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Kapitola 1: Úvod 

Chceme-li zkoumat, jak se prestižní denní tisk vyrovnává s letními parlamentními 

prázdninami, je třeba přesně určit hlediska, která budeme sledovat, a popsat metody 

tohoto zkoumání. Předmětem zkoumání budou v našem případě tři deníky - Mladá 

fronta DNES, Lidové noviny a deník Právo. Tyto tři tituly lze v českém měřítku 

pokládat za seriózní (viz Kapitola 2.1). 

Cílem tohoto zkoumání je ukázat, jak se které médium dokáže vyrovnat 

s časem politických prázdnin a zda se prestižní český tisk v době bez politiky 

nepřibližuje více tabloidu. Práce by měla především klást důraz na sezónní změnu 

témat a z nich plynoucích změn zdrojů. Základní kvantitativní metoda by pak měla 

ukázat, zda a jak se mění počet politických zpráv ve sledovaných médiích. 

Kvalitativně pak bude možno porovnat, zda a jak se mění obsah těchto zpráv. 

Tak, jako se vyvíjí celá žurnalistika, je nutné i českému politickému zpravodajství 

„v čase bez politiky" přiznat jistý posun kupředu. Určitá klišé se ovšem každoročně 

opakují. Cílem této práce ovšem nemá být představení návodů, jak tato klišé 

odstraňovat či jak zpravodajskou žurnalistiku vylepšovat. Práce má především 

poukázat na změny, které parlamentní prázdniny do českého tisku vnášejí. 

Předmětem našeho zkoumání není ani zjišťovat, jakými materiály je domácí 

zpravodajství během parlamentních prázdnin nahrazováno. Sami političtí 

zpravodajové (viz praktická část této práce) přiznávají, že se v době parlamentních 

prázdnin věnují jiným tématům než politice. I takové „přeřazení na jinou práci" leccos 

vypovídá. Nedělejme ovšem ukvapené závěry už v úvodu. V první řadě musíme určit, 

jakými prostředky a hypotézami se k závěru a odpovědi na otázku, zda se tisk 

sezónně mění v závislosti na přítomnosti politiků a jejich hlasů v médiích, dostaneme. 

Definujme, jak se mění tisk v závislosti na změně svých zdrojů, jak se mění výběr 

a důležitost zpráv v závislosti na ročním období a jak se mění informační kvalita 

nabízeného domácího zpravodajství. 

Prostřednictvím jednoduchých kvantitativních analýz a na jejich základě se pokusíme 

dokázat, že prestižní deníky se v rámci sezónního „výpadku politiky" přibližují svým 

zpravodajstvím a výběrem témat bulvárnímu tisku. Otázku, jak sezónní změna 

působí na cílového konzumenta médií, ponecháme otevřenou. 
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Kapitola 2: Definice denního tisku a času bez polit iky 

2.1 Definice českého denního tisku 
Pojmem denní tisk označujeme noviny, které vycházejí denně, obsahují 

zpravodajství i publicistiku. Pokud bychom měli z historického hlediska definovat 

vývoj novinářství respektive žurnalistiky, můžeme vycházet z etap, které stanovil 

Dietr Paul Baumert. První etapu (do roku 1500) označil jako období prežurnalistické, 

druhou fázi (16. až polovina 18. století) nazývá dopisovatelskou žurnalistikou. Třetí 

fázi (od poloviny 18. do poloviny 19. století) označuje za žurnalistiku spisovatelskou. 

Od poloviny 19. století hovoří o čtvrté fázi, tzv. redakční žurnalistiky. Tyto čtyři fáze 

lze podle Heinze Purera a Johannese Raabeho rozšířit o pátou, redakčně-technickou 

žurnalistiku, která se vyznačuje elektronickým zpracováním textů a nastupuje 

v polovině sedmdesátých let 20. století. Za šestou fázi se dá považovat internetová 

on-line žurnalistika, která souvisí s rozvojem Internetu a v České republice nastoupila 

teprve v druhé polovině devadesátých let 20. století (Cit. Podle Jirák, Kopplová, 

2003: str. 34). 

Samotný rozvoj denního tisku nastal především v 19. století, jeho předpokladem byl 

nezbytný pokrok techniky: zdokonalení tiskařských strojů, vynález telegrafu, rotačky, 

telefonu, fotografie, ve 20. století pak i dálkového přenosu stran, DTP atd., dále růst 

gramotnosti a snížení ceny, která umožnila masové rozšíření denního tisku 

(Osvaldová, Halada a kol., 1999: str. 44). 

V Česku se začal novodobý denní tisk vyvíjet až po roce 1989. Nyní u nás vychází 

na čtyři tisíce periodik, na šedesát titulů regionálních a deset celostátních deníků. 

Mezi tuzemské nejčtenější deníky aktuálně patří Mladá fronta DNES, Právo, 

Hospodářské noviny a Lidové noviny. Nejčtenějším je bulvární deník Blesk 

s nákladem 531 492 výtisků1 (průměrný denní náklad v 2. pololetí roku 2005) 

a čteností 1 590 000 čtenářů. Mladou frontu DNES četlo v uvedeném období 1 162 

000 čtenářů při průměrném denním nákladu 296 786 kusů. Deník Právo tiskl 

v uvedené době denně 168 978 výtisků při čtenosti 530 000 čtenářů. Lidové noviny 

si denně četlo 304 000 lidí při průměrném denním nákladu 68 973 výtisků. 

I Media Projekt realizovaný společnostmi GfX Praha - Medián v období od I 7 ^OflS l i n i n r n i , 
' ouuooi ou t . / .zuuj I/.I2.2005, pri nčmž bylo dotazováno celkem 14 819 náhodné vybraných 

respondentů, zdroj: www.uvdt.cz 
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2.2 Je český seriózní tisk seriózní? (definice tabloidu 
v. hledání seriózního tisku) 

2.2.1 Definice tabloidu 
Termín tabloid (obvyklejším označením je bulvární tisk) označuje specifický druh 

tištěných médií. Je to tisk, který se v rámci mediální krajiny vyděluje zejména vůči 

tzv. tisku serióznímu, od kterého se liší v mnoha aspektech. Některá specifika 

bulvárního tisku definovali ve své práci Média a společnost Jan Jirák a Barbara 

Kópplová. Popisují historický vývoj bulvární žurnalistiky (používají při tom pro tabloid 

historicky přesnější pojem „masový tisk") a na historických příkladech dokládají 

následující charakteristické znaky tohoto typu tisku: 

1. masové publikum - médium klade nižší nároky na vzdělání čtenáře než „seriózní" 

tisk, tabloidy se velmi často řadí mezi nejprodávanější tištěná média daného trhu. 

2. nápadná grafická úprava - tento bod se týká zejména charakteristické grafiky 

titulků, nejdůležitější zprávy jsou opatřeny velikými a výraznými titulky. Tabloidy 

kladou rovněž velký důraz na fotografie, i ty by měly být co nejvýraznější 

a u důležitých zpráv co největší. Tento typ tisku se také vyznačuje specifickou 

formou grafického zlomu textů. 

3. specifický obsah - týká se zejména výběru a podání jednotlivých témat. 

Nejoblíbenějšími tématy jsou kriminální příběhy a sex, pokud tabloidy pojednávají 

0 politických tématech, podávají je zábavnou formou. 

4. stylizace - jazyková složka bulvárního média se oproti médiím „seriózním" 

vyznačuje výrazně kratšími texty, jednoduchou větnou stavbou, často je užíván 

1 hovorový či vulgární slovník. 

5. nižší prodejní cena - týká se zejména deníků, které si masového čtenáře 

získávají i výrazně nižší prodejní cenou, než mají deníky „seriózní" (Jirák, 

Kópplová, 2003: str. 30) 

K těmto postřehům dodávají autoři ještě důraz na události skandální a senzační 

(pro přesnou definici těchto pojmů srov. Jirák, Kópplová, 2003: str. 31). Z moderní 

zkušenosti lze doplnit ještě velký důraz na zprávy ze soukromí známých osobností 

(zejména herců, zpěváků, ale i politiků). 

5 



2.2.2. Hledání českého seriózního tisku 
Všechny deníky vycházející v současné době v České republice jsou v soukromých 

rukou. To platí i pro tři námi zkoumané tituly1. Tato forma vlastnictví může serióznost 

titulů ohrožovat. Prodejem většiny denních titulů do rukou zahraničních vlastníků se 

navíc Česko vzdalo teze, že by „média měla přispívat ke vzdělávání, kultuře a umění. 

Teze o „vzdělávání, kultuře a umění" se navíc podle McQuaila dostala do rozporu 

s pravidly mediálního trhu v podmínkách sílícího boje o publikum. Média v tomto 

směru postihl jistý druh komercializace, který je spojován s manipulací, 

konzumerismem, nedostatkem slušnosti, původnosti a tvořivosti" (McQuail; 2002: 

str. 164). Právě na dva poslední přívlastky, které se dají aplikovat i na český tisk 

patřící soukromým vlastníkům, se tato práce v dalším zkoumání zaměří. 

Soukromí vydavatelé v České republice se logicky soustředí na co nejvyšší prodej 

a tím pádem i na co největší okruh většinového publika. České deníky v rukou 

zahraničních firem se navíc řídí čísly o prodeji než tím, co je v novinách napsáno 

a jak je obsah interpretován. Po novinách, jež by plnily „veřejnou službu" a fungovaly 

podobně jako například Česká televize, neexistuje ani společenská ani politická 

poptávka. To, že u nás seriózní deník prakticky neexistuje, dokládá na příkladu 

z letošních povodní i novinář a publicista Karel Hvížďala (MF Plus, č. 14/2006, roč. 

IV., str. 17). „...mezi tzv. prestižními médii, popnovinami a bulvárem musejí být 

přesně rozdělené i role. Nefunguje-li toto dělení či neexistují-li u nás tzv. prestižní 

média, pak všichni dělají totéž a více či méně jen různými způsoby lákají své 

spotřebitele na různé dávky různě zabarvených emocí." Důvody, proč u nás seriózní 

titul nevznikl a nevzniká, dokládá Jan Jirák z FSV Univerzity Karlovy: režim před 

rokem 1989, ve svém myšlenkovém a informačním izolacionismu, bránil tomu, aby 

se širší veřejnost, a někdy i představitelé nové mocenské elity seznámili s reálnými 

trendy, které se v té době odehrávaly v médiích ve světě a které se v nich odehrávají 

dodnes. Tak se stalo, že se pod prapory nezávislosti a svobody projevu v českém 

prostředí nebývalým tempem etablovala komerční média, pro něž je zisk 

a spokojenost akcionářů hlavním smyslem jejich existence... To jsou média, která 

se prosazují celou řadu desetiletí, v některých zemích řadu let, a to i v tradičních 

l Deník Právo vydává Borgis a.s., vlastníkem je 68 fyzických osob + Zdenčk Porybný 

MF DNES vydává MAFRA a.s., vlastníkem je německá vydavatelská skupina Rheinish-Bergische Verlagsgesellschaft 

Lidové Noviny vydává, MAFRA a.s., vlastníkem je německá vydavatelská skupina Rheinish-Bergische Verlagsgesellschaft 

zdroj: Obchodní rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR na vvww.justice.cz 
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demokraciích, jenomže u nás - na rozdíl od těchto demokracií - nebyla komerční 

média bržděna ani korigována existencí médií, která by si kladla i společensky 

významnější cíle... To, co se ve světě označuje výrazem seriózní deník, u nás prostě 

neexistuje. U nás jsou komerčně vyladěné směsice, které nabízejí všechno možné 

od významných politických událostí po spodní prádlo jednotlivých kandidátů na 

SuperStar. Tyto konglomeráty brání vzniku seriózních médií, alespoň v tištěné 

podobě. Chceme-li porozumět naší situaci, musíme si tuto skutečnost uvědomovat. 

Mohli bychom se ptát, jakou roli v tomto prostředí hrála nebo hrají média veřejné 

služby. Jejich faktické postavení je mimořádně slabé. Je oslabené a bylo oslabováno 

po celou dobu devadesátých let jednak snahou mocenské elity tato média 

kolonizovat, jednak snahou, a to úspěšnou, některých profesních skupin provádět 

jakési formy kvaziprivatizace těchto médií. Výsledek je ten, že se jedná o média 

relativně slabá a nadále oslabovaná. Sečteno a podtrženo: Došlo tedy k tomu, že 

česká společnost může sloužit - a řada odborníků si toto uvědomuje, a jezdí se 

k nám proto dívat - jako jakási laboratoř, ve které je možno se učit, co se se 

společností stane, když se komercionalizují média."2 

Protože ovšem deníky jako Mladá fronta DNES, Lidové noviny či Právo nenaplňují 

kromě zásahu co nejširšího publika další body definice tabloidu, dají se v našem 

měřítku považovat za seriózní (Karel Hvíždala tyto tři deníky označuje jako 

popnoviny - podle míry emocí, které nabízejí namísto faktů). Všechny deníky se 

ovšem svým zpravodajstvím tabloidu stále více přibližují, o čemž svědčí v nedávné 

době například úporné sledování vilových reality show a to i na titulních stranách3. 

Pro účely této práce ovšem považujme MF DNES, Lidové noviny a Právo za média 

seriózní. 

2 Z vystoupení Jana Jiráka na mezinárodni konferenci Demokracie a právní stát v Praze, 10. června 2004, v bodč nazvaném Úloha médií v demokracii, zdroj: www.blisty.cz 

3 Prima muselo vystihovat VyVolené, jde na Slovensko (LN, 21.11. 2005, str. 1); Zábfežský Šrek si chce užít miliony z Big Brothera (MF DNES, 19.2. 2005. str. I) 
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Kapitola 3: Mediální organizace a zpravodajské rutiny 

3.1 Mediální organizace a její vliv na změny zpravodajských 
hodnot 
V této kapitole se zaměříme na mediální organizaci, protože právě ona představuje 

prostředí, jehož vlastnosti determinují podmínky vzniku mediálních obsahů (Reifová, 

2004: str. 174). Sledovat budeme především vnitřní mediální rutiny a dělbu práce. 

V kvantitativní analýze se pak budeme snažit prokázat, které zaměření mediální 

organizace v době parlamentních prázdnin převažuje - zda maximalizace zisku 

podle společenské poptávky, či role organizace jako média veřejného zájmu, tedy 

jako organizace, která si nese roli teorie sociální odpovědnosti jako šiřitele informací, 

jež kontroluje (co se týče domácího politického zpravodajství, půjde především 

o kontrolu výkonu politické moci). Je jasné, že v době parlamentních prázdnin 

ustupuje v domácím zpravodajství role teorie sociální odpovědnosti do pozadí 

a to jak množstvím podávaných informací tak jejich zdroji i tématy. V našem 

zkoumání přitom musíme počítat s tím, že mediální organizace naplňují jako 

soukromá média především utilitární cíle - tedy tvorbu zboží za úplatu - jako jakékoli 

jiné soukromé podnikatelské subjekty. I v soukromých mediálních organizacích, které 

popisujeme, však trvá konflikt pracovních kultur - mezi novináři, managementem 

a vedením vydavatelství. V té souvislosti bude zajímavé sledovat, zda v uvedeném 

období novináři na roli sociální odpovědnosti nerezignují. Denis McQuail shrnuje vlivy 

organizace na obsah zpráv ve dvou zásadních otázkách: Jakou míru svobody má 

mediální organizace ve vztahu k okolní společnosti a jak velká míra svobody je 

možná uvnitř samotné organizace?Jak je výsledný produkt ovlivněn mediálně-

organizačními rutinami a postupy při výběru a zpracování obsahu? (McQuail, 2002: 

str. 214). 
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3.1.1. Stereotypizace zpravodajských hodnot 
Nutno říct, že na novináře jako na komunikátora nepůsobí jen tlak zevnitř 

společnosti, ale i tlak sociální, kulturní a politický. I ten vytváří zpravodajské rutiny. 

Samotné zpravodajství má stabilní a předvídatelný charakter (Jirák, Koplová, 2003: 

str. 77). Výběr, zařazení a zpracování zpráv se děje podle zažitých a opakujících se 

kritérií - zpravodajských hodnot či zpravodajských faktorů. Tyto faktory pak rozhodují 

o zařazení zprávy do zpravodajství. Těmito faktory jsou podle Kašpara Stielera, který 

vydal knihu o využívaní novin již v roce 1695, v první řadě důležitost, blízkost, 

dramatičnost a negativita zprávy. Dalšími zpravodajskými hodnotami jsou podle 

Waltera Lippmanna jednoznačnost, překvapivost a prostorová blízkost zprávy, které 

pak mají v příjemci vyvolávat zaujetí a konflikt (Lipmann, 1922, cit. podle Jirák, 

Koplová, 2003: str. 77). Norští autoři Galtung a Rugeová pak tyto hodnoty ještě 

rozšiřují na blízkost předmětu zprávy z pohledu recipienta, na jednoznačnost, 

jednoduchost, kulturní pochopitelnost, novost, průběžnost a možnost dalšího vývoje, 

vztah k elitním národům či státům, vztah k elitním osobám či celebritám, možnost 

personalizace či podobnost s dřívějšími zprávami (Galtung, Rugeová, 1965, cit. podle 

Jirák, Koplová, 2003: str. 78). 

Zprávy postavené na těchto hodnotách, z nichž mají dnes největší přednost 

negativita a personalizace, vedou k určitým stereotypům. Již v kapitole 2.1 jsme se 

zmínili o určité klišovitosti a tématické stereotypizaci v českých denících. Tyto 

vlastnosti jsou důsledkem konstruování reality ve zpravodajství, které vychází 

z mediálních rutin. Tyto rutiny a z nich plynoucí konstruování reality zase vycházejí 

především z principu selekce témat, událostí a aktérů (Reifová, 2004: str. 107). 

Mediálně konstruovaná skutečnost je tu v zásadě transformací mimomediální 

skutečnosti. Transformace témat probíhá prostřednictvím aplikace organizačních 

rutin a zpravodajských hodnot z velké množiny všech nabízejících se událostí na 

omezené množství tzv. zprávotvorných událostí. Selekce událostí bude probíhat 

jinak v době parlamentních prázdnin a v době, kdy parlament zasedá. Nehledě 

k tomu, že množina zpráv, z níž k selekci dochází, je během parlamentních prázdnin 

v domácím politickém zpravodajství zpravidla menší než v politicky aktivním období. 

Novinář se pak vědomě či nevědomě uchyluje k mediálním rutinám, které jsou 

v době parlamentních prázdnin obvyklé. 
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3.1.2. Mediální rutiny a mediální kalendář 
K mediálním rutinám nutí zpravodaje píšící o politice v době parlamentních prázdnin 

i výrazný úbytek zdrojů. Vlivní lidé jsou v letním období často nedostupní, osobní 

kontakty mají tudíž menší vliv. Omezený je také počet míst, kde k politickým 

událostem dochází a kde se soustřeďuje moc. Díky omezené funkci legislativy 

a úřadů se špatně předvídají události, zpravodajství nelze jednoduše načasovat 

(McQuail, 2002: str. 248). K našemu dokazování poslouží i dělení rutin podle Gaye 

Tuchmanové. Ta rozlišuje mediální rutiny rovněž podle principů vytváření reality 

ve zpravodajství. Podle Tuchmanové je důležitým faktorem „kdo" ve zprávě vystupuje 

jako subjekt - tedy jako hlavní postava zprávy. Personální obsazení podle 

Tuchmanové také dodává zprávě důležitosti (Tuchmanová, 1980: str. 182-217). 

Konzument se musí také spolehnout na výběr a preselekci témat novinářem. 

I tato selekce podle Tuchmanové zkresluje realitu na realitu mediální, tedy 

zkreslenou novinářským předvýběrem. Tuchmanová dále hovoří o „prostorovém 

a časovém" aspektu zpravodajské sítě - tedy na dosah média, co se týče periodicity 

a zpravodajského pokrytí určitého území. Spolu s McQuailem se shoduje na tom, že 

důležitým kritériem pro výběr tématu je i časový rámec a časová předvídatelnost 

události. Lidé ze zpravodajství bezděky pracují s typologií založenou na časovém 

rozměru, jež jim pomáhá si práci plánovat (McQuail, 2002, str. 247). Hlavními typy 

zpráv jsou novinky a doplňující informace. Doplňují je okamžité zprávy (trháky), 

vyvíjející se zprávy (rozvíjí předešlé) a průběžné zprávy. Podle časového rozměru se 

zprávy dělí na předem plánované, nečekané a neplánované (na rozdíl od 

nečekaných se dají odložit). 

Co se týče našeho tématu, tedy domácího politického zpravodajství, nelze během 

parlamentních prázdnin spoléhat na nečekané novinky či trháky. Také proto 

se v mediálních organizacích během parlamentních prázdnin často mění domácí 

politické zpravodajství v tématické okruhy, které načasovat lze, jsou předem 

naplánované nebojsou předvídatelné. 
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3.1.2.1 Mediální kalendář 
Z těchto okruhů se ovšem často stávají stereotypy, které se dají každoročně 

očekávat. Recipient si pak díky těmto stereotypům může sám podle ročních období 

sestavit svůj mediální kalendář. Na podzim může čekat zprávy typu: prvňáci jdou do 

školy, nejsou peníze na platy učitelů, poslanci zasedli do lavic. V zimě se každoročně 

dozví, že silničáři nemají peníze na údržbu, že silničáři kalamitu nezvládli či že lidé 

utratí rekordní sumu za vánoční nákupy. Na jaře pak, že na silnicích jsou po zimě 

výmoly a že tající sníh zvednul hladiny řek. Protože se v této práci věnujeme 

především letnímu období, nabízejí se témata typu: v táborech jsou hygienici, 

majitelé kempů si stěžují na déšť, prezident je v Alpách či přehrady pokryla sinice. 

Abychom se však nedopouštěli pouze teoretických výčtů, pojďme se podívat do 

praxe. Zvolíme slovo „sinice" jako jednotku a prozkoumáme četnost jeho výskytu 

v Mladé frontě dnes v námi sledovaném období (od 1. června do 31. července) 

v posledních třech letech (2003, 2004 a 2005). 

Deník/rok 2003 2004 2005 

MF DNES 156 128 176 

V uvedeném období se podle zadaných kritérií v deníku MF DNES objevilo 460 

záznamů. Podle této jednoduché analýzy zjistíme, že v deníku se v uvedené době 

objevily přibližně tři zprávy o problému sinic na jedno vydání. 

Z výše zmíněného výčtu je patrné, že mediální kalendář či plán není těžké sestavit. 

V následující kapitole se pokusíme pouze hypoteticky definovat, jaký vliv maji 

parlamentní prázdniny na kvalitu politického zpravodajství. 
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3.2 Hypotéza posunu seriózního tisku k tabloidu v čase 
„bez polit iky" 
Obdobím, v němž může být zvláště patrná změna žánrů a „povolení uzdy" 

v dodržování určitých zpravodajských hodnot, je doba letních parlamentních 

prázdnin. Na posuny v domácím zpravodajství nemá vliv jen sezónní odliv politiků, 

ale i odliv čtenářů denního tisku. Ten je zapříčiněn především potřebou recipientů 

odpočívat. Denní tisk se tomu musí přizpůsobovat změnou žánrů, rozsahem 

a počtem nabízených zpráv i různými doprovodnými především marketingovými 

akcemi (zábavné přílohy, román na pokračování, hlavolamy, křížovky, sudoku 

či nabídky zakoupení knihy k periodiku za výhodnou cenu). 

Nejtěžší úlohu v této době mají političtí zpravodajové, kteří jsou nuceni sledovat 

českou politiku i v době, kdy se v politice až na výjimky nic důležitého neděje. 

Vydavatelství mají pocit, že čtenáři chtějí politické dění sledovat i během politických 

prázdnin a čtenáři mají zřejmě stereotypní pocit, že by se politika měla sledovat 

i v období, kdy se žádná politická rozhodnutí nedělají. Z tohoto uzavřeného kruhu 

vzniká i potřeba psát politické zprávy, které ve výsledku nejsou politickým 

zpravodajstvím. Na místo politického zpravodajství v letním období se proto řadí i 

zprávy typu: který politik za kolik peněz s kým a kam pojede na dovolenou, zda si ten 

či onen vůbec dovolenou zaslouží nebo kdo zůstává o prázdninách v úřadě. Do této 

kategorie zapadá i polemika vedená o tom, zda je etické vyfotit a popisovat odhalené 

poprsí političky (deník Super v srpnu 2002). Polemika samotná, i když se odehrává 

v seriózních listech, odkazuje na bulvární téma a stává se proto sama bulvární. 

3.3 Zdroje nepolitického období 
Jak se pokusíme dokázat i v praktické části bakalářské práce, mění se v období 

parlamentních prázdnin kromě jiného i zdroje politických zpravodajů. Během 

parlamentních prázdnin nestačí obcházet kuloáry sněmovny a ptát se na ten a onen 

zákon známých tváří. Důležitou roli zde tedy hrají vztahy jednotlivých médií ke 

zdrojům. Vztahy ke zpravodajským zdrojům jsou pro zpravodajská média naprosto 

základní nutností, což často vede ke vzniku velmi čilého dvousměrného procesu 

(McQuail, 2002: str. 252). Zpravodajská média neustále hledají vhodný obsah a 

obsah (ne vždy vhodný) zase neustále hledá svůj prostor ve zpravodajství. Během 

parlamentních prázdnin platí hlavně první část věty - média hledají vhodný obsah. 
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Není jim přitom nabízen ten obsah, na který jsou zvyklá během období, kdy politické 

instituce normálně pracují. 

Novináři tedy během letního období o řadu zdrojů přicházejí, „soutěž" médií 

o exkluzivitu politických zpráv a témat přitom pokračuje. Jak popisuje McQuail, média 

se snaží zajistit si včasné, směrodatné a jinak nedostupné informace. Zvláště proto, 

aby získala náskok před konkurencí, si vytvářejí kontakty uvnitř institucí (v našem 

případě především uvnitř politických stran). Podle McQuaila se zdroje stejně snaží 

navázat a udržovat pravidelné kontakty s médii, neboť si chtějí zajistit přednostní 

a vstřícný přístup (McQuail, 2002: str. 253). Tato teorie přestává během 

parlamentních prázdnin v mnoha případech platit. Zdroje z politických stran si užívají 

nepolitického období a rovněž čtenáři o politické zpravodajství moc nestojí. 

Komunikace mezi novinářem a politikem se proto v tomto období mění v tom smyslu, 

že novinář potřebuje více politika, než je tomu naopak. Z politika se tedy během 

parlamentních prázdnin ve vztahu k médiím obecně stává méně iniciativní zdroj, než 

je tomu v období politickém. Novinář se proto musí chovat ke svému zdroji 

ohleduplněji, ne-li servilněji. Ví totiž, že politika (svůj zdroj) obtěžuje během jeho 

prázdnin. Z toho plyne i výsledná kvalita politických informací. Mnoho novinářů se 

proto kontaktům s politiky v letním období snaží vyhnout úplně a zpracovávají 

politická témata, u nichž hlas politika nebude potřebný buď vůbec, nebo minimálně 

(kam jel který politik na prázdniny, kdo nepřiznal své příjmy, kdo nejméně chodil do 

sněmovny). Vybírána jsou také politická témata, která jsou nadčasová a dosud si 

v médiu nenašla své místo. 

13 



Kapitola 4: Základní kvantitativní analýza 

4.1 Použitý materiál a jednoduchá kvantitativní analýza 
Jako vzorek jsou vybrány deníky Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Právo. Média 

jsou sledována v období červen a červenec 2005. Pro názornou kvantitativní analýzu 

použijme metodu s určováním výskytu slov. V grafu jsou zaznamenány počty zpráv, 

které obsahují zkratky názvů obou v současnosti nejsilnějších parlamentních stran -

ODS a ČSSD. 

Počet zpráv se zkratkami ČSSD a ODS 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

• Červen 

• Červenec 

1 

• Červen 

• Červenec 
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4.1.1 Interpretace jednoduché kvantitativní analýzy 
Již touto velmi jednoduchou metodou kvantitativní analýzy dojdeme k očekávaným 

výsledkům. V deníku Právo, který je ze tří sledovaných deníků na domácí politické 

zpravodajství nejbohatší, jsme pomocí vyhledávače Newton4 v červnu nalezli tři 

zprávy, které obsahovaly zároveň zkratky ČSSD a ODS. O měsíc později, tedy 

v červenci, kdy byly parlamentní prázdniny v plném proudu, jsme nalezli pouze dva 

materiály s výše zmíněnými shodnými znaky. U mladé fronty Dnes jsou rozdíly ještě 

markantnější. V červnu 2005 se vyskytly v domácím zpravodajství dva články, jež 

obsahovaly uvedené prvky. V měsíci červenci se v MF DNES článek se zkratkami 

ČSSD a ODS neobjevil. Sestupnou tendenci, co se týče počtu zpravodajských 

politických materiálů, zaznamenávají podle našeho výzkumu i Lidové noviny. 

V červnu jsme v našem výčtu zaznamenali jeden materiál, jenž obsahoval zkratky 

ČSSD a ODS, v měsíci červenci to opět nebyl žádný. Při takto nízké četnosti vzorku 

nelze logicky dospívat k jednoznačným závěrům. I tento jednoduchý kvantitativní 

výzkum ale dokládá, že výskyt témat s vrcholnou českou politikou během 

parlamentních prázdnin klesá. Nejvíce politického zpravodajství - pokud výskyt 

těchto zkratek můžeme považovat za známku přítomnosti politicky zpravodajských 

článků - si podle této analýzy udržuje deník Právo. Jeho prvenství v počtu domácích 

politických zpráv můžeme sledovat i v další, podrobnější analýze, která zkoumá 

počet změn obsahů v uvedených denících na přelomu června a července. 

4.2 Kvantitativní analýza podrobnějšího vzorku 
V podrobnější analýze (vyčíslení v tabulce - Příloha I.) nebudeme sledovat všechny 

domácí politické zprávy v uvedeném období. Jako vzorek jsme zvolili jejich 

podmnožinu, která je definována společným kódem. Jako společný kód pro určení 

vzorku jsme zvolili slovo „poslanci". Vzorek s výskytem klíčového slova poslanci není 

chápán jako kompletní výběrový soubor zpráv o tématech souvisejících s politikou, 

považujeme jej však za podmnožinu, která tento soubor může zastupovat. Jednotky 

obsahující kódové slovo sledujeme pouze v domácím zpravodajství. Publicistiku, 

komentáře a zprávy ze zahraničí vynecháváme. 

4 Mediální archiv Newton l.T, zdroj: www.newton.cz 
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Z aplikace výsledných součtů jednotek vzorku do grafů opět jednoznačně vyplývá 

meziměsíční pokles počtu zpráv politického zpravodajství ve sledovaných denících. 

V šestadvaceti červnových dnech roku 2005, kdy sledované deníky vycházely se 

v domácím zpravodajství slovo poslanci objevilo v deníku Právo padesátkrát, 

v MF Dnes čtrnáctkrát a v Lidových novinách třiadvacetkrát. Během 24 dnu měsíce 

července, kdy sledované deníky vycházely, se v Právu objevilo slovo poslanci 

třicetkrát, v MF DNES dvanáctkrát a v Lidových novinách patnáctkrát. Klesající 

tendence parlamentního zpravodajství v červenci oproti červnu je tedy opět patrná. 

Graf 1 
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Graf 2 
Výskyt slova poslanci v MF DNES 

Graf 3 
Výskyt slova poslanci v LN 
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4.2. Interpretace zjištění v jednotlivých denících 

Interpretace zjištění nemá za účel věnovat se podrobně každému článku. Vybereme 

jen takové, u nichž je patrná změna žánru a zpravodajských hodnot. V porovnání 

budeme také zvlášť sledovat nejvyšši a nejnižší amplitudy základní kvantitativní 

analýzy (podle Přílohy I.). V dalších interpretacích budeme aplikovat provedené 

analýzy kategorií témat a zdrojů. 

4.2.1. Interpretace zjištění v deníku Právo 
Ze základní kvantitativní analýzy v deníku Právo během června a července roku 

2005 můžeme vysledovat, že se během července výskyt těchto zpráv snížil o 20, 

tedy během měsíce poklesl o 40 procent (z 50 na 30, viz tabulka v Příloze I.). Jak se 

politické zpravodajství mění, můžeme vysledovat při podrobnějším prozkoumání 

vzorku. 

Na počátku tohoto rozboru je nutno napsat, že rok 2005 byl pro poslance výjimečný. 

Neměli totiž plnohodnotné dvouměsíční prázdniny, ale zákonodárci do práce museli 

už 16. srpna. Proto do analýzy nebyl srpen zařazen. 

Za typicky „letní" lze považovat zprávu z 13. července "Politici investují nejvíce do 

rodinných domů", který potvrzuje naši výše zmíněnou hypotézu o stereotypizaci 

mediálního kalendáře. Zpráva o majetkových poměrech poslanců přichází 

každoročně, když se seznam majetkových přiznání našich zákonodárců dá 

dohromady. Na samotném novináři pak záleží, co si z majetkových přiznáni vybere. 

Nutno ovšem přiznat, že podobné články mají u čtenářů úspěch. Především díky 

negativní hodnotě, která už je obsažena ve spojení poslanec-majetek. Autorka 

v článku vyjmenovává, kdo nakoupil jakou nemovitost, přičemž bez spojení 

s poslanci by neměl hodnotu žádnou. Čtenáři navíc nepřináší žádnou informaci, která 

by mu mohla být k něčemu prospěšná. Snad kromě té, že je asi výhodné investovat 

do nemovitostí. 

Hodně očekávání vzbuzuje zpráva ze 7. července nazvaná "Zeman stráví víkend 

u Paroubka na chalupě" (Právo: 7. 7. 2005, str. 4). Zvláště pak věta "Zemanovi mají 

k Paroubkovým přijet v sobotu 16. července a zůstat přes noc". Jde opět o informaci, 

která by stačila uvést ve dvou větách. Seriózní deník se věnuje logistickým 

podrobnostem návštěvy více, než by bylo záhodno. Doslova zlomovým je pak článek 
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z 2. července "Jednání sněmovny zkolabovalo" (Právo: 2. 7. 2005, str. 3). Jde totiž 

o poslední předprázdninový záznam z dolní komory parlamentu - tedy 

plnohodnotnou zprávu o tom, že sněmovna nebyla schopna jednat a začala tak 

prázdniny dříve. Z dalších "letních" červencových titulků jmenujme například 

"Církevní stavby v Česku chátrají, peněz je málo" (Právo: 30. 7. 2005, str. 7). 

"Ambrozek je proti novele zákona o ochraně přírody" (Právo: 20. 7. 2005, str. 6). 

"Opozice: katolická církev chce ovlivňovat politiku" (Právo: 15. 7. 2005, str. 4). 

Již z těchto názvů je patrné, že se o politické zpravodajství pídí spíše po 

neaktuálních a zapomínaných tématech. 

Proti tomu jmenujme několik titulků z domácího zpravodajství v červnu, tedy z doby, 

kdy poslanci ještě naplno pracovali. "Poslanci jsou pro tatrovky" (Právo: 2. 6. 2005, 

str. 6), "Poslanci chtějí na Kubu i na Guantánamo" (Právo: 2. 6. 2005, str. 3), 

"Poslanci si možná zkrátí prázdniny" (Právo: 6. 6. 2005, str. 2) či "Poslanci si výhody 

zkrátit nedají" (Právo: 9. 6. 2005, str. 3). Z titulků i obsahu článků je vidět, že se 

Právo na dění ve sněmovně hodně soustředí (jako jediný deník má ve sněmovně 

dvě stálé zpravodajky), o to citelnější je pak rozdíl v podávání zpráv během 

parlamentních prázdnin, které jsou většinou "o poslancích bez poslanců". 

Co se týče grafu (Graf 1, str. 16), má svoji nejvyšší amplitudu mezi 22. červnem 

a 4. červencem. Vysoký počet zpráv se sledovaným slovem „poslanci" lze přičíst 

tomu, že Poslanecká sněmovna v té době ukončuje svoji činnost a snaží se během 

poslední schůze schválit ještě co nejvíce návrhů. Podobné amplitudy, ovšem 

s nižším počtem politických zpráv uvidíme i v dalších dvou sledovaných denících. 

4.2.2. Interpretace zjištění v deníku MF DNES 
Co se týče MF DNES, budeme mít práci o něco jednodušší. Během června se 

v deníku objevilo pouze 14 domácích zpráv, které obsahovaly slovo „poslanci", 

během července to bylo o pouhé dvě méně, tedy o necelých 15 procent. 

Opět se dá jako první nalézt typicky letní téma - kdo z poslanců chodil nejméně do 

práce. Článek z 15. července nazvaný „Poslanecký "král absentérů" je unionista 

Svoboda" (MF DNES: 15. 7. 2005, str. 2) je opět každoroční povinností nejlépe 

uschovanou na dobu, kdy už opravdu nebude o čem psát. Téma je přitom pro 

čtenáře každoročně atraktivní. Poslanec podle většiny příjemců zpráv nemá na 

neomluvenou absenci nárok. 
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Také v MF DNES nalézáme už výše zmíněné téma o přiznaných příjmech. Deník se 

ve zprávě z 13. července nazvané „Gross: Nemám žádné příjmy bokem" (MF DNES: 

13. 7. 2005, str. 2) zaměřil pouze na příjmy expremiéra vlády. Ten v přiznání 

konstatuje, že neměl kromě premiérského platu žádné příjmy. O tom nakonec celá 

zpráva je. Končí obligátním dodatkem, že kdyby politici přiznání neodevzdali, stejně 

jim za to žádný postih nehrozí. První červencový den nechybí zpráva o přiznání 

majetku poslanců nazvaná „Poslanci radí, jak si přivydělat" (MF DNES: 1. 7. 2005, 

str. 2) a den poté zpráva o předčasném ukončení práce sněmovny „Poslanci se zlobí 

a jedou dřív domů" (MF DNES: 2. 7. 2005, str. 2). 

Mezi červnovými tématy, kdy sněmovna ještě normálně pracovala, se opět dají najít 

titulky, z nichž je patrné, jak jsou političtí zpravodajové na sněmovně závislí. Už víme, 

že „Karásek nedostal vízum do Běloruska" (MF DNES: 3. 6. 2005, str. 2), dozvídáme 

se, že „Poslanci budou mít kratší prázdniny" (MF DNES: 4. 6. 2005, str. 2), že „Gross 

bere jako šéf ČSSD 75 tisíc korun" (MF DNES: 6. 6. 2005, str.2) - zde už je snaha 

o bulvární očernění očerněného expremiéra až moc markantní. V červnu se 

z MF DNES ještě dozvídáme, že „Poslanci chtějí přidat za dojíždění" (MF DNES: 9. 

6. 2005, str. 2) či že „Euroústava rozhádala poslance" (MF DNES: 15. 6. 2005, str. 2). 

Co se týče amplitudy, narostl graf (Graf 2, str. 17) nejvíce kolem 25. června, tedy 

v době, kdy si poslanci odmítli odhlasovat zrušení některých svých výhod. V červenci 

je zaznamenán nárůst na konci měsíce, což ovšem v případě MF DNES znamená 

dvě zprávy, z nichž jedna je o Senátu. 

4.2.3. Interpretace zjištění v Lidových novinách 
Lidové noviny mají podle základní analýzy zabezpečené politické zpravodajství 

o něco lépe než MF DNES. Během června se slovo poslanci objevilo v domácím 

zpravodajství třiadvacetkrát. V červenci to bylo patnáctkrát. To je o osm zpráv, tedy 

o 35 procent méně výskytů. Při srovnání zpráv MF DNES a Lidových je zároveň 

pozorovatelné, že v době politických prázdnin je málo zdrojů politického 

zpravodajství. Některé zprávy se proto v obou denících shodují. Červenec končí 

v MF DNES i Lidových novinách zprávou o Senátu a o jím zamítnutém protikuřáckém 

zákonu (MF DNES: Senátoři rozhodli: Zákaz kouření teď nebude, 29. 7. 2005, str. 2; 

LN: Senát vrátilprotikuřácký zákon, 29.7. 2005, str. 2). 
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Stejně jako v MF DNES se dočteme o poslaneckém kodexu a jeho úskalích (MF 

DNES: Poslanci už vědí, jak se mají chovat, 27.7. 2005, str. 2; LN: Zaorálek zakáže 

přestupy, 27.7. 2005, str. 2). 

Do letní části „zpravodajského kalendáře" zapadá zpráva Lidových novin 

z 26. července nazvaná „Ministři mají dovolenou, v čele vlády je Sobotka" (LN: 26. 7. 

2005, str. 2). Ta také v závěru informuje, že „prezident Václav Klaus a jeho choť Livia 

stráví tento týden v tyrolských Alpách" a „Klausův předchůdce Václav Havel relaxuje 

již týden v Portugalsku". Jinak se Lidové noviny v článcích obsahujících slovo 

poslanci letním tématům docela úspěšně vyhýbají. 

Druhého července deník rovněž informuje o předčasném ukončení práce sněmovny 

a to v článku nazvaném „Poslanci se rozešli předčasně" (LN: 2. 7. 2005, str. 2). 

Zprávě ovšem věnují dostatečných pět řádků. Ani v Lidových novinách nechybí 

povinný „letní" článek o přiznaných příjmech poslanců (LN: Jen půlka poslanců 

přiznala své příjmy, 1. 7. 2005, str. 2). 

Největší pozitivní amplituda se objevuje 30. června. Tento nárůst počtu politických 

zpráv se dá opět připočíst poslaneckému finiši před parlamentními prázdninami. 

Pozitivním postřehem Lidových novin z července byla zpráva, že „Registrované 

partnerství prochází sněmovnou" (LN: 25. 6. 2005, str. 2). Červen byl v rámci 

Lidových novin hlavně měsícem morbidních zpráv. Desátého června se dovídáme, 

že „Dostál chce po volbách skončit" (LN: 10. 6. 2005, str. 2), ve stejný den vyšla 

zpráva nazvaná „Třetí úmrtí ve sněmovně" (LN: 10. 6. 2005, str. 2) a den předtím 

„Vláda chce zrušit imunitu" (LN: 9. 6. 2005, str. 2). 
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4.3. Analýza kategorií témat 
Podrobnější vzorek, jenž je obsažen v tabulce v Příloze I., ještě podrobíme analýze 

kategorií témat. Pro tento účel je nejprve nutné tyto kategorie podle znaků stanovit. 

Základní kategorii pojmenujme „poslanci jako subjekt" ta se bude týkat především 

poslaneckého jednání a jeho výsledkům ve sněmovně - půjde tedy o jednotky se 

znaky schvalování zákonů a obecně aktivní legislativy. Mnoho případů nalezneme, 

pokud si jednu z kategorií pojmenujeme „poslanci jako objekt". Půjde o zprávy, kde 

poslanci nevystupují jako aktivní subjekt, legislativní činnost je v těchto materiálech 

pouze podpůrným či naopak negativním prostředkem k subjektu zprávy - typ 

„Dálnice D 1 je přeplněná kamiony... Poslanci se už dohodli, že se problémem budou 

zabývat". Další kategorii můžeme pojmenovat například „poslanecké kauzy", ty se 

budou týkat jednotlivých poslanců a jejich prohřešků. Poslední kategorii pojmenujme 

„soukromí poslanců". Do této kategorie budou patřit zprávy, které by se hodily spíše 

do bulvárních tiskovin a popisují čistě soukromí zákonodárců. 

Kódovací jednotkou zde bude příspěvek určitého deníku podle podrobnějšího vzorku, 

tedy opět takový, který v obdobi červen, červenec 2005 obsahuje v domácím 

zpravodajstvím slovo poslanci. 

Ze znaků vyplývají kategorie témat, které jsou definovány tak, aby je při analýze bylo 

možné jednoznačně zjistit (Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík, 2004: str. 34). 

Proměnná „téma" 

- Poslanci jako subjekt 

- Poslanci jako objekt 

- Poslanecké kauzy 

- Soukromí poslanců 
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Červen 

2005 

poslanci jako subjekt poslanci jako objekt poslanecké kauzy soukromí poslanců 

Právo 30 16 3 1 

MF Dnes 7 4 3 0 

LN 16 4 3 1 

Celkem 53 24 9 2 

Kategorie témat v deníku Právo, červen 2005 

• poslanci jako subjekt 

O poslanci jako objekt 

• poslanecké kauzy 

• soukromí poslanců 

: 



Kategorie témat v deníku MF DNES, červen 2005 

50% 

• poslanci jako subjekt 

• poslanci jako objekt 

• poslanecké kauzy 

• soukromí poslanců 

Kategorie témat v LN, červen 2005 

• poslanci jako subjekt 

• poslanci jako objekt 

• poslanecké kauzy 

• soukromí poslanců 
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li 

k 
Ě 

Červenec poslanci jako subjekt poslanci jako objekt poslanecké kauzy soukromí poslanců 

2005 

Právo 17 12 1 0 

MF Dnes 5 6 1 0 

LN 5 8 1 1 

Celkem 27 26 3 1 

Kategorie témat v deníku Právo, červenec 2005 

• poslanci jako subjekt 

• poslanci jako objekt 

• poslanecké kauzy 

57% •soukromí poslanců 
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Kategorie témat v deníku MF DNES, červenec 2005 

• poslanci jako subjekt 

• poslanci jako objekt 

• poslanecké kauzy 

• soukromí poslanců 

Kategorie témat v deníku Lidové noviny, červenec 2005 

• poslanci jako subjekt 

• poslanci jako objekt 

• poslanecké kauzy 

• soukromí poslanců 
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Srovnání kategorií témat červen - červenec 

poslanci jako poslanci jako poslanecké soukromí 
subjekt objekt kauzy poslanců 

• Kategorie témat červen 

• Kategorie témat červenec 

4.3.1 Interpretace zjištění z analýzy kategorií témat 
Z analýzy kategorie témat u deníku Právo vyplývá, že poslanci jako subjekt jsou 

v červnu zastoupeni v 30 případech, v červenci v 17. V Kategorii poslanci jako objekt 

jsme v červnu nalezli 16 jednotek, v červenci 12. U kauz poslanců se ve zkoumaném 

vzorku počet jednotek snížil ze tří červnových na jednu červencovou. Soukromí 

dl poslanců zkoumal deník Právo pouze jednou a to v červnu, kdy probíral nákupy dvou 

zákonodárců na zahraniční cestě v Číně. 

V Mladé frontě Dnes jsme v červnu ve sledovaném vzorku nalezli sedm zpráv, které 

se týkaly poslanců jako subjektu. V červenci šlo o pět jednotek ve stejné kategorii. 

Poslanci jako objekt se v červnu objevili ve čtyřech, v červenci v šesti jednotkách 

ze zkoumaného vzorku. Kauzy poslanců probírala MF DNES ve sledovaném vzorku 

v červnu třikrát, v červenci pouze jednou (šlo o článek na téma absence poslanců). 

Jednotky, které by se týkaly čistě soukromí poslanců, jsme ve sledovaném vzorku 

nenalezli. Lidové noviny nabízejí vzorek větší i rozmanitější. V červnu se 

z uvedeného vzorku poslanců jako subjektu týkalo 16 jednotek, v červenci už to bylo 
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pouze 5 jednotek. Poslanci jako objekt byli uvedeni v červnu ve čtyřech zprávách 

v červenci jich bylo ve stejné kategorii osm. Poslanecké kauzy řešily Lidové noviny 

v červnu v uvedeném vzorku tři, v červenci jednu - šlo o investici do města Duchcov, 

kterou se dvojice poslanců snažila protlačit zákonem. Soukromí poslanců se ve 

vzorku objevilo jednou v červnu a jednou v červenci. V prvním případě šlo o úmrtí 

poslankyně, v druhém o popis zhoršeného zdravotního stavu poslance a ministra 

Pavla Dostála. 

Nutno přiznat, že tento výzkum nepotvrzuje původní hypotézu o bulvarizaci v letním 

období. V kategorii o „soukromí poslanců" se objevuje minimum zpráv. Nejde přitom 

čistě o témata, která by se snažila o senzaci. 

Nejzajímavější změny témat zaznamenávají Lidové noviny, kterým se v červnu 

a červenci nejvíce obracejí hodnoty počtu jednotek v kategoriích poslanci jako 

subjekt a poslanci jako objekt. U Lidových novin je podle této analýzy přechod 

z poslanecky aktivního června na politicky neaktivní červenec nejmarkantnější. 

Nejméně markantní je naopak u Mladé fronty DNES. Z těchto závěrů nelze ovšem 

ještě nic zásadního vyvozovat. Pojďme se tedy podívat, jak se v průběhu června a 

července mění zdroje zpravodajství. I tyto změny nám napoví více o změnách v 

mediální organizaci v době parlamentních prázdnin. 
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4.4. Analýza zdrojů 
Abychom mohli podrobit celý vzorek analýze zdrojů, je potřeba kategorizovat 

proměnnou. V našem vzorku budeme především sledovat, jak se mění iniciace 

média při přechodu z politicky aktivního na politicky neaktivní období (mezi červnem 

a červencem). Proměnnou zdroj rozdělíme do kategorií podle toho, zda zpráva 

aktivně pochází od zdroje nebo ji aktivně iniciovalo samotné médium. 

Proměnné iniciačních zdrojů, které iniciují informaci směrem k médiu, rozdělme do 

čtyř podkategorií: agentura (v případě domácího zpravodajství půjde o zprávy České 

tiskové kanceláře, přičemž do kategorie řadíme i zprávy ČTK, jež jsou redakcí 

rozšířeny), dále tisková konference (zdrojem jsou informace z konferencí či jiných 

akcí pořádaných pro novináře či širší veřejnost nebo písemná prohlášení, která mají 

za účel informovat média), politik a mluvčí (informace pochází od politika, mluvčího či 

jiné osoby s politikou spjaté, která nebyla oslovena redakcí, ale sama informaci 

aktivně nabízí), jiné zdroje (do této skupiny zahrneme informace z jiných médií či 

zdrojů, jejichž prostředkem činnosti je zprostředkování informací - například 

zveřejnění informace o rozhodnutí soudem či úřadem). 

Co se týče mediální iniciace, budou k našemu účelu stačit dvě kategorie. První 

nazveme jednoduše zpravodaj (zdrojem je zpravodaj, který aktivně sleduje jednání 

parlamentu, vlády či politické strany), druhou vlastní téma (redakční témata, k nimž 

zdroje nachází samotná redakce). 

Proměnné zdrojů zpráv tedy rozdělíme celkem do šesti kategorií. První čtyři 

kategorie mají znaky iniciace zdrojů, zbývající dvě iniciace média. Abychom splnili 

bezchybné určení obsahové analýzy, použijeme jen takových jednotek vzorku, kde je 

zdroj zřejmý. Ostatní budeme kódovat jako zdroj nejasný. 
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Proměnná „zdroj" 

- Agentura (ČTK) 

- Tisková konference v 

- Politik a mluvčí 

- Jiné zdroje J 

-v 

- Zpravodaj 

-Vlastní téma r 

- Zdroj nejasný* 

zprávy iniciované zdrojem 

zprávy iniciované médiem 

Iniciace zdroje Iniciace média 

červen 

2005 

Agentura 

(ČTK) 

Tisková 

konference 

Politik 

a mluvčí 

Jiné 

zdroje 

Zpravodaj Vlastní 

téma 

Právo 8 22 

MF DNES 0 

LN 

Celkem 16 15 32 
Zdroj nejasný: 2 případy (?. toho v Právu zdroj nejasný I pfipad, v Lidových novinách I případ) 

11 
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Kategorie zdrojů, Právo, červen 2005 

• Agentura (ČTK) 

• Tisková konference 

• Politik a mluvčí 

• Jiné zdroje 

H Zprawdaj 

• Vlastní téma 

Kategorie zdrojů, MF DNES, červen 2005 

21% 21% 

HHhičiiB^^ij- i V. i \k m'if-fí' i l l - í T i M t o ^ i ' 1 1 '. 

0% 
21% 

• Agentura (ČTK) 

B Tisková konference 

• Politik a mlutéi 

• Jiné zdroje 

• Zpravodaj 

• Vlastní téma 



Kategorie zdrojů, MF DNES, červenec 2005 

• Agentura (ČTK) 

• Tisková konference 

• Politik a mluvčí 

• Jiné zdroje 

• Zpravodaj 

• Vlastní téma 

Kategorie zdrojů celkem, červen 2005 

• Agentura (ČTK) 

• Tisková konference 

• Politik a mluvčí 

• Jiné zdroje 

• Zpravodaj 

• Vlastni téma 
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cervenec 

2005 

Iniciace zdroje 

Agentura 

(ČTK) 

Tisková 

konference 

Politik 

a mluvčí 

Jiné zdroje 

Iniciace média 

Zpravodaj Vlastni 

téma 

Právo 

MF DNES 

12 

LN 

Celkem 
•Zdroj nejasný: 1 

0 1 

1 1 3 5 
případ (z toho v Právu zdroj nejasný v 1 případě) 

16 17 

Kategorie zdrojů, Právo, červenec 2005 

21% 14% 

10% 

• Agentura (ČTK) 

• Tisková konference 

• Politik a mluvčí 

• Jiné zdroje 

0 Zpravodaj 

• Vlastni téma 
41% 
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Kategorie zdrojů, MF DNES, červenec 2005 

• Agentura (ČTK) 

• Tisková konference 

• Politik a mluvčí 

• Jiné zdroje 

• Zpravodaj 

• Vlastní téma 

Kategorie zdrojů, LN, červenec 2005 

• Agentura (ČTK) 

• Tisková konference 

• Politik a mluvčí 

• Jiné zdroje 

• Zpravodaj 

• Vlastní téma 
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Kategorie zdrojů celkem, červenec 2005 

• Agentura (ČTK) 

• Tisková konference 

• Politik a mluvčí 

• Jiné zdroje 

H Zpravodaj 

• Vlastní téma 

Srovnání zdrojů červen - červenec 
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4.4.1 Interpretace zjištění z analýzy kategorií zdrojů 
Z celkové analýzy zdrojů vyplývá předpokládaný trend, podle něhož se během 

července u všech sledovaných deníků snižuje počet zpráv, které aktivně iniciují 

zdroje. V době parlamentních prázdnin klesá i počet tiskových konferencí a dalších 

akci pořádaných pro novináře. Markantně poklesl i počet zpráv iniciovaných politiky 

či politickými mluvčími. Co se týče zpráv, jež iniciují média, je viditelný i úbytek počtu 

jednotek pocházejících od politických zpravodajů. Jak se dovíme níže (v Praktické 

části bakalářské práce), parlamentní zpravodajové jsou v době letních prázdnin často 

převáděni na „nepolitické" pozice. 

Co se týče domácího zpravodajství, v červenci oproti červnu vzrůstá ve sledovaných 

denících počet i poměr vlastních témat na celkovém počtu jednotek. Vzniká tedy více 

politických zpráv, které nejsou závislé na přítomnosti politiků a na aktuálně 

probíhajících politických událostech. 

Pokud bychom kategorie zdrojů brali po jednotlivých denících, vybočuje z počáteční 

hypotézy nejvíce deník Právo. V červnu i červenci plní jeho domácí zpravodajství 

z více než 40 procent zpravodajové deníku. Také celkový počet vlastních témat 

v námi sledovaném vzorku v deníku Právo nevzrůstá, i když se o deset procent 

zvyšuje jejich poměr na celku. 

Daleko markantnější jsou sezónní změny kategorií zdrojů u Mladé fronty Dnes 

a Lidových novin. Vlastní téma jako zdroj je u MF Dnes v červnu obsaženo u 21 

procent zpráv, v červenci je to již u jednapadesáti procent z celkového počtu 

domácích politických zpráv. Také Lidové noviny v době parlamentních prázdnin více 

využívají vlastní témata. V červnu tak činily pouze u devíti procent, v červenci již 

u třiatřiceti procent domácích zpráv. Lidové noviny využívají ze všech tří sledovaných 

deníků v domácím politickém zpravodajství jako zdroj nejčastěji agenturu ČTK. Jejich 

poměr činí v obou sledovaných měsících přes třicet procent. Agentura je zde 

i v rámci deníku v obou měsících užívána jako zdroj nejvíce. 

36 



4.5 Výsledná interpretace dosavadních analýz 
Z dosavadních analýz vyplývá, že české seriózní deníky v době parlamentních 

prázdnin snižují počet zpráv o domácí politice. Analýzou kategorií témat se podařilo 

také prokázat, že během měsíce července se v seriózních denících podstatně 

snižuje počet zpráv, kde zákonodárci vystupují jako aktivní subjekt, tedy jako "hlavní 

hrdinové" zprávy. V téže analýze se jen částečně podařilo prokázat, že seriózní 

deníky v době parlamentních prázdnin výrazně častěji popisují soukromí 

zákonodárců a inklinují tak k tabloidu. Určité znaky této inklinace tu ovšem existují. 

Vzhledem k tomu, že jsme jako vzorek použili pouze část jednoho období 

parlamentních prázdnin, nelze objektivně konstatovat, zda tento trend meziročně 

narůstá. Letní témata s emocionálním zabarvením typickým pro bulvární média 

každopádně v seriózním tisku existují, jak ukazují i příklady letních zpráv 

v interpretacích kvantitativní analýzy v jednotlivých denících. 

Stereotypizaci témato poslanecké dovolené můžeme pro naše účely jednoduše 

doložit, pokud si v rešerši vyhledávače Newton zadáme dvojici slov „poslanci" 

a „dovolená". 

V uvedeném období se v Lidových novinách nachází jeden článek s těmito zadanými 

kritérii. Navíc jde o přepis agenturní zprávy ČTK. Je tedy vidět, že deník se tématem 

dovolené našich zákonodárců v uvedeném období příliš nezabýval. 

Mladá fronta Dnes se na konci července zabývala levnou poslaneckou dovolenou 

v Lipnici a Harrachově (Dovolená poslanců: za 43 korun denně, MF Dnes, 28.7. 

2005, str.1). I zde se objevují klišé, která mohou navodit negativismus a působit na 

emoce konzumenta (př.:„Na dovolenou politiků tudíž přispívají daňoví poplatníci."). 

Co se týče deníku Právo, nalezli jsme při dodržení uvedených kritérií pouze jeden 

příspěvek (Jednání sněmovny zkolabovalo, Právo, 2. července 2005, str. 3). Už výše 

zmíněný článek je čistě zpravodajskou informací z posledního předprázdninového 

zasedání parlamentu. Není tedy tématický ani plánovaný, zpráva byla řazená jako 

okamžitá zpráva se zdrojem dění ve sněmovně. 

Co se týče analýzy zdrojů, až na výjimku v deníku Právo se podařilo prokázat, že 
• V P 

tituly v letním období zaměňují zpravodajství z jednání parlamentu a vlády za 

nadčasová témata. Proti očekávání ovšem v domácím politickém zpravodajství 

nevyužívají v nepolitickém období více služeb agentury ČTK než v období politicky 

aktivním. 
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Kapitola 5: Závěr - Končí serióznost denního tisku se 
začátkem parlamentních prázdnin? 
V práci a na uvedeném zkoumaném vzorku se nepodařilo nezvratně dokázat, že by 

české deníky v době parlamentních prázdnin nějak významně přecházely 

k bulvárním tématům. Domácích politických témat každopádně během léta ubývá. 

Co se týče zdrojů, je evidentní, že pokud nefunguje sněmovna a plnohodnotně ani 

exekutiva vlády, jsou redakce odkázány na jiná témata a na domácí politiku až na 

určitá sterotypická témata více méně rezignují. Zdá se, že politik jako zdroj informací 

není v českém mediálním prostředí zastupitelný. Političtí zpravodajové nejsou zvyklí 

nahlížet na politiku z jiných úhlů a hlavně využívat jiných zdrojů, než jsou jednání 

parlamentu a vlády. Nutné ovšem je se také zamyslet, zda má konzument - tedy 

čtenář - o domácí politiku v letním období zájem. 

Poslední léta jsou, co se týče domácího politického dění, každopádně netradiční. 

Novináři se shodují (viz Praktická část bakalářské práce), že stoprocentně nepolitické 

období (tzv. okurkovou sezónu) už několik let nepamatují. To by buď napovídalo 

vzrůstající kvalitě novinářské práce a vyhledávání témat, čehož tato práce není 

důkazem, nebo faktu, že je na politiky více nahlíženo jako na aktéry, které je nutno 

dohonit za každou cenu a v každém období. Politika by v tomto přístupu byla na úkor 

témat a politických názorů nadměrně personalizována. To pro žurnalistu i konečného 

konzumenta médií znamená, že pokud na čas zmizí postavy z politicky mediálního 

hlediště, témata ani myšlenky po nich nezůstávají. 
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Summary 

In my thesis I have not managed to prove, that the Czech journals significantly 

engage in sensational topics of the gutter press. However, it is certainly true, that the 

number of domestic political topics decrease during summer. 

As far as sources are concerned, it is evident, that if neither parliament nor the 

Government are not in session, editorial teams must depend on other topics and they 

ignore the domestic political scene apart from certain well-tread topics. It seems that 

a politician as a source of information has no substitute in Czech media enviroment. 

Political correspondents are not accustomed to look at politics from another point of 

view and they are especially unused to making use of other sources aside from 

Government and parliament negotiations. 

It is also essential to consider if a consumer (reader) is interested in domestic politics 

in the summer season. Recent years have been unusual as far as domestic political 

events. The journalists, who were surveyed for this thesis, agreed that they have not 

noticed entirely nonpolitical period during the summer recess for several years. This 

fact could give evidence of increasing quality of journalistic work and searching for 

topics (which has not been proved conclusively in this thesis) or another fact - that 

politicians are considered to be celebrities who are being chased at all costs in every 

season. If this is the case, politics has been excessively personalized to the 

exclusion of political opinions and topics. Both for a reader or a journalist it means 

that if the political protagonists abandon the political stage for some time, they do not 

leave behind any thoughts or ideas. 
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Př í loha I. 
Vzorek - výskyt slova „poslanci" v domácím zpravodajství uvedených deníků v období červen/červenec 2005 

Datum* Právo MF DNES LN 

1.6. 0 0 0 

2.6. 3 0 0 

3.6. 4 1 0 

4.6. 0 1 0 

6.6. 1 1 0 

7.6. 2 0 0 

8.6. 1 0 0 

9.6. 3 1 2 

10.6. 2 0 2 

11.6. 1 0 0 

13.6. 1 0 1 

14.6. 0 0 0 

15.6. 3 1 2 

16.6. 1 1 1 

17.6. 3 1 2 

18.6. 3 1 0 

20.6. 0 0 0 

21.6. 0 0 1 

22.6. 3 1 1 

23.6 5 0 3 

24.6. 2 0 1 
25.6. 4 3 1 

27.6. 2 0 0 

28.6. 2 0 0 
29.6. 2 1 3 
30.6. 2 1 3 
CELKEM 50 14 23 
1.7. 4 1 2 
2.7. 5 1 2 
4.7. 2 1 0 
7.7. 1 0 0 
8.7. 0 0 0 
9.7. 0 0 0 
11.7. 0 0 1 
12.7. 0 0 0 
13.7. 1 1 0 
14.7. 3 0 1 
15.7. 4 1 2 
16.7. 1 1 0 
18.7. 0 0 2 
19.7. 1 1 0 
20.7. 1 1 0 
21.7. 1 1 2 
22.7. 0 0 0 
23.7. 0 0 0 
25.7. 0 0 0 
26.7. 0 0 1 
27.7. 2 1 1 
28.7. 0 0 0 
29.7. 3 2 1 
30.7. 1 0 0 
CELKEM 30 12 15 
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Kapitola 1: Úvod 

Povolání parlamentního zpravodaje považují lidé mimo média většinou za prestižní 

profesi. Sami zpravodajové ale přiznávají, že jde spíše o rutinu, při níž se z pozice 

„toho, kdo něco chce" dotazujete stále stejných obličejů. Většina celostátních deníků 

má jednoho až dva parlamentní zpravodaje. Tito lidé musejí mít přehled 

o schvalovaných zákonech, o systému, jakým se zákony schvalují a konečně musejí 

umět znění zákonů převést do srozumitelného jazyka. Od námi dotazovaných 

zpravodajů chceme zjistit, zda a jak se jejich profese mění v období parlamentních 

prázdnin. Chceme se seznámit s tím, jak je v letním období složité shánět zdroje 

informací. Dozvíme se, zda souhlasí s naší hypotézou, že se seriózní denní tisk 

o prázdninách více přibližuje bulvárním deníkům. 

V deníku Právo jsme oslovili zkušenou parlamentní zpravodajku Naďu Adamičkovou, 

která se v poslaneckých kuloárech pohybuje již přes deset let. Mladou frontu Dnes 

v rozhovoru reprezentuje Václav Dolejší, který se do domácí politiky dostal před třemi 

lety z krajské redakce deníku. Za Lidové noviny odpovídá Lukáš Dolanský, který má 

zkušenosti parlamentního zpravodaje jak z Lidových novin, tak z Mledé fronty Dnes. 

V současné době je vedoucím domácího zpravodajství Lidových novin. 

Zpovídaní parlamentní zpravodajové: 

Právo: Naďa Adamičková 

MF DNES: Václav Dolejší 

Lidové noviny: Lukláš Dolanský 
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Kapitola 2: Neparlamentní věci nás baví, říkají parlamentní 

zpravodajové 

Letní sezóny posledních let prý moc okurkové nebyly. Shodnou se na tom 

parlamentní zpravodajové deníků Právo, Mladé fronty Dnes a Lidových novin. Za 

jedno jsou také v tom, že si od politiků v době parlamentních prázdnin docela rádi 

odpočinou. S parlamentními zpravodaji Práva Naďou Adamičkovou (N.A.), Mladé 

fronty Dnes Václavem Dolejším (V.D.) a Lidových novin Lukášem Dolanským 

(L.D.) jsme se sešli v pražském Anděl Media Centru - moderní vydavatelské mekce 

na Smíchově. V domácím prostředí tedy nebyla jen redaktorka Práva. Otevřeně ale 

hovořili všichni tři. 

Je parlamentní zpravodaj v období, kdy mají politici prázdniny, stále politickým 

zpravodajem, nebo ho šéfové "odsunou" na jinou práci? 

N.A.: Během parlamentních prázdnin se moje práce až tak moc nemění. Je ale 

poněkud složitější. Jako političtí zpravodajové jsme nuceni mnohem aktivněji 

vyhledávat témata a podstatně složitěji pátrat po novinkách. Ze zpravodajství se tak 

trochu stává "telefonická" novinařina, kdy obvoláváte politiky, kterým tím 

pochopitelně kazíte dovolenou. Pracujete, přitom otravujete víc než jindy a snažíte se 

získat nějaké zajímavé informace. 

L.D.: Podle mě parlamentní zpravodaj o prázdninách vlastně vůbec nefunguje. 

Většina politiků je skutečně na zasloužených dovolených a brány sněmovny či 

Senátu jsou zavřené. Pro mě toto období znamená dělat běžnou zpravodajskou 

rutinu - psát o počasí a o všem, co se během okurkové sezóny dá dát do novin. Na 

druhou stranu si ale člověk jednou za čas napíše něco normálního - a ne stále jen: 

„řekl ten, dodal tamten, prohlásil onen". 

V.D.: Abych se přiznal, já se na dobu parlamentních prázdnin také docela těším. 

Napíšu si konečně reportáže o nepolitických věcech, které mě baví. Protože politici 

nefungují, informace o politice se omezují na to, kde jsou poslanci na dovolených 

a jak tráví čas v laciných parlamentních rekreačních střediscích. Ovšem o posledních 

dvou třech letech to neplatí, protože v létě byly vládní krize. Letos se zase bude po 

volbách sestavovat vláda. Takže, říkám trochu bohužel, žádná okurka. 
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Jak moc je pro vás, kteří jste zvyklí na rychlé zpravodajství z parlamentu, těžké 

hledat náměty pro větší témata? 

N.A.: Už jsem naznačila, že je to mnohem těžší, než v době kdy parlament normálně 

funguje. Chybí pravidelný osobní kontakt s politiky, zdroje jsou o prázdninách zkrátka 

daleko. 

L.D.: Dají se ale zpracovávat dlouhodobější témata, jako co lidi trápí, jak se profilově 

mění politické strany a podobně. Například ČSSD s příchodem Jiřího Paroubka 

právě tohle pochopila. Premiér najmenoval nové ministry a vláda během prázdnin 

sama začala přicházet s tématy. Paroubek takovou taktiku ministrům dokonce 

doporučil. Je to hodně efektivní systém, jak ovlivňovat média, která zrovna nemají 

o čem psát. 

V.D.: Obecně ale podle mě politici o prázdninách neurčují tolik, o čem se bude psát. 

Tiskovek a politických prohlášení je v létě mnohem méně. Jde spíš o to, jak je který 

politik v létě ochotný reagovat. Nám například v létě hodně pomáhají průzkumy 

veřejného mínění. Z jednoduchého hesla "zákaz kouření" lze udělat docela slušné 

politické téma. K takovému tématu se teprve začínají shánět hlasy politiků. Vždycky 

nějaké seženete. 

Přesto ale věřím, že volat někoho na dovolenou jde i novinářům trochu proti srsti. 

Proto se možná obracejí k zaběhlým tématům. Nemáte pocit, že se každoročně 

opakují evergreeny typu: kam jezdí politici na dovolenou, kdo se stará o správu země 

v době parlamentních prázdnin a tak dále? Dá se těmto tématům vůbec vyhnout? 

L.D.: Určitě se jim vyhnout dá a je škoda, že se jim seriózní deníky nebrání. Podle 

mě stačí jenom trochu invence novinářů a nemuseli bychom každé léto číst to samé. 

N.A.: Souhlasím. "Oblíbená" témata se opravdu pravidelně opakují, ato právě 

z nedostatku jiných témat. Na druhou stranu je asi fakt, že například zprávy 

o příjmech poslanců jsou o něco osobnější, jdou víc na tělo, než většina ostatních 

politických zpráv. Možná proto jsou pro část čtenářů také zajímavější. Že čtenáře asi 

mnohem více zajímá soukromí známých osobností, nazančuje i oblíbenost 

bulvárního tisku. 

V.D.: Chce to prostě jediné: aby autoři přicházeli s vlastními originálními nápady. Vim 

ale, že to vůbec není jednoduché. Říká se, že napsáno bylo už úplně všechno. 
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Mění se v létě nějak zdroje zpráv? Pátráte třeba více v archivech nebo mezi lidmi, 

kteří nejsou přímo s politikou spojeni? 

N.A.: Podle mě se zdroje zpráv příliš nemění. Zůstávají pořád stejné, akorát že jsou 

v průběhu prázdnin méně dostupné. Hledání v archivech je součástí téměř 

každodenní práce, bez ohledu na to, zda jsou prázdniny, či nikoli. 

V.D.: Archivy nám jednoznačně práci usnadňují. A opravdu se k nim neutíká jen 

v létě, kdy se není koho zeptat. S nadsázkou říkám, že rozlišuji žurnalistiku před 

internetem a po zavedení internetu. Zjistit třeba dříve, kdo má jaký majetek nebo 

jakou vlastní firmu, znamenalo týden obíhání úřadů. Dnes je to otázka dvou minut. 

Navíc úřady o prázdninách pracují podobně jako politici - tedy skoro vůbec. Internet 

a jeho archivy jsou tedy dnes téměř nenahraditelné. 

L.D.: Základ zpravodajství zůstává stále stejný. Mluvíte se dvěma, zdroji, ať je to po 

telefonu, nebo osobně, ať jste na místě dění, nebo ne. Zdroje tedy zůstávají. Jistěže 

elektronické archivy a databáze novinářům usnadňují práci. Ale opakuji: základ musí 

zůstat, vždy musíte dva na sobě nezávislé zdroje najít. Ať jsou prázdniny, nebo zima. 

Můžete tedy jmenovat pár politiků, kteří jsou ochotní vzít telefon a odpovídat na 

dotazy i během svých dovolených? 

L.D.: Je jich většina. Ti, co nezvedají telefon přes rok, to nedělají ani v létě. Svoje 

samozřejmě hrají i osobní kontakty. Ale strany mají vždycky někoho takzvaně 

"k dispozici". 

N.A.: Většinou skutečně není problém s tím, aby telefon někdo z politiků zvednul. 

Problém je spíš komu zavolat, aby jeho vyjádření mělo hlavu a patu a dalo se použít. 

Pokud chcete nějaká známější jména, pak nikdy není problém s premiérem 

Paroubkem, Lubomírem Zaorálkem, Petrem Nečasem, Přemyslem Sobotkou, Jiřím 

Dolejšem, Pavlem Kováčikem, Miroslavem Kalouskem, Karlem Kuhnlem, Františkem 

Bublaném... Ale to jsou jen jména, která mě právě napadají. 

V.D.: V politice opracvdu existují lidé, kteří umějí odpovědět vždy a na všechno. 

Dodávám ještě Janu Bobošíkovou a Ivana Langera. 
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Už jsme se dotkli bulvárního tisku. Myslíte, že seriózní noviny o prázdninách čerpají 

více z bulvárních informací? Třeba právě těch, které se najdou na stránkách 

bulvárních novin? 

V.D.: To určitě ne. Spíš se přizpůsobují tomu, co si novináři a vydavatelé myslí, že 

lidi baví v létě číst. 

N.A.: Také si nemyslím si, že bychom nějak více čerpali z bulvárního tisku. Podle mě 

se dají i na bulvární zprávy najít nebulvární pohledy. 

L.D.: V domácím zpravodajství seriózního titulu se o prázdninách bulvár rozhodně 

nevyužívá o moc víc než během roku. Možná, že letní přílohy, kterých jsou noviny 

o prázdninách plné, působí odlehčeněji než zbytek novin, proto mohou někomu 

připadat i bulvárnější. 

Mění se v létě ve vašich denicích nějak rozsah domácího politického zpravodajství? 

L.D.: Témat je opravdu zoufale málo, takže noviny na větších prostorech informují 

o událostech, které by jindy vynechaly. Docela mě překvapuje, že právě toho si zatím 

nevšimly PR agentury a nhěco s nabízeným "prostorem" neudělaly. Ale asi mají 

v létě také volno. 

N.A.: Politika určitě ustupuje více do pozadí. Nikoli proto, že by to noviny dělaly 

programově, ale protože obvykle chybí nosná témata. Zpravodajství je tak víc 

o běžných věcech typu přemnožení mandelinky či rostoucí počet exekucí. Víc 

prostoru dostávají také zprávy, kterým říkáme "zlámané nohy", tedy kdo koho 

zavraždil, okradl či spadnul do studny. 

V.D.: Prostor pro politiku je i v našem deníku logicky trochu menší. Více prostoru 

mají kromě černé kroniky počasí a obecně servisní věci. Prostě víme, že naši čtenáři 

jsou na dovolených. 
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Nemáte tedy pocit, že by seriózní deníky v létě více inklinovaly k bulvárnímu psaní? 

N A.: To si nemyslím. Spíš mohou převládat právě ona lidská témata, která se týkají 

politiků. Já je ale nepovažuji za bulvární. 

L.D.: Už jsem mluvil o letních přílohách, které v létě zaplňují noviny. Podle mě ale 

bulvární nejsou, i když se mohou zdát. 

V.D.: Tip na výlet nebo popis oblíbených pláží také nepovažují za bulvární téma. 

Takže ne, myslím, že v létě nepíšeme bulvárněji než jindy. 

Už jste mluvili o tom, že se během léta dostanete i k jiným zprávám než o politice. 

Dostanete se i k takovým nepolitickým letním tématům jako jsou kupříkladu sinice na 

přehradách? 

L.D.: Určitě dostanu a vůbec mi to nevadí. Naopak. 

V.D.: Také si napíšu o sinicích, a dokonce rád. Je to takové příjemné odreagování od 

života, kde se mluví stylem "nevylučuji, signalizuji, konstatuji" a tak dále. 

N.A.: V případě našeho deníku to není tak, že by nám někdo říkal, teď napíšeš 

o sinici. Většinou záleží na mně a na tématech, kam se vydám na reportáž. A náměty 

beru zase většinou ve sněmovně. 

Mluvili jsme také o tom, že jste posledních několik let neměli možnost vychutnat si 

"politicky okurkovou" sezónu. Vzpomenete si, která byla poslední? 

V.D.: To už tedy vážně ne. To máte povodně, vládní krize, loni CzechTek. No, a letos 

budou volby... 

L.D.: Zvláštní je, že se v poslední době opravdu vždycky něco najde - nějaká kauza, 

kterou pak hrají všechny deníky. Poslední letní sezóna díky Paroubkovi, jeho vládě a 

zásahu na CzechTeku tedy opravdu moc okurková nebyla. 

N.A.: Také si na poslední vyloženou "okurku" nevzpomínám. Když se zrovna 

nesestavuje vláda, neřeší vládní krize, objeví se obvykle nějaký skandál, který se pak 

rozpitvává ze všech stran. Těžko říct, ale třeba to svědčí o tom, že se i české 

zpravodajství lepší. 
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Kapitola 3: Závěr 

Parlamentní zpravodajové Mladé fronty Dnes a Lidových novin musejí podle svých 

slov během parlamentních prázdnin plnit i jiné rubriky domácího zpravodajství než 

politické. Zpravodajka Práva naopak tvrdí, že v menší intenzitě pokračuje v práci na 

politickém zpravodajství. Všichni tři reportéři se shodují na tom, že během letních 

prázdnin je pro ně obtížnější shánět zdroje svých informací. Jejich tvrzení 

o navyšování počtu vlastních politických témat rovněž potvrzuje závěry výzkumů 

teoretické části bakalářské práce. Z praxe se rovněž dovídáme, že hledání vlastních 

témat a námětů vyžaduje od redakce větší invenci než zpravodajství zjednání 

parlamentu. Reportéři se zároveň shodují, že politické zpravodajství během 

parlamentních prázdnin ustupuje více do pozadí. Přiznávají, že se jejich deníky více 

orientují na čtenáře, který si v létě užívá dovolené (letní a prázdninové přílohy). 

Zároveň ale odmítají, že by seriózní deníky, které reprezentují, přistupovaly během 

parlamentních prázdnin blíže k bulvárním tématům, než je tomu v jiném období. 

V posledních letních sezónách se naopak vždy našla politická témata, která pomohla 

letní období v českém tisku seriózně překlenout. 
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