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Abstrakt 

I v dnešní době je tisk stále důležitým zdrojem informací. Je tradičním zvykem 

rozdělovat ho na tisk bulvární a seriózní, a to podle způsobu, jak svým čtenářům 

předkládá informace. Odlišné zaměření a cíle bulvárního a seriózního tisku vedou 

k tomu, že se liší i v naplňování své zpravodajské funkce. 

Bulvární i seriózní periodika sice ve svém zpravodajství čerpají z obdobných podnětů, 

které přináší dění doma i ve světě, ale většinou je odlišným způsobem zpracovávají. Liší 

se zpravodajství těchto periodik při informování o významných událostech 

celosvětového významu, nedochází při těchto událostech ke stírání rozdílu mezi 

seriózností a bulvárem? To jsou otázky, které si tato práce klade. Jednou z takových 

významných událostí bylo i úmrtí papeže, světově známé a vlivné osobnosti. Jak 

vybrané noviny takovouto událost ve svém zpravodajství zpracovávaly? Nebyla to 

nakonec právě událost sama, která do značné míry určila skutečnost, jestli se noviny 

projevovaly bulvárně, nebo seriózně? 

Tato práce se zaměřuje na čtyři české deníky, dva bulvární a dva seriózní, na jejich 

informování o smrti papeže Jana Pavla II., a na základě kvalitativního a kvantitativního 

rozboru jejich zpravodajství hledá odpovědi na všechny výše položené otázky. Práce po 

důkladné analýze dochází k závěru, že ani významné události neproměňují podstatným 

způsobem zpravodajství jednotlivých novin, pouze zvýrazňují jejich dosavadní profilaci. 
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1. Úvod 

V sobotu 2. dubna 2005 zemřel ve Vatikánu Jan Pavel II., 264. papež katolické církve. 

Jeho smrt se stala významným předmětem zpravodajství médií na celém světě. Stejně 

tak tomu bylo i v České republice. A právě zpravodajstvím o úmrtí papeže JPII. 

v českých tištěných médiích v dubnu a květnu 2005 se tato práce zabývá. 

Jako materiál k analýze nám poslouží tři tištěné celostátní deníky a jeden deník 

regionální. Dvoje noviny bulvární, jeden list se sklonem k bulvarizaci a jeden seriózní, 

levicově orientovaný. 

Cílem práce je na základě rozboru dubnových a květnových čísel zmíněných deníků 

potvrdit či vyvrátit hypotézu, že v případě úmrtí celosvětově známé a důležité osoby, 

jakou byl Jan Pavel II., se neliší zpravodajství seriózních deníků od bulvárních, protože 

tuto osobu shodně považují za celebritu a ve svém informování na základě shodných 

zpravodajských hodnot působí na emoce čtenářů. Sama událost (papežova smrt) je 

skandální a tragická, a tak, aniž by chtěla, mají seriózní periodika v informování o ní 

tendence k infotainmentu (využívání prvků zábavy ve zpravodajství vedoucí k upoutání 

pozornosti publika1), což se považuje za známku bulvarizace, snížené serióznosti.2 

Pokud dojdeme k závěru, že jsou si seriózní a bulvární periodika skutečně v případě 

papežova úmrtí podobná, pokusíme se vyvodit, co to znamená a proč tomu tak je. Pokud 

se hypotéza nepotvrdí, uvedeme, v čem se zpravodajství obou typů novin odlišuje. 

Práce analyzuje zpravodajství čtyř deníků kvalitativně a kvantitativně. Kvalitativní 

analýza se omezuje pouze na titulky, není v možnostech ani silách autorky této práce 

rozebírat veškeré zpravodajství o papeži ve čtyřech denících v období dvou měsíců. Je 

zřejmé, a práce to i ve svém teoretickém úvodu potvrzuje, že i při analýze titulků je 

možné nalézat kritéria pro rozlišení bulvárních a seriózních periodik. Práce se konkrétně 

zabývá kritériem vycházejícím z informační hodnoty titulky. 

V kvantitativní analýze se autorka této práce, i vzhledem ke své nezkušenosti s tímto 

typem rozboru, pokusí alespoň zhruba vyčíslit množství zpráv týkajících se osoby 

zemřelého papeže, jejich rozsah a umístění v novinách a množství fotografií, jejich 

velikost a umístění. Na základě tohoto rozboru práce určí, jsou-li v kvantitě zpráv a 

fotografií mezi bulvárními a seriózními listy rozdíly. 

1 J IRÁK, Jan. Infotainment. In REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace, s. 88. 
2 BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. s. 256. 

5 



Metody analýzy 

Použité metody analýzy periodik jsou do značné míry vlastním příspěvkem autorky 

práce do metodologie analýzy médií. 

Kvantitativní analýza je přizpůsobena technickým možnostem autorky, ale v zásadě 

vychází ze standardních kvantitativních postupů teoreticky popsaných např. v Úvodu do 

teorie masové komunikace D. McQuaila. Zjednodušená kvantitativní metoda autorky 

spočívá vtom, že počítá poměr plochy věnované zprávám okolo smrti papeže kjedné 

straně periodika, a tento údaj poté uvádí v procentech. 

Kvalitativní rozbor se opírá o teoretické zázemí přenosového modelu popsaného v 

Úvodu do studia médií G. Burtona a J. Jiráka. Samotný rozbor titulků není v dostupné 

literatuře dosud zpracován, proto autorka využila vlastního postupu při jejich analýze. 

Pozn. Časopis Média, Marketing 2000-2005 v práci nebyl použit pro své odlišné 

tématické zaměření a jinou periodicitu. 
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2. Teoretické zázemí rozboru 

2.1.1. Rozlišení bulvárních a seriózních médií 

Bulvární média kladou v obsahu svých zpráv důraz na soukromý život osobností, na 

skandály a senzace. Svému obsahu přizpůsobují také vnější, grafickou podobu3, tak, aby 

přilákaly co největší počet senzacechtivých recipientů (příjemců sdělení). Používají 

nespisovné4 a expresivní jazykové výrazy5 a ve velké míře interpunkci (zejména 

vykřičníky, dvojtečky). Staví se do role zástupců morálky a obracejí se na objekty svých 

zpráv a kárají je, vyjadřují se i za čtenáře a manipulují ho do podobného postoje. Jejich 

prvotním cílem je zaujmout, bavit, dobře se prodat, ne informovat Mezi jejich čtenáři 

převládají lidé s nižším příjmem a vzděláním.6 

Naproti tomu je prvořadým cílem zpravodajských seriózních médií co nejjasněji, 

nejpřesněji a nejobjektivněji informovat. I jejich snahou je zaujmout čtenáře a mít co 

nejvyšší prodej, ale nevede je to k vytlačení informací zábavou. Co se týče grafiky 

bývají střízlivější, méně barevné, s menším počtem fotografií a vyšším počtem textů než 

bulvární tisk. Seriózní média používají spisovný a věcný jazyk a vyhýbají se 

expresivním výrazům. 

2.1.2. Zpravodajské hodnoty 

Co je ale seriózním i bulvárním médiím v jisté míře společné (přičemž každý typ média 

klade důrazy na jiná témata, jiné hodnoty zpráv - u bulvárního média bude větší důraz 

na negativitu, vztah k celebritám), jsou zpravodajské hodnoty, neboli znaky, které 

rozhodují o zařazení zprávy do zpravodajství.7 Smít papeže s sebou nese hned řadu 

takových znaků, je vysoce zpravodajsky hodnotná. Jmenujme konkrétní zpravodajské 

hodnoty, které smrt pontifika obsahuje a které jsou pro oba typy médií společné: 

blízkost (událost (papežova smrt) se odehrála v prostředí kulturně a sociálně blízkém 

českým médiím, potažmo českým příjemcům mediálního sdělení), jasnost (zpráva o 

smrti papeže je jasná, jednoznačná), jednoduchost (na smrti Jana Pavla II. není pro 

3 KÓPPLOVÁ, B. Žurnalistika žlutá. In REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace, s. 326. 
4 V publicistickém stylu se slov nespisovných využívá jen v míře značně omezené, zcela příležitostně, 
řídké j e užití odborných termínů. BEČKA, J. V. Jazyk a styl novin. s. 10. 
5 H O M O L Á Č , J. A ta černá kronika! s. 25. 
6 McQUAlL , D. Úvod do teorie masové komunikace, s. 36. 
7.11RAK, J. Hodnota zpravodajská. In REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace, s. 76. 
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média nic těžkého k vysvětlování), novost (informace o smrti bývají aktuální, nové), 

možnost dalšího vývoje (zprávy o papežově smrti se budou vyvíjet, pro médium bude 

možné v tomto tématu nějaký čas pokračovat a rozvíjet ho), vztah k elitním osobám či 

celebritám (není co dodat, smrt papeže - celebrity - je vděčné téma), negativita (smrt 

je nepříjemná, tragická - pro média jako materiál velmi vhodná).* 

A tak tedy - přestože pouze bulvární média vyhledávají senzační témata, i pro média 

seriózní je papežova smrt z hlediska výše jmenovaných znaků (obzvláště vztah k elitním 

osobám a negativita) pro zpravodajství velice zajímavá. A tím se vlastně blíží 

zpravodajství bulvárnímu. Můžeme tedy říci, že čím dramatičtější a skandálnější je 

událost a působí tak na emoce, tím blíže se ocitá seriózní zpravodajství informování 

bulvárnímu. 

2.2.1. Titulek - předmět analýzy 

Titulky jsou krátké a výrazně zalomené texty v novinách, jejichž funkcí je graficky od 

sebe oddělit jednotlivé texty a tím pomoci čtenáři v orientaci na sfránce. Svou velikostí a 

zalomením naznačují důležitost textu a jak ho má čtenář vnímat a hodnotit.1' Další funkcí 

je upoutat pozornost čtenáře10 na články (rubriky), nad kterými jsou umístěny. Kromě 

toho jsou sami nositeli informací, což je pro tuto práci klíčové. 

Z hlediska obsahové stránky mohou mít trojí povahu: stručné a výstižné pojmenování 

tématu článku, hodnocení tématu na základě názoru autora nebo redakce (např.ve 

sportovním zpravodajství), výzva k veřejnosti (využíváno do r. 89)." 

Titulky mohou být stabilní (názvy novin, rubrik) nebo variabilní (uvozují článek), 

jednoduché (jedna velikost a typ písma), složené (mají nadtitulek či podtitulek, mohou 

být různě velké a z různých druhů písma) nebo kombinované (kombinace předchozího). 

V naší práci se zaměříme na titulky jakožto nositele informací, rozebírat budeme titulky 

zpráv, tedy variabilní titulky. 

" JIRÁK., J. Hodnota zpravodajská. In REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace, s. 77. 
9 OSVALDOVÁ, B. Druhy novinových zpráv. In OSVALDOVÁ, B. a kol. Zpravodajství v médiích, s. 
30. 
10 B E R Á N K O V Á , M. Titulek. In DOČKAL, M. Novinářské žánry I. s. 102. 
11 KŘÍSTEK, V. Současné novinové titulky. In Naše řeč. 1973, roč. 56, č. 5. s. 233. 
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2.2.2. Interpretace titulku 

Pro seriózní list je cílem podání informace čtenáři takovým způsobem, aby pro něho 

byla srozumitelná a jednoznačná. Pro titulky ve zpravodajství platí, že jsou vytvářeny 

tak, aby kromě účelu orientace na stránce a přilákání čtenářovy pozornosti nesly také 

informaci, anebo k ní nějakým způsobem vedly, směřovaly. Jako obraz nám může 

posloužit komunikační model C. Shannona a W. Weavera,12 který zachytil základní 

složky komunikace:13 zdroj, který informaci vysílá, kanál, kterým informace postupuje a 

kde je ohrožena zdrojem šumu, a příjemce, který ji přijme pomocí přijímače. V našem 

případě přetvoříme model na informaci o nějaké události, kterou médium (redakce) 

nějakým způsobem zpracuje (vytvoří titulek) a kde může být přítomen zdroj šumu - sám 

autor titulku, a na Čtenáře, který má noviny v rukou, čte titulek a podle přítomnosti či 

absence šumu je nějak informován. Za šum můžeme pokládat to, co informaci nějak 

pozměňuje, hodnotí, ovlivňuje, a tím jsou emoce, které autor titulku k informaci přidal. 

Cílem titulku pak již není pouze přenos informace, ale také působení na čtenáře. 

Na základě tohoto obrazu můžeme říci, že cílem seriózního listu je vytvořit zprávu 

(titulek) s informací tak, aby v ní (něm) žádný šum (emoce) nebyl přítomen a čtenář 

mohl dostat co nejjasnější a nejobjektivnější informaci. 

Oproti tomu pro bulvární list je informace pouze prostředkem, s kterým nakládá tak, aby 

co nejvíce zaujal, pobavil, provokoval nebo dokonce šokoval. Titulky tak v bulvárním 

médiu, ač ve zpravodajství, nejsou jasné a objektivní, bez emocí. Bulvárním novinám 

přítomnost šumu - neobjektivnosti vůbec nevadí, předání samotné informace není jejich 

cílem, jejich snahou je naopak emoce přinášet, bavit. Důsledkem bulvárního 

zpravodajství je tedy dodáním emoce informace ovlivněná, která ztrácí jako informace 

hodnotu a stává se nosičem emoce (senzace). 

2.3. Metodika kvalitativního rozboru 

Jak bylo již výše uvedeno, budeme rozebírat pouze titulky. Grafickou stránku 

ponecháme stranou, ta je dána celkovou grafikou listu a tím se naše práce nezabývá. 

Jako jedno z měřítek se nabízí jazyková stránka titulků, ovšem ani ta nebude pro tuto 

práci důležitá. 

BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. s. 52. 
13 J IRÁK, J. Teorie komunikace. In Velký sociologický slovník, s. 1293. 
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Naším kritériem hodnocení bude obsah sdělení titulku. Práce bude sledovat, zda je 

účelem titulků přinášet informace, informace pozměněné šumy - emocemi, či samotné 

emoce (senzace). Jak již bylo řečeno, pro seriózní listy je cílem předání objektivní 

informace bez emoce. Pro bulvární média naopak přinést emoce a bavit. Kvalitativní 

analýza tedy bude znamenat hodnocení, které titulky jsou seriózní, které bulvarizující se 

a které bulvární. Na základě tohoto rozboru pak práce ohodnotí jednotlivé deníky a 

zodpoví v úvodu nastíněné otázky. Nemůžeme než hodnotit subjektivně. Zda výsledky 

analýzy vypovídaly o skutečnosti, může potvrdit či vyvrátit sociologie, a to tím, že 

předloží titulky k hodnocení reprezentativnímu počtu respondentů. 

2.4. Metodika kvantitativního rozboru 

Aby byl rozbor informování o papežově smrti úplný, musíme hodnotit také množství 

zpráv a fotografií, které byly JPI1. věnovány. V jednotlivých číslech deníků tedy zprávy 

spočítáme (sloupec „počet zpráv"). V případě, že vyšlo mnoho kratších zpráv, je 

v sloupci „počet zpráv" uvedeno „více". O povědomí redakce o významu papežovy 

smrti pro veřejnost vypovídá také umístění zpráv (sloupec „umístění"). Nejvíce o 

významu papežova úmrtí v očích redakce vypovídá rozsah zpráv (ve sloupci „celkový 

rozsah"), který je měřen procenty, kolik procent rozlohy strany (bez reklam, bez titulku 

novin na titulní straně, ale včetně fotografie) zprávy o papeži na jednotlivých stranách 

novin zabraly. V případě, že stránka byla zprávám o papeži věnována celá, je v sloupci 

„celkový rozsah" uvedeno „100%" či „celá". Zda byly ke zprávám připojeny také 

fotografie a kolik jich bylo, uvádí sloupec „fotografie". 

Na základě tohoto rozboru chce práce sledovat, liší-li se v informování o papeži bulvární 

a seriózní tituly také v kvantitě zpráv a fotografií. 

2.5. Periodika, která bude práce rozebírat 

Prvním celostátním deníkem, který budeme analyzovat, je Blesk. Jde o jednoznačně 

bulvární list, který je nejčtenějším titulem v České republice. 
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Věnovat se budeme i listu Mladá fronta Dnes, který je nejčtenějším „seriózním" 

deníkem v ČR. Má široké spektrum čtenářů a pro snahu si je udržet na něj bývá 

nahlíženo jako na tabloidizující se list. 

Třetím celostátním deníkem v naší práci je Právo, které vychází z tradice Rudého práva 

a je levicově orientované. 

Regionální deníky v naší práci zastupuje pražský bulvární deník Večerník Praha, jehož 

vydavatelem je společnost Vltava-Labe-Press sídlící v Bavorsku, a je proto možné, že 

má blíže ke katolictví, z čehož by mohla vyplývat větší četnost zpráv o dění kolem 

papeže Jana Pavla II. 

3. Představení sledovaného období 

Zpravodajství o úmrtí Jana Pavla II. a následné dění ve Vatikánu soupeřilo o zájem médií 

s jinými událostmi, které se v dubnu a květnu 2005 ve světě i v ČR odehrály14. 

V Čechách se jednalo například o podání demise ministrů V. Mlynáře, K. Kiihnla a P. 

Němce a podání demise předsedy vlády S. Grosse s následným jmenováním nového 

předsedy vlády J. Paroubka a členů jeho vlády. Z nepolitických událostí jmenujme např. 

zahájení vysílání nového zpravodajského kanálu ČT 24, či smrt herečky Stelly 

Zázvorkové. 

Mezi události ve světě patřily např.: útok na věznici Abú Ghrajb v Bagdádu, svatba 

britského prince Charlese s Camillou Parker Bowles, setkání amerického prezidenta 

George W. Bushe s izraelským premiérem Arielem Šaronem, zahájení vysílání izraelsko-

palestinské rozhlasová stanice, podepsání smlouvy o vstupu Bulharska a Rumunska do 

EU, udělení důvěry nové vládě Silvia Berlusconiho od italského parlamentu, zatčení 

třetího nejvýše postaveného muže al-Káidy, vítězství labouristů ve volbách do Dolní 

sněmovny VB atd. 

14 údaje podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Duben 2005 a 
http://cs.wikipedia.org/wiki/ICv%C4%9Bten_2005 
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4. Analýza periodik 

4.1. Blesk 

4.1.1. Blesk - rozbor z hlediska kvantity 

duben 2005 

d a t u m 
počet 
zpráv 

titulek/lky umístění 
celkový 
rozsah 

fotografie 

Pá 1.4. - - - - -

So 2.4. 1 Svět se modlí, papež umírá titulní 
strana 

30% ano 

více Papežův život vyhasíná 
Chudák náš Karotek, říká jeho 
spolužačka 

poslední 
strana 

celá ano 

Po 4.4. 1 Sbohem, Otče titulní 
strana 

celá na celé 
straně' 

více Statečný boj se smrtí... 
Horečky a chřipky nebyly to jediné 
Papež Jan Pavel II. 
Kdo bude nástupce? 
Svatý muž, kterého miloval celý 
svět 

strany 2-7 6 stran více 

Ut 5.4. 1 Papeže odnášejí k věřícím titulní 
strana 

12,5% ano 

více Svět pláče za Jana Pavla II. 
Jeden z nich bude papež! 
Přepravci se připravují na poutníky 
Wojtylova láska vzpomíná 

strany 2-3 2 strany více 

St 6.4. 1 Fronta na papeže? 12 hodin 2. strana 50% ano 
Ct 7.4. 1 Dnes nás převálcuje milión Poláků! strany 2-3 50% + 

50% 
ano 

Pá 8.4. 1 Papežova poslední cesta 3. strana kr. zpr. ano 
So 9.4. 1 Amen 

(+ citace 23. Žalmu) 
Největší pohřeb v dějinách 

titulní 
strana 

celá na celé 
straně' 

více Svět pohřbil papeže 
Řím odolával 

strana 2-3 2 strany více 
na 3.str. 
100%* 

více Jak probíhalo loučení s Janem 
Pavlem II. 
Pohřeb neviděli, odstřihli je! 

4. strana celá více 

Po 11.4. - - - - -
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Út 12.4. 1 Jan Pavel II. jako papežman 2. strana kr. zpr. ne 

St 13.4. _ - - - -

Ct 14.4. 1 Gibsonňv trhák: Film o papeži 2. strana noticka ne 

Pá 15.4. _ - - - -

So 16.4. _ - - - -

Po 18.4. 1 Začíná volba svatého otce 2. strana 40% nákresy 

Ut 19.4. 1 Papeže zatím nezvolili 2. strana krátká 
zpráva 

ano 

St 20.4. 1 Nový papež je Benedikt XVI. 3. strana 50% ano 
Čt 21.4. 1 Benedikt XVI.: Premiéra skončila 2. strana 40% ano 

Pá 22.4. - - - - -

So 23.4. - - - - -

Po 25.4. 2 Benedikt XVI.: Oficiálně papežem 
zpráva o bratrovi B. XVI. 

2. strana 40% ano 

Ut 26.4. - - - - -

St 27.4. 1 Papež kryl zneužívání dětí? 2. strana krátká 
zpráva 

ne 

Ct 28.4. l Jan Pavel II. na náměstí 6. strana noticka ne 

Pá 29.4. - - - - -

So 30.4. - - - - -

Pozn. I: Šrafovaná pole tabulky nejsou pro práci relevantní, zprávy v nich obsažené se totiž nevěnují osobě 
Jana Pavla II. Údaje jsou zde uvedeny pouze pro zajímavost. 
Pozn. 2: Stupně šedi rozlišují jednotl ivé „vlny" zájmu o dění kolem papeže JPII. 
'Fotografie zabrala celou titulní stranu a přes ni byl pouze text uvedený ve sloupci titulek/lky 

Do zpravodajství Blesku se Jan Pavel II. v dubnu poprvé dostal v sobotu 2.4. a byla mu 

věnována třetina titulní strany a celá strana poslední. Na obou stranách byly také 

fotografie. 

V pondělí 4.4., kdy Blesk přinesl zprávu o papežově smrti, vyšla fotografie přes celou 

titulní stranu a dalších šest stran se věnovalo jeho osobě. Také na těchto stranách byly 

otištěny fotografie. Úterní Blesk 5.4. věnoval JPII. již jen 12,5% titulní strany a dvě 

strany další. I zde byly jak na straně titulní, tak na dalších stranách fotografie. Půl 2. 

strany i s fotografií se papeži věnovalo ve středu 6.4., ve čtvrtek 7.4. půl strany 2 a půl 3. 

strany, na obou rovněž fotografie. V pátek 8.4. už vydal Blesk o papeži jen krátkou 

zprávu ( s fot.). V sobotu 9.4. se papež opět vrátil na titulní stranu. Přes celou totiž byla 

jeho fotografie z pohřbu s minimem textu. Na druhé straně byly otištěny kratší texty 

s fotografiemi, třetí strany byla fotografiemi zcela zaplněna a neobsahovala žádný text. 

Na čtvrté straně byly opět texty a fotografie. Celkově tedy byly JPII. tento den věnovány 

čtyři strany, z toho dvě obsahovaly téměř výhradně fotografie. 
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V pondělí 11.4.se Blesk JPII. nevěnoval. V úterý 12.4. vyšla krátká zpráva na druhé 

straně, ve středu 13.4. opět nic. Ve čtvrtek 14.4. informoval Blesk o úmyslu točit o 

Svatém otci film, text splňoval rozsah noticky. V 15.4. pátek a v sobotu 16.4. nevyšla 

v Blesku o papeži opět žádná zpráva. 

V pondělí 18.4. začala volba nového papeže a Blesk přinesl téměř půlstránkovou zprávu 

na 2. straně. K textu o volbě vyšly také nákresy průběhu volby. V úterý 19.4. vyšla na 2. 

straně krátká zpráva s fotografií, že papeže zatím nezvolili. Poslední zpráva zmiňující 

osobu JPII. vyšla ve čtvrtek 28.4. v rozsahu noticky na 6. straně. Předtím psal Blesk ve 

čtyřech dnech o novém papeži, anebo se dění ve Vatikánu vůbec nevěnoval. 

V květnu vyšly 2 zprávy (9.5. a 28. 5.) týkající se Benedikta XVI. - první o jeho 

odmítání potratů a eutanázie, druhá o dražbě jeho bytu. Zpráva týkající se osoby papeže 

Jana Pavla II. nevyšla za celý měsíc v Blesku ani jedna. 

Shrnutí 

Zprávy deníku Blesk o smrti JPII. je možno rozdělit do tří vln. Vždy s významnou 

událostí (smrt, pohřeb, volba násUipce) rostl počet zpráv a prostor jim věnovaný, který 

ovšem poměrně rychle klesl. 

1. vlna 

Až druhého dubna, tedy v den, kdy papež zemřel, pronikla do Blesku zpráva o jeho 

blížícím se konci života a věnovala mu větší prostor. Další vydání bylo smrti JPII. již 

zcela plné, sedm celých stran včetně titulní strany. Příští den se prostor pro JPII. sice 

zmenšil, ale stále ještě dostal část titulní strany a další dvě strany. Poté ale zájem o 

papežovu osobu upadl. Přesto zůstalo v průměru na den půl strany. 

2. vlna 

S pohřbem se zájem o papeže opět vrátil, věnovaly se mu celé čtyři strany včetně titulní 

obsahujících množství fotografií. Další týden vyšly celkem dvě velmi krátké zprávy, 

prostor věnovaný papeži tedy téměř nulový. 
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3. vlna 

Pak přišla volba nového papeže a s ní se opět zvedl počet zpráv tohoto tématu. Půl 

strany s nákresy, krátká zpráva s fotografií a poté opět (až na noticku 28.4.) žádná 

zmínka. Osoba Jana Pavla 11. se v Blesku další měsíc vůbec nezmínila. 

4.1.2. Blesk - rozbor z hlediska kvality 

Titulek Svět se modlí, papež umírá je zcela evidentním nositelem emoce. Autorovi 

nestačil holý fakt, že papež umírá, a proto připojil emotivní „Svět se modlí". Na základě 

našich měřítek pokládá práce titulek za bulvarizující se. 

Stejně tak je tomu i u titulku Papežův život vyhasíná. Emoce do něho vnáší sloveso 

vyhasínat. Proto jde rovněž o bulvarizující se titulek. 

Za bulvární považuje práce titulek Chudák náš Karolek, říká jeho spolužačka. 

Titulek Sbohem, Otče informaci nenese žádnou. To, že jde o papežovo úmrtí, by nás ani 

nemuselo napadnout. Jediným účelem titulku bylo přinést emoce, a proto je titulek 

bulvární. 

Zcela emotivní a tedy bulvární je titulek Statečný hoj se smrtí... 

Lítost chce ve čtenářích vzbudit i titulek Horečky' a chřipky nebyly to jediné. Proto 

titulek i v tomto případě označíme jako bulvární. 

Zprávu o papežově životě uvedl strohý titulek bez šumu, seriózní Papež Jan Pavel II. 

I titulek Kdo bude nástupce? označíme jako seriózní, neobsahuje žádné emoce. 

Stoprocentně emotivní je titulek Svatý muž, kterého miloval celý svět, podle našich 

měřítek je tedy bulvární. 

Informační hodnota titulku Papeže odnášejí k věřícím je téměř nulová. Není jasné, o jaké 

odnášení se jedná. Smyslem titulku tedy opět bylo bavit, přinést emoce. I tento titulek 

budeme pokládat za bulvární. 

Svět pláče za Jana Pavla II. opět útočí na emoce čtenáře emocemi, které titulek 

obsahuje. Ani ten nemůžeme považovat za seriózní, ale za bulvární. 

Zvolání Jeden z nich bude papež! je bulvarizující se titulek. Nese informaci, ale svou 

formou chce být zajímavý, zábavný. 

Za seriózní můžeme označit titulek Přepravci se připravují na poutníky. Emoce 

neobsahuje. 
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Wojtylova láska vzpomíná je senzacechtivý titulek, který proto zařadíme do skupiny 

bulvárních titulků. 

V titulku Fronta na papeže? 12 hodin je papež v pozici jakési atrakce. Autor ho vytvořil 

s úmyslem senzačního sdělení, pobavit. Proto je i tento titulek bulvární. 

Emoce, konkrétně strach a nelibost obsahuje titulek Dnes nás převálcuje milión Poláků!. 

Informaci, že budou občané Polska cestovat na papežův pohřeb přes naše území autor 

využil k nesení emoce. I v tomto titulkuje šum, emoce, a je tedy bulvární. 

Oproti tomu titulek Papežova poslední cesta nese strohou informaci a přítomnost emocí 

není zřejmá. Titulek je tedy podle našich měřítek seriózní. 

Hebrejské slovo „amen" se do češtiny překládá jako ano, pravda; tak budiž či tak se 

staň.'5 V souvislosti s pohřbíváním papeže tedy nedává titulek Amen smysl. Slovo 

„amen" je zde tedy opět pouze jako nositel emoce - smutku, že JPII. zemřel. Proto je pro 

naši práci i tento titulek bulvární. 

Největší pohřeb v dějinách jistou informaci nese. Aby byl ale titulek údernější, vyjádřil 

autor obrovitost celé akce. Autor přitom nemůže vědět, zda byl tento pohřeb největší 

v dějinách lidstva (neměla větší pohřeb princezna Diana?). Proto budeme tento titulek 

považovat za bulvarizující se. 

Titulek Svět pohřbil papeže je opět na hranici mezi smyslem informovat a působit na 

emoce, bavit. Problém je v popisu množství lidí, kteří papeže pohřbili. Aby titulek jasně 

ukázal, jak významné množství to bylo, použil autor slova „svět". Ale celý svět papeže 

určitě nepohřbil. Titulek budeme považovat za bulvarizující se. 

Jasnou emocí „neobohacenou" informaci nese titulek Jak probíhalo loučení s Janem 

Pavlem II. Proto ho práce pokládá za seriózní. 

Emoce obsahuje titulek Řím odolával, který proto označíme jako bulvární. 

Pohřeb neviděli, odstřihli je! je jednoznačně bulvární titulek nesoucí rozhořčení nad 

vypnutím proudu v obci Klínec. 

V titulku Jan Pavel II. jako papežman je zřejmý úmysl senzačního sdělení. O zprávě, že 

kdosi vytvořil z papeže postavu na způsob supermana, by se dalo napsat např. Jan Pavel 

II. bude hrdinou komiksu. Proto považujeme tento titulek za bulvarizující se. 

O tom, že Gibson (autor asi myslel Mela Gibsona) natočil film o papeži, napsal Blesk v 

titulku Gibsonův trhák: Film o papeži. Slovo „trhák" signalizuje senzaci, která tak 

15 N O V O T N Ý , Adolť. Biblický slovník, s. 22. 
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pozměnila původní informaci, že si čtenář může myslet, že je film natočen, což není 

pravda. Titulek je bulvární. 

Informační záměr je patrný z titulku Začíná volba Svatého otce. Proto ho hodnotíme 

jako seriózní. 

Papeže zatím nezvolili podává jasnou informaci. I tento titulek je seriózní. 

Oproti tomu titulek Jan Pavel II. na náměstí chce opět zaujmout senzací. Jiný smysl 

tohoto „výkřiku" je nepravděpodobný. Proto i tento titulek zhodnotíme jako bulvární. 

Shrnutí 

Z 28 titulků u zpráv Blesku je podle měřítek práce (přítomnost šumu - emoce, popř. 

senzace, která emoce obsahuje) 15 titulků (53,6%) bulvárních, 6 je bulvarizujících se 

(21,4%) a 7 (25%) je seriózních. Zvíce jak poloviny vydává Blesk titulky pouze 

bulvární, ze čtvrtiny seriózní - nezaujatě v nich infonnuje a ve zbytku případů je 

v úmyslu informovat či bavit nerozhodný. 

4.2. Mladá fronta Dnes 

4.2.1. Mladá fronta Dnes - rozbor z hlediska kvantity 

duben 2005 

datum počet 
zpráv titulek/lky umístění celkový 

rozsah 
fotografie 

Pá 1.4. 1 Zdravotní stav Jana Pavla II. se 
v noci prudce zhoršil 

tit. str. + 
str. A9 

35% 
50% 

ano 

So 2. a 
Ne 3.4. 

1 Jan Pavel II. je na konci své cesty tit. str. upoutáv -
ka 

ano So 2. a 
Ne 3.4. 

1 Za život Sv. otce prosili i v jeho 
rodném městě Wadowicích 

titulní 
strana 

30% ano 

So 2. a 
Ne 3.4. 

více Bílý dým tradičně zvěstuje: Máme 
papeže 
Uchazečů o papežský stolec je více, 
šanci má jediný 
Kam bude kráčet katolická církev 

A8 a A9 celé více 

So 2. a 
Ne 3.4. 

- - příloha 10 celých 
stran 

pouze 
fotografie 

Po 4.4. 1 
více 

Svět přišel o Jana Pavla II. 
Modlitbou chtěli zastavit i smrt 

tit.str. 
+ str. 2 - 5 

60% 
100% 

ano 
více 
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Zvuk českých zvonů letěl pět minut 
do Říma 

Ut 5.4. 1 Loučení s papežem tit. str. 40% ano 
více Karol Wojtyla byl má studentská 

láska, vzpomíná paní Halina 
A5 50% ano 

více Pohřeb Jana Pavla 11. proběhne 
v pátek 
Jan Pavel bude všem chybět 
Přispěl k naší svobodě, říkali o 
papeži lidé při mši 

A8 a A9 celé více 

St 6.4. 1 Dva miliony Poláků míří do Rima tit. str. 50% ano 

více Na papežův pohřeb chtěl jet i 
atentátník Agca 
300 000 věřících na národní mši 
Trpěl jako Ježíš na kříži, řekl 
papežův lékař 

A8 a A9 celé více 

Ct 7.4. 1 V pátek bude den smutku tit. str. 35% ano 
více Velký boj o nového papeže se 

rozhořívá 
LIlavní město Řím praská ve švech 

A8 celá ano 

Pá 8.4. 1 tit. str. upoutáv -
ka 

ne 

více Jak proběhne papežův pohřeb 
Papež chtěl před pěti lety odejít 

A8 a A9 celé více 

So 9. a 
Ne 10.4. 

1 Svět se rozloučil s papežem tit. str. 100% přes celou 
stranu' 

více Vatikán byl svědkem neobvyklých 
setkání 
Možní kandidáti na hlavu katolické 
církve 
Poláci ve 21.37 zhasínali světla. 
Připomněli si tak dobu smrti 
Byl to den smutku i naděje, říkali 
poutníci 

A 2 - A 7 celé více 

- - A 8 - A 9 celé pouze fot. 
Po 11.4. 1 Kardinálové tajně jednají o novém 

papeži 
A 10 50% ano 

Ut 12.4. 1 Vatikán se obklopuje hradbou 
mlčenlivosti 

A 8 60% ano 

St 13.4. 1 Co chtěl Svatý otec říci světu ve 
svém testamentu 

A 8 ano 

Ct 14.4. 1 Souboj o papeže: Ratzinger zatím 
vede 

A 14 60% ano 

Pá 15.4. 1 Vatikán bojuje za svá volební 
tajemství 

A 8 50% ano 

So 16. a 
Ne 17.4. 

1 Kdo předpoví papeže lip, znalci či 
sázky? 

A 11 50% ano 
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Po 18.4. 1 Volbu papeže zahájí český kardinál tit. str. 50% ano Po 18.4. 
více Jeden z nich je příští papež příl.Bl- B3 celé ano 

Ut 19.4. 1 Černý dým značil: nezvolen tit. str. 30% ano Ut 19.4. 
více Nejtajnější volby na zeměkouli 

v otázkách a odpovědích 
Nad Vatikánem se poprvé vznesl 
černý dým 
I papežové mají své vášně a fobie 

A8 celá více 

St 20.4. 1 Papežem je Joseph Ratzinger tit. str. 60% ano St 20.4. 
více Co přinese světu Benedikt XVI. 

Barva dýmu zprvu zmátla všechny 
B1 - B4 celé více 

Čt 21.4. 1 Papežova rodná ves slaví: Máme 
superstar! 

tit. str. 17% ano Čt 21.4. 

více Papež hledá novou tvář 
Benedikt XVI. pří první mši 
vyzýval k dialogu 

A8 celá více 

Pá 22.4. 2 Papež má svůj nový e-mail 
Obchodníci už mají papežské koláče 
i vuřty 

tit. str. upoutáv-
ka 

25% 
ano 

Pá 22.4. 

1 Nevěřil jsem, že ho zvolí, říká 
papežův bratr 

A12 50% ano 

So 23. a 
Ne 24.4. 

1 Papanomie: Nový papež zvyšuje 
tržby 

A9 krátká 
zpráva 

ano 

Po 25.4. 2 Papež převzal úřad 
Nový papež už má prsten i pallium 
Papež myje nádobí, bratr utírá 

tit. str.-f A8 12%+100 
% 

ano Po 25.4. 2 Papež převzal úřad 
Nový papež už má prsten i pallium 
Papež myje nádobí, bratr utírá tit. str. 13% ne 

Ut 26.4. 1 Papežem proti své vůli tit. str.+A9 upoutáv-
ka+ 
50% 

ne 

St 27.4. 1 Nový papež prý chtěl ukrýt sexuální 
skandály kněžích 

A8 krátká 
zpráva 

ne St 27.4. 

1 Obrodí nový papež víru 
v Bavorsku? 

AI 1 50% ano 

Ct 28.4. 1 Kněz donášel na Jana Pavla II. tit. str. 12,5% ne Ct 28.4. 
1 Papež chce sloužit míru A8 17% ano 

Pá 29.4. - - - - -

So 30.4. 
a Ne 
1.5. 

1 „Donašeč'" na papeže se brání AI 1 krátká 
zpráva 

ne 

Pozn. 1: Šrafovaná pole tabulky nejsou pro práci relevantní, zprávy v nich obsažené se totiž nevěnují osobě 
Jana Pavla II. Údaje j sou zde uvedeny pouze pro zajímavost. 
Pozn. 2: Stupně šedi rozlišují jednotlivé „vlny" zájmu o dění kolem papeže JPII. 
'Fotografie zabrala celou titulní stranu a přes ni byl pouze text uvedený ve sloupci titulek/lky 

Mladá fronta Dnes informovala již v pátek 1.4. o špatném fyzickém stavu papeže ve 

zprávě začínající na titulní straně a pokračující na straně A9. Na titulní straně zabrala i 
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s fotografií přes třetinu, A9 jí poskytla polovinu strany. Ve víkendovém vydání 2. a 3.4. 

věnoval list JPII. i s fotografií třetinu titulní strany, dále strany A8 a A9, kde vyšlo 

množství zpráv s fotografiemi a jako příloha vyšlo celých deset stran plných fotografií. 

V pondělí 4.4. vydal list o papežově smrti zprávu velikostí přesahující polovinu titulní 

strany a další čtyři celé strany. 1 na straně titulní i na dalších stranách byly fotografie. 

Úterní číslo 5.4. přineslo zprávu a fotografii téměř na polovinu titulní strany, polovinu 

strany A5 a celé strany A8 a A9 s více fotografiemi.Také ve středu 6.4. věnovala MfD 

papeži polovinu titulní strany a celé strany A8 a A9. Ve čtvrtek 7. 4. přinesla titulní 

strana zprávu o dnu smutku přesahující i s fotografií třetinu strany a celou stranu A8, i 

její součástí byly fotografie. Další den (8.4.) na titulní straně kromě upoutávky bez 

fotografie nevyšlo nic. O závěti JPII. a o průběhu pohřbu pak informovaly strany A8 a 

A9, které obsahovaly také množství fotografií. O víkendu 9. a 10.4. vyšel deník 

s fotografií přes celou titulní stranu, strany A2 - A7 se věnovaly pohřbu, obsahovaly také 

fotografie. Strany A8 a A9 obsahovaly pouze fotografie. 

Polovinu strany A10 (i s fot.) věnovala pondělní Mladá fronta Dnes 11.4. zprávě o volbě 

nového papeže. Přes polovinu strany A8 zabrala zpráva úterního vydání MfD 12.4. 

Podobně tomu bylo ve středu 13.4. Závěti Jana Pavla II. se věnovala zpráva (rozsahem i 

s fotografií k polovině strany) na straně A8. Čtvrteční a páteční vydání Mladé fronty 

Dnes (14. a 15.4.) se osobě Jana Pavla II. ani v jedné ze zpráv nevěnovalo. I s fotografií 

polovinu strany A l l si o víkendu 16. a 17.4. přisvojila zpráva o chystané volbě nové 

hlavy katolíků. 

V pondělí 18.4. začala volba, informace o tom obsahovala titulní strana (i s fot. polovina 

obsahu strany). Také strany B1 až B3 přinesly spolu s fotografiemi zprávy o dění ve 

Vatikánu. O tom, že 1. volba nevyšla, přinesla informaci úterní MfD 19.4. na třetině 

titulní strany. Další zprávy, např. vzpomínku na Jana Pavla II. jakožto milovníka 

turistiky, obsahovala včetně více fotografií strana A8. Středeční číslo 20.4. se věnovalo 

opět pouze osobě Benedikta XVI. Obdobně tomu bylo i ve čtvrtek, pátek, ve vydání na 

sobotu a neděli. 

Také v pondělí 25.4. se Mladá fronta Dnes zemřelému papeži nevěnovala a psala-li o 

pontifikovi, jednalo se o nového papeže Benedikta XVI. Stejně tak v úterý i ve středu 

26. a 27.4. Ve čtvrtek 28.4. se Jan Pavel II. ve zpravodajství MfD opět objevil díky 

zprávě Kněz donášel na Jana Pavla II. Zpráva bez fotografie byla umístěna na titulní 
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straně asi na 12,5% strany. V pátek 29.4. nepřinesl deník zprávu ani o JPII., ani o BXVI. 

V sobotním vydání 30.4. vyšla další zpráva o donášení kněze Hejma na Karola Wojtylu 

polské tajné policii, tentokrát šlo o krátkou zprávu bez fotografie na straně AI 1. 

květen 2005 

d a t u m 
počet 
zpráv titulek/lky umístění celkový 

rozsah fotografie 

Po 2.5. 1 Benedikt XVI. poprvé na veřejnosti A10 krátká 
zpráva 

ano 

Ut 3.5. - - - - -

St 4.5. - - - - -

Ct 5.5. - - - - -

Pá 6.5. - - - - -

So 7. a - - - - -

Ne 8.5. 
Po 9.5. 1 Nový papež odmítá potraty AI 1 krátká 

zpráva 
ne 

Ut 10.5. - - - - -

St 11.5. - - - - -

Čt 12.5. - - - - -

Pá 13.5. - - - - -

So 14. a 1 Papež chce blahořecit Jana Pavla II. A10 45% ano 
Ne 15.5. 
Po 16.5. - - - - -

Ut 17.5. - - - - -

St 18.5. - - - - -

Ct 19.5. 1 Papež je na stolci měsíc a jde vlastní 
cestou 

A10 17% ano 

Pá 20.5. 1 Benedikt XVI. jde ti rodáků „na 
dračku" 

A10 60% ano 

So 21. a - - - - -

Ne 22.5. 
Po 23.5. - - - - -

Ut 24.5. - - - - -

St 25.5. - - - - -

Ct 26.5. - - - - -

Pá 27.5. - - - - -

So 28. a - - - - -

Ne 29.5. 
Po 30.5. 1 Benedikt XVI. vyjel na svou první 

oficiální cestu 
A10 12,5% ano 

Ut 31.5. 1 Papež se poprvé vmísil do politiky A10 12,5% ano 
Pozn. 1: Srafovaná pole tabulky nejsou pro práci relevantní, zprávy v nich obsažené se totiž nevěnují osobě 
Jana Pavla 11. Údaje jsou zde uvedeny pouze pro zajímavost. 
Pozn. 2: Tmavší odstín polí tabulky označuje „pátou vlnu" 
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V květnu Jana Pavla II. zmínil list dvakrát. Poprvé v pondělí 2.5., kdy ve zprávě 

Benedikt XVI. poprvé na veřejnosti informoval o tom, že nový papež mluvil o svém 

předchůdci. Zpráva byla menšího rozsahu na straně A10 a doplnila ji fotografie. Podruhé 

ve vydání na víkend 14. a 15.5. ve zprávě Papež chce blahořečit Jana Pavla II. Tato 

zpráva vyšla na straně A10 a i s fotografií zaplnila 45% této strany. Kromě těchto dvou 

zmínek se MfD věnovala buď osobě nového papeže BXV1., anebo o žádném z papežů 

nenapsala nic. 

Shrnutí 

I ve zpravodajství Mladé fronty Dnes můžeme pozorovat vlny způsobené významnými a 

méně významnými událostmi. Jde o papežovo úmrtí, pohřeb, volbu nástupce, obvinění 

polského kněze z donášení na Jana Pavla II. v osmdesátých letech, když ještě působil 

jako kněz v komunistickém Polsku, a úmysl Benedikta XVI. Jana Pavla II. blahořečit. 

Každá z událostí způsobila zvýšení počUi a rozsahu zpráv a fotografií. Následoval mírný 

pokles. 

1. vlna 

Zpráva o špatném zdravotním stavu papeže z pátku 1.4. nastartovala 1. vlnu velkého 

zájmu o osobu JPII. Druhý den, ve vydání na sobotu a neděli, vlna vyvrcholila třetinou 

titulní strany, dvěma stranami v prvním sešitě a deseti obrazovými stranami formou 

přílohy. Celkem tedy dvanáct celých stran a část strany nejčtenější (titulní) věnoval 

deník papeži. Následoval pokles - v pondělí přes polovinu titulní strany a další čtyři 

strany zpráv a fotografií. V úterý již méně než polovina titulní strany, polovina 5. strany 

a dvě celé strany A8 a A9. Ve středu pokles pokračoval, polovina titulní strany však ještě 

stále JPII. patřila. K tomu již pouze dvě strany textů a fotografií. Čtvrtek pokles potvrdil, 

35% titulní strany a jedna celá strana v pivním sešitě. 

2. vlna 

V pátek ovšem opět nastal vzestup - začala 2. vlna zájmu o dění kolem papeže. Na 

titulní straně se sice kromě upoutávky na strany další žádná zpráva neobjevila, ale 

prostor pro zprávy o JPII. se opět zvětšil, dvě celé strany A8 a A9. Druhý den druhá vlna 

vyvrcholila zpravodajstvím o pohřbu. Jedinkrát za duben i květen vyšla fotografie přes 
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celou titulní stranu. Dalších šest stran v prvním sešitě obsahovalo zprávy a fotografie 

z rozloučení s JPII. a strany A8 a A9 byly pouze obrazové. 

Druhá vlna měla znatelnější pokles než vlna první. Již v pondělí věnoval list papeži 

pouze polovinu strany A10, v úterý lehce přes polovinu strany A8, ve středu méně než 

polovinu A8 a ve čtvrtek a pátek již psal deník pouze o možných kandidátech na 

papežský úřad. 

3. vlna 

Po nulovém zájmu o JPII. ve čtvrtek a pátek se o něm začalo psát opět ve vydání na 

sobotu a neděli 16. a 17.4., věnovala se mu polovina strany AI 1. V pondělí přišel vrchol 

třetí vlny, polovina titulní strany a v příloze další tři strany se věnovaly volbě papežova 

nástupce. V úterý znamenala třetina titulní strany a celá strana A8 konec třetí vlny. Pro 

příštích 7 dní následovaly zprávy věnující se pouze osobě papeže Benedikta XVI. 

4. vlna 

Za čtvrtou vlnu můžeme považovat zprávy ze čtvrtka 28.4. a víkendového vydání 30.4. a 

1.5. Ve čtvrtek se na osmině titulní strany objevila zpráva o donášení na Jana Pavla II. a 

o víkendu list v této informaci pokračoval formou krátké zprávy na straně A11. 

5. vlna 

Poslední zmínky o JPII. v námi sledovaném období můžeme považovat za pátou vlnu. 

Jde o zprávy, v nichž je sice hlavním objektem papež Benedikt XVI., ten ale ve svých 

vystoupeních mluví o svém předchůdci. Tyto zprávy vyšly v MfD 2.5. a ve víkendovém 

vydání 14. a 15.5. 

4.2.2. Mladá fronta Dnes - rozbor z hlediska kvality 

Úmysl informovat je patrný z titulku Zdravotní stav Jana Pavla II. se v noci prudce 

zhoršil. Proto ho práce považuje za seriózní. 

Titulek Jan Pavel II. je na konci své cesty nese informaci s šumem, emocemi. Stejný 

obsah by měl např. titulek Život Jana Pavla II. je u konce apod. Výraz „na konci své 

cesty" je emocionální a titulek je proto bulvarizující se. 
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Jako seriózní můžeme označit titulek Za život Sv. otce prosili i v jeho rodném městě 

Wadowicích, protože neobsahuje emoce. 

Titulek Bílý dým tradičně zvěstuje: Máme papeže patří na naší škále k titulkům 

seriózním, emoce neobsahuje. 

Stejně tak i Uchazečů o papežský' stolec je více, šanci má jediný je seriózní titulek, 

nenese s sebou šumy. 

Za seriózní označujeme i titulek Kam bude kráčet katolická církev. 

Svět přišel o Jana Pavla II. je titulek obsahující emoce, přesto však informuje, za hneme 

ho mezi bulvarizující se titulky. 

Titulek Modlitbou chtěli zastavit i smrt je jednoznačně emotivní, zvláště kvůli spojce 

„i". Zcela jinak by vyznívalo sdělení Smrt chtěli zastavit modlitbou. Proto titulek 

ohodnotíme jako bulvární. 

Také titulek Zvuk český>ch zvonů letěl pět minut do Říma se stůj co stůj snaží o 

zajímavost, senzaci. Přesto nese také informaci, proto ho práce považuje za bulvarizující 

Jako seriózní můžeme označit titulek Loučení s papežem. Informace emoce neobsahuje. 

Jediný cíl - přinést senzaci chtěl titulek Karol Wojtyla byl má studentská láska, vzpomíná 

paní Halina. Proto ho zařadíme mezi bulvární titulky. 

Oproti tomu čistě informativní, a proto také seriózní, byl titulek Pohřeb Jana Pavla II. 

proběhne v pátek. 

Na city zatlačil titulek Jan Pavel bude všem chybět. Informačně hodnotný téměř není. 

Proto ho posoudíme jako bulvární. 

Přispěl k naší svobodě, říkali o papeži lidé při mši je titulek přinášející fakta, seriózní. 

Úmysl informovat měli autoři titulků Dva miliony Poláků míří do Říma, 300 000 

věřících na národní mši a V pátek bude den smutku. Proto jsou titulky seriózní. 

Poněkud senzačně vyznívá titulek Na papežův pohřeb chtěl jet i atentátník Agca, který 

proto ohodnotíme jako bulvarizující se. 

Trpěl jako Ježíš na kříži, řekl papežův lékař je nositelem informace, je seriózní. 

Emoce a senzaci chtěl vyvolat titulek Velký boj o nového papeže se rozhořívá. Proč by 

jinak autor volil sloveso „rozhořívat se". Titulek zařadíme do skupiny bulvarizujicích se 

titulků. 
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Do skupiny stojící mezi seriózností a bulvárností spadá i titulek Hlavní město Řím 

praská ve švech. 

Jako seriózní můžeme označit titulky Jak proběhne papežův pohřeb a Papež chtěl přeci 

pěti lety odejít. Neobsahují emoce. 

Nejen informovat, ale i zaujmout a bavit měli v úmyslu autoři titulků Svět se rozloučil 

s papežem a Vatikán byl svědkem neobvyklých setkání. Vyplývá to z volby pojmenování 

podmětů: „Svět" a „Vatikán". Na naší škále patří proto do skupiny bulvarizujících se 

titulků. 

Jako na seriózní nahlížíme na titulek Možní kandidáti na hlavu katolické církve. Žádné 

emoce neobsahuje. 

V titulku Poláci ve 21.37 zhasínali světla. Připomněli si tak dobu smrti je patrná 

patetičnost. Stejné sdělení, ale bez patosu by mohlo být třeba: Poláci ve 21.37 zhasínali 

světla, aby si připomněli dobu smrti. Titulek řadíme mezi bulvarizující se. 

Přítomnost emocí necítíme v titulku Byl to den smutku i naděje, říkali poutníci. Proto 

titulek považujeme za seriózní. 

Skandál byl cílem titulku Kardinálové tajně jednají o novém papeži vzhledem ke 

skutečnosti, že volba papeže ještě nezačala. Titulek může Čtenáře dokonce uvést v omyl. 

Proto titulek práce označuje jako bulvární. 

Zaujmout chtěl i autor titulku Vatikán se obklopuje hradbou mlčenlivosti. Proč by jinak 

zvolil výraz „hradba mlčenlivosti"? Titulek stojí na škále seriózní - bulvarizující se -

bulvární ve 2., prostřední skupině. 

Šumy, senzace, emoce cítí čtenář v básnickém titulku Co chtěl Svatý otec říci světu ve 

svém testamentu. I tento titulek zařadíme do skupiny titulků bulvarizujících se. 

S cílem zaujmout na serióznosti ztratil titulek Kdo předpoví papeže lip, znalci či sázky?. 

Práce ho považuje za bulvarizující se. 

Za zcela seriózní můžeme označit titulek Volbu papeže zahájí český> kardinál. Byl 

vytvořen s cílem informovat. 

Titulek Jeden z nich je příští papež je nositelem šumu. Autor chtěl upozornit na to, že ví, 

mezi kým nového papeže hledat, a vytvořit tak dojem, že zpráva obsahuje senzační 

odhalení. Titulek je proto bulvární. 

Černý dým značil: nezvolen patří do kategorie bulvaritujících se titulků, které nesou 

informaci a autor jim ještě přidá na „zajímavosti". 
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Senzaci obsahoval i tinilek Nejtajnější volby na zeměkouli v otázkách a odpovědích. 

Proto titulek označíme jako bulvární. 

Informace o nezvolení papeže v prvním kole volby se zdála být autorovi titulku natolik 

nezajímavá že ji „vylepšil" na Nad Vatikánem se poprvé vznesl černý dým. Proto i tento 

titulek zařadíme mezi bulvarizující se titulky. 

Informační hodnotu postrádá titulek / papežové mají své vášně a fobie. Jeho úkolem je 

bavit, proto je podle našich měřítek bulvární. 

Za seriózní můžeme považovat titulky Kněz donášel na Jana Pavla II. a Papež chce 

sloužit míru. Není v nich přítomen žádný šum. 

Titulek ,,Donašeč" na papeže se brání je bulvární. Používá totiž silná slova, aby podpořil 

senzačnost zprávy. 

Titulky Benedikt XVI. poprvé na veřejnosti a Papež chce blahořečit Jana Pavla II. 

můžeme pokládat za seriózní, je u nich patrný cíl informovat. 

Shrnutí 

Analyzovali jsme 43 titulků, které o papeži ve sledovaném období informovaly. 21 

z nich bylo napsáno s cílem pouze informovat - a byly tedy ohodnoceny jako seriózní, 

14 titulků neslo informaci a zábavu (infotainment) - označili jsme je jako bulvarizující 

se, a 8 titulků bylo vytvořeno s cílem bavit - ty jsme zařadili do skupiny bulvárních 

titulků. 

Titulky Mladé fronty Dnes byly ze 48,8% seriózní, ze 32,6% se pohybovaly mezi 

seriózností a bulvámostí a z 18,6% byly bulvární. 

4.3. Právo 

4.3.1. Právo - rozbor z hlediska kvantity 

duben 2005 

datum 
počet 
zpráv titulek/lky umístění 

celkový 
rozsah fotografie 

Pá 1.4. 1 Zdravotní stav papeže se prudce 
zhoršil 

9. strana 10% ne 

So 2.4. a 6 Papežův stav beznadějný tit. strana 25% více 
Ne 3.4. celá strana 

9 
100% 

26 



Po 4.4. 1 Papež Jan Pavel II. zemřel titulní 
strana 

35% ano 

více 2. strana 100% více 
Ut 5.4. 1 Na pohřeb papeže na dvě stě 

státníků 
titulní 
strana 

25% ano 

více 2. strana celá více 
St 6.4. 1 Papež p iý zemřel už v pátek tit. str. 12,5% ne 

více 9. strana celá více 
více 11. strana celá více 

Ct 7.4. 2 Nápor Poláků na české silnice začal 
Vláda vyhlásila den smutku za 
papeže 

2. strana 25% ne 
ano 

více Konkláve k volbě papeže začne 
18.4. 

10. strana celá více 

Pá 8.4. 1 Papež Jan Pavel II. chtěl před 5 lety 
složit úřad 

titulní 
strana 

8% ne 

1 2. strana 50% více 

více Rím zavalen účastníky pohřbu 
papeže 

7. strana celá více 

So 9.4. a 
Ne 10.4. 

1 Milióny se rozloučily s Janem 
Pavlem II. 

tiUilní 
strana 

30% více 

2 6. strana 35% ano 
Po 11.4. 1 Vatikán vyhlásil do konkláve dny 

mlčení a modliteb 
10. strana 25% ne 

Ut 12.4. 1 Oběti pedofilních kněží ve Vatikánu 9. strana krátká 
zpráva 

ano 

2 Polská delegace nestihla vzdát 
v pátek papeži poslední poctu 
Papež prý vyléčil milionáře z USA 

10. strana 17% ne 

St 13.4. více Teolog Kting: Ratzinger manipuluje 
konkláve (publ. článek) 

11. strana celá více 

Ct 14.4. 1 Šance kardinála Ratzingera posilují 9. strana 17% ano 
Pá 15.4. 1 Proti Ratzingerovi sílí mezi 

kardinály odpor 
11. strana 30% ano 

So 16.4. - - - - -

a Ne 
17.4. 

Po 18.4. 3 Kardinálové dnes začnou s volbou 
papeže 
Prsten a pečetidlo byly zničeny 
Wojtyla před smrtí varoval lidstvo 
před temnými stíny 

10. strana 50% více 

Ut 19.4. 1 Poprvé je černý dým tit. str. 25% ano 
více 9. strana celá ano 

St 20.4. 1 Novým papežem Joseph Ratzinger tit. str. 40% ano 
více 9. strana 70% více 
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Čt 21.4. 1 

1 

Benedikt XVI. chce sjednotit 
křesťany 

tit. str. 

8. strana 

upoutáv 
-ka 

45% 

ano 

ano 

Čt 21.4. 

3 Svět čeká od hlavy katolíků podpont 
dialogu míru 
Vlk: pontifik musí být teď mnohem 
otevřenější 
Němci se vrhli na suvenýry 

9. strana 20% ne 

Pá 22.4. 2 Nový pontifik by podle Le Monde 
mohl překvapit 

9. strana 40% ano Pá 22.4. 2 

Papežův byt prochází renovací 

9. strana 40% ano 

So 23.4. 
a Ne 
24.4. 

Inkvizitor papežem (publ. žánr) tit.str.+9.s. 35% ne So 23.4. 
a Ne 
24.4. 

4 Na inauguraci papeže míří až půl 
miliónu lidí 
Tisk: zvolení uspíšila ostrá kritika 
kněží 
Independent připomněl masakry 
Židů v Bavorsku 
FIlava církve už má e-mail 

11. strana 50% ano 

Po 25.4. 1 Na inauguraci Benedikta XVI. 
přišlo do Vatikánu půl miliónu lidí 

titulní 
strana 

40% ano Po 25.4. 

3 Půl miliónu lidí na inauguraci 
papeže 
Jako fotbalista Beckenbauer? 
Pontifikovu misi může ohrozit 
zdraví 

8. strana 45% více 

Ut 26.4. - - - - -

St 27.4. - - - - -

Ct 28.4. - - - - -

Pá 29.4. 1 Dominikán popřel, že by donášel 
polské rozvědce na Jana Pavla 11. 

10. strana 11% ne 

So 30.4. 
a Ne 
1.5. 

Pozn. 1: šrafovaná pole tabulky nejsou pro práci relevantní, zprávy v nich obsažené se totiž nevěnují osobě 
Jana Pavla 11. Údaje jsou zde uvedeny pouze pro zajímavost. 
Pozn. 2: Stupně šedi rozlišují jednotlivé „vlny" zájmu o dění kolem papeže JPII. 

Také Právo přineslo informaci o zhoršení papežova zdravotního stavu již v pátek 1.4. 

Zpráva o tom vyšla na desetině 9.strany, bez fotografie. Ve vydání na víkend 2. a 3.4. 

vyšla zpráva o jeho beznadějném stavu na čtvrtině titulní strany. List papeži věnoval i 

celou 9. stranu. Fotografie byly jak na titulní, tak na 9. straně. 

V pondělí 4.4. přinesla titulní strana zprávu, že papež JPII. zemřel. Zprávě byla 

věnována více jak třetina titulní strany. Také celá druhá strana přinášela zpravodajství 
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z Vatikánu doplněné fotografiemi. Také úterní vydání 5.4. věnovalo papeži část titulní 

strany, tentokrát i s fotografií čtvrtinu. Další zprávy a fotografie vyšly na 2. straně, která 

byla opět celá věnována dění kolem papeže. Papež prý' zemřel už v pátek, přineslo 

středeční vydání 6.4. na osmině titulní strany. Dalším zprávám a fotografiím daly prostor 

strany 9 a 11. Ve čtvrtek 7.4. poskytl list zprávám o JPIl. prostor na čtvrtině druhé strany 

a celé straně 10. Také tentokrát zprávy doplnily fotografie. Zpráva o úmyslu JPII. složit 

před pěti lety úřad vyšla v pátek 8.4. na titulní straně formou krátké zprávy. Dalším 

zprávám byl věnován prostor na polovině 2. strany a na celé 7. straně. V sobotu 9.4. 

přineslo Právo zprávy a fotografie z papežova pohřbu na třetině titulní strany a na třetině 

6. strany. 

11.4. vyšla v Právu zpráva o chystané volbě na čtvrtině strany 10, tentokrát bez 

fotografie. V úterý 12.4. se na 9. straně objevila krátká zpráva s fotografií o obětech 

pedofilních kněží. Na části 10. strany vyšly dvě zprávy bez fotografií související s JPII. 

Ve středečním vydání 13.4. věnoval deník papeži a chystané volbě celou 11. stranu, jejíž 

součástí byl také publicistický článek švýcarského teologa. Ve čtvrtek a pátek 14. a 15.4. 

psalo Právo pouze o šancích kardinála Ratzingera na papežský úřad, o JPII. se 

nezmínilo. O víkendu 16. a 17.4. nevyšla žádná zpráva o dění ve Vatikánu. 

O začátku volby nového papeže přineslo Právo informace v pondělí 18.4. na polovině 

desáté strany. V úterý list 19.4. zprávami z volby pokračoval. Vyšla zpráva na čtvrtině 

titulní strany a další zprávy a fotografie na 9. straně, kterou list věnoval událostem kolem 

papeže celou. Ve středu 20.4. vydal deník zprávy o novém i zemřelém papeži na téměř 

polovině strany titulní a na většině strany deváté. Zprávy doprovázely fotografie. Ve 

čtvrtek 21.4. se zpravodajství Práva osoby papeže JPII. netýkalo, věnovalo se Benediktu 

XVI. V pátek 22.4. vyšla na části 9. strany zpráva o renovaci bytu, ve kterém dožil Jan 

Pavel II. a do něhož se nastěhuje BXVI. Ve vydání na víkend 23. a 24.4. Jan Pavel II. 

zmíněn nebyl. 

Ani v pondělí 25.4. se Právo JPII. nevěnovalo. Veškeré informace se týkaly osoby 

nového papeže. Od úterka do čtvrtka se deník nezmínil o žádném z papežů. V pátek 

29.4. vyšla zpráva, která se opět týkala JPII. Na desetině 11. strany bez fotografie 

informovala o obvinění kněze z donášení na JPII. Ve vydání na sobotu 30.4. a neděli 1.5. 

se do zpráv v Právu opět nic kolem Svatého stolce nedostalo. 
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květen 2005 

datum počet 
zpráv titulek/lky umístění 

celkový 
rozsah 

fotografie 

Po 2.5. 1 Papež přál mladým, aby měli 
práci 

titulní str. 11% ano Po 2.5. 

1 10. strana krátká 
zpráva 

ne 

Ut 3.5. - - - - -

St 4.5. 1 Papež přijal prezidenta Ciampiho 10. strana krátká 
zpráva 

ne 

Ct 5.5. - - - - -

Pá 6.5. 1 Civilkář prodal Ratzingerovo 
VW za pět miliónů 

10. strana krátká 
zpráva 

ne 

So 7. a 
Ne 8.5. 

- - - - -

Po 9.5. 2 Benedikt XVI. nepřipustí potraty 
ani eutanázii 

10. strana 25% ne Po 9.5. 2 

Představený řádu odvolal kněze 
obviněného z donášení na papeže 

10. strana 25% ne 

Ut 10.5. - - - - -

St 11.5. - - - - -

Ct 12.5. - - - - -

Pá 13.5. - - - - -

So 14. a 
Ne 15.5. 

1 Papež urychlí blahořečení Jana 
Pavla II. 

tit. str. + 
10. strana 

18% ano 
ne 

Po 16.5. - - - - -

Ut 17.5. - - - - -

St 18.5. - - - - -

Ct 19.5. - - - - -

Pá 20.5. - - - - -

So 21. a 
Ne 22.5. 

- - - - -

Po 23.5. 1 Krakov sází nejen na Wojtylu, ale 
i na Schindlera 

9. strana 30% ano 

Ut 24.5. - - - - -

St 25.5. 1 Teď se draží i papežův byt 18. strana krátká 
zpráva 

ne 

Ct 26.5. _ - - - -

Pá 27.5. - - - -

So 28. a 
Ne 29.5. 

- - - - -

Po 30.5. _ - - - -

Ut 31.5. - - - - -

Pozn. Šrafovaná pole tabulky nejsou pro práci relevantní, zprávy v nich obsažené se totiž nevěnují osobě 

Jana Pavla 11. Údaje jsou zde uvedeny pouze pro zajímavost. 
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V květnu přineslo Právo zprávu o JPII. poprvé až v pondělí 9.5. na 10. straně, bez 

fotografie. Zpráva informovala o odvolání kněze podezřelého z donášení na JPII. polské 

policii. Předešlé zprávy z Vatikánu se týkaly pouze osoby Benedikta XVI. Od úterý 10. 

do pátku 13.5. nevydal deník o žádném z papežů žádnou zprávu. Ve vydání na sobotu a 

neděli 14. a 15.5. vyšla na titulní straně zpráva Papež urychlí blahořečení Jana Pavla II. 

pokračující na straně 10. Na titulní straně kní vyšla také fotografie, na 10. straně 

fotografii list neotiskl. V dalším týdnu nepřineslo Právo o papežích žádnou zprávu. 

V pondělí 23.5. psal deník o turistice v Krakově, která jako lákadlo používá osobu 

Karola Wojtyly, který v Krakově žil. Zpráva vyšla na třetině deváté strany s fotografií. 

V květnu další zprávy o Janu Pavlu II. v Právu nevyšly. 

Shrnutí 

V porovnání s Bleskem a Mladou frontou Dnes Právo o papeži Janu Pavlu II. psalo 

velmi málo a zdaleka nejméně využívalo fotografií. Absolutně největší prostor byl 

papeži dán po zprávě o smrti, osmina titulní strany a dvě celé strany další, což je oproti 

počtóm zpráv a rozsahu, který věnovaly papeži jiné deníky, značný rozdíl. Přesto i 

v Právu můžeme mluvit o třech událostech, které počet zpráv a jejich rozsah zvyšovaly. 

Jedná se o papežovu smrt, přípravy na volbu nového papeže a samotnou volbu. 

Nazveme je i tentokrát „vlny". V květnu se zmínilo Právo o JPII. pouze třikrát a pokaždé 

s jinou souvislostí, za „vlny" to tedy nelze považovat. 

1. vlna 

Krátká zpráva o zhoršení zdravotního stavu JPII. z 1.4. znamenala začátek první vlny 

zvýšeného zájmu o papežovu osobu. Ve víkendovém vydání se již papež dostal na titulní 

stranu, na její čtvrtinu. K ní dostal i celou devátou stranu. Pondělní zpráva o Otcově 

smrti si zabrala třetinu titulní strany a celou další stranu. Podobný rozsah dostalo 

zpravodajství o papeži i v úterý. Ve středu přišel vrchol 1. vlny, osminu strany titulní a 

další dvě celé strany si zabraly zprávy o JPII. Ve čtvrtek opustily zprávy o JPII. titulní 

stranu, ale dostaly čtvrtinu druhé strany a celou stranu 10. Páteční vydání přineslo 

krátkou zprávu na titulní straně, zprávy na polovině druhé strany a celou stranu sedmou. 

K výraznějšímu poklesu kvantity zpráv došlo v sobotu, zprávám a fotografiím z pohřbu 

dal deník prostor na třetině strany titulní a na třetině 6. strany. 
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2. vlna 

V pondělí 11.4. věnoval JPII. list čtvrtinu 10. strany bez fotografie. A v úterý 

pokračovala druhá vlna krátkou zprávou na 9. straně a částí strany desáté. Středa 13.4. 

přinesla zprávy, kterým Právo věnovalo celou 11. stranu, a tak nastal vrchol druhé vlny. 

Hned druhý den po svém vyvrcholení zažila druhá vlna prudký pokles na nulu. O JPII. 

totiž nepřineslo Právo žádné zprávy. Stejně tomu bylo i v pátek. Ve vydání na víkend 16. 

až 17.4. neinformoval deník o ničem okolo dění ve Vatikánu. 

3. vlna 

Se začátkem volby začala třetí vlna v pondělí 18.4. polovinou desáté strany. V úterním 

vydání vlna vyvrcholila čtvrtinou titulní strany a celou devátou stranou. Další den se 

podělil JPII. s novým papežem Benediktem XVI. o polovinu titulní strany a o větší část 

9. strany. Ve čtvrtek se JPII. do zpravodajství Práva nedostal, Benedikt XVI. ho zcela 

vytlačil. V pátek se deník o JPII. opět zmínil - na části 9. strany přinesl informaci o 

renovaci papežského bytu. O víkendu a v pondělí se v Právu opět prosadil pouze BXVl. 

Od úterý do čtvrtka nezmínil deník ani jednoho z papežů. V pátek přišel poslední 

záchvěv třetí vlny, když Právo vydalo krátkou zprávu o obvinění polského kněze 

v souvislosti s donášením na JPII. Ve vydání na víkend se o Vatikánu a dění v něm list 

nezmínil. 

Jan Pavel II. se v Právu objevil ještě v pondělí 9. května ve zprávě o odvolání polského 

kněze Hejma na desáté straně. Poté v sobotním vydání na víkend 14. a 15.5. 

v souvislosti s plánováním jeho blahořečení. Zpráva byla i s fotografií na titulní straně a 

pokračovala na straně deset. A naposled v pondělí 23.5., tentokrát jako předmět lákání 

turistů do Krakova. Zpráva byla u místěna na deváté straně. 

4.3.2. Právo - rozbor z hlediska kvality 

Titulek Zdravotní stav papeže se prudce zhoršil má jednoznačně za cíl informovat. 

Emoce v něm přítomny nejsou. Považujeme ho proto za seriózní. 

Stejně tak je to i s titulkem Papežův stav beznadějný. Zcela jasně chce informovat. I ten 

je tedy seriózní. 
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Papež Jan Pavel II. zemřel je opět seriózní titulek. 

Čistě informační je i titulek Na pohřeb papeže na dvě stě státníků. Rovněž jde o titulek 

seriózní. 

Zprávu o spekulaci nad přesným datem papežova úmrtí uvedl titulek Papež prý zemřel 

už v pátek. Žádné emoce v něm nejsou obsaženy, proto je seriózní. 

Titulek Nápor Poláků na české sítnice začat přináší informaci s šumem - nelibostí. Proč 

by jinak autor volil výraz „nápor"? Budeme ho považovat za bulvarizující se. 

0 seriózní titulek se jedná v případě titulku Vláda vyhlásila den smutku za papeže. Je 

čistě informační. 

S cílem informovat byl vytvořen i titulek Konkláve k volbě papeže začne 18.4. Proto je 

rovněž seriózní. 

1 titulek Papež Jan Pavel II. chtěl před 5 lety složit úřad přináší pouze informaci a 

emoce neobsahuje. Je tedy také seriózní. 

Stejně tak je to i s titulky Řím zavalen účastníky pohřbu papeže, Milióny se rozloučily 

s Janem Pavlem II. a Vatikán vyhlásil do konkláve dny mlčení a modliteb. 

Titulek Oběti pedofilních kněží ve Vatikánu je v souvislosti se zpravodajstvím o úmrtí 

JPII. a volbě nového papeže senzační. Titulek zcela vynechává informaci proč tam oběti 

jsou a tím působí skandálně. Proto ho práce považuje za bulvarizující se. 

Záměr informovat můžeme sledovat u titulků Polská delegace nestihla vzdát v pátek 

papeži poslední poctu, Papež prý vyléčil milionáře z USA, Kardinálové dnes začnou 

s volbou papeže a Prsten a pečetidlo byly zničeny. 

U titulku Wojtyla před smrtí varoval lidstvo před temnými stíny je patrná senzacechtivost 

(temné stíny, lidstvo, nazvání papeže Wojtylou), emoce. Proto titulek označíme jako 

bulvarizující se. 

Úmysl informovat můžeme sledovat na titulcích Poprvé je černý dým, Novým papežem 

Joseph Ratzinger, Papežův byt prochází renovací, Dominikán popřel, že by donášel 

polské rozvědce na Jana Pavla II. (srov. s titulkem ,,Donašeč" na papeže se brání 

z 30.4. MfD), Představený řádu odvolal kněze obviněného z donášení na papeže a Papež 

urychlí blahořečeni Jana Pavla II. Všechny tato titulky jsou seriózní. 

Sklon k senzační zprávě má titulek Krakov sází nejen na Wojtylu, ale i na Schindlera. 

Tím, jak informaci nevysvětluje, působí senzačně, emocionálně. Zahrneme ho mezi 

bulvarizující se titulky. 
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Shrnutí 

Rozboru jsme podrobili 25 titulků zpráv o papeži Janu Pavlu II. vydaných v Právu v 

dubnu a květnu 2005. U velké většiny z nich, ve 21 případech bylo cílem čtenáře 

informovat. Proto je tato práce označuje jako seriózní. Ve 4 případech jsme titulky 

ohodnotili jako bulvarizující se. Jejich úmyslem bylo jak informovat, tak bavit - pronikl 

do nich šum, emoce, senzace. Proto je označujeme jako bulvarizující se. Jako bulvární 

jsme neoznačili žádný titulek. Na základě kvalitativního rozboru můžeme říci, že Právo 

bylo v informování o smrti papeže JPII. z 84% seriózní a z 16% s náznaky bulvárnosti. 

4.4. Večerník Praha 

4.4.1. Večerník Praha - rozbor z hlediska kvantity 

duben 2005 

datum počet 
zpráv 

titulek/lky umístění celkový 
rozsah 

fotografie 

Pá 1.4. 1 Papeže čeká nová operace titulní 
strana 

4% ano 

Po 4.4. 1 Celý svět truchlí Svatý otec 
zemřel 

titulní 
strana 

50% ano Po 4.4. 

více Lidé se loučí s papežem 
Měl rád humor 
A měl rád i nás! 

5. strana celá více 

Ut 5.4. 1 Svatý otec bude pohřben tento 
pátek 

titulní 
strana 

upoutáv 
-ka 

ne Ut 5.4. 

1 Češi míří do Vatikánu: Sbohem, 
otče 

2. strana 12,5% ano 

St 6.4. 1 Muž zneuctil chrám sv. Víta titulní str. krátká 
zpráva 

ne St 6.4. 

1 Rím čeká největší pohřeb 
v historii církve 

2. strana 35% více 

Ct 7.4. 1 117 kardinálů zvolí papeže titulní 
strana 

50% ano Ct 7.4. 

více Cesty do Říma praskají ve švech 
Italové sázejí čísla spojená 
s papežem 

9. strana 66% více 
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Pá 8.4. 2 Skandál ve Vatikánu: policisté 
vyháněli poutníky 
Klausovo letadlo nouzově 
přistálo 

titulní 
strana 

krátké 
zprávy 

ne Pá 8.4. 

3 Řím se děsí: 4 miliony poutníků 
Poláci hranici nezablokovali 
Papež: dobrý byznys 

6 . - 7 . 
strana 

65% 
65% 

více 

So 9.4. 
a Ne 
10.4. 

2 Zvony a vichr doprovázely 
papeže do hrobu 

titulní 
strana 

65% ano, 2 So 9.4. 
a Ne 
10.4. 2 Poslední pocta 

Papeže uctili také Češi 
5. strana celá více 

Po 11.4. 1 Poutníci Evropu nezablokovali 2. strana noticka ne 
Ut 12.4. 2 Krypta s hrobem papeže otevřena 2. strana noticka ne Ut 12.4. 

Papež na zdi 8. strana noticka ne 
St 13.4. 1 Jana Pavla II. asi nahradí 

Ratzinger 
2. strana noticka ne 

Ct 14.4. - - - - -

Pá 15.4. - - - - -

So 16.4. 1 Papež Kdo to bude? 7. strana 40% ano 
Po 18.4. 1 Kardinálové zničili prsten Jana 

Pavla II. 
tit. strana 17% ano Po 18.4. 

2 Volba nového papeže začíná 
Papežem může být pouze muž 

10. strana 65% více 

Ut 19.4. 1 Horký favorit na papeže 
Ratzinger byl v Hitlerjugend 

titulní 
strana 

10% ano Ut 19.4. 

3 Volbu papeže zahájil český 
kardinál 
Z Vatikánu je pevnost 

5. strana celá více 

St 20.4. 1 Co přinese nový papež světu? 
Astrolog tvrdí: Zastaví reformy! 

titulní 
strana 

50% ano St 20.4. 

4 Svět přivítal 265. papeže 
Benedikta XVI. 
Konkláve: Vybrali jsme 
Ratzingera 
Německo slaví 
Češi přijali zprávu o novém 
papeži vlažně 

6 . - 7 . 
strana 

celé více 

Ct 21.4. 1 Rodáci papeže dobře zpeněží tit. str. 6% ne Ct 21.4. 
1 Máme papeže 12. strana 65% více 

Pá 22.4. 1 Papežův bratr: Zvolili 
nemocného 

14. strana 50% více 

So 23.4. 
a Ne 
24.4. 

1 Britové proti papeži titulní 
strana 

6% ano 

Po 25.4. 2 Papež se ujal úřadu 
Kardinál Vlk: Není to inkvizitor! 

9. strana celá více 

Ut 26.4. - - - - -
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St 27.4. Náměstí Jana Pavla II. budou mít 
v Žilině 

tit. str. noticka ne St 27.4. 

Nový papež, závažné odhaleni 11. strana 17% ano 

Ct 28.4. - - - - -

Pá 29.4. 1 Papež bude bez mostu 16. strana noticka ne 
So 30.4. 

a Ne 
1.5. 

Pozn. 1: Srafovaná pole tabulky nejsou pro práci relevantní, zprávy v nich obsažené se totiž nevěnují 
osobě Jana Pavla II. Údaje jsou zde uvedeny pouze pro zajímavost. 
Pozn. 2: Stupně šedi rozlišují jednotlivé „vlny" zájmu o dění kolem papeže JPII. 

Papeže čeká nová operace, informoval v pátek 1.4. formou kratičké zprávy s fotografií 

na titulní straně Večerník Praha. 

V pondělí 4.4. již vyšla na polovině titulní strany i s fotografií zpráva o smrti Jana Pavla 

II. a na páté straně, která byla celá smrti papeže věnována, zprávy a fotografie 

pokračovaly. Úterní Večerník 5.4. přinesl na titulní straně pouze upoutávku bez 

fotografie a na osmině 2. strany s fotografií zprávu o Češích, kteří se chystají na papežův 

pohřeb. Krátkou zprávu na titulní straně, která se kJanu Pavlu II. neváže, přineslo 

středeční vydání 6.4. spolu s třetinou druhé strany s fotografiemi a texty o plánování 

pohřbu. Zprávy o chystaném pohřbu a následné volbě nového papeže vyšly ve 

čtvrtečním vydání 7.4. na polovině titulní strany (i s fotografií) a na dvou třetinách 

strany deváté, kde bylo otištěno více textů i fotografií. O organizačních komplikacích ve 

Vatikánu, nouzovém přistání českého prezidenta letícího na papežův pohřeb a 

zpeněžování papeže přinesl informace a fotografie páteční Večerník 8.4. na titulní straně 

formou krátkých zpráv a na stranách 6 a 7, které byly obě ze dvou třetin papežovi 

věnovány. Ve vydání na víkend 9. a 10.4. vyšly zprávy z pohřbu, věnováno jim bylo přes 

dvě třetiny titulní strany i s fotografiemi a celá strana 5 s texty a fotografiemi. 

V pondělí 11.4. informoval o papeži Večerník pouze formou noticky bez fotografie na 2. 

straně. V úterý 12.4. rovněž notickou na druhé straně a také notickou na straně osmé. Ve 

středu 13.4. vyšla opět pouze noticka na straně 2 a přinesla informaci o šanci kardinála 

Ratzingera na papežský úřad. Ve čtvrtek a pátek 14. a 15.4. nevyšlo ve Večerníku o dění 

ve Vatikánu nic. Ve vydání na sobotu a neděli 16. a 17.4. dostal papež část sedmé strany 

i s fotografií. 

V pondělí 18.4. začalo zpravodajství o volbě, informace vyšly na titulní straně (i 

s fotografií) a na dvou třetinách 10. strany. O členství kardinála Ratzingera 
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v Hitlerjugend napsal Večerník v úterním čísle 19.4. na titulní straně. Také celou 5. 

stranu v úterý věnoval deník zprávám a fotografiím o probíhající volbě. Výsledek volby, 

jméno nového papeže, fotografie, otiskl Večerník Praha ve středečním vydání 20.4. na 

polovině titulní strany a na stranách 6 a 7. O novém papeži psal deník i ve čtvrtek 21.4., 

na dvou třetinách 12. strany. Od pátku do pondělí se Večerník věnoval pouze osobě 

Benedikta XVI. a v úterý 26.4. nepsal o žádném z papežů. 

Krátká zpráva bez fotografie vyšla na titulní straně ve středu 27.4. Další den, ve čtvrtek 

28.4., se o tématu pontifikátu opět nepsalo. Noticka bez fotografie na 16. straně uzavírá 

v pátek 29.4. dubnové zpravodajství Večerníku Praha o papeži informací, že 

Bratislavský most, který měl nést jméno JPII., se po JPII. jmenovat nebude. O víkendu 

30.4. a 1.5. nevyšla v deníku o papežích žádná zpráva. 

květen 2005 

da tum 
počet 
zpráv titulek/lky umístění 

celkový 
rozsah fotografie 

Po 2.5. 1 Papež včera žehnal poprvé z okna 2. strana noticka ne 
Ut 3.5. - - - - -

St 4.5. 1 První státní návštěva u Svatého otce 2. strana komentář 
pod 

fotkou 

ano 

Ct 5.5. - - - - -

Pá 6.5. - - - - -

So 7.5. a 
Ne 8.5. 

- - - - -

Po 9.5. 1 Papež: Novináři buďte zodpovědní 2. strana noticka ne 
Ut 10.5. - - - - -

St 11.5. - - - - -

Ct 12.5. - - - - -

Pá 13.5. - - - - -

So 14. a 
Ne 15.5. 

1 Svatý' otec bude svatý titulní 
strana 

10% ano 

Po 16.5. - - - - -

Ut 17.5. - - - - -

St 18.5. - - - - -

Ct 19.5. - - - - -

Pá 20.5. - - - - -

So 21.5. 
a Ne 
22.5. 

Po 23.5. - - - - -

Ut 24.5. 1 Papežův ojetý golf bude vydělávat 10. strana krátká 
zpráva 

ne 
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St 25.5. _ - - - -

Ct 26.5. 1 Vyvolávací cena papežova bytuje 
31 Kč 

10. strana krátká 
zpráva 

ne 

Pá 27.5. 
So 28. a 
Ne 29.5. 
Po 30.5. - - - - -

Ut 31.5. - - - - -

Pozn. 1: Srafovaná pole tabulky nejsou pro práci relevantní, zprávy v nich obsažené se totiž nevěnují osobě 
Jana Pavla II. Údaje jsou zde uvedeny pouze pro zajímavost. 
Pozn. 2: Ztmavená pole tabulky odlišují „5. vlnu" 

V květnu se Večerník o Janu Pavlu II. zmínil celkem dvakrát. Poprvé, když informoval 

v pondělí 2.5. o prvním vystoupení BXVI. u „papežského okna" a o slovech nového 

papeže, která patřila jeho předchůdci (formou noticky bez fotografie na straně 2). 

Podruhé ve víkendovém vydání 14.a 15.5. na desetině titulní strany, s fotografií. I 

tentokrát vycházela zpráva z projevu Benedikta XVI., který sdělil úmysl Jana Pavla II. 

svatořečit. Večerník Praha psal o papeži v květnu šestkrát. Z toho čtyřikrát o osobě 

Benedikta XVI. Ve většině vydání se tedy zprávy o papežském úřadu neobjevily. 

Shrnutí 

Tzv. vlny ve zvýšení a snížení zájmu o papežovu osobu jsou patrné i ve zpravodajství 

Večerníku Praha. Tyto vlny způsobily tři události a dvě další témata pro Večerník 

zajímavá. Jednalo se o událost papežova úmrtí, jeho pohřbu a volby nástupce. Témata, 

která list rozvíjel, byla pojmenovávání mostu a náměstí po Janu Pavlu II. a výroky o 

JPII. z úst papeže Benedikta XVI. 

Největší rozsah, který list papeži ve sledovaném období věnoval, znamenaly dvě celé 

strany zpravodajství o zvolení nástupce Jan Pavla II. Co se týče rozsahu, dostal ve 

Večerníku papež ještě méně prostoru než v Právu. Z hlediska počtu zpráv je tomu 

obráceně. 

1. vlna 

První vlnu započala krátká zpráva s fotografií 1.4. o papežových zdravotních 

komplikacích na titulní straně. Druhý den následoval vrchol vlny, list papežově smrti 

poskytl prostor na polovině titulní strany a na celé 5. straně. V následujícím vydání se 

objevila pouze upoutávka bez fotografie na titulní straně a zpráva na osmině 2. strany. 

První vlna skončila 6.4., v den čtvrtého vydání od svého začátku, třetinou strany 2. 
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2. vlna 

Jako začátek druhé vlny označujeme čtvrtek 7.4., kdy se opět zvýšil rozsah zpravodajství 

o papeži, tentokrát díky chystané volbě nástupce JPII. Konkrétně to znamenalo polovinu 

titulní strany i s fotografií a přes dvě třetiny 9. strany. V pátek vlna pokračovala dalším 

zvýšením - krátkými zprávami bez fotografie na titulní straně a dvěma třetinami stran 6 a 

7, kde bylo více fotografií. Za vrchol vlny můžeme považovat vydání na víkend 9. a 

10.4., kdy na dvou třetinách titulní strany vyšla zpráva se dvěma fotografiemi 

z papežova pohřbu a také celá strana 5 se věnovala průběhu rozloučení s JPII. V pondělí 

následoval velmi prudký pokles na noticku bez fotografie na 2. straně. V úterý vyšly dvě 

noticky bez fotografií, jedna na straně 2 a druhá na straně 8. Ve středu se papeži 

věnovala opět pouze noticka bez fotografie na straně 2. Ve čtvrtek a pátek se Večerník 

ničemu kolem papeže nevěnoval. 

3. vlna 

V sobotu 16.4. se ve Večerníku téma Vatikánu opět objevilo, přes polovinu strany 7 si i 

s fotografií vyžádala zpráva rozebírající otázku, kdo nastoupí na Stolec po JPII. Třetí 

vlna pokračovala v pondělním vydání zprávou s fotografií na části titulní strany a dvěma 

zprávami s více fotografiemi na více jak dvou třetinách 10. strany. V úterý si již vlna 

vyžádala celou pátou stranu, Večerník na ní otiskl tři zprávy a několik fotografií. Vrchol 

třetí vlny nastal ve středu 20.4., o zvolení nového papeže psal list i s fotografiemi na 

polovině titulní strany a na celých stranách 6 a 7, kde vyšly čtyři zprávy a několik 

fotografií. Další den vlna poklesla na zprávu s několika fotografiemi na dvě třetiny 

strany 12. Páteční, víkendovém ani pondělním vydání se papeži JPII. nevěnovalo. 

V úterý nepsal deník o ničem týkajícím se Vatikánu. 

4. vlna 

Jak jsme již výše zmínili, čtvrtá vlna nebyla způsobena žádnou významnou událostí. 

Spíše jde o téma, kterému se deník dvakrát věnoval. Poprvé ve středu 27.4., kdy psal na 

titulní straně formou krátké zprávy bez fotografie o náměstí, které bude po JPII. 

pojmenováno. Podruhé v pátek 29.4., kdy informoval, že most, který měl být po JPII. 

pojmenován, po něm pojmenován nebude. Krátká zpráva vyšla bez fotografie na 16. 

straně. 
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5. vlna 

Pátou vlnu tvoří dvě zprávy se společným tématem - výroky Benedikta XVI. o Janu 

Pavlovi II. O prvním z nich psal Večerník v pondělí 2.5. formou krátké zprávy bez 

fotografie na straně 2, o druhém ve vydání na víkend 14. a 15.5. i s fotografií na 

desetině titulní strany. Ve zbytku květnového zpravodajství z Vatikánu papež Jan Pavel 

II. nevystupoval. 

4.4.2. Večerník Praha - rozbor z hlediska kvality 

Smyslem titulku Papeže čeká nová operace je informovat, žádný šum - emoce zde není 

přítomen. Proto je titulek seriózní. 

První část složeného titulku Celý svět truchlí Svatý otec zemřel je založena výhradně na 

emocích. Druhá část titulku ale nese informaci bez šumu. Titulek tedy zařadíme do 

kategorie bulvarizující se. 

Lidé se loučí s papežem je titulek obsahující emoce. Přesto nepochybně nese informaci. 

Proto ho označíme jako přechodný mezi seriózním a bulvárním. 

Žádnou informaci nepřináší titulek Měl rád humor, jeho obsah jsou pouze emoce. Proto 

je jednoznačně bulvární. 

Stejně tak je tomu i u titulku A mě! rád i nás!. Nese jen emoce a je též bulvární. 

Titulek Svatý otec bude pohřben tento pátek přináší holá fakta, bez emocí. Proto je 

seriózní. 

Češi míří do Vatikánu: Sbohem, otče je titulek bulvární, který obsahuje emoce, jimiž 

chce působit na čtenáře. 

Informačně hodnotné jsou titulky Řím čeká největší pohřeb v historii církve a 117 

kardinálů zvolí papeže. Žádné šumy informace neruší, a proto je můžeme označit jako 

seriózní. 

O velkém množství poutníků mířících do Vatikánu napsal autor v titulku Cesty do Říma 

praskají ve švech. Aby pobavil a zdůraznil, jak je množství poutníků velké, použil výraz 

„praskají ve švech". I účel výrazu „cesty do Říma" je zábavní. Proto titulek ohodnotíme 

jako bulvární. 

Bez šumu se zdá být titulek Italové sázejí čísla spojená spapežem, je tedy seriózní. 
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Útok na emoce čtenáře v sobě skrývá Skandál ve Vatikánu: policisté vyháněli poutníky. 

Titulek o „skandálu" je skandální a proto bulvární. 

Za seriózní můžeme prohlásit titulek Klausovo letadlo nouzově přistálo. Nese informaci 

a neobsahuje emoce. 

Titulek Řím se děsí: 4 miliony poutníků je opět nositelem emoce a je tedy na základě 

našeho měřítka bulvární. 

Emoce neobsahuje titulek Poláci hranici nezablokovali a je pro tuto práci seriózní. 

Jako přechod mezi bulvárním a seriózním označíme titulek Papež: dobrý byznys. Jeho 

jediným účelem není bavit. Chce i informovat. Jeho forma ale emoce obsahuje. 

Titulek Zvony a vichr doprovázely papeže do hrobu na emoce bez pochyby působí. 

Zvláště slovo „hrob" plní zábavní funkci. Titulek je bulvární. 

TiUilek Poslední pocta je patetický, spolu s informací tak nese i emoce. Na naší škále 

stojí mezi seriózností a bulvárností. 

Emoce práce neshledává v titulcích Papeže uctili také Češi, Poutníci Evropu 

nezablokovali a Krypta s hrobem papeže otevřena. Práce je proto hodnotí jako seriózní. 

Úsměvný je titulek Papež na zdi. Jeho cílem je bavit, je bulvární. 

Jisté hodnocení, nespokojenost cítíme z titulku Jana Pavla II. asi nahradí Ratzinger. 

Jana Pavla, dobrého člověka, nahradí někdo cizí a možná ne tak hodný. Na škále stojí 

titulek mezi titulky seriózními a bulvárními. 

Složený titulek Papež Kdo to bude? se svou formou snaží zaujmout, bavit. Vždyť by se 

dalo zeptat např. Kdo se stane papežem? Přesto nejde o titulek ryze zábavní. Označíme 

ho tedy jako bulvarizující se. 

Za seriózní pokládá práce titulky Kardinálové zničili prsten Jana Pavla II., Volba 

nového papeže začíná a Volbu papeže zahájil český kardinál. 

Titulek Papežem může být pouze muž není sexuálně neutrální a působí tak na emoce. Na 

naší škále ho ohodnotíme jako bulvarizující se. 

Náznaky infotainmentu, zábavy, cítíme i v titulku Z Vatikánu je pevnost. I ten tedy 

označíme jako bulvarizující se. 

Senzacechtivý je titulek Co přinese nový papež světu? Astrolog tvrdí: Zastaví reformy/, a 

my ho proto zařadíme mezi titulky bulvární. 
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Svět přivítal 265. papeže Benedikta XVI. je titulek nesoucí informaci a zároveň působící 

na emoce (výraz „Svět přivítal"). Na naší škále stojí mezi seriózním a bulvárním 

titulkem. 

Autor titulku Konkláve: Vybrali jsme Ratzingera chtěl zdůraznit sílu sdělení výsledku 

volby a vnesl tak do prosté informace o zvolení kardinála Ratzingera emoce. Titulek je 

proto bulvarizující se. 

Nadsázku (emoce) cítí čtenář v titulku Německo slaví. Označíme ho proto jako 

bulvarizující se. 

Za seriózní považuje práce titulek Češi přijali zprávu o novém papeži vlažně. Kromě 

informace zde žádné emoce necítíme. 

Pocity radosti a štěstí obsahuje titulek Máme papeže, který je proto pro naši práci 

bulvární. 

Jako přechod mezi seriózností a bulvárností můžeme označit titulek Náměstí Jana Pavla 

II. budou mít v Žilině. Informuje, ale také jakoby vytýkal, že náměstí „nebudeme mít" 

v České republice. 

Senzační úmysl měl autor titulku Papež bude bez mostu, proto ho práce shledává 

bulvárním. 

Jako nositele informace bez šumu a tedy seriózní titulek označíme Papež včera žehnal 

poprvé z okna. 

Slovní hříčku se neodpustil autor titulku Svatý otec bude svatý a vnesl tak do titulku 

emoce. Na škále této práce stojí titulek mezi seriózností a bulvárností. 

Shrnutí 

Analyzovali jsme 39 titulků Večerníku Praha, z nichž 15 jsme označili za nositele 

informace bez šumu, tedy jako seriózní, 13 za nesoucí informaci s šumem, tedy jako 

přechodné mezi seriózností a bulvárností a 11 za bulvární, které obsahují velké množství 

emoce. 

Procentuelně vyjádřen, vypadá náš rozbor takto: o papeži informovalo seriózně 38,5% 

titulků, 33,3% nebylo ani seriózních ani čistě bulvárních a pouze bavit chtělo 28,2% 

titulků. 
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Závěr 

Do práce jsme vstupovali s hypotézou, že o smrti celosvětově známé a výrazné 

osobnosti, jakou byl papež Jan Pavel II., informují média seriózní i bulvární bez rozdílu, 

že se poddají negativitě a tragiěnosti události a do svého zpravodajství emoce ještě 

dodávají, čímž se jejich zprávy stanou bulvárními a rozdíl mezi médii se stírá. 

Zpravodajství obou typů médií jsme zanalyzovali ze dvou hledisek - kvalitativního a 

kvantitativního. 

Z kvalitativního hlediska jsme na základě měřítka, kterým pro nás byla přítomnost či 

absence šumu (emoce) a informace v titulku, posuzovali serióznost, bulvámost či 

přechodný stav zpravodajství daného periodika. 

Z hlediska kvantity zpráv a fotografií jsme sledovali prostor, jaký byl v denících papeži 

věnován, o kolik šlo zhruba zpráv, fotografií a na kterých stranách se o papeži psalo. 

Kvalitativní analýza deníku Blesk, který se považuje za bulvární, přinesla výsledek, že 

přes polovinu titulků bylo bulvárních, čtvrtina seriózních a pětina tzv. bulvarizujících se, 

což znamená na rozhraní serióznosti a bulvámosti. Rozbor tedy potvrdil, že Blesk mezi 

bulvární média právem řadit můžeme. 

Na Mladou frontu Dnes se nahlíží jako na list se sklony k bulvarizaci. Naše analýza 

posoudila téměř polovinu jejích titulků jako seriózní, méně než pětinu jako bulvární a 

třetinu na hranici bulvámosti. Na základě našeho rozboru tedy můžeme říci, že 

v případě, jakým byla smrt papeže JPII., je zpravodajství listu z poloviny bulvarizující 

se, což názory skeptiků na serióznost listu potvrzuje. 

Zpravodajství Práva o smrti JPII. bylo podle měřítka rozboru zvíce jak tří čtvrtin 

seriózní a ve zbylých případech se sklony k bulvámosti. Jako čistě bulvární práce 

neposoudila žádný titulek. O zpravodajství Práva v případě tohoto typu události můžeme 

říci, že jc seriózní. 

Jako bulvární je označován také Večerník Praha, jehož titulky ze zpravodajství o papeži 

práce na základě rozboru vyhodnotila jako z více jak třetiny seriózní, z méně jak třetiny 

bulvární a ze třetiny k bulvámosti směřující. Analýza sice potvrdila, že je ve většině 

cílem deníku bavit a že tedy opravdu patří k bulvárním médiím, ale zároveň i ukázala na 

rozdíly, které mezi bulvárními deníky, jakými jsou Večerník Praha a Blesk, existují. 
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Rozbor z hlediska množstevního ukázal, že Blesk včnoval papeži JPII. okolo třiceti 

zpráv různého rozsahu a umístění a větší počet fotografií, z nichž tři byly přes celou 

stranu (dvě na stranách titulních). List se ve větším měřítku věnoval papeži velmi 

nárazově, ale když už se mu rozhodl dát prostor, jednalo se o více stran. 

Mladá fronta Dnes psala o událostech okolo papeže souvisle na velkém prostoru, vyšlo 

v ní okolo padesáti zpráv různé velikosti a větší počet fotografií, který zvýšily výhradně 

fotografické přílohy. Přes celou titulní stranu vyšla jedna fotografie. 

Právo vydalo okolo třiceti zpráv na menším prostoru, než dala papeži MfD a Blesk. I 

fotografií bylo méně než v Blesku a Mladé frontě Dnes, velkého formátu nebyla žádná. 

Informování o papeži se list věnoval souvisle. 

Ani Večerník Praha nevěnoval JPII. tolik prostoru jako Blesk a Mladá fronta Dnes. 

Stejně tak tomu bylo i u fotografií - otiskl jich méně než zmíněné deníky. Žádná 

fotografie nebyla přes celou stranu. Zpravodajství nebylo tak výrazně nárazové, jako u 

Blesku, ale ani zde nelze mluvit o souvislém zájmu o papežovu osobu. Ve Večerníku 

vyšlo o Janu Pavlu II. asi čtyřicet zpráv, z nichž značná část byla velmi krátkého 

rozsahu. 

Na základě výsledků kvantitativní analýzy můžeme prohlásit, že rozdíl v množství zpráv 

a fotografií a v prostoru jim věnovaném mezi deníky bulvárními, listem na hranici 

bulvárnosti a seriózními novinami je neprůkazný: jediný seriózní list, Právo, sice 

projevilo o dění kolem papeže menší zájem než ostatní periodika, tato skutečnost se ale 

může vysvětlovat jako důsledek jeho blízkosti k politické levici, která má tradičně blíž k 

sekularismu. Druhý nejserióznější deník, Mladá fronta dnes, se o papežovu smrt naopak 

zajímala ve všech ohledech nejvíce. Jediný rozdíl, který se na základě kvantitativního 

rozboru ukázal, je ten, že seriózní deníky informovali o dění ve Vatikánu souvisleji. 

Bulvární listy se věnovali tématu ve výrazněji profilovaných vlnách, v závislosti na 

klíčových událostech okolo úmrtí JPII. (smrt, pohřeb, volba nástupce). 

Hypotéza stanovená v úvodu práce, že v případě smrti papeže se zpravodajství 

seriózních a bulvárních médií neliší, se nepotvrdila. Z hlediska kvantity není rozdíl 

transparentní a z kvalitativního hlediska jsme naopak došli k potvrzení skutečnosti, že 
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seriózní periodika informují i o tragických událostech celosvětového významu seriózněji 

než periodika bulvární. 

Práce zřetelně prokázala, že ani smrt významné osobnosti celosvětového vlivu 

nepromění způsob zpravodajství jednotlivých novin. Pouze se zvýrazní jejich 

dlouhodobé směřování, orientace, vynikne jejich profilace. Z toho plyne, že se noviny 

informacím nepřizpůsobují, ale zpracovávají je podle svých dlouhodobě zažitých šablon. 
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Resume 

Reporting on the death of Pope John Paul II as exemplifíed in C/ech tabloid and 

serious periodicals. 

Tliis bachelors thesis deals with the coveridge of the death of the Pope John Paul II in 

four Czech dailies during the period from April till May 2005. 

The goal of this work was to analýze the coveridge of this event in tabloid and serious 

dailies and to confírm or refute a hypothesis that in the case of death of a world 

renowned and important person the coveridge in both types of newspapers does not 

differ because both similarly yield to the tragic of the event. Their reporting is very 

emotional, becoming "tabloid-like" even in the "non-tabloid" dailies and any substantial 

differences are wipped off. 

For the analysis three national and one regional dailies were used, two of them being 

classical tabloid newspapers, third one with a certain tendency to tabloid news and the 

fourth a serious, left wing oriented newspaper. 

The analysis has been made from qualitative as well as quantitave points of view. The 

main criterion for the qualitative analysis was presence or absence of emotions (noise) 

and information in the headlines. That criterion enabled to classify a given newspaper as 

serious, tabloid or intermediate. The criterions for the quantitative analysis were the 

number of articles and number of pictures related to the Pope (i.e. the space given to this 

event) and the location of these items in the newspaper (i.e. the importance assigned to 

Results of the quantitative analysis show that the difference in the allotted space between 

the serious and tabloid newspaper is negligible and ratherambiguous. 

Results of the qualitative analysis suggest that the reporting style even at a such event as 

the death of the Pope remains unchanged: "serious daily" presents serious articles while 

"tabloid daily" sticks up with the tabloid style. 

To sum up, this work does not confírm the originally introduced hypothesis: there is no 

meaningful difference between dailies from the quantitative point of view and the 

difference in the reporting style between serious and tabloid newspaper remains even at 

such a tragic worlwide event. 
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Prameny 

Blesk - duben a květen 2005 

Mladá fronta Dnes - duben a květen 2005 

Právo - duben a květen 2005 

Večerník Praha - duben a květen 2005 
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