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Abstrakt 

Diplomová práce „Srovnání bulvárních trendů českých deníků Blesk a 

Aha! v období 2006-2012“ pojednává o bulvárních trendech ve dvou 

českých bulvárních denících Blesk a Aha! za období 2006 až 2012. 

Jedním z cílů je srovnat míru bulvarizace a směřování bulvárních 

trendů v čase v obou denících na základě definovaných charakteristik. 

Prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy práce rozkrývá 

bulvární charakteristiky českých bulvárních deníků a zkoumá, zda se 

podle daných rysů mění v průběhu času. Kvantitativní část výzkumu je 

doplněna kvalitativní studií, podle které se srovná na konkrétním 

případu mediální události pojetí tématu v Blesku jakožto zástupci 

bulvárního tisku a Lidových novinách jako zástupci seriózního tisku. 

Na základě výsledků analýzy lze hovořit o intenzifikaci některých 

bulvárních aspektů deníků, zejména v případě vizualizace, na druhé 

straně se některé předpoklady nepotvrdily, například velké a 

dominující nadpisy nebo krátké texty nebyly ve většině případů 

zaznamenány. Bulvární deníky jsou charakteristické převahou 

domácích zpráv a soft news, tato proporce se v čase nezměnila. Z dat 

případové studie o úmrtí Václava Havla z roku 2011 vyplynulo, že 

bulvární a seriózní deník pracují na počátku se stejným tématem 

odlišně, s postupujícími dny se seriózní deník blíží bulvárnímu pojetí. 

Nicméně bulvární deník Blesk spíše zdůrazňuje pozůstalé osoby a 

používá tedy téměř výlučně personalizaci  na rozdíl od Lidových 

novin. 



 

 

Abstract 

Diploma thesis “Comparison of Tabloid Trends in Czech Daily 

Tabloid Press Blesk and Aha! in the period of 2006-2012” focuses on 

tabloid trends of two Czech tabloids Blesk and Aha! in the period of 

2006-2012. One of the goals is to compare the degree of tabloidization 

in both daily press throughout time in respect of defined tabloid 

features. The study clarifies and defines tabloid features and how they 

change in time through quantitative content analysis. The quantitative 

part is completed with qualitative case study which compares the 

tabloid aspects in tabloid press Blesk and broadsheet Lidové noviny. 

The results of the analysis say that some tabloid trends, for the most 

part visualization, are more intense, on the other hand some 

presumptions are not confirmed, for example big titles or short texts in 

the articles. Czech tabloid daily press is characterized by dominance 

of home news and soft news, this proportion did not change through 

time. The results of case study about death of former president Václav 

Havel in 2011 indicate that Blesk and Lidové noviny refer about the 

same topic in a different way in the beginning. After a few days the 

way of referring about death of the former president is more similar in 

terms of tabloid trends. However, tabloid press Blesk is more 

concentrated on the bereaved and uses almost exclusively 

personalization in comparison with Lidové noviny. 
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Úvod  

Bulvarizace není zdaleka novým fenoménem. Tendence 

k bulvarizaci médií můžeme pozorovat v tisku již od 19. století. 

V českém prostředí se však o bulvarizaci mluví především po roce 

1989, kdy došlo k jejímu nebývalému rozmachu. Jak podotýká 

Barbora Osvaldová, bulvarizace je daní za svobodu tisku a 

vyjadřování, proto si na ni lidé stěžují ve všech demokratických 

zemích (Osvaldová 2004).  

Tendence k bulvarizování obsahů, ani bulvární média však 

nelze vnímat jednoznačně pejorativně. Například John Fiske považuje 

bulvární média za lidovou opozici k  dominantnímu řádu. Vnímá je 

jako tisk, který se snaží přiblížit svým jazykem a obsahem běžnému 

konzumentovi. Naopak tvrdí, že zpravodajské praktiky seriózního 

tisku posilují výsadní postavení elit (Fiske 1992 : 49-50). Jak ovšem 

shrnuje Tomáš Trampota, snaha získat co nejširší čtenářské publikum 

vedoucí k bulvarizaci často zapříčiňuje, že novináři upřednostňují 

zajímavé příběhy před těmi důležitými (Trampota 2006 : 162).  

Bulvární média bývají nejčastěji posuzována s  ohledem na tzv. 

„seriózní“ tisk, který je považovaný za všeobecně platnou normu. 

Bulvarizace těchto tradičně „seriózních“ médií je tak chápána spíše 

negativně. Ani z analytického hlediska nelze tento jev považovat za 

dostatečně ukotvený a jednotně definovaný. Většina studií doposud 

věnovala pozornost z velké části jenom bulvarizaci tzv. seriózních 

médií
1
 samotných nebo ve srovnání s bulvárním tiskem, aniž by se 

zabývala výlučně otázkou bulvárních trendů pouze v bulvárním 

médiu
2
. Neboť jak zdůrazňuje Rodrigo Uribe a Barrie Gunter ve své 

                                                 
1
 Seriózní noviny lze definovat jako velkoformátové noviny (large format newspapers), 

které jdou do hloubky problému a jsou jazykově na vysoké úrovni. Zpravodajství zahrnuje 

domácí a mezinárodní události, politiku a byznys, přičemž opomíjí zprávy o známých 

osobnostech a vyhýbá se neověřeným informacím a drbům (Malovic – Vilovic 2004 : 1-2). 
2
 Například studie Obituary for newspapers? Tracking the tabloid (Rowe 2011), 

Tabloidization of news : A Comparative Analysis Anglo-American and German Press 
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studii, bulvarizaci nelze považovat za statický a neměnný koncept. 

Výzkum Uribeho a Guntera dokázal, že některé bulvární znaky se 

v průběhu času mění a z toho důvodu musí být tento fenomén neustále 

revidován. Nejlépe se tento jev zkoumá na samotných bulvárních 

médiích, která mohou z hlediska bulvarizačních trendů a míry 

bulvarizace vykazovat změny v čase (Uribe, Gunter 2004 : 397-401). 

Bulvár je přirozenou součástí české mediální scény. Jedná se 

tradičně o nejčtenější a nejsledovanější média, a proto bych jim ve své 

diplomové práci chtěla věnovat prostor, stejně jako procesu 

bulvarizace, který se odráží taktéž právě v  obsahu a formě bulvárního 

tisku. Bulvarizování obsahů v seriózních médiích byla věnována řada 

vědeckých prací, avšak já bych se chtěla soustředit především na  

samotná bulvární média, časový vývoj trendů obsahových a 

formálních, které jsou zahraničními studiemi považovány za bulvární. 

Pro ucelenější obraz bulvárních rysů jsem se rozhodla také  v závěru 

srovnat zobrazování konkrétní vybrané události u zástupce seriózního 

a bulvárního tisku.  

Tato práce si klade za cíl objasnit bulvární trendy, potažmo 

proces bulvarizace u dvou bulvárních deníků, Blesk a Aha!, na území 

České republiky a zmapovat tak časové trendy, které tyto dva deníky 

doprovázejí od roku 2006 do roku 2012. Jedním z   úkolů je srovnat 

bulvární tendence obou celostátních deníků podle definovaných 

charakteristik bulvarizace na základě tří vybraných zahraničních 

studií, které pracují s několika aspekty. S pomocí kvantitativní 

obsahové analýzy bude práce srovnávat míru bulvarizace obou deníků 

a jakým směrem se vyvíjejí, tedy jaké bulvární trendy v čase můžeme 

v Blesku i Aha! vysledovat. Výzkum bude na závěr doplněn 

kvalitativní studií. Případová studie bude zaměřena na konkrétní 

                                                                                                                            
Journalism (Esser 1999), The tabloidisation of the Czech daily press in Making Democracy 

in 20 Years, Media and Politics in Central and Eastern Europe (Tramopota, Končelík 

2011), Tabloidization Trends in German and Austrian Newspapers in the Context of 

National Market Structures (Starková, Maginová 2012) a jiné 
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případ události, na které lze demonstrovat některé aspekty bulvárního 

pojetí témat v čase, pro srovnání bude vybrán jeden bulvární deník a 

jeden seriózní. 

Následující práce se odchyluje od schválených tezí ve dvou 

bodech. V průběhu práce jsem se rozhodla nezabývat se otázkou, zda 

se změnila míra bulvárnosti Blesku před a po vstupu deníku Aha! na 

trh. Metoda kvantitativní obsahové analýzy neumí dát odpověď na to, 

zda případné změny nebo stabilita bulvárních prvků v Blesku 

představují reakci na příchod konkurenta na trh nebo se jedná o zcela 

jiné vlivy. Očekávala bych tak kauzalitu, kterou nelze tímto způsobem 

předpovědět.  

Praktická část pak vychází z řady zahraničních studií, nikoliv 

však přímo z avizované diplomové práce Radky Dokulilové a to 

z důvodu, že by následný výzkum byl jednostranně zaměřený a 

pracoval by téměř výlučně jenom s  četností obsahových kritérií. 

Vlastní výzkum jsem se v průběhu práce rozhodla zaměřit ve větší 

míře na vizuální prvky. Nicméně vycházím z řady autorů, které Radka 

Dokulilová také využila. 
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1. Vymezení pojmů bulvár, tabloid a bulvarizace 

  Vzhledem k tématu diplomové práce je potřeba nejprve objasnit 

termín bulvár, bulvarizace, popřípadě v anglickém prostředí používaný 

termín tabloid. Tyto pojmy jsou často zaměňovány. Na tomto místě se 

tedy budu věnovat definici těchto užívaných termínů v  rámci tématu 

bulvárních trendů, kterým se věnuje tato práce. 

1. 1. Bulvár 

Bulvár nebo-li tisk bulvární pochází z francouzského slova 

„boulevard“, v překladu ulice. Irena Reifová doslova popisuje ve 

Slovníku mediální komunikace bulvární tisk následovně:  

„Kategorie tisku odvozená od formy distribuce pouličním 

prodejem (kolportáží, na rozdíl od distribuce odběratelům na základě 

předplatného). Pojem pochází z francouzské tradice tisku 

prodávaného od druhé poloviny třicátých let 19. století na bulvárech. 

(…) Pouliční způsob prodeje a zaměření na cílovou skupinu 

vyžadovaly postupně, podmíněny technologickým rozvojem, i novou 

grafickou úpravu – nápadné titulky, velké ilustrace, později fotografie, 

popřípadě barevné odlišení papíru, ještě později i barevný tisk.“ 

(Reifová 2004 : 287) 

Podle Barbory Osvaldové a Jana Halady lze bulvár vnímat jako 

masový tisk. V českém prostředí se pro něj ujal název bulvár a již od 

počátku 19. století byl charakterizován pouličním prodejem. Bulvární 

noviny byly laciné a masově dostupné, přičemž jejich obsah byl 

srozumitelný pro každého. Termínem bulvární jsou označovány 

obecně i jakákoliv neseriózní média, která přináší neověřené 

informace, jež nenutí k zamyšlení, ale k prosté konzumaci. 

Specializuje se na senzace a využívá poměrně omezenou slovní 

zásobu. Bulvár také využívá jako nejdůležitější zprávy skandály a 

neštěstí. Postupně se vžilo pro označení neseriózního tisku a 
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pokleslého typu novin právě slovo bulvár. (Osvaldová, Halada 2007 : 

34-35).  

Karel Hvížďala podotýká, že bulvár hraje ve společnosti jistou 

nezastupitelnou sociální a ekonomickou roli a lze jej poznat podle 

několika znaků. Zaprvé, bulvár v zahraničí se prodává na ulicích 

prostřednictvím kamelotů a zadruhé jeho prodaný náklad je mnohem 

větší než náklad seriózního tisku. Bulvární noviny přicházejí vždy 

s výraznými titulky, fotografiemi a krátkými texty, které jsou 

emocionální a psané jednoduchým jazykem. Dalším znakem bulváru je 

narušování soukromé sféry většinou veřejně známých osob (uvádění 

skandálních fotografií apod.). Bulvár nepracuje s  informacemi ani 

kontextem, nýbrž s aktualitou a napětím, neboť přenos emocí je 

v tomto případě mnohem podstatnější než přenos informací (Hvížďala 

2011 : 79-81). 

Colin Sparks hovoří o bulváru jako nejednoznačném termínu, 

který představuje něco jiného v případě audiovizuálních médií a 

v případě tisku. V rámci tištěných médií lze bulvár definovat jako 

trend charakteristický dvěma rysy. Zaprvé tím, že se jen velmi málo 

věnuje politickým, ekonomickým a společenským problémům a 

zadruhé tím, že se soustředí na soukromí obyčejných a slavných lidí. 

Bulvární média preferují důraz na „soukromé“ a seriózní média jako 

opozitum k bulváru volí „veřejnost“ (Sparks, Tulloch 2000 : 10-12). 

1. 2 Tabloid 

Anglický výraz tabloid není úplným synonymem k českému 

bulváru. Irena Reifová popisuje pojem „tabloid“ jako „ noviny malého 

formátu (přibližně 300 x 400 mm).“ Tabloid se začal prosazovat na 

počátku první světové války v USA a Anglii. Obsahově se blíží 

k senzačnímu, skandálnímu pojetí žurnalistiky (Reifová 2004 : 257).  

Bulvárním titulům v angličtině se říká sensational press, yellow 

press nebo tabloid press. Slovo „tabloid“ zdůrazňuje, jakým způsobem 
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ve zhuštěné podobě noviny prezentují svůj obsah příjemcům. Výrazem 

„tabloid“ byla v minulosti míněna ochranná známka kondenzovaných 

léků, odtud tedy takový název (Osvaldová 2004). 

1. 3 Bulvarizace 

Termín bulvarizace označuje určitý proces, který se dlouhodobě 

v médiích projevuje. Jak podotýká Rodrigo Uribe a Barrie Gunter, 

bulvarizace odkazuje ke změnám kvality a charakteru informací 

v médiích. Shodují se na tom, že bulvarizaci lze charakterizovat 

důrazem na témata soukromí a soft news, podstatným rysem jsou také 

změny ve způsobu práce novináře (Uribe, Gunter 2004 : 388). 

O bulvarizaci hovoří Karel Hvížďala jako o fenoménu, kdy se 

standardní noviny začínají přibližovat bulváru. Nejvíce tento trend 

podle něj zpočátku postihl středoevropské země, v  nichž neexistovala 

tradice prestižních novin. Ovšem po třetí mediální krizi roku 2008 se 

bulvarizace týká již prakticky všech médií. Na základě těchto změn 

mediální krajiny vznikl nový novinový formát pop-noviny. Tedy „… 

pop-noviny, které se tváří jako prestižní noviny, ale míra 

zjednodušení, titulky, velikost fotografií a jazyk, stejně jako míchání 

informací s dráždivými příběhy je již zřetelně přibližuje bulváru.“  

(Hvížďala 2011 : 81-82). 

Frank Esser chápe bulvarizaci jako proces fungující na mikro a 

makroúrovni. Na mikroúrovni může být bulvarizace chápána jako 

mediální fenomén týkající se novin a dalších formátů, které jsou 

řízeny čtenářskými preferencemi a komerčními požadavky. Oproti 

tomu na makroúrovni lze bulvarizaci vnímat jako sociální fenomén 

symbolizující změny ve struktuře společnosti (méně pozornosti se 

věnuje vzdělání a více politickému marketingu). Bulvarizaci můžeme 

vnímat jednoduše jako úpadek hard news a rozmach skandálních 
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informací, sexu a infotainmentu
3
. Označení „tabloidization“ je 

poměrně novým označením, které se poprvé objevuje v americkém 

slovníku teprve v roce 1991 (Esser 1999 : 291-293). 

Bulvarizace může značit určité změny v pojetí žurnalistiky. 

Tomáš Trampota píše, že bulvarizace představuje nové koncepty 

zpravodajských hodnot, jde například o důraz na negativitu, 

personalizaci příběhů, odlišné pojetí elit a elitních národů. Bulvární 

deníky obvykle dávají přednost domácím zprávám, tím tedy 

upřednostňují i národ sám o sobě (Trampota 2010 : 19). 

Trend bulvarizace může mít dvě příčiny, jak uvádí Birgit 

Starková a Melanie Maginová. Tento proces může být reakcí na 

ekonomický tlak ze strany inzerentů a investorů, kteří považují 

bulvarizaci za způsob, jak dosáhnout vyššího zisku.  Anebo se jedná o 

dlouhodobý proces přizpůsobování tištěných novin vizuálnímu médiu 

televize a jde tak o konkurenční boj mezi různými druhy médií 

(Starková, Maginová 2012 : 5). 

 Jednu z prvních analýz fenoménu bulvarizace na americkém 

území provedl Howard Kurtz na počátku devadesátých let. Popisoval 

bulvarizaci amerických médií jako plošný úpadek žurnalistických 

norem, zvýšení počtu soft news ve srovnání s  hard news a jiný přístup 

k posuzování veřejných osob (Kurtz 1993 : 143-147). 

Karel Hvížďala charakterizuje několik zvláštností české 

mediální krajiny. Jednou z nich je fakt, že noviny pracují s napětím a 

vzrušením, které začíná mít v médiích větší váhu než kontext a 

informace. Lze předpokládat, že Karel Hvížďala hovoří o bulvarizaci, 

když podotýká, že zábava má navrch nad informacemi a díky tomu 

                                                 
3
Termín infotainment vznikl spojením anglických slov information a entertainment. 

„Označuje využívání prvků zábavy ve zpravodajství, například nejrůznějších aranžovaných 

či hereckých projevů v televizním zpravodajství (subjektivní kamera, pohyb reportéra, 

činnost ilustrující téma zprávy, animace apod.).“ (Reifová 2004 : 88). 
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ztrácejí tradiční noviny svoji kontrolní a informační funkci. Novináři 

se podle něj vyhýbají podstatným tématům. Doslova píše: 

„V důsledku to znamená, že místo abychom se v  novinách 

zabývali systémem, který umožňuje nezákonné obohacování, píšeme 

jen o tom, kdo v jaké vile bydlí a kde a za kolik si koupil byt. To je 

přesně to, co si zloději přejí.“ (Hvížďala 2003 : 171). 

Barbora Osvaldová charakterizuje bulvarizaci  jako důraz na 

příběhy, v nichž hrají hlavní roli známé osobnosti a celebrity, ale i 

jako preferenci kuriózních či negativních událostí.  Přednost získávají 

kriminální příběhy, sex a politická témata prezentována zábavnou 

formou přístupnou masovému čtenáři. Jazyk je jednoduchý a 

hovorový, užívá krátkých textů a jednoduchou větnou skladbu. 

Bulvární noviny mívají vysoké náklady a nižší prodejní cenu, také 

z toho důvodu se v Čechách po první světové válce tomuto tisku říkalo 

šestákový podle nejmenší mince, za níž se dal pořídit (Osvaldová 

2004). 

Jak podotýká Tomáš Trampota, bulvarizace znamená klást 

důraz na soukromý život aktérů a na takzvané soft news, lehčí 

příběhy. Trend bulvarizace se projevuje jak v  rozsahu a obsahu zpráv, 

tak i na úrovni práce novinářů, kteří se již nesnaží vytvářet a zevrubně 

analyzovat zpravodajský materiál, ale věnují pozornost spíše 

skandálním a šokujícím informacím. Následkem toho se mohou 

odchylovat od popisu reality a dávat přednost atraktivnějšímu 

příběhům. Bulvarizaci zpráv lze v tomto smyslu vnímat spíše jako 

kulturní výraz vývoje demokracie, která tak vyhovuje zájmům 

masového publika. Tehdy se jedná o tržně řízenou žurnalistiku, jež se 

věnuje takovým tématům, aby si díky nim udržela pozornost u co 

největšího vzorku potenciálních příjemců (Trampota 2006 : 159-161). 

Podobně popisné výrazy jako „tržně řízená žurnalistika“ 

používají také další zahraniční mediální teoretici. Například Bob 
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Franklin zmiňuje, že zpravodajská média se stávají součástí zábavního 

průmyslu a vytváří příběhy, které veřejnost zajímají, ale nejsou přímo 

ve veřejném zájmu. Bulvarizace obsahů vede k obavám, že nebudou 

seriózní a bulvární noviny k rozeznání a to může vést k takzvanému 

efektu „dumbing down“
4
 (Franklin a kol. 2005 : 259). 

K bulvarizaci však v akademické obci neexistují pouze 

negativní postoje, jak již bylo řečeno v  úvodu
5
. John Langer obhajuje 

pozici bulvárního zpravodajství, zprávy o soukromí známých 

osobností a katastrofách podle něj zaujímají přirozenou pozici ve 

společnosti. V těchto typech zpráv se objevuje prvek každodenního 

života (the world of everyday life), čímž si tyto příspěvky získávají 

pozornost. Jako příklad uvádí zprávy, které informují o běžných 

pochybnostech celebrity nebo zprávy o vypuknutí požáru, který začal 

v řadovém domě (Langer 1997 : 30). 

2. Kořeny vzniku bulvarizace 

Tendence k bulvarizování mediálních obsahů se objevovala již 

v 19. století. Za významného činitele změn v  přístupu k mediálním 

obsahům považoval Neil Postman telegraf, který podle něj  informace 

dekontextualizoval. Nehovoří přímo o bulvarizaci, ale spíše televizní 

kultuře a věku zábavy, který může souviset s určitou mírou 

bulvarizování médií. Je potřeba brát na zřetel, že Neil Postman 

publikoval svou kritiku v polovině osmdesátých let, v období 

rozmachu televizní kultury. 

Neil Postman v souvislosti s nástupem infotainmentu hovoří o 

proměnách hodnoty informace, věku zábavy a rozkladu veřejné 

komunikace v 19. století. Zdůrazňuje období nástupu televizní kultury, 

                                                 
4
 Efekt dumbing down je popisován jako poskytování nenáročných zpráv namísto 

kvalitního zpravodajství (Franklin a kol. 2005 : 66). Jan Křeček popisuje efekt dumbing 

down jako koncept, který se dotýká jak kvality obsahu, tak také účinků na publikum a 

překládá jej jako „zhloupnutí“ (Křeček 2013 : 124). 
5
 John Fiske tvrdí, že bulvární média se staví do opozice k dominantním interpretacím elit, 

jsou jejich lidovým oponentem (Fiske 1992 : 49-50). 
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která podle něj značně ovlivnila vnímání informací a formy jejich 

podávání, které se silně zjednodušily. Podle Neila Postmana zásadní 

změnu způsobil nejprve telegraf v polovině 19. století. Ten proměnil 

informaci ve zboží za výrazného přispění tisku. Proměnu hodnoty 

informace zapříčinily již americké masové plátky, které ve třicátých 

letech 19. století vycházely ještě před vznikem telegrafu (Postman 

2010 : 61-81). 

„Šestákové masové plátky, jež se objevily krátce před 

telegrafem ve třicátých letech, jako první zahájily proces, jímž byla 

bezvýznamnost povýšena na informaci. Listy jako The New York Sun 

Benjamina Daye nebo The New York Herald Jamese Bennetta se 

odvrátily od tradice, která velela, aby zpráva byla podloženým 

politickým (třebas tendenčním) názorem nebo užitečnou obchodní 

informací, a zaplnily své stránky výčty senzačních událostí 

dotýkajících se nejčastěji sexu a zločinu (...). Pojednávaly o lokalitách 

a o lidech z okruhu vlastní zkušenosti čtenářů a nebyly vždycky vázány 

na daný časový okamžik. (...) Jejich síla uchvacovat čtenáře 

nespočívala ani tak v jejich kalibru jako spíše  v nadčasovosti a 

obecné platnosti.“ (Postman 2010 : 84-85). 

Telegraf vytvořil dekontextualizovanou informaci, prosperita 

novin se začala odvíjet od toho, v jakém množství, z jaké dálky a 

jakou rychlostí přišly. Následkem toho se čtenářská pozornost začala 

tříštit, neboť telegraf sice informace přenášel, ale nedokázal je již 

analyzovat a publiku vysvětlovat. Zpráva obvykle neměla nejmenší 

spojitost s předchozími ani následujícími zprávami (Pos tman 2010 : 

32-88): 

„Telegraf zavedl druh veřejné rozpravy, jejíž forma se 

vyznačovala udivujícími pravidly: její jazyk byl jazykem novinových 

titulků: senzacechtivý, útržkovitý, neosobní. Zprávy nabyly podoby 

sloganů, jež se daly snadno zapamatovat a ještě snadněji 

zapomenout.“ (Postman 2010 : 88). 
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3. Projevy a znaky bulvarizace 

Jak se shodují Birgit Starková a Melanie Maginová, bulvarizace 

nepředstavuje jednoznačný koncept a definicí je mnoho. Tyto definice 

však spojuje předpoklad, že jiné mediální typy (seriózní média) 

přebírají rysy bulvární žurnalistiky, a tudíž se samy stávají 

bulvárnějšími (Maginová, Starková 2012 : 5).  

Znaky bulvarizace mohou být součástí širších společenských 

změn. Například nárůst množství soft news může znamenat posun 

k uspokojení potřeb veřejnosti a také může představovat určitou 

redefinici funkcí starých médií, která reagují na počínající dominanci 

médií nových. Bulvarizace ve smyslu stále zintenzivňující se 

vizualizace může být reakcí na stále vizuálnější formy komunikace. A 

pokud jde o změnu ve stylu oslovení (otázka personalizace zpráv), 

může jít o společenský přesun od socialistického kolektivismu ke 

kapitalistické individualitě (Trampota 2010 : 20). 

Bulvární obsah se projevuje na mnoha úrovních vycházejících 

z teoretických východisek této práce, podle kterých jej lze rozeznat. 

Jedná se o úroveň textovou (infotainment, homogenizace obsahů, 

preference soft news před hard news, výběr témat, preference 

domácích zpráv) a vizuální (větší prostor věnovaný fotografiím, velké 

titulky, kratší texty). 

3. 1 Úroveň textová 

3. 1. 1 Infotainment 

Průvodním rysem bulvarizování obsahů je infotainment, 

tendence prezentovat informace zábavnou formou. V  tištěných 

médiích se proto využívají fotografie, na nichž jsou aktéři například 

v úsměvné situaci. Namísto zdůraznění podstaty dané zprávy se dává 

větší prostor doplňujícím a kuriózním detailům příběhu. Do popředí se 

vždy dostává zajímavá informace, která se tak stává i důležitou. Cílem 
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není informovat o podstatě problému nebo události, ale zaujmout a 

zabavit čtenářské publikum (Trampota 2006 : 161-162). 

3. 1. 2 Homogenizace obsahu 

Bulvarizace je plodem konkurenčního boje mezi médii, která se 

snaží získat co nejvíce čtenářů. Konkurenční média se vzájemně 

sledují a kontrolují, jaké události prezentují a jakým způsobem je 

zpracovávají. Vzniká tak kompetitivní étos, který vyúsťuje 

k homogenizaci nabídky médií. Média se snaží vzájemně 

přizpůsobovat obsah a tím se mění i vnímání toho, co lze a co  nelze 

považovat za zprávu. Zestejňování obsahů se tak stává dalším 

průvodním znakem bulvarizace (Trampota 2006 : 161-162). 

3. 1. 3 Preference domácích zpráv 

Jedním ze znaků bulvarizace je upřednostňování jiných témat, 

především i jejich lokace. Ve své analýze britských bulvárních médií 

využívají Rodrigo Uribe a Barrie Gunter typologii domácích a 

zahraničních zpráv, přičemž dominance domácích příspěvků nad 

zahraničními je chápána jako rys bulvárních médií (Uribe, Gunter 

2004 : 388-393). 

3. 1. 4 Preference soft news 

Často využívanou typologií zpráv v médiích je rozdělení na soft 

a hard news. Tato dichotomie se ve studiích využívá k  demonstraci 

zintenzivňujícího infotainmentu a bulvarizace a naznačuje to změnu 

ve způsobu předkládání zpráv. Problematická je ovšem definice těchto 

typů zpráv, neboť zde neexistuje jednoznačná shoda a oba termíny 

jsou souhrnem mnoha atributů, které jim vědci přisoudili (Reinemann 

a kol. 2012 : 223-228). 

Ve studii Rodriga Uribeho a Barrieho Guntera je jedním 

z charakteristických rysů bulvarizace větší počet soft news 

v porovnání s hard news. Za soft news byly v této studii považovány 
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sportovní zprávy, zábavné a kriminální zprávy, informace ze 

showbusinessu, zprávy o královské rodině a tzv. human interest stories 

– zprávy zaměřené na pohnuté lidské osudy (Uribe, Gunter 2004 : 

390).  

Gaye Tuchmanová popisuje soft news jako doplňující zprávy 

nebo tzv. human interest stories. Soft news představují zajímavosti, 

oproti tomu hard news jsou charakterizované jako zprávy, které se 

zabývají důležitými tématy.
6
 Hard news referují o záležitostech, o 

nichž by měl být spraven každý informovaný občan, soft news se 

zaměřují spíše na běžný život člověka a nejsou nutně aktuální jako 

hard news. Hard news zahrnují jak naplánované (například diskuze o 

zákoně), tak i nečekané události (například požár). Soft news mohou 

být jejich doplněním nebo může jít o zprávy referující o každodenním 

životě lidí (Tuchman 1978 : 47-52). 

Nárůst množství soft news může znamenat posun k  uspokojení 

potřeb veřejnosti a také může představovat určitou redefinici funkcí 

starých médií, která reagují na počínající dominanci médií nových 

(Trampota 2010 : 20). 

3. 1. 5 Výběr témat 

Bulvární tisk se do značné míry liší od seriózního především 

výběrem témat. Jak podotýká Rodrigo Uribe a Barrie Gunter, kteří 

vycházejí z definice bulvarizace zpravodajství od McLachlana a 

Goldinga (2000), věnují se v menší míře závažnějším zprávám, tzv. 

„hard news“ a zahraničnímu zpravodajství (Uribe, Gunter 2004 : 388). 

Bulvární média se méně věnují politickým zprávám, ačkoliv politikou 

se v případech například politických afér a skandálů zabývají. Podle 

Beka dokonce například německý Bild popularizuje politiku pro masy 

a zpřístupňuje ji pro většinového čtenáře (Bek 2004 : 372).  

                                                 
6
 „Hard news concerns important matters and soft news, interesting matters.“ (Tuchman 

1978 : 48) 
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3. 1. 6 Personalizace zpráv 

Z hlediska stylu uchopení zpráv se v  bulvarizovaných obsazích 

projevuje personalizace zpráv. Důraz se klade na příběh konkrétního 

jedince (Trampota 2006 : 160). Ve studii Uribeho a Guntera 

představuje personalizace doslova prezentaci veřejných činitelů 

(politik, celebrita nebo podnikatel) jako soukromých osob a je 

považována za bulvární rys (Uribe, Gunter 2004 : 390).  

3. 1. 7 Jednodušší jazyk – forma oslovení 

Bulvární texty jsou podle Shelly McLachlanové a Petera 

Goldinga jednodušší z hlediska používané slovní zásoby a syntaxe. 

Vztah mezi čtenářem a autorem textu je spíše neformálního charakteru 

a nese se v žoviálním duchu. Tento styl je uvolněním od 

převládajícího společenského řádu a jde o nejzřetelnější rys 

bulvárního tisku (McLachlan – Golding 2000 : 76-77). Každá strana 

deníku obvykle obsahuje jenom jednu či dvě hlavní zprávy a zbytek 

strany krátké příspěvky a především inzerci. Texty se podobají 

hovorové mluvě a bývají expresivní. Články využívají hodně 

vykřičníky, otazníky a citoslovce. Věty jsou krátké a srozumitelné, 

aby čtenář neměl problém s jejich pochopením (Metyková – 

Waschková Císarová 2009 : 727). 

3. 2 Úroveň vizuální 

Podstatným bulvarizačním rysem je zvýšená vizualizace 

článků, ať už v bulvarizovaných médiích nebo přímo v  médiích 

bulvárních. Vizuální úroveň je také jedním z hlavních pilířů mé 

následné analýzy bulvárních deníků, kde budu zkoumat, jak velké jsou 

nadpisy, text a vizuální prvky v poměru k velikosti článků. 

Z grafického a vizuálního hlediska je na stránkách 

bulvarizovaného tištěného zpravodajství věnováno méně místa textu a 
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více prostoru vizuálním prvkům, například titulkům, fotografiím a 

grafům (Uribe, Gunter 2004 : 390).  

V rámci tištěných médií kategorizují Birgit Starková a Melanie 

Maginová indikátory bulvárnosti na úroveň obsahovou,  stylistickou a 

tzv. formální, kterou charakterizují vizuální elementy, tedy velké 

množství obrázků, důležitým prvkem jsou intenzivní barvy, větší 

nadpisy a kratší články. Cílem je podle nich přitáhnout pozornost 

potenciálního kupce/konzumenta (Starková, Maginová 2012 : 6-7). 

Trend vizualizace na poli tištěných médií má podle Görana 

Djupsunda a Toma Carlsona dva důvody. Prvním je, že noviny se 

snaží maximalizovat počet svých čtenářů. Vizualizace je v  době 

přebytku informací a snížené pozornosti publika důležitým nástrojem, 

který dokáže udržet zájem veřejnosti. Čtenáři jsou vizuálně 

orientovaní a přichází do styku více s televizí, proto je vizualizované 

strany mohou více zaujmout. Druhým důvodem pro vizualizaci může 

být šíření původně amerického novinového trendu. Vydavatelé novin 

začali využívat nový koncept designu a estetiky, vytváření vysoce 

vizualizovaných stránek novin může být novou cestou, jak prezentovat 

grafické schopnosti a talent pro tvorbu nových trendů v  této oblasti. 

Důležitým aspektem vizualizace zůstává i fakt, že fotografie vzbouzí 

ve čtenářích více emocí (Djupsund, Carlson 1998 : 102-103). 

Redaktoři se podle Stjepana Malovice zřejmě inspirovali 

reklamními slogany, když začali vytvářet krátké a úderné titulky 

článků. Vše je řečeno jasně a najednou. Titulky a doprovodné 

fotografie nebo obrázky se staly zprávou samotnou, přičemž čtenář 

získá pocit, že text nemusí číst (Malovic – Vilovic 2004 : 5). Jak 

podotýká Neil Postman, fotografie vytváří jakési zdání o kontextu a 

vytváří tak spíše pseudokontext. Ten dodává ve skutečnosti 

bezvýznamným a roztříštěným informacím v  bulvárním médiu zdání 

použitelnosti (Postman 2010 : 94). 
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4. Charakteristika českého bulváru 

V praktické části práce se budu věnovat analýze českých 

bulvárních deníků, proto jsem se rozhodla věnovat kapitolu českému 

bulvárnímu prostředí. V tomto oddílu se budu zabývat charakteristikou 

českého bulváru do roku 1989 a v devadesátých letech. 

Karel Hvížďala shrnuje bulvární prostředí České republiky, 

která podle něj patří do geokulturního prostoru vklíněného do 

Německa a Rakouska, a liší se svou tradicí bulváru od jiných 

evropských zemí, například od Anglie, v níž se bulvár více zajímá o 

soukromí politiků nebo Itálie, kde bulvární deníky neexistují. Značný 

vliv na vývoj českého bulváru měl historický vývoj v čele s nacismem 

z let 1933-1945, kdy nebyly přípustné žádné neoficiální informace ani 

fotografie. O dlouholeté potlačení vývoje bulvárního tisku na českém 

území se zasloužil také a především komunismus. 

Bulvár v našem geokulturním prostředí nese pět strukturálních 

znaků, které odpovídají sociálním funkcím ve společnosti:  

1. Jednoduchou formou seznamují lidi, kteří příliš nečtou, 

s politickým děním.  

2. Poskytují zdarma sociální servis těm, kteří nemají dostatek 

finančních prostředků na právníky.  

3. Zavádějí kult úspěšnosti mezi širším obyvatelstvem.  

4. Uspokojují potřebu po krvi a sexu. 

5. Nejlépe redakčně zpracovávají sportovní rubriku, která 

většinou zabírá až polovinu rozsahu bulvárních novin 

(Hvížďala 2005 : 213-214). 

Mezi hlavní rozlišující aspekty bulváru v mediálních systémech 

patří formát novin, jejich cena, způsob distribuce, společenské 

postavení čtenářů, využívání kulturních kódů, politický paralelismus, 

pozice na trhu, profesní normy a zpravodajské hodnoty. V  případě 

formátu ovšem nejsou české bulvární deníky na první pohled rozdílné 
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ve srovnání s ostatním polo-seriózním a seriózním tiskem v zemi.  

Ceny se ale v případě bulvárních a seriózních deníků liší, nejčtenější 

Blesk je nejlevnějším deníkem od začátku svého působení
7
. 

Společenská stratifikace čtenářů českých deníků není tak intenzivní, 

ačkoliv některé korelace mezi ekonomickým statutem a bulvárními 

čtenáři existují. To souvisí, jak již bylo řečeno, s  tradičně nižší cenou 

českých bulvárních deníků v porovnání s deníky seriózními 

(Trampota, Končelík 2011 : 291).           

4. 1 Český bulvár do roku 1989 

Pro uvedení do kontextu českého bulvárního tisku v  této 

podkapitole se chci krátce zaměřit na situaci a počátky vydávání 

bulvárních titulů ve vydavatelství Tempo, které působilo ve dvacátých 

letech 20. století v českém prostředí. K této příležitosti jsem využila 

jako zdroj mj. Milenu Beránkovou, která popisuje situaci dvacátých 

let na českém území v díle z konce osmdesátých let, tedy ve 

specifickém dobovém kontextu. 

Kořeny českého bulváru lze najít již v meziválečném období, 

kdy si upevňovala česká buržoazie svou mocenskou pozici  a snažila se 

vytvořit silný tisk, který by sloužil jejím účelům. Cílem bylo, aby tisk 

přinášel co největší zisky. Již za první republiky ovládal českou 

společnost konkurenční boj o přízeň čtenářů mezi tiskovými koncerny 

a politickými stranami. Tištěné noviny se cenově podbízely nebo 

zveličovaly náklad listu, aby přilákaly nové inzerenty (Beránková a 

kol. 1988 : 55-57). Významným zástupcem a symbolem českého 

bulvárního tisku ve dvacátých letech 20. století byla vydavatelská 

společnost Tempo Jiřího Stříbrného. Stříbrný se do roku 1926 

angažoval v politice v rámci socialistické strany. Poté, co byl ze 

strany kvůli aférám vyloučen, používal svůj koncern proti svým 

                                                 
7
 V dubnu 2014 Blesk není nejlevnějším deníkem na trhu, například bulvární deník Aha! je 

ještě levnější. Blesk stojí 11 Kč a Aha! lze koupit za 9 Kč. 
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bývalým politickým odpůrcům, kteří údajně zapříčinili jeho nucený 

odchod z politiky (Končelík a kol. 2010: 52-53). 

Vydavatelství Tempo Jiřího Stříbrného publikovalo několik 

bulvárních titulů. Večerní list v roce 1927 a 1928, od roku 1928 

Polední list a v roce 1929 Expres společně se satirickým týdeníkem 

Šejdrem, který byl ale úředně zastaven v roce 1933 po nástupu fašismu 

v Německu. Bulvární tituly Stříbrného rozebíraly osobní tragédie, 

milostné aféry politiků a známých osobností a referovaly o brutálních 

kriminálních činech. Noviny pozbyly důvěryhodnosti, protože řada 

článků byla pouze osobní mstou a útokem Stříbrného proti bývalým 

politickým rivalům (Hvížďala 2011 : 82).  

Bulvár byl v českých zemích potlačen v období nacismu a 

následné totality. Všechny fotografie a neoficiální informace byly 

zakázány (Hvížďala 2005 : 213-214). K obnovení vývoje bulváru 

v Československu došlo až po roce 1989. 

4. 2 Proměna českých tištěných médií a bulvarizace 

po roce 1989 

Na tomto místě bych chtěla stručně shrnout  situaci tisku po 

roce 1989. Českou mediální krajinu ovlivnil nástup komercializace a 

v průběhu 90. let se začala formovat tržně orientovaná žurnalistika. 

Od roku 2000 byl v České republice také přijat zákon o vydávání 

periodického tisku. 

Jak popisují Monika Metyková a Lenka Washková Císařová, do 

roku 1989 byla média v Československu vlastněna a spravována 

státem. Po listopadové revoluci došlo k transformaci, nastala svoboda 

tisku a období cenzury definitivně skončilo.  Nezávislost médií však 

byla převážena jinými zájmy, především tržními tlaky, které začaly 

omezovat zdánlivou svobodu v tvorbě mediálních obsahů. 

Žurnalistické praktiky byly ovlivňovány spíše občanskými než 

profesními hodnotami a také tlaky zaměstnavatelů (Metyková – 
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Waschková Císařová 2009 : 727-731). Komercializace médií přišla do 

Čech v první polovině devadesátých let a byla doprovázena řadou 

dalších změn, jako je měnící se politická funkce médií a znovuzrození 

tržně orientované žurnalistiky. Nově se inzerce stává hlavním zdrojem 

financování novin (Volek 2009 : 40-41). Do mediálního sektoru 

pronikla komercializace vlivem příchodu nových komunikačních 

technologií a ekonomicko-kulturní globalizace, která proměnila i roli 

a pohled novinářů. Ti plní svoji tradiční roli interpreta a reportéra 

společenských problémů zároveň za pomoci nových komunikačních 

technologií. Nejsou však jenom v roli pozorovatele, ale podle Jaromíra 

Volka a Jana Jiráka plní také administrativní roli v rámci globální 

komunikace (Volek – Jirák 2008 : 359).  

Svoboda médií byla v ústavě zanesena brzy po roce 1989, avšak 

tiskové zákony s tím související nebyly  ještě v devadesátých letech 

minulého století přijaty. Zpočátku se totiž zákonodárci zabývali spíše 

elektronickými médii a někteří také byli toho názoru, že během 

transformace není potřeba vytvářet speciální zákony o tištěných 

médiích (Gulyás 2003 : 85-86). Teprve v únoru roku 2000 byl přijat 

Tiskový zákon 46/2000 Sb., který upravuje povinnosti a práva při 

vydávání periodického tisku, přičemž od jeho stanovení začal nést 

oficiálně plnou odpovědnost za obsah tištěného média právě jeho 

vydavatel (Köpplová a kol. 2003 : 435-436). O pár měsíců později 

téhož roku vznikla jako nový orgán UVDT
8
 Česká tisková rada, 

zároveň s ní i Tiskový kodex, který dnes již na stránkách Unie 

vydavatelů není k dohledání. V současných stanovách schválených 

v prosinci 2011 stojí, že Česká tisková rada  představuje samostatný 

                                                 
8
 UVDT je zkratkou Unie vydavatelů denního tisku a je dobrovolným sdružením 

podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů 

prostřednictvím internetu, viz Stanovy Unie vydavatelů. In: Stanovy Unie 

vydavatelů [online]. 2011 [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/stanovy-964.pdf. 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/stanovy-964.pdf
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orgán, jehož kompetence určuje Statut ČTR, který přijímá a může 

měnit jenom valná hromada Unie vydavatelů tisku .
9
 

Přechod k liberálnímu mediálnímu systému byl v České 

republice doprovázen procesy demokratizace, marketizace a 

komercializace. Média byla demokratizována, postupně se budovala 

svobodná a pluralistická média, která působí v tržním prostředí volné 

soutěže. Zároveň se z hlediska dlouhodobého vývoje musí média 

vyrovnat s tím, že se stávají součástí reklamního trhu. Nové podmínky 

na trhu se projevily zvýšením počtu vycházejících titulů, na vydávání 

se také podílelo více společností, začaly vznikat nové tržní segmenty a 

objevovaly se v Čechách nové zahraniční společnosti (Vojtěchovská 

2009 : 54). Noviny se v devadesátých letech stávají komoditou, média 

prodávají na trh produkt, který odpovídá poptávce (Osvaldová , 2004). 

České deníky se po převratu v roce 1989 změnily nejen 

z hlediska obsahu, ale i z hlediska grafického zpracování. Do té doby 

existovaly s výjimkou Blesku jenom černobílé deníky, které byly 

v devadesátých letech obohaceny o barevné víkendové přílohy. První 

barevný Magazín Lidových novin se dostal na stánky v  říjnu 1996, 

v roce 1997 již vycházela barevná příloha MF Dnes. Barevný přerod 

deníků byl dovršen až v roce 2001, počet stran deníků se téměř 

zdvojnásobil stejně jako jejich cena. Jak píše Šmíd: „Archivní výtisky 

novin a časopisů z roku 1995 ve srovnání s těmi dnešními připomínají 

chudé příbuzné. Na vzhledu českých médií se rozvíjející tržní 

ekonomika podepsala nesmazatelným způsobem“ (Šmíd 2005 : 25-26). 

 

 

                                                 
9
 Stanovy Unie vydavatelů. In: Stanovy Unie vydavatelů [online]. 2011 [cit. 2013-12-08]. 

Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/stanovy-964.pdf 
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4. 3 Bulvár po roce 1989 

Pokusy o uplatnění bulvárních deníků po roce 1989 popisuje 

Karel Hvížďala ve Vzpourách žurnalistiky. Na český trh se snažila 

proniknout řada titulů, avšak většina z  nich dříve nebo později zcela 

zanikla. 

Prvními bulvárními novinami v Čechách po Sametové revoluci 

byl deník Expres z roku 1991 a deník Blesk založený 13. dubna 1992 

pod záštitou švýcarského podnikatele Michaela Ringiera a podle vzoru 

deníku Blick. Blesk dodržoval švýcarsko-německé standardy bulváru. 

Zanedlouho po svém vzniku se stal nedílnou součástí českého 

mediálního prostředí a byl jen těžko přehlédnutelný. Zpočátku začínal 

Blesk na prodaných 412 000 kusů denně. 

Deník Expres byl v počátku devadesátých let jediným 

konkurentem Blesku. Expres založili z recese Ondřej Neff a Zdeněk 

Frýbort ve vydavatelství Práce. Protože Expres začal Blesku přebírat 

čtenáře, Ringier v polovině devadesátých let deník odkoupil a zastavil 

jeho vydávání. 

Na trh vstoupil další bulvární titul s názvem Super až v roce 

2001. Deník s podtitulem „noviny, které musíte mít“ vydávala 

společnost EPIC. Do deníku psalo jen velmi málo redaktorů, nebyla 

zde inzerce a noviny navíc nepřinášely zprávy z předchozího dne. 

Super se neskrýval svými sympatiemi k ODS ani firmám, které tento 

plátek podporovaly. V červenci 2002 bylo vydávání deníku Super 

ukončeno, podle odhadů na něm vydavatelé prodělali více než 100 

milionů korun. Podle názoru mediálních odborníků se jednalo o 

krátkodobý projekt před nadcházejícími volbami.  

Do historie českého bulváru se deník Super zapsal zveřejněním 

obnažených fotografií Petry Buzkové a dehonestujícími články o 

Libuši Šafránkové a Josefu Abrahámovi. Vydání s těmito aférami 
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dosáhly prodeje kolem 200 000 výtisků, v té době ovšem Blesk 

prodával denně přibližně 330 000 výtisků. 

Dalším bulvárním deníkem, který měl ambice konkurovat 

Blesku, byl Impuls. Na trh se dostal v roce 2003. Majitelé jej 

představovali jako informační bulvár, nicméně v redakci pracovalo 

pouze dvacet redaktorů a brzy byl plátek odsouzen k zániku. Po pěti 

měsících působení Impuls skončil se ztrátou až 300 milionů korun.  

V říjnu 2005 oživil bulvární scénu Večerník Praha, který 

vydávala společnost Vltava Labe Press. Později byl přejmenován na 

Šíp. Deník obsahoval hodně obrázků, měl poloviční rozsah ve 

srovnání s Bleskem, čítal 16 stran namísto 32, a používal 

emocionálnější titulky. Šíp začínal s nákladem 300 000 výtisků. 

Náklad Šípu časem klesal až na 42 000, vydavatel titul v roce 2009 

zrušil a začal vydávat Šíp plus jako nový bulvární týdeník. 

Pátým a dosud posledním konkurentem Blesku se stal  deník 

Aha! v roce 2006, který se zrodil z nedělníku Aha (ten vycházel od 

listopadu 2004). Z červnových údajů firmy ABC vyplývá, že Aha! 

prodávalo v průměru 126 000 výtisků denně a snažilo se vměstnat 

mezi populární Blesk a Mladou frontu Dnes. V  roce 2007 se Blesk 

zbavil konkurenta tím, že jej odkoupil Ringier. Koncem roku 2009 

náklad Blesku a Aha! čítal dohromady 525 000, zatímco pop-noviny 

MF Dnes, Lidové noviny a Právo měly dohromady náklad 433  000 

(Hvížďala 2011 : 82-85). 

5. Charakteristika zkoumaných bulvárních 

deníků 

Tato diplomová práce se zabývá popisem bulvárních trendů ve 

dvou celostátních bulvárních denících Blesk a Aha! ve vymezeném 

období. U analyzovaných deníků docházelo v  průběhu času ke 

změnám ve vlastnictví. V následujícím oddílu se budu věnovat 
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stručnému popisu vlastnických vztahů obou deníků a jejich základní 

charakteristice také co se týká čtenosti a vývoje prodaného nákladu. 

5. 1 Deník Blesk 

Bulvární deník Blesk se trvale dokázal na trhu mezi nově 

založenými deníky v devadesátých letech prosadit. Vydavatelství 

Ringier přeneslo do českého prostředí osvědčený koncept deníku 

Blick. Blesk tak v době svého vzniku předznamenával nástup budoucí 

komercializace tištěných médií (Končelík a kol. 2010 : 259 -260). 

Od roku 2002 se deník Blesk stal natrvalo nejprodávanějším 

deníkem na českém trhu. Podle posledních dat Media Projektu je 

Blesk nejčtenějším celostátním deníkem v České republice. Media 

projekt uvádí údaje o čtenosti Blesku, za první pololetí roku 2013 si 

otevřelo Blesk 1,17 milionu čtenářů na vydání. I v rámci příloh deníků 

zůstává nejčtenější Blesk magazín TV s 1,521 milionu čtenářů
10

. 

Deník Blesk spadá pod vydavatelství Ringier Axel Springer, 

byl tedy založen zahraničním vydavatelem  v roce 1992, tehdy ještě 

společností Ringier ČSFR. V roce 1993 po rozdělení Československa 

začalo vydavatelství působit jako Ringier ČR a tehdy začalo vydávat 

první nedělník na českém trhu Nedělní Blesk. V roce 2010 bylo 

vydavatelství přejmenováno na dnešní Ringier Axel Springer CZ.  

Deník Blesk vychází sedmkrát do týdne. V pátek je k němu 

k dispozici příloha Blesk magazín a vždy poslední středu v měsíci 

deník vychází s přílohou Blesk Reality&Bydlení. V sobotu vychází 

tematická příloha Blesk na víkend a v neděli rozšířené vydání Nedělní 

Blesk jako časopis. 

Současný šéfredaktor Blesku Radek Lain na stránkách 

vydavatelství o deníku říká: „Dříve se v prostorách naší redakce 

vařilo pivo Měšťan. Dnes tu vznikají články, fotky a videa, které 

                                                 
10

Media projekt. In: Unievydavatelu.cz [online]. 2013 [cit. 2013-11-10]. Dostupné 

z:http://www.unievydavatelu.cz/Upload/1133.pdf 

http://www.unievydavatelu.cz/Upload/1133.pdf
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informují, baví a provázejí tři miliony Čechů. Náš integrovaný 

newsroom je nástroj pro každodenní službu pro ohromnou část české 

veřejnosti. Máme komunikační sílu velké televize
11

.“ 

5. 2 Deník Aha! 

Deník Aha! je podle posledních výsledků Media projektu 

druhým nejčtenějším celostátním bulvárním deníkem v České 

republice. V rámci výzkumu čtenosti všech celostátních deníků je na 

čtvrtém místě za Bleskem, MF Dnes a Právem. Jako bulvární  tištěný 

deník je však na druhém místě a to se čteností 314 000 na vydání
12

. 

Titul Aha! vznikl v roce 2004 ve vydavatelství Ebika 

Sebastiana Pawlovského a vycházel nejprve jako nedělník. Jednalo se 

od počátku o bulvární titul, který měl konkurovat bulvárnímu Blesku.  

V roce 2006 se titul Aha! přeměnil v deník. Roku 2007 koupil deník 

Aha! Ringier ČR a tím jej zařadil po bok Blesku
13

.  

Podle Karla Hvížďaly měl původně  titul Aha! vyplnit prostor 

mezi Bleskem a Mladou frontou Dnes a začínal s  nákladem 250 000 

výtisků. Šéfredaktorem tehdy byl František Nachtigall, který záměr a 

poslání deníku popsal takto: „Nebudeme tisknout vulgarismy ani 

invektivy... Nechceme ukazovat obrázky za hranicí etiky... Vyvarujeme 

se titulků typu ‚Darino, oškubeme tvoji starou‘ nebo ‚Regina: Břitva 

mezi nohama‘.“ (Hvížďala 2011 : 84). 

Nákup konkurenčního deníku Aha! nebyl pro vydavatelství 

Ringier ničím výjimečným. Již v roce 1996 koupila společnost deník 

Expres, který v té době Blesku konkuroval. Po odkoupení Aha! roku 

                                                 
11

Ringier Axel Springer CZ [online]. 2011 [cit. 2013-11-20]. Dostupné 

z: http://www.ringieraxelspringer.cz/ 
12

 Media projekt. In: Unievydavatelu.cz [online]. 2013 [cit. 2013-11-10]. Dostupné 

z:http://www.unievydavatelu.cz/Upload/1133.pdf 
13

 Aha!. In: Hoppner.blog.cz [online]. 2013-02-25 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: 

http://hoppner.cz/aha/ a Ringier Axel Springer CZ [online]. 2011 [cit. 2013-11-20]. 

Dostupné z: http://www.ringieraxelspringer.cz/  

http://www.ringieraxelspringer.cz/
http://www.unievydavatelu.cz/Upload/1133.pdf
http://hoppner.cz/aha/
http://www.ringieraxelspringer.cz/
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2007 nemá v segmentu bulvárních deníků Blesk žádnou konkurenci 

(Hvížďala 2011 : 79). 

Podle stránek vydavatelství přináší Aha! rychlé, přesné a 

aktuální zpravodajství a hravou formou informuje o událostech ze 

světa. V současnosti je šéfredaktorem Radek Lain, který o deníku 

prohlašuje: „Cílem deníku Aha! zůstává, aby nikoho nenechal na 

pochybách, že má už veškeré zlomové okamžiky plné nejistoty za sebou 

a bude se nadále rozvíjet a ještě více profilovat vůči deníku Blesk. Náš 

nový velkolepý integrovaný newsroom je pro to vynikajícím 

prostředím, vítejte v nové dimenzi!
14

“ 

5. 3 Prodaný náklad deníků Blesk a Aha! za období 

2006-2012 

Postavení tištěných médií na trhu do značné míry určuje 

prodaný náklad a čtenost. U bulvárních deníků hrají tato kritéria velmi 

podstatnou roli. Graf č. 1 uvedený níže mapuje vývoj průměrného 

prodaného nákladu v období od 2. a 3. kvartálu 2006 až do roku 

2012
15

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Ringier Axel Springer CZ [online]. 2011 [cit. 2013-11-20]. Dostupné 

z: http://www.ringieraxelspringer.cz/ 
15

 Období od 2. a 3. kvartálu 2006 (1. 4. – 30. 9.) jsem vybrala z důvodu, že Aha! jako 

deník začal vycházet teprve od března 2006, tudíž nebyl zahrnut v souhrnných výsledcích 

Media projektu za celý rok. Poprvé se data o něm objevují ve výsledcích 2. a 3. kvartálu 

2006. Viz Medián s.r.o.: Výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj software [online]. 

©2006 [cit. 2014-03-26]. Dostupné 

z:http://www.median.cz/index.php?lang=cs&page=1&sub=8 

http://www.ringieraxelspringer.cz/
http://www.median.cz/index.php?lang=cs&page=1&sub=8


26 

 

Graf č. 1: Vývoj prodaného nákladu Blesku a Aha! za období 

2006-2012
16

 

 

Z grafu č. 1 je patrné, že průměrný prodaný náklad Blesku je 

mnohonásobně vyšší než u deníku Aha!. Dlouhodobě podle výsledků 

získaných prostřednictvím Media projektu je Blesk nejčtenějším 

celostátním deníkem a má tedy nejvyšší prodaný náklad. Například 

v roce 2006 čítal prodaný náklad Blesku 479 074 a čtenost byla 

odhadnuta na 1 506 000. V témže roce začal od března vycházet deník 

Aha!, který začínal na prodaném nákladu 86  230 a čtenosti 209 000, 

čímž se zařadil z celostátních deníků na 6. místo ve čtenosti. Graf č. 1  

naznačuje, že v roce 2007 již prodaný náklad roste (od tohoto roku se 

mezi celostátními deníky Aha! drželo na 4. místě ve čtenosti), 

v dalších letech ale klesá a v roce 2012 se dostane na hodnotu nižší 

než v prvním roce své působnosti (prodaný náklad v  roce 2012 činil 

jen 81 111). Podobně klesavou tendenci v prodaném nákladu 

zaznamenal i nejčtenější Blesk. Průměrný náklad se snížil v  roce 2012 

o necelých 174 000 výtisků oproti roku 2006. 

                                                 
16

 Veškerá data byla získána z celostátního výzkumu sledovanosti médií Media projekt za 

sledované roky 2006-2012. Všechny výsledky za jednotlivé roky jsou dostupné v tiskových 

zprávách na stránkách. Medián s.r.o.: Výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj 

software [online]. ©2006 [cit. 2014-03-26]. Dostupné 

z:http://www.median.cz/index.php?lang=cs&page=1&sub=8 
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Pokles prodaného nákladu se netýkal pouze bulvárních deníků, 

ale i ostatních denních novin, jedná se o plošný úbytek, jak vyplývá 

z dat Media projektu. Jak naznačuje Martina Vojtěchovská, snížený 

zájem o denní tisk v období přibližně od roku 2008 může souviset 

s nástupem nových médií, celkovou změnou mediální komunikace a 

změnami ve způsobu trávení volného času (Vojtěchovská 2009 : 56).
17

 

6. Zahraniční studie o bulvárních trendech 

v denících 

Bulvárními trendy v denících se zabývá řada zahraničních 

studií, které využívají kvalitativní nebo kvantitativní výzkumné 

metody. Pro účely této diplomové práce jsem si vybrala tři studie, 

které využívaly kvantitativní obsahovou analýzu. 

Za stěžejní pro výzkum bulvárních trendů  považuji studii 

Rodriga Uribeho a Barrieho Guntera z roku 2004, v které se autoři 

zabývali výzkumem britských bulvárních deníků po dobu 10 let. 

Vycházeli z konceptu bulvarizace, který definovali Schelley 

McLachlanová a Peter Golding (2000). Gunter a Uribe tvrdí, že 

bulvarizace není statický koncept a z  jejich výzkumu vyplynulo, že 

články jsou sice bulvárnější, ale pouze z  hlediska formy (poměr 

prostoru věnovaného textu a vizuálním složkám)  a stylu oslovení 

(personalizace), nikoliv z hlediska obsahového (Uribe, Gunter 2004 : 

387-402). 

Německá studie Birgit Starkové a Melanie Maginové (2012) 

pracuje s předpokladem, že struktura mediálního trhu v  Německu a 

Rakousku stejně jako stupeň bulvarizace v obou zemích se zcela liší. 

Bulvární žurnalistika je chápána v obou zemích odlišně. Výzkum se 

                                                 
17

 Pokud se podíváme na data ze zkoumaných let, úbytek prodaného nákladu je patrný hned 

od roku 2007. Porovnáme-li například rok 2006 a 2012, čísla jsou velmi odlišná, každým 

rokem náklad klesal. Za rok 2006 byl prodaný náklad Blesku 476 892, u MF Dnes 303 355 

a u Práva 162 875. Za rok 2012 klesl průměrný prodaný náklad u Blesku na 305 272, u MF 

Dnes na 206 098 a u Práva na 111 636. Viz Medián s.r.o.: Výzkum trhu, médií a veřejného 

mínění & vývoj software [online]. ©2006 [cit. 2013-03-26]. Dostupné 

z:http://www.median.cz/index.php?lang=cs&page=1&sub=8 

http://www.median.cz/index.php?lang=cs&page=1&sub=8


28 

 

zabývá srovnáním mezi strukturou mediálního trhu v  obou zemích a 

stupněm bulvarizace v celostátních denících. Výsledkem výzkumu 

bylo, že bulvární tituly v Německu a Rakousku nejsou homogenní , 

například v německém bulvárním tisku shledává studie větší míru 

bulvárnosti než v rakouském bulvárním tisku (Starková, Maginová 

2012 : 1-34). 

Švédská studie Görana Djupsunda a Toma Carlsona  (1998) 

zkoumá celostátní a regionální denní tisk ve Švédsku a Finsku 

v období od roku 1982 do roku 1997 a soustředí se na zmapování 

bulvarizačních tendencí a míry trivializace. Jako jediný ze zmíněných 

výzkumů podrobil analýze pouze titulní strany novin a zaměřil se na 

kvalitativní rozbor hlavní fotky nebo obrázku podle techniky Rolanda 

Barthese. Výsledkem bylo zjištění, že míra trivializace a vizualizace 

v novinách na titulních stranách se časem prohlubuje (Djupsund, 

Carlson 1998 : 101-114). 

7. Výzkumné otázky 

Následující výzkum je inspirovaný britskou studií bulvárních 

deníků „The Tabloidization of British Tabloids“ od Rodriga Uribeho a 

Barrieho Guntera z roku 2004, německou studií bulvárních trendů 

„Tabloidization Trends in German and Austrian Newspapers in the 

Context of National Market Structures. A Cross-National Comparative 

Study“ od Birgit Starkové a Melanie Maginové z  roku 2012 a 

švédskou studií „Trivial Stories and Fancy Pictures? Tabloidization 

Tendencies in Finnish and Swedish Regional and National 

Newspapers 1982-1997“ Görana Djupsunda a Tom Carlsona z roku 

1998. 

Výzkumné otázky vycházejí z těchto studií, které nabízejí 

ucelený pohled na problematiku současných bulvárních trendů v  tisku. 

Autoři studií si pokládají základní otázku, zda dochází ke zvýšení 

míry bulvárnosti v celostátních denících (bulvárních i seriózních) a 
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snaží se rozklíčovat prostřednictvím předem definovaných znaků 

bulvarizace vývoj bulvárních trendů pomocí obsahové analýzy.  

Na základě výše uvedených studií jsem zvolila tyto výzkumné 

otázky: 

 VO1: Jaký je v článcích poměr zahraničních a domácích zpráv 

v průběhu sledovaného období?  

 VO2: Jaký je v článcích poměr hard news a soft news 

v průběhu sledovaného období? 

 VO3: Kolik místa zabírají v poměru k celkové velikosti článku 

vizuální prvky (obrázky, fotografie), nadpisy a text? 

Rodrigo Uribe a Barrie Gunter v analýze britských bulvárních 

deníků používají třístupňovou operacionalizaci inspirovanou 

McLachlanovou a Goldingem. Na úrovni rozsahu (range) bulvarizace 

srovnávali novinový prostor věnovaný zahraničním a domácím  

zprávám a prostor pro tzv. hard a soft news. Příklon k silnější 

bulvarizaci a tedy i jako základní charakteristika bulvárních novin je 

zde považováno méně prostoru věnovaného zahraničním zprávám na 

úkor domácích a hard news na úkor soft news. Jak podotýká Birgit 

Starková a Melanie Maginová, v rámci obsahu je nejdominantnějším 

prvkem bulvarizace přesun od hard news k soft news (Starková, 

Maginová 2012 : 7). 

Výzkumníci problematizují také prostor věnovaný nadpisu a 

ostatním prvkům na úrovni formy (form). Uvádějí, že čím méně místa 

noviny poskytují samotnému textu a čím více vizuálním prvkům a 

nadpisům, tím spíše se jedná o jev bulvarizace  či charakteristiku 

bulvárních novin, jak vyplývá z třístupňové operacionalizace původně 

definované McLachlanovou a Goldingem. Rodrigo Uribe a Barrie 



30 

 

Gunter ve své analýze hodnotili velikosti nadpisu, fotografie a textu v 

procentuálním poměru k celé straně (Uribe, Gunter 2004 : 389-390)
18

.  

 VO4: Kolik vizuálů (obrázky, fotografie) průměrně obsahuje 

jeden článek? 

Studie Birgit Starkové a Melanie Maginové „Tabloidization 

Trends in German and Austrian Newspapers in the Context of 

National Market Structure. A Cross-National Comparative Study“ 

využívá obsahovou analýzu na třech úrovních, z  nichž jedna 

prezentuje formální úroveň výzkumu. V tomto oddíle autorky zahrnují 

výskyt obrázků, zkoumají mj. velikost obrázku a délku článku. 

V neposlední řadě se zajímají o průměrný počet obrázků, který připadá 

na jeden článek. U bulvárních deníků se očekává vysoký podíl 

vizuálních prvků v rámci článků a novinových stran, a tudíž zvyšující 

se počet vizuálů představuje bulvární trend (Starková, Maginová 2012 

: 7-33). Göran Djupsund a Tom Carlson se také obsáhle věnují 

vizualizaci na stránkách denního tisku, svoji pozornost však zaměřují 

na titulní strany a pokládají si otázku, jak je titulní strana 

vizualizována ve vztahu k ostatním prvkům na straně. Svoji pozornost 

věnují stejně jako Starková a Maginová počtu obrázků v článcích 

(Djupsund, Carlson 1998 : 105). 

 VO5: Obsahují články prvky personalizace?  

Jednou z úrovní analýzy Birgit Starkové a Melanie Maginové 

byla blízkost ke každodennímu životu čtenáře (closeness to everyday 

life). Zahrnují sem především personalizaci, kterou popisují jako 

inklinaci k tématům soukromí a vnímají ji jako zaměření na chování 

aktérů v jejich soukromém prostředí (Starková, Marginová 2012 : 7). 

Rodrigo Uribe a Barrie Gunter ve své studii ještě toto pojetí doplňují a 

personalizaci definují jako prezentaci veřejných činitelů jako 

                                                 
18

 Ve svém výzkumu však budu hodnotit tyto prvky v poměru k celkové velikosti článku, 

jelikož je to ekonomičtější forma měření zohledňující vždy článek jako jednotku měření, 

nikoliv stránku. 
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soukromých osob. Na úrovni stylu oslovení rozlišují 3 typy 

personalizace: zaměření na soukromí veřejné osoby (personal 

focused), profesní činnost veřejné osoby (professional focused) a 

zaměření na soukromí a zároveň profesní činnost veřejné osoby 

(mixed) (Uribe, Gunter 2004 : 397-8). Zmíněné kategorie Uribeho a 

Guntera využiji také ve vlastním výzkumu.  

Ve sledovaném období budu zkoumat dva celostátní bulvární 

deníky, které budu ve zkoumaných ohledech srovnávat. Bulvární 

trendy tedy budu sledovat v čase a zároveň je vzájemně mezi oběma 

deníky porovnám v rámci každé proměnné. Bulvární trendy tedy budu 

posuzovat jak na základě srovnání obou deníků, tak i v rámci 

jednotlivých titulů, jak se vyvíjely v  čase. 

8. Metodologie výzkumu 

8. 1 Typ výzkumu 

Ve výzkumu bulvárních trendů využívám kvantitativní metodu 

zkoumání. Ta na rozdíl od kvalitativních výzkumů poskytuje vysokou 

míru standardizace, ale také nutně redukuje  získané informace na 

předem definované kategorie. Ve srovnání s  kvalitativními výzkumy 

mají kvantitativní metody nižší validitu, ve výsledku ale vykazují 

vyšší reliabilitu a jsou tedy spolehlivější, protože každý odborník pak 

po aplikaci metody dojde ke stejným výsledkům  (Disman 2002 : 286-

287). 

Podstatným rysem kvantitativního výzkumu je také možnost 

zpracování většího množství mediovaných obsahů. Výsledky analýzy 

pak závisejí na metodách a analyzovaném materiálu, nikoliv na 

výzkumníkovi. Metoda kvantitativní obsahové analýzy je systematická 

a intersubjektivně ověřitelná. Všechny mediální obsahy jsou 

zpracovány stejným způsobem a tedy systematicky. Stejně tak musí 

každý další výzkumník, který by aplikoval stejnou metodu, dojít v 

zásadě k identickým výsledkům (Schulz a kol. 2004 : 34). 
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8. 2 Metoda kvantitativní obsahové analýzy 

v mediálních obsazích 

Pro výzkum bulvárních trendů v denících Blesk a Aha! jsem 

zvolila metodu kvantitativní obsahové analýzy. Pro tuto metodu jsem 

se rozhodla, protože se jedná o postup, který umožňuje vyhodnotit 

velké množství dat a sledovat je v  delším časovém horizontu. 

Obsahová analýza se řadí k tradičním metodám výzkumu 

obsahu. Jedná se o výzkumný postup, který systematicky, objektivně a 

kvantitativně popisuje určitý obsah komunikace. Obsahová analýza je 

popisována jako metoda, která kvantifikuje jevy v  obsazích a řadí je 

do zvolených kategorií. Výsledná zjištění jsou poté podrobena 

statistickému zpracování. Důležitou podmínkou výzkumu je 

dostatečně rozsáhlý zkoumaný vzorek, aby získaná data měla 

potřebnou validitu. Dalším rysem analýzy by měla být snadná 

identifikovatelnost jednotek v obsazích (Schulz a kol. 2004 : 76). 

Kvantitativní obsahová analýza také jako jiné metody výzkumu 

má i své slabiny. Analýza sice nabízí jasná data, podíly a závislostní 

korelace zkoumaných kategorií, nevysvětluje však, co to znamená a 

proč se tak děje. Získaná data jsou výsledkem kategorizačního 

systému výzkumníka a právě způsob, jak jsou proměnné 

kategorizovány, zásadně ovlivňuje konečné výsledky. Redukce obsahů 

na jednotlivé kategorie tak představuje jisté přizpůsobení si reality, 

jde o určité zprůměrování a vytvoření ideálního typu dané kategorie a 

vymezení proti ostatním kategoriím. Zúžením skutečnosti na jasně 

definované kategorie pak také dochází k opomíjení jiných vlastností 

zkoumaných jednotek (Trampota, Vojtěchovská 2010 : 110).  

Jak ovšem dále uvádí Helmut Scherer, kvantitativní obsahová 

analýza je na rozdíl od kvalitativních analýz vysoce strukturovaná a 

selektivní. Strukturovanost výzkumu zajišťuje i možnost ověření 

výsledků. Přesná definice zní, že „obsahová analýza je kvantitativní 
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výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný 

popis komunikačních obsahů, vycházející z  vědecky podloženého 

kladení otázek“ (Schulz a kol. 2004 : 29-30). 

Kvantitativní obsahová analýza je vystavěna na základě 10 

kroků, jejichž posloupnost není nutné dodržovat, stačí je kombinovat:  

1. Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy, 

2. Definice výběrového souboru, 

3. Výběr patřičného vzorku z populace, 

4. Výběr a definice jednotky měření,  

5. Konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány,  

6. Vystavení systému kvantifikace, 

7. Trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu, 

8. Kódování obsahů, 

9. Analýza shromážděných dat,  

10. Definice závěrů (Trampota, Vojtěchovská 2010 : 103-104). 

8. 3 Výběrový soubor a výzkumný vzorek 

Na základě volby výběrového vzorku lze konstruovat 

výzkumný vzorek. Výběrový soubor, který bude analyzován, by měl 

být zvolen ve čtyřech rovinách. Výzkumník se musí rozhodnout, jaká 

média se budou rozebírat, jaké obsahy v médiích se zařadí do analýzy, 

v jakém období budou mediální obsahy sledované a jak budou 

specifikovány mediované obsahové jednotky. Vzhledem k  časovému a 

finančnímu omezení zdrojů výzkumníka je potřebné vymezit si pokud 

možno co nejmenší vzorek médií, který nás ale dovede k  relevantnímu 

výsledku (Schulz a kol. 2004 : 35). 

Jak také potvrzuje Tomáš Trampota a Martina Vojtěchovská, 

badatelé ve většině případů mají ekonomicky i technicky omezené 

možnosti zkoumat celý výběrový soubor. Analýza celého výběrového 

souboru nebývá ani efektivním řešením, pro zkoumání jednotlivých 

proměnných stačí zkoumat jen část souboru, tedy výzkumný vzorek. 
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Ten musí být dostatečně reprezentativní, aby byly výsledky co 

nejméně zkreslené a platné pro celý zkoumaný soubor (Trampota, 

Vojtěchovská 2010 : 104-105). 

Výběr vzorku může být učiněn dvěma způsoby. Buď se jedná o 

prostý náhodný výběr dat bez jakékoliv logické motivace  anebo lze 

využít konstruovaný týden, jehož prostřednictvím jsou zvoleny dny 

vydání tak, aby zůstal zachovaný přirozený poměr dnů v  týdnu a aby 

byly zohledněny případné rozdíly mediálních obsahů v  pracovních 

dnech a o víkendech (Trampota, Vojtěchovská 2010 : 105). 

V následujícím výzkumu jsem využila metodu náhodného výběru, 

která je oproštěna od subjektivních motivací a jeví se jako nestranná 

metoda výběru. 

8. 4 Konstrukce vzorku 

Ve svém výzkumu pracuji s výběrovým souborem za období od 

roku 2006 až do roku 2012, kdy vycházely oba zkoumané deníky – 

Blesk a Aha!. Tento časový horizont jsem zvolila z důvodu, že 

pokrývá delší dobu, v níž vychází paralelně dva stabilní bulvární 

deníky, které lze pak snadno porovnat a sledovat v  nich bulvární 

trendy. Do doby, než se objevil na českém mediálním trhu deník Aha!, 

vycházely bulvární deníky po boku Blesku vždy jen v  kratším 

časovém úseku, viz kapitola 4.3. 

Z technických a časových důvodů nebylo možné analyzovat 

celkový počet deníků za 7 let. Pro účely tohoto výzkumu jsem se 

rozhodla pro konstrukci vzorku prostřednictvím náhodného  výběru 

jednotlivých vydání. Náhodný výběr byl vygenerován v  programu 

Microsoft Excel 2010 prostřednictvím funkce RANDBETWEEN. 

Čísla vydání byla náhodně vybrána z množiny 1-300 při předpokladu, 

že v každém roce vyjde na 300 vydání jednoho z  deníků (toto se 

netýká pouze deníku Aha! v roce 2006, protože Aha! začalo vycházet 

od měsíce března téhož roku).  
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Do vzorku byly zahrnuty roky 2006, 2007 a 2011, 2012. Pro 

tyto roky jsem se rozhodla, protože cílem mého bádání bylo zjistit 

časové trendy v sedmiletém období. Vzhledem k velkému počtu 

vydání jsem vybrala první dva roky na počátku zkoumaného časového 

úseku a poslední dva roky tohoto období. Vyšší počet zkoumaných 

vydání v prvních dvou a posledních dvou letech zkoumaného období 

umožňuje lépe zachytit případné změny v čase, jak z hlediska 

bulvárních trendů, tak také z hlediska srovnání obou deníků. 

Z množiny zmíněných čtyř let bylo vybráno do vzorku pro 

každý rok 7 vydání, to znamená 56 vydání za celé zkoumané období. 

Tabulka a) Čísla vydání deníku Blesk zahrnutá do analýzy 

Blesk 1 2 3 4 5 6 7 

2006 82 215 174 20 224 140 79 

2007 190 283 108 252 225 24 86 

2011 205 34 208 85 160 264 93 

2012 7 109 25 280 62 291 261 

 

Tabulka b) Čísla vydání deníku Aha! zahrnutá do analýzy 

Aha! 1 2 3 4 5 6 7 

2006 134 47 24 97 138 49 187 

2007 44 242 81 84 52 54 184 

2011 238 184 217 161 220 203 127 

2012 60 81 122 258 263 170 7 

 Do vzorku byly zahrnuty články náležející do stálých rubrik 

obou deníků kromě rubrik dočasných, regionálních a tzv. 

„lifestylových“, které se zaměřovaly na rady čtenářům
19

 nebo byly 

                                                 
19

 Například v Blesku servis nebo v Aha! rubrika téma. 
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zájmově zaměřené
20

. Pro výzkum bulvárních trendů nemají tyto 

rubriky žádnou vypovídající hodnotu, a tudíž jsem je nezařadila.  

Analýze jsem naopak vždy podrobila titulní stranu a články v rámci 

deníku Blesk stálým rubrikám politika, společnost, Čechy/Morava a 

zahraničí. V rámci deníku Aha! jsem analyzovala stálé rubriky 

politika, aktuálně a zahraničí.  

8. 5 Kódovací jednotka 

V rámci kvantitativní obsahové analýzy je důležitá volba 

jednotky měření, tedy nejmenšího prvku analýzy. Jednotka měření 

nebo-li kódovací jednotka představuje určitý úsek mediálních obsahů, 

na němž zkoumáme proměnné a jejich kategorie. Většinou jde o 

článek, ale někdy také jenom o aktéra zprávy anebo určitý argument 

(Trampota, Vojtěchovská 2010 : 105). 

V mém výzkumu je kódovací jednotkou článek. Příspěvek a 

tedy kódovací jednotku v novinách definuje Helmut Scherer jako 

redakční příspěvek. „Příspěvkem chápeme graficky ucelenou 

žurnalistickou jednotku s nadpisem nebo samostatný obrazový 

příspěvek s textem (jako nadpis mohou platit také značky), obrazový 

materiál k textovým příspěvkům se pokládá za součást příslušného 

textu“ (Schulz a kol. 2004 : 41). 

Kódovací jednotkou ve výzkumu byl příspěvek, tedy článek , 

který obsahuje minimálně čtyři věty. Příspěvky obsahující tři věty a 

méně jsem do analýzy nezařadila z důvodu přílišné krátkosti textu, 

z něhož nešly usuzovat některé aspekty výzkumu
21

. 

                                                 
20

 V obou denících jsem se nezabývala rubrikou sport. Například v Blesku také auto-moto 

nebo v Aha! cestování. 
21

 Z toho důvodu také v analýze nebyly ani jednou zahnuty malé zprávy ve sloupcích. 

V Blesku se jednalo o rubriku Bleskem, Žhavé zprávy a v Aha! I tohle se stalo. 
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8. 6 Kódovací postup 

Je důležité si zpočátku určit, jaké jevy budou v rámci analýzy 

sledovány. Pro tyto účely byla vytvořena kódovací kniha (viz příloha 

č. 1). Jedná se o soustavu proměnných a jejich kategorií, po jejím 

sestavení dochází ke kódování, zpracování vzorku mediálních obsahů. 

Při kódování se zpracovávají jednotky a zaznamenávají kódy kategorií 

jednotlivých proměnných. Ke statistickému zpracování výsledků se 

poté využívá software SPSS (Statistical Package for Social Science) 

(Trampota, Vojtěchovská 2010 : 106-107). 

Pro zpracování dat z výzkumu jsem využila program pro 

statistickou analýzu dat v sociálních vědách (SPSS, verze 20). 

Dohromady jsem analyzovala 1421 článků z celkových 56 vydání. 

K hodnocení jednotlivých článků jsem posuzovala tyto kategorie 

proměnných: 

 Rok vydání 

 Měsíc vydání 

 Den vydání 

 Název deníku 

 Lokace zprávy – domácí, zahraniční, nelze určit 

 Typ zprávy – soft news, hard news, nelze určit  

 Velikost nadpisu – malý (méně než 20 % plochy článku), 

střední (21-30 % plochy článku), velký (více než 30 % plochy 

článku) 

 Velikost textu – viz velikost nadpisu 

 Velikost vizuálů – viz velikost nadpisu, nemá vizuál  

 Počet vizuálů 

 Prvky personalizace – soukromí veřejné osoby, soukromí i 

profesní činnost veřejné osoby, profesní činnost veřejné osoby, 

neobsahuje prvky personalizace 
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9. Výsledky analýzy 

Pro přehlednost jsou výsledky analýzy shrnuty do tabulek a 

grafů. Grafy znázorňují výsledky většinou obou deníků pro lepší 

názornost. Grafy ukazují časový vývoj vybraného aspektu, který 

potvrzuje nebo vyvrací výzkumné předpoklady.  

9. 1 Podíl domácích a zahraničních příspěvků 

 Prvním zkoumaným jevem v analýze je lokace zpráv. 

V celkovém součtu analyzovaných let 2006, 2007, 2011 a 2012 se 

ukázalo, že jednoznačně převládají domácí zprávy nad zahraničními 

v obou bulvárních denících. To potvrzuje základní tezi, že bulvární 

deníky jsou charakterizované převahou domácích příspěvků (Uribe, 

Gunter 2004 : 389-390). Jak vyplývá z tabulky č. 1, v Blesku za 

sledované období představovaly domácí příspěvky více než tři čtvrtiny 

článků (78 %) a v deníku Aha! patřilo okolo 82 % článků pod domácí 

příspěvky. 

Tabulka č. 1: Podíl domácích a zahraničních zpráv v Blesku a 

Aha! ve sledovaném období 

Název deníku Lokace zpráv Počet článků % 

Blesk Domácí 516 78 

 Zahraniční 144 22 

 Celkem 660 100 

Aha! Domácí 599 82 

 Zahraniční 134 18 

 Celkem 733 100 

 Mým cílem je sledovat časové trendy bulvárního tisku, proto 

jsem rozdělila výsledky podílu domácích a zahraničních zpráv na 1. a 

2. období (2006-2007 a 2011-2012), které lze v denících a mezi nimi 

vzájemně porovnat. Ve výzkumu se nepotvrdilo, že by docházelo ke 

zvyšování počtu domácích zpráv na úkor zahraničních. Naopak se 

v řádu několika procent počet domácích příspěvků v  obou denících 



39 

 

snížil, jak dokládá tabulka č. 2. V  souvislosti s tímto závěrem se 

například u Blesku ve srovnání s prvním obdobím zvýšil ve 2. období 

podíl zahraničních zpráv o sedm procent (z 19 % na 26 %). V  deníku 

Aha! je vidět jenom nepatrná změna směrem k  vyššímu podílu 

zahraničních příspěvků (z 18 % na 19 %).    

Tabulka č. 2: Podíl zahraničních a domácích zpráv v Blesku a 

Aha! v 1. období 2006-2007 a ve 2. období 2011-2012 

 2006-2007 2011-2012 

Název 

deníku 

Lokace 

zpráv 

Počet 

článků 

% Počet 

článků 

% 

Blesk Domácí 308 81 208 74 

 Zahraniční 71 19 73 26 

 Celkem 379 100 281 100 

Aha! Domácí 331 82 268 81 

 Zahraniční 71 18 63 19 

 Celkem 402 100 331 100 

 Klesající tendence v množství domácích zpráv v Blesku je 

patrná na grafu č. 2, kde v roce 2006 začínají hodnoty na 84 % a 

klesají až do roku 2012, kde skončí na množství 74 %. I tak ale 

v tomto případě lze hovořit o stále silném postavení domácích zpráv 

v deníku Blesk, neboť podíl domácích zpráv nikdy neklesl pod 70 %.  

 Pokud podíl domácích zpráv v Blesku srovnáme s  podílem 

stejných zpráv v Aha! v jednotlivých letech, jak lze vidět z grafu č. 2, 

tak oba deníky začínaly na přibližně stejném procentuálním zastoupení 

(v konkrétním počtu 158 domácích zpráv v Blesku a 180 v Aha!). 

Postupem času se však na vyšších hodnotách udržel podíl domácích 

zpráv Aha! a na rozdíl od Blesku neklesl pod 80 %. Rozdíly 

v jednotlivých letech u Aha! však nebyly tak výrazné a procentuálně 

se pohybovaly v rozmezí desetin procenta kromě posledního roku, kdy 

se podíl domácích zpráv v Aha! vyšplhal na více než 81 %. Vzhledem 

k nepatrným rozdílům v případě Aha! nelze hovořit v rozmezí let 

2007-2011 o určité tendenci, ovšem vzhledem k prvnímu zkoumanému 

roku se podíl domácích zpráv skutečně snížil.  
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Graf č. 2: Domácí zprávy v Blesku a Aha! v jednotlivých letech 

 

9. 2 Podíl soft a hard news 

Typologie soft news a hard news je v řadě studií zkoumajících 

proces bulvarizace a bulvárních trendů využívána jako jedna ze 

základních. Čím vyšší je podíl soft news ve sledovaných médiích, tím 

vyšší je stupeň bulvarizace. Frank Esser například uvádí, že 

bulvarizaci můžeme vnímat mj. jako úpadek hard news (Esser 1999 : 

291-293), jak si lze dále přečíst v kapitole 1.3. Jako bulvarizační trend 

je považován zvyšující se podíl soft news také ve studii Uribeho a 

Guntera (Uribe, Gunter 2004 : 390), Starkové a Maginové (Starková, 

Maginová 2012 : 7) a ve švédské studii Djupsunda a Carlsona 

(Djupsund, Carlson 1998 : 102). Z toho důvodu je druhým 

zkoumaným aspektem v mé studii podíl těchto dvou typů zpráv.  
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Tabulka č. 3: Podíl soft a hard news v Blesku a Aha! ve 

sledovaném období 2006-2012 

Název deníku Typ zpráv Počet článků % 

Blesk Soft news 626 93 

 Hard news 51 7 

 Celkem 677 100 

Aha! Soft news 715 97 

 Hard news 25 3 

 Celkem 740 100 

 V obou denících, a to v průběhu celého sledovaného období, 

jednoznačně převažují soft news, viz tab. č. 3. V Blesku 93 % a 

v Aha! dokonce 97 %, což napovídá, že deníky mají bulvární 

charakter. Hard news mají zastoupení za sledovaná léta minimální.  

Tabulka č. 4: Podíl soft a hard news v Blesku a Aha! v 1. období 

2006-2007 a ve 2. období 2011-2012 

 2006-2007 2011-2012 

Název deníku Typ zpráv Počet článků % Počet článků % 

Blesk Soft news 337 89 289 98 

 Hard news 44 11 7 2 

 Celkem 381 100 296 100 

Aha! Soft news 385 95 330 98 

 Hard news 19 5 6 2 

 Celkem 404 100 336 100 

 Porovnáme-li první (2006-2007) a druhé období (2011-2012), 

můžeme pozorovat určité zvýšení počtu soft news a snížení množství 

hard news. V Blesku je vzestupná tendence markantnější než u deníku 

Aha!. Podíl soft news v deníku Blesk vzrostl ve druhém období z 89 % 

na 98 %, jak lze vidět v tabulce č. 4. Co se týká hard news, tak u jejich  

množství došlo k poklesu z 11 % na 2 %. U deníku Aha! je oproti 
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prvnímu období změna pouze 3 %. Podíl soft news se zvýšil a podíl 

hard news se snížil. 

Graf č. 3: Soft news v Blesku a Aha! v jednotlivých letech 

 

 Jednoznačně rostoucí tendenci v oblasti soft news je patrná u 

Blesku, jak mj. vyplývá z grafu č. 3. Zatímco v roce 2006 v Blesku 

zabíraly soft news 82 %, tak v roce 2012 se jednalo již o přibližně 98 

% (v případě roku 2012 se jednalo o 157 článků z celkového počtu 

160, tedy jen tři články za tento rok představovaly hard news ). 

 Ve srovnání s výsledky z jednotlivých let u Blesku nelze u 

deníku Aha! vysledovat kontinuálně rostoucí tendenci. Jak ukazuje 

graf č. 3, v roce 2006 je podíl soft news v Aha! na hodnotě 93 %, 

v letech 2007, 2011 a 2012 se však množství soft news drží okolo 

hodnoty 98 %. Celkový nárůst je tak od prvního  sledovaného roku 

v Aha! pětiprocentní. V Blesku jde o nárůst téměř 17 % k roku 2012. 

9. 3 Velikost nadpisu článků 

Dalším aspektem výzkumu je hodnocení jednotlivých prvků 

v článcích. Rodrigo Uribe a Barrie Gunter se ve své práci zabývaly 
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fotografiím) a nadpisům, tím spíše to odpovídá bulvarizačnímu 

procesu (Uribe, Gunter 2004 : 389-390). 

Tabulka č. 5: Podíl nadpisu na velikosti článků v období 2006-

2012 

Název deníku Podíl velikosti nadpisu Počet článků % 

Blesk Malý (méně než 20 %) 559 82 

 Střední (21-30 %) 107 16 

 Velký (více než 30 %) 13 2 

 Celkem 679 100 

Aha! Malý (méně než 20 %) 592 80 

 Střední (21-30 %) 126 17 

 Velký (více než 30 %) 24 3 

 Celkem 742 100 

 

 Z celkového součtu článků v obou denících v období 2006-2012 

je patrné, že největší zastoupení měl malý nadpis, tedy ten, který 

zabírá méně než 20 % celkové velikosti článku. Jak plyne z tabulky č. 

5, tak v Blesku se jedná o 82 % případů, v Aha! bylo malých nadpisů 

na 80 %. Nepotvrzuje to tedy tezi, že by bulvární články většinou 

obsahovaly velké či střední nadpisy (vyskytovaly se v minimu 

případů), jež by výrazněji dominovaly a zabíraly by alespoň 30-40 % 

prostoru v článcích. 

Tabulka č. 6: Podíl nadpisu na velikosti článků v Blesku a Aha! 

v 1. období 2006-2007 a v 2. období 2011-2012 

 2006-2007 2011-2012 

Název 

deníku 

Podíl velikosti nadpisu Počet 

článků 

% Počet 

článků 

% 

Blesk Malý (méně než 20 %) 332 87 227 77 

 Střední (21-30 %) 42 11 65 22 

 Velký (více než 30 %) 9 2 4 1 

 Celkem 383 100 296 100 

Aha! Malý (méně než 20 %) 344 85 248 74 

 Střední (21-30 %) 48 12 78 23 

 Velký (více než 30 %) 14 3 10 3 

 Celkem 406 100 336 100 
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 Ve srovnání s 1. obdobím sledovaných let nebyla ve 2. období 

zaznamenána výrazná změna. V Blesku i Aha! převažují stále 

proporčně malé nadpisy, jejichž procentuální zastoupení zůstává 

v obou obdobích téměř totožné, jak lze vyvodit z tabulky č. 6. V 

přibližně stejné míře zastoupení zůstávají střední a velké nadpisy 

zabírající více než 20 % plochy článku. V  případě Blesku se dokonce 

ve druhém období vyskytuje velký nadpis jenom v 1 % případů. 

Významnější změnu ale můžeme zaznamenat v případě středního 

nadpisu (zabírá 21-30 % článku) V Blesku se jeho podíl v 2. období 

zvýšil z 11 % na 22 %, v Aha! ze 12 % na 23 %. 

Tabulka č. 7: Podíl nadpisu na vel. článků v jednotlivých letech 

v Blesku a Aha! (četnost) 

Název 

deníku 

Podíl velikosti nadpisu 2006 2007 2011 2012 

Blesk Malý (méně než 20 %) 160 172  113 114 

 Střední (21-30 %) 24 18  21 44 

 Velký (více než 30 %) 8 1  2 2 

 Celkem 192 191 136 160 

Aha! Malý (méně než 20 %) 175 169  132 116 

 Střední (21-30 %)     24  24  39 39 

 Velký (více než 30 %)  6  8  7 3 

 Celkem 205 201 178 158 

Jak lze zjistit v tabulce č. 7, jasně rostoucí nebo klesající 

tendenci v oblasti nadpisů v případě deníku Blesk není patrná. Téměř 

žádného zastoupení se nedočkal v Blesku velký nadpis, podobná 

situace nastala i u deníku Aha!. Ostatní typy nadpisů Blesku 

v jednotlivých letech neodpovídají přímo žádné pravidelné tendenci, 

v Aha! však s ohledem na procentuální zastoupení lze mluvit o 

některých časových tendencích, viz graf č. 4.  
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Graf č. 4: Podíl nadpisu na vel. článků v jednotlivých letech 

v Blesku 

 

 Graf č. 4 poukazuje na rozdílné zastoupení různých velikostí 

nadpisů v Blesku a dokládá, že v případě ani jednoho druhu nadpisu 

nelze vysledovat souvislou tendenci. Například u malých nadpisů se 

v porovnání s rokem 2006 jejich zastoupení snížilo v roce 2012 o více 

než 10 %. Ovšem v roce 2007 se podíl malých nadpisů v  Blesku zvýšil 

o 7 % (ve srovnání s předchozím rokem). Středních nadpisů v průběhu 

času sice přibylo, ale jejich nejnižší podíl nebyl na úplném začátku 

zkoumaného období, nýbrž v roce 2007. Velkých nadpisů nebylo 

v Blesku za sledovaná léta příliš, stále se pohybovaly v  množství od 1 

do 4 %, což vyvrací předpoklad, že by články v  bulvárních denících 

měly obsahovat velké nadpisy. 
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Graf č. 5: Podíl nadpisů na vel. článků v jednotlivých letech 

v Aha! 

 

 Jak napovídá graf č. 5, největší podíl mají i v deníku Aha! malé 

nadpisy. V rámci každého zkoumaného roku se však jejich podíl 

postupně snížil až o 12 % a v tomto případě lze hovořit o klesající 

tendenci. Podíl středních nadpisů se naopak zvýšil, přičemž v  prvních 
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množství 25 %, od roku 2011 lze tedy hovořit o rostoucí tendenci. 

V případě velkých nadpisů nebyla zaznamenána žádná výrazná změna, 

stejně jako u Blesku se podíl pohybuje přibližně v  rozmezí 4 %. 
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Tabulka č. 8:  Podíl textu na velikosti článků v Blesku a Aha! ve 

sledovaném období 2006-2012 

Název deníku Podíl velikosti textu Počet článků % 

Blesk Malý (méně než 20 %) 92 14 

 Střední (21-30 %) 150 22 

 Velký (více než 30 %) 437 64 

 Celkem 679 100 

Aha! Malý (méně než 20 %) 77 10 

 Střední (21-30 %) 183 25 

 Velký (více než 30 %) 482 65 

 Celkem 742 100 

 

 Jak vidíme v tabulce č. 8, nejvíce byl zastoupen v obou 

denících za celé období velký text, který zabírá více než 30 % plochy 

článku. Malý a střední text se vyskytoval v obou denících pouze 

v několika málo procentech případů. Za celé období se například 

v deníku Aha! vyskytoval malý text jenom v 10 % případů. 

Tabulka č. 9: Podíl textu na vel. článků v Blesku a Aha! v 1. 

období 2006-2007 a 2. období 2011-2012 

 2006-2007 2011-2012 

Název deníku Podíl velikosti textu Počet 

článků 

% Počet 

článků 

% 

Blesk Malý (méně než 20 %) 63 16 29 10 

 Střední (21-30 %) 69 18 81 27 

 Velký (více než 30 %) 251 66 186 63 

 Celkem 383 100 296 100 

Aha! Malý (méně než 20 %) 58 14 19 6 

 Střední (21-30 %) 102 25 81 24 

 Velký (více než 30 %) 246 61 236 70 

 Celkem 406 100 336 100 

V náhledu srovnání 1. a 2. zkoumaného období převažují velké 

texty, jejich množství se však ve 2. období nepatrně sníží. Jak vyplývá 
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z tabulky č. 9, v Blesku se podíl velkých textů snížil z 66 % na 63 % a 

v Aha! se naopak zvýšil z 61 % na 70 %. Je však také nutné 

připomenout, že malé a střední texty v obou denících mají stále nízké 

zastoupení, které se ve 2. období nezvýšilo (s výjimkou středního 

textu v Blesku). Celkové množství zkoumaných článků naznačuje, že 

text tvoří stále důležitou součást článků v  bulvárních denících. 

Tabulka č. 10: Podíl textu na vel. článků v jednotlivých letech 

v Blesku a Aha!  

Název 

deníku 

Podíl velikosti textu 2006 2007 2011 2012 

Blesk Malý (méně než 20 %) 46 17 14 15 

 Střední (21-30 %) 26 43 33 48 

 Velký (více než 30 %) 120 131 89 97 

 Celkem 192 191 136 160 

Aha! Malý (méně než 20 %) 34 24 15 4 

 Střední (21-30 %) 49 53 40 41 

 Velký (více než 30 %) 122 124 123  113 

 Celkem 205 201 178 158 

Tabulka č. 10 ukazuje četnost velikostí textů v  rámci 

jednotlivých let. Ačkoliv se nejedná o procentuální ukazatele 

vzhledem vždy k celkovému počtu článků v daném roce, z výsledků 

lze vyvodit, že obsahovaly oba deníky přibližně stejné množství 

článků s malým textem v roce 2006. V Blesku se jednalo o 46 článků 

z celkových 192 a u Aha! šlo o 34 článků z  celkových 205. V dalších 

letech již nebylo zaznamenáno takové množství článků, kde by text 

zabíral méně než 20 % celkové plochy příspěvku. Četné zastoupení 

měl však stále velký text po celou dobu zkoumaného období.  
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Graf č. 6: Podíl textu na vel. článků v jednotlivých letech v Blesku 

 

 Jak zobrazuje graf č. 6 výše, podíl malých textů se v deníku 

Blesk v jednotlivých letech snižoval. Porovnáme-li rok 2006 a 2012, 

z 24 % podíl klesl na 9%. Nepotvrzuje se, že by se text každým rokem 

stále více zkracoval v poměru k velikosti článku. Naopak se stále ve 

sledovaných letech drželo zastoupení velkých textů (které zabírají více 

než 30 % článku) vysoko. 

Graf č. 7: Podíl textu na vel. článků v jednotlivých letech v Aha!  
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Podíl velkých textů se postupně v  deníku Aha! zvyšoval ze 60 

na 72 %, jak se lze přesvědčit na grafu č. 7. Naopak malé texty, které 

zabíraly jenom pětinu plochy článku, ubývaly a z  podílu 17 % roku 

2006 se dostaly na 3 % v roce 2012. Zastoupení střední velikosti textů 

oscilovalo po celé sledované období okolo 24-26 %. Ani v případě 

deníku Aha! nevykazovaly články zvýšenou míru výskytu malých 

ploch textů v článcích. 

9. 5 Velikost vizuálních prvků v článcích 

Vizuální prvky jsou třetí částí článku, která tvoří jeho celek. 

Články jsou podle studií stále více vizualizovány a vizuální prvky 

zabírají více místa (Uribe, Gunter 2004 : 389-390), (Djupsund, 

Carlson 1998 : 102-103), (Starková, Maginová 2012 : 6-7). Hodnocení 

velikosti všech vizuálních prvků, tedy obrázků a fotografií, v  rámci 

článku se řídí stejnými pravidly jako ostatní prvky článku (nadpis, 

text). 

Tabulka č. 11: Podíl vizuálních prvků na velikosti článků v Blesku 

a Aha! ve sledovaném období 2006-2012 

Název deníku Podíl velikosti viz. Počet článků % 

Blesk Bez viz. prvku 140 21 

 Malý (méně než 20 %) 63 9 

  Střední (21-30 %) 56 8 

 Velký (více než 30 %) 420 62 

 Celkem 679 100 

Aha! Bez viz. prvku 106 14 

 Malý (méně než 20 %) 60 8 

 Střední (21-30 %) 72 10 

 Velký (více než 30 %) 504 68 

 Celkem 742 100 

 

Sečteme-li veškeré analyzované články z obou deníků, zjistíme, 

že největší podíl v obou denících mají velké vizuální prvky (ty, které 

zabírají více než 30 % celkové velikosti článku). Více než polovina 
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všech sledovaných článků v Blesku a Aha! za sledované období 

obsahovala velký vizuální prvek (viz tabulka č. 11), což stvrzuje 

předpoklad, že vizuální prvky hrají důležitou roli v  rámci grafiky 

článků a potvrzují tak charakter bulvarizovaných a bulvárních 

příspěvků v obou denících. Bez vizuálních prvků byl jen nepatrný 

podíl článků. 

Tabulka č. 12: Podíl vizuálních prvků na vel. článků v Blesku a 

Aha! v 1. a 2. období  

 2006-2007 2011-2012 

Název 

deníku 

Podíl velikosti textu Počet 

článků 

% Počet 

článků 

% 

Blesk Bez viz. prvků 92 24 48 16 

 Malý (méně než 20 %) 42 11 21 7 

 Střední (21-30 %) 23 6 33 11 

 Velký (více než 30 %) 226 59 194 66 

 Celkem 383 100 296 100 

Aha! Bez viz. prvků 68 17 38 11 

 Malý (méně než 20 %) 22 5 38 11 

 Střední (21-30 %) 29 7 43 13 

 Velký (více než 30 %) 287 71 217 65 

 Celkem 406 100 336 100 

 Pokud sledujeme časové trendy v rámci prvního a druhého 

období, na první pohled je vidět, že vizuální složka článků převládá 

jak u Blesku, tak u Aha!. Navzdory tomu, že článků bez vizuálních 

prvků bylo u obou deníků početně málo, procentuálně se jejich 

zastoupení ve srovnání s prvním obdobím snížilo, jak se lze přesvědčit 

v tabulce č. 12. 
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Tabulka č. 13: Podíl vizuálních prvků na vel. článků 

v jednotlivých letech v Blesku a v Aha! (četnost) 

Název 

deníku 

Podíl velikosti textu 2006 2007 2011 2012 

Blesk Bez viz. prvků 50 42 32 16 

 Malý (méně než 20 %) 21 21 7 14 

 Střední (21-30 %) 9 14 11 22 

 Velký (více než 30 %) 112 114 86 108 

 Celkem 192 191 136 160 

Aha! Bez viz. prvků 40 28 20 18 

 Malý (méně než 20 %) 12 10 24 14 

 Střední (21-30 %) 11 18 16 27 

 Velký (více než 30 %) 142 145 118  99 

 Celkem 205 201 178 158 

Přehledová tabulka č. 13 informuje o četnostním zastoupení 

článků s a bez vizuálních prvků. Velký vizuální prvek/prvky 

obsahovalo téměř vždy více než 100 zkoumaných článků. Ostatní 

kategorie byly zahrnuty spíše doplňkově, jasnou převahu si v  každém 

roce nesly velké vizuální prvky zabírající více než 30 % článku.  

Graf č. 8: Podíl vizuálních prvků na vel. článků v jednotlivých 

letech v Blesku  
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 V Blesku se podíl velkých vizuálních prvků lety zvyšoval a 

udržoval se v nadpoloviční většině, jak představuje graf č. 8. Vizuální 

prvky, které zabíraly méně než 30 % plochy jednotlivých článků, se 

v Blesku celou dobu držely v malém zastoupení, větší změna nastala 

pouze v roce 2012, kdy se zvýšila proporce středních vizuálních prvků 

o 22 % ve srovnání s rokem předchozím. 

Graf č. 9: Podíl vizuálních prvků na vel. článků v jednotlivých 

letech v Aha! 
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článku. Množstvím fotografií a obrázků se také zabývaly Göran 
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Djupsund a Tom Carlson nebo Birgit Starková a Melanie Maginová ve 

své obsahové analýze věnované bulvarizaci (Djupsund, Carlson 1998 : 

101-113), (Starková, Maginová 2012 : 7-33). 

Tabulka č. 14:  Počet vizuálů v článcích v Blesku a Aha! ve 

sledovaném období 2006-2012  

Název 

deníku 

Prům. počet vizuálních prvků na 1 

článek 2006-2012 

Min. 

počet 

Max. 

počet 

Blesk 1,73 0 12 

Aha! 1,85 0 15 

 Jak uvádí tabulka č. 14, průměrně připadají ve sledovaném 

období na jeden článek téměř dva vizuální prvky jak v  Aha!, tak také 

v Blesku. V Blesku za sledované období obsahovaly články 

maximálně 12 vizuálních prvků, v Aha! ovšem dokonce 15 vizuálních 

prvků na článek jako maximum. 

Tabulka č. 15: Počet vizuálů v článcích v Blesku a Aha! v 1. 

období 

Tabulka č. 16: Počet vizuálů v článcích v Blesku a Aha! ve 2. 

období 

Název 

deníku 

Prům. počet vizuálních prvků na 1 

článek 2011-2012 

Min. 

počet 

Max. 

počet 

Blesk 2,04 0 12 

Aha! 2,21 0 15 

 

 Srovnáme-li 1. a 2. období, tak se průměrný počet vizuálních 

prvků na jeden článek nepatrně zvýšil u obou deníků, jak vidíme 

z tabulky č. 15 a 16. Zatímco v 1. období byl u obou deníků průměrný 

počet okolo 1,5 vizuálních prvků na článek, ve 2. období se pohybuje 

průměr u obou deníků okolo rovných dvou vizuálních prvků.  

Název 

deníku 

Prům. počet vizuálních prvků na 1 

článek 2006-2007 

Min. 

počet 

Max. 

počet 

Blesk 1,49 0 9 

Aha! 1,54 0 12 
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Graf č. 10: Průměrný počet vizuálních prvků v Blesku 

 

 Rostoucí průměrný počet vizuálních prvků v  článcích 

prokazuje, že se množství vizualizace zvyšuje a tedy i bulvarizuje. 

Například v grafu č. 10 se zvyšuje počet vizuálních prvků v Blesku až 

do roku 2011, poté nepatrně průměrný počet klesne. 

Graf č. 11: Průměrný počet vizuálních prvků v Aha! 

 

V grafu č. 11, který znázorňuje vývoj průměrného počtu 

vizuálních prvků v Aha!, je vidět, že počet obrázků a fotografií se 
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počet průměrně o 1 vizuální prvek v roce 2011 a 2012, což podporuje 

tezi o vyšší vizualizaci v denících. 

9. 7 Prvky personalizace 

Posledním zkoumaným aspektem v článcích byly prvky 

personalizace. Zaměřením na soukromí aktérů jakožto na bulvární rys 

se zabývaly mj. v obsahové analýze Rodrigo Uribe a Barrie Gunter, 

kteří tuto proměnnou rozdělily na tři hodnoty: zaměření na soukromí 

veřejné osoby, profesní činnost veřejné osoby a zaměření na soukromí 

i profesní činnost veřejné osoby (Uribe, Gunter 2004 : 397-398). Tuto 

klasifikaci jsem využila i ve svém výzkumu. 

Tabulka č. 17: Prvky personalizace v Blesku a Aha! ve sledovaném 

období 2006-2012 

Název 

deníku 

Prvky personalizace Počet 

článků 

% 

Blesk Soukromí veř. osob/y 171 59 

 Soukromí i prof. činnost veř. 

osob/y 

70 24 

 Profesní činnost veř. osob/y 50 17 

 Celkem 291 100 

Aha! Soukromí veř. osob/y 207 60 

 Soukromí i prof. činnost veř. 

osob/y 

62 18 

 Profesní činnost veř. osob/y 74 22 

 Celkem 343 100 

 Vezmeme-li v úvahu články, v nichž se prvky personalizace 

vyskytovaly
22

, tak jednoznačně převládá zobrazování soukromí 

veřejné osoby, jak napovídá tabulka č. 17. V Blesku i v Aha! 

obsahovala více než polovina článků zaměření na soukromí veřejné 

osoby. 

  

                                                 
22

 Procentuální podíl článků s prvky personalizace je počítán z celkového součtu článků, 

v nichž prvky personalizace byly obsaženy. 
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Tabulka č. 18: Prvky personalizace v Blesku a Aha! v 1. a 2. 

období 

  2006-2007 2011-2012 

Název 

deníku 

Prvky personalizace Počet 

článků 

% Počet 

článků 

% 

Blesk Soukromí veř. 

osob/y 

75 51 96 67 

 Soukromí i prof. 

činnost veř. osob/y 

42 28 28 20 

 Profesní činnost 

veř. osob/y 

31 21 19 13 

 Celkem 148 100 143 100 

Aha! Soukromí veř. 

osob/y 

110 52 97 74 

 Soukromí i prof. 

činnost veř. osob/y 

39 19 23 17 

 Profesní činnost 

veř. osob/y 

62 29 12 9 

 Celkem 211 100 132 100 

 Z tabulky č. 18 je patrné, že v čase se podíl personalizace ve 

formě zaměření na soukromí veřejné osoby zvýšil  jak v deníku Blesk, 

tak také v deníku Aha!. V Blesku se tento podíl zvýšil o 16 % a 

v Aha! o 22 %. V ostatních případech se podíl jednotlivých 

personalizací snížil. Zastoupení například neposílilo v  případě 

zaměření na soukromí i profesní činnost veřejné osoby, které se 

shodně pohybuje v Aha! i Blesku v přibližném rozmezí od 17 do 28 

%. 

Graf č. 12: Soukromí veřejné osoby v Blesku v jednotlivých letech 
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 V roce 2006 a 2007 bylo zaměření na soukromí veřejné osoby 

v Blesku zastoupeno ve více než polovině případů. Jak ale ukazuje 

graf č. 12, v roce 2011 se podíl zvýšil na 71 %, ovšem v  roce 2012 se 

opět snížil na 64 %, toto množství je ale stále vyšší než v  prvním 

období. 

Graf č. 13: Soukromí veřejné osoby v Aha! v jednotlivých letech 

 

 Zaměření na soukromí veřejné osoby v Aha! prošlo podobným 

vývojem jako deník Blesk. V letech 2006 a 2007 se pohyboval podíl 

tohoto zaměření okolo 50 %. V následujících letech 2011 a 2012 se 

zvýšil nejprve na více než tříčtvrteční a poté se snížil na   69 %, jak 

ukazuje graf. č. 13. 
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pomoci objasnit, jakým směrem se bulvarizace a potažmo bulvární 
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zahraničních studií jsem vybrala několik kritérií, které indikují 

bulvární rysy. 

Z celkových výsledků plyne, že v obou zkoumaných denících 
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prostředí. Ačkoliv s přibývajícími léty zahraniční zprávy v řádu 

několika procent přibyly, jednalo se o zanedbatelné množství a 

s jistotou lze tvrdit, že příspěvky z  domova stále dominovaly. 

Zcela dominantní postavení měly v obou denících také soft 

news. Jejich podíl se dokonce v každém dalším sledovaném roce 

zvyšoval, čímž se tedy deníky ještě více bulvarizovaly. Roku 2012 je 

podíl soft news u obou deníků téměř stoprocentní.       Z hlediska 

sledování obou deníků bylo jednoznačné, že v  rubrice „politika“ a 

„aktuálně“ postupně mizely zprávy soustředící se na politická témata 

(například schvalování daní apod.) a pozornost se přesouvala 

k politickým aférám, které s politickými rozhodnutími neměly nic 

společného. Dichotomie soft news a hard news byla sporným bodem 

analýzy. U určování jedné z kategorií byl brán zřetel na to, zda měla 

zpráva celospolečenský dopad nebo byla aktuální, pak byla zařazena 

k hard news, ostatní doplňující příspěvky spadaly pod soft news. 

Přesto u některých příspěvků bylo složité určit, kam je zařadit (z toho 

důvodu byla v analýze využita také kategorie „jiné“). 

Dalším sledovaným aspektem byla vizuální stránka článků 

v denících. V analýze jsem sledovala poměr velikosti tří složek článku 

a to sice nadpis, text a vizuální složku (fotografie, obrázky). Nadpisy 

v obou denících nehrály v rámci sledovaných článků hlavní roli, 

vzhledem k ostatním složkám byly hodnoceny jako malé (zabíraly 

méně než 20 % článku). Nepotvrdilo se, že by nadpisy začínaly 

dominovat nad velikostí textu. Plocha textu naopak zůstala po celé 

období velká (zabírající více než 30 % článku). Články jsou tedy 

založené stále na textovém sdělení, které je ale bohatě doprovázeno 

vizuálními složkami. Z analýzy vychází, že vizuální prvky zabírají 

nejčastěji také více než 30 % plochy článku, stránky bulvárních 

deníků jsou tedy vysoce vizualizovány, v každém roce v přibližně 

stejném poměru. 
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Rovněž počet vizuálních prvků, který byl v  analýze zohledněn, 

prokazuje, že se bulvární deníky v tomto směru dále bulvarizují. 

V průběhu času se průměr vizuálních prvků na článek zvýšil přibližně 

z jednoho na dva. Průměrně se v druhém období 2011-2012 

vyskytovaly dva obrázky nebo fotografie na jeden článek. 

Z pohledu obsahu jednotlivých článků jsem se v analýze 

zabývala prvky personalizace. Použila jsem pro to tři základní 

kategorie: soukromí veřejné osoby/osob, soukromí i profesní činnost 

veřejné osoby/osob, profesní činnost veřejné osoby/osob.  Převládající 

kategorií bylo soukromí veřejné osoby, tedy články, které 

prezentovaly veřejné osoby (politici, podnikatelé, herci, zpěváci 

apod.) z hlediska jejich soukromých aktivit či afér. Jedná se o bulvární 

rys, jehož podíl se v jednotlivých letech nepatrně zvyšoval v obou 

sledovaných denících. 

Z výsledků analýzy tedy můžeme říct, že v  řadě aspektů se 

bulvární deníky s postupujícím časem více bulvarizovaly, zároveň se 

však některé předpoklady, například o větších nadpisech  a kratších 

textech, nenaplnily. Skladba článků měla pevně daný charakter, 

dominantní postavení měl stále text a vizuální prvky, jejichž postavení 

se v jednotlivých letech dále upevňovalo. Podíl soft news a domácích 

zpráv byl jasně dominantní, což potvrdilo bulvární povahu deníků 

stejně jako prezentace soukromí veřejných osob v  obsahu jednotlivých 

textů. 

10. Případová studie 

Ke zkoumání bulvárních trendů jsem využila ve své práci 

kvantitativní obsahovou analýzu, která poukázala na některé aspekty 

vyskytující se ve zkoumaných denících. Jednalo se však o 

kvantifikovatelné rysy bulvárních deníků a ty nepředstavují jediný 

způsob, jak lze bulvární trendy sledovat. Kvalitativní případovou  

studii považuji za vhodné doplnění kvantitativního výzkumu. 
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Kombinace obou přístupů může přinést ucelenější obraz o diskutované 

problematice. 

V případové studii bych chtěla poukázat na to, co nedokázala 

zachytit obsahová analýza a to na případu konkrétní události – smrti 

Václava Havla na konci roku 2011, o níž informovala v  delším 

časovém horizontu všechna česká média. Tuto studii bych chtěla 

mimo jiné navázat na výsledky obsahové analýzy, která se zabývala 

bulvárními trendy v bulvárních denících. Z výsledků mj. vyplynula 

vysoká míra personalizace, především prezentace veřejných osob jako 

soukromých osob. Na příkladu smrti Václava Havla bych chtěla 

znázornit, jak o této události a jeho uplynulém životě referují média  

z hlediska několika aspektů. V tomto případě se budu zajímat o 

způsoby rámcování daného tématu v  čase, neboť se domnívám, že 

s postupujícími dny média referují o tématu odlišným způsobem. 

Z toho důvodu budu sledovat událost postupně po dnech. 

Pro demonstraci bulvárních trendů na případu smrti bývalého 

prezidenta jsem zvolila zástupce bulvárního a seriózního tisku – Blesk 

a Lidové noviny. Na daném případu bych chtěla poukázat na odlišný 

způsob pojetí události v obou typech médií a změnu pojetí v čase. 

Pokud srovnáváme zástupce seriózního tisku a bulvárního tisku, je 

možné, že z toho vyplynou zřetelněji některé rysy bulvárních praktik. 

10. 1 Metodologie 

Případová studie je jedním z kvalitativních analytických 

postupů. Na rozdíl od kvantitativních metod u kvalitativního výzkumu 

nenajdeme podle Jana Hendla jediný platný a uznávaný způsob, jak jej 

realizovat. Jde o takový výzkum, v  němž nejsou užívány statistické 

metody ani jiné druhy kvantifikace. V  zásadě se jedná o pružný typ 

výzkumu, v jehož průběhu mohou vznikat nové výzkumné otázky a 

hypotézy. Kvalitativní výzkum se snaží porozumět danému problému 

komplexním způsobem a umožňuje nám navrhovat teorii určitého 
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sledovaného fenoménu (Hendl 2005 : 49-53). V případě této 

diplomové práce doplňuje případová studie kvantitativní část, která 

nedokáže postihnout téma ve své celistvosti a navíc pomáhá určit, 

jakým směrem se může výzkum bulvárních trendů dále ubírat.  

Pro svůj subjektivní charakter je však tento typ výzkumu 

kritizován. Vzhledem k jeho nestrukturované povaze jej nelze 

replikovat. V kvalitativním výzkumu je také obtížné zobecnit výsledná 

zjištění, protože výzkumník pracuje obvykle jenom s  omezeným 

množstvím materiálu nebo malým počtem jedinců. V  kvantitativním 

výzkumu umožňuje zobecnění výsledků náhodný výběr, který ale 

v kvalitativních metodách není využívaný. Kvalitativním metodám 

výzkumu je vyčítána také nízká míra transparentnosti. Pokud však 

srovnáme kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu, nelze je 

považovat za protikladné, obě by se měly vzájemně podporovat 

(Hendl 2005 : 52-60). 

10. 2 Charakteristika případové studie 

Jan Hendl hovoří o případové studii jako o detailním studiu 

jednoho nebo více případů v jejich celistvosti. Sociálně vědní výzkum 

využívá případové studie jako mikroskop, který zaostřuje na jeden 

případ a pracuje s předpokladem, že obsáhlým a důkladným 

prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme dalším případům. 

Zkoumaný případ se pak vřazuje do širších souvislostí (Hendl 2005 : 

104). 

K zahájení případové studie jsou uznávány tři důvody uvedené 

Janem Hendlem. Zaprvé nám může pomoci zjistit více informací o 

neznámé speciální situaci. Zadruhé případová studie umožňuje 

pochopit důležité aspekty problematických oblastí výzkumu a zatřetí 

vhodně doplňuje jiné způsoby výzkumu, často se realizuje například 

před statistickým šetřením z důvodu lepšího zaměření kvantitativního 

zkoumání. 
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Problematickým aspektem případových studií bývá dokazování 

příčinných souvislostí a možnost výsledek zobecnit na celý zkoumaný 

soubor nebo populaci. Na druhou stranu mohou případové studie 

sloužit jako zdroj hypotéz, dokáží prozkoumat jedinečný jev  a 

zpochybňují konkrétní teorie nebo je naopak potvrzují (Hendl 2005 : 

112). 

10. 3 Sledované aspekty 

Jednou z charakteristik, kterou obsahová analýza nezachytila, 

bylo užití jazyka. Specifický jazyk bulvárního média se vyznačuje 

užíváním šokujících tvrzení, hovorového jazyka a často také 

vulgarismů. Jak potvrzuje i Shelley McLachlanová s Peterem 

Goldingem, texty bulvárního charakteru jsou jednodušší a neformální 

(McLachlan – Golding 2000 : 76-77). Tyto prvky se objevují v hojné 

míře již v nadpisech článků bulváru. Způsob užití jazyka v  seriózním a 

bulvárním médiu by měl být odlišný právě způsobem používání 

jazykových prostředků a práce s informacemi. 

Se specifickým užitím jazyka souvisí také práce s emocemi. 

Texty bývají expresivní, hojně se využívají vykřičníky, otazníky a 

citoslovce (Metyková – Washková Císařová 2009 : 727). Novinové 

titulky bulvárních deníků při vypjatých nebo tragických událostech 

zdůrazňují emoce svědků, ale také emoce v rámci  politických střetů a 

diskuzí, které jsou tímto zjednodušovány. Články v  bulvárním médiu 

používají emotivní výrazy, které podporují dramatičnost dané situace. 

Tento aspekt našel svoje uplatnění právě v  době smrti Václava Havla, 

kdy veškerá média pracovala s emocemi čtenářů a přizpůsobovala 

tomu jak text, tak také nadpisy. 

Bulvární deníky zaměřují spíše pozornost na aspekty 

personalizace. Jak také vyšlo v kvantitativní obsahové analýze, tak 

z článků, kde můžeme najít personalizaci, převažuje v  obou 

zkoumaných bulvárních denících důraz na soukromí veřejných osob. 
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Profesní činnost není ústředním tématem ve většině případů. Pokud se 

články v bulvárních denících již věnují veřejné osobě (politikovi, 

podnikatelům, mediálním pracovníkům, hercům, zpěvákům apod.), 

v převaze se soustředí na aspekty soukromí. V případě, kdy dochází 

bulvárnímu médiu relevantní informace ke kauze nebo události, začne 

pracovat se soukromím lidí, kteří nějakým způsobem souvisejí 

s hlavním aktérem kauzy nebo události. V  následující studii bych 

chtěla sledovat, zda se stejným způsobem v případě úmrtí Václava 

Havla zachovají i Lidové noviny, jakožto zástupce seriózního tisku.  

10. 4 Výběrový soubor 

Pro rozbor případu smrti Václava Havla 18. prosince 2011 jsem si 

vybrala vydání Blesku a Lidových novin v období od 19. do 23. 

prosince 2011 a články z 3. ledna 2012. V tomto období se ještě média 

naposledy zabývají různými okolnostmi pohřbu a pietních akcí 

konaných na počest bývalého prezidenta. 

11. Analýza prezentace úmrtí Václava Havla 

11. 1 Úmrtí Václava Havla v Blesku a Lidových 

novinách 19. 12. 2011 

První zmínka o úmrtí někdejšího prezidenta se v  Blesku 

objevila hned den po události, tedy 19. prosince 2011
23

 v pondělí na 

titulní straně s titulem mimořádného vydání a černobílou fotkou 

Václava Havla. Na titulní straně stojí „Muž, který změnil národ, 

děkujeme!“
24

. Celé vydání se pak na dalších stranách věnuje Václavu 

Havlovi v jednotlivých článcích, kde mapuje jeho život. 

Jak již bylo řečeno ve výsledcích obsahové analýzy, 

v bulvárních denících převažují články zaměřující se  na osobní život 

veřejné osoby. Nebylo tomu jinak ani u tak mediálně propírané 

události, jakou byla smrt a následný pohřeb bývalého prezidenta 
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 Blesk, 19. 12. 2011, roč. 20, č. 295 
24

 Viz příloha č. 2 
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Václava Havla. Ve zmíněném čísle se na straně dvě nachází emotivní 

první článek s titulem „Dagmar Havlová: Muže ztratila tam, kde ji 

požádal o ruku“. Stručný článek se vrací k některým výrokům Dagmar 

Havlové, která komentovala, kdy ji manžel žádal o ruku a následně 

pak text navazuje na komentář osobního lékaře, který popisuje 

poslední hodiny života Václava Havla. Text se nevěnuje Václavu 

Havlovi jako veřejnému činiteli, ale přímo jeho posledním chvílím v 

soukromí. Pozornost se také přesouvá k jeho ženě, vzpomínkám na 

citové chvíle s ní. V tomto případě jde o práci s emocemi. 

Na text pak navazují na téže straně texty, kde vypovídají o 

Havlovi známé osobnosti a politici (především Václav Klaus, Petr 

Nečas, Dominik Duka nebo Madeleine Albrightová). Na dalších 

stranách se číslo věnuje některým okamžikům jeho politického života, 

ale i reakcemi lidí, kteří spontánně zapalovali svíčky po celé 

republice. Jak dokládá emocionálně laděný nadpis článku na straně 

čtyři „Národ pláče pro Havla“, je vydání plné fotografií lidí, kteří mu 

přišli vzdát hold. Prvek personalizace se pak objevuje na straně třináct 

v textu „Ženy vybíral podle maminky“, článek se zabývá životem, 

který prožil se svou první a druhou ženou, jejich vztahy. Menší počet 

článků ve speciálním vydání se však věnuje i politickým okamžikům, 

čímž se Blesk přibližuje více seriózním deníkům. 

Stejně jako na stránkách Blesku se i v Lidových novinách celé 

vydání z 19. prosince 2011
25

 věnuje vzpomínáním na osobnost 

Václava Havla. Titulní strana nese titul „Václav Havel neodchází“ a 

pod ní se objevuje velká fotografie exprezidenta
26

. 

Skladbou témat se Lidové noviny od Blesku liší na  první 

pohled tím, že ani v jednom z textů není ústředním tématem jeho žena 

nebo jeho předchozí vztahy, tudíž prvky personalizace zde jsou jen 

v minimální míře (například jen stručně v textech ve sloupečku na 

                                                 
25

 Lidové noviny, 19. 12. 2011, roč. 24, č. 296 
26

 Viz příloha č. 3 
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straně dvě „Významné okamžiky v životě Václava Havla“). Na druhou 

stranu má hned první text na straně dvě v nadpisu „Chystal Vánoce, 

pak zemřel“. Ten se spíše podobá titulkům v bulvárních médiích (viz 

výše nadpis v Blesku „Dagmar Havlová: Muže ztratila tam, kde ji 

požádal o ruku“). Zmíněný článek se zabýval posledními dny Václava 

Havla a mapoval jeho zhoršující se zdravotní stav a mj. i setkání 

s Dalajlamou. 

Celé číslo je pak doplněno bohatým obrazovým materiálem  (ten 

tvoří především archivní fotografie Václava Havla zamlada apod.), 

krátkými vzpomínkami významných osobností a rozhovorem, který 

s Václavem Havlem udělaly Lidové noviny před lety. Ve větší míře se 

Lidové noviny věnovaly politické dráze Václava Havla a naopak se 

nedotkly témat osobních, kromě zdravotního stavu. Personalizace je 

zde upozaděna, číslo však je ve velké míře vizualizováno 

vzpomínkovými fotografiemi na mládí exprezidenta a na vzpomínky 

lidí i jejich fotografií. Užití jazyka v článcích nevykazuje znaky 

expresivních výrazů nebo gradace situace, v případě čísla 

vycházejícího bezprostředně den po smrti ani Blesk nevykazoval tyto 

bulvární prvky ve vysoké míře. Jednalo se tedy spíše o čísla 

informativního rázu se zaměřením na životopisná data o zemřelém 

politikovi. 

11. 2 Úmrtí Václava Havla v Blesku a Lidových 

novinách 20. 12. 2011 

Vezmeme-li v úvahu čísla Blesku, která vyšla nedlouho před 

Vánoci, opakuje se v nich postupně zaměření pozornosti na Dagmar 

Havlovou. Personalizovaný již není život hlavního aktéra, Václava 

Havla, ale naopak se noviny soustředí na soukromí Dagmar Havlové. 

V Lidových novinách se články věnují především osobnosti Václava 

Havla a pouze okrajově zmiňují jeho pozůstalou manželku, drží se 

více faktických údajů o veřejném životě Havla. 
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V Blesku z 20. prosince 2011
27

 se objevuje na titulní straně 

fotografie zdrcené vdovy Dagmar Havlové s ošetřující sestrou, hlavní 

titul zní: „Zdrcená vdova, tajně se vrátila k rakvi“
28

. Na dalších 

stranách se již truchlící Dagmar Havlové věnuje rozsáhlý článek s 

aktuálními fotografiemi vdovy a na straně dvě s nadpisem 

„Osamocené slzy nad rakví jejího muže“
29

. Text je již na téže straně 

na rozdíl od předcházejícího čísla zaměřený mnohem emocionálněji: 

 „Zlomená smrtí svého manžela, exprezidenta Václava Havla 

(+75), ale zároveň obdivuhodně silná vydala se včera Dagmar 

Havlová (58) na svou zatím nejtěžší životní cestu. Slzy zadržovala jen 

stěží, mnohdy vůbec. Bolest ve tváři zakrýt nedokázala ani za tmavými 

slunečními brýlemi. Odpoledne se navíc musela vrátit k  rakvi svého 

muže. Tajně. Plná bolesti.“
30 

Článek využívá dramatizaci události pomocí obratů „zlomená 

smrtí“ nebo „slzy zadržovala jen stěží“ či „plná bolesti“, což ilustruje 

specifické užití výrazů, které podporují zájem čtenářů v  bulvárních 

denících. Bohatá vizualizace článku dokládá slova v  textu. Fotky 

sestávají z nešťastné tváře vdovy a zachycují Dagmar Havlovou 

v intimní chvíli smutku, a tak je práce s emocemi především po 

vizuální stránce zřejmá. 

Pokud srovnáme tématiku Lidových novin v ten samý den, 

z větší části se seriózní deník věnuje pietě po zesnulém 

exprezidentovi. Titulní stranu čísla
31

 otvírá článek se stručným 

nadpisem „Smutek za Václava Havla“
32

.  Na straně dvě v dolní části 

můžeme najít výčet titulních stran zahraničního tisku, který se zmiňuje 

o události. Na rozdíl od Blesku je zde tedy patrný důraz i na pohled ze 

zahraničí. Straně dominují fotografie politiků podepisujících 
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 Blesk, 20. 12. 2011, roč. 20, č. 296 
28

 Viz příloha č. 4 
29

 Viz příloha č. 5 
30

 Tamtéž 
31

 Lidové noviny, 20 12. 2011, roč. 20, č. 297 
32

 Viz příloha č. 6 
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kondolenci a fotografie rakve. Ústředním článkem  na straně dvě je 

text popisující detailně, jak se veřejnost loučila s  Václavem Havlem, 

bez náznaku snahy o dramatizaci či senzaci. V  titulku stojí „Lidé se 

s Havlem loučili mlčky“: 

 „Tiché vzpomínání a poklonění před rakví. Tak se včera 

loučily tisíce lidí s prezidentem Václavem Havlem. Pietní akce začaly 

v deset hodin v Rothmayerově sále na Pražském hradě. Jako první se 

tam do kondolenčních knih, které ležely na stolech potažených černým 

suknem, podepsala současná hlava státu Václav Klaus (…). Zástupy 

lidí už čekaly v dlouhé chodbě, až se do sálu také dostanou.“ 

11. 3 Úmrtí Václava Havla v Blesku a Lidových 

novinách 22. 12. 2011 

Odlišně a o poznání méně věcně Lidové noviny informují o 

smutečním průvodu, převozu rakve Václava Havla na Pražský hrad 

dne 22. prosince 201133. Strana dvě je vyplněna fotografiemi 

z průvodu a text i fotografie se soustředí okolo nadpisu „Slzy a žal. 

Dojemné loučení s Havlem“. V úvodním odstavci článku nechybí 

emocionalizace ani nostalgie, která ještě den předtím nebyla 

v Lidových novinách patrná. Dramatizaci situace dokreslují výrazy 

jako „dojemnou atmosféru“ nebo „nebe se zatáhlo a spustil se déšť.“ : 

 „Více než deset tisíc lidí se přišlo rozloučit s prezidentem 

Václavem Havlem. Dojemnou atmosféru ještě umocnilo počasí. Když 

na Hradčanském náměstí míjela rakev truchlící dav, nebe se zatáhlo a 

spustil se déšť.“ (…) Nápadně opuchlé a zarudlé oči jsou vidět 

dokonce i na tvářích policistů, kteří průvod lemují na Malostranském 

náměstí.“ 

V čísle Blesku ze dne 22. prosince 2011
34

 shrnují články také 

smuteční průvod s důrazem na vizualizaci, texty doprovází 
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 Lidové noviny, 22. 12. 2011, roč. 20, č. 299 
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 Blesk, 22. 12. 2011, roč. 20, č. 298 
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velkoformátové fotografie (průvod davů lidí za rakví, záběry na 

skloněnou postavu Dagmar Havlové). Například na straně tři lze vidět 

dominující fotografii Dagmar Havlové
35

, jak si otírá slzy (to vše 

s popisem „Slzy dámy v černém“). Tento výjev je doprovázen textem 

plným emotivního popisu: 

 „(...)Včera musela vydržet kráčet několik kilometrů za rakví  

svého milovaného manžela. Zvládla to s  podporou nejbližších, i když 

její bolest prozrazovaly slzy na tváři. (…) Na hlavě měla smuteční 

krajkový šál, obličej plný bolesti.“ 

Opět Blesk klade důraz na pozůstalou. Zdůrazňuje její stav tím, 

že píše o bolesti a slzách a v neposlední řadě připomíná její vztah 

k zesnulému, když popisuje, že následuje rakev „milovaného 

manžela“. V ostatních článcích se deník věnuje také bratru Ivanu 

Havlovi a komentářům lidí, kteří doprovázeli rakev v průvodu na 

Hrad, tudíž se Blesk opět soustředí v mnohem vyšší míře na ostatní ve 

srovnání s Lidovými novinami. 

11. 4 Úmrtí Václava Havla v Blesku a Lidových 

novinách 23. 12. 2011 

Lidové noviny den před Štědrým dnem
36

 opět věnují větší část 

čísla tématu Václava Havla. Na titulní straně najdeme jednoslovný 

nadpis „Sbohem“ nad fotografií svíček z Václavského náměstí a 

textem, který shrnuje události plánovaného státního pohřbu. Na 

následujících stranách se již vyskytují texty, které popisují ceremonie 

spojené se smutečním obřadem (například str. 2 „Tryznu zakončí 

rekviem a 21 salv“) a jedna dvoustrana je věnována historii státních 

pohřbů na území Československa. Speciální vydání pak zakončují 

články, které popisují zahraniční státníky, kteří se na pohřeb chystají.  
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 Viz příloha č. 7 
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 Lidové noviny, 23. 12. 2011, roč. 24, č. 300 
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Jeden z ústředních textů na straně tři popisuje, jak lidé stáli 

řadu na podpis do kondolenční knihy, článek „Hodiny čekání na 

sbohem“ obsahoval popisné informace, ale i mírně emotivní 

poznámky k atmosféře: 

 „Zatímco do ulic Starého Města se včera vrátil obvyklý provoz, 

k Pražskému hradu nepřestávaly proudit zástupy lidí s květinami a 

svíčkami. Ve čtvrtek odpoledne už zbývaly na soukromé rozloučení 

s prezidentem Václavem Havlem poslední hodiny. (…) Na lidech, kteří 

vytrvali a krůček po krůčku se sunuli až k bráně Vladislavského sálu, 

byl znát smutek a dojetí. První, co člověk ucítil, sotva překročil práh, 

byla silná vůně květin. Hlavně růží. V předsálí si se svým typickým 

zamyšleným úsměvem příchozí prohlížel Václav Havel na fotografii 

ovázané černou stužkou. (…) Pravidelný zvuk přicházel z dálky. Bylo 

v něm až něco posvátného. Většina lidí obrátila uslzené oči ke dveřím, 

odkud přicházeli další vojáci čestné stráže. Přišli vystřídat své kolegy 

v bdění nad zesnulým prezidentem.“ 

Slova jako „krůček po krůčku“ nebo „většina lidí obrátila 

uslzené oči ke dveřím“ představují citově zabarvený popis blížící se 

bulvárnímu pojetí událostí. Je zde patrný odklon od racionality 

k emocím, které nejsou v Lidových novinách obvyklou formou popisu 

událostí. 

Blesk se v čísle z 23. prosince 2011
37

 na titulní straně věnuje 

tématu Václava Havla již jen okrajově v malé zmínce, kde je 

upoutávka na zpověď o údajné milence Obermannové. Na 

následujících stranách dvě a tři najdeme podobně jako v  Lidových 

novinách přehled nastávajících událostí okolo pohřbu a státníků,  kteří 

do Prahy přijedou. 

Na straně čtyři se tématika okolo Václava Havla ubírá směrem 

k jeho údajným osobním aférám. Článek „Zpovídal se kvůli milence!“ 
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poukazuje na jeho poslední dny, kdy se měl trápit aférou týkající se 

spisovatelky Obermannové, s níž měl mít v minulosti poměr a svěřil 

se svojí ošetřující sestře: 

 „(…) Podle informací Blesku z bezprostředního okolí 

zesnulého se stále ještě trápil kvůli aféře, kterou rozpoutala 

spisovatelka Irena Obermannová (49) tvrzením, že byli s  Havlem 

milenci! „Říkal, že ho trápí, co to způsobilo paní Dagmar, která 

z toho byla nešťastná. Jeho zdraví to neprospívalo,“ říká zdroj deníku 

Blesk s tím, že zpověď, kterou den před smrtí učinil, pak sestra 

přetlumočila paní Dagmar.“ 

Blesk stejně jako v případě, kdy se téma dotýká zármutku 

Dagmar Havlové, se opět zabývá pozůstalými okolo Václava Havla, 

jedná se tedy o personalizaci tématu. Havel je jakožto veřejná osoba 

probírán v souvislosti se soukromými záležitostmi a svými údajnými i 

skutečnými bližními. Témata o Havlově soukromí eskalují. 

11. 5 Úmrtí Václava Havla v Blesku a Lidových 

novinách 5. 1. 2012 

V průběhu Vánoc a v lednu mediální pozornost okolo úmrtí 

Václava Havla pomalu utichala. 5. ledna 2012 však shodně Lidové 

noviny a Blesk přinesly zprávu o soukromém církevním  obřadu 

konaném na Vinohradském hřbitově.  Způsob informování se v  obou 

denících značně lišil. 

Lidové noviny informovaly o soukromém obřadu až na konci 

vydání
38

 v článku s názvem „Poslední pieta za prezidenta Havla“
39

, 

který shrnuje základní fakta o obřadu bez emotivního hodnocení a bez 

zvláštní pozornosti věnované vdově po zesnulém exprezidentovi:  

 „Rodina a blízcí přátelé Václava Havla včera během 

soukromého církevního obřadu uložili tři urny s  jeho popelem do 
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 Lidové noviny, 5. 1. 2011, roč. 25., č. 4 
39

 Viz příloha č. 8 



72 

 

rodinné hrobky na pražském Vinohradském hřbitově. (…) Přípravy na 

uložení uren začaly v úterý. Kameník na náhrobek tesal celou noc 

nápis podle Havlova přání. První český prezident si přál mít na 

náhrobku pouze jméno, bez jakýchkoliv titulů nebo funkcí.“  

Blesk v ten samý den
40

 přinesl stejnou zprávu, ale v jiném 

znění. Celý článek na straně tři je doprovázen fotografiemi Dagmar 

Havlové a fotkou ostatních návštěvníků. Text nese senzacechtivý 

titulek „Havla pochovala v den 15. výročí svatby“, což napovídá, že 

se Blesk bude věnovat spíše než osobnosti Václava Havla opět jeho 

manželce, jako tomu bylo v předchozích číslech: 

 „Osud umí být krutý režisér: Vdova Dagmar Havlová (58) 

přinesla včera urnu s popelem svého muže na Vinohradský hřbitov, 

přesně 15 let poté, co měli na nedaleké žižkovské radnici svatbu. (…)  

Jednu z uren, zahalenou černým závojem a ozdobenou srdíčky, 

přinesla z domova vdova Dagmar Havlová. Ta se nakonec během 

modlitby nedokázala ubránit slzám.“ 

Textem i vizualizací se článek v Blesku zaměřuje na vdovu 

zesnulého Václava Havla. Jazykově jsou použity obraty naznačující 

dramatičnost události a upozorňují na její vážnost například 

metaforickou větou „osud umí být krutý režisér“ nebo „nedokázala se 

ubránit slzám“. Důležitou roli zde hraje i fakt, že vdova nese urnu 

svého manžela na hřbitov přesně 15 let poté, co byli sezdáni. S touto 

informací pracuje Blesk primárně. Fotografie opět upozorňuje na 

ústřední postavu vdovy ve vypjatém rozpoložení.  
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11. 6 Shrnutí 

V případové studii o úmrtí Václava Havla jsem srovnávala 

odlišné uchopení stejné události v  Blesku a Lidových novinách. Studie 

měla vysledovat určitý trend nebo množství trendů, které potvrzují 

odlišné pojetí zpráv v seriózních a bulvárních novinách a díky tomuto 

kontrastu mohou vyjít najevo jiné rysy bulvárního tisku, než se 

ukázaly v předchozí kvantitativní analýze. 

Zpočátku se v případě smrti Václava Havla Blesk ani Lidové 

noviny příliš nerozcházely v informacích, které podávaly. Pozornost 

byla upřena na soukromý i profesní život zesnulého. V  Blesku ovšem 

bylo patrné, že pozornost se bude postupně přesouvat k  Dagmar 

Havlové, neboť jeden z článků již mapoval fotografiemi i textem 

detaily z historie jejich soukromí. Trend postupně se přesouvající 

pozornosti k pozůstalé je charakteristikou, která dokládá bulvární 

způsob zpracování informací. Redaktoři se snaží vzbudit ve čtenářích 

emoce a touhu vědět o dané události více pikantních podrobností. 

S postupujícím časem byly o Václavu Havlovi  a smutečních 

akcích téměř vyčerpány informace. Nedlouho před Vánoci se již Blesk 

zmiňuje o jeho údajných aférách a zveřejňuje informace ze 

soukromého života s ženou Dagmar. V Lidových novinách se témata 

týkající se pohřbu nebo piety stále držela faktů, nicméně se tyto 

noviny také nevyhnuly patetickému jazyku, který naznačoval 

dramatičnost situace a emoce s ní spojené. Na druhou stranu téma 

Václava Havla bylo v Lidových novinách personalizováno z hlediska 

jeho soukromých aktivit jenom minimálně a probíraly se spíše jeho 

činy profesního rázu.  

Časově se obě média nejprve v prezentaci témat spíše podobala, 

ale po pár dnech referování o stejné události se Blesk odchýlil od 

Václava Havla zcela k jeho manželce a přesouvá se tedy k  novému 

rámci. Tento fenomén přesunutí pozornosti z  hlavního aktéra k jeho 
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bližním jako znak snahy o prodloužení čtenářsky vděčné kauzy je 

znám v bulvárních denících delší dobu, proto by jej bylo možné 

v budoucích výzkumech zohlednit a prozkoumat  šířeji. Například 

podobným tématem se zabýval Petr Cífka ve své diplomové práci na 

téma Bulvarizace českých deníků před a po smrti Karla Svobody
41

. 

Z hlediska zpracování obrazového materiálu k článkům se 

Lidové noviny od Blesku značně lišily. Zatímco Lidové noviny 

zachycovaly spíše hromadné fotografie z  pohřbu a pietních akcí nebo 

přímo archivní fotografie Václava Havla, Blesk častěji zobrazoval 

spíše Dagmar Havlovou v exponovaných situacích, například se 

slzami v očích apod. 

Souhrnem se emoce postupně objevovaly v obou sledovaných 

médiích, což bylo patrné na užitém jazyku i obrazovém materiálu. 

Avšak v Blesku byl patrnější důraz na jiné spektrum témat okolo smrti 

Václava Havla. Blesk se na rozdíl od Lidových novin zabýval 

profesním životem politika jenom okrajově a naopak kladl důraz na 

emoce spojené s touto událostí a soukromé aspekty z jeho života 

včetně důrazu na osobu Dagmar Havlové. Lidové noviny se držely 

spíše své dokumentační a informativní funkce, nicméně v  případě 

pietních akcí se také neubránily citově zabarvenému jazyku či 

deklaracím sympatií k osobnosti Václava Havla. 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Cífka, Petr. Bulvarizace českých deníků před a po smrti Karla Svobody. Praha: 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 

2008. 94 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tomáš Trampota, PhD. 
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Závěr 

Proces bulvarizace je často diskutovaným jevem a je spojovaný 

spíše s tzv. seriózními médii. Ještě před zkoumáním bulvarizování 

médií by se ovšem pozornost měla soustředit na bulvární rysy  v čase, 

tedy na to, co samotný bulvár skutečně tvoří. V  této práci jsem se 

pokusila propojit rysy bulvarizace s českým bulvárním tiskem a zjistit 

tak, jaké trendy se v současnosti prosazují na obsahové a formální 

úrovni. 

V teoretické části jsem zaměřila pozornost na to, co znamenají 

pojmy „bulvár“, anglické „tabloid“ a „bulvarizace“, s jakými 

očekáváními jsou spjaty a čím se bulvarizace potažmo bulvární rysy 

vyznačují. Dále jsou kapitoly zaměřeny na české prostředí, konkrétně 

na historický vývoj českého bulvárního tisku u nás do roku 1989 a 

vývoj poté s důrazem na popis dvou následně zkoumaných největších 

bulvárních deníků u nás – Blesk a Aha!. Na konci teoretické části 

věnuji pozornost třem zahraničním studiím, z  nichž vychází následný 

výzkum. 

Mým cílem bylo zjistit, zda se bulvární tisk sám o sobě dále 

bulvarizuje a jestli se bulvární trendy v průběhu času proměňují. 

Prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy jsem došla k závěru, 

že český bulvární tisk je charakterizovaný dominancí soft news a 

domácího zpravodajství, což jej jasně odlišuje od seriózních novin. 

Dalšími rysy, které se postupem času zintenzivňovaly, byla silná 

vizualizace, kdy na každý článek zprvu připadala přibližně jen jedna 

fotografie, časem se však množství zvýšilo na průměrný počet dvou 

fotografií na jeden článek. Vizualizace článků obecně byla 

postupujícími roky také větší. Jak připomíná Tomáš Trampota, šířeji 

můžeme chápat intenzivní vizualizaci jako odpověď na stále více se 

prosazující vizuální formy komunikace ve společnosti (Trampota 2010 

: 20). 
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 V odpovědích na výzkumné otázky se však nepotvrdil 

předpoklad, že by se nadpisy na úkor článku zvětšovaly a délka textu 

naopak zkracovala, články měly vždy přibližně stejnou strukturu.  

Důležitou charakteristikou byla v rámci výzkumu personalizace, 

primární důraz na soukromí veřejné osoby, ta se ve srovnání s  prvním 

zkoumaným rokem mírně zintenzivnila, rozhodně však tento rys 

napříč všemi zkoumanými roky převládal nad důrazem na profesní 

aspekty veřejně činných osob, o kterých články referovaly. 

V návaznosti na kvantitativní část výzkumu jsem si vybrala 

konkrétní událost, o které referovala všechna česká média. Jednalo se 

o úmrtí Václava Havla na konci roku 2011. Na tomto příkladu jsem se  

v kvalitativní případové studii pokusila ukázat na to, jak v průběhu 

času pracují bulvární a seriózní média se smrtí veřejné osoby a to na 

případu Lidových novin a Blesku. Podle předpokladů se rys 

personalizace projevoval s přibývajícími dny v obou denících s tím 

rozdílem, že v Blesku se pozornost přesouvala k pozůstalým, vdova 

byla například zastižena vždy v choulostivé situaci a články rozebíraly 

její osobní život se zesnulým manželem. Téma bylo v bulvárním 

médiu rámcováno na osobní úrovni. Kvalitativní studie poukázala také 

na to, že bulvární médium využívá k informování o dané události 

emotivně zabarvený jazyk, který celou situaci dramatizuje více než 

seriózní médium přinášející věcné informace. Nicméně navzdory tomu 

i Lidové noviny po pár dnech v rámci popisování pietních akcí 

přistoupily k emotivnějšímu pojetí události a jasně tak vyjádřily svůj 

postoj, přiblížily se tak bulvárnějšímu pojetí. Pouze s  tím rozdílem, že 

nepřesouvaly svou pozornost na vdovu. 

Všechny zjištěné aspekty českého bulvárního tisku dokládají 

charakter našeho mediálního prostředí. V závislosti na zjištěných 

rysech bulvárních deníků je lze rozpoznávat i v  rámci jiných novin, 

které jsou označovány jako seriózní. Mezi ně patří i Lidové noviny, 

které jsem podrobila kvalitativnímu zkoumání a kde bylo možné 
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rozpoznat po jazykové stránce bulvární rysy. Zejména nadpisy 

nabývaly expresivity, což je jeden ze znaků bulvárnosti (Metyková – 

Washková Císarová 2009 : 727). Dá se předpokládat, že v řadě 

aspektů se bulvarizují seriózní média
42

, ale bulvární média procházejí 

také vývojem, který je potřeba zaznamenávat, abychom mohli závěry 

ze zkoumání využít právě v případě ostatních médií považovaných 

širokou veřejností za tradiční tzv. hlídací psy demokracie. 

Otázkou k zamyšlení je také jistě rozmach nových médií, která 

ovlivňují zaznamenané změny v denících. Čtenost a náklady 

celoplošných seriózních i bulvárních deníků každým rokem klesá  (viz 

kapitola 5.3), to může mít za následek přesun publika k internetovým 

médiím. Pro další výzkum se tedy pozornost může přesunout k  analýze 

bulvárních online médií s aplikací stejných aspektů a srovnat, jak se 

tyto charakteristiky mohou lišit od tištěného média. Pojetí mediálně 

„vděčných“ událostí, jako jsou například úmrtí známých osobností, je 

také vhodným podnětem k dalšímu zkoumání, neboť bulvární média se 

velmi často věnují tragickým událostem, které rozvíjí v  řadě zpráv po 

dobu vždy alespoň několika dní. 

 

 

 

 

                                                 
42

 Poměrně komplexní práci na téma „Bulvarizace českých deníků – změny v letech 1995-

2010“ zpracovala ve své diplomové práci Radka Dokulilová, která došla k závěrům, že ke 

změnám v rámci bulvarizace obsahů v českých celostátních denících dlouhodobě dochází 

(Dokulilová 2011 : 90). 
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Summary 

This diploma thesis reflects the Czech tabloid press and tries to 

define and clarify which trends are presented in two daily tabloid 

press – Blesk and Aha! in the period 2006-2012. There have been 

indicated some tabloidization features and changes through time. The 

results of the quantitive content analysis say that there is prevalence of 

home news and soft news in comparison with foreign and hard news in 

both daily tabloid press. In terms of visualization the number of visual 

features arose from one to two on average if we consider the size of 

each article. The size of the photos and pictures is also bigger during 

the period in comparison with other aspects of an article. 

Personalization is frequently presented in both daily newspapers 

which were analysed. 

The qualitative case study has shown that tabloid medium 

reflects the news about death of former president Václav Havel in 

2011 differently. The tabloid uses emotional expressions and tries to 

dramatize the situation although the examined broadsheet uses similar 

style after a few days of referring about the same topic. Moreover the 

tabloid medium uses personalization to describe the deceased and 

doesn’t refer to public life or specific acts in public sphere . The main 

aspect of framing the examined topic is the fact that the medium uses 

close relatives, who are followed by journalists and photographers and 

are described from personal perspective. The attention is transferred to 

another person during some time, in this case to wife of the deceased. 

The framing is different from broadsheet especially in this aspect. 

In conclusion, some tabloid trends are more intensive through 

time but some of them were not confirmed, for example titles did not 

take in general more than 20 % of the article size and text stayed a 

dominant part of each article throughout time. The framing of the 

examined affair could be considered as an important aspect of tabloid 
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press as well. Other studies could focus on contemporary online media 

and compare the same aspects of tabloid trends in them. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha (tabulka) 

Název proměnné Hodnoty proměnné Bližší určení 

Rok vydání YYYY  

Měsíc vydání MM  

Den vydání DD  

Název deníku 1 – Blesk  

 2 – Aha!  

Lokace zprávy 1 – Domácí Lokace zprávy se určuje 

na základě domicilu na 

začátku článku. 

 2 – Zahraniční  

 9 – Jiné/ostatní  

Typ zprávy 1 – Soft news Soft news zahrnují 

kriminální zprávy, 

zajímavosti, doplňující 

informace a informace 

ze showbusinessu a 

human interest stories 

(zprávy zaměřené na 

osudy obyčejných lidí). 

Tato témata definovali 

Uribie a Gunter ve své 

studii jako soft news 

(Uribe, Gunter 2004 : 

390). 

 2 – Hard news Pod hard news zahrnuji 

aktuální zprávy, 

plánované i nečekané 

události, takto definuje 

hard news 

Tuchmannová 
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(Tuchman 1978 : 47-

52). Pod hard news 

spadají události 

politického dění, 

ekonomické 

zpravodajství. 

 9 – Nelze určit  

Velikost nadpisu 1 – Malý (méně než 

20 %) 

Poměr velikosti nadpisu 

k celkové velikosti 

článku. 

 2 – Střední (21-30 %)  

 3 – Velký (více než 

30 %) 

 

Velikost textu 1 – Malý (méně než 

20 %) 

Poměr velikosti textu 

k celkové velikosti 

článku. 

 2 – Střední (21-30 %)  

 3 – Velký (více než 

30 %) 

 

Velikost vizuálních 

prvků 

0 – Nemá vizuál Poměr velikosti 

veškerého vizuálu k 

celkové velikosti 

článku. 

 1 – Malý (méně než 

20 %) 

 

 2 – Střední (21-30 %)  

 3 – Velký (více než 

30 %) 

 

Počet vizuálních 

prvků 

NN Počet vizuálních prvků 

(fotografie, tabulky, 

grafy a obrázky) v 

rámci jednoho článku. 

Prvky personalizace 0 - Neobsahuje PP Prvky personalizace lze 
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charakterizovat jako 

tematické zaměření 

článku na veřejnou 

osobu. Stejné kategorie 

využili ve svém 

výzkumu Uribe a 

Gunter (Uribe, Gunter 

2004 : 387-402). 

 1 – Soukromí veř. 

Osoby 

Zaměření na soukromí 

veřejné osob/y lze 

charakterizovat jako 

prezentaci veřejné 

osob/y (politik, 

celebrita nebo 

podnikatel) jakožto 

soukromé osob/y 

(Uribe, Gunter 2004 : 

390-398). 

 2 – Soukromí i prof. 

činnost veř. osoby 

Kombinace zaměření na 

soukromí i profesní 

činnost veřejné osob/y. 

 3 – Profesní činnost 

veř. osoby 

Zaměření na profesní 

činnost veřejné osoby, 

nikoliv na soukromí 

(Uribe, Gunter 2004 : 

390-398). 
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Příloha č. 2: Úmrtí Václava Havla v  Blesku 19. 12. 2011 (obrázek) 
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Příloha č. 3: Úmrtí Václava Havla v Lidových novinách 19. 12. 

2011 (obrázek) 

 



93 

 

Příloha č. 4: Úmrtí Václava Havla v  Blesku 20. 12. 2011, č. 1 

(obrázek) 
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Příloha č. 5: Úmrtí Václava Havla v Blesku 20. 12. 2011, č. 2 

(obrázek) 
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Příloha č. 6: Úmrtí Václava Havla v Lidových novinách 20. 12. 

2011 (obrázek) 
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Příloha č. 7: Úmrtí Václava Havla v  Blesku 22. 12. 2011 (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Příloha č. 8: Úmrtí Václava Havla v Lidových novinách 5. 1. 2012 

(obrázek) 

 

 


