když se podíváš na The Daily Show Johna Stewarta, nejsledovanější 
„zpravodajskou“ relaci v Americe, to jsou „falešné“  zprávy. Ale pro naši 
generaci – jestli něco takového existuje – jsou hlavním zdrojem zpráv. Naše 
generace se na to takhle už nedívá ‐ buď se nedívá na zprávy vůbec, nebo se 
dívá na Johna Stewarta nebo na Vice nebo prostě na něco, co už působí 
trochu jinak.  
 
Nebo se podíváš na Facebook a klikáš na odkazy od lidí, které tě zajímaj...  
Přesně tak. Ten mix zábavy a serióznosti v médiích je pro nás už do jisté 
míry neoddělitelný. Ale to není nijak nová věc. 
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 Příloha č.2: 
 Rozhovor s Martinou Týblovou, editorkou zahraniční rubriky serveru 
IHNED.cz 
(osobní rozhovor vedený 16.4.2013) 
 
Přepis:   
 
Jak došlo k partnerství VICE a IHNED.cz  
Myslím, že se nám ozvali sami. Komunikovali jsme s Tomášem Zilvarem, který kontaktoval 
někoho z vydavatelství Economia nakladatelství. Myslím, že to byla Lucie Tvarůžková, zástupce 
šéfredaktora tištěných Hospodářských novin a šéfredaktorka IHNED.cz. Odtud to potom „padalo” 
od paní Tvarůžkové přes různé oddělení dolů. Myslím, že VICE chtěl původně spolupracovat s 
rubrikou HN ART, s tím, že chtěli publikovat ta „artová” videa, protože dělají hudbu apod.  
To oddělení je ale odmítlo s tím, že na to nemají kapacity a že to nejsou věci, které by do té 
rubriky zapadaly.  
 
A tady začíná náhoda. Jelikož se znám se šéfem video oddělení IHNED.cz. Bavili jsme se o tom, 
že je škoda, že je ten HN ART nechce. Tak jsem se zajímala, co všechno dělají, našla jsem si 
veškerý videa na VICE.com a zjistila jsem, že by se to hodilo klidně do mé zahraniční rubriky. A 
od té doby komunikujeme já, náš videoeditor a za VICE s Pavlem Čejkou. Tak se ten návrh 
partnerství dostal z nejvyšších pater IHNED.cz až ke mně na stůl.  
 
Jaké jsou konkrétní podmínky takového partnerství?   
Podmínky skoro žádné nejsou. Jde o to, že Lucie Tvarůžková to posvětila, čímž dala najevo, že jí 
to nevadí. Vše ostatní už jsme domlouvali my s Blažejem Baťou (videoeditor ihned.cz) a s VICE. 
Dohodli jsme se na prvních 8 videích, já jsem vybrala pořadí. Po těch prvních jsme se sešli, řekli 
si, že to má smysl a že budeme nějakým způsobem pokračovat. Ty podmínky jsou pořád stejné – 
dáváme jedno video za 14 dní, většinou v pondělí, ale hýbeme s tím, podle toho, co se zrovna děje. 
Vybíráme z nabídky, kterou sami posílají podle toho, aby to pasovalo do nějakého aktuálního 
dění. Například dnes (6. 5. 2013) jsem publikovala video o zbraních v Americe, protože o tom 
probíhá velká debata. Takže pokaždé z nabídky, kterou oni pošlou, si vyberu něco, co se mi hodí 
do mojí rubriky.  
 
Bavili jste se se zástupci VICE někdy o původních dokumentech z Čech?  
To není úplně moje starost, já jsem editorka zahraniční rubriky. Na další spolupráci vydavatelství 
Economia a VICE se musíte zeptat přímo ve VICE. Tam budou potřeba nějaké finance.  
 
Obnáší vaše současné partnerství nějaké finance?  
Ne, veškerý obsah mám zadarmo. Jde o jakýsi barter – my odkazujeme na VICE a VICE odkazuje 
na IHNED.cz a děláme si vzájemnou reklamu. Ale ve hře nejsou žádné finance a proto byl ten 
průběh tak jednoduchý. V okamžiku, kdy půjde o česká videa, si dokážu představit, že by asi 
chtěli nějaké honoráře. 
 
Trochu mě překvapuje, že za tak „velkou” spoluprácí jako je vlastní záložka v zahraniční 
rubrice významného zpravodajského serveru nefigurují žádné peníze.  
Pokud vím tak ne. Součástí domluvy je právě ta vlastní záložka. Původně jsme chtěli, aby záložka 
VICE byla na hlavní liště serveru ihned.cz (vedle záložek Česko, Svět, Politika, Ekonomika), což 
bylo programátorsky příliš složité. Když ale rozkliknete rubriku svět, máme tam záložky Afrika, 
Amerika, Asie a poslední jsou právě VICE videa. Dále je také domluvený layout: na stránce jsou 
vidět všechny videa a po pravé straně návštěvník vidí okénko, ve kterém vysvětlujeme, co je 
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VICE. Vždycky podepisujeme autora VICE a vždy odkazujeme na českou mutaci stránky 
vice.com. Tam jsou totiž videa česky otitulkovaná – což byl zase můj požadavek, že nebudu 
nasazovat videa, která nemají české titulky.  
 
Což vás trochu limituje ve výběru, ne?  
Ano, jelikož redakce netitulkuje všechno. A když, tak se zpožděním. Ale nutno podotknout, že 
jich v redakci není úplně moc a chvíli to trvá. Navíc videa jsou stále aktuální, takže cokoli oni 
přeloží, se většinou dá použít.  
 
A jaké jsou na ta videa ohlasy?  
To se strašně liší v závislosti tématu. O některých videích bych si myslela, že budou fungovat a 
přitom tolik nefungují. Určitě se tam osvědčuje to, co u běžných článků – například video ze 
Severní Korey bylo největším hitem, který jsme zatím měli. Populární bylo i úplně první video, 
které jsme od VICE nasadili, což byly „Otroci z Dubaje“, oproti tomu třeba Latinská Amerika je 
vždycky průšvih, na to lidé neklikají. Jak válka svatých gangů z Venezuely tak Mexicko-
Mormonská válka, i když se podle mě oba tyto dokumenty řadí k těm lepším. Že by to byl trhák, 
to ne. Příště (v půlce května) chci nasazovat Sýrii, což si myslím, že poletí zase nahoru.  
 
Máte nějaké přímé reakce na videa? Z doslechu, od kolegů, od diváků?  
Jediný indikátor, který mám je počet sdílení na Facebooku a diskuse pod článkem, pokud nějaká 
je. Už několikrát se mi také stalo, že jsem v hospodě slyšela lidi bavit se o videu, které jsem tam 
dávala – což určitě viděli na IHNED.cz, protože vím, že ti lidé nemají ponětí o tom, co je to VICE.  
 
Vy sama jste znala VICE předtím, než došlo k tomuto partnerství?  
Já jsem VICE znala, jelikož jsem studovala Africká studia a často když jsem hledala nějaké 
materiály z Afriky do školních prací, vyhledávač mi nabízel i VICE videa. Asi proto, že jsou 
velice globálně rozsáhlí, tak byli vždycky na předních příčkách ve vyhledávači. Takže jsem 
věděla, že VICE existuje a že dělají dokumenty. O jejich historii jsem nevěděla nic a nevěděla 
jsem, v jakém rozsahu publikují. Nikdy mě nenapadlo, že je to takhle významné médium.  
 
Co si z pohledu editora myslíte, o novinářském přístupu a stylu, který je typický pro VICE?   
Tak ten mi připadá samozřejmě geniální. A je geniální i pro IHNED.cz z toho důvodu, že 
vzhledem k tomu, jaké má IHNED.cz kapacity (děláme to tady v omezeném počtu lidí) není šance, 
že bychom se takovým tématům věnovali. Jednak není šance, že bychom tam vůbec odjeli, což je 
primární předpoklad k tomu, natočit takové video. I kdybych tam nejela a jenom přebírala video 
odjinud, tak ta kvalita tím přebíráním samozřejmě klesá. To znamená, že VICE je vlastně geniální 
způsob, jak se dostat k primárním zdrojům ze zemí, kam se normální novinář nepodívá – viz třeba 
teď situace v Sýrii, tam je nemožné odjet a reportovat delší dobu. A my můžeme ten původní 
obsah přebírat, klidně s podpisem VICE, což je pro nás úplně skvělé. VICE má spolupracovníky 
po celém světě, kteří jsou pod tím podepsaní, jsou dohledatelní. Tím pádem to jsou ověřené 
zdroje, které já už dál nemusím ověřovat, protože to za mě udělal VICE.  
 
Ale například jedno video obsahovalo velmi překvapivou statistiku, kterou jsem později psala do 
perexu a tu jsem si ověřovala. Tvrdá data, která třeba přebírám do textů a kterými uvozuji VICE 
videa, ty si dohledávám.  
 
K samotným tématům - ten výběr je neskutečný. Opět, tím, že mají korespondenty na místě, kteří 
tam žijí, pracují na tématech, ke kterým by se normální člověk nedostal. Mají schopnost najít 
témata, která velkým agenturám jako je AFP uchází, protože ani není v jejích rozlišovacích 
schopnostech vůbec takovou věc zaznamenat – to je třeba případ těch gangsterů (Svatí gangsteři 
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ve Venezuele), nebo i té Severní Koreji. A to jsou čtenářsky nejzajímavější témata. Ono nikoho 
moc nezajímá, číst si o tom, že Putin odvolal předsedu vlády. Ze zpravodajského hlediska to má v 
té rubrice místo, my víme, že se to děje, ale není to sexy téma. Když se vezme něco z VICE, tak je 
vždycky mnohem víc sexy téma, než jakákoli zpráva přejatá z ČTK nebo jiné zpravodajské 
agentury.  
 
Proběhly nějaké diskuse o tom, jestli někomu nevadí lehká kontroverze, která se kolem 
značky VICE line? Ať už pokud jde o obsah nebo slovník?  
Ten problém tu není. I proto, že IHNED.cz z toho, co vím a jaký mám pocit, sází na trochu jiné 
čtenáře než většina zpravodajských webů. I díky naší sekci HN Dialog se profilujeme jako 
názorový web – z mnohem větší části, než většina českých zpravodajských serverů. Do téhle 
strategie spolupráce s VICEm zapadá. Jazyková kontroverze – za celou dobu jsem nenarazila na 
to, že by s tím měl někdo problém, ani v diskusi pod článkem.   
 
Vraťme se k tomu, proč nevysílá IHNED.cz své novináře do světa?  
Novináři z papírových novin jezdí, ale z webu ne. Myslím, že to není naše politika – ani nikde ve 
světě. Webový novináři mají zpracovávat rychlé a poutavé zprávy. Odjet do Sýrie, to není rychlá 
webová zpráva. To podle mě koliduje s fungováním webu obecně.  
 
V Českých online redakcích není zatím moc zvykem přikládat význam videomateriálu. Proč 
myslíte, že tomu tak je?  
Myslím, že je to o penězích. Na to, natočit kvalitní video, je potřeba dobrá technika. Video z 
iPhonu si stáhnu z Youtube, ale na to, abych natočila dobrou reportáž, potřebuju kvalitní techniku 
a ta tu není.  
 
Novináři z VICE tomuhle právě oponují a tvrdí, že s digitálním foťákem a počítačem (a 
šikovným novinářem), můžete mít video na webu za 15 minut.  
Filmařů-novinářů je málo. Což se týká i Economie, tady je jenom jeden. Sehnat člověka, který je 
novinář – novinářsky přemýšlí – ale je schopný natočit video tak, aby na něm bylo i něco vidět a 
ještě ho sestříhat, je obtížné. A potom je to také časově náročné. Natočit kvalitní video, nastříhat 
ho, vytvořit titulky, pohlídat audio. To všechno stojí čas. Na rozdíl od psané reportáže, kterou 
napíšete rychleji.  
IHNED.cz si uvědomuje, že nová média, včetně videa, jsou žádaná. Ale je vytvářen velký tlak, 
aby obrazový materiál byl kvalitní. Vzhledem k tomu, že v redakci máme jednoho člověka, který 
je toho schopen, tak VICE byl ideální šance, jak tu videorubriku plnit – kvalitním obsahem za 
relativně malého úsilí. Poměr cena/výkon je pro nás opravdu výhodný, a zároveň pasuje do 
zmiňované politiky IHNED.cz. Takže když VICE přišel, my jsme si řekli: ‚Ano, přesně tohle 
potřebujeme!‘ 
 
Není škoda, že se původní videoprodukci nevěnuje žádný český zpravodajský server?  
Podle mě české redakce necítí, že by po videu byla poptávka. Teď se to možná s tím VICEm 
ukáže. Já nevím, jestli někdo cítí, že by se to takhle mělo dělat. IHNED.cz je ze všech 
zpravodajských webů asi nejprogresivnější. Ale když se podíváme jinam, tak tam není vidět 
jakákoliv snaha – to jsou prostě videa z ČTK, publikovaná, tak jak přijdou a často i 
neotitulkovaná.  
 
Odkud pramení tato skepse?  
Myslím, že je to jako s čímkoliv novým v Česku. Nevyzkoušená cesta, nikdo jiný to tak nedělá. 
Od doby, kdy začaly zpravodajské weby vznikat, se nezbavily nálepky takového „jednoduššího” a 
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horšího média oproti novinám. A zkrátka chvilku to trvá, než se cokoliv nového zavede. Můj 
osobní názor je, že se to nedá dělat jinak, než jak to dělá právě VICE.  
 
Jaká je sledovanost VICE videí na serveru IHNED.cz? 
Sledovanost výrazně kolísá. Nejméně čtený byl článek z Filipín, což ani nebylo video, ale článek 
převzatý z VICE. Video ze Severní Koreje podle mě vidělo kolem deseti až dvanácti tisíci – což 
už je opravdu dobrý výsledek. 
 
Napadlo by vás médium v Česku, které se snaží o něco podobného jako VICE? Ať už 
psanou žurnalistikou nebo právě videem? 
Česká média sama moc nesleduji. Moc mě toho nenapadá, spíš nějaké méně známé blogy a weby 
jako 1000věcí co mě serou, nebo modnipeklo.cz. Ale něco vyloženě zpravodajského ne. A to si 
myslím, že přes veškeré výtky, které někdo může mít na IHNED.cz, tak ten se snaží být aspoň 
nějaký. Aspoň trošku koukat na to co se děje i jinde než v ČTK a na iDnes.cz.  
 
Co si myslíte o tom, že VICE podporují taková média jako CNN nebo Guardian?  
Protože to je názorové médium. Mám pocit, že lze vidět poptávku od čtenářů, že chtějí víc, než 
čisté zpravodajství. 
Nemám pocit, že by lidé trvali na nezávislé žurnalistice v tom smyslu, aby byla zpráva 
stoprocentně objektivní a oproštěná od jakýchkoli názorů. Mám zkrátka pocit, že naši generace 
daleko víc zajímá materiál (třeba video), kde je nějaký názor, se kterým se publikum buď ztotožní, 
nebo neztotožní. Ale zkrátka nějaký názor, ke kterému pak můžeš do diskuse napsat: ‚To jsou ale 
volové, takhle to vůbec není.‘ Ale důležité prostě je, že se vůbec nějaký názor objevuje – žádná 
suchá zpráva, že někdo něco přišel a něco řekl.  
 
Teď ještě přemýšlím, nad tou formou. Jestli je to na ekonomickém serveru, jako je ihned.cz 
problém nebo ne. Ale nebyly k tomu nikdy žádné komentáře, myslím, že se to stráví a že se nad 
tím už nikdo nepozastavuje, tak jako já jsem se nad tím nepozastavila. Jsou to mladý kluci, tak 
mluví jako mladý kluci. Ještě si budu muset přečíst diskusi.  
 
VICE se pohybuje na straně investigativní reportáže, politiky, různých podivností a umění – což je 
prostě českého čtenáře tak nevídaný mix, že ani nechce přemýšlet nad tím, jestli to jsou věrohodné 
informace. Divák si video ze zájmu pustí a potom jenom kouká s otevřenou pusou, že se 
žurnalistika dá dělat i takhle. To je alespoň můj pocit. 
 
Ve světových médiích se objevuje názor, že přístup VICE je v jistých ohledech budoucností 
médií a zároveň „retro” jelikož přichází se starou dobrou investigativní novinařinou s 
výraznou novinářskou osobností. 
Souhlasím. Když se pak člověk podívá například na reportáž z Konga, tak nemusí o Kongu vědět 
vůbec nic. Ale když si pustí video, řekne si, wow, ty kluci jsou prostě hrozně hustý, že tam jeli. 
Tam hoří ty ohně, vypadá to tam prostě jak ve středověku a oni tam chodí a kupují si hadry v 
sekáči. Člověk se ani nemusí o Kongo a coltan (těžební surovina používaná v elektrotechnice, 
kvůli které se v Kongu válčí, pozn. autora), ale to video si prostě pustí, protože je to skvěle 
natočené, skvěle okomentované. Je to zábava – není to takový ten uspávací dokument o tom, jak 
trpí děti s nafouklými bříšky v Africe. I když ve výsledku je poselství vlastně podobné: VICE 
video situaci v Kongu žádným způsobem nezlehčuje. Je to ale natočený tak, že klip zaujme i 
člověka, který Kongo nenajde na mapě. A to je podle mě přesně přístup, jak dobře jako novinář 
pracovat. Proto mám VICE ráda. Abych pochválila svoje nadřízené – musím říct, že oni mi do 
mojí práce vůbec nemluví. Třeba do toho jaká témata si od VICE vybírám a jaká videa publikuji. I 
když zrovna s tím Kongem to byl trochu přešlap.   
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Ale editor nemůže nasazovat jen potenciálně populární věci.  
Ano, v tom je výhoda IHNED.cz, že já takové zprávy můžu vydávat – ale musím se smířit s tím, 
že si je přečte málo lidí. Nedávno měla trhák. Jedním z hodně čtených článků ze zahraničí rubriky 
byl o seznamce Jihokorejců a uprchlic ze Severní Koreje. Ale můžu napsat právě i zmiňovaném 
Kongu, ačkoli na v redakcích jiných zpravodajských webů by si řekli, že jsem se úplně zbláznila. 
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Příloha č.3 

Příloha č. 1.2: Rozhovor se zakladatelem české pobočky Vice Tomášem Zilvarem  
(z osobního rozhovoru, 13.4. 2013)   
 
Tomáš Zilvar – zakladatel české pobočky Vice magazínu a v současné době šéf video 
divize Vice pro východní Evropu. Bývalý vydavatel magazínů Xmag, TripMag, Živel, 
Hype a STREET. Mimo Vice se věnuje vlastní režisérské a filmařské tvorbě pod 
značkou Farmor Films a pěstuje na statku dýně.  
______________________________________________________________________ 
 
Přepis:  
Navážu na předchozí rozhovor s Martinou Týblovou - jak začala spolupráce 
s ihned.cz ?  
Začalo to tak, že se znám s vydavatelem Hospodářských novin a přes Lucii 
Tvarůžkovou, zástupkyni šéfredaktora Lidových novin a šéfredaktorku ihned.cz, se to 
pak dostalo až dolů do obsahu. Trvalo to asi půl roku a mělo to typický „VICEovskej“ 
příběh – podceňování, ohrnování nosů, že jsme ty blázni – i když ne nijak ve zlým.  
 
To je na Vice zajímavý, že se ty reakce napříč světem opakujou a je úplně jedno jestli to 
je post-komunistická země nebo komunistická jako třeba Čína.  
Vždycky tam je nejdřív pohrdání, nadhled těch etablovaných žurnalistů, protože my 
jsme ti blázni se špatnou pověstí, kontroverzní a nekorektní. A my jenom říkáme, že se 
snažíme říkat pravdu a že ti, co jsou korektní a nekontroverzní, tak bohužel pravdu 
neříkaj.  
Vždycky když se pak tohle podaří prorazit, tak se ukáže, že čtenář, moderní uživatel, 
narozdíl od všech těch žurnalistických teorií a pouček co se vyučují na školách, chce 
přesně to, co se nazývá „nekorektní.“  
 
Partnerství s ihned.cz realizuje Pavel Čejka a je to pro nás předstupeň pořadu v České 
televizi. Několik pořadů tam máme již chválených, ale dříve nebo později to tam 
„doběhne“. To víme, protože je to atraktivní materiál, kterej tady nikdo není schopnej 
tímhle způsobem dodat.  
 
Jak si vybíráte média, se kterými chcete spolupracovat? Proč zrovna ihned.cz a ne 
třeba idnes nebo lidovky.cz?  
To ti řeknu úplně přesně – protože idnes je svazáckej plátek. Pro nás byli tři možnosti – 
mohli jsme jít za idnesem, což jsou pro nás trapný svazáci, který jsou, doufáme, 
předurčený,k zániku v týhle zemi, nebo za úplnejma levičákama do Práva. Což je 
Vlatava-Labe press, což jsou bejvalý STBáci a tak jsme si nakonec vybrali v podstatě 
„pravicovej“ mediální dům, ačkoli Vice lidi většinou považují za levicový. Nicméně 
Vice je postavenej čistě kapitalisticky. Je to produkt, kterej vzešel z krize západná 
civilizace, z toho co se v té civilizaci děje. Je to produkt, kterej na tu krizi reaguje – na 
to, že vyteplený obchodníci na burze šňupou koks a pošlou díky svýmu 
nezodpovědnýmu přístupu celou zemi do hajzlu.  
 
Má Vice nějakou globální strategii, jajé partnery si na lokálních trzích vybírat?  
Globální strategie Vice je vybírat si partnery, kteří fungují jako nějací tzv. opinion lídři. 
A který mají prachy.  
Co se týče České televize – na evropském trhu Vice vždycky uzavírá partnerství 
s televizema veřejný služby, ze dvou důvodů. Jedním je serióznost a druhým dostatek 
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finančních prostředků. Televize tipu Nova a spol. by takovejhle typ pořadu nikdy 
nedokázali zaplatit, a ani nespadá do jejich taškařice formátů.  
 
Abych to řekl jinak, pro novináře, kteří si nechtěj připadat jako úplný blbci, jsou tohle 
jediný dva možní  zaměstnavatelé. 
 
HBO je jiný příběh, HBO je vrchol, kterého se dá dosáhnout, nad ním už stojí opravdu 
jenom pětice nějakých velkých Holywoodských studií. Je to placený kanál, takže je to 
úplně jinak, než jsme ten business model měli nastavený doposud.  
 
V čem je to partnerství speciální?  
Ve chvíli, kdy děláš obsah zdarma pro internet a přijde za tebou takovýhle kanál a řekne 
„nám se to líbí, neudělali byste něco exkluzivně pro nás“?  
Tak to vypovídá něco o tom, že náš přístup jde správným směrem.  
 
Ale je to poprvé, co ten obsah zadarmo není a lidé si celkem stěžují... 
Všechny epizody, co teď beží na HBO stejně půjdou na internetnet, ale až po odvysílání 
v televizi a v trochu jiné podobě. Bude to jako Games of Thrones. HBO ví, že si to lidi 
stejně stahují z internetu.  
HBO je ve světě na úrovni těch evropských veřejnoprávních televizí. V Americe supluje 
roli toho, čím je v Británii BBC. Ten obsah není placený z inzerce, ale uživateli. Neplatí 
to sice ze zákona a ti uživatelé jsou v minoritě, oproti celé populaci. Ale když 6 milionů 
lidí dá měsíčně 15 dolarů tak to dá docela zajímavej rozpočet.  
HBO se vlastně chová jako veřejnoprávní televize i v Evropě – dělá filmy tipu Hořící 
Keř, což by měla dělat veřejnoprávní televize. Mají to ve strategii – míří na kulturního 
člověka, který je ochotný jejich investici do kulturních projektů zúročit tak, že za to 
zaplatí. Což je podle mě znakem kulturnosti, který v týhle zemi, kde je všechno 
zadarmo nebo se slevou, není moc rozšířenej.  
 
Nicméně až do spolupráce s HBO Vice šířil svůj obsah výhradně zadarmo...  
Ano, v současné době se trochu profilujeme.  
 
Momentálně máme dva hlavní partnery a tím druhým Google. VICE má teď tolik 
obsahu na Youtube proto, že za něj zaplatil Google, který je lídr v oblasti zdarma 
dodávaného obsahu – v podstatě nemá téměř žádné placené premiové služby, jeho 
business model stojí opravdu jenom na reklamě.  
A naproti tomu je teď naším klíčovým partnerem HBO, který uplatňuje přesně opačný 
pohled na obsah, než má Google – tedy že všechen obsah je placený. Ale oba jsou 
považované za jasně důvěryhodné partnery co se týče celkové budoucnosti médií. Toto 
jsou momentálně naši základní klienti.  
 
Jak do tohoto duálního modelu klientů zapadá ta exkluzivní série na HBO? Když 
posléze půjde na internet, půjde na Youtube, tedy vašemu druhému klientovi?  
Ne. Nepůjde takhle sestříhaná (dva 15minutové díly dohromady pozn.aut.) ale půjde na 
vice.com, buď jako jedna dlouhá reportáž na půlhodiny nebo na tři díly po deseti 
minutách. Půjde to více do hloubky, když se podíváš na stránky hbo.com/vice, je tam 
extra materiál, který je součástí toho pořadu.  
Je důležité si uvědomit rozdíl formátu televize, která vysílá půlhodinovou reportáž a 
musí udržet pozornost a webového formátu „video on demand“, který je odlišný. Na 
vice,com budou ty epizody rozstříhané, bez propojovací znělky.  
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HBO má v Americe svůj obsahový základ udávaný dvojicí témat „prsa a krev“, takže i 
v případě Vice epizod tlačili na to, aby tam ta krev a prsa prostě byly. Protože to drží 
pozornost.  
 
Můžeš zmínit, co jste navrhovali za obsah do ČT?  
Prodali jsme tam koncerty, od Ecstasy of Saint Theresa a Charlie Straight.  
Dále několik kuchařských formátů, které jsme nedělali přímo pod značkou Vice.  
 
A koncept Vice pořadu je jednoduchý – bude to střihový pořad z historických věcí, 
které jsou teď na YouTube. Bude to 16 půlhodinových epizod rozdělených podle témat. 
Bude tam třeba „život pod vodou“, „terminátoři mezi námi“ –s vědcema a s lidma, co 
pracují s nanotechnologiemi. Bude to takový „Objektiv pro mladé, na ČT 2 v deset 
hodin.“  
 
Stejný formát se třeba teď vysílá i v německé ZDF. Zkrátka „sřihák“ z archivních 
materiálů.  
 
Takže vy jste tu vlastně jenom jako zprostředkovatelé v distribuci už hotového 
Vice obsahu ze světa pro Českou veřejnoprávní televizi?  
Ano. Moderovat by to měla Johana Švarcová.   
 
Kdy se to dá očekávat?   
Momentálně odchází všechny umělecké věci z ČT2 na ČTArt a tím se uvolňují okna na 
ČT2. Teď jsou ve hře dvě možnosti – buď od prvního září na ČT2 večer v pátek nebo 
v sobotu, po desáté hodině. Anebo od 1. Ledna 2014.   
 
A nepočítá se i s novým původním obsahem lokálního Vice pro ČT?     
Ne, to je až v druhém plánu. Až si toto televize otestuje, tak se můžou dělat původní 
věci. V Německu se třeba udělalo Wild Germany – o fetování businessmanů ve 
Frankfurtu, o neonacismu, o satanismu – přesně v duchu Vice. Vice dělá věci, které lidi 
normálně nechtějí vidět. Zavírají před nimi oči, ale zároveň je fascinují a jsou to nějaké 
důležité pohyby ve společnosti, které nejsou úplně na okraji.   
 
Jak popisuješ Wild Germany, připomíná mi to třeba sérii článků z amerického 
Vice blogu „Amfetamin logic“.   
Ano, my jsme už dávno opustili tu pozici „bible hipstrů“... teď potřebujeme novinářský 
profíky a témata, který nejsou jenom o tom, jak úzký kalhoty si vezmu na party. Hipstři 
nejsou homogenní skupina -  pro nás je tady hipster Vráťa Brabenec. U těch hipsterů je 
ale problém, že nepracujou. A že naše ty témata bývaly moc uzavřený. Vice je teď 
dospělejší.  
 
 
Dá se říct, že se změnilo vnímání vaší cílový skupiny za tu dobu, co děláte český 
VICE?  
No, ten první časopis na tu cílovku vlastně dojel. Když jsme začali s časákem a děláním 
galerií a podobnejch píčovin, s prominutím, který měly za úkol nějak způsobem pomoct 
„scéně“, tý generace Y, aby se nějak prosadila, tak to ztroskotalo na tom, že tady ta 
generace Y jsou v českém podání totální socky. Tzn. Že si nejsou schopný koupit ani 
tenisky a jezdí do sekáčů, kde si kupujou věci za 20Kč.  
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A proč to na tom skončilo?   
Protože ve chvíli, kdy českej hipstr je socka, a českej umělec je socka, co si šetří na 
jedno Club Maté v lese – a ty chceš dělat obsah, kterej je placenej reklamou, nikoho 
nezajímá cílovka, co nemá peníze. Na tom zařvalo i moje bývalý vydavatelství, že český 
mladý lidi jsou uncool, socky a marketingový manažeři v nich nevidí vůbec žádný 
potenciál.  
Navíc, za posledních 10let je klesající demografickej trend a ještě dalších 7 let bude – to 
znamená, že mladých je míň a míň a jsou marketingově absolutně nezajímavá cílová 
skupina. I proto tady za posledních 5-7 let nevznikla žádná scéna, od hiphopu tady nic 
pořádnýho, původního nevzniklo. Proto tady nikdo ani nedělá party, všichni promotéři 
pokrachovali – je to tady mrtvý prostě.  
 
Ve světě se o tuhle cílovku inzerenti perou – tady je to tedy naopak?  
Přesně tak. Ve světě to jsou lidi, co jsou schopný si koupit džíny, tady si ty lidi nejsou 
schopný koupit džíny. Ani Botasky. Šetří si na Pho-Bo aby se vyfotili v tržnici u Pho-
Bo. Je to smutný ale je to tak.  
 
Myslím, že tahle cílovka má určitě i podskupinu co pracuje a má peníze, spíš je 
jich málo, nemyslíš?  
Ale to jsou děti Rusáků anebo různejch privatizačních podvodníků anebo mladej 
Topolánek. To nejsou lidi se stylem. Tady je problém, že lidi, který prachy maj, tak 
nemaj styl a lidi, který maj styl, nemaj prachy.  
 
...a ta podmnožina, kde se tyhle dva aspekty protnou, je prostě moc malá na to, aby 
se pro ně dělalo médium?  
To se skoro neprotne, to jsou jednotlivci. Má to tři zásadní důvody – jeden důvod je 
postkomunismus, že ten styl tady nemaj pořádně ani ženský atd. Druhej důvod je 
ekonomika a třetí důvod je ta kolonizace co tady probíhá. 
 
Česká republika je na konci cesty. Když si představíš pomezní boudy nebo Krkonoše a 
máš poslední boudu před Sněžkou z český strany a pak máš poslední boudu z Polský 
strany, tak mezi nima nevede cesta. My jsme z hlediska Západní Evropy poslední výspa, 
jenom deset milionů nějakejch chudáků, který mluví divnou řečí a nehledaj v Googlu, 
ale v nějakým divným vyhledávači.  
 
Takhle se na to ten globální svět kouká a říká si, to je dobře, necháme to tam, aspoň je 
to nárazníkový pásmo mezi Rusákama.  V Polsku je to jiný. Tohle je trochu stigma tý 
východní Evropy, která je neustále kolonií – bývala kolonií Ruska, teďka je kolonií 
Západu, kterej není v moc dobrý kondici.  
Když jseš manažer nějaký nadnárodní korporace, tak řekneš šlápněte na krk lidem, co 
žijou v kolonii. Proto tady ani ta scéna není podporovaná těma značkama, narozdíl od 
venku. Tam to jsou jejich děti. Nike dá radši peníze na rozvoj americký kytarový scény, 
protože to jsou děti manažerů Nike, ne na rozvoj český scény. Sem dá tenisky, aby je 
lidi nosili. A ty chudáci jsou rádi a vezmou ty tenisky – proto tady nejde nic dělat.  
Lidi tohle nechtěj slyšet a vždycky mi nadávaj. Ale to je role Viceu, říkat to, co nechtěj 
slyšet.    
  
Ty máš s vydáváním magazínu pro různé skupiny subkulturní mládeže zkušenost 
už z devadesátých let, můžeš o tom pohovořit?  
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V devadesátých letech jsme byli ovlivněni trapnou naivitou, kdy jsme si mysleli, že 
bychom tady taky mohli fungovat jako normální občani Evropy a týhle planety. Takže 
jsme se snažili kopírovat postupy z venku, o kterých jsme věděli, že fungují. Z mého 
podnikání velmi dobře fungoval X-MAG, který se vezl na generačním boomu. XMAG 
byl o taneční scéně, o hudbě a o večírcích.  
Začal v roce 1996 jako fanzin, v roce 1999 jsme s časopisem vydali první kazety, zjistili 
jsme, že to lidi zajímá, že tu hudbu tady žádné labely nevydávají a byli jsme taky jedni 
z prvních, kteří tady vydali nosič CD k časopisu – v dubnu 2000.  
 
Toho jsme tehdy udělali 25 000 kusů a prodali jsme 20 000. Sami jsme byli překvapený 
a na tom jsme postavili velký vydavatelství, který vydávalo 7 časopisů, z nichž XMAG 
jako jediné médium bylo původní. Byl založený na tom, že ho kupovali reálný lidi, 
který chodili na reálnou hudbu a byl jich dostatek – v řádech desetitisíců. Ty lidi 
zajímaly i ty značky, které u nás inzerovaly. V té době byla povolená i reklama na 
cigarety a alkohol – byl to magazín o nightlife. Vždycky jsme měli problém s módou, 
protože módu tady vždycky drželi nějaký distributoři, který neměli moc peněz.  
 
V roce 2002-2003 ve svém vrcholu jsme vydávali 36 000 ks. Ta firma měla tehdy obrat 
kolem 70ti milionů korun. Ale bohužel jsem udělal chybu a byl jsem naivní a myslel 
jsem si, že se tady nastaví ty procesy jako na západě. Takže jsme přibrali Ultramix, 
Živel a rozjeli jsme HYPE.  
Ten měl jako vzor FACE magazín, nebo Dazed and Confused – tenhle typ britskýho 
Social&Style magazínu, kterej je zaměřenej na módu. HYPE zemřel na tom, že tady na 
to nebyl čtenář, nikdy se neprodalo víc, než 10 000ks a nebylo v něm tím pádem ani co 
říkat.  
Živel, ten byl vždycky úplně na okraji, to je do dneška – vydávají 1000ks. Je to fajn a je 
to hrozně podstatný, že to vydávaj, ale na tom vydavatelství stát nemůže. Ultramix utekl 
ke svazákům do MAFRY, kde ho postupně přeměnili na Filter a zavřeli. Přišli na to, co 
jsem říkal už dávno, protože to byl časopis o hudbě, jenže v Čechách není fanoušek 
hudby, v Čechách je jenom metalista, nebo hiphoper atd., Tady to není jako v Británii 
nebo v Německu, že by to byl fanoušek kvalitní hudby napříč žánrama, těch je tady 
strašně málo. Proto nefunguje třeba Rádio Express. Do toho vydavatelství tehdy patřil 
ještě STREET – zaměřený na urban culture.  
 
Co bylo tobě nejbližší, ze všech časopisů?  
Určitě XMAG, protože mi byla nejblíž ta taneční hudba. Bavil mě ten „šamanskej 
podtext“, kterej to mělo než se toho chytli majitelé autobazarů a přeměnili to na setkání 
bíle oblečených lidí v Sazka Areně.   
Tíhnul jsem k principu toho VICE, ale nedokázali jsme ho tady vytvořit. Obsahově mi 
byl blízkej Živel a zároveň jsem tady byl otcem toho HYPE, kterej jsem se snažil 
profilovata hledali jsme mu ten správný formát. Dneska už vím, proč se to nedalo najít, 
protože to nevycházelo z podstaty toho „českýho řepáctví“. 
  
Jak si se tedy dostal do kontaktu s, tehdy hlavně tištěným, Vice časopisem? 
„Po deseti letech, jsem pak byl tak iritovanej, že jsem se na to chtěl vykašlat a rozhodl 
jsem se, že to pozavírám úplně. A v tu chvíli mi zaloval Andrew (dříve spolupracovník 
Tonnyho Wilsona, Factory records, klubu Hacienda, později I-D magazínu atd.) 
z Londýna, což je dneska jeden z prezidentů VICE, že si mě vybrali, že by chtěli do 
východní Evropy a že mi pošle materiály a poslal mi balík časopisů...“  
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Já jsem Vice znal ze světa, z těch dřevních dob Vice – byly tam články jako rozhovory 
s lidma, který si právě zašukali, fotky Terryho Richardsona, kde byli mongoloidní děti, 
který měli na obličeji nastříkaný chlapský sperma a bylo to prostě úplně...radikálně 
skandální věc. 
Vůbec jsem si tehdy neuměl představit, jak dělaj s tímhle nějaký business model. Vůbec 
jsem to nechápal, jak je možný, že tam má dvoustránkovou reklamu Nike a vedle toho 
byly takovýhle fotky. Já jsem tehdy chodil do firem s vyčištěnejma tématama a brand-
manažerky přede mnou utíkali, co zase Zilvar bude chtít.  
A to jsem chodil proti tomuhle s banálníma trapárnama.  
Tehdy byl ten časopis fakt Freestyle, protože když povolíš uzdu lidský fantazii, ona se 
rozjede. A tím, že to byl magazín zadarmo, tak se do něj mohlo dát fakt cokoliv.  
Oni mi třeba poslali časopis, kde byl na obálce chlápek se zařízlejma dámskejma 
plavkama, postřkanej šampaňským, jak vyšpuluje zadek – to  bylo úplně šílený.  
Takže jsem mu zavolal a řekl jsem, sorry, já jsem skončil s papírovejma médiama. A on 
na to, přijeď do Londýna, my jsme MTV 21.století! To bylo v roce 2007-2008. 
V Londýně mi ukázal jednu střižnu, co tam tehdy byla, dneska je jich tam 24...A cítil 
jsem, že to tam prostě je. To nadšení, to tam bylo.  
 
Tam jsem cítil nadšení, že tohle je to, co se bude líbit modernímu, mladýmu, 
městskýmu člověku – ale pak jsem přijel sem a je to jako když přijedeš na zábavu, kde 
si lidi pouštěj ožralý Holubí dům a ty jim řekneš počkejte, teď vám pustím něco, co 
jsem právě přivez z Londýna! A pustíš to a oni na tebe všichni tak strašně trapně 
koukaj. S tímhle jsem se tady setkal... 
Česká republika má jednu vlastnost, že tady zemře veškerá naděje, nadšení.  
 
Přesto ses ale rozhodl do toho jít?   
Rozhodně to pro mě byl profesně krok, protože jsem věděl, že tady nemám šanci dělat 
to, co chci. Tzn. že bych to tady musel zavřít všechno a pěstovat dýně na farmě, nebo 
spáchat sebevraždu nebo dělat něco, co bych považoval za osobní prostituci – což bych 
došel spíš k tomu, že ta sebevražda je lepší nápad.  
 
Takže jsem do toho šel, ale ta motivace byla hlavně ta, že jsem se mohl zapojit do toho 
mezinárodního Vice teamu. Samozřejmě stále na tom pracuju, teď už to je ale mnohem 
lepší. Tehdy Vice nebyl v té kondici, kdy by potřeboval kreativní lidi z celého světa – 
v té době mu to tady bylo na nic. Spíš se potřeboval rozlézat po světě, sem tam sbalit 
nějakou reklamu a narvat ji do časáku.  
 
Jak se tedy změnil ten způsob práce?  
Za těch 4-5 let jsem osobně přesedlal z psaní do papírového média na psaní pro video a 
začal jsem režírovat.  Na videu je jedna parádní věc – když uděláš dobré video, tak je o 
něj zájem na celém světě. Když tady vytiskneš nějakej časopísek, nebo nějakou 
knížečku, tak to fakt nikoho nazajímá.  
Lidi si nepamatujou, to co čtou, třeba jenom 15%, je to neefektivní způsob předávání 
informací. Těch 5 let jsme tady vlastně cvičili, abychom uměli ten formát a teď 
pracujeme na několika věcech pro tu HBO show a najednou to chce i ten světový Vice.  
 
To co mě na Vice bavilo a proč si myslím, že tak vystartoval – protože to není  klasickej 
mediální brand, ale snaží se vytvářet globální redakci, která spolu nějak globálně 
komunikuje, reaguje a ty se můžeš podílet na globálním obsahu.  
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Když napíšeš článek, který potom vyjde ve třiceti zemích, tak na něj máš mnohem víc 
času – ale samozřejmě je tam větší konkurence – ten článek musí být dobrej.  
 
Jak jsou na sebe ty redakce prakticky navázaný? Jak se to od začátků proměnilo?  
Teď jsou schopný dělat to, co mi od začátků slibujou – že když se jim bude líbit nějaká 
idea, nějakej nápad, tak dají klidně půl milionu korun, aby se natočilo 10minutový 
video.  
 
Slibovali mi, že budeme MTV 21. století a že budeme moct dodávat materiál do té 
globální sítě.  
Když jsme ještě dělali časopis, tak jsme museli dodávat inzerci, což nám moc nešlo, 
z důvodů, o kterých jsem mluvil. Začala ekonomická krize a nikdo nechtěl dávat inzerci 
do tištěných médií, což se stále děje.  
 
My jsme byli trochu průkopníci v tom, že jsme propagovali způsob šíření Vice bez 
tištěného média. Dneska v Americe ho pořád mají, byť dělá 10% obratu. Dřív se časopis 
používal jako rešeršní základna pro témata, která se pak filmovala. Dnes už to video má 
tolik peněz, že mají  nezávislé teamy. A když je ta reportáž hodně dobrá, tak se tam 
pošle i fotograf a někdo z redaktorů to napíše. Ale je to považovaný za béčkovou 
žurnalistiku v tý korporaci.  
 
My jsme paradoxně z jiného důvodu byli trochu průkopníci. Stejný model se teď 
používá v Maďarsku třeba – je to zkrátka Vice bez papírového časopisu.  
 
Hádali jsme se o to s tím vedením – my jsme na tom tratili a nemělo to budoucnost. My 
jsme říkali, že se potřebujeme soustředit na videa. Byť ten časopis fungoval jako leták – 
opravdu nám vlastně hodně pomohl, otevřel nám spoustu dveří, ale ne těch do 
businessu. Teď třeba připravujeme něco s Pavlínou Wolfovou pro českou televizi a ona 
nám říkala, že tenkrát nosila časopis do redakce Reflexu a že nás kopírovali.  
 
 
Co znamená mít licenci Vice – jaké jsou konkrétní podmínky?  
Když máš licenci, tak jseš víceméně externí partner. Jseš sice braná za interního 
partnera, ale de facto jsi externí. Jseš druhořadej partner, protože tě ta společnost 
nevlastní. Netýkají se tě mezinárodní dealy atd. Musíš plnit nějaký licenční podmínky – 
tzn. třeba odvádět licenční poplatek z inzerce.  
Jinak fungujeme jako obchodní zástupce, který tady prodává obsah. Všechen Vice 
obsah na tomto území spadá pod nás a z toho, co na něm vyděláme, musíme část odvézt 
do Ameriky. Poslední část, což se trochu už děje, že oni třeba v Americe domluví 
VANS jako inzerenta a k nám automaticky půjde lokální VANS taky.  
To se teď mění a my se během pár měsíců staneme součástí VICE international. 
Pravděpodobně budeme na výplatních páskách atd. Není to nic vostrýho – pořád jsme 
vlastně kámoši.  
 
Takže se to vyvíjí pozitivně?  
Vždycky když něco nejde, tak si říkáme jednoduchou poučku: „VICE je odpověď na 
zchátralý městský žívotní styl západní civilizace. A my tady nemáme ani ten městský 
životní styl, ani tu západní civilizaci.“ Takže odpověď na toto, je dost předčasná 
záležitost. Po těch letech jsme prokázali nějakou životaschopnost.  
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Jsme sice poslední v tabulce z hlediska obchodní inzerce. Ale měli jsme štěstí, že 
všichni ti majitelé VICE tady byli v devadesátých leteh, Suroosh Alvi učil ve Žďáru nad 
Sázavou angličtinu...takže na to mají vzpomínky ze studentských let.  
 
Taky jsme se dobře zapsali z hlediska obsahu. Děláme scénáře – Vice otevřel pobočku 
v San Francisku, kde se budou produkovat hrané filmy. Jeden námět se týká Miroslava 
Tichého a jeden je námět na loutkový animovaný seriál. A další věci jsou rozpracované.  
 
Nám se sice nepodařilo prodat tu řepáckou majoritu a inzerci – ale ta mizérie, která tu je 
všude přítomná, takovéto české kverulantství, ty jednotlivce tlačí natolik do kouta, že 
z nich po tom vyrostou Kafkové, Havlové, Hrabalové atd. 
A to jsou lidi, kteří jsou schopní mluvit s globálním publikem. Do té skupiny třeba patří 
lidi, kteří dělají loutkařinu – Švankmajer atd. Nám se podařilo udat ty jednotlivce, jako 
je třeba fotograf Adam Holý.  
Spíše tedy do té korporace dodáváme po obsahové stránce. My jsme si tam našli místo 
těch Bohémů – neschopných, který občas přijdou pozdě. To byla jediná možnost jak 
obstát.  
 
Důležité je zjištění, že Polákům třeba ten business funguje dobře.  
Poláků je 40 milionů, Čechoslováků je 15 000 takže by jim to měli jít tak 3xlíp, ale jim 
to jde líp třeba 10x! Protože mají více populace, která žije v tom, čemu se dá říkat 
„město“. V Česku a na Slovensku dohromady žije ve městech 1 milion lidí.  
 
Není nic trapnějšího než vesnickej hiphoper – a těch je tady nejvíc. V Polsku takových 
lidí žije 9 milionů. I v Maďarsku a v Rakousku jich je víc. Ta situace v ČR, je z hlediska 
urban culture, nebo řekněme generace Y, je úplně nejhorší – z hledika publika pro Vice. 
I Rumuni a Bulhaři jsou na tom líp.  
 
My s tím étosem – ušetřit+sleva+málo lidí+řepáctví+švejkovina všechno tohle ve sledu 
způsobuje, že jsme totally uncool národ prostě. Na tom to můžeš částečně postavit – na 
tom zmaru.  
 
Jaké je podle tebe reální číslo v Čechách nějaké „mladé cool cílové skupiny 
v Čechcáh – řekněme té generace Y?    
Teď je to tak 100 000 lidí, i když obsah se dostává k více lidem. Podobně jako si lidi 
zaslechnou Beyoncé a nejsou fanoušci Rn‘B. Krásně je to vidět od návštěvnosti na 
Vice.com/cs, která fluktuje mezi 60 000 a 110 000 návštěv. Nějakou dobu stoupala, teď 
se zastavila a víceméně stojí, což nám nevadí. Chceme teď syndikovat obsah, s Českou 
televizí, nebo třeba s Belmondem v tištěné podobě...   
 
Jak se na návštěvnosti podílí nedávné partnerství s ihned.cz?  
Ihned.cz tu návštěvnost určitě zvedá. Dále návštěvnost vždycky zvedají hity – třeba o 
30%. Velký generátor je určitě Facebook.  
Hitama se vždycky stanou původní věci s Vice nádechem, třeba rozhovor s Karlem 
Schwarzenbergem, s Vráťou Brabencem, povídky Jana Gemrota, anebo pak skandální 
věci jako průvodce „jak správně papat broskvičku“. Všechny ty hodně textově sprostý 
věci, u kterých se člověk chechtá a chce je pak sdílet na sociální sítě.  
 
Jaký tip obsahu čtenář nejvíce  sdílí?  
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Jsou dva tipy obsahu, který má potenciál se šířit – jeden je informačně „nabušený“ a 
fakt dobrý, takže to prostě chceš sdílet a druhý je třeba šestnáctiletá holka, co se vyčůrá 
do vany. My prostě umíme tenhle tip obsahu dělat, neumí to každej. Ale nesnažíme se 
to dělat, protože to pobuřuje.  
 
Koho vnímíte na české mediální scéně jako konkurenci?  
Konkurenci moc nevnímáme. Co se týče práce s obsahem, tak třeba mediální sekce 
Redbullu - formou, střihem, obsahem. Ale nejsme v přímém konkurenčním stavu, 
protože jejich cílem je prodávat plechovky.  
Z online videa to může být třeba Stream.cz, ale ty nás nikdy nedoženou protože se 
soustředí jenom na českýho diváka. Postaví před kameru Agátu Hanychovou a řeknou 
jí, ať něco udělá. Ten jejich obsah vždycky bude lokální a svým způsobem blbej, ale je 
to mainstreamový obsah, který nám konkuruje. Třeba Adam Gebrian se tam o něco 
snaží... 
 
U partnerství s ihned.cz mě zaráží, že je zdarma. Vám to tedy přináší jenom 
reference o návštěvnosti?  
Náš business model je takový, že je zdarma, ale končí tím, že od nás ten obsah koupí 
třeba ta HBO.  
To znamená, že oni dostanou nějakou light verzi a mají jí zdarma, protože začínáme. 
Některé funkce ale mají znemožněny a pokud je budou chtít zpustit, tak jsou dvě 
možnosti – buď na ně zaplatí oni, nebo mají možnost na to sehnat partnera. Takže by se 
mohlo stát, že by na konci těch videí bylo třeba „video vám přináší banka XY.“  
V této fázi jsme zdarma, ale nemá to být zdarma donekonečna. Něco nám to přináší, 
návštěvnost. A to kam Vice míří, je globální obchod s Googlem sjednaný v Americe... 
 
 Jaké je momentálně personální obsazení VICE? S kým jste stavěli redakci 
v začátcích a nyní?  
Fotografové dnes jsou: Adam Holý, Dušan Tománek, možná Bet Orten.  
Když přijde něco na přetřes, tak jim zavoláme a klidně s nima něco uděláme. Vždycky 
to jsou lidi, kterými se nějak opovrhuje a jsou tu nedocenění. 
Autoři dnes jsou: Johana Švarcová, Milan Kozelka, Pavel Čejka, Jan Gemrot a pak 
hrozně velká plejáda překladatelů a mladých lidí na stážích, různí expati, bilingvní 
cizinci žijící v Čechách, Jakub Kaifosz, Kateřina Winterová a já.  
Dříve tam byly třeba i Jana Pakočka nebo Karol Hošek, ale ty mladý děcka se 
nafouknou a utečou, když jim něco řeknu.  
Je zajímavý, že texty českýho umělce jsou srovnatelný se zahraničním novinářem. Vice 
stojí sice na plejádě bezejmenných editorů, ale zároveň tam dělá Terry Richardson, 
Spike Jonze atd. Musíš mít charakter. Což tady splňuje třeba ten Jan Gemrot, Johana 
Švarcová, Kateřina Winterová...  
 
 
Necílíte nijak na cizince žijící v Praze, jako na autory? 
Ne. Praha je v tomhle mrtvá. Z Erasmu chodí občas někdo na stáže.  
Ve VICE v New Yorku musíš zaplatit 3000$ aby si tam vůbec mohl na stáž a ještě 
čekáš v pořadí, abys mohl pracovat 4 měsíce na plný úvazek a zadarmo. 
 
Ono je to daný tím, že obyčejným psaním na blog si moc nevyděláš – to musíš chtít 
psát. Což můžeš zároveň dělat na svým blogu – takže pak tam je otazník proč psát pro 
Vice.  
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Já vždycky beru všechny spravedlivě a moc je nekontroluju z hlediska textů. Když 
chtějí peníze, tak říkám, že to musí jít ven, do světa, takže to musí být dobrý. A většinou 
skončíme u toho, že pošlou banalitu a že dobrý věci dělá Dušan Tománek s Johanou 
Švarcovou, v téhle oblasti.  
 
Teď nově tedy Pavlína Wolfová, by chtěla jít psát – většinou věci, které jí vyhodí 
z Mladé fronty a z Reflexu. To je krásný stigma. Vice zajímá všechno, co nezajímá 
ostatní média. Je to odpad.  Hledáme témata, který ještě nebyly udělaný těma lěpšíma 
magazínama, než jsme my... 
 
 
Kdo je podle tebe typ člověka, který se hodí ke značce Vice u nás?  
Vice typy pro mě tady jsou Vráťa Brabenec, společně s Miroslavem Tichým, který se 
tady na tý společnosti nějak podepsali. A Vráťa Brabenec mi říkal, že mu Jiří Kolář 
říkal, že básník by měl psát, tak jak to je – aby si nic nevymýšlel...  
 
 
Vice se snaží být pořád nový, originální. Ale jde to vůbec ještě?  
Jestli je dneska něco originální, tak je to psát o věcech tak, jak jsou. Ono se to lehce 
řekne, ale hůř udělá. A to si myslím, že by se i novinář měl na škole učit. Psát pravdu – 
tak, jak ji vidíš, nic neschovávat. Musíš být k sobě upřímnej a bude to fungovat.  
Novinář má tu funkci, že ořezává svůj úhel pohledu - něco prožiješ, vidíš a máš 
tendenci spoustu věcí, co vidíš zakrýt a psát podle šablonky. Většinou k tomu novináře 
vedou editoři. Funguje to zkrátka podle pravidla „Vím, co mám rád a mám rád, to co 
znám“. Takhle fungujou ta rádia, který hrajou deset písniček pořád dokola.  
 
V étosu Vice je ale něco jinýho – říkat fakt pravdu. My nejsme pryč z krize, taková je 
realita. Objektivita neexistuje. My jsme sice začali s heslem „sex drogy a rocknroll“, ale 
teď mezi mladýma lidma vidíme beznaděj. Svět míří k válce, válka je sice blbá, ale dá 
se přežít. Vice je magazín o životních prohrách a nebojí se to říct. To se teď s VICE 
děje – stává se serióznějším, protože je serióznější celá doba i ten marketing  - protože 
tady začíná jít o kejhák. 
A tím bych rád skončil. A rád bych dodal, že budu rád, když se budu mýlit 
 
 
Dodatek:  
VICE je dneska představuje, jak transformovat médium. Vem si třeba I-D magazín – 
z ikonického média na papíře se teď taky stane v podstatě Youtube channel...  
Obecnej trend dneska je udělat z časopisu YouTube channel. Dále může být cesta udělat 
jednou za čas tištěnou verzi „best-of online“, protože to neproklikáš, to množsví na 
webu... 
 
Je to celé o té generaci Y, což způsobil internet, kterej to všechno dovoluje. My teprve 
teprve teď zažíváme ten nástup nových médií do praxe. Dříve ty stará média fungovala 
formou „One-to-many“ – jeden hlasatel něco říkal – a nikdo ho nemohl přerušit. Dneska 
je to „many-to-many“, to znamená, že je v tom větší chaos. A teprve z toho chaosu pak 
vzniká nějaký pořádek podle toho kdo, co a jak říká“. Dneska žijeme v době, kdy se 
znova rozdávaj karty a kdy už bohužel nestačí jenom vlastnit ten vysílač.  
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Příloha 4:  
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