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Abstrakt 

Bakalářská práce nazvaná „Mediainfo.cz a jeho význam pro českou mediální 

scénu“ se zabývá internetovým mediálním serverem mediainfo.cz v podobě, kterou měl 

v období od září roku 2013 do září roku 2014, kdy zde byly publikovány články 

zabývající se problematikou masových médií. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké 

bylo tematické zaměření mediainfo.cz, kdo byli jeho autoři a čtenáři a jaká byla jeho 

konkurence na poli českých elektronických médií – tedy do jaké míry byl tento projekt 

unikátní a jaké bylo jeho místo na české mediální scéně. První část práce se věnuje 

konceptu nastolování agendy (agenda setting), který zdůrazňuje vliv sdělovacích 

prostředků na formování veřejného mínění a tedy jejich společenský význam. Koncept 

nastolování agendy tak poskytuje vhodný teoretický rámec pro zkoumání internetových 

mediálních serverů zabývajících se masmédii. Druhá část bakalářské práce je 

případovou studií, která se zaměřuje na samotný profil serveru mediainfo.cz, sestavený 

díky využití teoretické kvalitativní analýzy. Závěry této kapitoly jsem následně použila 

pro komparaci v následující části práce. Ve třetí, a zároveň stěžejní kapitole, se má 

bakalářská práce zabývá především mapováním dalších nejvýznamnějších vybraných 

českých serverů věnujících se problematice masových médií. Jejich následnou 

komparací jsem vymezila roli serveru mediainfo.cz na české mediální scéně.  

 

 

 

 

 



Abstract 

The thesis "Mediainfo.cz and its importance for the Czech media environment," 

applies to the internet media server mediainfo.cz during the period from September 

2013 to September 2014, when articles dealing with mass media issues were published 

there. The main objective was to find out what was the thematic focus of mediainfo.cz, 

who its authors and readers were, and what its competition was in the field of electronic 

media – the extent to which the project was unique and its standing on the Czech media 

scene. The first part of my thesis is devoted to the concept of agenda setting, which 

emphasizes the influence of the media in shaping public opinion and thus its social 

significance. The concept of agenda setting provides an appropriate theoretical 

framework for the study of Internet media servers dealing with mass media. The second 

part of the thesis is a case study that focuses on the actual profile of the server 

mediainfo.cz, compiled by using theoretical qualitative analysis. I have then used the 

conclusions from this middle chapter for comparison in the following and the final part. 

The third and core chapter of my thesis applies mainly to the mapping of other selected 

relevant Czech websites dealing with the issue of mass media. With their subsequent 

comparison I defined the role of the server mediainfo.cz within the Czech media 

environment. 
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Mediainfo.cz a jeho role na české mediální scéně 

1. Úvod 

Tématem této bakalářské práce je server mediainfo.cz, který se zabývá mediálními 

analýzami. V období od září 2013 do září 2014 byly na webu publikovány aktuální 

články, týkající se problematiky masových sdělovacích prostředků.1 Právě tomuto 

období se ve své práci věnuji. Mediainfo.cz je vlastně médiem o médiích, což z něj činí 

zajímavý objekt zkoumání. Média jsou pro většinu lidí jedinou možností, jak denně 

získávat informace o dění ve světě i u nás. Běžní diváci a čtenáři nemají možnost si 

informace z médií ověřit, jedině prostřednictvím dalšího média. Bylo by tedy moudré, 

aby veřejnost o fungování médií měla aspoň základní povědomí, aby lidé hned slepě 

nevěřili tomu, co jim média předkládají, ale uměli o předkládaných informacích kriticky 

přemýšlet. Mediální výchova ovšem není běžnou součástí vzdělávacího procesu 

českého školství, a proto si myslím, že servery, zaměřující se na informování veřejnosti 

právě o médiích, jsou pro moderní svobodnou společnost nezbytné. Vzhledem 

k velkému vlivu, který média mají nejen ve veřejné sféře, ale také v politice, byla role 

mediainfo.cz, které často čtenářům ukazovalo spíše skrytou tvář médií, podle mého 

názoru velmi důležitá.  

Cílem mojí bakalářské práce bude podívat se na to, do jaké míry byl server  

mediainfo.cz v českém prostředí jedinečný a jaká byla  jeho role na mediální scéně. 

K tomu bude nutné sestavit profil serveru, tak jak po celý rok fungoval: provést  

kvalitativní tematickou analýzu článků a podívat se na to, kdo byli autoři, kteří pro 

mediainfo.cz psali. Neméně důležité bude zjistit, jaký byl profil čtenářů a také jaká byla 

návštěvnost stránek mediainfo.cz. Hlavní částí práce bude zjistit, do jaké míry byl 

mediainfo.cz na české mediální scéně ojedinělým projektem, jestli měl ve sféře „médií 

o médiích“ konkurenci a jaká byla jeho role. Moje hlavní výzkumná otázka tedy zní: 

„Jaké bylo místo serveru mediainfo.cz na české mediální scéně?“  

                                                 
1 Server začal fungovat v září 2013, o rok později se však vedení společnosti NewtonMedia, které portál 

   patří, rozhodlo kompletně změnit jeho podobu včetně autorského kolekt ivu a projekt tak vlastně zanikl.  
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Ve své práci se samozřejmě nevyhnu ani úvaze, proč projekt po roce existence  

změnil podobu a co to o českém mediálním prostředí může vypovídat.  

Téma není v českém akademickém prostředí zpracováno  a ani paralelně 

nevzniká žádná další akademická práce, která by se na mediainfo.cz zaměřovala. 

Články, publikované na serveru mediainfo.cz se ale staly často citovaným zdrojem. 

Myslím si, že by moje bakalářská práce mohla tematicky obohatit náš obor, jelikož se 

jedná o originální téma, které ale zároveň nestojí mimo pozornost mediálních studií.  

Vzhledem k poměrně jasně vymezenému datu vzniku i zániku serveru v jeho  

podobě, která zahrnovala i články externích analytiků, bude má práce časově ohraničena 

takto: výchozím bodem pro mou práci bude září roku 2013, kdy server začal publikovat 

na internetu ve své „obohacené“ podobě, koncovým bodem pak konec září 2014, kdy 

mediainfo.cz zcela změnil svou tvář a vrátil se zpět ke své původní podobě. Omezím se 

tedy na období jednoho roku, které je ale podle mého názoru dostatečně dlouhé na to, 

abych mohla sestavit profil mediainfo.cz.  

Má bakalářská práce bude z metodologického hlediska využívat především 

prvky teoretické kvalitativní analýzy v kombinaci s komparací. Bude se jednat o 

deskriptivní případovou studii. V první části se zaměřím na teoretický úvod do tématu a 

na základě konceptu nastolování agendy (agenda setting) vymezím roli médií ve 

veřejném prostoru. Půjde především o myšlenku, že mediální agenda je schopná 

ovlivňovat agendu veřejnou (respektive politickou), tedy že média dokážou ovlivnit, na 

co lidé myslí, případně v jakých souvislostech o problémech přemýšlí. A právě 

takovými a podobnými otázkami, se zabývají autoři serveru Mediainfo.cz.  

Ve druhé části práce sestavím profil serveru mediainfo.cz, zaměřím se především na to, 

jakými tématy se zabýval, kdo byli jeho autoři, ale také čtenáři. V této části práce 

provedu kvalitativní tematickou analýzu článků, které v mnou sledovaném časovém 

období vyšly.  

V poslední, nejdůležitější, části práce bude nutné zmapovat, která další české 

mediální servery a do jaké míry se zabývají problematikou sdělovacích prostředků. Pro 

srovnání jsem si vybrala několik nejvýznamnějších serverů, jak samostatně působících, 

tak i několik serverů působících jako součást větších zpravodajských deníků. Mezi 
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samostatně působící patří: Ceskamedia.cz, Mediaguru.cz, Mediar.cz, Radiotv.cz a 

Louc.cz. Mezi druhé zmíněné patří: Mam.cz jako část portálu Hospodářských novin 

ihned.cz, Strategie.cz jako součást online deníku E15 a Mediamania.cz jako součást 

zpravodajského serveru tyden.cz.  

Pro komparaci mediainfo.cz s ostatními servery je nutné určit parametry, podle 

kterých budu komparaci provádět. Za prvé se budu zabývat tematickým zaměřením – 

zda se články zaměřují čistě na domácí scénu, nebo se zabývají i zahraničními médii  

případně jejich prolínáním. Za druhé mě bude zajímat samotná struktura webových 

stránek – jak jsou rozdělené do sekcí a jakým typům médií se věnují. Dále kdo jsou 

autoři článků, zhruba kolik jich na serveru publikuje, jaká je návštěvnost stránek, jaká je 

četnost vycházení nových článků, jaká je jejich průměrná délka a zda jsou články 

originální, nebo převzaté z jiných médií.  

V závěrečné části práce se pokusím odpovědět na v úvodu položenou 

výzkumnou otázku a zjistit, jaké bylo místo mediainfo.cz na české mediální scéně a do 

jaké míry byl projekt výjimečný. Na základě mých zjištění se pokusím určit, jaké mohly 

být důvody pro to, že mediainfo.cz ve své podobě mezi zářím 2013 a zářím 2014 

skončil. 

1.1. Rozbor literatury 

V první části své práce budu pracovat s odbornou literaturou, která se týká 

konceptu nastolování agendy (agenda setting). Klíčová bude kniha jednoho ze 

zakladatelů teorie Maxwella McCombse s názvem Agenda-setting: nastolování agendy 

- masová média a veřejné mínění.2 V ní autor rozebral počátky teorie nastolování 

agendy a definoval základní pojmy, s nimiž pracuje. Zároveň vysvětlil vztahy mezi 

mediální a veřejnou (v menší míře také politickou) agendou. Podobným tématem, 

ovšem s jistým odstupem a doplněními, se zabývá i dílo Jamese Dearinga a Everetta 

Rogerse pod názvem Agenda-Setting.3 Vhodným doplňkem k již zmíněným dílům, 

která se zabývají především mediální a veřejnou agendou je monografie Johna 

                                                 
2 MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting: Nastolování agendy – masová média a veřejné mínění. Praha: 

   Portál, 2009. ISBN 978–80–7367–591–2. 
3 DEARING, James a Everett ROGERS. Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996.  

   ISBN 0761905626. 
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Kingdona Agendas, alternatives and Public Policies,4 která se zabývá především 

vztahem teorie k politické agendě. Jako pro práci velice užitečné se projevilo dílo 

kolektivu českých autorů Agenda-Setting: teoretické přístupy v redakci Markéty 

Škodové.5 V jednotlivých kapitolách se autoři zabývají nejen vývojem teorie jako celku, 

ale i jednotlivými agendami a dalšími jevy s nimi spojenými. 

Ve stěžejní části práce se omezím především na elektronické zdroje z portálu 

mediainfo.cz. Vzhledem k povaze tématu mé práce budu pracovat s jednotlivými 

rubrikami a články, které byly od září 2013 do září 2014 zveřejněny na webu  

mediainfo.cz. Tyto zdroje doplním i o citace z emailové komunikace s autory 

mediainfo.cz. Dále budu pracovat se zdroji dostupnými na webových stránkách dalších 

českých mediálních serverů, s nimiž budu mediainfo.cz porovnávat, a s informacemi 

z emailové komunikace s některými jejich autory.  

2. Nastolování agendy a „média o médiích“ 

Od svého vzniku jsou média vlivnými prostředky masové komunikace, která 

dokážou svým konzumentům nejen naznačit, „o čem mají přemýšlet, ale i jak o 

tématech mají přemýšlet“.6 

V západních zemích se se studiem vlivu médií začalo ve 20. letech 20. století, 

kdy se po zkušenostech s válečnou propagandou a rozmachem filmu myslelo, že média 

jsou téměř všemocná. Filosof Walter Lippmann tehdy dokonce tvrdil (podobně jako 

v dávných časech Platón ve svém podobenství o jeskyni), že divák nereaguje na 

objektivní skutečnost, ale na její odraz, který vytvářejí média.7 Tuto tezi vyvrátily 

později prováděné empirické průzkumy z 30. až 60. let, které prokázaly, že účinky 

médií jsou omezené. Od 80. let se dále rozvíjela i myšlenka o mnohem aktivnější roli 

                                                 
4 KINGDON, John. Agendas, Alternatives and Public Policies. 2. vyd. New York: Longman, 2003. ISBN 

   020500086X. 

5 ŠKODOVÁ, Markéta (ed.), Jan Červenka, Vlastimil Nečas, František Kalvas, Paulína Tabery, Tomáš  

   Trampota. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. ISBN 978-80 

  7330-151-4. 
6 MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting: Nastolování agendy – masová média a veřejné mínění, Praha: 

   Portál, 2009 s. 180. ISBN 978–80–7367–591–2 

7 NEČAS, Vlastimil, Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008 s. 15. 

   ISBN 978-807330-151-4. 
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příjemců, publika.8 Zkoumání vlivu médií samozřejmě není uzavřeným procesem a 

především s ohledem na použití a masové rozšiřování moderních technologií a nástrojů 

komunikace bude do budoucna pokračovat.  

Jednou z teorií, která se zabývá vlivem sdělovacích prostředků, je nastolování 

agendy (agenda setting). Tento koncept vznikl ve Spojených státech amerických v 60. 

letech při zkoumání vlivu masových médií na veřejné mínění a jeho autory jsou 

Maxwell McCombs a Don Shaw.9 Nastolování agendy je „teorie o distribuci témat ve 

veřejném prostoru“10, zkoumá tedy, jaká témata jsou aktuální a kdo je nastoluje. „Proces 

agenda setting je neustálá soutěž mezi proponenty témat o získání pozornosti médií, 

veřejnosti a politických elit.“11 Agenda je vlastně jakýsi seznam hierarchicky 

uspořádaných témat, o něž je v daném časovém úseku zájem.12  

V rámci teorie fungují tři oddělené ale navzájem se ovlivňující a prolínající 

agendy: veřejná, mediální a politická. Pro účely mé práce bude nejdůležitější agenda 

mediální a její vliv na ostatní dvě. 

Podle teorie nastolování agendy mají média velký vliv na to, jaká témata figurují 

ve veřejné agendě. Po určité době totiž veřejnost začne považovat za důležitá ta témata, 

která jí předkládají sdělovací prostředky.13 Slovy Maxwella McCombse: „zpravodajská 

média možná nedokážou lidem s úspěchem říci, co si mají myslet, ale neuvěřitelně 

úspěšně dokážou svému publiku sdělit, na co má myslet.“14  

Druhý stupeň nastolování agendy (second level agenda setting) ale rozšiřuje vliv 

médií i na fakt, že dokážou přenášet na veřejnost i určité atributy témat, tedy dokážou 

lidem naznačit, jakým způsobem mají o určité události přemýšlet, zda v pozitivním či 

                                                 
8 ŠKODOVÁ, Markéta. tamtéž . s. 11-12.;  MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting: Nastolování agendy – 

   masová média a veřejné mínění,  Praha: Portál, 2009 s. 51. ISBN 978–80–7367–591–2 

9 NEČAS, Vlastimil, Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008 s. 16. 

   ISBN 978-807330-151-4 

10 ŠKODOVÁ, Markéta. Agenda-setting: teoretické přístupy, Praha: Sociologický  ústav AV ČR, 2008, s. 11. ISBN 
     978-80-7330-151-4.; MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting: Nastolování agendy – masová média a veřejné   

    mínění, Praha: Portál, 2009 s. 21. ISBN 978–80–7367–591–2 

11 DEARING, James a Everett ROGERS. Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996, 

     s.1-2. ISBN 0761905626. 

12 Tamtéž, s. 2. 

13 MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting: Nastolování agendy – masová média a veřejné mínění, Praha: 

     Portál, 2009 s. 26. ISBN 978–80–7367–591–2. 

14 Tamtéž, s. 27. 



8 

 

negativním duchu.15 Tyto ve stručnosti výše popsané účinky médií na veřejnost 

samozřejmě nejsou okamžité, protože veřejné mínění reaguje s určitým zpožděním, jak 

prokázaly výzkumy McCombse.16 Zároveň úspěšnost přenosu do veřejné agendy není 

stoprocentní – někdy se i přes masivní kampaň v médiích stane, že veřejnost zůstane 

k tématu lhostejná.17 

Podle názoru amerického profesora Johna Kingdona dokáže mediální agenda 

ovlivnit i politickou agendu. Vliv médií na politiku je ale omezený, protože média jsou 

dynamičtější, musejí jít z tématu na téma relativně rychle, kdežto politici většinou jedno 

téma řeší mnohem delší dobu.18 Politické elity média potřebují, protože díky nim 

dokážou komunikovat s veřejností. Stejně tak ale média potřebují přístup k informacím 

z politického dění.19 Vzájemný vliv politické a mediální agendy je nepopiratelný a 

vedou se dlouhé diskuse na téma, která agenda je silnější a formuje tu druhou. Podle 

Maxwella McCombse to záleží nejen na státu a jeho politické kultuře a míře svobody, 

kterou zaručuje, ale také na konkrétním tématu.20 

 

V neposlední řadě samozřejmě média ovlivňují sebe navzájem. Tento jev se 

nazývá intermediální nastolování agendy a jedná se o situaci, kdy od sebe sdělovací 

prostředky navzájem přebírají témata.21 

Teorie nastolování agendy přiznává médiím velký vliv na veřejnou i politickou 

agendu. Proto je nutné položit si otázku, kdo nastoluje mediální agendu? Jaké faktory 

určují, které téma si mediální společnost vybere a které naopak pomine? Na tyto a 

podobné otázky se pokoušel najít odpovědi server mediainfo.cz.  

                                                 
15 MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting: Nastolování agendy – masová média a veřejné mínění, Praha: 

     Portál, 2009 s. 112. ISBN 978–80–7367–591–2. 

16 Maxwell McCombs ve své knize Agenda Setting na straně 82-83 popisuje závěry svého výzkumu,  

     týkajícího se účinků mediální agendy na veřejnou. Tématu prý obvykle trvá zhruba 3 týdny, než se  

     dostane z mediáln í do veřejné agendy, ale časový rozptyl se pohybuje mezi 1 až 8 týdny. Stejně tak  

     nějakou dobu trvá, než téma z veřejné agendy zmizí, a to od 8 do 26 týdnů.  

17 MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting: Nastolování agendy – masová média a veřejné mínění, Praha: 

     Portál, 2009 s. 99. ISBN 978–80–7367–591–2. 

18 KINGDON, John. Agendas, Alternatives and Public Policies. 2. vyd. New York: Longman, 2003,   

     s. 57-59. ISBN 020500086X. 

19 DEARING, James a Everett ROGERS. Agenda-Setting. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1996,  

     s. 74. ISBN 0761905626. 

20 MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting: Nastolování agendy – masová média a veřejné mínění, Praha: 

     Portál, 2009 s. 165. ISBN 978–80–7367–591–2. 

21 NEČAS, Vlastimil, Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008 s. 15. 

     ISBN 978-807330-151-4. 
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3. Mediainfo.cz 

Server mediainfo.cz působí na české mediální scéně již celou řadu let a jeho 

provozovatelem je společnost Newton Media a.s. Newton Media je podle svých slov 

„jedničkou na středoevropském trhu v oblasti monitoringu tisku a analýzy médií“. 

Společnost založil Petr Herian, který je i jejím většinovým vlastníkem a od poloviny 

června 2014 také předsedou představenstva společnosti Newton Media. Newton Media 

má vlastní fulltextový archiv sahající až do roku 1993 a nabízí především analytické 

služby a monitoring médií. Newton Media vyvíjí pro své klienty vlastní softwarové 

aplikace a vyhledávací technologie. Své pobočky má také v sousedním Slovensku a 

Polsku.22 

Portál mediainfo.cz zpočátku nabízel mediální analýzy a žebříčky vypracované  

výhradně zaměstnanci společnosti Newton Media, ale v průběhu roku 2013 se začalo 

uvažovat o změně celé koncepce. Tato diskuse o podobě serveru vyústila v přijetí celé 

řady externích pracovníků, kteří poskytovali příspěvky na aktuální mediální témata. 

Hlavním editorem se stal 1. září 2013, těsně před spuštěním nové verze serveru, Tomáš 

Fošum, který zajišťoval spolupráci s externími autory a sám také na webu publikoval. 

S touto koncepcí vystoupil server mediainfo.cz 9. září 2013 a do konce července 2014 

bylo takto publikováno více než 300 článků o rozsahu zhruba tří normostran (1800 

znaků včetně mezer). Analýzy Newton media z výsledného počtu zabíraly přibližně 

12%.  

V průběhu roku 2014 došlo ke změně na vedoucích pozicích uvnitř Newton 

Media a celá koncepce se k 30. září 2014 vrátila zpět ke svým počátkům: server přestal 

spolupracovat s externími pracovníky a k mání jsou již „pouze“ analýzy interních 

zaměstnanců Newton media a nikoliv komentáře o aktuálním dění ve světě médií.23 

                                                 
22 Newtonmedia [online]. [cit. 2014-09-19]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/cs  

23 FOŠUM, Tomáš. Re: bakalářská práce. In: Mediainfo.cz [online]. 10. října 2014 18:36 [cit. 2014-12 

     18]. Message-ID: 7z6.ZrGv.2Dg9ffXHw1i.1KE0iY@seznam.cz. Dostupné z: Internet 
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3.1. Autoři a partneři  

Mezi autory serveru mediainfo.cz se v průběhu roku zařadila celá řada 

osobností: od studentů vysokých škol, přes mediální analytiky, pracovníky různých 

organizací až po profesionální publicisty. Někteří autoři se také zaměřovali na relativně 

přesně vymezené téma nebo teritorium, zatímco jiní si vybírali své články spíše 

nahodile. Většina autorů se pohybovala ve věkové kategorii okolo 30 let a všichni 

externí pracovníci vystudovali (nebo ještě studovali) humanitní obory.24 

Novinářka Marie Bydžovská se zaměřovala na ekonomická témata, samozřejmě 

ve spojení s mediální tematikou.25 Publicista Tomáš Fošum se téměř výhradně zabýval 

polskými tématy, které často propojoval s českou perspektivou.26 Mezi autory se také 

objevil například Jan Kužvart, analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), který 

se primárně zaměřil na problematiku tzv „twiplomacie“ a e-diplomacie.27 Ostatně nebyl 

jediným pracovníkem AMO, který pro mediainfo.cz psal – zmínit lze například i 

ředitele výzkumného centra AMO Víta Dostála.28 Historik a politolog Miroslav Šepták 

publikoval na stránkách serveru řadu článků z německého prostoru.29 Redaktor týdeníku 

Marketing&Media Jan Brychta se zase zaměřil na problematiku reklamy a PR. 30  

                                                 
24 FOŠUM, Tomáš. Re: bakalářská práce. In: Mediainfo.cz [online]. 10. října 2014 18:36 [cit. 2014-12 

     18]. Message-ID: 7z6.ZrGv.2Dg9ffXHw1i.1KE0iY@seznam.cz. Dostupné z: Internet 

25 BYDŽOVSKÁ, Marie. Média šetří na zprávách o EU. Mediainfo [online]. 2013-11-15  

     [cit. 2014-09-  22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/media -setri-na-zpravach-o-eu/;  

     BYDŽOVSKÁ, Marie. Vytlačí roboti novináře?. Mediainfo [online]. 2013-12-16 [cit. 2014-09-22]. 

     Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/vytlaci-roboti-novinare/; BYDŽOVSKÁ, Marie. Češi    

     platí na veřejnoprávní vysílání nejvíc ze střední Evropy. Mediainfo [online]. 2013-09-23 [cit. 2014-09 

     22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/cesi-plati-na-verejnopravni-vysilani-nejv ice-ze 

     stredni evropy/ 

26 FOŠUM, Tomáš. Jak smýšlejí „bratři Češi“ o Polácích . Mediainfo [online]. 2013-09-11  

     [cit. 2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/jak-smysleji-bratri-cesi-o-polacich/; 

     FOŠUM, Tomáš. Polský tisk: Česká politika hnije. Mediainfo [online]. 2013-11-28 [cit. 2014-09-22]. 

     Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/polsky-tisk-ceska-politika-hnije/; FOŠUM, Tomáš. 

     Kontroverzní Janusz Palikot. Mediainfo [online]. 2013-08-05 [cit. 2014-09-22]. Dostupné 

     z:http://www.mediainfo.cz/clanky/kontroverzn i-janusz-palikot/  
27 KUŽVART, Jan. E-diplomacie vs. klasika. Mediainfo [online]. 2014-01-21 [cit. 2014-09-22]. 

     Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/e-dip lomacie-vs-klasika/; KUŽVART, Jan. Twiplomacie 

     po česku. Mediainfo [online]. 2014-01-14 [cit. 2014-09-22]. Dostupné 

     z: http://www.mediainfo.cz/clanky/twiplomacie-po-cesku/ 
28 DOSTÁL, Vít. Čtyři příběhy polské odposlechové aféry. Mediainfo [online]. 2014-07-02 [cit. 2014-09 

      22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/ctyri-pribehy-polske-odposlechove-afery/ 

29 ŠEPTÁK, Miroslav. Vliv televizních debat na rakouské volby. Mediainfo [online]. 2013-03-10 [cit. 2014 
      09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/vliv-televiznich-debat-na-rakouske-volby/; 

      ŠEPTÁK, Miroslav. Bulvár chce zasahovat do rakouské politiky. Mediainfo [online]. 2014-03-18 [cit. 

      2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/bulvar-chce-zasahovat-do-rakouske-politiky/; 

      ŠEPTÁK, Miroslav. Rakouské strany a sociální sítě. Mediainfo [online]. 2013-10-24 [cit. 2014-09-22].  

http://www.mediainfo.cz/clanky/media-setri-na-zpravach-o-eu/
http://www.mediainfo.cz/clanky/vytlaci-roboti-novinare/
http://www.mediainfo.cz/clanky/jak-smysleji-bratri-cesi-o-polacich/
http://www.mediainfo.cz/clanky/polsky-tisk-ceska-politika-hnije/
http://www.mediainfo.cz/clanky/kontroverzni-janusz-palikot/
http://www.mediainfo.cz/clanky/twiplomacie-po-cesku/
http://www.mediainfo.cz/clanky/ctyri-pribehy-polske-odposlechove-afery/
http://www.mediainfo.cz/clanky/vliv-televiznich-debat-na-rakouske-volby/
http://www.mediainfo.cz/clanky/bulvar-chce-zasahovat-do-rakouske-politiky/
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Překladatel a publicista Daniel Veselý byl jedním z autorů, který neměl žádné 

stále téma nebo teritorium – jeho články se tak zabývaly jak protesty ve Venezuele,31 

čínskou mediální scénou,32 až například odrazem klimatického summitu OSN v českých 

médiích.33 Studentka Barbora Janáková se zaměřovala na různorodá česká témata, 

většinou velmi aktuálního charakteru jako byla tragická smrt Ivety Bartošové  ve spojení 

s mediální kampaní,34 nebývalý úspěch kuchařské show Ládi Hrušky35 nebo význam 

ženských lifestylových časopisů.36 

Na stránkách mediainfo.cz je možné také nalézt seznam partnerských institucí. 

Mezi ně patřila Asociace pro mezinárodní otázky, mediaresearch a admosphere. 

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace, která se 

zaměřuje na mezinárodní vztahy. Někteří pracovníci AMO se staly autory mediainfo.cz. 

Mediaresearch je výzkumná agentura, která se specializuje na marketingové a mediální 

analýzy. Admosphere je podprojektem mediaresearch a zabývá se monitoringem 

reklamy.37 

Z výše uvedeného shrnutí lze vyčíst, že server mediainfo.cz měl velmi pestrou 

škálu přispěvatelů. Patřili mezi ně jak odborníci, tak studenti, přičemž každý z nich se 

zaměřoval na různá témata – vznikla tak ojedinělá mozaika analýz a komentářů, kterou 

                                                                                                                                               
     Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/rakouske-strany-a-socialni-site/ 
30 BRYCHTA, Jan. Proč inzerovat v rádiu?. Mediainfo [online]. 2014-08-06 [cit. 2014-09-22]. Dostupné 

      z: http://www.mediainfo.cz/clanky/proc-inzerovat-v-radiu/; BRYCHTA, Jan. Efektivita reklamních  

      formátů podle Thomase Kocha. Mediainfo [online]. 2014-07-01 [cit. 2014-09-22]. Dostupné 
     z:http://www.mediainfo.cz/clanky/efektivita-reklamnich-formatu-podle-thomase-kocha/; BRYCHTA, 

     Jan. Reklamní festivaly, festivalové reklamy a tuzemská kreativa. Mediainfo [online]. 2013-10-18 [cit. 

     2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/reklamni-festivaly-festivalove-reklamy-a 

     tuzemska-kreativa/ 

31 VESELÝ, Daniel. Prostesty ve Venezuele a jejich mediální obraz. Mediainfo [online]. 2014-01-30 [cit. 
      2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/protesty -ve-venezuele-a-jejich-medialni-obraz/ 

32 VESELÝ, Daniel. Čínská média mezi státem a soukromou sférou. Mediainfo [online]. 2014-06-06 [cit.  

      2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/cinska-media-mezi-statem-a-soukromou 

      sferou/ 

33 VESELÝ, Daniel. Klimatický summit česká média příliš nezajímal. Mediainfo [online]. 2013-11-29 [cit. 
      2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/klimaticky -summit-ceska-media-prilis 

       nezajimal/ 

34 JANÁKOVÁ, Barbora. Smutná princezna odešla. Nemáme vinu na její smrti i my?Mediainfo [online].   

     2014-04-29 [cit. 2014-09-22]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/komentare/smutna- 

     princezna-odesla-nemame-vinu-na-jeji- smrti-i-my/detail 
35 JANÁKOVÁ, Barbora. Láďa Hruška těží z naší lenosti a spořivosti. Mediainfo [online]. 2014-04-18 [cit.  

      2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/lada-hruska-tezi-z-nasi-lenosti-a-sporivosti/ 

36 JANÁKOVÁ, Barbora. Co nabízí časopisy pro ženy?. Mediainfo [online]. 2014-06-06 [cit. 2014-09 

     22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/co-nabizi-casopisy-pro-zeny/ 

37 Mediaresearch [online]. [cit. 2014-09-19]. Dostupné z: http://www.mediaresearch.cz/; 

    Admosphere [online].[cit. 2014-09-19]. Dostupné z: http://www.admosphere.cz/;  

    Asociace pro mezinárodní otázky [online]. [cit. 2014-09-19]. Dostupné z: http://www.amo.cz/ 

http://www.mediainfo.cz/clanky/rakouske-strany-a-socialni-site/
http://www.mediainfo.cz/clanky/proc-inzerovat-v-radiu/
http://www.mediainfo.cz/clanky/efektivita-reklamnich-formatu-podle-thomase-kocha/
http://www.mediainfo.cz/clanky/protesty-ve-venezuele-a-jejich-medialni-obraz/
http://www.mediainfo.cz/clanky/lada-hruska-tezi-z-nasi-lenosti-a-sporivosti/
http://www.mediainfo.cz/clanky/co-nabizi-casopisy-pro-zeny/
http://www.mediaresearch.cz/
http://www.admosphere.cz/
http://www.amo.cz/
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spojoval dohromady pouze web mediainfo.cz. Podle mého názoru se jedná o výhodu, 

protože velké množství nezávislých autorů přispělo k tematické i názorové rozmanitosti 

serveru, který se tak stal pro čtenáře mnohem atraktivnějším.  

3.2. Čtenáři a čtenost 

Na otázku kdo jsou čtenáři serveru mediainfo.cz nelze jednoznačně odpovědět, 

vzhledem k tomu, že je volně přístupný on- line. Je ale jisté, že portál sledovala relativně 

velká část odborné veřejnosti – řada z těchto osobností se pak k článkům vyjadřovala 

v diskusích na sociálních sítích a poskytovala zpětnou vazbu. Jistým ukazatelem může 

být počet lidí, kteří dali svůj „like“ profilu mediainfo.cz: na síti Facebook je to k 30. září 

2014 více než 1500 lidí. Ke konci roku 2013 měl server návštěvnost asi 4000 unikátních 

přístupů týdně.38 

3.3. Design a řešení internetových stránek  

Na serveru mediainfo.cz čtenáře mohla zaujmout již úvodní stránka, která byla 

poměrně zajímavě řešená: jednotlivé články byly reprezentovány velkými fotografiemi 

a interaktivním textem, který stručně uváděl téma článku po přejetí kurzorem myši. 

Server upoutal mou pozornost i barevnou kombinací zelená-černá-bílá, která není příliš 

častá, a působí osvěžujícím dojmem. Celé prostředí serveru působilo velmi moderně a 

přehledně. 

Na úvodní stránce se na hlavní liště nahoře nacházelo několik kategorií: 

Komentáře, Analýzy, Žebříčky, Svět, Archiv. Kromě toho domovská stránka nabízela 

prokliky na sociální sítě Facebook a Twitter a funkci hledání v obsahu serveru. 

V pravém sloupci domovské stránky se pravidelně objevovaly a zatím stále objevují 

krátké příspěvky z Twitteru.39 

V sekci Žebříčky bylo možné nalézt mediální analýzy prováděné společností 

Newton Media a.s., která je vlastníkem serveru mediainfo.cz. V podsekci osobnosti 

                                                 
38 FOŠUM, Tomáš. Re: bakalářská práce. In: Mediainfo.cz [online]. 10. října 2014 18:36 [cit. 2014-12 

       18]. Message-ID: 7z6.ZrGv.2Dg9ffXHw1i.1KE0iY@seznam.cz. Dostupné z:Internet 

39  Jedním z hlavních Twitterových „odborníků“ ne mediainfo.cz je bezpochyby Alexandr Mitrofa, který  

      se zabývá prostorem bývalého Sovětského svazu. Dále zde můžeme nalézt i tweety  českého redaktora 

      Mart ina Veselovského nebo Petra Honzejka, komentátora Hospodářs kých novin. 
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bylo možné snadno vyhledat, kolikrát psala česká média o významných českých 

politicích jako je například prezident Miloš Zemana nebo premiér Bohuslav Sobotka. 

V podsekci kauzy šlo na stejném principu vyhledat zmínky o nejdůležitějších aktuálních 

tématech – názvy některých „kauz“ vypovídají za vše: Sýrie, Kyjev nebo Tunel 

Blanka.40 

Další tři sekce (Analýzy, Komentáře, Svět) se více méně tematicky prolínaly a 

nepodařilo se mi najít žádný přesný klíč k jejich oddělní kromě faktu, že v sekci svět 

nebylo možné nalézt články týkající se české mediální scény.  

3.4. Tematická analýza  

Na serveru mediainfo.cz se v období mnou zkoumaného jednoho roku objevily 

více než tři stovky příspěvků. Neomezovaly se přitom pouze na Českou republiku nebo 

Evropu, ale jejich záběr byl často globální.  

3.4.1. Česká republika 

Na serveru mediainfo.cz bylo možné i přes jeho globální záběr nalézt celou řadu 

českých témat. Jedním z velmi častých námětů se pro mediainfo.cz stal současný 

ministr financí a lídr politického hnutí ANO Andrej Babiš, který v říjnu roku 2013 

koupil skupinu Mafra, pod níž spadají například Lidové noviny nebo Mladá Fronta 

Dnes. V článku „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej II.“ si mediální analytik Jan Jüptner 

kladl otázku, jestli je vůbec možné zkombinovat výkon vrcholných politických funkcí 

s pozicí mediálního magnáta.41 Příspěvekem „Hrozí nám berlusconizace?“ na toto téma 

navázala Mariana Pítrová, která podezřívala Babiše z toho, že se vydá stejnou cestou 

jako italský kontroverzní politik Silvio Berlusconi – dospěla ale k závěru, že česká 

legislativa monopolizaci médií v takové míře nepřipouští.42 

Mediainfo.cz také hojně informoval o osobnostech české mediální scény. V 

příspěvku Marie Bydžovské „Vlivné ženy v českých médiích“ se autorka zaměřila na 

                                                 
40 Kauzy i osobnosti k datu 7. 10. 2014 

41 JÜPTNER, PH.D., Jan. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej II. Mediainfo [online]. 2014-01-30 [cit. 

     2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/koho-chleba-jis-toho-pisen-zpivej-ii/  

42 PÍTROVÁ, Mariana. Hrozí nám "berlusconizace"?. Mediainfo [online]. 2013-09-12 [cit. 2014-09-22]. 

     Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/hrozi-nam-berlusconizace/ 

http://www.mediainfo.cz/clanky/koho-chleba-jis-toho-pisen-zpivej-ii/
http://www.mediainfo.cz/clanky/hrozi-nam-berlusconizace/
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genderově zajímavý fenomén. Vycházela z údajů české verze časopisu Forbes, který 

publikoval žebříček 50 nejvlivnějších osobností českých médií – žen v něm bylo jen 

devět a mezi nimi například známá Sabina Slonková.43 Server informoval i o udílení 

ocenění pro žurnalisty jako byla například Novinářská cena 2013. O článek spíše 

popisného charakteru se postarala Marie Peřinová z Nadace Open Society Fund Praha.44  

Na stránkách mediainfo.cz se často objevovala témata týkající se 

nejmodernějších trendů v oblasti sdělovacích prostředků. Jan Kužvart se ve své analýze 

pokusil odpovědět na otázku, zda: „Umí česká diplomacie tweetovat?“ Dospěl k závěru, 

že čeští diplomaté v zahraničí neumí plně využít potenciál, který jim moderní 

technologie přinášejí.45 Článek „Jak si vedou čeští „internetoví domorodci“?“ Marie 

Bydžovské upozorňuje na trend, že česká internetová média jsou nadále především 

odnožemi tištěných deníků a přechod čtenářů k výhradně internetovým zpravodajským 

portálům je pomalejší než ve zbytku západního světa. 46 Podobným tématem se zabýval 

komentář Josefa Provazníka „Nejsme jako oni a chceme vás“, který vznikl v souvislosti 

se začátkem fungování nového českého serveru Echo24, který přesto, že je placený, 

slaví spíše úspěchy.47 

Z mého pohledu velmi zajímavým tématem mediainfo.cz byly zdroje, z nichž 

česká média čerpají. Jan Jüptner publikoval na stránkách serveru analýzu pod titulem 

„Přebírají česká média ruské nebo ukrajinské informace?“.48 V celosvětově ostře 

sledovaném konfliktu hrají sdělovací prostředky významnou úlohu a zdroje informací 

jsou klíčové – jejich „odhalení“ se pak může pro zasvěcené čtenáře stát dobrým 

vodítkem, jak zprávy z médií „správně číst“. 

                                                 
43 BYDŽOVSKÁ, Marie. Vlivné ženy v českých médiích. Mediainfo [online]. 2014-07-16 [cit. 2014-09 

     22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/vlivne-zeny-v-ceskych-mediich/ 

44 MEDIAINFO. Novinářská cena 2013: vítězové a vítězky si převzali ocenění. Mediainfo [online]. 2014 

     04-29 [cit. 2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediain fo.cz/clanky/novinarska-cena-2013-v itezove 

     a-vitezky-si-prevzali-oceneni-2/  
45 KUŽVART, Jan. Umí česká d iplomacie tweetovat?. Mediainfo [online]. 2014-05-21 [cit. 2014-09-22]. 

     Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/umi-ceska-d iplomacie-tweetovat/ 

46 BYDŽOVSKÁ, Marie. Jak si vedou čeští „internetoví domorodci“?. Mediainfo [online]. 2014-09-24 

     [cit. 2014-09-27]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/jak-si-vedou-cesti-internetovi-  

     domorodci/ 

47 PROVAZNÍK, Josef. Nejsme jako oni a chceme Vás. Mediainfo [online]. 2014-04-23 [cit. 2014-09 

     22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/nejsme -jako-oni-a-chceme-vas/ 

48 JÜPTNER, PH.D., Jan. Přebírají česká média ruské nebo ukrajinské informace? . Mediainfo [online]. 

     2014-08-18 [cit. 2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/prebiraji-ceska-media  

     ruske-nebo-ukrajinske-informace/ 

http://www.mediainfo.cz/clanky/vlivne-zeny-v-ceskych-mediich/
http://www.mediainfo.cz/clanky/umi-ceska-diplomacie-tweetovat/
http://www.mediainfo.cz/clanky/nejsme-jako-oni-a-chceme-vas/
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Z druhé strany se zase autoři mediainfo.cz zabývali tím, jak píší česká média o 

zahraničních událostech. „Česká média a izraelsko-palestinský konflikt“ byl jedním 

z takových článků. Publicista Daniel Veselý v něm jasně definoval, že přední česká 

média nahlížejí na blízkovýchodní konflikt velmi jednostranně a upřednostňují 

izraelskou interpretaci událostí.49 Název článku Daniela Veselého „Česká média 

Obamův projev příliš nekomentovala“ hovoří sám za sebe – publicista v něm ukazuje 

přístup českých médií, která podle jeho názoru neumí zhodnotit dopady významného 

projevu amerického prezidenta na zahraniční politiku Spojených států amerických. 50   

Dalším námětem se stal například obraz českých médií v blízkém zahraničí – a 

to například pro rozhovor pod titulem „Zpravodajství ČT má na Slovensku dobrý zvuk“, 

který vznikl pod vedením mediálního analytika Martina Gondy. 

Obecně se dá o českých tématech serveru mediainfo.cz říci, že pokryla nezvykle 

velkou škálu různých událostí a trendů. Věnovala se jak změnám vlastnických poměrů 

v předních českých médiích, tak dohledávání zdrojů informací, z nichž česká média 

čerpala. Autoři se zaměřili i na profily významných osobností české mediální scény i na 

to, jakým způsobem se nové mediální trendy a technologie projevují v českém 

prostředí. 

3.4.2. Zahraničí  

Podobně, jako se mediainfo.cz věnoval osobě Andreje Babiše v souvislosti se 

změnou vlastnických poměrů médií v českém prostředí, zaměřil se server na Ruperta 

Murdocha a expanzi jeho mediálního impéria. V létě učinila Murdochova společnost 

21st Century Fox štědrou nabídku firmě Time Warner, kterou ale její vedení odmítlo.51 

Britský televizní průmysl se zase obává, že lidé jako Murdoch dovedou unikátní 

                                                 
49 VESELÝ, Danie l. Česká média a izraelsko-palestinský konflikt. Mediainfo [online]. 2013-12-19 [cit. 

     2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/ceska-media-a-izraelsko-palestinsky 

     konflikt/  

50 VESELÝ, Daniel. Česká média Obamův projev příliš nekomentovala. Mediainfo [online]. 2014-02-05 

     [cit. 2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/ceska-media-obamuv-projev-prilis 

     nekomentovala/ 

51 HAMATOVÁ, Kateřina. Poroste Murdochovo mediální impérium?. Mediainfo [online]. 2014-04-27 

    [cit. 2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/poroste-murdochovo-medialn i 

    imperium/  
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britskou televizní tvorbu k Hollywoodskému mainstreamu,52 a jediným požadavkem se 

stane zisk, stejně jako je tomu ve Spojených státech amerických. 53  

Mediainfo.cz se zaměřil i na v českém prostředí o něco méně známé osobnosti 

mediální scény. Činnost amerického investigativního novináře Jeremy Scahilla, držitele 

prestižní novinářské ceny George Polka, se stala námětem pro článek Daniela Veselého. 

Scahill se nejednou vypravoval na nebezpečná místa, jako byl Irák Saddáma Husajna, 

nebo Kosovo konce 90. let 20. století, a často se „s nelíčeným zápalem“ zaměřoval na 

kritiku politiky Spojených států amerických (například jak ekonomické sankce 

negativně postihly zbídačenou iráckou populaci).54 Novinář Josef Brož zase představil 

Francouze Jeana-Pierra Elkabbacha, „mistra piruety“, a jednoho z průkopníků útočných 

politických televizních debat a zároveň přítele mocných, který by se dal označit českým 

příslovím „kam vítr, tam plášť“ a který na sebe svým stylem vždy poutal pozornost 

veřejnosti i ostatních médií.55 

Autoři mediainfo.cz se také zabývali globálními trendy v oblasti sdělovacích 

prostředků. Tereza Musilová komentovala product placement, tedy reklamu na produkt, 

která se objevuje přímo ve filmech či seriálech: „Už od raných časů Agenta 007 přece 

víme, že úspěšní muži řídí Aston Martin, ruku jim zdobí hodinky Omega a platí Visa 

kartou.“ Tvrdí, že v českém prostředí není tento trend tak běžný, jako v západním světě. 

A kdo viděl nový film Čtyřlístek ve službách krále s reklamou na mléčný produkt pro 

děti, musí souhlasit s tím, že by bylo někdy lepší se o product placement snad ani 

nepokoušet.56 Sociální sítě jako Facebook se staly častým námětem pro články na 

mediainfo.cz. Publicista Michal Mikle se zamýšlel nad vlivem sociálních sítí na naše 

životy – a to především v souvislosti s takzvanou „pivní výzvou“, která kolovala po 

                                                 
52 HAMATOVÁ, Kateřina. Britská televize na pokraji zániku, nebo falešný   

     poplach?. Mediainfo [online]. 2014-08-29 [cit. 2014-09-22]. Dostupné 

     z:http://www.mediainfo.cz/clanky/britska-televize-na-pokraji-zan iku -nebo-falesny-poplach/ 

53 VESELÝ, Daniel. Americká média mezi byznysem, politikou a nezávislostí . Mediainfo [online]. 2014 

     01-30 [cit. 2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediain fo.cz/clanky /americka-media-mezi 

     byznysem-politikou-a-nezavislosti/ 

54 VESELÝ, Daniel. Svět je bitevní pole. Mediainfo [online]. 2014-09-25 [cit. 2014-09-22]. Dostupné 

      z: http://www.mediainfo.cz/clanky/svet-je-bitevni-pole/ 

55 BROŽ, Josef. Jean-Pierre Elkabbach: mistr ranního interwiev. Mediainfo [online]. 2014-02-20 [cit. 

     2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/jean-pierre-elkabbach-mistr-ranniho  

     interview/  

56 MUSILOVÁ, Tereza. Product placement - reklama, která nebolí. Mediainfo [online]. 2014-03-13 [cit. 

     2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/product-placement-reklama-ktera-neboli/ 

http://blogs.amctv.com/movie-blog/2010/05/product-placement-in-the-movies/
http://www.mediainfo.cz/clanky/svet-je-bitevni-pole/
http://www.mediainfo.cz/clanky/product-placement-reklama-ktera-neboli/
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internetu začátkem roku 2014 a nutila velkou část uživatelů pít pivo „na ex“ a ještě se 

při tom natáčet.57 

Přispěvatelé serveru mediainfo.cz se často zaměřovali na mediální profily 

různých zemí světa, přičemž hojně využívali jako zdroje jak data mezinárodních 

organizací typu Freedom House nebo Reportéři bez hranic, tak vlastní zkušenosti. 

Mohli jsme se dočíst například o cenzurou ovládané Libyjské mediální scéně, 58 o 

politicky rozdělených albánských médiích,59 nebo o sdělovacích prostředcích v zemi 

posledního evropského diktátora Alexandra Lukašenka – v Bělorusku.60 Vedle mediálně 

rozpolceného Estonska, které je etnicky rozdělené na Rusy a Estonce, čemuž odpovídá i 

mediální scéna,61 můžeme nalézt analýzu toho, jak se tchajwanská média „bojí“ vlivu 

těch čínských.62 

Na mediainfo.cz samozřejmě nebyla nouze o aktuální témata – jedním z těch 

nejsledovanějších se stala krize na Ukrajině a její mediální rozměr. Toto téma 

dlouhodobě sledovala studentka FSV Kateřina Hamatová. Věnovala se především 

mediální válce mezi Ruskem a Ukrajinou, která se stala symbolem celé krize. Obě 

strany používaly a stále používají média manipulativním způsobem, aby podpořila 

jejich cíle.63 Nejednou se pak média uchýlí k tomu, že události dezinterpretují, nebo si 

je dokonce i celé vymyslí. Sledováním tohoto trendu se zabývá ukrajinský server 

stopfake.org, a jeho profil se také objevil na stránkách mediainfo.cz. 64 Z Ukrajiny se 

                                                 
57 MIKLE, Michal. Pivo na ex – nový fenomén na facebooku. Mediainfo [online]. 2014-02-16 [cit. 2014 

     09-22]. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/pivo-na-ex-novy-fenomen-na-facebooku/ 

58 KUŽVART, Jan. Libyjská média: svobodná a profesionální?. Mediainfo [online]. 2014-04-29 [cit. 

     2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/libyjska-media-svobodna-a-profesionalni/ 

59 HAMATOVÁ, Kateřina. Mediální temno na vrcholcích hor. Mediainfo [online]. 2014-09-04 [cit. 

     2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/medialni-temno-na-vrcholcich-hor/  

60 HAMATOVÁ, Kateřina. Média v zemi posledního evropského diktátora. Mediainfo [online]. 2014-03 

     28 [cit. 2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/media -v-zemi-posledniho 

     evropskeho-diktatora/ 

61 HAMATOVÁ, Kateřina. Estonské paralelní světy. Mediainfo [online]. 2014-06-24 [cit. 2014-09-22]. 

     Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/estonske-paralelni-svety/ 

62 WANG TYLOVÁ, Klára. Tchajwanská média: zahleděnost do sebe. Mediainfo [online]. 2013-11-12 

     [cit. 2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/tchajwanska-media-zah ledenost-do 

     sebe/ 

63 HAMATOVÁ, Kateřina. Mediální válka na Krymu. Mediainfo [online]. 2014-04-29 [cit . 2014-09-22]. 

     Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/medialn i-valka-na-krymu/ 

64 HAMATOVÁ, Kateřina. Zastavte výmysly!. Mediainfo [online]. 2014-09-16 [cit. 2014-09-22].   

     Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/zastavte-vymysly/ 

http://www.mediainfo.cz/clanky/libyjska-media-svobodna-a-profesionalni/
http://www.mediainfo.cz/clanky/medialni-temno-na-vrcholcich-hor/
http://www.mediainfo.cz/clanky/estonske-paralelni-svety/
http://www.mediainfo.cz/clanky/medialni-valka-na-krymu/
http://www.mediainfo.cz/clanky/zastavte-vymysly/
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také během krize stala jedna z nejnebezpečnějších zemí pro novináře na světě společně 

se Sýrií a Irákem.65 

Autoři mediainfo.cz poskytli svým čtenářům i profily významných světových 

médií. Publicistka Tereza Šimková se zaměřila na americký Newsweek v souvislosti 

s jeho návratem k tištěné verzi. Ke konci roku 2012 totiž kvůli ztrátám začal fungovat 

pouze jako placený on- line týdeník, což opět rozvířilo debatu o úpadku tištěných médií 

v současné době. Jeho návrat na papír je ale podle autorky pozitivním signálem.66 Na 

stránkách madiainfo.cz se také oslavovala výročí různých periodik. Lukáš Žák 

připomněl 126. výročí měsíčníku National Geographic, ale nezapomněl připomenout i 

některé jeho „přešlapy“, jako třeba dokument o Praze pod názvem „Město podvodů“.67 

125. výročí oslavil i finanční deník the Wall Street Journal, o čemž zase informoval 

článek Kateřiny Hamatové, která se zaměřila i na nedávnou změnu vlastnických poměrů 

– v roce 2007 koupil Wall Street Journal mediální magnát Rupert Murdoch. 68 

Stejně jako tomu bylo u českých témat, mediainfo.cz se komplexně zabýval i  

zahraničními tématy: řešil změny vlastnických poměrů v důležitých médiích, 

připravoval portréty významných osobností mediální scény, obracel pozornost na 

současné globální trendy a propojoval je s českým prostředím, nabízel komplexní 

analýzy mediálních trhů v zahraničí a věnoval se aktuálním tématům skrz optiku 

sdělovacích prostředků.  

4. Česká mediální scéna 

 Na české mediální scéně působí celá řada mediálních serverů, a mediainfo.cz je 

pouze jedním z mnoha. Některé z nich fungují samy o sobě, jiné jsou součástí větších 

mediálních serverů, ale cílem všech je informovat o dění na poli sdělovacích 

                                                 
65 HAMATOVÁ, Kateřina. Nejnebezpečnější země pro novináře: Ukrajina, Sýrie a Irák . Mediainfo 

    [online]. 2014-07-09 [cit. 2014-9-22]. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/nejnebezpecnejsi 

    zeme-pro-novinare-ukrajina-syrie-a-irak/  

66 ŠIMKOVÁ, Tereza. Velký návrat Newsweeku. Mediainfo [online]. 2014-08-18 [cit. 2014-09-22]. 

     Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/velky -navrat-newsweeku/ 

67 ŽÁK, Lukáš. National Geographic: 126 let na straně planety. Mediainfo [online]. 2014-08-14 [cit. 

     2014-09-22]. Dostupné z:http://www.mediainfo.cz/clanky/national-geographic-126-let-na-strane 

     planety/ 

68 HAMATOVÁ, Kateřina. Wall Street Journal slaví. Mediainfo [online]. 2014-08-07 [cit. 2014-03-07]. 

     Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/wall-street-journal-slav i/ 
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prostředků. Nyní se zaměřím na jejich stručnou analýzu, která se stane základem pro 

komparaci, z níž vyvodím, jaká byla role mediainfo.cz na domácí scéně, jestli se portál 

něčím odlišoval a měl odlišné kvality.  

4.1. České mediální servery  

4.1.1. Ceskamedia.cz 

 Ceskamedia.cz je portál, který se s podtitulem „…i slova jsou činy“ zabývá, jak 

již jeho název napovídá, téměř výhradně českou mediální scénou (občas přináší i 

informace ze Slovenska). Články, které se na serveru objevují, jsou členěny do kategorií 

podle jednotlivých druhů sdělovacích prostředků na: televize, rádia, tisk, internet a 

reklama. Portál ceskamedia.cz ale v drtivé většině využívá zdroje z jiných mediálních 

serverů, včetně mediainfo.cz, které pod jejich hlavičkou prezentuje na svých stránkách. 

Jedná se tak vlastně o kompilaci, kdy původní zdroj lze identifikovat podle ikonky 

v pravém horním rohu článku. Díky této koncepci se nemusíme bát, že by autoři článků 

nebyli dostatečně rozmanití, stejně jako náměty jejich článků. Z téhož důvodu se taky 

na stránkách ceskamedia.cz objevuje denně mnoho příspěvků, většinou mezi pěti až 

osmi. Server nemá žádný dostupný archiv a je možné zde sledovat novinky pouze 

z posledních několika dní. Originálního obsahu server nabízí jen velmi omezené 

množství a je tak spíše jakýmsi rozcestníkem pro zájemce o novinky z oblasti 

sdělovacích prostředků. Nicméně právě proto, že server ceskamedia.cz představuje  

spíše jakýsi orientační bod na české mediální scéně, je poměrně oblíbený a to podle slov 

svého zakladatele především mezi odbornou veřejností. Denně server navštíví mezi 5 a 

7 tisíci unikátních čtenářů.69 Jediným majitelem, investorem a zároveň redaktorem 

serveru ceskamedia.cz je Jaroslav Berka.  

4.1.2. Mediaguru.cz  

Mediaguru.cz je zpravodajský portál, který se zaměřuje na média, marketing a 

reklamu. Prezentuje se jako nástroj nejen pro širokou veřejnost, ale především pro 

profesionální žurnalisty, managery a PR agentury. Mediaguru.cz vznikl v roce 2007 a 

provozuje ho mediální agentura PHD. Zaměřuje se především na českou mediální 

                                                 
69 BERKA, Jaroslav. Re: bakalářská práce. In: Ceskamedia.cz [online]. 19. října 2014 02:39 [cit. 2014-12 

    18]. Message-ID: 371D8F49-B2CD-41CB-A675-829D7B86D27F@ceskamedia.cz. Dostupné z: Internet 

mailto:371D8F49-B2CD-41CB-A675-829D7B86D27F@ceskamedia.cz
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scénu, poskytuje informace a analýzy, nabízí i slovník mediálních pojmů, informace o 

základech mediálního plánování nebo přehled mediatypů.70 Počet unikátních 

návštěvníků se mi nepodařilo zjistit a jediným vodítkem se stala oblíbenost serveru na 

sociálních sítích – například na Facebooku má mediaguru.cz k 30. říjnu 2014 skoro 

23 000 fanoušků. Denně se na stránkách objeví mezi jedním až šesti originálních článků 

o rozsahu většinou jedné normostrany. Při náhodném výběru článků jsem zjistila, že pro 

mediaguru.cz píší především dva autoři, a to pod zkratkami –mav- a –kch-. 

4.1.3. Mediar.cz 

Mediar.cz má poměrně přehledně vytvořené stránky a nabízí několik zajímavých 

sekcí. Pod hlavičkou zprávy můžeme najít novinky z oblasti různých typů převážně 

českých médií jako je televize, tisk, rádio, on- line, marketing&PR, reklama, 

soutěže&festivaly nebo film a hudba. Sekce data přináší celou řadu údajů o mediálním 

trhu, jako například podíl na sledovanosti jednotlivých českých televizních stanic, jejich 

příjmy z reklamy, počet unikátních přístupů k zpravodajským internetovým serverům a 

další. Na svých stránkách provozuje mediar.cz i Národní galerii reklamy, nebo ve 

spolupráci s portálem Jobs.cz publikuje pracovní nabídky z oblasti médií, marketingu a 

PR. Mediar.cz provozuje občanské sdružení Médiář, jeho šéfredaktorem a zároveň 

autorem drtivé většiny článků je Ondřej Aust. Na stránkách se denně objeví od jednoho 

do šesti většinou originálních článků v rozsahu zhruba jedné normostrany, některé kratší 

příspěvky bývají převzaty ze zdrojů ČTK. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jaká je 

návštěvnost stránek mediar.cz a proto jsem se opět obrátila alespoň k sociálním sítím. 

Na Facebooku se mediar.cz k poslednímu říjnu 2014 „líbí“ více než 13 000 lidí. 

4.1.4. Radiotv.cz 

Portál radiotv.cz vznikl již v roce 2001 a je ve vlastnictví společnosti Media 

Marketing Services, která patří pod mediální holding Media Bohemia - Radiotv.cz tedy 

funguje jako informační platforma pro oblast médií společnosti MMS. Radiotv.cz 

zaujme již na první pohled svým moderně řešeným a velmi přehledným designem. 

Portál se nezabývá, jak by název mohl napovídat, pouze televizními a rádiovými 

stanicemi, ale médii obecně, a to především těmi českými, i když novinky ze slovenské 

                                                 
70 Mediaguru [online]. [cit. 2014-10-15]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/  
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mediální scény nebývají výjimkou - objevují se relativně pravidelně a zabývají se 

nejdůležitějšími trendy za našimi východními hranicemi. V říjnu 2014 byl jedním 

z velkých témat odchod šéfredaktorů z deníku SME. 71  

V sekcích rádio, televize, internet, tisk, outdoor (tato sekce se zabývá hlavně 

outdoorovou reklamou, ale nalezneme zde i informace ze světového reklamního 

průmyslu), blogy a diskuse nabízí nejen novinky z těchto oblastí, ale i informace o 

jednotlivých stanicích nebo kanálech. Server má v současné době pouze jednoho autora, 

Juraje Koiše, který denně publikuje v rozmezí zhruba 1 až 3 články do rozsahu jedné 

normostrany. Mediální analýzy jsou zajišťovány externě dvěma dalšími přispěvateli. 

Podle slov pana Koiše se server zaměřuje především na odbornou veřejnost a 

návštěvnost se pohybuje mezi 20 a 30 tisíci unikátních čtenářů měsíčně. 72  

4.1.5. Louc.cz 

Server louc.cz si klade za cíl „posvítit i tam, kam se nedostane světlo webových 

stránek“ a prezentuje se jako magazín o „médiích, žurnalistice a dalších věcech života“. 

Louc.cz především čerpá z jiných mediálních serverů nebo zpravodajských portálů, 

které přímo vyjmenovává: www.fekar.cz/media-marketing, www.guardian.co.uk/media, 

www.jonet.org, www.strategies.fr, www.ejc.nl a další. Tematická specifikace serveru 

louc.cz není příliš jasně vymezená, což v kombinaci s trochu nepřehledným grafickým 

uspořádáním úvodní stránky, která je jakýmsi stručným shrnutím toho, co se zrovna 

odehrává ve světě médií, přispívá ke čtenářově dezorientaci. Nové příspěvky se v této 

sekci objevují jednou až čtyřikrát měsíčně a mají rozsah průměrně okolo dvou 

normostran. Podle slov Milana Šmída, který server sám na své náklady provozuje, má 

stránka zhruba 50 až 80 přístupů denně a to především díky návštěvnosti článků 

v archivu.73  

                                                 
71  KOIŠ, Juraj. Odcházející šéfredaktoři SME si udělali průzkum mezi čtenáři, ohledně jejich očekávání 

     od nového titulu. Radiotv [online]. 2014-10-17 [cit. 2014-10-17]. Dostupné 

     z: http://www.radiotv.cz/p_tisk/odchazejici-sefredaktori-s me-si-udelali-pruzkum-mezi-ctenari-ohledne 

     jejich-ocekavani-od-noveho-titulu/ 

72 KOIŠ, Juraj. Re: bakalářská práce. In: Radiotv.cz [online]. 20. října 2014  17:41 [cit . 2014-12-18]. 

     Message-ID: CAC0DEaGqao+ywGW=REJq7oRmf3fROhNkCD4JK31ig808s0i1Vg@mail.gmail.com 

     Dostupné z: Internet  

73 ŠMÍD, Milan. Re: bakalářská práce. In: Louc.cz [on line]. 20. října 2014 14:12 [cit. 2014-12-16]. 

     Message-ID: CADe6QSw8LnP5hTpxNPMSM8nj6Y0x=z1mJJnc6abobOgQ7PturQ@mail.gmail.com. 

     Dostupné z: Internet 

mailto:CADe6QSw8LnP5hTpxNPMSM8nj6Y0x=z1mJJnc6abobOgQ7PturQ@mail.gmail.com
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Archiv portálu louc.cz je na rozdíl od úvodní stránky poměrně dobře přehledný, 

obsahuje originální příspěvky Milana Šmída a ty jsou řazeny buď chronologicky, nebo 

tematicky, podle volby čtenáře. Drtivá většina těchto článků reaguje na dění na české 

mediální scéně, ale občas se objeví i články ze zahraniční scény, například Německa,74 

Velké Británie,75 nebo arabského světa.76 Průměrně se na serveru objeví 3 až 5 nových 

článků měsíčně.  

4.2. Mediální servery jako součást větších deníků  

Vedle ryze mediálních serverů nalezneme na českém webu také celou řadu 

internetových deníků, které se v některé ze svých sekcí zabývají právě mediální scénou. 

Patří mezi ně například Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, deník 

E15 nebo Týden. Vzhledem k tomu, že mediální zpravodajství zde funguje v rámci 

většího celku, nebylo možné zjistit tak konkrétní informace o jejich fungování jako 

v případě již analyzovaných serverů. Do své bakalářské práce jsem tyto sekce větších 

médií zařadila proto, že jsem přesvědčená o jejich významu pro českou mediální scénu 

a není podle mě možné je opominout.  

4.2.1. Mam.cz 

Mam.cz je internetová adresa v rámci portálu Hospodářských novin ihned.cz, 

respektive jeho části s názvem Média&Marketing. Na stránkách mam.cz je možné 

nalézt novinky ze světa převážně českých médií, reklamy a marketingu. Novinky ze 

zahraniční mediální scény bývají často zařazeny pod hlavičku zprávy ze světa a nikoliv 

pod médii. Mediální sekce je rozdělena na následující oblasti: televize, rádio, tisk, 

internet, venkovka a mediálky. Další sekce s názvem reklama nebo marketing se do 

velké míry překrývají – nalezneme zde informace o právě probíhajících kampaních. 

Sekce lidé již tradičně nabízí pohled na personální změny v oblasti sdělovacích 

prostředků a marketingu. Články, které se zde objevují, většinou jeden až tři nové denně 

                                                 
74 ŠMÍD, Milan. Aféra Spiegel – jak to tehdy bylo. Louč [online]. 2013-12-31 [cit. 2013-12-16]. 

     Dostupné  z: http://www.louc.cz/14/2631231.html 

75 ŠMÍD, Milan. Jak řed itel BBC o své místo přišel. Louč [online]. 2012-11-12 [cit. 2014-12-16]. 

     Dostupné z: http://www.louc.cz/13/2501112.html 

76 ŠMÍD, Milan. Kdo rozpoutal bouři v muslimském světě?. Louč [online]. 2012-09-13 [cit. 2014-12-16]. 

     Dostupné z:http://www.louc.cz/13/2480913.html  
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v rozsahu od jedné do tří normostran, jsou většinou autorské, nicméně server občas 

„pouze“ cituje zprávy ČTK. Denně se na mam.cz objeví od jednoho do zhruba pěti 

článků. Počet reálných návštěvníků celého serveru ihned.cz lze zjistit přímo na jejich 

webu v sekci návštěvnost - pohybuje mezi zhruba 750 000 a jedním milionem reálných 

návštěvníků měsíčně. To ale vypovídá o návštěvnosti mediální sekce jen velmi málo.  

4.2.2. Strategie.cz 

Strategie.cz je součástí internetové verze deníku E15 a nezabývá se pouze českými 

médii, ale i zahraniční mediální scénou. Hlavní nabídka se dělí na sekce: zprávy, spot 

dne, nové kampaně, žurnál, rozhovor, lidé, speciál, přílohy, galerie reklamy a data. Při 

rozkliknutí zpráv se nám zobrazí aktuální dění na mediální scéně, které se do jisté míry 

překrývá s obsahem sekce nové kampaně. V sekci spot dne nalezneme každý den novou 

zajímavou, vtipnou, někdy spíše bizarní reklamu, ve většině případů zahraničního 

původu. V sekci rozhovor se s nepravidelnou frekvencí objevují interview 

s významnými osobnostmi české mediální scény. Sekce lidé a zabývá významnými 

personálními změnami ve vedení mediálních společností nebo jejich marketingových 

sekcí. Denně se na úvodní stránce strategie.cz objeví okolo čtyř nových článků 

v rozsahu jedné až dvou normostran. Na sociální síti Facebook sledují deník E15 necelé 

čtyři tisíce uživatelů.  

4.2.3. Mediamania.cz 

Mediamania.cz je součástí zpravodajského serveru tyden.cz, který jednou týdně 

vychází i v tištěné podobě. Mediální sekce je tematicky rozdělená na: aktuality, byznys, 

statistiky, televize&rádio, tisk, on- line, PR, outdoor a lidé, přičemž mediamania.cz se 

neomezuje pouze na české sdělovací prostředky (i když ty tvoří většinu všech témat), 

ale věnuje se i zahraničním tématům. Každý den se na jeho stránkách objevují i různé 

statistiky jako například sledovanost hlavních televizních stanic v České republice za 

uplynulý den. 

 Na svých stránkách nabízí server i denní přehled zahraničního tisku jako je 

německý Die Welt, španělský El Mundo, ruské Izvěstija, francouzský Le Monde, 

britský The Guardian nebo americký The New York Times. Denně se objevuje zhruba 
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jeden až čtyři nové články, ovšem některé z nich jsou převzaty od ČTK, v rozsahu od 

jedné do dvou normostran. Na denní bázi jsou publikovány jak přehledy zahraničního 

tisku, tak i sledovanosti českých televizí.  Měsíčně navštíví portál tyden.cz okolo půl 

milionu reálných uživatelů.77 

Internetová verze lidových novin lidovky.cz má na liště hlavní nabídky sekci média, 

která ale není už nijak dál rozčleněná. Novinky ze sféry tuzemských i zahraničních 

médií se zde objevují ve frekvenci zhruba jednoho až dvou článků denně. 78 Oblíbený 

portál idnes.cz samostatnou sekci média nemá vůbec a novinky z oblasti televizního a 

filmového průmyslu lze nalézt pod hlavičkou kultura.79 

5. Význam mediainfo.cz na české mediální scéně 

Význam serveru mediainfo.cz na české mediální scéně je možné určit pouze při 

jeho zasazení do širšího kontextu „médií o médiích“. V této části práce se proto 

zaměřím na komparaci mediainfo.cz s dalšími již analyzovanými servery. Na základě 

výsledků komparace bude možné určit, v čem byl mediainfo.cz specifický a v jakém 

smyslu obohacoval českou mediální scénu.  

Mezi serverem mediainfo.cz a dalšími podobně zaměřenými českými portály 

můžeme nalézt několik shodných, ale i celou řadu odlišných rysů. Velice důležité je 

z mého pohledu již samotné tematické zaměření mediainfo.cz, které se neomezovalo 

pouze na oblast České republiky, ale jeho přesah byl doslova globální.  V rámci hlavní 

nabídky byla samostatná kapitola Svět, což žádný jiný český mediální server nenabízí. 

Ostatní zkoumané mediální portály se zahraničním tématům věnují spíše okrajově, 

anebo se zahraniční články zabývají v drtivé většině Slovenskem.   

Co do záběru sledovaných typů sdělovacích prostředků není mezi portály příliš  

velký rozdíl. Většina z nich je tematicky rozdělená na sekce tisk, televize, rádio, 

internet, reklama a další. Mediainfo.cz takové tematické rozdělení sice nenabízel, 

nicméně se zabýval všemi typy médií, která přicházela v úvahu. Kromě jednotlivých  

                                                 
77 Netmonitor tyden.cz, měsíc media - Statistika návštěvnosti. Kurzy.cz [online]. [cit. 2014-12-17]. 

     Dostupné z: http://www.kurzy.cz/netmonitor/tyden-cz?sf=den 

78 Lidovky.cz [online]. [cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/ 

79 IDNES.cz: Kultura [online]. [cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://kultura.idnes.cz/ 
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médií jsou často k nalezení i sekce o personálních změnách a nových trendech a 

technologiích. Některé servery, stejně jako mediainfo.cz, na svých stránkách také 

nabízejí statistická data a analýzy – v případě mediainfo.cz se jednalo hlavně o výskyt 

klíčových osobností nebo témat na české mediální scéně, jiné servery publikují žebříčky 

sledovanosti českých televizních stanic nebo jejich zisků z poskytování reklamního 

času. V případě serveru louc.cz Milana Šmída je možné hovořit i o relativně vysokém 

podílu jeho profesionálních úvah, referátů a přednášek na téma masové komunikace.  

S ohledem na frekvenci publikování článků byl server mediainfo.cz s jedním 

novým článkem denně podprůměrný. Většina serverů je schopná produkovat denně 

(kromě víkendů a státních svátků) průměrně 4 originální články. Pod tímto průměrem se 

nachází server ceskamedia.cz, který originální články nepublikuje téměř vůbec a 

louc.cz, kde se články objevují zhruba čtyřikrát měsíčně.  

Nicméně četnost vydávání článků není nezbytně určujícím parametrem, důležitý 

je i jejich rozsah. V tomto ohledu je mediainfo.cz nadprůměrný – články mají většinou 

rozsah tří normostran i více. U většiny ostatních serverů se rozsah pohyboval v rozmezí 

od jedné do dvou normostran (větší býval téměř výhradně v případě rozhovorů). Díky 

většímu prostoru, který mediainfo.cz svým autorům nabídl, nebyly jejich články pouze 

informativního charakteru, jako v případě řady jiných českých mediálních serverů, které 

se zabývají převážně zpravodajstvím, ale byly spíše analytické. Mediainfo.cz se také 

vždy spoléhal na své vlastní zdroje, respektive na zdroje mateřského NewtonMedia, a 

nepublikoval informace převzaté z jiných portálů ani od ČTK, jako některé jiné 

mediální servery.  

Pro mediainfo.cz psaly desítky autorů, což je také poměrně ojedinělým jevem. 

Většina serverů je plně v režii jedné osoby, pouze v případě mediaguru.cz a mediar.cz 

jsou minimálně dva. Mediainfo.cz tak mohl čtenářům nabídnout výrazně větší 

rozmanitost témat, názorů i stylů, což je podle mého názoru žádoucí a pro čtenáře 

příznivé. 
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Co se týče návštěvnosti stránek mediainfo.cz, lze říci, že mezi servery, u nichž 

se mi podařilo počet unikátních čtenářů zjistit, byla průměrná. Řádově vyšší návštěvnost 

vykazuje server ceskamedia.cz, který slouží jako rozcestník pro zájemce o novinky ze 

světa médií. Oblíbenost mediainfo.cz na sociálních sítích byla průměrná: s pouhými 

1500 „liků“ sice hluboce zaostával například za portály mediar.cz nebo mediaguru.cz, 

na druhou stranu oproti radiotv.cz nebo ceskamedia.cz si vedl dobře.  

Z této komparace českých mediálních serverů vyplývá, že pozice mediainfo.cz 

na české scéně byla relativně výjimečná. Svým tematickým zaměřením, které dalece 

přesahovalo hranice České republiky, byl v Čechách ojedinělým projektem. Zvláště 

v dnešní době, kdy jsou díky internetu běžným uživatelům přístupná média po celém 

světě (a tuto možnost velké množství lidí využívá denně), je tento přesah pro čtenáře 

velmi důležitý.  Články, které server publikoval, pokrývaly celou škálu všech typů 

médií, trendů a událostí, a v ničem nezaostávaly za jinými servery. Frekvencí vydávání 

článků se sice mediainfo.cz nemohl jiným portálům rovnat, nicméně tento fakt do velké 

míry vyvažuje neobvykle velký rozsah článků, k terý poskytoval dostatek prostoru pro 

hlubší analýzy. Mediainfo.cz také nepřebíral články od jiných institucí (například ČTK) 

nebo médií a jeho obsah byl výhradně originální. Výjimečný byl i počet přispěvatelů 

mediainfo.cz, kterých byly desítky. Počet čtenářů mediainfo.cz byl průměrný, stejně 

jako jeho oblíbenost na sociálních sítích.  

5.1. Média o médiích  

Médií o médiích je na českém trhu celá řada a mediainfo.cz byl v té podobě, kterou 

získal mezi lety 2013 a 2014 v pozitivním smyslu ojedinělý. Jsou ale média o  médiích 

potřebná? Podle mého názoru každopádně potřebná jsou. Orientace v mediálním 

prostoru je velmi důležitá a pomáhá čtenáři nahlédnout, co se skrývá za články, které 

určité médium publikuje. A právě s tímto úkolem se madiainfo.cz a další české mediální 

servery snaží vypořádat. Podle názoru bývalého hlavního editora mediainfo.cz Tomáše 

Fošuma je při dnešní „roztříštěnosti médií na jedné straně, kdy lidé čerpají informace 

z nejrůznějších více či méně důvěryhodných zdrojů (hlavně na internetu), a 

oligarchizaci klasických médií na straně druhé“ 80 existence takových serverů nezbytně 

                                                 
80 FOŠUM, Tomáš. Re: bakalářská práce. In: Mediainfo.cz [online]. 10. října 2014 18:36 [cit. 2014-12 
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nutná. Jak bylo nastíněno v úvodní kapitole mé bakalářské práce, je vliv médií na 

veřejnou, respektive částečně i politickou agendu, ohromný. Média zprostředkovávají 

lidem pohled na svět a mohou nasměrovat jejich myšlenky na témata, kterými se chtějí 

zabývat. Hlubší pohled do zákulisí sdělovacích prostředků nám tak může poskytnout 

jistý odstup a kritický nadhled a podle názoru Jaroslava Berky třeba i rozpoutat 

veřejnou diskusi o „poslání, fungování a obsahu médií“, která u nás zatím ve větší míře 

chybí.81 

6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jakou úlohu hrál mediální server 

mediainfo.cz na české scéně v období od září 2013 do září 2014, kdy v jeho rámci 

působily desítky externích autorů a analytiků. Hlavní výzkumná otázka zněla „Jaké bylo 

místo serveru mediainfo.cz na české mediální scéně?“.  

V počátku práce jsem podtrhla společenský význam masových sdělovacích 

prostředků prostřednictvím teorie nastolování agendy (agenda setting). Na základě této 

teorie jsem stanovila význam „médií o médiích“, tedy sdělovacích prostředků, které 

poskytují informace o mediální scéně. Jedním z nich je právě mediainfo.cz, který 

v období od září 2013 do září 2014 získal v českém prostředí unikátní podobu. V další 

části své práce jsem sestavila podrobný profil mediainfo.cz. Následně jsem se zaměřila 

na další české mediální servery a vyhledala informace potřebné pro jejich porovnání 

s mediainfo.cz. Na základě komparace mediainfo.cz s ostatními českými portály jsem 

dospěla k závěru, že server byl v mnou zkoumaném období ojedinělým projektem, a to 

především vzhledem k velkému počtu přispěvatelů, velkému rozsahu článků a nezvykle 

širokému tematickému záběru. Množství autorů poskytlo mediainfo.cz celou škálu 

různých názorů i úhlů pohledu, velký rozsah publikovaných článků umožnil poskytovat 

nejen popis událostí, ale i jejich hlubší analýzu. Široký tematický záběr serveru byl 

v českém prostředí jedinečný, protože se zaměřil nejen na domácí mediální scénu, a le i 

zahraniční sdělovací prostředky.  

                                                                                                                                               
      18]. Message-ID: 7z6.ZrGv.2Dg9ffXHw1i.1KE0iY@seznam.cz. Dostupné z: Internet  

81  BERKA, Jaroslav. Re: bakalářská práce. In: Ceskamedia.cz [online]. 19. října 2014 02:39 [cit. 2014-12 

     18]. Message-ID: 371D8F49-B2CD-41CB-A675-829D7B86D27F@ceskamedia.cz. Dostupné z: Internet 

  

mailto:371D8F49-B2CD-41CB-A675-829D7B86D27F@ceskamedia.cz
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Na druhou stranu ale mediainfo.cz v některých aspektech za ostatními servery spíše 

zaostával, což se mohlo stát i důvodem pro návrat k původní podobě před zářím 2013, 

kdy se na stránkách objevovaly převážně statistické analýzy a žebříčky. V první řadě se 

jednalo o velmi nízkou frekvenci vydávání nových článků a  spíše průměrnou 

návštěvnost stránek. Tyto faktory mohly ovlivnit rozhodnutí nového vedení společnosti 

Newton Media, která server mediainfo.cz provozuje, k návratu k původní verzi.  

Vzhledem k absenci inzertní plochy na stránkách mediainfo.cz se domnívám, že server 

mediainfo.cz nepředstavoval pro Newton Media zdroj příjmů z reklamy, ale že měl 

spíše ideologickou hodnotu, která zjevně nebyla naplněna. Zde uvádím několik důvodů, 

které k tomu podle mého názoru přispěly. Server mediainfo.cz fungoval ve své 

rozšířené podobě pouze po dobu jednoho roku. Kvůli relativně krátkému časovému 

úseku svého působení si portál nestihl vytvořit dostatečně širokou čtenářskou základnu,  

která by stránky pravidelně sledovala. Ačkoli se mi tento jev zdál v pozitivním smyslu 

jedinečný, mohl podle mého názoru hrát roli právě fakt, že se na webu mediainfo.cz 

objevovaly relativně rozsáhlé analýzy. Vzhledem k tomu, že drtivou většinu čtenářů 

tvořila odborná veřejnost, mohl tento faktor jejich zájem o články na mediainfo.cz 

snížit. Myslím si, že celá řada odborníků preferuje spíše „holá fakta“, z nichž si na 

základě své profesionální zkušenosti vytvoří vlastní názor, respektive analýzu trendů na 

poli sdělovacích prostředků. Na základě této úvahy jsem dospěla k názoru, že se portál 

mediainfo.cz snažil přilákat spíše čtenáře z řad laické veřejnosti, pro kterou by byly již 

hotové analýzy větším přínosem – tedy že cílem publikování analýz se tak mohla stát 

snaha přitáhnout k problematice médií širší veřejnost, pro niž byly obsáhlé analýzy 

určeny. To se ale zjevně nepodařilo, protože česká veřejnost za dobu mnou zkoumaného 

období neprojevila o obsah serveru očekávaný zájem.  

 

 Na závěr bych ráda podotkla, že ačkoliv server mediainfo.cz za dobu svého 

rozšířeného působení nepřitáhl mnoho čtenářů, ostatní servery, které na internetu působí 

již delší dobu, jsou všeobecně vzato úspěšné a mají velkou návštěvnost. Přestože 

většina české veřejnosti nemá přímý přístup k mediální výchově, tak si myslím, že 

společenské mediální povědomí spěje k lepšímu. Rozhodně se dá říci, že elektronická 

„média o médiích“ mají na internetu široké zastoupení, a tím přispívají k zlepšování 

informovanosti o médiích.  
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7. Summary 

The aim of the thesis entitled "Mediainfo.cz and its importance for the Czech media 

environment," was to determine the role of electronic media dealing with mass media 

on the Czech scene, specifically this thesis is focused on the server mediainfo.cz, which 

worked from September 2013 to September 2014 in expanded form. The thesis is 

divided into three parts. The first part is theoretical and through the concept of agenda 

setting tries to introduce the value of the media, which provide information on the mass 

media scene, to society and in shaping public opinion. The second and third parts focus 

on the analysis of the server mediainfo.cz and examining other selected Czech servers, 

whose subsequent comparison enabled the possibility to define the role of the server 

mediainfo.cz on the Czech scene. From the comparison it can be deduced that the 

majority of these servers are concerned more with the domestic media scene, and only 

marginally deal with foreign media. From this point of view mediainfo.cz was rare, 

because it took a more global interest in the media. Additionally, it can be said that the 

positive aspects were the exceptional length of published articles combined with a 

greater number of contributors to them. On the contrary mediainfo.cz lagged behind in 

the frequency of publishing new articles and in website traffic. The conclusion contains 

the hypothesis that precisely these factors contributed to the fact that the server 

cancelled this form after one year of its operation. In the field of media studies, this 

thesis can be predominantly helpful for orientation in the Czech electronic media 

environment and could help in highlighting the empty space in informing the public 

about the media. 
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