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Abstrakt 

Zpravodajský web MediaGuru.cz přináší denně svým čtenářům nejnovější informace 

z oblasti médií, marketingu a reklamy. Bakalářská práce si klade za cíl představit toto 

médium a podrobit analýze jeho fungování v roce 2013. Konkrétně se zaměřuje na 

problematiku tištěných periodik, tedy jaký je této oblasti věnován prostor. Analýza pak 

probíhá ve třech stanovených kategoriích – témata spojená s tištěnou žurnalistikou 

(čtenost, prodaný náklad, nové/zrušené tituly, vlastnické změny, personální změny, 

obsahové změny a reklama a inzerce), styl zpracování článků (neutrální, hodnotící, 

pozitivní, negativní a přejaté) a žánry příspěvků (zpráva, zpráva s citací, rozhovor, 

analýza a žebříček). Zprávy ze sekce Tisk vydané v průběhu roku 2013 jsou přiřazovány 

do jednotlivých rubrik a na základě získaných dat, ale i výpovědi šéfredaktorky webu 

Martiny Vojtěchovské, pak práce vztahuje získaná fakta na širší kontext a přináší 

informace o fungování tohoto zpravodajského serveru. 

 

 

Abstract 

Every day, MediaGuru.cz news site brings its readers the latest pieces of information 

about media, marketing and advertising. The aim of this bachelor thesis is to introduce 

this medium and analyse its functioning in 2013. Specifically, it deals with the agenda 

of printed journals, especially it focuses on the space dedicated to this topic. Analysis is 

performed in the three specified categories - topics related to print journalism 

(readership, copies sold, the new/cancelled titles, ownership changes, personnel 

changes, content changes and advertising), different styles of the articles (neutral, 

evaluating, positive, negative and adapted) and genres of the articles (news, news with 
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quotation, interview, analysis and list of top x). Articles from Print section released in 

2013 are classified into individual categories and pursuant to achieved data and 

interview with editor in chief Martina Vojtěchovská, the bachelor thesis brings more 

information about news site MediaGuru.cz and its functioning. 
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ÚVOD 
 

 V době konvergence a digitalizace dochází k masivnímu rozvoji internetových 

novinářských projektů, od suplementů tradičních médií, přes zpravodajské servery až po 

blogy. Bakalářská práce Zpravodajský web MediaGuru.cz a jeho referování o causách 

tištěných periodik v roce 2013 přináší v první části okolnosti, kterým se díky výše 

zmíněným technickým novinkám musí žurnalistika přizpůsobovat. Následující stránky 

shrnují základní pravidla psaní na web, která se odvíjejí jak od skutečnosti, že na 

počítačovém monitoru se čte jinak než z obyčejného papíru, tak od faktu, že internetové 

publikum neuvažuje stejně jako lidé, kteří si kupují tradiční noviny. Zvládá konzumovat 

více obsahů najednou a zprávy si aktivně vyhledává – online recipienti už tedy nejsou 

jen pasivní příjemci obsahů. Webová žurnalistika se řídí zvláštními pravidly, která jsou 

v práci postavena do opozice se zásadami, jejichž dodržování vyžadují po svých 

novinářích tradiční média. Je také nastíněna otázka, jestli online zpravodajství jde proti 

tištěnému, nebo zda se jedná o obory de facto příbuzné.  

 Fungování online médií pak práce přibližuje na příkladu zpravodajského serveru 

MediaGuru.cz., který denně referuje o české mediální, reklamní a marketingové scéně. 

Kromě zpravodajských informací a analýz obsahuje i komplexní mediální slovník, 

objasňující pojmy z médií, dále informace týkající se základů mediálního plánování a 

přehledů tuzemských mediatypů. K jeho činnosti se vyjadřuje šéfredaktorka Martina 

Vojtěchovská, která zmiňuje úplné začátky webu, odpovídá ale také na otázky týkající 

se aktuálního působení.  

 Třetí část pak podrobuje analýze web MediaGuru.cz a jeho příspěvky v roce 

2013. Konkrétně se zaměřuje na problematiku tištěných periodik a toho, jaký prostor je 

jednotlivým kategoriím věnován. Výzkum pak probíhá ve třech stanovených sekcích: 

1. Témata spojená s tištěnou žurnalistikou (čtenost, prodaný náklad, nové/zrušené 

tituly, vlastnické změny, personální změny, obsahové změny a reklama a 

inzerce) 

2. Styl zpracování článků (neutrální, hodnotící, pozitivní, negativní a přejaté)  

3. Žánry příspěvků (zpráva, zpráva s citací, rozhovor, analýza a žebříček) 

 Na tomto schématu bakalářská práce ilustruje skladbu článků, jejich četnost, ale 

i vyváženost serveru, jeho důvěryhodnost, dodržování etických a dalších norem, 

nastíněných v prvních kapitolách. Při psaní názvů MediaGuru.cz, MAFRA a Mladá 

fronta DNES je dodržována forma úzu jednotlivých institucí. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Metodologie 
 

 Cílem práce je analýza zpravodajského webu MediaGuru.cz, a to z roce 2013, 

konkrétně se zaměřím na tematickou agendu související s tištěnými médii. Pro své 

zkoumání jsem si zvolila kvantitativní obsahovou analýzu, která „má tu výhodu, že je 

přenositelná, poskytuje objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi, který ji provádí a 

výsledky (v zásadě statistické údaje) mohou být jasně a jednoznačně prezentovány 

v tabulkách a grafech.“
1
 

 Metoda staví na definování hypotézy, nebo – jako je tomu v mém případě – 

výzkumné otázky. Ta musí být natolik konkrétní, aby bylo patrné, co budu zkoumat a 

čeho si budu ve vybraných obsazích všímat. „Vybraný soubor bývá zpravidla ohraničen 

a) časově, b) z hlediska zvoleného média, případně i c) žánrově nebo tematicky.“
2
 

Moje výzkumná otázka zní: Jaký prostor věnoval zpravodajský web MediaGuru.cz 

v roce 2013 jednotlivým subjektům z mého kódovacího schématu? 

 Záměrně jsem zvolila tzv. longitudinální studii, tedy sleduji vývoj agendy 

v delším časovém období, abych podala ucelenější a reprezentativnější závěr. Dále jsem 

se rozhodla pro a priori kódování, kdy jsem ještě před zahájením analýzy definovala 

kategorie provázané s tištěnými médii, které podrobím výzkumu. Moje kódovací 

schéma bude tedy vycházet ze tří kategorií. Konkrétně pak půjde o: 

1. Témata spojená s tištěnou žurnalistikou – čtenost, prodaný náklad, nové/zrušené 

tituly, vlastnické změny, personální změny, obsahové změny a reklama a inzerce 

2. Styl zpracování článků – neutrální, hodnotící, pozitivní, negativní a přejaté 

3. Žánry příspěvků – zpráva, zpráva s citací, rozhovor, analýza a žebříček 

 Z toho, jak četně bylo o té které z nich referováno ve stanoveném časovém 

úseku, pak budu vyvozovat závěry a data vztáhnu k výzkumné otázce. 

 „Jako většina metod výzkumu má i obsahová analýza svoje slabiny, nedostatky a 

zapřisáhlé kritiky. Kritika metody poukazuje na skutečnost, že kvantitativní obsahová 

                                                 
1 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina a Tomáš TRAMPOTA. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 103. 

ISBN 978-80-7367-683-4. 

 
2 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina a Tomáš TRAMPOTA. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 104. 
ISBN 978-80-7367-683-4. 
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analýza je schopna nabídnout tvrdá data, podíly a závislostní korelace zkoumaných 

kategorií, ale nikoli vysvětlení, proč tomu tak je a co to znamená.“
3
 

Proto svou bakalářskou práci doplním i o rozhovor se šéfredaktorkou webu Martinou 

Vojtěchovskou, které se budu ptát na fungování webu MediaGuru.cz, ale i na to, jestli 

častější zmínky o některých mých kategorií jsou pouhá náhoda, nebo dané do 

souvislostí mají hlubší přesah. 

2.2 Trendy internetové žurnalistiky 
 

 Důležitým termínem je v souvislosti s online médii i pojem „konvergence“, tedy 

v mediální sféře proces, který vede ke sbližování a propojování platforem. S tímto 

jevem jde ruku v ruce digitalizace. Dnešnímu konzumentovi mediálního obsahu nestačí 

jen pasivně přijímat informace, potřebuje mít možnost ihned reagovat a rád si navíc sám 

diktuje, jaké zprávy chce zrovna dostávat. Z toho plyne, že pokud chtějí tradiční média 

uspět v souboji s těmi novými, musejí přistoupit na jejich pravidla hry – rozšířit svoje 

pole působnosti i na internetovou platformu a nabízet svůj obsah i online – ať už 

v plném rozsahu, nebo okleštěné verzi. Svým recipientům média vycházejí vstříc i 

zpřístupňováním archivů. Pokud divák například nestihl svůj pořad vysílaný na České 

televizi nebo oblíbenou rubriku v Českém rozhlase, může se v archivu „proklikat“ 

k záznamu. Odpadá mu tak nutnost nahrávat vysílání na páskové kazety, jak tomu bylo 

zvykem dříve. Což nás opět obloukem dostává k tématu konvergence – zatímco ještě 

před několika lety museli lidé vlastnit hned několik přístrojů, pokud se nechtěli spokojit 

s informacemi získanými z jediného média, dnes jim de facto stačí pořídit si chytrý 

telefon s internetem.
4
 

 Od toho se odvíjejí další změny – tradiční média přejímají postupy online 

žurnalistiky, čímž se ale internetovým portálům rodí nová konkurence. Názor, že 

opravdu svádějí bitvu o jedno publikum, zastává i Karol Jakubowicz, zabývající se 

výzkumem médií. Tvrdí, že tisk a tzv. e-tisk nejsou oddělené množiny ani formálně, 

natož pak prakticky. Praxe ukazuje, že prozatím noviny a e-noviny mají více společného 

než rozdílného. Důkazem je i skutečnost, že se čím dál častěji slučují novinové a 

internetové redakce a vznikají konvergentní a multimediální newsroomy. Jakubowicz 

                                                 
3 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina a Tomáš TRAMPOTA. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 110. 

ISBN 978-80-7367-683-4. 

 
4 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: Konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2013, s. 16. 
ISBN 978-80-87500-38-5. 
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dochází k názoru, že až se online média naučí stoprocentně využívat možností, které 

internet poskytuje, bude teprve možno webové portály a noviny vnímat jako dvě různá 

média, avšak stále s mnoha společnými vlastnostmi.
5
 

 Přesto je ale internetová žurnalistika svébytné odvětví, a je proto možné, alespoň 

stručně v bodech, definovat několik zásad, které by měl dobře napsaný text pro web 

splňovat. Velmi zjednodušeně lze říci, že online zprávy by měly být stručnější, na rozdíl 

od těch novinových, jejichž autoři se (zejména v dřívější době) nebáli použít 

beletristické prvky a i dnes poskytují větší prostor novinářovým uměleckým ambicím. 

Principy a doporučení pro internetové žurnalisty pak zmiňuje například Jaroslav Čuřík 

v knize Nové trendy v médiích I: online a tištěná média nebo Barbora Osvaldová a 

Alice Tejkalová v knize Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a 

internetizace žurnalistiky, do které přispěla patnáctka autorů.  

 

 Publikované příspěvky by měly vycházet z pravidel tradiční žurnalistiky. 

S tím se pojí například ověřování informací – platí, že novinář by měl mít skutečnost 

potvrzenou od dvou nezávislých zdrojů, popřípadě od tiskové agentury. Dalším 

klíčovým pojmem je vyváženost. Online média by, stejně, jako žádná jiná, neměla ve 

svých zpravodajských obsazích dávat najevo svůj názor a nadržovat jedné straně. Čtenář 

by měl pouze dostat dostatek informací, aby si následně mohl utvořit vlastní názor. 

Samozřejmostí je dodržování zákonů a etických norem.
6
 

 Vždy, když někdo zmíní v novinářském řemesle zákony, najde se někdo jiný, 

kdo bude kontrovat svobodou slova. V online žurnalistice jde pak o obzvláště ožehavé 

téma, jelikož například zkopírovat text je mnohem snazší, než ho opisovat. 

Vydavatelství Ringier Axel Springer, MAFRA, Economia, Centrum Holdings a 

agentura ČTK se proto v dubnu 2012 rozhodli vydat jakýsi manuál, nazvaný Co se smí 

a nesmí při využívání obsahu na internetu. V preambuli pak stojí: „Účelem tohoto textu 

je srozumitelný výklad, jak si lze na webu chránit obsah, ale současně také, jak lze v 

souladu se zákony využívat cizí obsah – ať už se publikování věnujete v rámci obchodní 

činnosti, nebo jako blogger či jednotlivec. Tento dokument se rozhodli svou autoritou 

zaštítit významní poskytovatelé zpravodajství v České republice, neboť věří, že i tyto 

                                                 
 
5 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: Konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2013, s. 79-82. 

ISBN 978-80-87500-38-5. 

 
6 ČUŘÍK, Jaroslav et al. Nové trendy v médiích I: online a tištěná média. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 
s. 24. ISBN 978-80-210-5825-5. 
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otázky jsou součástí tématu odpovědnosti médií. Prohlašují, že ho považují sami pro 

sebe za závazný a že se jím budou řídit při využívání cizího obsahu.“
7
 

 V osmi bodech jsou zde shrnuta základní pravidla, která by podle výše 

zmíněných institucí měl dodržovat každý, kdo se rozhodne psát na internet. Řešeno je 

pak především plagiátorství, citování zdroje, ale i správné používání hyperlinků.  

 

 Novinář by měl využít při publikování potenciál internetu. Už dříve platilo, 

že některá témata se lépe hodila do novin, jiná do televize. Obrazově zajímavá událost 

pak ani díky sebelepšímu novinářském popisu nikdy nevyzní tak dobře v rozhlase, jako 

například ve fotoreportáži. To platí i pro online média – přestože internetové portály už 

jsou dnes schopné pracovat s textem, obrázky, grafikou, audiem i videem – i tak je 

nutné vybírat zprávy s ohledem na velmi specifické webové publikum. Navíc je nutné 

se zamyslet nad skutečností, že všeho moc škodí. A i když je dokázáno, že dnešní 

publikum je schopné přijímat více obsahů najednou, internetové servery by neměly své 

čtenáře zahltit přílišným množství dat a technologických novinek najednou. 

 Každopádně jde o svébytné médium, a proto by žurnalisté měli tvořit vlastní 

články, nejen je překlápět z mateřských tištěných médií. Navíc by podle Jaroslava 

Čuříka měli weboví autoři využít možností, které skýtá linkování, interaktivita a 

neomezený prostor internetu.
8
 

 

 Obsah i forma by se měly přizpůsobit online specifikům a internetovému 

publiku. V roce 1977 přišel americký expert Jacob Nielsen s tezí, že lidé na webu ve 

skutečnosti nečtou, ale text pouze „skenují“.
9
 

 Z toho důvodu je zprávy potřeba psát trochu jinak, než pro čtenáře papírových 

novin. Příspěvky by měly mít sice, stejně jako v printech, strukturu obrácené pyramidy, 

často se ale stává, že na začátku zprávy je nejnovější informace, a naopak pokračujeme-

li ve čtení, seznamujeme se se staršími okolnosti. To je způsobeno neustálými 

                                                 

7 BABICKÝ, Petr, Andreas DEMUTH, Jíří MAJSTR, Libuše ŠMUCLEROVÁ a Johannes WERLE. Co se smí a 

nesmí: při využívání obsahu na internetu. In: www.unievydavatelu.cz[online]. 2012 [cit. 2014-05-04]. Dostupné 

z: http://www.unievydavatelu.cz/Upload/1011.pdf 

 
8 ČUŘÍK, Jaroslav et al. Nové trendy v médiích I: online a tištěná média. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 
s. 24. ISBN 978-80-210-5825-5. 

9 OSVALDVÁ, Barbora et al. Zpravodajství v médiích. 2. upravené vydání. Praha: Karolinum, 2011, s. 111. ISBN 

978-80-246-1899-9. 
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aktualizacemi článku. Jak konstatuje Karol Jakubowicz v knize Nová ekologie médií, 

s touto praxí zpočátku měli novináři zvyklí na psaní do novin problém. Zatímco dříve 

měli celý den na získání dostatku informací a až navečer sepsali kompletní článek, dnes 

se na internet vypouštějí už první skutečnosti (často v podobě tzv. bleskových zpráv) a 

ty se v následujících hodinách doplňují o detaily.
10

 

 Důležité také je, že každý odstavec by měl informovat o jediné ucelené 

myšlence, stejně jako jednotlivé věty by neměly být příliš dlouhé. Rozbít textové bloky 

pak pomáhají zvýrazněná klíčová slova a mezititulky. I tak jsou ale články kratší, než je 

tomu v novinách, a měli by jít rovnou k jádru věci.  

 Zcela zásadní je pak titulek. Pro majitele zpravodajských serverů je ve většině 

případů klíčovým číslem počet lidí, kteří příspěvek „rozkliknuli“. Často se tomu tak ale 

děje právě jen na základě titulku, popřípadě úvodní fotografie. Ty však v mnoha 

případech bývají jen ilustrační, proto je potřeba čtenáře upoutat už úvodní větou. 

Nejlépe samozřejmě „fungují“ titulky bulvárního typu. Publikum je dobré oslovovat, 

popřípadě mu položit otázku. Velkou čtenost mívají zpravidla i články s číslovkami – 

například: 5 důvodů, proč vyrazit na dovolenou do Chorvatska. Seriózní média pak po 

svých novinářích většinou požadují, aby byly internetové titulky spíše delší než kratší a 

obsahovaly sloveso.  

 A konečně je důležité si uvědomit, že internetoví uživatelé již nečtou zprávy 

lineárně, ale přeskakují mezi stránkami a aktivně vyhledávají ty informace, o které mají 

zájem. Používají k tomu hypertextové odkazy a linky, které mohou zároveň sloužit pro 

vytvoření si informačního backgroundu. 

  Navíc z počítače se čte jinak, než z papíru. Musíme vzít v úvahu například 

fyzikální vlastnosti monitoru – bolí z něho oči a zprávu přečteme asi o 25 % pomaleji, 

než z novin.
11

 

 

 Je potřeba zvolit vhodný žánr textu. Diskuze o žánrové skladbě nastává 

vždycky znovu se vznikem nového média. S rozvojem online médií se pak žánrová 

otázka stává tak palčivou, jako snad ještě nikdy v historii. Tradiční, pevná omezení se 

vytrácejí a žánry vyvíjejí. Kromě celkem samozřejmého obsahového prolínání je třeba 

                                                 
10 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: Konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2013, s. 81. 

ISBN 978-80-87500-38-5. 

 
11 OSVALDVÁ, Barbora et al. Zpravodajství v médiích. 2. upravené vydání. Praha: Karolinum, 2011, s. 111-112. 

ISBN 978-80-246-1899-9. 
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ale zmínit i stránku formální. Dříve například mohl čtenář už z typu písma snadno 

poznat, zda jde o text zpravodajský nebo publicistický (kurzíva například značila 

sloupek). Dnes se autoři snaží vyjít vstříc recipientům a zajistit jim co nejkomfortnější 

konzumaci obsahu. Předpokládá se, že si články nebudou tisknout, ale budou je číst 

rovnou z monitoru počítače. Text proto oddělují mezititulky a časté je také využívání 

infografiky.
12

 

 Přestože jsme již zmiňovali, že má online žurnalistika velmi blízko k tradičním 

médiím, s postupem času se upustilo od překlápění tištěných obsahů a dochází navíc ke 

vzniku zcela nových žánrů, specifických pro online tvorbu.   

Ze žánrů zpravodajských můžeme zmínit například online zprávu – Čuřík konstatuje, že 

ta se od tradiční liší obsahem, aktuálností, ale i interaktivitou. Je totiž možné přímo 

kontaktovat autora, a to buď e-mailem, nebo přímo v diskuzi pod příspěvkem. Ta navíc 

zůstává zpětně dohledatelná v archivu.
13

 Dále můžeme zmínit například online reportáž, 

často používanou u sportovních utkáních. Žánr minutu po minutě přináší čtenářům 

aktuální informace, a to (mluvíme-li například o fotbalovém zápase) jak o skóre a 

šancích obou týmů nebo střídání hráčů, tak o atmosféře na stadionu. Tu je možno 

dokreslit i multimediálně – tedy fotografií nebo videem. Tento žánr lze samozřejmě 

uplatnit nejen při sportovních událostech. 

 Z publicistických žánrů specifických pro webové servery zmiňuje Čuřík online 

story, který se ale opírá o de facto stejné pilíře jako v tištěném médiu.
14

 

 Navíc se tvoří i úplně nové žánry. S možnostmi, které web poskytuje, může být 

autorem každý, kdo disponuje připojením. Blogy si tedy mohou vést i lidé, kteří nemají 

žádné žurnalistické vzdělání, a tím pádem ani povědomí o základních pravidlech a 

novinářských zásadách. A obráceně – stejní lidé mohou narazit na stránku takového 

člověka, a jelikož nejsou obeznámení s žádnými formálními zásadami novinářské 

tvorby, mohou nekriticky zkonzumovat například autorův komentář a jeho názor 

následně adoptovat.  

 

                                                 
12 OSVALDOVÁ, Barbora a Alice TEJKALOVÁ et al. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a 

internetizace žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 105, 108-109. ISBN 978-80-246-1684-1. 

 
13 ČUŘÍK, Jaroslav et al. Nové trendy v médiích I: online a tištěná média. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 

2012, s. 25. ISBN 978-80-210-5825-5. 

 
14 ČUŘÍK, Jaroslav et al. Nové trendy v médiích I: online a tištěná média. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 
2012, s. 26. ISBN 978-80-210-5825-5. 
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2.3 Etická stránka blogů
15

 
 

 Vystává tedy otázka, zda je správné, nebo spíše zda je možné, s živelností, se 

kterou se denně na internetu objevují nové webové stránky nebo blogy, požadovat po 

jejich tvůrcích dodržování novinářských norem. Většina novinářů se shoduje na tom, že 

lze asi jen těžko omezovat nějak výrazně svobodu slova blogerů, jejichž internetový 

deník nemá žádné žurnalistické ambice. Vulgarismy nebo pornografie samozřejmě na 

takové stránky nepatří, přesto jsou mnohem důkladněji kontrolované tzv. mediální 

blogy.  

 Přestože tito mediální blogeři mají poměrně velkou svobodu, nesmíme 

zapomínat na to, že píší na serveru, který má zákonem jasně daného vlastníka, který se 

také podle zákonů naší země musí řídit a dodržovat je. Provozovatelé proto vytvářejí 

kodexy, pomocí nichž regulují tyto obsahy. Závazné předpisy musí být blogerem 

dodržovány, v opačném případě mu hrozí sankce jak v podobě vyloučení ze systému, 

tak i poměrně vysoké pokuty. Přestože jejich pravidla nejsou tak striktní jako kodexy 

novinářů spadajících pod opravdové redakce, rozhodně nemůžeme říct, že by autoři 

mohli psát, co se jim zlíbí, a že jediným omezením by byla autocenzura.  

 Ale opět – nelze škatulkovat. Kodexy různých blogů se samozřejmě liší. 

Zatímco ten serveru iDnes.cz je snad tím nejpropracovanějším na českém webu, 

ihned.cz poskytuje svým pisatelům jen základní kostru, kterou by měli dodržovat. I tak 

ale lze shrnout ty nejdůležitější body, které mají všechny kodexy blogů zpravodajských 

serverů společné: 

 Stručně vysvětlují, co to blog vlastně je 

 Informují o tom, že je bezplatný 

 Zmiňují ochranu svobody projevu a cenzuru uvádějí jako nepřípustnou 

Přesto ale omezují některé obsahy, zakázány jsou např.: 

 Pornografické příspěvky 

 Propagace rasismu, incestu, sodomie... 

 Urážení sexuálních, národnostních a jiných menšin 

 Vyzývání k násilí  

 

                                                 

15 ZUNOVÁ, Anna. Etická stránka mediálních blogů. Praha, 2013. Seminární práce. Karlova univerzita. 
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 Pokud jde o srovnání jednotlivých kodexů, rozdíly jsou mnohdy takřka 

propastné. Jasné prvenství co do konkrétnosti a propracovanosti drží iDnes.cz. Velmi 

podobné stanovy, i když ne tolik detailně propracované, mají pak Lidovky.cz. Lze to 

přisuzovat tomu, že oba dva servery spadají pod mediální skupinu MAFRA. Na 

Aktualne.cz nalezneme pouze Pravidla diskuze. Ta se opírají o tři pilíře: dodržování 

zákonů, zákaz zneužívání prostoru ke spamování či komerčním aktivitám a slušnost. Na 

posledním zmíněném pak stojí celá rukověť. Server nabádá blogery, ať se chovají na 

úrovni, dodržují zákony, píší zodpovědně a jsou „partnerem do diskuze“. Apelují tak po 

vzoru Kanta na to, že každý v jádru moc dobře ví, co je správné a co ne. Nejhůře 

z mediálních blogů pak vychází iHNed.cz. Jejich pravidla tvoří „sedmero přikázání“ a 

pětibodový kodex diskutujícího. Jde opravdu jen o hrubý nástřel, který sice pokrývá 

všechna důležitá úskalí, ale na druhou stranu dává velký prostor blogerově 

„vynalézavosti“. 

 

 Závěrem můžeme zmínit tvrzení Jaroslava Čuříka, že online žurnalistika je 

multimediální, a proto by i internetový novinář měl být „multi-skilled.“ Jinak řečeno – 

měl by disponovat schopností nejen napsat kvalitní text, ale i natočit a zpostprodukovat 

videoreportáž, umět sestříhat audionahrávku nebo vyfotografovat profesionální snímek. 

I když v době rozvoje občanské žurnalistiky je kolikrát důležitější obrázek události 

jednoduše pořídit, bez ohledu na to, jaká bude jeho výsledná kvalita. 

 

2.4 Rozhovor se šéfredaktorkou MediaGuru.cz Martinou 

Vojtěchovskou
16

 
 

Jaké byly úplné počátky MediaGuru.cz a co stálo za jeho vznikem? 

Primárním důvodem vzniku serveru MediaGuru.cz byla snaha edukovat klienty 

mediální agentury PHD (Pattison Horswell Durden) a celý mediální trh. Původní 

podoba webových stránek byla založena v roce 2006 a opírala se především o 

vysvětlování základních vztahů v oblasti média, klienti a agentury. Server založili 

pracovníci mediální agentury PHD a věnovali se mu nad rámec své vlastní pracovní 

                                                 
16 ZUNOVÁ, Anna. Rozhovor se šéfredaktorkou MediaGuru.cz Martinou Vojtěchovskou [elektronická pošta]. 

Message to: Martina.Vojtechovska@phdmedia.com. 27. dubna 2014 14:41 [cit. 2014-05-11]. Osobní komunikace. 
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náplně. Tehdy vznikl také mediální slovník, vysvětlení výhod a nevýhod mediálních 

nosičů pro reklamní sdělení (sekce Mediální plánování a Mediatypy).  

Původní mediální zpravodajství přišlo až s rozšířením a novou podobou serveru 

v červnu 2011. Agentura PHD mě v roce 2011 angažovala mj. proto, abych server dále 

rozvíjela a aby se zařadil mezi hlavní zdroje o dění ve světě médií a marketingu. Web 

prošel kompletní proměnou grafiky a rozšířením obsahu právě o původní a 

profesionální zpravodajství z oblasti médií, reklamy a marketingu. Cílem nové podoby 

bylo také zvýšit povědomí o agentuře PHD, která je provozovatelem stránek. 

 

To, jak web funguje dnes, tedy původně vůbec nebylo v plánu a první varianta 

MediaGuru.cz se té současné moc nepodobá… 

Největší odlišnost spočívá v množství obsahu a v původním zpravodajství. První verze 

webu vlastní zpravodajství neměla. Dnes jde o hlavní náplň serveru. Přestože se nějaké 

informace před rokem 2011 na webu vyskytovaly, šlo především o monitoring 

oborových médií. Násobně se zvětšil dopad serveru. Jeho návštěvnost od roku 2011 

kontinuálně roste a dnes patří mezi nejnavštěvovanější oborové servery. Předstihl i ty, 

které jsou v oborovém zpravodajství déle než jednu dekádu. Návštěvnost je ověřována 

jednotným výzkumem českého internetu NetMonitor, data o návštěvnosti jsou tak 

dostupná široké veřejnosti. Součástí aktivit vedle zpravodajského serveru jsou i 

doprovodné aktivity – například vydání tištěné publikace MediaGuru Offline (už vyšla 

dvě vydání, připravuje se třetí), která slouží jako příručka marketingovým a mediálním 

odborníkům, infografika Milníky českých médií, občasné pořádání konferencí 

(Budoucnost televizního měření) aj. 

 

Kolik lidí je potřeba, aby takový web fungoval? 

Od konce roku 2011 připravují webové stránky dva stálí zaměstnanci, kteří zajišťují    

90 % obsahu webových stránek. Na externí bázi pak spolupracujeme s několika 

studenty. Za dění v médiích odpovídám já, za dění v marketingu a v reklamě kolegyně 

Kateřina Chobotová. Server je veden nízkonákladově, s rozšiřováním redakce nad 

uvedený rámec se výhledově nepočítá. Vedle obsahu věnujeme značnou pozornost i 

marketingové podpoře (mediální partnerství, merchandising), která je důležitou součástí 

rozvoje serveru. Z pozice redaktorek tak nezajišťujeme jen obsah, ale pracujeme i na 

rozšiřování povědomí o značce serveru.   
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Máte vlastní analytiky, nebo jen překlápíte průzkumy agentur? 

Vlastní analytiky přímo nemáme, ale v případě nutnosti můžeme využít zázemí 

mediální agentury a specialistů, kteří v ní pracují. 

 

Jak hledáte témata? A máte jasně dané, kolik článků musíte denně vydat? 

K hledání témat využíváme tradičních novinářských zdrojů – tedy tiskové zprávy, 

tiskové konference, rozhovory, ale především kontakty s lidmi v oboru. Využíváme v 

omezené míře i agenturní zpravodajství. Pokud jde o počet článků, pevně stanovený 

rozsah denně nemáme, záleží na aktuálním dění. Máme ale stanovenou minimální 

hranici počtu článků tak, aby i v případě tzv. mrtvého dne, kdy se nic děje, si server 

udržoval obsahovou nabídku. Do rubriky Hlavní články tak umísťujeme minimálně 

čtyři texty denně a do rubriky Aktuality minimálně šest zpráv denně. Celkem tedy cca 

deset materiálů denně. Přes víkend je publikace snížena na cca 2-3 hlavní články a 2-3 

aktuality za celý víkend. 

 

A jaké rubriky mají čtenost nejvyšší? 

Nejčtenější jsou Hlavní články. 

 

Čtenáři na webu naleznou 4 speciální sekce – například Neuromarketing nebo 

Večerní školu sociálních médií. Proč jste portfolio rozšířili rovnou o tak „exotické“ 

položky, a nezačali jste s něčím rutinnějším?  

Nejde o pravidelné rubriky, ale o tzv. speciály. To znamená, že po určité době mohou 

být nahrazeny jinými speciály. V tomto případě jsme chtěli na jedno místo zařadit texty 

věnované tématům, která nám přijdou pro odvětví médií a marketingu zajímavá. 

Nemusí jít ale vždy nutně o aktuální témata. Například speciál věnovaný vývoji reklamy 

vznikl proto, že jsme chtěli čtenářům nabídnout hlavní milníky vývoje české reklamy, 

což je téma, ke kterému stále není příliš mnoho informací. Témata, která zmiňujete, 

tedy neuromarketing a škola sociálních médií, nejsou zas tak exotická, jak se může zdát, 

ale odrážejí důležité trendy v oboru. Neuromarketing se v posledních letech stal jakýmsi 

novým směrem v marketingové komunikaci a sociální média jsou hlavním trendem 

současnosti. Protože jde částečně o dobové speciály, je velmi pravděpodobné, že 

v letošním roce se některý z nich dočká výměny za jiný rozvíjející se fenomén.  
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Máte zpětnou vazbu, abyste věděli, jak velký prostor věnujete kterým tématům? 

Děláte například každý měsíc monitoring, jestli se některým médiím nevěnujete 

více a jiným nápadně méně? 

Takový monitoring si z časových důvodů neděláme. Za podstatné považujeme 

shromáždit informace o nejdůležitějším dění v oboru, rozšířené o rozhovory a analýzy. 

O tematickou vyváženost se neustále snažíme a máme ji na paměti, samozřejmě k ní 

přihlížíme při výběru a zpracování témat. 

 

Přesto velmi často odkazujete na různé články magazínu Forbes – proč? Vážně ho 

považujete za takovou kapacitu? 

Nemám pocit, že bychom na články z Forbesu odkazovali často. V zásadě jsme jejich 

články využili jen v případech žebříčků, které si sestavují – tedy TOP 50 lidí v českých 

médiích a žebříček nejbohatších lidí planety, kde se objevili také čeští vlastníci médií. O 

žádném jiném článku, který bychom z Forbesu na MediaGuru.cz citovali, nevím. 

Žebříčky Forbesu za exkluzivní považujeme – je to ostatně věc, na které Forbes staví 

svoji koncepci. Pokud se tyto žebříčky týkají mediálního oboru, považujeme za důležité 

na ně odkázat. 

 

Máte vlastní redakční kodex, který jste se zavázali dodržovat? 

Etický kodex oficiálně nemáme, přece jen naše žurnalistika je trochu odlišná od 

politického zpravodajství. Většinou referujeme o soukromých, nikoli veřejných nebo 

státních institucích. Máme ale stanovená pravidla, jak postupovat při kontaktu „se 

zdroji“ a samozřejmě, jak ověřovat informace. 

 

Uvažujete do budoucna o nějakých změnách? Například rubrika ze zahraničí nebo 

komentáře? 

V tuto chvíli neuvažujeme.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Monitorované kategorie 

3.1.1 Čtenost 

 Jde o procento cílové skupiny, které četlo konkrétní tiskový titul. Udává se v 

tisících nebo procentech cílové skupiny. Odpovídá na otázku, kolik lidí četlo konkrétní 

vydání např. deníku nebo týdeníku. Rozlišují se dva základní typy sledované čtenosti. 

 

1. Čtenost na vydání: Dotazujeme se, zda cílová skupina četla aktuální vydání 

konkrétního tiskového titulu. Jde o lepší ukazatel, neboť např. u deníků neznevýhodňuje 

tituly, které nemají sobotní vydání. 

 

2. Čtenost v delším období: Dotazujeme se, zda cílová skupina četla periodikum v 

delším časovém horizontu. Odpovídá 12násobku běžné periodicity titulu – např. u 

deníků znamená, zda dotyčný respondent četl alespoň jeden deník za období 12-14 dnů. 

 

 Čtenost se zjišťuje pomocí dotazování v rámci výzkumu Media projekt. Jde o 

jiné kritérium tištěných médií, než je prodaný náklad. Protože čtenost vyjadřuje, kolik 

lidí daný titul četlo (nikoli si koupilo), bývá počet čtenářů vždy vyšší, než je počet 

prodaných výtisků. 

 Například přinese-li otec domů noviny, jde o jeden prodaný výtisk, ale noviny si 

může přečíst více lidí v domácnosti, a proto může být čtenost rovna čtyřem.
17

 

 

 Jak je patrné z průzkumů iniciovaných Unií vydavatelů (viz tabulky 6 až 12), 

během roku 2013 nedocházelo ve čtenosti zpravodajských tiskovin, konkrétně deníků a 

celostátních zpravodajských týdeníků, k nijak extrémním výkyvům. Přesto – podíváme-

li se na začátek roku a na jeho konec, můžeme vidět jistý pokles. Když uvážíme 

politické dění roku 2013, můžeme usoudit, že vyšší čtenost začátkem roku měly na 

svědomí prezidentské volby. Ty se konaly 11. až 12. a 25. až 26. ledna a stránky novin i 

časopisů tak toto téma plnilo déle, než měsíc.  

                                                 
17 Čtenost. In: www.mediaguru.cz [online]. 2011 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-
slovnik/ctenost/ 

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/media-projekt/
http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/naklad-prodany/
http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/ctenost/
http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/ctenost/
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 Web MediaGuru.cz ale této skutečnosti nevěnoval pozornost a jak je patrné 

z tabulek 1 a 2, v prvním pololetí se čtenosti věnovalo pouhých pět článků. Zajímavostí 

je, že v lednu, tedy v době voleb, o tomto tématu nevyšla jediná zmínka. 

 Ve 2. a 3. čtvrtletí podle dat Unie vydavatelů nedošlo k větším změnám. A to i 

přesto, že toto období zahrnuje letní prázdniny, kdy zpravodajsky orientovaná média 

mívají zpravidla problémy s tématy a také prodejem. Na přelomu června a července 

ovšem skupina Agrofert, která patří miliardáři Andreji Babišovi, koupila společnost 

MAFRA. Ta vydává Mladou frontu DNES, Lidové noviny a provozuje například také 

server iDNES.cz nebo hudební televizi Óčko. Lze tedy usuzovat, že právě tato velká 

událost mohla čtenáře přimět ke koupi některého z titulů. Paradoxem je, že právě 

Lidovým novinám, o jejichž budoucí potenciální zaujatosti se díky novému vlastníkovi 

začalo hovořit, se čtenost zvýšila, jak je patrné z tabulek 6 a 7. Z tabulky č. 12 je také 

vidět, že klasicky stoupla přes léto i čtenost časopisů životního stylu pro ženy. 

MediaGuru.cz se ovšem čtenosti věnoval opět v pěti zprávách, přestože se ji 

zpravodajským tiskovinám podařilo vcelku udržet. 

 V posledních dvou čtvrtletích čtenost klesla téměř všem deníkům (s výjimkou 

Hospodářských novin) a až na Respekt i ostatním celostátním zpravodajským 

týdeníkům. A to i přesto, že říjen byl měsícem předčasných parlamentních voleb. Web 

MediaGuru.cz to v jednom ze článků zhodnotil následovně: 

 

„Předčasné volby prodeje deníků většinou nezvýšily 

S výjimkou MF Dnes se říjnové výsledky deníků ve srovnání s předcházejícím 

měsícem mírně zhoršily. 

Ani volební říjnový měsíc, ve kterém gradovala kampaň k předčasným volbám do 

Sněmovny, nepřinesl obrat ve vývoji prodaných nákladů tuzemských deníků. Většině z 

nich se celkový prodaný náklad v říjnu oproti září mírně snížil. Výjimkou je deník MF 

DNES, který v meziměsíčním srovnání vykázal téměř 9% nárůst. Zvýšení ale bylo 

způsobeno především vyšším prodejem  tzv. ostatního prodeje, kde se noviny distribuují 

za jiné (nižší) prodejní ceny. 

Souhrnný prodaný náklad českých deníků dosáhl v říjnu 922 tisíc kusů, což bylo téměř 

stejně jako v září (+0,3 %). Ve srovnání s obdobím loňského října jde o snížení o 

necelých 9 %, což odpovídá dlouhodobému vývoji na českém deníkovém trhu. Nejlépe si 

v meziročním srovnání vedou Hospodářské noviny, Lidové noviny a Právo. U 

Hospodářských novin se ale o celkový výsledek 38 tis. prodaných kusů podstatněji 
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zasluhuje i prodej tzv. elektronické verze (téměř 5 tis. kusů), nikoli jen prodej tištěného 

vydání. Do tohoto výsledku mohou být přitom započítány i „darované předplatné“, 

např. v rámci zakoupeného tabletu.“
18

 

MediaGuru.cz se ovšem čtenosti věnoval ve 3. a 4. čtvrtletí hned 15krát, z čehož 11 

článků vyšlo jenom za prosinec. Jednalo se ale o zprávy rekapitulačního rázu, které před 

koncem roku hodnotily úspěšnost printů v roce 2013. Nárůst tohoto tématu tedy nelze 

přičítat faktickým změnám v otázce čtenosti. 

 

3.1.2 Prodaný náklad 

 Celkový počet prodaných kusů jednoho vydání tiskového titulu. Je součtem 

titulů prodaných ve volném prodeji, pomocí předplatného a pomocí tzv. ostatního 

prodeje (prodej za zvýhodněnou cenu). Vztahuje se vždy k periodicitě vydání daného 

titulu (u deníků den, u týdeníků týden, u měsíčníku měsíc atp.). Je jedním z hlavních 

ukazatelů postavení tištěných médií na trhu, liší se ale od čtenosti. 

 Příklad: Průměrný prodaný náklad deníku Lidové noviny představoval v červnu 

roku 2011 celkem 43 518 výtisků. Z toho bylo ve volném prodeji ( ve stánku, v 

supermarketu, u benzínové pumpy, atp.) prodáno 16 960 výtisků, 21 374 tvořily výtisky 

objednané předplatiteli a 5 184 výtisků se prodalo v rámci aktivit ostatního prodeje. 

V ČR zjišťuje prodané náklady (ale i náklady tištěné) Kancelář ABC ČR. Pokud 

prodaný náklad není auditován, je třeba brát údaj vydavatele s rezervou.
19

 

 

 Jelikož prodaný náklad je tedy kategorie úzce provázaná se čteností, ani tyto 

hodnoty během roku nijak extrémně nekolísaly. Konkrétní čísla můžeme vyčíst 

z tabulek 13 až 16, sestavených na základě údajů kanceláře ABC ČR. Přesto o této 

problematice vydal v roce 2013 MediaGuru.cz o celou třetinu více zpráv než o čtenosti 

printů.  

 Nejvíce o prodaném nákladu server psal zkraje a ke konci roku – konkrétně 

v únoru a stejně tak v prosinci vydal hned pět článků. Vzhledem k poměrně stabilnímu 

stavu trhu a charakteru článků můžeme říci, že šlo zejména o bilanční texty. Mezi takto 

laděnými zprávami se ale objevily i příspěvky hodnotící vyloženě prodej konkrétních 

                                                 
18 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Předčasné volby prodeje deníků většinou nezvýšily. In: www.mediaguru.cz [online]. 
2013 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/12/predcasne-volby-prodeje-deniku-vetsinou-

nezvysily/#.U2ZYdEXwm8B 

 
19 Náklad, prodaný. In: www.mediaguru.cz [online]. 2011 [cit. 2014-05-04]. Dostupné 
z: http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/naklad-prodany/ 

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/ctenost/
http://www.mediaguru.cz/2013/12/predcasne-volby-prodeje-deniku-vetsinou-nezvysily/#.U2ZYdEXwm8B
http://www.mediaguru.cz/2013/12/predcasne-volby-prodeje-deniku-vetsinou-nezvysily/#.U2ZYdEXwm8B
http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/naklad-prodany/
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titulů. Jako příklad můžeme uvést první vydání lifestylového magazínu Marie Claire 

poté, co přešel pod vydavatelskou společnost Burda Media: 

 

„První Marie Claire pod Burdou ztrojnásobila prodej 

Prvního čísla magazínu Marie Claire pod Burdou se prodalo více než 18 tisíc kusů. 

Prvního čísla lifestylového magazínu Marie Claire, jehož listopadové číslo poprvé 

připravila vydavatelská společnost Burda Media, se podle sdělení vydavatele pro 

MediaGuru.cz prodalo více než 18 tisíc kusů (18 217). Celkový tištěný náklad 

představoval 35 tisíc výtisků. 

Na titulní straně prvního vydání francouzského licenčního magazínu, který během 

letošního podzimu přešel od vydavatelství Sanoma Media do vydavatelství Burda, 

byla Simona Krainová. Ta rovněž propůjčila svůj hlas k rádiovému promo spotu, který 

vydání časopisu podporoval. 

Právě marketingová kampaň (přednostní pozice, citylighty u prodejních míst a v okolí 

MHD, cross promo, internet) společně s novou podobou časopisu přispěla k celkovému 

prodanému nákladu nad 18 tisíc výtisků, který tak byl zhruba trojnásobný ve srovnání s 

prodejem časopisu Marie Claire v říjnu (6,5 tisíc). Říjnové vydání bylo posledním, které 

ještě připravovala Sanoma. 

Burda s marketingovou podporou, která se dostala prvnímu vydání Marie Claire, 

nekončí. „Právě připravujeme televizní spot, který bude odvysílán v době Vánoc,“ 

přiblížila  Zuzana Diniz Sousa, marketingová ředitelka vydavatelství Burda Praha a 

Burda Media 2000.“
20

 

 

3.1.3 Nově zavedené a zrušené tituly 

 Ve zkoumané sekci bylo téma rušení a zavádění titulů jedním z nejhojněji 

komentovaných. Server MediaGuru.cz o něm vydal během roku 2013 celkem 46 

článků. To odpovídá i situaci na českém mediálním trhu – tištěné tituly prošly poměrně 

bouřlivými proměnami. 

                                                 
 
20 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. První Marie Claire pod Burdou ztrojnásobila prodej. In: www.mediaguru.cz [online]. 

2013 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/2013/12/prvni-marie-claire-pod-burdou-ztrojnasobila-
prodej/#.U2Zak0Xwm8B 

http://www.mediaguru.cz/2013/12/prvni-marie-claire-pod-burdou-ztrojnasobila-prodej/#.U2Zak0Xwm8B
http://www.mediaguru.cz/2013/12/prvni-marie-claire-pod-burdou-ztrojnasobila-prodej/#.U2Zak0Xwm8B
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 Nejvíce se této tématice MediaGuru.cz věnoval v lednu (7 článků), říjnu           

(7 článků) a v prosinci (8 článků). V prvním měsíci se totiž bývalý vlastník 

vydavatelství  

Stratosféra rozhodl znovu upravit portfolio. Poté, co zrušil titul Autocar, tak čtenáři 

mohli v lednu naposledy koupit časopisy Style a Love Strar. K dalším škrtům došlo i 

v Economii – toto vydavatelství zúžilo počet odborných titulů a zrušilo šestici magazínů 

zabývajících se problematikou marketingu a retail.  

 V říjnu MediaGuru.cz věnoval značný prostor vydavatelství RF Hobby. To poté, 

co přišlo s bulvárním týdeníkem Moje šťastná hvězda, začalo ke konci měsíce 

publikovat i trojici nových televizních čtrnáctideníků, konkrétně TV program, TV Gold  

a TV Extra tip.  

 Prosincová čísla opět můžeme vysvětlit tím, že server rekapituloval proměny 

trhu v uplynulém roce, případně shrnoval, jak se nově zavedeným periodikům daří 

prorazit na trhu. 

 V červnu ani v srpnu o změnách v portfoliích vydavatelství tištěných médií 

nevyšel jediný článek, což také odpovídá skutečnosti, že v této době opravdu 

nedocházelo k žádným markantním změnám.  

 

3.1.4 Vlastnické změny 

 Jak už bylo naznačeno výše, rok 2013 byl pro mediální scénu opravdu bouřlivý. 

Server MediaGuru.cz v jednom z prosincových rekapitulačních článků popsal situaci 

následovně: 

 

„Právě končící rok 2013 se bezesporu zapíše k nejvýznamnějším rokům v novodobé 

tuzemské mediální historii. Důležité majetkové změny, ke kterým v důsledku klesající 

ziskovosti a výnosnosti mediálního odvětví dochází, vytvářejí zcela nové prostředí, ve 

kterém média působí. Tradiční mediální podnikatelé v podobě zahraničních 

vlastníků, kteří na český trh vstupovali za účelem expanze krátce po otevření trhu na 

začátku 90. let, se z Česka stahují. Mohou za to nižší ekonomické výsledky, způsobené 

klesajícím reklamním trhem, které navíc ani do budoucna nedávají příliš naději na 

návrat „zlatých časů“. Tím jedna etapa vlastnictví českých médií skončila. Média se 

nově otvírají zájmům podnikatelů a dokonce i politiků, jejichž oblast zájmu však 
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prioritně v médiích neleží. To vyvolává otázky proč a vybízí k diskusím, jaký cíl tito noví 

vlastníci sledují.“
21

 

 

 Asi nejvýraznější změnou bylo skoupení mediální skupiny MAFRA 

podnikatelem (a dnes už i politikem) Andrejem Babišem. Stal se tak vlastníkem Mladé 

fronty DNES, Lidových novin a deníku Metro. Daniel Křetínský a Patrik Tkáč pak 

například koupili deníky Blesk, Aha! a Sport.  

 Toto téma se tedy logicky spolu se změnami personálními objevilo v sekci Tisk 

v nejvíce článcích, konkrétně ve 46. A zatímco v prvním čtvrtletí vyšly o vlastnictví jen 

4 články, v dalších měsících tento počet diametrálně vzrostl, jak je patrné z tabulek 2 až 

4. Zejména od června se pak mediální majetkové novinky staly pro MediaGuru.cz 

zásadní problematikou. Hlavně proto, že již zmíněná skupina Agrofert Andreje Babiše 

s německou společností Rheinisch-Bergische Verlagsgegellschaft uzavřela kontrakt na 

odkoupení MAFRY. Babiš tím rozšířil své mediální vlastnictví, které do té doby čítalo 

například slovenský Ecopress a týdeníky 5plus2. 

 I v červenci bylo téma stále aktuální, v srpnu už se MediaGuru.cz vlastnictví 

tolik nevěnuje. K této záležitosti se opět vrací až v prosinci, kdy ji zmiňuje celkem 

v sedmi zprávách. V tomto měsíci také došlo k již avizovanému prodeji české odnože 

vydavatelství Ringier Axel Springer Danielu Křetínskému a Patriku Tkáčovi.  

 V posledním měsíci roku 2013 se také finská Sanoma rozhodla společnost na 

českém trhu (Sanoma Media Praha) prodat vydavatelství Astrosat. Podíl na množství 

příspěvků ale opět mají i bilanční články typické pro závěr roku. 

 

3.1.5 Personální změny 

 S vlastnickými změnami jdou ruku v ruce i ty personální. Snad jediná redakce 

nezůstala beze změny, a to nejen co se týče pozic řadových redaktorů, ale i manažerů. 

Zaměstnaneckým rošádám se server MediaGuru.cz věnoval v roce 2013 celkem ve 48 

článcích a téma se na tomto webu stalo jedním z nejčastějších.  

 Nejslabším měsícem z tohoto hlediska byl březen, kdy vyšla jediná zpráva. 

Naopak od září se personální změny staly žhavým tématem a v listopadu o nich server 

publikoval rekordních deset příspěvků. Šlo totiž o měsíc plný zejména šéfredaktorských 

                                                 
21 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Česká média prožila zlomový rok. In: www.mediaguru.cz [online]. 2013 [cit. 20105-

04]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/12/ceska-media-prozila-zlomovy-rok/#.U2ZbGkXwm8B 
 

http://www.mediaguru.cz/2013/12/ceska-media-prozila-zlomovy-rok/#.U2ZbGkXwm8B
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změn. Vydavatelství Economia jmenovalo do této pozice v Hospodářských novinách 

Martina Jašminského, který nahradil Petra Šabatu. Ten deník opustil už v září. Dalibora 

Balšínka v Lidových novinách vystřídal István Léko a ředitelem redakce se stal Veselin 

Vačkov.  

 V polovině listopadu pak na šéfredaktorském postu Mladé fronty Dnes skončil 

po sedmi letech Robert Čásenský a bylo rozhodnuto, že od Nového roku nastoupí na 

jeho post Sabina Slonková. Jako ředitel redakce byl vybrán Jiří Kubík. Ten do té doby 

dělal zástupce Čásenskému.  

 Celý rok probíhaly také manažerské změny a došlo navíc i k masovému 

propouštění řadových redaktorů. Už v únoru (tři publikované personální články) 

například regionální týdeníky 5plus2 sloučily svých šest redakcí a propustily asi třicítku 

novinářů. V září (sedm článků) zase představenstvo Economie oznámilo transformaci. 

A s tou souvisí i nová organizační strukturu a snížení počtu pracovníků. Z vydavatelství 

Economia a Centrum Holdings měla tak odejít přibližně stovka lidí. 

 V prosinci zájem MediaGuru.cz o téma personálních změn utichl, vyšly pouze 

tři články. Vše zásadní se totiž odehrálo v uplynulém měsíci a téma zaměstnaneckých 

změn vystřídaly klasické bilanční příspěvky.   

3.1.6 Obsahové změny 

 Kategorii Obsahové změny bychom mohli označit jako tu nejstabilnější – server 

MediaGuru.cz o ní referoval relativně pravidelně, každé čtvrtletí vyšlo mezi 5 až sedmi 

články. Pouze v dubnu a srpnu nebyla publikovaná žádná zpráva, ve čtvrtletním součtu 

se tato skutečnost ale nepromítla. Naopak nejsilnějším měsícem byl pro toto téma 

červenec.  

 Je trochu s podivem, že se server touto otázkou nezabýval více, vzhledem 

k tomu, ke kolika změnám na printovém trhu za rok 2013 došlo. Noví vlastníci, noví 

šéfredaktoři, slučování redakcí…přesto web MediaGuru.cz psal spíše o obsahových 

změnách lifestylových časopisů, než deníků. Z toho můžeme usuzovat, že novinám si i 

přes personální a vlastnické rošády podařilo zachovat původní tvář a nedošlo tak 

k například reorganizaci rubrik nebo k jiné preferenci témat. 

 Co se týče obsahových změn ženských časopisů, řada článků referovala 

například o novinkách spojených s časopisem Marie Claire od listopadu vydávaným 

společností Burda Media. Jiné příspěvky zase řešily relaunch týdeníku Vlasta. Sanoma 

se rozhodla v únoru znovu uvést značku na trh s tím, že magazín by měl cílit na 
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čtenářky ve věku 40-49 let, tedy mladší ženy, než stará verze časopisu. S tím pak 

souvisely i avizované obsahové změny periodika.  

 Rok 2013 byl každopádně v tomto ohledu na události poměrně skromný a pokud 

dané médium nebylo vyloženě staženo z trhu, čtenáři nepocítili u svých titulů žádné 

markantní obsahové proměny. 

3.1.7 Reklama a inzerce 

 Z hlediska reklamy a inzerce byl v první polovině roku publikován více než 

dvojnásobný počet článků než ve druhé části roku. Nejsilnějšími měsíci byly duben a 

květen, kdy vyšlo o této problematice shodně pět článků. Věnovaly se například analýze 

nepříliš úspěšné reklamní kampaně, kterou chtěl týdeník Týden zvýšit upadající 

prodaný náklad.  

 V květnu pak MediaGuru.cz informoval například o rozhodnutí Mladé fronty 

zlevnit v době oslav 68. narozenin inzerci o symbolických 68 %.   

 Dalším tématem tohoto měsíce byl i inzertní přebal Mladé Fronty DNES, 

Lidových novin a Metra, který se prvně objevil na titulní straně. Podporoval službu 

Mobil.cz, kterou začala nabízet pávě MAFRA. 

 Následující měsíc pak nastal zlom – šlo totiž spolu s říjnem o jedinou periodu, 

během níž nebyl v monitorované sekci publikován žádný příspěvek zabývající se 

reklamou nebo inzercí. Jarních hodnot pak čísla až do konce roku nedosáhla – českým 

mediálním trhem otřásly vlastnické a personální změny a stránky serveru tak plnily tyto 

události a z reklamy se stalo okrajové téma.  

 

3.1.8 Zprávy nezařazené a další kategorie 

 Jelikož v některých případech si byly zvolené kategorie relativně tematicky 

blízké (například vlastnické změny a změny personální), stávalo se, že jeden článek 

splňoval kritéria pro zařazení do dvou i více vytyčených okruhů. Naopak jiné zprávy, 

přestože jich bylo minimum, nešlo objektivně zahrnout ani do jedné skupiny. Z toho 

plyne, že i když se zmíněným tématům věnuje MediaGuru.cz opravdu hojně, je skladba 

článků ve skutečnosti o něco pestřejší. Pokud tedy sečteme všechny hodnoty v měsíci, 

nemůžeme konstatovat, že výsledek se rovná počtu publikovaných článků v sekci Tisk 

během stanovené periody. Můžeme ale říci, že server pohotově reagoval na dění na 

mediální scéně tištěných médií a články vždy reflektovaly aktuální události. Svědčí o 

http://www.mediaguru.cz/2013/05/mafra-nasadila-teaserovy-spot-pro-mobil-cz/#.UZHNNOBK4yF
http://www.mediaguru.cz/2013/05/mafra-odhaduje-ciste-rocni-trzby-z-mobil-cz-na-desitky-milionu/#.UZHHMuBK4yE
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tom i fakt, že nejvíce se psalo o vlastnických a personálních změnách, které byly 

skutečně pro rok 2013 klíčové.  

 

3.2 Styl zpracování tématu 

3.2.1 Neutrální články 

 Příspěvků, které mají neutrální vyznění, vyšlo za rok 2013 sto šedesát šest. To je 

přibližně dvakrát více než ve druhé nejčetnější kategorii. Z těchto čísel tedy jasně 

vyplývá, že web MediaGuru.cz publikuje primárně články zpravodajské. Ty podle 

žurnalistických zásad mají zakázáno dění jakýmkoli způsobem hodnotit, vyvozovat 

důsledky a autor v takovýchto příspěvcích nesmí dát čtenáři najevo, jaký má na danou 

problematiku názor. Pro ilustraci můžeme uvést následující zprávu ze 4. prosince: 

 

„Burda spouští online Marie Claire a nový Hrej.cz 

Burda se více zaměřuje na digitální aktivity: přichází s online verzí Marie Claire a s 

novou podobou Hrej.cz. 

Vydavatelství Burda rozšiřuje portfolio lifestylových titulů o 

web MarieClaire.cz. Magazín Marie Claire do svého portfolia Burda přibrala od 

letošního listopadu. Burda se ale rozhodla nepřevzít spolu s tištěným titulem i web, 

který vytvořila společnost Sanoma Media, dřívější vydavatel časopisu Marie Claire. 

Webové stránky pro módní časopis vytvořila zcela nově. „Spuštění a zavedení tohoto 

titulu na trh, při adekvátní kampani, je pro příští měsíce jednou z našich priorit,“ řekl 

ředitel oddělení Burda Digital Martin Marek. 

Online design se podle Burdy opírá o západní mutace značky. I v digitální podobě chce 

Marie Claire využít spolupráce s některými z českých publicistů, s nimiž spolupracuje i 

v tištěném vydání. 

Burda zároveň mění podobu herního portálu Hrej.cz, který se zaměřuje na informace ze 

světa her a digitální zábavy. Web pokrývá herní platformy současnosti, včetně PC a 

chystaných konzolí nové generace – PlayStation 4 a Xbox One. Denní návštěvnost 

představuje 15 000 reálných uživatelů, měsíční pak 190 000. Redakce webu připravuje 

každý týden herní videa s celkovou průměrnou sledovaností přes 200 000 diváků 

měsíčně. 

http://www.marieclaire.cz/
http://www.mediaguru.cz/2013/10/burda-ukazala-prvni-titulku-marie-claire/
http://www.mediaguru.cz/2013/07/marie-claire-bude-vydavat-burda-ziskala-licenci/
http://www.burdadigital.cz/index.html
http://www.mediaguru.cz/2013/09/burda-uz-chysta-marie-claire-na-publicistiku-dohlidne-pavlina-wolfova/
http://www.hrej.cz/
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Burda tak pokračuje ve větším důrazu na online, který ohlásila v loňském létě, kdy 

pozměnila strategii v nových médiích.“
22

 

  

 Podobných příspěvků najdeme na stránkách serveru nejvíce. Autor nastolí téma, 

shrne fakta, ke kterým se ale nijak nevyjadřuje a příspěvek zakončuje kratší 

backgroundový odstavec, který čtenářům připomene už známé informace, nebo vše 

zasadí do kontextu.  

Přestože tedy mají neutrální články jasnou početní převahu, vzhledem k tomu, že server 

sám sebe nazývá „zpravodajským webem“, se nabízí otázka, jestli by převaha 

objektivních zpráv neměla být ještě drtivější. 

 

3.2.2 Hodnotící články 

 Články obsahující hodnotící prvky jsou v tabulce hned na druhém místě za 

příspěvky neutrálními. V roce 2013 jich v  analyzované sekci vyšlo 79. Nejde o 

příspěvky, které by daná témata rezolutně odsuzovaly, nebo naopak adorovaly jisté 

skutečnosti, chování nebo se dokonce pochvalně vyjadřovaly k osobnostem mediální 

scény. Jedná se o zprávy, ve kterých můžeme zaregistrovat někdy menší, jindy větší 

dávku komentativních prvků.  

 Více než čtvrtinu hodnotících článků tvoří rozhovory. Přestože už volba otázek, 

na které se redaktoři respondentů ptají, by se sama o sobě dala označit jako vyjádření 

názoru, o komentování jde zejména ze strany zpovídaných osobností. Interview tak 

čtenáři nabízí pohled na událost očima jediného člověka. Rozhovor je navíc typickým 

zástupcem publicistického žánru, proto o jeho hodnotícím charakteru nemůže být 

diskuze.  

 Další subkategorií jsou příspěvky lifestylového charakteru. Jde například o 

článek V čem se liší obálky módních časopisů z 26. října. Jak už název napovídá, autor 

v něm rozebírá titulní strany dámských magazínů a komentuje, jaké poselství chtějí 

vydavatelé svým čtenářům sdělit.  

 Často také, jinak na první pohled zpravodajské, texty ztrácejí na objektivitě 

krátkou glosou, která je připojená většinou na závěr článku. Příkladem může být zpráva 

z 18. ledna Kampaň proti novinám pokračuje, deníky bez reakce. Autor na závěr 

                                                 
22 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Burda spouští online Marie Claire a nový Hrej.cz. In: www.mediaguru.cz [online]. 

2013 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/2013/12/burda-spousti-digitalni-mutaci-marie-claire-a-
novy-hrej-cz/#.U2ZbwUXwm8B 

http://www.mediaguru.cz/2012/07/musime-prestat-uvazovat-jako-vydavatel-printu/
http://www.mediaguru.cz/2013/12/burda-spousti-digitalni-mutaci-marie-claire-a-novy-hrej-cz/#.U2ZbwUXwm8B
http://www.mediaguru.cz/2013/12/burda-spousti-digitalni-mutaci-marie-claire-a-novy-hrej-cz/#.U2ZbwUXwm8B
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připojuje radu: „Inspirací pro české vydavatele by přitom mohly být některé kampaně ze 

zahraničí, kde vydavatelé společně promují své produkty.“ Následují konkrétní tipy a 

videoukázky, jak si s problematikou poradili například belgičtí kolegové. 

 V neposlední řadě pak musíme zmínit titulky. V éře konvergence a masivního 

rozvoje digitální žurnalistiky je známým faktem, že jednu z hlavních rolí hraje čtenost 

článků. V online médiích se pak vše odvíjí od toho, jestli příjemce obsahu příspěvek 

vůbec „rozklikne“. Tomu se tak většinou děje na základě jediného faktoru – titulku. 

Bulvární média mají nesčetně triků, jak napsat poutavý titulek, který bude čtenáře nutit 

chtít zjistit, o čem inzerovaná zpráva je. Seriózní média by tuto metodu samozřejmě 

praktikovat neměla, přesto se klade důraz na psaní živých, atraktivních titulků. 

 MediaGuru.cz pro nadpisy svých příspěvků sice nevolí bulvární postupy, přesto 

z nich často můžeme vycítit hodnotící podtext. Jako příklad uveďme titulek z 29. ledna 

Unie vydavatelů podporuje tisk udivujícím letákem. Slovo „udivující“ pak má 

v recipientech nesporně vzbudit zvědavost a touhu zjistit, v čem je onen leták tak 

šokující.  

 Paradoxní je, že často po takovémto titulku následuje zcela neutrální, až 

agenturní text, který bez jakéhokoli komentáře jen konstatuje skutečnosti. Stejně je 

tomu i v tomto případě – pod titulkem totiž čtenář najde o poznání strožejší perex: 

„Vkladovým letákem velikosti A3 komunikuje Unie vydavatelů podporu tištěným 

médiím.“
23

 

 Udělat rozhovor oproštěný od názorů zpovídané osoby je zhola nemožné, a 

navíc by se takové jednání zcela minulo účinkem. Pokud je z článku na první pohled 

patrné, že půjde o komentář, měl by i tento žánr dostat na stránkách serveru prostor. 

V mnoha případech, například v závěru analytického článku, čtenáři jistě ocení, pokud 

se v daném tématu erudovaný autor rozhodne připojit vlastní názor, popřípadě se pokusí 

odhadnout, jak by se situace mohla dále vyvíjet. Na druhou stranu často 

nejnebezpečnější hodnotící zbraní jsou právě citově zabarvená slova. A také výběr 

témat – ta ale, jak již bylo konstatováno, šla ruku v ruce s aktuálním děním na mediální 

scéně. 

 

                                                 
23 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Unie vydavatelů podporuje tisk udivujícím letákem. In: www.mediaguru.cz [online]. 

2013 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/2013/01/unie-vydavatelu-podporuje-tisk-udivujicim-

letakem/#.UzflEPl_suc 

 

http://www.mediaguru.cz/2013/01/unie-vydavatelu-podporuje-tisk-udivujicim-letakem/#.UzflEPl_suc
http://www.mediaguru.cz/2013/01/unie-vydavatelu-podporuje-tisk-udivujicim-letakem/#.UzflEPl_suc
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3.2.3 Pozitivní články 

 Zpráv s pozitivním nádechem bylo za celý rok publikováno minimum, přesto 

jich můžeme napočítat 12. Jako příklad uveďme článek ze 2. března. Jde o pozvánku na 

festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a informuje čtenáře nejen 

o základních faktech a cíli akce – ve zprávě jsou zahrnuty popisy uváděných snímků, a 

přestože příspěvek festival vyloženě nevychvaluje, i vzhledem k závěrečnému odkazu 

na stránky Jednoho světa článek působí spíše dojmem tiskové zprávy.  

 Dále můžeme uvést zprávu ze 6. března Sanoma přesune Story mezi 

čtrnáctideníky. Pozitivní vztah autora k magazínu je patrný z věty: Story jde 

dlouhodobě cestou „hodného“ společenského týdeníku. 

 Za všechny případy do třetice uveďme zprávu z 11. července VLP rozšíří 

program pro předplatitele o mobilní tarify. V celém textu nenajdeme jedinou kritickou 

zmínku a článek tak opět působí jako tisková zpráva. Předposlední odstavec má navíc 

reklamní nádech: „Jednou z výhod nabízeného tarifu má být např. možnost využití 100 

volných minut zdarma a 50 SMS zdarma, účtování po vteřinách od začátku hovoru nebo 

možnost volat čtyřem přátelům, využívajících stejnou síť, zcela zdarma.“
24

 

 Jak už ale bylo řečeno v úvodu, „pochvalné“ zprávy se během roku 2013 

vyskytovaly v malém množství a většina příspěvků vždy byla zasazena do kritického 

kontextu. 

 

3.2.4 Negativní zprávy 

 Negativních zpráv v roce 2013 také nevyšlo mnoho, konkrétně 14. Zřejmě 

nejhorší dojem pak na čtenáře MediaGuru.cz musí dělat kauza kolem týdeníku Agenda. 

Ta proběhla v březnu a šlo o problematiku spojenou s obsahem tohoto časopisu – byl 

totiž sestaven z článků přejatých z jiných médií. Vydavatelství Sanoma Media tak 

chtělo každý týden přinášet ty nejzajímavější texty z jiných médií. V článku z 19. 

března server komentuje projekt s tím, že by mohlo jít o protiprávní jednání a zmiňuje 

zprávy, které týdeník otiskl bez souhlasu autorů. Své názory pak zpravodajský web 

opírá o tvrzení advokátky Zuzany Císařové, která kauzu zasazuje do právního kontextu.  

V následujícím článku z 25. března pak MediaGuru.cz už zcela nepokrytě vyjadřuje 

svůj negativní pohled na Agendu. To je patrné speciálně z posledního odstavce: „Celý 

                                                 
24 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. VLP rozšíří program pro předplatitele o mobilní tarify. 

In: www.mediaguru.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/2013/07/vlp-rozsiri-
program-pro-predplatitele-o-mobilni-tarify/#.U2ZccEXwm8B 

http://www.mediaguru.cz/2013/07/vlp-rozsiri-program-pro-predplatitele-o-mobilni-tarify/#.U2ZccEXwm8B
http://www.mediaguru.cz/2013/07/vlp-rozsiri-program-pro-predplatitele-o-mobilni-tarify/#.U2ZccEXwm8B
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projekt zanechává velmi špatný dojem a působí značně amatérsky. U společnosti, která 

je etablovaným vydavatelem na magazínovém trhu a stále ještě patří k největším českým 

časopiseckým vydavatelům, je takový přístup překvapivý.“
25

 

 MediaGuru.cz se tak sice nedrží zpravodajských zásad, na druhou stranu je 

pravděpodobné, že autorem prezentovaný názor bude většinový, a že projekt týdeníku 

Agenda zřejmě opravdu zanechal špatný dojem ve většině čtenářů. 

 Dále můžeme uvést například článek z 9. dubna Jak integrovat newsroom v 

multimediální éře. Autor se v něm negativně vyjadřuje o sjednocování různých 

platforem pod jednu střechu. Své názory opírá o citace odborníků, přesto lze text 

klasifikovat jako komentář. A i když v článku není o vydavatelství Economia žádná 

zmínka, je – i vzhledem k době, v níž vyšel – jasné, s jakým záměrem  byl článek 

napsán, a že odkazuje na hromadné stěhování médií spadajících právě pod Economii do 

společného karlínského newsroomu. 

 Negativní postoj k situaci je patrný už z perexu: „Ne vždy se vyplatí v době 

technologické a obsahové konvergence produkovat obsah pro různé platformy ve 

společném newsroomu.“
26

 

 Do třetice můžeme zmínit negativní články týkající se akvizice mediální skupiny 

MAFRA Andrejem Babišem. Za všechny uveďme například zprávu ze 28. června 

Změní Babiš politickou mapu českých deníků? Svou pochybnost o budoucí vyváženosti 

pod Mafru spadajících médií MediaGuru.cz vyjadřuje poslední větou, nebo spíše 

řečnickou otázkou: „Zůstanou těmto deníkům věrni i po převzetí novým majitelem, 

který má politické ambice se svým hnutím Ano?“ 

 Už z titulku zprávy publikované 26. listopadu je také jasně znát její negativní 

nádech. Název textu je: „Z pražských LN vypadla pasáž o Babišovi. Zbytečně.“
27

 

Můžeme tedy konstatovat, že pokud už se MediaGuru.cz rozhodne uveřejnit články 

negativně vyznívající, jedná se zpravidla o větší kauzy, a i když je kritika na 

zpravodajský web často poměrně přísná, nelze říct, že by nebyla spravedlivá. 

                                                 
 
25 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Sanoma si dělá z trhu legraci, týdeník Agenda stáhne. 

In: www.mediaguru.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/2013/03/sanoma-si-
dela-z-trhu-legraci-agendu-stahne/#.U2Zct0Xwm8B 

 

 
26 VÁVRA, Jan. Jak integrovat newsroom v multimediální éře. In: www.mediaguru.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-
04]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/04/jak-integrovat-newsroom-v-multimedialni-ere/#.Uz6-1_l_suc 

 
27 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Z pražských LN vypadla pasáž o Babišovi. Zbytečně. 

In: www.mediaguru.cz [online]. 2013 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/2013/11/z-prazskych-
ln-vypadla-pasaz-o-babisovi-zbytecne/#.U2Zdi0Xwm8B 

http://www.mediaguru.cz/2013/03/sanoma-si-dela-z-trhu-legraci-agendu-stahne/#.U2Zct0Xwm8B
http://www.mediaguru.cz/2013/03/sanoma-si-dela-z-trhu-legraci-agendu-stahne/#.U2Zct0Xwm8B
http://www.mediaguru.cz/2013/04/jak-integrovat-newsroom-v-multimedialni-ere/#.Uz6-1_l_suc
http://www.mediaguru.cz/2013/11/z-prazskych-ln-vypadla-pasaz-o-babisovi-zbytecne/#.U2Zdi0Xwm8B
http://www.mediaguru.cz/2013/11/z-prazskych-ln-vypadla-pasaz-o-babisovi-zbytecne/#.U2Zdi0Xwm8B
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Problémem ovšem zůstává, že například zmíněný článek Jak integrovat newsroom v 

multimediální éře není nijak oddělen od zpravodajství, přestože by podle standardních 

norem měl spadat do sekce komentářů. Ta ovšem na webu neexistuje. 

 

3.2.5 Přejaté zprávy 

 Z výsledků uvedených v tabulce můžeme konstatovat, že MediaGuru.cz 

publikuje převážně zprávy vlastní, přesto za rok 2013 najdeme 13 článků, které si server 

vypůjčil z jiných médií.  

 Nejčastěji jde pak o magazín Forbes. Tento časopis v Česku vydává společnost 

MediaRey SE a tuzemští čtenáři si ho mohou pořídit od podzimu roku 2011. Přestože se 

od té doby magazínu daří prosperovat a patří mezi média obecně uznávaná, 

MediaGuru.cz s poznatky Forbesu nakládá stylem, jakoby se jednalo o data ČTK. 

Server například čtyřikrát publikoval žebříčky sestavené právě časopisem Forbes, za 

všechny uveďme seznam nejbohatších lidí ze 4. března.  

 Čtvrtého července pak MediaGuru.cz publikoval rozhovor, který vyšel původně 

opět v magazínu Forbes. Název příspěvku zní Bakala: Economia by měla být finančně 

soběstačná, a jde de facto o shrnutí názorů, které vyjádřil Zdeněk Bakala v interview pro 

zmíněný magazín. Text je pak proložený přímo citacemi toho, co majitel Economie pro 

Forbes řekl. Identická situace nastala i 2. ledna ve článku Forbes: Soukup vyhlásí 

médiím cenovou válku. 

 Přestože jde o zajímavé informace, čtenář, který MediaGuru opravdu poctivě 

sleduje každý den, se nejspíše neubrání pocitu, že na magazín Forbes naráží ve 

vydaných zprávách častěji než na kterýkoli jiné médium. Pokud se pak vrátíme o 

několik kategorií výše, můžeme také konstatovat, že se zpravidla jedná o články 

pozitivně vyznívající – například 6. prosince vyšel článek Magazín Forbes letos zvýšil 

prodej o třetinu. Pokud se časopisu opravdu nevídaně dařilo, není důvod o tom veřejnost 

neinformovat. V tomto případě ovšem ve zprávě chybí jakékoli další backgroundové 

informace jako výsledky konkurentů na trhu, popřípadě srovnání se zahraničními 

mutacemi Forbesu. Celý text tak působí, s nadsázkou řečeno, jako nekritická óda na 

úspěchy magazínu a nepomáhá ani skutečnost, že se zpráva opírá o data Kanceláře ABC 

ČR. 

 Pokud bychom se pak na celou situaci podívali z globálního hlediska, mělo by se 

zmínit, že za rok 2013 se Forbes objevil ve 38 článcích.  
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 V kontrastu můžeme uvést zprávu z 11. listopadu nazvanou Nejkritičtěji se ke 

svému majiteli staví Lidové noviny. Ten demonstruje, že pokud se MediaGuru.cz 

rozhodne publikovat cizí text, důsledně uvádí, odkud informace server převzal. V tomto 

případě pod článkem najdete zmínku - Autor textu: Jan Jüptner, mediální analytik 

Newton Media (původně vydáno na Mediainfo.cz. Zveřejněno se svolením 

společnosti Newton Media, redakčně upraveno).
28

 

 Podobná situace nastala i 15. listopadu. Šlo o článek s titulkem - Výzkum: 

Lidem vadí, pokud politici vlastní média. Na jeho konci byl opět odkaz na zdroj: OMG 

Research je výzkumné oddělení skupiny Omnicom Media Group. Výzkum volebního 

rozhodování voličů byl uskutečněn ve dnech 8.-12. listopadu 2013 na vzorku 500 

respondentů metodou online dotazování (CAWI).
29

 

Pokud tedy nepočítáme nadměrnou spolupráci MediaGuru.cz s magazínem Forbes, 

můžeme konstatovat, že když se mezi kvantum původních zpráv rozhodne server zařadit 

texty přejaté, je jejich publikování opodstatněné a autor je pod článkem vždy poctivě 

uveden.  

3.3 Příspěvky podle žánrů 

3.3.1 Zprávy 

 Žánrově má jasnou převahu zpráva. Za rok 2013 napočítáme v sekci Tisk 

takových útvarů 186. Zajímavostí je, že téměř ve 2/3 případů se jedná o zprávu s citací. 

Důvodů, proč obohatit text přímou řečí, je mnoho. MediaGuru.cz často cituje odborníka 

na probírané téma, čímž podepře své předchozí názory a článku tak dodá na objektivitě.  

Často se také server nechává k problematice vyjádřit některé přímé aktéry, kterých se 

kauza dotýká. Čtenářům tak kromě čistě racionálního, často až analytického pohledu, 

nabízí web i pohled subjektivní. Lidé díky tomu dostanou balíček informací a mohou si 

názor na věc utvořit sami, nejen přejímat stanoviska médií. 

 Často se ale citace u zpravodajských textů používá naopak k vyjádření názoru. 

Pokud autor musí napsat příspěvek objektivní a oproštěný od komentářů, může vhodně 

zvolenou přímou řečí přesto „propašovat“  do zprávy svůj názor – jen s tím rozdílem, že 

zazní z úst někoho jiného. 

                                                 
28 JÜPTNER, Jan. Nejkritičtěji se ke svému majiteli staví Lidové noviny. In: www.mediaguru.cz [online]. 2013 [cit. 

2014-05-04]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/11/nejkriticteji-se-ke-svemu-majiteli-stavi-lidove-
noviny/#.Uz-zW_l_suc 

 
29 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Výzkum: Lidem vadí, pokud politici vlastní média. In: www.mediaguru.cz [online]. 

2013 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/2013/11/vyzkum-lidem-vadi-pokud-media-vlastni-
politici/#.U2ZeT0Xwm8B 

http://www.mediainfo.cz/clanky/koho-chleba-jis-toho-pisen-zpivej/
http://www.newtonmedia.cz/
http://www.mediaguru.cz/2013/11/nejkriticteji-se-ke-svemu-majiteli-stavi-lidove-noviny/#.Uz-zW_l_suc
http://www.mediaguru.cz/2013/11/nejkriticteji-se-ke-svemu-majiteli-stavi-lidove-noviny/#.Uz-zW_l_suc
http://www.mediaguru.cz/2013/11/vyzkum-lidem-vadi-pokud-media-vlastni-politici/#.U2ZeT0Xwm8B
http://www.mediaguru.cz/2013/11/vyzkum-lidem-vadi-pokud-media-vlastni-politici/#.U2ZeT0Xwm8B
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 V dnešní době je ale jedním z hlavních důvodů pro používání citací oživení 

článků. Přímá řeč rozbije bloky textu a je jakýmsi kořením jinak monotónních úseků.  

MediaGuru.cz cituje ze všech výše uvedených důvodů, vždy ovšem jde o citace vhodně 

zvolené, které nebyly publikované za účelem poskytnout jedné osobě prostor k útočení 

na svého konkurenta nebo se sebeprezentovat.  

 

3.3.2 Rozhovory 

 V roce 2013 vyšlo na stránkách MediaGuru.cz 21 rozhovorů, které se týkaly 

tištěných médií. Velmi často se jedná o interview se šéfredaktory (Dalibor Balšínek, 

Robert Čásenský, Erik Tabery, Pavel Šafr), není tomu tak ale ve všech případech. 

Devatenáctého srpna například vyšel rozhovor s Andrejem Babišem nazvaný Až zase 

budu něco kupovat, napíšu to na twitter. MediaGuru.cz se v tomto případě dokonce 

pyšnil skutečností, že jde o Babišův první čistě mediální rozhovor.  

 Jak již bylo zmíněno, ne všechny rozhovory ovšem byly původní, zmínit 

můžeme opět ono interview se Zdeňkem Bakalou převzaté z magazínu Forbes. Obecně 

pak můžeme říci, že publikované rozhovory jsou analytické, popřípadě všeobecně 

komentující. 

 

3.3.3 Analýzy 

 Analytických článků napočítáme za rok 2013 na stránkách webu 66. Zpravidla 

se závěry MediaGuru.cz opírají o data seriózních zdrojů, nejčastěji jde o Kancelář ABC 

ČR, která má na starost ověřování nákladu tisku a společnost Admosphere, která se 

zabývá monitoringem reklamy v Česku. Poskytnutá data pak často server dává do 

souvislostí, rekapituluje a své poznatky většinou ilustruje přehlednými grafy nebo 

tabulkami. Hned po zprávách se jedná o druhý nejčastější žánr. To odpovídá i tomu, jak 

se server na svých webových stánkách prezentuje – nabízí čtenářům především 

zpravodajské informace a analýzy.  

 

3.3.4 Žebříčky 

 Server nemá ve zvyku uveřejňovat žebříčky samostatně, jde tedy o tabulky, které 

jsou doplněny autorským komentářem. Často jsou součástí analytických textů, kde pro 
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lepší představivost demonstrují hodnocenou skutečnost – například prodaný náklad 

jednotlivých titulů v daném měsíci.  

 MediaGuru.cz ale publikoval i žebříčky přejaté, opět z časopisu Forbes. Kromě 

již zmiňovaného seznamu nejbohatších lidí uveďme například článek ze 2. října 

s titulkem Mezi nejvlivnějšími ženami i Šmuclerová a le Moigne. V obou případech se 

pak text příspěvku točil pouze kolem pořadového žebříčku a komentoval jednotlivé 

příčky. Tabulka tedy nebyla doplňkem, ale hlavním tématem zprávy.  
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ZÁVĚR 
 

 Účelem práce bylo přinést informace o zpravodajském webu MediaGuru.cz. O 

jeho vzniku a fungování jsem si povídala s šéfredaktorkou Martinou Vojtěchovskou. Ta 

vysvětlila, že server vznikl už v roce 2006 jako projekt mediální agentury PHD. Cílem 

původní verze bylo vzdělávat klienty zmíněné agentury, která touto formou přibližovala 

základní principy fungování mediální scény a vysvětlovala vztahy mezi jednotlivými 

subjekty. V červnu 2011 pak PHD oslovila právě Martinu Vojtěchovskou s tím, že by se 

web mohl rozrůst o původní zpravodajství a stát se tak důležitý zdrojem informací ve 

světě médií a marketingu. Hlavním cílem ale samozřejmě mělo zůstat rozšiřování 

povědomí o značce PHD.  

 Celý projekt mají de facto na starosti dvě ženy – zmíněná šéfredaktorka Martina 

Vojtěchovská, která píše články o médiích, a její kolegyně Kateřina Chobotová, která se 

zabývá marketingem a reklamou. 

 Denně vydávají okolo deseti zpráv, o víkendech pak o něco méně. Kromě této 

normy se podle slov šéfredaktorky snaží MediaGuru.cz i o tematickou vyváženost. Že 

jejich snažení zatím vychází, potvrdila i má analýza sekce Tisk.  

Je potřeba zmínit, že přestože jsem postihla všechny nejčastěji zmiňované a 

nejdůležitější kategorie, některé články nebylo možné zařadit a naopak – stalo se i to, že 

jiné zprávy splňovaly kritéria více kategorií současně. To znamená – celkově vyšlo 

v roce 2013 v monitorované sekci 277 příspěvků, po sečtení hodnot v jednotlivých 

sloupcích tabulek se ale nedostaneme přesně na toto číslo. I tak ale můžeme 

konstatovat, že sledovaná témata byla na stránkách webu zastoupena velmi rovnoměrně. 

Navíc se serveru dařilo sledovat aktuální dění a kopírovat tak kauzy celého roku.  

 Dále jsem se zaměřila při svém pozorování na styl zpracování článků. Převažují 

neutrální, ryze zpravodajské texty, kterých bylo publikováno 166. Pokud ale sečteme 

čísla hodnotících, pozitivních a negativních zpráv, dostaneme se na 105 příspěvků. To 

je více než třetina uveřejněného materiálu. MediaGuru.cz se sice nazývá zpravodajským 

webem, nabízí se ale otázka, jestli by nebylo do budoucna vhodné zavést rubriku 

komentářů. Martina Vojtěchovská přesto tvrdí, že zatím žádné změny neplánují. 

 Třináctka přejatých textů vypadá jako nepatrné množství z celkových 277 

příspěvků, překvapilo mě ale, že šest z nich (tedy téměř polovina) pochází z časopisu 

Forbes. Martina Vojtěchovská k tomu v rozhovoru řekla: „Nemám pocit, že bychom na 

články z Forbesu odkazovali často. V zásadě jsme jejich články využili jen v případech 
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žebříčků, které si sestavují – tedy TOP 50 lidí v českých médiích a žebříček 

nejbohatších lidí planety, kde se objevili také čeští vlastníci médií. O žádném jiném 

článku, který bychom z Forbesu na MediaGuru.cz citovali, nevím.“ 

Z mého monitoringu ale vyplývá, že šlo jen během roku 2013 o 4 žebříčky a 2 

rozhovory. 

 Co se týče žánrů příspěvků, jednoznačně dominují zprávy. Trochu překvapivě 

ale téměř dvě třetiny zpráv tvoří ty s citací. To považuji za veliké pozitivum. Sehnat 

vyjádření kompetentní osoby je pro redaktory sice často časově náročné, ale přímá řeč 

text oživuje a navíc si médium může díky vhodně zvolené citaci dovolit dát najevo svůj 

názor způsobem, který nepůsobí nuceně.  

 Zajímavé také je, že 66 článků nese rysy analýzy. A to i přesto, že šéfka webu 

říká: „Vlastní analytiky přímo nemáme, ale v případě nutnosti můžeme využít zázemí 

mediální agentury a specialistů, kteří v ní pracují.“ 

 I přes některé výhrady tedy můžeme říci, že web MediaGuru.cz působí na 

běžného čtenáře veskrze aktuálně, pestře a objektivně. A to i když server nemá vlastní 

etický kodex. Přesto se redaktoři řídí určitými pravidly, která se týkají například 

ověřování informací. V závěru tak můžeme konstatovat, že web funguje vyváženě, a i 

když Martina Vojtěchovská otevřeně přiznala, že jedním z jeho hlavních úkolů je 

posilovat agenturu PHD, běžný recipient tuto skutečnost vůbec nezaznamená a dostává 

se mu kvalitního zpravodajství. 

 

 

Summary 

 The aim of my bachelor thesis was to inform about news site MediaGuru.cz. I 

discussed the details with editor in chief Martina Vojtěchovská. She explained that the 

server was established in 2006 as a side project of PHD media agency. The web should 

educate its clients and explain medial and advertising context. In 2011 the agency 

contacted Martina Vojtěchovská and wanted her to be in charge of MediaGuru.cz. She 

agreed and soon server launched its own news service. The main purpose of the web is 

still branding of PHD.  

 The whole project works under the direction of two women – already mentioned 

editor in chief Martina Vojtěchovská and her colleague Kateřina Chobotová, who deals 

with marketing and advertising.  
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 Everyday, the news site releases about ten articles, during weekends it is usually 

less. But there are another rules –  for example Vojtěchovská says, they try to make the 

server topically balanced. My analysis of print section confirmed, that their effort is 

paid off. In addition we can say that the web follows the current events during whole 

year.  

 I also focused on style of articles. Most of the published texts (166 of 277) was 

written neutrally. But when we count evaluating, positive and negative articles together, 

we get 105 pieces of news. In my opinion, MediaGuru.cz should launch a commentary 

section, but according to Martina Vortěchovstá it is not in plan. 

According to my monitoring, MediaGuru.cz adapted in 2013 four TOP lists and two 

interviews.  

 I found out that the most published genre is news. Surprisingly, 2/3 of them 

include quotation. In my opinion, it is a big plus. To get a statement of a responsible 

person is time-consuming. On the other hand a quotation can vivify the text very easily.  

Another interesting fact is that in 66 articles we can reveal signs of analysis – although 

the editor in chief says: “We do not employ our own analyst. But we are allowed to use 

specialists from PHD agency, when we need.”  

In spite of some loopholes we can state that MediaGuru.cz makes an impression of a 

objective, topical and wide-ranging news site. Despite the fact the web does not have its 

own ethical code. However, editors have to respect several rules, for example they have 

to verify all information before publishing an article. In the end we can say, that the web 

brings balances news, although Martina Vojtěchovská admitted, that the main aim of 

MediaGuru.cz branding of PHD media agency. 
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