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Abstrakt:

Tato práce je inspirována kritickými teoriemi médií, zejména prací 
amerických badatelů Hermana a McChesneyho, významných představitelů 
radikálně kritického přístupu v mediálně globalizačním diskurzu. Snaží se 
aplikovat hlavní teze jejich teorie na české prostředí na příkladu denního tisku. 
Jejím jádrem je srovnávací empirická analýza formální struktury obsahu 
hlavních celonárodních deníků (Právo, Lidové noviny a Mladá fronta DNES) 
v roce 1994 a 2004. Nejprve jsou představeny metody vlastní analýzy, 
následuje vymezení teoretických východisek v rámci mediálně globalizačního 
diskurzu, analýza vývoje kapitálové struktury českého tisku a vlastní obsahová 
analýza, na vzorku dvaceti vydání od každého titulu v každém roce je 
sledováno 16 proměnných. Ověřují se hypotézy týkající se koncentrace 
a konsolidace kapitálu na novinovém trhu a globalizace, komercionalizace, 
bulvarizace a unifikace obsahů sledovaných titulů. Empirická část obsahuje 
také model měření míry bulvárnosti, „obsahové profily“ sledovaných titulů 
a srovnání.jejich titulních stran. Výsledky analýzy některé z tezí výchozí teorie 
podporují (především teze o koncentraci kapitálu, komercionalizaci a bulvarizaci 
obsahů), jiným odporují (globalizace a unifikace obsahů). V zásadě však její 
pojetí společenské kritiky fungování masových médií potvrzují.
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1. Úvod.

Problematika masových médií se v poslední době opět dostává na výsluní 

sociálně-vědního bádání. Stává se nedílnou součástí mnoha teoretických prací i 

předmětem konkrétních šetření. Tato práce se v obecné rovině zabývá vztahem 

masových médií a společnosti a to zejména v souvislosti s technologickými, 

ekonomickými a kulturními změnami, jež jsou spojeny s rozvojem 

komunikačních technologií na konci 20. století a jež jsou někdy označovány 

jako „globalizace“. V konkrétní rovině zkoumá změny obsahů tří hlavních 

českých deníků v souvislosti se změnami kapitálové struktury českého tisku. Je 

inspirována především prací The Global Media, New Missionaries o f Corporate 

Capitalism Hermana a McChesneyho (1997) a vlnou kritických ohlasů, která se 

mezi českou veřejností zvedla v souvislosti s průběhem privatizace českého 

tisku.

Teoretická část práce představuje hlavní teoretické přístupy k problému 

vztahu médií a společnosti a to především v rámci „globalizačního“ diskurzu. 

Vlastní teoretické východisko je identifikováno jako kritická verze optimistické 

větve tohoto diskurzu. Následuje analýza změn v kapitálové struktuře českého 

tisku v 90. letech 20. století, kdy se vlastnické vztahy v českém tisku ustálily 

do podoby, která prakticky přetrvává dodnes. Jádrem práce je analýza obsahů 

hlavních českých deníků v roce 1994 a 2004 z hlediska jejich formální struktury. 

Hlavními deníky se rozumí celonárodní tituly s největším nákladem, konkrétně 

Právo, Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. Analýza se nezabývá titulem Blesk, 

protože ten se svým charakterem významně liší od jmenovaných deníků a jeho 

zaměření neodpovídá potřebám šetření. Cíle vlastní obsahové analýzy jsou 

jednak deskriptivní (vytvoření obsahových profilů jednotlivých deníků) a jednak 

komparační (porovnání obsahů jednotlivých deníků mezi lety 1994 a 2004 

a mezi sebou navzájem). Empirická analýza ověřuje hypotézy popisující trendy, 

k nimiž podle zmíněné teorie dochází. Jde především o trendy kumulace 

a konsolidace kapitálu, „globalizace“ a unifikace obsahů jednotlivých medií, 

jejich tabloidizace a komercionalizace.
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Volba tématu této práce je plodem přetrvávajícího zájmu o problematiku 

medií, jíž se u nás, ať už v rovině teoretického bádání či empirických analýz, 

nevěnuje příliš pozornosti. Prvním krokem bylo studium literatury a „mediálních“ 

výzkumů realizovaných u nás i v zahraničí. Následovala příprava koncepce 

empirické části a celého projektu. Od podzimu 2005 do konce února 2006 

probíhal sběr dat. Data za rok 1994 bylo nutno pořizovat v archivu Národní 

knihovny, data za rok 2004 byla v digitální podobě zpřístupněna firmou 

Newton IT.

Výsledný datový soubor čítá přes 17 000 pozorování, u nichž bylo sledováno 

11 proměnných. Dalších pět proměnných (plocha obrazového doprovodu, 

reklamy a inzerce, celkový počet stran a počet stran s články.) bylo sledováno 

vždy za celé vydání. Analýza je provedena na 40 vydáních za každý deník, 

tj. celkem na vzorku 120 vydání. Obsahový profil deníku a jeho změny jsou 

sledovány na 20 vydáních ročně, jednou za rok 1994 a jednou za rok 2004. 

Jednotlivá vydání jsou vybrána tak, aby byla splněna podmínka, že každý den 

pracovního týdne je ve vzorku zastoupen právě čtyřikrát.

Sledovány jsou následující proměnné.

1. forma příspěvku (zpravodajství, komentář, analýza, rozhovor, reportáž, 

test, servis, poradna, medailon, nekrolog, anketa)

2. téma příspěvku (ekonomika, politika, bezpečnost, mezinárodní vztahy, 

kriminalita a justice, společnost, komunikace, zaměstnanost, sport, sociální 

problematika, věda, ekologie, neštěstí, vzdělání)

3. typ titulku (obrazný, věcný, citově zabarvený)

4. umístění na titulní straně (ano, ne)

5. geopolitické zaměření příspěvku (ČR, Evropa, Severní Amerika, Jižní 

Amerika, Asie, Rusko, Blízký východ, Afrika)

6. časové zaměření analytických příspěvků (aktuální, 20. století, starší)

7. obrazový doprovod příspěvku (plocha)

8. rozsah reklamy (plocha)

9. rozsah inzerce (plocha)
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10. informační zdroje (AP, Reuters, ČTK, BBC, CNN, AFP),

11. autorství příspěvku (podepsané, zkratka, vlastní zpráva)

12. autorství komentářů (expert, novinář, čtenář)

13. rozsah stránek (počet a plocha)

14. rozsah stránek s články (počet a plocha)

15. titul (Právo94, MfD94, Lidové noviny94, Právo04, MfD04, Lidové noviny04)

16. datum vydání

Pomocí těchto proměnných jsou ověřovány hypotézy H1 až H19. Hypotézy 

jsou rozděleny do čtyř bloků podle toho, ke kterému z ověřovaných trendů 

se váží. pro hypotézy H1 až H9 platí, že jsou ověřovány pro každý titul zvlášť 

a potvrzujeme je, jsou-li potvrzeny jejich dílčí „podhypotézy“ pro každý ze tří 

titulů. Znění hypotéz je následující.

Hypotézy o bulvarizaci obsahů.

H1: Míra bulvarizace je u všech sledovaných deníků vyšší v roce 2004, než

tomu bylo v roce 1994.

H2: U všech sledovaných deníků dochází v roce 2004 oproti roku 1994

k poklesu podílů analýz, zpravodajství, komentářů a rozhovorů jakožto

tradičních forem příspěvků.

H3: U všech sledovaných deníků dochází v roce 2004 oproti roku 1994

k poklesu podílů ekonomicky, politicky, ekologicky a na mezinárodní 

vztahy zaměřených příspěvků.

H4: U všech sledovaných deníků dochází v roce 2004 oproti roku 1994

k poklesu podílů vlastních zpráv a podepsaných příspěvků na úkor 

zkratkou označených příspěvků.

Hypotézy o globalizaci obsahů.

H5: U všech sledovaných deníků dochází v roce 2004 oproti roku 1994

k nárůstu podílu příspěvků zaměřených na zahraničí na úkor příspěvků

zaměřených na Českou republiku.
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H6: U všech sledovaných deníků dochází v roce 2004 oproti roku 1994

k nárůstu podílu zahraničních na úkor domácích informačních zdrojů.

Hypotézy o komercionalizaci obsahů.

H7: U všech sledovaných deníků dochází v roce 2004 oproti roku 1994

k nárůstu podílu plochy, kterou zabírá obrazový doprovod.

H8: U všech sledovaných deníků dochází v roce 2004 oproti roku 1994

k nárůstu plochy, kterou zabírá reklama.

H9: U všech sledovaných deníků dochází v roce 2004 oproti roku 1994

k nárůstu plochy, kterou zabírá inzerce.

Hypotézy o unifikaci obsahů.

H10: Sledované deníky si jsou v roce 2004 z formálního hlediska podobnější, 

než tomu bylo v roce 1994.

H11: Sledované deníky si jsou v roce 2004 z hlediska tématického zaměření 

podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

H12: Sledované deníky si jsou v roce 2004 z hlediska typu titulků podobnější, 

než tomu bylo v roce 1994.

H13: Sledované deníky si jsou v roce 2004 z hlediska geopolitického 

zaměření příspěvků podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

H14: Sledované deníky si jsou v roce 2004 z hlediska informačních zdrojů, jež 

používají, podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

H15: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska autorství příspěvků

podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

H16: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska autorství komentářů

příspěvků podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

H17: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska rozsahu obrazového 

doprovodu podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

H18: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska rozsahu reklamy 

podobnější, než tomu bylo v roce 1994.
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H19: Sledované deníky si jsou v roce 2004 z hlediska rozsahu inzerce 

podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

Při ověřování hypotéz H1 až H9 se využívá především porovnávání 

relativních četností hodnot jednotlivých proměnných pro jednotlivé tituly za oba 

roky. pro měření míry bulvárnosti jednotlivých titulů je stanoven model, jenž je 

představen v kapitole Míra bulvárnosti sledovaných titulů. Hypotézy H2 až H9 

jsou ověřovány průběžně v jednotlivých částech kapitoly Obsahové profily 

sledovaných deníků.

Při ověřování hypotéz H10 až H19 se využívá testu ANOVA a porovnání měr 

korelací proměnné titul a ostatních proměnných v roce 1994 a 2004. V kapitole 

Diverzifikace sledovaných titulů, v níž jsou tyto hypotézy ověřovány, je rovněž 

použito metody multidimenzionálního škálování (ALSAC).

Kapitoly Obsahové profily sledovaných deníků, Diverzifikace sledovaných 

titulů a Míra bulvárnosti sledovaných titulů obsahují značné množství 

empirických údajů. Většinu z nich lze vyčíst z tabulek, které jsou zařazeny 

do příloh a obsahují absolutní četnosti hodnot jednotlivých proměnných 

pro všechny tituly za oba roky. pro větší přehlednost je ve většině případů dána 

přednost grafickému znázornění popisovaných vztahů. Pokud není uvedeno 

jinak, všechny statistické testy jsou prováděny na 95% hladině významnosti. 

Mírou korelace se rozumí Pearsonův koeficient, jehož hodnoty jsou získány 

dvoustranným testem. V ostatních případech jsou podrobnosti uvedeny přímo 

v textu.
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2. Teoretická východiska.

Anthony Giddens (2000) uvádí čtyři hlavní zdroje mediálního teoretizování. 

Prvním jsou průkopnické teorie kanadských badatelů Harolda Innise 

a Marschala McLuhana. Innis rozlišoval různé typy společnosti v souvislosti 

s formami komunikace, které se v nich uplatňují. Jednotlivé formy se liší podle 

toho, jak jsou vázány v čase a prostoru. McLuhan aplikoval tyto myšlenky 

na moderní sdělovací prostředky. Použil přitom dobře známé poučky o tom, 

že médium samo je sdělením (the medium is the message). To znamená, 

že struktura společnosti je ovlivňována povahou médií ve větší míře než 

obsahy, které média přenášejí. V zřejmé souvislosti s myšlenkami 

francouzského teologa Pierra Teilharda De Chardien chápal McLuhan média 

jako extenzi lidské nervové soustavy. Moderní elektronická média podle něj 

vytváří prostředí „globální vesnice“, v níž se všichni stávají účastníky 

celosvětového vývoje událostí. Tato metafora se stala častým symbolem 

globalizace médií, jež je také tématem této práce.

Za významnou odnož mediálního teoretizování považuje Giddens také práce 

Frankfurtské školy, především Jurgena Habermase a jeho následovníků, kteří 

navázali na staré téma „kulturního průmyslu“ rozpracované první generací 

Frankfurtské školy formulací tématu „veřejné sféry“ , jakožto oblasti, v níž 

probíhá diskuze o otázkách veřejného zájmu. Habermasovo varování o rozvoji 

kulturního průmyslu a jeho negativních dopadech pro veřejnou sféru je chápáno 

jako kritická verze mediálního teoretizování.

Na průkopníky mediálního diskurzu však podle Giddense jasněji navázal 

francouzský myslitel Jean Baudrillard, který přichází s termínem hyperrealita. 

Obsahem tohoto pojmu je skutečnost, že moderní média už realitu nikoli jen 

reprezentují, ale ve stále větší míře také vytvářejí. Dochází přitom k tomu, co 

Baudrillard označuje jako simulakra, tedy ktomu, že některé mediální vjemy již 

nejsou odvozovány od něčeho ve vnější realitě, ale od jiných mediálních vjemů.
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Konečně třetím významným teoretikem je podle Giddense John Thompson, 

který polemizuje jednak s teoriemi klasiků sociologie (Marx, Weber 

a Durkheim), jimž vyčítá podcenění vlivu masových médií (respektive 

symbolické moci) na formování industriálních společností, a jednak 

s mediálními teoriemi Habermasse a Baudrillarda. Vychází přitom z rozlišení 

interakcí typu „tváří v tvář', zprostředkované interakce a kvazi-interakce. První 

dva typy mají podle něj dialogický charakter, zatímco v třetím případě jde 

o charakter monologický (jednosměrný). Ve svých závěrech zůstává skeptický 

jak vůči Habermasovi (veřejná sféra je podle něj stále otevřenější) tak vůči 

Baudrillardovi (nedomnívá se, že by typ kvazi-komuniakce podstatně 

převažoval zbývající dva typy).

Tento nástin hlavních typů mediálních teorií má, jak uvidíme, mnoho 

společného s teoretizováním o globalizaci. Téma globalizace provází 

akademické a intelektuální debaty od konce 90. let 20.století, a v některých 

případech dokonce zastiňuje téma postmoderny, přičemž názory na to, co 

globalizace je a není, se samozřejmě různí. Jak ukazuje Václav Štětka (2002), 

existuje několik typologií teoretizování o globalizaci. Giddens například v tomto 

bodě rozlišuje mezi radikály a skeptiky, David Held (2000) mezi hyperglobalisty 

a tradicionalisty. V podstatě jde o to, zda se pojmu globalizace připisuje reálná 

platnost, eventuelně jaké důsledky jsou z existence tohoto pojmu vyvozovány. 

Není náhodou, že zakladatelé mediálního diskurzu Innis a McLuhan stáli také 

u zrodu globalizačního diskurzu. Teorie J. Habermase a J. Baudrillarda 

můžeme s trochou zjednodušení chápat jako plody radikálního chápání 

globalizace, podobně v případě J. Thompsona můžeme mluvit o skeptickém 

pojímání globalizace.

Tábor radikálů (přidržíme-li se Giddensovy typologie) je charakterizován 

názorovou shodou o tom, „že globalizace je veskrze reálný, hmatatelný, více 

méně kompaktní a historicky distinktivní fenomén, který radikálně mění 

dosavadní struktury ekonomických, politických i sociálních vztahů“ a mezi jehož 

indikátory patří „rozšíření komunikačních technologií, propojení světových 

finančních trhů, vzrůst vlivu velkých mezinárodních korporací, jejichž rozpočty
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často převyšují rozpočty států, ale i mezinárodně organizovaný zločin a globální 

povaha dalších rizik, obzvláště pak enviromentálních problémů“ 

(Štětka 2002: 2).

Zároveň však platí, že stoupenci radikálního postoje se značně liší 

v hodnocení vývoje, který označují jako globalizaci. Optimisté hodnotí soubor 

změn, které globalizace přináší jako pozitivní, a v dobré víře v převládající 

ekonomicko-politický systém a mezinárodní organizace, jako je OSN,. Světová 

banka či Mezinárodní měnový fond, vítají současné trendy vývoje jako příslib 

emancipace individua. Kritická verze1 radikální perspektivy tyto vývody odmítá 

a považuje je dokonce za ideologickou legitimizaci stávajícího řádu. Souhlasí 

„s popisem dynamiky globální ekonomické a politické sféry, podává však 

odlišnou interpretaci jejích důsledků. Ty jsou obecně známé: mocenské 

a materiální nerovnosti, vytvářené a prohlubované nekontrolovanými globálními 

finančními toky, ohrožení životního prostředí, drancovaného nadnárodními 

korporacemi, faktické potlačování lidských i občanských práv namísto jejich 

proklamativní ochrany“. Perspektivou rozvoje je pro zastánce tohoto 

paradigmatu „přesměrování rozhodovacích pravomocí na ty, kterých se 

rozhodnutí dotýkají, vytvoření globální občanské společnosti (World Civil 

Society, Weltgesellschaft), globálního systému politického řízení, který zajistí 

aplikaci jistých dohodnutých standardů (lidských práv, ekologických norem, 

sociálních jistot) po celé planetě, či dokonce globálního státu“. (Štětka 2002:3)

Zcela odlišné chápání globalizace nacházíme v táboře skeptiků, pro ty je 

globalizace mýtem. Světové dění je pokračováním starých jevů s národními 

státy jako stále dominantními aktéry světové ekonomiky a politiky. Zvýšenou 

intenzitu kontaktů mezi národními státy v obou oblastech chápou jako 

internacionalizaci, nikoli jako globalizaci, většinu velkých světových korporací 

jako mezinárodní (multi-national corporations), nikoli nadnárodních (trans

national corporations).společnosti. V rámci těchto oblastí navíc poukazují

‘ Václav Štětka uvádí příklad třetí typologie, které rozlišuje mezi globalisty, tradicionalisty 
a transformacionalisty. Třetí termín se shoduje s pozicí kritického radikalismu v našem pojetí. 
Jedná se o učebnici Open University a Globalizing World? Culture, Economics, Politics (2000).
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na formování spíše regionálních (EU, NAFTA, OECD atd.) než globálních 

bloků.

Rozvoj globalizačního diskurzu jasně koinciduje s rozvojem informačních 

technologií v 90. letech 20. století. Není proto překvapující, že uvedená 

typologie přístupů ke globalizaci se dobře odráží v otázkách mediální 

globalizace. Radikálně optimistická odnož se opírá o teorii informační 

společnosti (D. Bell) a teorie komunikačně technologického determinismu 

(H. Innis, M. McLuhan). Informační společnost globální vesnice zajišťuje podle 

těchto teorií největší míru přístupu co největšího počtu lidí k nejcennějšímu 

zdroji -  k informacím. Do role budovatelů projektu globální vesnice, jehož 

politickou implikací je požadavek na volný pohyb informací, se stylizují ředitelé 

velkých mediálních korporací (např. Ted Turner či Bill Gates).

Kriticky radikální odnož globalizačního diskurzu poukazuje na to, že globální 

vesnice, kterou umožňují a vytvářejí moderní masová média, je řízena malým 

počtem nadnárodních mediálních korporací, které sledují vlastní ekonomické 

cíle a blokují tak demokratický potenciál veřejné sféry. Představitelé tohoto 

paradigmatu, Herman a McChesney, jejichž teorie je předmětem empirického 

ověřování této práce, vycházejí z kritické politické ekonomie a konceptu 

mediálního imperialismu (H. Schiller). Jejich vlastním pojetím globalizace médií 

se ještě budeme podrobněji zabývat.

Představitelé skeptické odnože mediálně globalizačního diskurzu 

(např. Thompson) označují změny, ke kterým s rozvojem informačních 

technologií dochází, stejně jako v případě politických a ekonomických vztahů 

jako internacionalizaci. Nedochází podle nich k vytváření „globální kultury“, 

jednotlivá média jsou pro ně stále orientovaná na udržování vzorců lokální 

kultury.

Myšlenkovým zdrojem této práce je teorie, jejíž autoři jsou zřetelně ovlivněni 

americkou sociologickou tradicí Ch.W. Millse, konceptem mediálního 

imperialismu, jak ho formuloval Herbert Schiller v knize Masová komunikace
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a Americké impérium (1969), a sdílejí některé myšlenkové zdroje také s tradicí 

Frankfurtské sociologické školy. Abychom lépe porozuměli kontextu této teorie 

v mediálně globalizačním diskurzu, musíme věnovat pozornost samotnému 

pojmu globalizace. Jeho užívání je totiž mimořádně nejasné a často závisí 

na tom, jaké změny označuje. V této souvislosti je užitečné rozlišovat 

technologickou dimenzi mediální globalizace, tj. v podstatě vývoj a šíření 

moderních komunikačních technologií, strukturálně-organizační dimenzi, 

tj. globaliazci či internacionalizaci mediálního průmyslu a kulturně-symbolickou 

dimenzi, tj. globální předávání mediálních forem a obsahů.

V prvním případě je užívání slova globalizace docela samozřejmé. Byla to 

právě struktura a možnosti nových technologií, jež inspirovaly McLuhana 

k metafoře o globální vesnici. Samotný rozvoj informačních technologií je zcela 

zřejmý, problematické zůstává jeho rozložení ve světě. Statistické údaje jsou 

alarmující. Kritici globalizace poukazují na informační propast mezi státy 

tzv. Severu atzv. Jihu. Zastánci globalizace naopak poukazují na nepřímou 

úměru mezi aktuálním rozšířením informačních technologií a intenzitou jeho 

růstu.

Interpretace změn, ke kterým dochází ve strukturálně-organizační dimenzi 

vývoje mediální globalizace, je problematičtější. Zatímco zastánci optimisticky 

radikální verze velebí možnosti, které skýtá existenci globální struktury 

mediálního průmyslu, zastánci kriticky radikální verze poukazují na faktický 

oligopol sedmi velkých mediálních korporací (většina z nich je ve skutečnosti 

jen transatlantickými „impérii“) a konzervaci mediálního trhu, a s ní související 

unifikaci a komercionalizaci jeho obsahů.

Výraznou námitku proti „globalizaci“ v strukturálně-organizační dimenzi 

vývoje masových medií ovšem předkládají skeptici či tradicionalisté. Croteau 

a Hoyens (2001) argumentují, že „internacionalizace (mediálního průmyslu), ať 

již ve formě mezinárodního vlastnictví, produkce nebo distribuce, musí být 

chápána jako součást příbuzných procesů, zejména vlastnické koncentrace 

(integrace) a technologické synergie (konvergence), směřujících k redukci
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nejistoty, vyplývající z podnikání v multiorganizačním prostředí, a ke snížení 

rostoucích produkčních nákladů.“ (Štětka 2002:7). Jinými slovy, primárním 

důvodem internacionalizace mediálního průmyslu je optimalizace podnikatelské 

strategie. Pojem internacionalizace je v této souvislosti přinejmenším stejně 

vhodný jako pojem globalizace, respektive vhodnější, protože nezatížený 

ideologickými konotacemi. Joseph Srabhaar (1997) poukazuje na konstituci 

geokulturních trhů v rámci filmové a televizní tvorby (anglofonní trh, 

latinskoamerický, frankofonní, arabský, čínský, jihoasijský) a přichází s teorií, 

podle které se kulturní výměna vždy odehrává primárně v rámci geokulturních 

trhů.

Je to právě s tím související kulturně-symbolická dimenze mediální 

globalizace, o jejíž povaze se nejčastěji vedou spory. Teze kulturního 

imperialismu, jenž je někdy chápán jako synonymum kritického globalismu, 

hovořící o vnucení převládajících (tj. západních) kulturních produktů ostatním 

společnostem a jejich homogenizujícím a původní strukturu kulturní výměny 

narušujícím vlivu se dostávají do rozporu s empirickými údaji. Ze samotné 

povahy kulturního průmyslu plyne, že usiluje o diverzifikaci svých produktů. 

Globalizace či internacionalizace vlastnické struktury je doprovázena 

jednoduchou marketingovou strategií, kterou je lokalizace produktů. Obsahy 

většiny masových medií zůstávají lokálně či regionálně orientované. Zastánci 

teorie „aktivního publika“ navíc kritizují jednosměrnost modelu předávání 

kulturních obsahů. Obavy kritických radikálů ohledně blokování, ať už 

globálního či národního, veřejného prostoru a jeho funkcí nezbytných 

pro demokratické řízení společnosti ze strany mediálních korporací sledujících 

komerční zájmy jsou ovšem vážné a v mnoha případech rezonují s naší žitou 

zkušeností. Tato práce sice vychází z kritické teorie globalizace medií, 

s ohledem na soubor významů, který s sebou tento pojem nese, jak jsme o tom 

pojednali výše, nicméně dává pro označení změn, k nimž v posledních letech 

na mediální scéně dochází, přednost pojmu internacionalizace.
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2.2 Česká média misionáři korporativního kapitalismu?

Podle Hermana a McChesneyho (1997) jsou „globální média nutnou součástí 

globálního kapitalismu a jedním z jeho určujících rysů“. Jsou tím myšlena 

všechna elektronická média, jejichž rozvoj zaznamenáváme v průběhu 

dvacátého století. Prvním globálním médiem vůbec se podle nich stal denní tisk 

a to poté, co byl v 50. letech 19. století ustaven kartel zpravodajských agentur, 

jehož členy byly francouzský Havas (později Agence France Press), německý 

Wolf a britský Reutres. Tyto agentury si rozdělily světový zpravodajský trh. 

Později se k nimi přidaly americké společnosti American Associated Press 

a United Press, které postupně získaly na zpravodajském trhu nadvládu. Vývoj 

globálních médií je podle autorů nutné spojovat s vývojem nadnárodních 

korporací, které se začaly formovat v 19. století a jejichž rozvoj akceleroval 

po druhé světové válce a v 90. letech 20. století. Největší vliv na globalizaci 

medií přitom podle autorů měly velké americké firmy, zejména News 

Corporation, Time Warner, Disney, Viacom, Bertelsmann, TCI, Universal, Sony 

a PolyGram. Současný globální mediální systém se podle nich výrazně 

formoval po druhé světové válce, kdy měly Spojené státy velký vliv 

na rekonstrukci mediálních systému Německa, Itálie a Japonska. Další výhodou 

pro americké firmy byla skutečnost, že se během 20. století anglický jazyk, 

především díky světovému impériu Velké Británie, stal nejrozšířenějším druhým 

jazykem na světě. V politické rovině se navíc nutnost deregulací vyjadřovala 

jako požadavek po volném pohybu informací. Televizní a filmový trh byl ovládán 

americkými společnostmi prakticky od samého začátku. Pozice nadnárodních 

mediálních korporací je podle Hermanna a McChesneyho neotřesitelná zhruba 

od 70. let 20. století.

Globální média jsou přitom podle nich orientována na potřeby korporativního 

kapitalismu a mohou být chápána jako „misionáři našeho věku hlasitě 

a bez ustání propagující hodnoty trhu a komercionalismu skrze své ziskem 

ovládané a reklamu podporující produkty a programy“. Důležitým rysem 

globalizace médií je přitom jejich komercionalizace a důsledky, které to má 

pro veřejnou sféru. V médiích se ve stále menší míře objevují vědecká, kulturní
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a vzdělávací témata. Média jsou „orientována na potřeby inzerentů a publika, 

jehož pozornost mají inzerenti upoutat“. Úspěšné vzorce obsahů jsou proto 

podle autorů opakovány stále dokola, protože prostě fungují a není třeba je 

měnit. Globální média podle nich budou nadále přispívat k rozšíření 

individualistických a materialistických hodnot, k nahrazení veřejné sféry 

zábavou, k posílení konzervativních politických sil a k erosi lokálních kultur. 

Svou předpověď odvozují od vývoje mediální scény ve Spojených státech, která 

pro ně představuje model, k němuž budou mediální systémy ostatních států 

konvergovat.

Model vývoje globálních médií je podepřen následujícími čtyřmi vzájemně 

propojenými pozorováními (Herman a McChesney 1997: 1892).

1. V posledním desetiletí akceleroval rozvoj globálního systému komerčních 
médií, která v rostoucí míře ovlivňují směřování a obsah médií národních 
ve většině zemí světa.

2. Tomuto systému dominuje deset většinou v USA sídlících nadnárodních 
konglomerátů a dalších třicet až čtyřicet velkých, většinou 
severoamerických a západoevropských firem. V oligopolním prostředí 
pak tyto firmy utvářejí různé typy obchodních spojenectví a proměňují 
mediální systém v sadu volně propojených kartelů.

3. Globální mediální systém je nezbytnou součástí globalizované tržní 
ekonomiky. Média poskytují fórum reklamním zadavatelům a propagují 
konzumní potřeby a hodnoty, pohánějící kola globálního trhu.

4. Tento globální mediální systém obsahuje základní strukturální kazy 
limitující jeho demokratický potenciál a je bariérou v rozvoji smysluplné 
samosprávy. Směřuje k další mediální centralizaci v zájmu úzké 
obchodní elity a reklamních zadavatelů. V mediálním důsledku to 
znamená preferenci zábavy, obcházení kontroverzních témat, 
minimalizaci vlivu veřejnosti a erozi veřejné sféry.

Alternativou globálních médií jsou přitom veřejná (národní) média, hlavními 

nástroji politického boje podle autorů zůstávají národní státy a odborové 

organizace. Požadavek decentralizace médií však chápou jako utopický. 

Demokratické síly by se podle nich měly spojit v boji za využití potenciálu

2 Překlad Víta Kouřila (2002). Úspěšní misionáři globalizace, Revue pro média č. 4, FSS MU
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globálních médií, podporu a posílení veřejných médií a vznik alternativních 

medií, případně působit na změnu stávajících obsahů globálních médií.

Autoři v knize shromáždili rozsáhlý soubor empirických údajů, jimiž své teze 

dokládají, pro naše potřeby není jejich prezentování na tomto místě nutné. 

Postačí shrnout, že hlavními trendy ve vývoji globálního mediálního systému, 

respektive mediálních systémů, jsou internacionalizace (resp. trans- 

nacionalizace), koncentrace a konsolidace kapitálu a komercionalizace, 

globalizace a homogenizace (unifikace) obsahů. Předtím než se pokusíme 

uvedené teze aplikovat na české mediální prostředí na příkladu denního tisku 

a konfrontovat je s empirickými údaji, budeme věnovat pozornost vývoji 

kapitálové struktury (privatizaci) českého tisku na pozadí ekonomické, politické 

a kulturní transformace české společnosti v 90. letech 20. století.
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3. Vývoj kapitálové struktury českého tisku.

Kniha Bořivoje Čelovského Konec českého tisku (2002) obsahuje kromě 

ostré a často otevřeně protiněmecké autorovy kritiky, také řadu zajímavých 

empirických údajů o vztazích ve vlastnictví českých deníků a ohlasy na stav 

českého tisku mezi českou veřejností, novináři a politiky. Ten dobře vystihují 

slova bývalého prezidenta České akademie věd prof. Dr. Rudolfa Zahradníka: 

„Pokud jde o deníky a týdeníky, už téměř nic nezůstalo v domácích rukou, 

majiteli jsou většinou německé koncerny. V tomto směru působí Česká 

republika ubožejším dojmem než nejedna z málo rozvinutých zemí. Za zcela 

falešný pokládám liberální názor, že na majiteli příliš nezáleží, prostě proto, že 

pravý opak je pravdou“. (Čelovský 2002: 40)

Stav českého tisku je vskutku povážlivý, ať už z hlediska ekonomického, 

politického, kulturního či sociálního. Vlastnická struktura českého tisku budí 

oprávněné obavy z porušování hospodářské soutěže ze strany dvou 

německých společností, jejichž postavení na tomto trhu tvoří faktický oligopol. 

Politické, kulturní a sociální funkce, jež má svobodný tisk plnit ve veřejném 

(národním) prostoru symbolických reprezentací, nejsou v případě České 

republiky podporovány odpovídající legislativou. Tiskový zákon z roku 2000 

nijak neupravuje účast zahraničního kapitálu v domácích sdělovacích 

prostředcích, na rozdíl od většiny demokratických států, jejichž legislativa tuto 

účast obvykle omezuje na 10% až 30%. Jak uvádí Čelovský, řada vyspělých 

sociálních států (zmiňuje příklady Francie, Velké Británie, Spojených států, 

Kanady a Švédska) vytváří a zabezpečuje mechanismy ochrany národních 

zájmů a společenské odpovědnosti medií. Česká republika je v případě 

sdělovacích prostředků značně liberálním prostředím. S malou mírou nadsázky 

můžeme prohlásit, že spíše než o stavu českého tisku je proto přesnější mluvit 

o stavu tisku v Čechách. Příčiny tohoto stavu je třeba hledat v privatizační 

historii první poloviny 90. let.

Na začátku devadesátých let byla většina tisku kontrolována státními 

organizacemi. Soukromí vydavatelé většinou postrádali kapitál a potřebná
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technická zařízení. Přehled o transformaci českých tiskovin v první polovině 90. 

letech podávají např. Hynek Jeřábek a František Zich (Jeřábek-Zich 1997). 

Jejich výčet periodik, která se objevovala v tomto období na trhu, je docela 

rozmanitý. Zahrnuje tituly Mladá fronta Dnes, Rudé právo, Práce, Večerník 

Praha, Lidové noviny, Hospodářské noviny. Svobodné slovo, Občanský deník 

(Český deník), Český sport, Haló noviny, Špígl, Český expres, Blesk a Týden.

V nenadálé konkurenci však nebylo pro mnoho titulů vůbec možné přežít (např. 

Telegraf, Metropolitan, Denní telegraf, Prostor, Večerník Praha, Reportér, 

Tvorba, Kmen, Přítomnost). Zahraniční kapitál a zkušenosti s prací v oboru byly 

proto v počátcích formování „nového svobodného českého tisku“ vítány jako 

potřebný vklad . Hynek Jeřábek ve své analýze internacionalizace české tisku 

mj. uvádí: „Kromě investic přinášejí zahraniční firmy také technické „know-how“, 

které čeští vydavatelé a producenti postrádají. Reuters s sebou například 

přinesl nejen kapitál ale také svůj styl vysoce profesionální práce, tréninkové 

programy pro české novináře, studijní pobyty v zahraničí a další výhody. 

Francouzská MAFRA (dlouhodobý majitel Mladé fronty Dnes) zavedla 

počítačovou přípravu tisku. Švýcarský koncern Ringier nabídnul své bohaté 

zkušenosti Lidovým novinám, Československému profitu, Blesku, a ostatním 

novinám a časopisům. Německý koncern Passauer Neue Presse zavádí nové 

metody, které rozšiřují národní a mezinárodní obsah českého regionálního tisku 

a zároveň zvyšují regionální obsah celostátních novin.“ (Jeřábek-Zich: 165).

Tab. č 1, Změny ve vlastnictví českých deníků mezi lety 1992 a 1995.

Většinové vlastnictví deníků ČR Německo Francie Švýcarsko Ostatní Celkem
1992 počet titulů 15 2 4 2 1 24
1992 podíly v % 28,1 9,4 25,4 25,5 4,4
1995 počet titulů 8 10 1 3 1 23
1995 podíly v % 31,9 41,7 2,8 28,2 4,4
Rozdíl 1992-1995 -7 8 -3 1 0 -1
Podíl 1992/1995 v % -16,2 32,3 -22,6 0,27 0

Zdroj: Jeřábek a Zich (1997: 172)

Pokračující internacionalizace českého tisku, jejíž průběh akceleroval 

především mezi lety 1992 a 1995, nicméně vzedmula, především s ohledem 

na rostoucí podíl německých společností, vlnu veřejné kritiky. Jak ukazují
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tabulky č. 1 a 2, podíl českého kapitálu na tomto trhu opravdu ztrácí mezi lety 

1992 a 1995 dominantní pozici ve prospěch německého kapitálu. V případě 

regionálního tisku, který postupně kompletně ovládla německá společnost 

Passauer Neue Presse, došlo dokonce k vyšetřování porušení pravidel 

hospodářské soutěže. Monopolní pozice německého koncernu však nebyla 

podle platných pravidel prokázána.

Tab. č. 2, Vlastnictví českých deníků a podíly čtenářů v roce 1992 a 1995.

G fK ,1993
Titul

Čtenáři v % Majitel 
1992 1995

Společnost Cizí kapitál v %

Blesk 22,3 Ch Ch Rnigier 100

Mladá fronta 16,6 F G
Rheinische-
Bergishe 51

Rudé právo 10,7 Cz Cz Borgis a.s.
Zemědělské noviny 6,5 G G Mittelrhein Vrlg. 65
Práce 5 Cz Cz DE DRA a.a.
Svobodné slovo 4,7 Cz Cz Melantrich

Hospodářské noviny 4,4
F-US-

G
F-US-

G Euroexpansion 100
Svoboda 3,8 F G 40*
Sport 3,6 Cz Cz Cs. sport s.r.o.
Moravskozlzský den 3,2 CH CH Ringier 51

Plzeňský deník 3 Cz G
Neue Passauer 
Presse 100

Expres 2,9 G G Mitterlhein Vrlg. 86
Český deník 2,8 Cz X Kudláček
SD severoč.reg. 
Deník 2,8 Cz-F ?

Logos+French
capital

Lidové noviny 2,7 Cz CH Ringier 51

Severočeské noviny 2,5 Cz G
Neue Passauer 
Presse 100

Špígl 2,4 Cz Cz Froněk
Večerník Praha 2,2 Cz Cz Schlée
RT Rovnost 2,2 F G ? 42*

Hradecké noviny 2,2 Cz G
Neue Passauer 
Presse 100

Jihočeské listy 2 Cz G
Neue Passauer 
Presse 100

Lidová demokracie 2 Cz X Schlée
Haló noviny 1,3 Cz Cz Futura a.s.
Dobrý večerník 1 X G AGR 51
Denní Telegraf 1 Cz Cz Dialog s.r.o.
* minimální odhad

Zdroj: Jeřábek a Zich (1997:171)
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V denících z těchto let můžeme najít mnoho příspěvků věnujících se této 

problematice. Často mají kritický charakter a poukazují na nebezpečí 

zahraničního (resp. německého) kapitálu a nedostatečnou legislativní ochranu 

českého tisku. Často mají kritický charakter a poukazují na nebezpečí 

zahraničního (resp. německého) kapitálu a nedostatečnou legislativní ochranu 

českého tisku. Netečnost k legislativní ochraně z poltického, kulturního 

a sociálního hlediska specifické tržní oblasti, jakou tisk bezesporu je, nebo 

dokonce její vědomé ignorování, vytýká českým politikům 90. let Bořivoj 

Čelovský, který v této souvislosti hovoří o „legální krádeži“ českého tisku. 

Nečinnost vytýká také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (Čelovský 

2002: 17), jenž by podle něj mohl do situace kolem vlastnictví českého tisku 

zasáhnout, pokud jde o tyto body.

1. Monopol koncernu Passauer Neue Presse (PNP) v regionálním tisku 

v Čechách.

2. Monopol koncernu PNP v regionálním tisku na Moravě a ve Slezku.

3. Oligopol Rheinische-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft 

(RBVG) v celonárodním tisku.

4. Kartelová dohoda obou firem o rozdělení jejich činnosti v České 

republice.

Posledním bodem má Čelovský na mysli dohodu, k níž mezi oběma 

německými koncerny došlo v červnu 2001 a v níž si obě společnosti rozdělily 

působení na českém trhu tak, že RBVG kontroluje dva ze čtyř nejčtenějších 

deníků (MfDnes, Lidové noviny) a PNP všechny regionální tituly v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku. Podle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže však nejde o monopolní (30% podíl přesahující) pozici na trhu. 

Čelovský rovněž upozorňuje na „monopol“ cizích investorů (PNS a Dispress) 

v rámci distribučních a předplatitelských služeb. Ze současného stavu viní 

především politiky a redaktory, kteří se na privatizaci tisku v 90. letech podíleli. 

Jeho volání po sociální odpovědnosti ovšem nepřináší žádnou odezvu.
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Předmětem této části práce je ověření trendu koncentrace a konsolidace 

kapitálu na novinovém trhu v České republice a to především s ohledem na tři 

ze čtyř nejčtenějších deníků. Pokud jde o Právo, můžeme prohlásit, 

že z hlediska vlastnictví tento titul neprodělal na rozdíl od svého názvu výrazné 

změny. Státem vlastněné Rudé Právo přešlo plynule v akciovou společnost 

Borgis a.s., v níž se hlavním podílníkem (60%) stal bývalý ředitel kanceláře 

Rudého práva Zdeněk Porybný. V březnu 1992 bylo sice v této souvislosti proti 

Porybnému zahájeno trestní stíhání, nakonec však bylo zastaveno. Zbylé dva 

tituly, jež jsou předmětem našeho zájmu změnily během své krátké novodobé 

historie několikrát majitele, nakonec se však oba staly majetkem německého 

koncernu RBVG.

Mladá fronta Dnes byla do obchodního rejstříku zapsána v srpnu 1990 jako 

MaF, a.s. Jejími podílníky se s minimálními vklady stalo asi 60 redaktorů 

deníku. V lednu 1992 byla založena česko-francouzská společnost MaFra 

a v červnu 1992 odhlasovala valná hromada společnosti prodej 48% podílu 

vydavateli pařížského Le Figaro, Robertu Hersantovi. Podíly z prodeje 

(cca 1.000.000 Kč na akcionáře) byly vyplaceny jednotlivým akcionářům, 

přestože podle zákona z roku 1990 (č. 4791/1990 Sb.) patřil deník Mladá fronta 

Fondu dětí a mládeže. V listopadu 1994 prodal Hersant svůj (tehdy již 

většinový) podíl RBVG.

První oficiální číslo Lidových novin, vydávaných od roku 1893 do roku 1952 

a od roku 1988 samizdatově, vyšlo už v prosinci 1989 nákladem 600 000 

výtisků. V roce 1993 vstoupil do tohoto titulu švýcarský koncern Ringier 

a odstartoval tak řadu změn. V roce 1996 se dalším spolumajitelem stává 

německý Springer Verlag, společnost, jejíž působení provází historie veřejných 

protestů i v samotném Německu. V roce 2000 prodala firma Alexa Springera 

svůj podíl v Lidových novinách společnosti Ringier a ta jej brzy poté prodala 

německému RBVG.

Výsledkem změn ve vlastnické struktuře českého tisku je situace, která je 

předmětem kritiky části české veřejnosti a z části nezájmu a z části bezmoci
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politických představitelů. Smutnou okolností zůstává skutečnost, že tato situace 

není předmětem veřejné diskuze na stránkách hlavních deníků.

Údaje o vlastnické struktuře z roku 2001 obsahuje tabulka č. 3. Podíl novin 

českých vydavatelů na trhu kles mezi lety 1995 a 2004 z cca 32% na cca 15%. 

Snížil se také počet titulů a vlastníků. Zatímco v roce 1995 bylo 25 titulů 

rozděleno mezi 15 vlastníků, což představuje v průměru necelé dva tituly 

na jednoho vlastníka, v roce 2004 už je to jen 18 titulů na 6 vlastníků, což 

v průměru představuje 3 tituly na jednoho vlastníka.

V zásadě je možné tuto kapitolu uzavřít konstatováním, že vstupní hypotéza

o koncentraci kapitálu ve vlastnictví médií, se v případě polistopadového vývoje 

českého tisku potvrzuje.

Tab. č. 3, Vlastnictví českých deníků v roce 2001.

Titul a vlastník Podlí v % Průměrný náklad
Právo (a.s. Borgis, Zdeněk Porybný) 207.000
Haló noviny (Futura a.s.) 35.000
Noviny českých vydavatelů 14,77% 242.000

(RBVG)
Lidové noviny 96.000
Mladá fronta Dnes 344.000

(PNP)
Slovo (České, Moravské) 42.000
Zemské noviny 93.000
Moravskoslezský (Moravský) den 30.000
Deníky Bohemia
Východočeské 52.000
Jihočeské 43.000
Západočeské 58.000
Severočeské 53.000
Středočeské a Večerník Praha 45.000
Moravské noviny Rovnost 39.000
Moravské noviny Svoboda 40.000

(Ringier)
Blesk 327.000
Sport 63.000

(Dow Jones-Handelsbatt)
Hospodářské noviny 75.000
Noviny zahraničních vydavatelů 85,23% 1397.000

Zdroj: Čelovský (2002: 99)
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4. Obsahové profily vybraných deníků v letech 1994 a 2004.

4.1 Právo.

Chceme-li vytvářet obsahové profily jednotlivých deníků, nabízí se nám 

možnost srovnávat mezi sebou ukazatele za jednotlivé deníky (viz kapitoly 

Diverzifikace sledovaných deníků a Míra bulvárnosti sledovaných deníků) nebo 

sledovat změny proměnných za jednotlivé tituly v čase. Následující tabulka 

shrnuje vliv faktoru titul (v tomto případě Právo 94 a Právo 04) na ostatní 

sledované proměnné. Vidíme, že ke statisticky významným změnám došlo mezi 

lety 1994 a 2004 u proměnných téma, titulní strana, informační zdroje, autorství 

a autorství komentáře. V případě proměnné informační zdroje jde ovšem o to, 

že údaje za rok 1994 potřebné pro spolehlivé srovnání většinou chybí. 

Informační zdroje se v roce 1994 vyskytovaly ve všech sledovaných denících 

velmi zřídka.

Tab.č.4, Vliv titulu Právo na ostatní proměnné.
ANOVA

Sum of 
Squares df Mean Square F ..

forma Between Groups 19,395 1 19,395 1,878 ,171
within Groups 60191,92 5827 10,330
Total 60211,32 5828

terna Between Groups 684,624 1 684,624 30,158 ,000
within Groups 130806,5 5762 22,702
Total 131491,1 5763

Typ titulku Between Groups ,292 1 ,292 1,294 ,255
Within Groups 
Total

1315,355
1315,648

5820
5821

,226

Titulní strana Between Groups ,499 1 ,499 9,278 ,002
Within Groups 313,467 5824 5 , 382E-02
Total 313,967 5825

geopol Between Groups 5,133 1 5,133 1,125 ,289
within Groups 26582,67 5825 4,564
Total 26587,80 5826

zamereni anal Between Groups ,103 1 ,103 ,556 ,456
within Groups 
Total

43,118
43,220

234
235

,184

Autorstvi Between Groups 89,572 1 89,572 154,220 ,000
within Groups 
Total

3379,694
3469,266

5819
5820

,581

info zdroje Between Groups 3,295 1 3,295 10,757 ,001
Within Groups 266,787 871 ,306
Total 270,082 872

autorstvi komentáre Between Groups 1,374 1 1,374 6,633 ,011
Within Groups 
Total

49,289
50.663

238
239

,207
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Srovnáme-li počty článků Rudého Práva v roce 1994 a Práva v roce 2004, 

můžeme si kromě zřejmého nárůstu absolutního počtu článků v roce 2004 

(celkem o 816 článků, tj. asi 41 článků na vydání) také povšimnout, že v obou 

letech kulminuje počet článků na vydání na konci první třetiny roku (v roce 1994 

pozorujeme další vrchol na konci roku) a že rozložení počtu článků v roce 2004 

má pravidelnější strukturu.

Graf č. 1 Počet článků podle datumu (Právo)

Srovnání plochy kterou v jednotlivých letech zabírá obrazový doprovod, 

reklama a inzerce ukazuje, že obrazový doprovod zabírá v roce 2004 absolutně

i relativně větší plochu než tomu bylo v roce 1994. Tehdy zabíral obrazový 

doprovod cca 5% celkové plochy, zatímco v roce 2004 je to už téměř 17%. 

Z grafů č. 2 a 3 je na první pohled zřejmé, že zatímco v roce 1994 zabírala 

inzerce více plochy než reklama a dokonce i obrazový doprovod, v roce 2004 

zabírá inzerce menší plochu než obě zmíněné kategorie. V roce 1994 tvořila 

inzerce necelých 17% plochy, v roce 2004 je to jen 6%. Reklama,. Která v roce 

1994 zabírala cca 7% plochy, zabírá v roce 2004 cca 9% celkové plochy. 

Uvedené údaje svědčí o tom, že Právo se mezi oběma lety značně 

vizualizovalo a reklama převládla nad inzercí.
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Hypotézy H7.1 a H8.1 jsou těmito údaji potvrzeny. Fakta naopak vyvracejí 

hypotézu H9.1.

H7.1: V roce 2004 dochází v Právu oproti roku 1994 k nárůstu podílu plochy, 

kterou zabírá obrazový doprovod.

H8.1: V roce 2004 dochází v Právu oproti roku 1994 k nárůstu podílu plochy, 

kterou zabírá reklama.

H9.1: V roce 2004 dochází v Právu oproti roku 1994 k nárůstu podílu plochy, 

kterou zabírá inzerce.

Srovnání forem článků v obou letech ukazuje, že z formálního hlediska 

si zachovává Právo relativně stabilní strukturu. Nejvýraznější změnu 

pozorujeme u analýz, jejichž podíl klesl z 8,1% na 1,3%, dále u reportáží, kde 

se tento podíl naopak zvýšil z 0,3% na 3,8%. Následuje nárůst podílu rozhovorů 

z 2,6% na 4,4% a také poraden z 0,7% na 3,8%. Obecně však lze konstatovat 

stabilní rozložení této proměnné v obou letech. Dominantní formou příspěvku je 

v obou letech zpravodajství (cca 78%), podíly ostatních forem článků 

se pohybují v řádu jednotek. Tato zjištění vyvracejí hypotézu H2.1

H2.1: V roce 2004 dochází oproti roku 1994 v deníku Právo k poklesu podílu 

analýz, zpravodajství, komentářů a rozhovorů jakožto tradičních forem 

příspěvků.

Zatímco podíl analýz opravdu klesá, a to dokonce nejdramatičtěji ze všech 

vybraných forem příspěvků (- 6,8%), podíl zpravodajství narůstá o1% , podíl
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komentářů o 0,5% a podíl rozhovorů o 1,8%. Rozložení článků podle 

tematického zaměření znázorňuje graf č. 4.

Graf č. 4 Rozložení tematického zaměření článků (Právo)

I Iservis

T i t u l

Srovnání z hlediska tematického zaměření článků přináší odlišné výsledky. 

Rudé Právo z roku 1994 a Právo z roku 2004 se z hlediska tematického 

zaměření příspěvků statisticky významně liší. Podíly jednotlivých forem 

příspěvků v obou letech jsou znázorněny na grafu č. 5.

Graf č. 5 Rozložení tématického zaměření příspěvků (Právo)

RP 94 PR 04

Titul

Nejsilnější zastoupení mezi tématy článků má v obou případech sport 

(18,2%, resp. 18,8%), následuje ekonomika (16,4%, resp. 13,2%) a politika 

(12,9%, resp. 12,3%). Nejvýraznější nárůst podílu pozorujeme u témat 

společnost a kultura. Tato témata prodělala vzestup z 6% na 10,5%, 

resp. z 6,4% na 11%. Kromě zmiňovaných témat zaznamenáváme vzestup také
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u tématu neštěstí (z 3,3% na 4,9%). Nepatrně více je v roce zastoupeno také 

téma vědy (1,8% - 3,1%). V ostatních případech je tematická proměna práva 

určována spíše klesajícími podíly jednotlivých témat, ať už jde o ekonomiku 

(16,4% - 13,2%), kriminalitu a justici (13,2% - 10,2%), nebo region (4,2% - 

1,8%). V zásadě lze konstatovat, že tradiční témata veřejné diskuse, jako je 

ekonomika, politika a mezinárodní vztahy, ustupují na úkor zábavnějších, 

„čtenářsky atraktivnějších“ témat, jako je sport, společnost, kultura a neštěstí. 

Uvedené údaje potvrzují hypotézu H3.1.

H3.1: V roce 2004 dochází u deníku Právo oproti roku 1994 k poklesu podílů 

ekonomicky, politicky, ekologicky a na mezinárodní vztahy zaměřených 

příspěvků.

V případě autorství příspěvků pozorujeme, že klesající podíl vlastních zpráv 

(z 38,2% na 26,1%) je vyvažován rostoucím podílem podepsaných příspěvků 

(z 21% na 34%). Podíl příspěvků označených zkratkou zůstává v obou letech 

podobný (40,8%, resp. 39,9%). Je však třeba upozornit na skutečnost, 

že v roce 1994 byla většina „vlastních zpráv“ tvořena nepodepsanými ani 

zkratkou neoznačenými příspěvky. Nešlo tedy o vlastní zprávy v pravém slova 

smyslu. V roce 2004 se tento podíl mezi „pravými“ a „falešnými“ vlastními 

zprávami značně snížil, což svědčí o rostoucí transparentnosti novinářské 

práce. Naše hypotéza H4.1 je těmito údaji vyvrácena.

H4:1: V roce 2004 dochází u deníku Právo oproti roku 1994 k poklesu podílů 

vlastních zpráv a podepsaných příspěvků na úkor zkratkou označených 

příspěvků.

Pokud se týká typů titulků, jež se v daném deníku objevují, můžeme 

konstatovat celkem stabilní rozložení v obou letech. Nepatrný pokles podílu 

věcných (z 91,8% na 89,7%) a citově zabarvených (z 5,5% na 4,8%) titulků je 

vyvážen nárůstem obrazných titulků (z 2,7% na 5,5%).
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Geopolitické zaměření příspěvků, respektive jeho srovnání vletech 1994 

a 2004 není statisticky významné. Jeho rozložení si zachovává shodné rysy 

v obou letech. Zhruba 65% procent příspěvků je orientováno na domácí 

prostředí, asi 19% na Evropu. Podíly ostatních kategorií se pohybují v řádech 

jednotek a nezaznamenávají s výjimkou Blízkého a středního východu (nárůst 

z 1,3% na 2,5%), významnější změny.

Tyto údaje vyvracejí hypotézu H5.1

H5.1: V roce 2004 dochází v Právu oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

příspěvků zaměřených na zahraničí na úkor příspěvků zaměřených na Českou 

republiku.

Zvláštní změny můžeme pozorovat u informačních zdrojů. Mezi lety 1994 

a 2004 tu výrazně posílila svou pozici ČTK (z 79,2% na 93%), mezi 

zahraničními agenturami se objevují CNN (1,6%) a BBC (4,6%), které 

v seznamu informačních zdrojů v roce 1994 vůbec nefigurovaly, naopak se 

propadá AP (z 3,8% na 0,6%) a Reuters (1,9% v roce 1994) a AFP (15,1% 

v roce 1994) nejsou v Právu v roce 2004 uváděny vůbec. Tato čísla svědčí 

o tom, že rostoucí orientace na domácí prostředí je v případě Práva 

doprovázena také posílením pozice domácí ČTK a úbytkem diverzity 

informačních zdrojů. Tyto údaje vyvracejí hypotézu H6.1

H6.1: V roce 2004 dochází v Právu oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

zahraničních na úkor domácích informačních zdrojů.

Poměrně stabilní zůstává Právo, pokud jde o zaměření analytických 

příspěvků. Přes celkový klesající podíl analýz si více či méně zachovává poměr 

aktuálně (cca 84%), na dvacáté století (cca 12%) zaměřených analýz. Nárůst 

podílu analýz orientovaných nádobu starší než 20.století (z 1,5% na 4,8%) je 

rovnoměrně vyvážen nepříliš významným poklesem podílu zbývajících dvou 

kategorií.
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Statisticky významně se rovněž změnily podíly u autorství komentářů. 

Zatímco v roce 1994 měli experti podíl na autorství komentářů jen 14.6%, 

v roce 2004 už je to 28,9%. Podobný nárůst pozorujeme mezi čtenáři (6,3%), 

kteří mezi autory komentářů v Právu v roce 1994 vůbec nefigurovali. Vzrůstající 

podíly expertů a čtenářů na autorství komentářů jsou pochopitelně doprovázeny 

poklesem podílu komentátorů -  novinářů. Změny v obou letech zachycuje 

graf č. 6

Graf č. 6, Rozložení autorství komentářů (Právo).

Autorstvi komentáre

Ti tul

4.1.1 Shrnutí.

Vývoj Práva mezi oběma lety je charakterizován absolutním nárůstem 

článků, absolutním i relativním nárůstem obrazového doprovodu a reklamy 

a absolutním i relativním poklesem inzerce. Právo si v obou letech zachovává 

stabilní formální strukturu příspěvků. Jasně dominuje zpravodajství (cca 78%), 

podíly ostatních forem příspěvků se pohybují v řádu jednotek. Jediným 

významnějším rozdílem mezi oběma lety je úbytek analytických příspěvků

o téměř 7%. Významnější změny prodělalo Právo z hlediska tematického 

zaměření. Nejsilnější zastoupení mezi tématy článků má v obou případech 

sport (cca 18,5%), následuje ekonomika (cca 15%) a politika (cca12,5%).

V zásadě však lze konstatovat, že tradiční témata veřejné diskuse, jako je 

ekonomika, politika a mezinárodní vztahy, ustupují na úkor témat, jako je sport, 

společnost, kultura a neštěstí. Nárůst zaznamenávají v roce 2004 také 

podepsané příspěvky (36%) a to na úkor vlastních zpráv (26%). Relativně
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stabilní je v obou letech rozložení typu titulků. Převládají věcné (cca 90%) 

titulky, obrazné (cca 5%) a věcné (cca 5%) se objevují relativně málo. Podobně 

stabilní strukturu si Právo zachovává také z hlediska geopolitického zaměření 

svých článků. Platí, že většina z nich je orientována na Českou republiku (65%), 

druhým významnou oblastí je Evropa (19%). Pokud jde o informační zdroje, 

v Právu posílila pozici CTK ( 93%) na úkor agentur Reuters, AP a AFP, které se 

v Právu v roce 2004 téměř nebo vůbec nevyskytují. Právo si zachovává 

podobný ráz také v časové orientaci svých analytických příspěvků. V obou 

letech jasně převládají aktuální analýzy (84%). Významně se ovšem změnilo 

autorství komentářů. Experti si polepšili o cca 14%, a o cca 6% přibylo mezi 

autory komentářů také čtenářů.

Přehled potvrzených hypotéz.

H3.1: V roce 2004 dochází u deníku Právo oproti roku 1994 k poklesu podílů 

ekonomicky, politicky, ekologicky a na mezinárodní vztahy zaměřených 

příspěvků.

H7.1: V roce 2004 dochází v Právu oproti roku 1994 k nárůstu podílu plochy, 

kterou zabírá obrazový doprovod.

H8.1: V roce 2004 dochází v Právu oproti roku 1994 k nárůstu podílu plochy, 

kterou zabírá reklama.

Přehled vyvrácených hypotéz.

H2.1: V roce 2004 dochází oproti roku 1994 v deníku Právo k poklesu podílu 

analýz, zpravodajství, komentářů a rozhovorů jakožto tradičních forem 

příspěvků.

H4:1: V roce 2004 dochází u deníku Právo oproti roku 1994 k poklesu podílů 

vlastních zpráv a podepsaných příspěvků na úkor zkratkou označených 

příspěvků.

H5.1: V roce 2004 dochází v Právu oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

příspěvků zaměřených na zahraničí na úkor příspěvků zaměřených na Českou 

republiku.
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H6.1: V roce 2004 dochází v Právu oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

zahraničních na úkor domácích informačních zdrojů.

H9.1: V roce 2004 dochází v Právu oproti roku 1994 k nárůstu podílu plochy, 

kterou zabírá inzerce.

4.2 Mladá fronta Dnes.

Následující tabulka ukazuje vliv titulu Mladá fronta Dnes v roce 1994 a 2004 

na ostatní sledované proměnné. Vidíme, že změny k nimž mezi oběma lety 

došlo jsou významnější než v případě Práva. Významné rozdíly mezi 

jednotlivými roky můžeme vidět u proměnných forma, téma, titulní strana, 

geopolitické zaměření, autorství a informační zdroje.

Tabulka č. 5, Vliv titulu na ostatní proměnné (MfDnes)
ANOVA

Sum of 
Squares df Mean Square F Siq.

torma Between Groups 84,502 1 84,502 7,616 ,006
within Groups 68245,57 6151 11,095
Total 68330,07 6152

terna Between Groups 2170,321 1 2170,321 97,325 ,000
Within Groups 135827,7 6091 22,300
Total 137998,0 6092

Typ titulku Between Groups ,565 1 ,565 2,336 ,126
Within Groups 1486,542 6145 ,242
Total 1487,107 6146

Titulní strana Between Groups 1,224 1 1,224 26,319 ,000
within Groups 
Total

285,943
287,168

6147
6148

4,652E-02

geopol Between Groups 500,582 1 500,582 117,985 ,000
within Groups 26059,14 6142 4,243
Total 26559,72 6143

Zamereni anal Between Groups ,274 1 ,274 1,965 ,162
within Groups 30,532 219 ,139
Total 30,805 220

Autorstvi Between Groups 65,337 1 65,337 106,597 ,000
within Groups 3762,196 6138 ,613
Total 3827,534 6139

info zdroje Between Groups 1,095 1 1,095 4,825 ,028
within Groups 
Total

156,410
157,505

689
690

,227

autorstvi komentáre Between Groups 1.15E-03 1 1,151E-03 ,009 ,924
Within Groups 
Total

51.856
51.857

405
406

,128

Pohledem na graf č. 14 zjistíme, že počet článku se v roce 2004 oproti roku 

1994 rapidně zvýšil (celkem o 1513 článků, tj. asi 76 na vydání). Obě rozložení 

mají relativně pravidelnou strukturu a v roce 2004 opět pozorujeme vrchol 

v první čtvrtině roku.
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Graf č. 14, Počet článků podle datumu (MfDnes).

1702 0505 0707 2109 0712 1902 2904 0807 0109 1011

Grafy č. 15 a 16 znázorňují podíly obrázků, reklamy a inzerce MfDnes v roce 

1994 a 2004. Můžeme pozorovat stejný trend jako u Práva, totiž pokles podílu 

inzerce, která měla v roce 1994 největší podíl na celkové ploše (20,7%%), 

na úkor obrazového doprovodu a reklamy. Zatímco v roce 1994 byl podíl 

obrazového doprovodu a reklamy na celkové ploše cca 6%, resp. 10%, v roce 

2004 už je to cca 16% v obou případech. Podíl inzerce na ploše v roce 2004 

činí asi 11 %. Uvedené údaje svědčí o tom, že MfDnes se především značně 

vizualizovala. Přibylo reklam a ubylo inzerce. Tedy trend podobný tomu, co 

jsme viděli u Práva.

Graf č. 15 Obrázky, reklam a inzerce 
MfD94

Obrázky
Reklama
Inzerce

f— IO O) CO

datum

J? 10000

Graf č. 16 Obrázky, reklam a inzerce 
MfD04

30000 

JS 20000
O
i .  10000 

o
T— ( D  T— i Q

datum

A/W
Obrázky
Reklama
Inzerce

Hypotézy H7.2 a H8.2 jsou tímto potvrzeny, hypotéza H9.2 vyvrácena.

H7.2:: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

plochy, kterou zabírá obrazový doprovod.
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H8.2: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

plochy, kterou zabírá reklama.

H9.2: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

plochy, kterou zabírá inzerce.

MfDnes se mezi oběma lety významně změnila z hlediska formy svých 

příspěvků. Tyto změny jsou znázorněny na grafu č 17. Největší nárůst podílu 

zaznamenalo zpravodajství (z 68,5% na 77,3%), dále poradna (z 0,3%

na 3,9%) a rozhovor (z 1,3= na 3,2%). Největší pokles podílu naopak

zaznamenaly, podobně jako u Práva, analýzy (z 9,5% na 0.7%), výrazně

se propadly také komentáře (z 11,1% na 8%) a servisní příspěvky (z 6,6%

na 3,6%). Je zřejmé, že tradičně seriozní formy jako analýzy a komentáře 

se propadají na úkor forem, které jsou čtenářsky atraktivnější nebo dokonce 

přímo více orientovány na problémy čtenáře, jako jsou rozhovor či poradna .

Graf č. 17, Formální struktura článků (MfDnes)
(zpravodajství 

I lana! yza

Titul

Uvedené údaje vyvracejí hypotézu H2.2.

H2.2: V roce 2004 dochází oproti roku 1994 v deníku MfDnes k poklesu 

podílu analýz, zpravodajství, komentářů a rozhovorů jakožto tradičních forem 

příspěvků.

Další významnou proměnnou, která prodělala výrazné změny, je téma 

příspěvků. Jasně nejvýraznější změnu můžeme pozorovat u kategorie
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společnost (vzestup z 4,6% na 17.6%). Tím se tato kategorie zařadila v roce 

2004 na druhé místo hned za sport, který si oproti roku 1994 (22,9%) mírně 

pohoršil (19,4%). Vzestup zaznamenaly také kategorie neštěstí (z 2,7% na 4%) 

a kultura (z 8.3% na 10.9%). Výrazný sestup zaznamenala ekonomika (z 17,1% 

na 10,1%), dále mezinárodní vztahy (z 7,3% na 0,7%) a také bezpečnost 

(z 6,5% na 4,1%) a politika (z12,1 % na 10,1%). Tyto údaje ukazují nato, že 

tematické zaměření MfDnes se v roce 2004 zřetelně odklání od tradičních témat 

veřejné diskuze, jako je ekonomika, politika, mezinárodní vztahy, na úkor témat, 

jež mají co do činění s životem kulturních a společenských celebrit a černé 

kroniky. Jak je patrné i z grafu č. 18, tento trend má ještě výraznější podobu než 

u Práva. Hypotéza H3.2 je těmito údaji potvrzována.

H3.2: V roce 2004 dochází u deníku MfDnes oproti roku 1994 k poklesu 

podílů ekonomicky, politicky, ekologicky a na mezinárodní vztahy zaměřených 

příspěvků.

MfD 94 MfD 04

Titul

Pokud jde o autorství příspěvků, pozorujeme rovněž shodný trend jako 

u Práva, tj. pokles podílu vlastních zpráv (z 36,7% na 25%), na úkor 

podepsaných příspěvků (vzestup z 27,1% na 36,7%). Tyto údaje stejně jako 

u Práva ukazují na pozitivní trend a vyvracejí hypotézu H4.2
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H4:2 V roce 2004 dochází u deníku MfDnes roku 1994 k poklesu podílů 

vlastních zpráv a podepsaných příspěvků na úkor zkratkou označených 

příspěvků.

Stabilní naopak MfDnes zůstává ve svých titulcích. Stejně jako u práva jde 

většinou o věcné titulky (cca 90,5%), obrazné (cca 3,5%) a citově zabarvené 

se objevují jen zřídka (cca 6%). Tyto údaje vyvracejí hypotézu H5.2

Zřejmou profilaci můžeme sledovat v případě geopolitického zaměření 

příspěvků. Zde se prosazují příspěvky z domácího prostředí (nárůst z 60,4% 

na 77,1%) a to na úkor většiny ostatních. Klesá podíl článků zaměřených 

na Evropu (z 19,4% na 12,3%), Severní Ameriku (z 6,2% na 3,6%), Rusko 

(z 2,2 na 0,6%) i na Svět (z 5,3% na 2,6%). Podíly článků orientovaných 

na Jižní Ameriku, Asii, Blízký a střední východ a Afriku klesají v řádu desetin 

procenta. Orientace na domácí prostředí je tu zcela jednoznačná. Hypotéza 

H6.2 je vyvrácena ještě přesvědčivěji než u Práva.

Graf č. 19, Geopolitické zaměření příspěvků (MfDnes)

MfD 94 MfD 04

Ti tul

Hypotéza H5.2 je vyvrácena ještě přesvědčivěji než u Práva.

H5.2: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

příspěvků zaměřených na zahraničí na úkor příspěvků zaměřených na Českou 

republiku.
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Příklad Práva následuje MfDnes, i pokud jde o informační zdroje. Rovněž 

zde mezi lety 1994 a 2004 dochází k nárůstu podílu ČTK (z 85,9% na 91,1%), 

pokles podílu zahraničních zdrojů není tak dramatický. AP klesá z 8,2% 

na 3,8% a Reuters z 5,9% na 4,1%. Objevují se nepatrné podíly CNN (0,7%), 

BBC (0,1%) a AFP (0,2%). Opět tedy pozorujeme posílení pozice ČTK, nyní 

ovšem k tomu ještě přistupuje nepatrný nárůst jiných informačních zdrojů. 

Uvedené údaje vyvracejí hypotézu H6.2

H6.1: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

zahraničních na úkor domácích informačních zdrojů.

Podobně jako v případě geopolitického zaměření, dochází i v případě 

zaměření analytických příspěvků mezi lety 1994 2004 v MfDnes k jakémusi 

zhuštění. V tomto případě nejde o zhuštění prostorové, ale časové. Kromě 

radikálního poklesu analytických příspěvků jako takových dochází ještě 

k posunu v jejich časovém zaměření. Aktuální analýzy narůstají (z 82,2% 

na 94,7%) na úkor propadajících se analýz zaměřených na dvacáté století 

(z 17,8% na 5,3%). Analýzy zaměřené na období starší než 20. století 

v MfDnes úplně absentují, a to v obou letech. Rozložení této proměnné 

v jednotlivých letech však neukazuje na statisticky významnou závislost.

Pokud jde o autorství komentářů, ani zde nemůžeme usuzovat na trendy 

vývoje. Nepatrný nárůst podílu expertů (z 12,1% na 14,3%) a nárůst podílu 

čtenářů (1,8%), kteří se mezi autory komentářů vůbec neobjevovali, sice 

ukazuje na podobnost s Právem, rozložení proměnné v obou letech nicméně 

nedovoluje usuzovat na závislost na titulu.
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4.2.1 Shrnutí

Vývoj MfDnes je mezi lety 1994 a 2004 provázen nárůstem absolutního 

počtu článků, absolutním i relativním nárůstem obrazového doprovodu 

a reklamy a absolutním i relativním poklesem inzerce. MfDnes se významně 

změnila z hlediska formy svých příspěvků. Nejčastější formou sice zůstává 

zpravodajství (cca 77%), je však zřejmé, že tradičně seriozní formy jako analýzy 

a komentáře se propadají na úkor forem, které jsou čtenářsky atraktivnější nebo 

dokonce přímo více orientovány na problémy čtenáře, jako jsou rozhovor či 

poradna . Významně se proměnilo také tematické zaměření článků. Největší 

vzestup (+13%) zaznamenala kategorie společnost, které se v roce zařadila 

na druhé místo za sport. Vzestup zaznamenaly také kategorie neštěstí 

a kultura, a to více méně na úkor tradičních témat, jako jsou ekonomika, 

mezinárodní vztahy, bezpečnost a politika. Podobně jako u Práva pozorujeme 

nárůst podílu podepsaných příspěvků na úkor vlastních zpráv a stabilní 

rozložení typů titulků v obou letech s převládajícími věcnými titulky. K jasné 

profilaci naopak dochází, pokud jde o geopolitické zaměření článků. Podíl 

článků zaměřených na domácí prostředí stoupá na úkor všech ostatních oblastí. 

Pozorujeme rovněž posílení pozice ČTK mezi informačními zdroji (90,1%), 

podíly agentur Reuters a AP klesají a mezi informačními zdroji, byt’ s nepatrným 

podílem se objevují CNN, BBC a AFP. Zaměření analytických příspěvků v obou 

letech je celkem stabilní, převažují aktuální analýzy (cca 95%), chybí však 

analýzy zaměřené na období starší než je 20. století. Podobně stabilní je

i rozložení autorství komentářů. Převažují novináři (cca 84%), v roce 2004 

se mezi nimi objevují i čtenáři (1,8%).

Přehled potvrzených hypotéz.

H3.2: V roce 2004 dochází u deníku MfDnes oproti roku 1994 k poklesu 

podílů ekonomicky, politicky, ekologicky a na mezinárodní vztahy zaměřených 

příspěvků.

H7.2:: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

plochy, kterou zabírá obrazový doprovod.
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H8.2: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

plochy, kterou zabírá reklama.

Přehled vyvrácených hypotéz.

H2.2: V roce 2004 dochází oproti roku 1994 v deníku MfDnes k poklesu 

podílu analýz, zpravodajství, komentářů a rozhovorů jakožto tradičních forem 

příspěvků.

H4:2 V roce 2004 dochází u deníku MfDnes roku 1994 k poklesu podílů 

vlastních zpráv a podepsaných příspěvků na úkor zkratkou označených 

příspěvků.

H5.2: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

příspěvků zaměřených na zahraničí na úkor příspěvků zaměřených na Českou 

republiku.

H6.2: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

zahraničních na úkor domácích informačních zdrojů.

H9.2: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

plochy, kterou zabírá inzerce.

4.3 Lidové noviny

Ověříme-li vliv titulu v obou letech na ostatní proměnné také v případě 

Lidových novin (viz tab. č. X), zjistíme, že tento titul prodělal mezi roky 1994 

a 2004 z hlediska sledovaných proměnných v porovnání s ostatními dvěma 

tituly nejméně významných změn. Vliv titulu na ostatní proměnné zjišťujeme jen 

v případě formy, tématu, autorství příspěvku a autorství komentáře. Zdá se, 

že Lidové noviny si podle sledovaných kritérií zachovávají stabilnější strukturu 

než Právo i MfDnes, která prodělala nejvíce změn.

Tab. č. 6, Vliv titulu na ostatní proměnné (Lidové noviny)
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ANOVA

Sum of 
Squares df Mean Square F s ig.

to rma Between Groups 
within Groups 
Total

116,312 
65416,19 
65532,50

1
5396
5397

116,312
12,123

9, 594 ,002

terna Between Groups 
Within Groups 
Total

305,471
131517,3
131822,8

1
5333
5334

305,471
24,661

12,387 ,000

Typ titulku Between Groups 
Within Groups 
Total

,872
1489,225
1490,097

1
5389
5390

,872
,276

3,156 ,076

Titulní strana Between Groups 
Within Groups 
Total

3 ,24E-02 
298,300 
298,332

1
5381
5382

3 ,237E-02 
5 ,544E-02

, 584 ,445

geopol Between Groups 
Within Groups 
Total

2,353
31356,83
31359,19

1
5371
5372

2,353
5,838

,403 ,526

Zamereni anal Between Groups 
Within Groups 
Total

7 ,10E-02 
34,915 
34,986

1
286
287

7 ,104E-02 
,122

, 582 ,446

Autorství Between Groups 
Within Groups 
Total

16,531 
4175,882 
4192,413

1
5370
5371

16,531 
,778

21,259 ,000

Inťo zdroje Between Groups 
Within Groups 
Total

, 510 
599,321 
599,831

1
1159
1160

,510
,517

,986 ,321

autorství komentáre Between Groups 
Within Groups 
Total

2,384
117,914
120,298

1
588
589

2,384
,201

11,887 ,001

Určitá stabilita je patrná i v případě rozložení počtu článků podle datumu. 

Absolutní nárůst článků v roce mezi oběma lety je v porovnání s ostatními tituly 

nejnižší (celkem o 224 článků, tj. asi o 11 článků na vydání). Z grafu č. 20 

vidíme, že obě rozložení mají relativně podobný tvar.

Graf č. 20, Počet článků podle datumu (Lidové noviny)

Stejně jako v obou předchozích případech pozorujeme i u Lidových novin 

mezi lety 1994 a 2004 absolutní i relativní nárůst obrazového doprovodu 

a reklamy. Tyto vztahy zachycují grafy č. 21 a 22. Podíl inzerce na celkové
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ploše činil v roce 1994 12,56%, zatímco v roce 2004 je to jen 6%. Podíl 

obrazového doprovodu a reklamy (5,44%, resp. 8,31%) byl v roce 1994 menší 

než v roce 2004 (14,37%, resp. 9,07%).

Graf č. 21 Obrázky, reklam a inzerce 
LN94

8000 „ 6000 
|  4000

2COO f r £ ^ J ^
0 i i i i i m  11 i i i r i ’i r i 

T -  <D T -  CD

datum

------Obrázky
------Reklama

Inzerce

Stejně jako v obou předchozích případech, i zde platí, že hypotézy o nárůstu 

podílů obrazového doprovodu a reklamy se potvrzují a hypotézu týkající se 

inzerce je třeba zamítnout.

H7.3:: V roce 2004 dochází v deníku Lidové noviny oproti roku 1994 

k nárůstu podílu plochy, kterou zabírá obrazový doprovod.

H8.3: V roce 2004 dochází v deníku Lidové noviny oproti roku 1994 k nárůstu 

podílu plochy, kterou zabírá reklama.

H9.3: V roce 2004 dochází v deníku Lidové noviny oproti roku 1994 k nárůstu 

podílu plochy, kterou zabírá inzerce.

Jednou z proměnných, u nichž můžeme mezi oběma lety hovořit 

o významných změnách, je forma příspěvku. Dominantní pozici zaujímá jako 

v předchozích případech zpravodajství (69,2%). Nejvýraznější změny můžeme 

pozorovat u analýz (z 8,8% na 3,6%). V ostatních případech je formální 

proměna článků Lidových novin charakterizována především nárůsty podílů 

některých kategorií, ať už jde o poradnu (0,6% na 2,9%), komentář (z 13,4% 

na 14,7%) či rozhovor (z 1,8% na 4,2%). Z uvedeného lze usuzovat na tendenci 

proměn forem článků od analytického pojímání obsahů k pojímání, které 

rezonuje s vnímáním čtenářů.
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Uvedené údaje vyvrací hypotézu H2.3.

H2.3: V roce 2004 dochází oproti roku 1994 v deníku Lidové noviny 

k poklesu podílu analýz, zpravodajství, komentářů a rozhovorů jakožto 

tradičních forem příspěvků.

Relativně významné proměny prodělaly Lidové noviny také co 

do tématického zaměření svých příspěvků (viz graf č. 24). Nejvýraznější nárůst 

podílu pozorujeme stejně jako v případě MfDnes u kategorie společnost 

(z 4,9% na 8,1%), výrazný vzestup zaznamenává také politika (z 16,1% 

na 19,5%), věda (z 1,7% na 4,1%), kultura (z 9,3% na 11,7%) a vzdělání 

(z 1,9% na 3,2%). Pokles podílu naopak pozorujeme u ekonomiky (z 19,9% 

na 13,4%), mezinárodních vztahů (z 5,8% na 3,5%), zaměstnanosti (z 2,2% 

na 0,7%) a sociální problematika (z 2,3% na 1,1%). Politika tak poprvé získává 

převahu nad ekonomikou a stává se dokonce nejčastějším tématem. Zdá se, 

že Lidové noviny se mezi oběma lety odklonily od témat souvisejících nějak 

s trhem práce (ekonomika, zaměstnanost, sociální problematika) k tématům 

souvisejících nějak s všeobecným přehledem a vzděláním (politika, věda, 

kultura, vzdělaní).
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Graf č. 24, Tématické zaměření článků (Lidové noviny)
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Uvedené údaje vyvracejí hypotézu H3.3.

H3.2: V roce 2004 dochází u deníku Lidové noviny oproti roku 1994 

k poklesu podílů ekonomicky, politicky, ekologicky a na mezinárodní vztahy 

zaměřených příspěvků.

K významným změnám dochází mezi roky 1994 a 2004 také u proměnné 

autorství. Zatímco u předchozích dvou titulů jsme pozorovali nárůst 

podepsaných příspěvků na úkor vlastních zpráv, v případě Lidových noviny 

zůstává poměr vlastních zpráv (cca 48%) v obou letech víceméně zachován 

a nárůst podílu podepsaných příspěvků (z 24,9% na 36,3%) se děje na úkor 

příspěvků označených zkratkou. Hypotéza H4.3 je těmito údaji vyvrácena.

H4:3 V roce 2004 dochází u deníku Lidové noviny oproti roku 1994 k poklesu 

podílů vlastních zpráv a podepsaných příspěvků na úkor zkratkou označených 

příspěvků.

Pokud jde o typy titulků, můžeme konstatovat podobné rozložení v obou 

letech. Stejně jako u předchozích titulů, převažují věcné titulky (cca 90%), 

zbytek je víceméně rovnoměrně rozložen mezi obrazné a citově zabarvené 

titulky.
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Stabilní je rozložení v obou letech také, pokud jde o geopolitické zaměření 

příspěvku. Nepatrný nárůst zaznamenávají články týkající se Severní Ameriky 

(z 5,5% na 6,7%) a na Svět orientované články (z 4,4% na ,5%). Geopolitické 

zaměření příspěvků je charakterizováno především většinovou orientací 

na českou Republiku (cca 61%) a orientací na Evropu (cca 18%). Celková 

orientace na domácí prostředí je v případě Lidových novin nejnižší ze všech tří 

titulů.

Graf č. 25, Geopolitické zaměření článků (Lidové noviny)

Ln 94 Ln 04

T i t u l

Uvedené údaje vyvracejí hypotézu H5.3.

H5.3: V roce 2004 dochází v deníku Lidové noviny oproti roku 1994 k nárůstu 

podílu příspěvků zaměřených na zahraničí na úkor příspěvků zaměřených 

na Českou republiku.

Ani rozložení proměnné informační zdroje neukazuje na statisticky významné 

rozdíly mezi oběma roky. Podobně jako u ostatních titulů i zde zaznamenáváme 

posílení pozice ČTK (z 75,9% na 87,9%), i když jde o nejslabší většinu 

ze všech tří. Výrazný pokles podílu agentury Reuters v roce 2004 (z 20,7% 

na 4,3%) je částečně vyvažován nově se objevujícími zdroji. Agentura AP drží 

v roce 2004 podíl 3,8%, podíly CNN, BBC a AFP se pohybují v řádu desetin 

procenta. Hypotéza H6.3 je tímto vyvrácena.

H6.2: V roce 2004 dochází v MfDnes oproti roku 1994 k nárůstu podílu 

zahraničních na úkor domácích informačních zdrojů.
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Zaměření analytický příspěvků Lidových novin v roce 1994 a 2004 

se statisticky významně rovněž neliší. V obou případech převládají aktuální 

analýzy (cca 82%), analýzy zaměřené na období starší než je 20. století, jež 

měly v roce 1994 podíl 0,5%, v roce 2004 zcela mizí.

Významné změny naopak prodělal autorství komentářů. Oproti roku 1994 

výrazně přibylo mezi autory komentářů čtenářů (z 0,8% na 9,4%) a to částečně 

na úkor klesajícího podílu expertních komentářů (z 18,1% na 13,8%) 

a částečně na úkor klesajícího podílu novináři psaných komentářů (z 81,1% 

na 76,8%).

4.3.1 Shrnutí

Proměna Lidových novin mezi lety 1994 a 2004 je charakterizována relativně 

malým nárůstem počtu článků, absolutním i relativním nárůstem obrazového 

doprovodu a reklamy nárůstem a absolutním i relativním poklesem podílu 

inzerce na celkové ploše. Ze všech tří deníků vykazuje nejvyšší stabilitu 

v rozložení sledovaných proměnných v obou letech. Nejrozšířenější formou je 

zpravodajství (cca 69%), oproti roku 1994 dochází k nárůstu podílu komentářů, 

rozhovorů a poradny. Stejně jako u ostatních titulů i v případě Lidových novin 

se propadají analýzy. Mezi tématy článků má největší zastoupení politika 

(19,5%), která na tomto místě vystřídala ekonomiku. Obecně lze konstatovat, 

že Lidové noviny se mezi oběma lety odklonily od témat zaměřených 

na ekonomické a sociální otázky (ekonomika, zaměstnanost, sociální 

problematika) k tématům zaměřeným na politiku a kulturu (politika, věda, 

kultura, vzdělaní). Pokud se týká autorství příspěvků, pozorujeme jiný trend než 

v předcházejících případech. Zhruba poloviční podíl vlastních zpráv zůstává 

zachován v obou letech a asi 12% nárůst podílu podepsaných příspěvků je 

doprovázen poklesem zkratkou označených příspěvků. Rozložení proměnné 

typ titulku je podobně jako u zbylých titulů relativně stabilní v obou letech, 

s jasnou převahou věcných titulků. Větší změny neprodělaly Lidové noviny ani 

v ohledu geopolitického zaměření. Mezi sledovanými deníky nejslabší většinu
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příspěvků orientovaných na domácí prostředí (cca 61%) následují příspěvky 

orientované na Evropu (18%). Podobná je situace, pokud jde o informační 

zdroje. Domácí ČTK se udržuje dominantní podíl (87,9%) mezi informačními 

zdroji, i když opět platí, že tato většina je nejmenší mezi sledovanými tituly. 

K významným změnám nedochází mezi oběma lety ani v zaměření analytických 

příspěvků. Převládají aktuální analýzy, naopak analýzy zaměřené na období 

staří než 20. století zcela mizí. K významným změnám dochází v autorství 

komentářů, 10% nárůst podílu čtenářů, je v podstatě rovnoměrně doprovázen 

poklesem podílů expertů a novinářů mezi autory komentářů.

Přehled potvrzených hypotéz.

H7.3:: V roce 2004 dochází v deníku Lidové noviny oproti roku 1994 

k nárůstu podílu plochy, kterou zabírá obrazový doprovod.

H8.3: V roce 2004 dochází v deníku Lidové noviny oproti roku 1994 k nárůstu 

podílu plochy, kterou zabírá reklama.

Přehled vyvrácených hypotéz.

H2.3: V roce 2004 dochází oproti roku 1994 v deníku Lidové noviny 

k poklesu podílu analýz, zpravodajství, komentářů a rozhovorů jakožto 

tradičních forem příspěvků.

H3.2: V roce 2004 dochází u deníku MfDnes oproti roku 1994 k poklesu 

podílů ekonomicky, politicky, ekologicky a na mezinárodní vztahy zaměřených 

příspěvků.

H4:3 V roce 2004 dochází u deníku Lidové noviny oproti roku 1994 k poklesu 

podílů vlastních zpráv a podepsaných příspěvků na úkor zkratkou označených 

příspěvků.

H5.3: V roce 2004 dochází v deníku Lidové noviny oproti roku 1994 k nárůstu 

podílu příspěvků zaměřených na zahraničí na úkor příspěvků zaměřených 

na Českou republiku.
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H6.3: V roce 2004 dochází v deníku Lidové noviny oproti roku 1994 k nárůstu 

podílu zahraničních na úkor domácích informačních zdrojů.

H9.3: V roce 2004 dochází v deníku Lidové noviny oproti roku 1994 k nárůstu 

podílu plochy, kterou zabírá inzerce.
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5. Analýza titulních stran.

Analýza formální struktury vybraných deníků se musí nutně zabývat také 

popisem titulních stran, neboť ty můžeme považovat za jakési „výkladní skříně“ 

jednotlivých deníků. Pohled na titulní stranu může leckdy přimět potenciálního 

čtenáře ke koupi vydání (nebo ho od ní odradit). Rozdíly mezi profilem titulní 

strany a celkovým profilem deníku můžeme také považovat za ukazatele 

serióznosti či bulvárnosti, podle toho o čem vypovídají. Do analýzy zahrnujeme 

jen ty proměnné, u nichž je vliv umístění na titulní straně významný v obou 

letech.

5.1 Právo.

Jak ukazují tabulky č. 7 a 8, v případě Práva se jedná o proměnné téma 

a autorství článku. V roce 2004 bychom kromě těchto proměnných mohli 

sledovat rozložení proměnné informační zdroje.

Tab. č. 7, Vliv umístění na titulní straně na ostatní proměnné (Právo 94)

Sum of 
Squares df Mean Square F Siq.

forma Between Groups 7,740 1 7, >40 " ' :v,
Within Groups 25663,67 2505 10,245
Total 25671,41 2506

terna Between Groups 792,387 1 792,387 36,409 ,000
within Groups 53124,23 2441 21,763
Total 53916,62 2442

Typ titulku Between Groups ,332 1 ,332 1,457 ,228
Within Groups 571,739 2505 ,228
Total 572,072 2506

geopol Between Groups 14,428 1 14,428 3,361 ,067
within Groups 10748,56 2504 4,293
Total 10762,99 2505

Zamereni anal Between Groups ,190 1 ,190 1,145 ,286
Within Groups 
Total

31,856
32,046

192
193

,166

Autorství Between Groups 23,560 1 23,560 42,564 ,000
Within Groups 1386,000 2504 ,554
Total 1409,560 2505

Info zdroje Between Groups ,556 1 ,556 ,385 ,538
within Groups 
Total

73,633
74,189

51
52

1,444

autorstvi komentáre Between Groups 9.09E-03 1 9.091E-03 ,134 ,715
within Groups 
Total

6,491
6.500

96
97

6,761E-02
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Tab. č. 8, Vliv umístění na titulní straně na ostatní proměnné (Právo 04)
ANOVA

Sum of 
Squares df Mean Square F Jtorma Between Groups 1 3,691

Within Groups 34452,94 3316 10,390
Total 34456,63 3317

terna Between Groups 808,971 1 808,971 35,274 ,000
Within Groups 76025,02 3315 22,934
Total 76834,00 3316

Typ titulku Between Groups ,197 1 ,197 ,878 ,349
Within Groups 742,995 3309 ,225
Total 743,192 3310

geopol Between Groups 2,681 1 2,681 ,562 ,454
Within Groups 15812,74 3315 4,770
Total 15815,42 3316

Zamereni anal Between Groups 4,70E-02 1 4,704E-02 ,171 ,682
Within Groups 11,024 40 ,276
Total 11,071 41

Autorstvi Between Groups 11,033 1 11,033 18,671 ,000
Within Groups 1955,393 3309 ,591
Total 1966,426 3310

Info zdroje Between Groups 3,486 1 3,486 15,079 ,000
within Groups 189,113 818 ,231
Total 192,599 819

autorstvi komentáre Between Groups ,599 1 ,599 1,965 ,163
Within Groups 
Total

42,086
42.686

138
139

,305

Graf č. 26 zachycuje rozdílné rozložení proměnné téma příspěvku 

na titulních stranách v obou letech. V roce 1994 byla dominantním tématem 

na titulních stranách Práva politika (27,4%), následována mezinárodními vztahy 

(17,3%), ekonomikou (14,3%), bezpečností (11,3%) a kriminalitou ajusticí 

(1,9%). Ve srovnání s podíly na ostatních stranách je na tom jasně hůře sport 

(-15,1%), ekonomika si zachovává v podstatě podobný podíl (-2,2%), politika je 

na tom výrazně lépe (+15,5%), podobně tak i mezinárodní vztahy (+12,7) 

a bezpečnost (+6,4%). Poměrně stabilní podíl na titulní a ostatních stranách 

si zachovává kriminalita u justice (+1,4). Nejvýraznější rozdíly vidíme tedy 

u sportu (jeho absence na titulní straně je pochopitelná, sport má svou vlastní 

„titulní“ stranu na konci vydání), politiky, bezpečnosti a mezinárodních vztahů.

V roce 2004 pozorujeme největší rozdíly (pomineme-li sportovní témata) opět 

u politiky (+20%), která titulním stranám výrazně dominuje, dále u ekonomiky 

(-2,9%) a bezpečnosti (+8,5%). Podíl mezinárodních vztahů na titulních 

stranách je v roce 2004 dokonce menší než na ostatních stranách (-0,7%). 

Téma kriminalita a justice, jenž je druhým nejčastějším tématem na titulních 

stranách v roce 2004, si na titulních stranách oproti ostatním stranám relativně 

polepšilo (+5,3%). Je vidět, že v obou letech dominují titulním stranám témata 

politiky, bezpečnosti a justice. Tradičně nižší podíl oproti zbývajícím stranám 

mají ekonomika, kultura a sport. Lze usuzovat, že tematické složení titulních 

stran ukazuje na deklarovanou profilaci daného deníku. V tomto případě jde 

o roli „strážce bezpečnosti a práv", kterou Právo vytváří. Navíc je zřejmé, že
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mezi oběma lety došlo k odklonu od mezinárodní k domácí orientace této role. 

Míra vzájemná korelace obou proměnných v roce 1994 byla 0,121, v roce 2004 

0,103. Svědčí to o mírném rozvolnění tohoto vztahu, což může indikovat 

„zeserióznění“ Práva v roce 2004.

Graf č. 26, Témata článků na titulních stranách v roce 1994 a 2004
(Právo)
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Pokud jde o vztah titulních stran a autorství příspěvku, zde, jak vidíme 

z grafu č. 27, v roce 1994 můžeme konstatovat výrazný nepoměr podepsaných 

příspěvků na titulní a ostatních stranách (+26%). V roce 2004 zůstává se tento 

nepoměr otupuje (+14,3%), zároveň však oproti roku 1994 výrazně ubývá 

vlastních zpráv na titulních stranách (-12,3%) a přibývá zkratkou označených 

(+10,1%).

Graf č. 27, Autorství článků na titulních stranách v roce 1994 a 2004
(Právo)
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Může to být způsobeno potřebou zaujmout a nalákat čtenáře, k čemuž se 

lépe hodí příspěvky označené zkratkou nebo podepsané, anebo skutečností, že 

na titulních stranách Práva se v roce 2004 častěji objevují tzv. „otvíráky“, 

tj. nedokončené články, u nichž není možné autorství zaznamenat. Míra 

korelace obou proměnných vzrostla mezi oběma lety z 0,166 na 0,188, což 

může svědčit pro posílení vlivu umístění na titulní straně na autorství článku.

5.2 Mladá fronta Dnes.

V případě MfDnes, jak ukazují tabulky č. 9 a 10, smysluplné srovnání připadá 

v úvahu u proměnných téma a informační zdroje. Porovnání rozložení druhé 

jmenované proměnné vzhledem k umístění na titulní straně, není příliš 

smysluplné. Omezíme se proto na srovnání titulních a ostatních stran z hlediska 

jejich tematického zaměření.

Tab. č. 9, Vliv umístění na titulní straně na ostatní proměnné 
(MfDnes 1994)

ANOVA

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

forma Between Groups 409,361 1 409,361 34,523 ,000
within Groups 27486,01 2318 11,858
Total 27895,37 2319

terna Between Groups 293,945 1 293,945 13,591 ,000
Within Groups 48921,86 2262 21,628
Total 49215,80 2263

Typ titulku Between Groups ,198 1 ,198 ,739 ,390
Within Groups 621,486 2316 ,268
Total 621,685 2317

geopol Between Groups 18,422 1 18,422 3,196 ,074
within Groups 13332,62 2313 5,764
Total 13351,04 2314

Zamereni anal Between Groups 8,66E-03 1 8,662E-03 ,059 ,809
Within Groups 29,575 200 ,148
Total 29,584 201

Autorstvi Between Groups ,116 1 ,116 ,184 ,668
within Groups 1455,786 2313 ,629
Total 1455,902 2314

Info zdroje Between Groups 5,950 1 5,950 21,655 ,000
Within Groups 22,803 83 ,275
Total 28,753 84

autorstvi komentáre Between Groups ,000 1 ,000 ,000 1,000
Within Groups 20,216 188 ,108
Total 20.216 189
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Tab. č. 10, Vliv umístění na titulní straně na ostatní proměnné 
(MfDnes 2004)

ANOVA

Sum of 
Squares df Mean Square F

forma Between Groups 3,691 i ••.-••■I
within Groups 34452,94 3316 10,390
Total 34456,63 3317

terna Between Groups 808,971 1 808,971 35,274 ,000
within Groups 76025,02 3315 22,934
Total 76834,00 3316

Typ titulku Between Groups ,197 1 ,197 ,878 ,349
within Groups 742,995 3309 ,225
Total 743,192 3310

geopol Between Groups 2,681 1 2,681 ,562 ,454
within Groups 15812,74 3315 4,770
Total 15815,42 3316

Zamereni anal Between Groups 4.70E-02 1 4,704E-02 ,171 ,682
within Groups 
Total

11,024
11,071

40
41

,276

Autorství Between Groups 11,033 1 11,033 18,671 ,000
within Groups 1955,393 3309 ,591
Total 1966,426 3310

Info zdroje Between Groups 3,486 1 3,486 15,079 ,000
within Groups 189,113 818 ,231
Total 192,599 819

autorstvi komentáre Between Groups ,599 1 ,599 1,965 ,163
within Groups 
Total

42,086
42.686

138
139

,305

Srovnáme-li podíly jednotlivých témat na titulních a ostatních stranách v obou 

letech, uvidíme, že v roce 1994 se na titulních stranách výrazně častěji objevují 

ekonomická témata (+10%), témata bezpečnosti (+6,2%) a mezinárodních 

vztahů (+3,2%), ale také neštěstí (+3,2%). Podíl politiky je relativně stabilní 

(+0,2%). V roce 2004 je naopak podíl politiky na titulních stranách výrazně 

vyšší než na ostatních (16,5%). Převahu si drží také bezpečnost (14,2%) 

a mezinárodní vztahy (+3,5%) a ekonomika (+2,8%). Vyšší podíl (dokonce 

vyšší než v roce 1994) na titulních stranách a to zaznamenáváme také 

u neštěstí (5,8%). Méně často se na titulních stranách objevuje sport a také 

kultura. Obecně pro tento titul platí, že na titulních stranách se výrazně častěji 

objevují politická, bezpečností a na neštěstí zaměřená témata. Mírně častější je 

na titulních stranách také výskyt ekonomických a na mezinárodní vztahy 

orientovaných témat. V roce 2004 pozorujeme silné „zpolitizování“ titulních 

stran MfDnes. Míra vzájemné korelace obou proměnných byla v roce 1994 

0,121, v roce 2004 je to 0,088. Podobě jako v případě Právo to svědčí 

pro mírné setření rozdílů v rozložení sledovaných proměnných na titulní straně 

a v celém vydání. Rozložení článků podle tematického zaměření na titulních 

stranách znázorňuje graf č. 28.
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Graf č. 28, Témata na titulních stranách v roce 1994 a 2004 
(Mladá fronta DNES)

MfD94 MfD04

titul

5.3 Lidové noviny.

V případě Lidových novin, je smysluplné porovnávat stejně jako v případě 

Práva, rozložení proměnných téma a autorství příspěvku na titulních a ostatních 

stranách v obou letech. Tabulky 11 a 12 ukazují, že v případě Lidových novin 

došlo k vyprofilování titulních stran. V roce 2004 je možné zkoumat vliv 

umístění na titulní straně také na proměnné typ titulku, informační zdroje 

a autorství komentáře. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici data 

pro srovnání uvedených vztahů v roce 1994 nebo u jiných titulů, soustředíme se 

pouze na vztahy prvních dvou proměnných.

Tab. č. 11, Vliv umístění na titulní straně na ostatní proměnné 
(Lidové noviny 1994 )

ANOVA

Sum of 
Squares df Mean square F Siq.

forma Between Groups 17,449 1 17,449 .. :.. ..... .... . 1 ■
within Groups 29647,08 2586 11,464
Total 29664,53 2587

terna Between Groups 579,394 1 579,394 23,767 ,000
within Groups 61653,31 2529 24,379
Total 62232,70 2 530

Typ titulku Between Groups 3,80E-02 1 3,798E-02 ,149 ,700
within Groups 659,772 2 586 ,255
Total 659,810 2587

geopol Between Groups 22,081 1 22,081 4,054 ,044
within Groups 14079,47 2585 5,447
Total 14101,55 2586

Zamereni anal Between Groups 5,07E-03 1 5,066E-03 ,043 ,836
within Groups 23,946 203 ,118
Total 23,951 204

Autorství Between Groups 2,816 1 2,816 4,173 ,041
within Groups 1739,292 2577 ,675
Total 1742,109 2578

Info zdroje Between Groups ,545 1 ,545 1,059 ,308
within Groups 28,834 56 ,515
Total 29,379 57

autorstvi komentáre Between Groups ,161 1 ,161 1,012 ,316
within Groups 39,413 247 ,160
Total 39.574 248
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Tab. č. 12, Vliv umístění na titulní straně na ostatní proměnné 
(Lidové noviny 2004)

ANOVA

Sum of 
Squares df Mean Square F Siq.

forma Between Groups 1 5,277 ,416 ,519
Within Groups 35405,29 2791 12,686
Total 35410,57 2792

terna Between Groups 815,576 1 815,576 33,334 ,000
within Groups 68163,55 2786 24,466
Total 68979,13 2787

Typ titulku Between Groups 12,825 1 12,825 44,342 ,000
within Groups 806,372 2788 ,289
Total 819,197 2789

geopol Between Groups 5,76E-02 1 5,757E-02 ,009 ,923
within Groups 17059,51 2769 6,161
Total 17059,56 2770

Zamereni anal Between Groups .Ml 1 ,131 ,976 ,326
Within Groups 10,833 81 ,134
Total 10,964 82

Autorství Between Groups 30,289 1 30,289 35,188 ,000
within Groups 2387,800 2774 ,861
Total 2418,089 2775

info zdroje Between Groups 8,231 1 8,231 16,119 ,000
within Groups 561,711 1100 ,511
Total 569,942 1101

autorstvi komentáre Between Groups 1,591 1 1,591 7,025 ,008
within Groups 
Total

75,647
77.238

334
335

,226

Jejich rozložení v obou letech vidíme na grafu č. 29. V roce 1994 má 

na titulních stranách vzhledem k ostatním jasně nižší podíl ekonomika (-3,4%), 

kriminalita a justice (-0,8%) a společnost (-1,2%). Relativně vyšší je podíl 

politických (+ 13,4%), na mezinárodní vztahy orientovaných (12,7%)

a bezpečnostních témat (+5,8%) na titulních stranách. V roce 2004 pozorujeme, 

podobně jako u MfDnes, radikální „zpolitizování“ titulních stran. Rozdíl v podílu 

politických témat na titulních a ostatních stranách je značný (+30,3%). 

Ve srovnání s rokem 1994 si z hlediska podílu zastoupení na titulních 

a ostatních stranách mírně pohoršila bezpečnostní témata (+3,1%), 

na kriminalitu a justici (+1,5%) a mezinárodní vztahy (+3%) orientované články 

se rovněž relativně propadly. Rozdíl podílu ekonomiky na titulních a ostatních 

stranách (-8,2%) je v roce 2004 vyšší než v roce 1994. Tradičně je na titulních 

stranách oproti celkovému průměru méně kulturních a sportovních témat. 

Obecně platí, že titulní strany Lidových novin upřednostňují především politická 

témata. Mezi nadměrně zastoupená témata patří také bezpečnost 

a mezinárodní vztahy a kriminalita a justice. Jejich podíl vzhledem k podílu 

za celé vydání ovšem v roce 2004 klesá.

54



Diplomová práce FSV UK 2006 Ondřej Pivoňka

Graf č. 29, Témata na titulních stranách v roce 1994 a 2004 
(Lidové noviny)
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Srovnání rozložení proměnné autorství článku na titulních a ostatních 

stranách v obou letech ukazuje, že na titulních stranách se v roce 2004 zvyšuje 

poměr podepsaných příspěvků (z 25,8% na 59,1%) a to na jak na úkor 

vlastních zpráv (pokles z 35,8% na 21,5%) tak na úkor zkratkou označených 

příspěvků (pokles z 38,4% na 26,6%). na ostatních stranách rovněž sledujeme 

nárůst podílu podepsaných příspěvků, v tomto případě však jen na úkor 

zkratkou označených. Uvedené údaje svědčí o stoupající míře transparentnosti 

autorství (nejen) na titulních stranách Lidových novin.

Graf č. 30, Autorství článků na titulních stranách v roce 1994 a 2004 
(Lidové noviny)
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5.4 Shrnutí.

Srovnání titulních stran jednotlivých deníků je smysluplné jen tam, kde máme 

k dispozici údaje za proměnné, jejichž rozložení na titulních a ostatních 

stranách se významně liší, a to zoba roky. Tato skutečnost omezuje naše 

zkoumání na porovnání tematického zaměření titulních stran sledovaných 

deníků, na titulních stranách deníku Právo jsou v obou letech oproti zbylým 

stranám významněji zastoupeny témata politiky (+15,5%), bezpečnosti 

a kriminality a justice. Míra těsnosti vztahu tematického zaměření a umístění 

na titulní straně mezi oběma lety klesá. V případě MfDnes platí, že na titulních 

stranách se výrazně častěji objevují politická (+16,5%), bezpečností 

a na neštěstí zaměřená témata a v menší míře také ekonomická 

a na mezinárodní vztahy orientovaných témata. Míra těsnosti vztahu obou 

proměnných podobně jako v případě Práva klesá. Pokud jde o Lidové noviny, 

jejich titulní strany jsou oproti celkovým podílům charakterizovány především 

vyšším výskytem politických (+30,3%) témat. Podíly ostatních nadprůměrně 

zastoupených témat (bezpečnost a mezinárodní vztahy a kriminalita a justice) 

oproti roku 1994 klesají, pravšechny sledované deníky platí, že sportovní 

a kulturní témata jsou na titulních stranách zastoupena podprůměrně. V případě 

Lidových novin a Práva to navíc platí i o ekonomických tématech. Chceme-li 

pojmenovat zásadní odlišnosti mezi titulními stranami jednotlivých deníků, pak 

můžeme poukázat na vysoký nadprůměr zastoupení politických témat 

u Lidových novin, kriminálních a justičních témat u Práva a ekonomických 

a na neštěstí orientovaných článků u MfDnes. Všem deníkům je naopak 

společné nadprůměrné zastoupení politických a bezpečnostních témat 

na titulních stranách. V zásadě lze konstatovat, že na titulních stranách všech 

deníků se objevují „seriozní“ témata častěji než v celkovém průměru.
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6. Diverzifikace sledovaných titulů.

Jedním z trendů vývoje mediální scény, které se tato práce snaží ověřovat je 

také homogenizace nebo též unifikace obsahů jednotlivých medií a mediálních 

zdrojů. Než přistoupíme k otázce míry bulvarizace jednotlivých titulů, budeme 

se zabývat právě tímto problémem.

Předložili jsme obsahové profily jednotlivých deníků, z nichž je patrné, 

že všechny tři tituly sdílejí některé společné charakteristiky, u všech tří titulů 

dochází k nárůstu obrazového doprovodu a reklamy a k poklesu inzerce. 

Dominantní formou příspěvku je ve všech případech zpravodajství (jeho podíl 

se pohybuje mezi 69% a 78%), všechny tři tituly jsou orientovány převážně 

na domácí prostředí (tyto podíly se pohybují mezi 61% a 77%) ave  všech 

případech dominuje mezi informačními zdroji ČTK (její podíl se pohybuje mezi 

88% a 93%). Všechny tři zmíněné skutečnosti však byly jednotlivým deníkům 

společné už v roce 1994. Chceme-li získat přesnější představu o míře 

podobnosti mezi jednotlivými tituly v obou letech z hlediska rozložení 

sledovaných proměnných, musíme získaná data podrobit složitějšímu 

zkoumání.

Tab. č. 13, Vliv titulu na ostatní proměnné v roce 1994
ANOVA

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

FORMA Forma Between Groups 411,153 2 205,576 18,309 ,000
Within Groups 83233,109 7413 11,228
Total 83644,262 7415

TEMA Terna Between Groups 106,033 2 53,017 2,320 ,099
Within Groups 165371,6 7236 22,854
Total 165477,6 7238

TYP_TITU Typ titulku Between Groups 1,047 2 ,523 2,092 ,124
Within Groups 1853,585 7411 ,250
Total 1854,631 7413

TITULNÍ Titulní strana Between Groups 6.275E-02 2 3.137E-02 ,513 ,599
Within Groups 453,219 7413 6.114E-02
Total 453,281 7415

GEOPOL Geopolitcke Between Groups 129,041 2 64,520 12,503 ,000
zamereni Within Groups 38216,527 7406 5,160

Total 38345,568 7408
ZAMERENI Zamereni Between Groups .335 2 ,168 1,171 .311
anal Within Groups 85,582 598 ,143

Total 85,917 600
AUTORSTV Autorstvi Between Groups 21,980 2 10,990 17,643 ,000

Within Groups 4608,257 7398 ,623
Total 4630,238 7400

INFO_ZDR Info zdroje Between Groups 11,495 2 5,748 8,383 ,000
Within Groups 132,321 193 ,686
Total 143,816 195

AUTOR.K Autorstvi Between Groups ,786 2 ,393 3,167 ,043
komentáre Within Groups 66,290 534 ,124

Total i 67,076 536
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Ověříme-li vliv titulu na rozložení jednotlivých proměnných v roce 1994 

(viz tab. č. 13), zjistíme, že rozložení proměnných forma, geopolitickě zaměření, 

informační zdroje, autorství a autorství komentáře se na 95% hladině 

významnosti liší v závislosti na titulu.

Tab. č. 14, Vliv titulu na ostatní proměnné v roce 2004
ANOVA

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

FORMA Forma Between Groups 735,640 2 367,820 33,124 ,000
Within Groups 110622,4 9962 11,104
Total 111358,0 9964

TEMA Tema Between Groups 1496,997 2 748,499 31,996 ,000
Within Groups 232786,4 9951 23,393
Total 234283,4 9953

TYP_TITU Typ titulku Between Groups 3,325 2 1,662 6,782 ,001
Within Groups 2437,556 9944 ,245
Total 2440,881 9946

TITULNÍ Titulní strana Between Groups ,570 2 ,285 6,372 ,002
Within Groups 444,496 9940 4.472E-02
Total 445,066 9942

GEOPOL Geopolitcke Between Groups 635,166 2 317,583 68,902 ,000
zamereni Within Groups 45783,056 9933 4,609

Total 46418,222 9935
ZAMERENI Zamereni Between Groups ,344 2 ,172 1,054 ,351
anal Within Groups 22,983 141 ,163

Total 23,326 143
AUTORSTV Autorstvi Between Groups 98,185 2 49,092 72,649 ,000

Within Groups 6710,201 9930 ,676
Total 6808,386 9932

INFO_ZDR Info zdroje Between Groups 14,736 2 7,368 20,907 .000
Within Groups 890,198 2526 ,352
Total 904,933 2528

AUTOR.K Autorstvi Between Groups 3,408 2 1,704 7,774 ,000
komentáre Within Groups 152,769 697 ,219

Total 156,177 699

Provedeme-li stejný test s daty z roku 2004 (viz. tab. č. 14), prokážeme vliv 

faktoru titul na všechny sledované proměnné s výjimkou proměnné zaměření 

analytických příspěvků a to vždy na vyšší hladině významnosti než v roce 1994. 

Tyto údaje svědčí o rostoucí míře diverzifikace jednotlivých titulů z hlediska 

sledovaných proměnných.

Převrátíme-li datovou tabulku tak, že místo proměnných budeme mít 

ve sloupcích jednotlivé tituly a v řádcích absolutní četnosti pro jednotlivé 

hodnoty sledovaných proměnných, a použijeme ji jako vstupní data 

pro spočtení a promítnutí souřadnic jednotlivých titulů do dvourozměrného 

prostoru (metodou ALSAC), dostaneme výsledek, jenž je znázorněn na grafu 

č. 31. Jak je vidět, jednotlivé tituly si jsou v roce 2004 navzájem vzdálenější, 

než tomu bylo v roce 1994. To znamená, že z hlediska sledovaných 

proměnných (bez ohledu na význam, který jim přikládáme) dochází
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k diverzifikaci jednotlivých titulů. Budeme-li postupně z datové tabulky odebírat 

absolutní četnosti jednotlivých proměnných nebo zadáme-li jako vstupní data 

absolutní hodnoty vždy jen jedné proměnné, dospějeme pochopitelně 

k rozdílným zobrazením. Všem modelům je však společné to, že tituly v roce 

1994 sijsou vzájemně bližší než tituly z roku 2004. Ve všech případech je sice 

přeškálování hodnot ukončeno po první iteraci, ale hodnoty Kruskalova Sjsou 

velmi nízké a hodnoty R2 se naopak blíží jedné, což ukazuje na relativní 

vysokou vhodnost použití modelu.

Graf č. 31, Vzájemná vzdálenost titulů v obou letech 
Derived Stim ulus C onfiguration
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O diverzifikaci obsahů jednotlivých titulů mohou vypovídat také míry 

vzájemných korelací proměnné titul a sledovaných proměnných v obou letech. 

Tabulka č. 15 shrnuje významné korelace mezi titulem a jednotlivými 

proměnnými. Jak je vidět, v roce 2004 je vztah titulu a většiny proměnných 

těsnější než v roce 1994. Výjimku tvoří proměnné geopolitické zaměření 

a informační zdroje. Zdá se, že v těchto případech byly rozdíly mezi jednotlivými 

tituly větší v roce 1994. Většina korelací se však významně neliší od nuly 

a rozdíly mezi jednotlivými lety, které svědčí pro rozrůznění mezi oběma lety, 

nemůžeme považovat za zcela přesvědčivé. V případě informačních zdrojů 

navíc může hrát roli relativně malý počet pozorovaných případů v roce 1994.
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Tab. č. 15, Míry korelací proměnné titul a ostatních proměnných v roce 1994 a 2004

94 FORMA TEMA TY P T IT U GEOPOL AUTORSTV INFO_ZDR AUTOR.K

TITUL 0,060134 -0,02458 0,020082* 0,049199 -0,03089 -0,19677 -0,10826

* (jednostranný test)

04 FORMA TEMA TYP_TITU GEOPOL AUTORSTV INFO_ZDR AUTOR.K

TITUL 0,076644 -0,03661 0,026676 0,039774 -0,08921 -0,07067 0,47393

Míry korelací proměnné titul a geopolitické zaměření a titul a informační 

zdroje mohou znamenat, že v tomto ohledu může docházet k unifikaci 

sledovaných titulů, s ohledem na jejich omezenou průkaznost však hypotézy 

H13 a H14 nemůžeme potvrdit.

H13: Sledované deníky si jsou v roce 2004 z hlediska geopolitického zaměření 

příspěvků podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

H14: Sledované deníky si jsou v roce 2004 z hlediska informačních zdrojů, jež 

používají, podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

Hypotézy H 1 0 a ž H 1 2 a H 1 5 a  H16 jsou uvedenými údaji vyvráceny.

H10: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z formálního hlediska podobnější, 

než tomu bylo v roce 1994.

H11: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska tématického zaměření 

podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

H12: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska typu titulků podobnější, 

než tomu bylo v roce 1994.

H15: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska autorství příspěvků 

podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

H16: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska autorství komentářů 

příspěvků podobnější, než tomu bylo v roce 1994.
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Při ověřování hypotéz H17 až H19 vycházíme z porovnání korelací hodnot 

jednotlivých proměnných za příslušné tituly v obou letech. Vzhledem ktomu, 

že nasbíraná data neposkytují míry vzájemných korelací v roce 1994 

na statisticky významné hladině pravděpodobnosti, považujeme významné míry 

korelací hodnot všech tří proměnných naměřených za rok 2004 za dostatečný 

důvod k potvrzení hypotéz o vzrůstající podobnosti sledovaných titulů. Údaje 

v tabulkách č. 16 a 17 ukazují, že v případě obrazového doprovodu příspěvků je 

míra korelace hodnot naměřených v roce 2004 v Lidových novinách a MfDnes 

0,423, což ukazuje na relativně silnou závislost. Ostatní údaje však nejsou 

statisticky významné. Hypotézu H17 tedy nepotvrzujeme.

H17: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska rozsahu obrazového 

doprovodu podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

V druhém případě vidíme vysokou míru korelace hodnot plochy, kterou 

zabírá reklama v MfDnes a Lidových novinách (0,528). Míra korelace hodnot 

této proměnné v Lidových novinách a Právu je 0,546, což ukazuje na ještě větší 

těsnost vztahu. Míra korelace pro MfDnes a Právo (0,374) se pohybuje 

na hranici statistické významnosti. Můžeme proto prohlásit, že uvedené údaje 

potvrzují hypotézu H18.

Tab. č. 16 a 17, Míry korelací obrazového doprovodu a reklamy sledovaných 
titulů

v roce 2004.
correlations Correlations

OP04 OM04 OL04 RP04 RM04 RL04
OP04 Pearson Correlat 1,000 ,200 ,256 RPÓ4 Pearson Correlat 1,000 ,374 ,546*

Sig. (1-tailed) . ,199 ,138 Sig. (1-tailed) » ,052 ,006
N 20 20 20 N 20 20 20

OM04 Pearson Correlat ,200 1,000 ,423* RM04 Pearson Correlat ,374 1,000 ,528*
Sig. (1-tailed) ,199 , ,032 Sig. (1-tailed) ,052 » ,008
N 20 20 20 N 20 20 20

OL04 Pearson Correlat ,256 ,423* 1,000 RL04 Pearson Correlat ,546* ,528* 1,000
Sig. (1-tailed) ,138 ,032 , sig. (1-tailed) ,006 ,008
N 20 20 20 N 20 20 20

*. Correlation is significant at the 0.05 le\ 44■Correlation is significant at the 0.01 1 
(1-tailed). (1-tailed).

H18: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska rozsahu reklamy 

podobnější, než tomu bylo v roce 1994.
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V případě obsahu inzerce nemáme stejně jako v roce 1994 k dispozici míry 

korelací mezi jednotlivými tituly. Hypotézu tedy nemůžeme potvrdit.

H19: Sledované deníky sijsou v roce 2004 z hlediska rozsahu inzerce 

podobnější, než tomu bylo v roce 1994.

V zásadě můžeme tuto kapitolu uzavřít konstatováním, že výsledky našeho 

zkoumání nepodporují očekávání sbližování obsahů sledovaných titulů. Mezi 

oběma lety naopak u všech titulů dochází k diverzifikaci podle většiny 

proměnných.

7. Míra bulvárnosti sledovaných titulů.

Vedle hypotéz týkajících se změn v rozložení forem, témat a autorství 

příspěvků, je pro měření míry bulvárnosti obsahů sledovaných deníků stanoven 

model, jenž počítá s osmi proměnnými. Vychází z toho, že významným 

kritériem tabloidizace obsahů je délka příspěvků (odtud samotný pojem 

tabloidizace, “tabloid“ jako malý formát novin). Vzhledem k povaze datového 

souboru za rok 1994, je průměrná délka článků nahrazena průměrným počtem 

článků na stránku. Tento postup nám umožňuje porovnat údaje za oba roky. 

Výsledná míra bulvárnosti je určena součinem průměrného počtu článků 

na stránku a souhrnu údajů za další proměnné, jimž je přiřazena různá váha 

podle toho, na kolik jsou pro míru bulvárnosti určující. Proměnné jsou rozděleny 

do tří skupin a váhy jednotlivých skupin odpovídají poměru 3:2:1. Největší váha 

je připsána proměnným forma a téma článků a typ titulku. Druhou skupinu 

proměnných tvoří podíly obrazového doprovodu, reklamy a inzerce na celkové 

ploše jednotlivých deníků. Samostatnou kategorii tvoří proměnná autorství 

článků. Podobně jako je v našem modelu přiřazena různá váha různým 

proměnným, jsou hodnoty dalších čtyř proměnných (forma, téma, autorství 

článku, typ titulku) rozděleny do tří skupin, jimž jsou přiřazeny váhy v poměru 

3:2:1 podle toho, nakolik jsou “bulvární“. Platí, že čím serioznější je skupina 

hodnot uvnitř proměnné, tím nižší má váhu. Model měření míry bulvárnosti je 

vyjádřen následujícím obrázkem a rovnicí.
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Model měření míry bulvárnosti obsahů deníků.

Pro

Forma

Téma

Tvd titulku

Autorství

/ Obrázkv MÍRA
Délka článku /  * w

Reklama
w BULVÁR N O STI

\ X

\ Inzerce /

d = N/Pt ■ kde d je průměrná délka článku,resp. průměrný počet článků

na stránku, N je počet článků a Pt je počet stran s články

F = /3(Rp+T+S+P+M+N+An) +2(Z+K+R) +AJ/N ; kde N je počet článků, F je 

forma článku, rozlišujeme Reportáž Test, Servis, Poradna, Medailon, A/ekrolog, 

/ \nketa, Zpravodajství, Komentář, Rozhovor, Analýza

T = f3(Kj+Si+N) +2(B+Kn+Z+St+Sc+R + Vz + KuI +E+P+M+V+Ek]/N; kde N je 

počet článků, T je téma článku, rozlišujeme Kriminalita akustice, Spo/ečnost, 

A/eštěstí, Bezpečnost, Komunikace, Zaměstnanost a práce, Sport, Sociální 

problematika, Region, l/bě lání, KJtura Ekonomika, Politika, Mezinárodní 

vztahy, Věda a výzkum+E^ologie

Tt = (3C+ 2 0  + V)/N ; kde Tř je typ titulku, rozlišujeme Citově zabarvený, 

Obrazný, Věcný

0  = O/P ; kde o je plocha obrazového doprovodu a P  plocha všech stránek

R = R/P ; kde R je plocha reklamy a P plocha všech stránek

1 = l/P  ; kde / je plocha inzerce P plocha všech stránek

A = (3Z+2P+V)/N ; kde N je počet článků, a je autorství článku, rozlišujeme 

Zkratku, Podepsané a Vlastní zprávu 

platí, že

B = d [3 (F + T + Tt) + 2 (O + R + I) + A]
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Tímto způsobem můžeme určit míru bulvárnosti jednotlivých titulů 

ve sledovaných letech. Srovnání hodnot jednotlivých komponent modelu 

a výsledné míry bulvárnosti pro jednotlivé tituly v obou letech shrnuje tabulka 

č. 18 a znázorňují grafy č. 33 a 34.

RP94 PR04 MfD94 MfD04 LN94 LN04

Forma článků 1,981 2,22 1,701 2,079 1,955 2,038

Téma článků 1,767 1,922 1,985 2,214 1,423 1,69

Typ titulku 1,137 1,148 1,162 1,142 1,161 1,183

Podíl obrázků na ploše 0,05 0,173 0,06 0,159 0,054 0,187

Podíl reklamy na ploše 0,072 0,09 0,1 0,157 0,083 0,114

Podíl inzerce na ploše 0,165 0,06 0,207 0,107 0,126 0,034

Autorství článků 2,026 2,134 1,359 2,113 1,787 1,862

(Základní skór) 17,25 18,65 16,456 19,264 15,93 17,265

Prům. počet čl. na str. 7,506 6,686 6,27 6,869 6,687 6,695

Míra bulvarizace 129,479 124,694 103,179 132,324 106,524 115,589

Přírůstek v % - 4% + 22% + 8%

Vidíme, že ukazatelé za proměnné typ titulku, obrazový doprovod, reklama 

a inzerce nabývají podobných hodnot u všech titulů a v obou letech 

se významně neliší. Hlavní zdroje rozdílnosti měr bulvárnosti v našem modelu 

je třeba hledat v ukazatelích za proměnné forma, téma a typ titulku.

Graf č. 32, Komponenty modelu 
měření míry bulvárnosti

■ ♦ Forma.

—m— Téma

Typ titulku

X Obrázky

X Reklama

Inzerze

—i— Autorství

Graf č. 33, Míra bulvárnosti pro 
jednotlivé tituly

1

Pokud jde o ukazatel odvozený od tematického zaměření článků, největší 

rozdíl v hodnotách za oba roky nacházíme u Lidových novin. Hodnota tohoto
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ukazatele v obou letech je nejvyšší u MfDnes. Nejnižší je naopak v obou letech 

u titulu Lidové noviny. Zároveň platí, že z hlediska tematického zaměření 

„zbulvárněly“ Lidové noviny více než Právo, pro všechny ukazatele platí, 

že jejich hodnoty jsou v roce 2004 vyšší než v roce 1994. u Práva pozorujeme 

největší rozdíl hodnot u ukazatele odvozeného od forem článků, u MfDnes jde 

o ukazatel týkající se autorství článků a v případě Lidových novin, o tematické 

zaměření článků.

Do celkové míry bulvárnosti se ovšem výrazně promítá ukazatel týkající se 

délky článků, tedy průměrný počet článků na jedné straně. V tomto ohledu 

pozorujeme největší rozdíl u Práva, jehož články se oproti roku 1994 v průměru 

prodloužily. Zkrácení průměrné délky článku naopak zaznamenáváme 

u MfDnes a v malé míře také u Lidových novin. Největší rozdíl v hodnotě 

základního skóru nacházíme u MfDnes, následuje Právo a Lidové noviny. 

Vzhledem k tomu, že za důležité kritérium bulvárnosti obsahů jednotlivých 

deníků je považována právě délka článku, která v případě Práva stoupá, 

můžeme prohlásit, že rozdíl mezi mírou bulvárnosti v roce 1994 a 2004 je větší 

u Lidových novin než u Práva, u MfDnes můžeme v roce 2004 hovořit o 22% 

nárůstu míry bulvárnosti oproti roku 1994, u Lidových novin jde o 8% nárůst 

au  Práva o zhruba 4% pokles. Zároveň platí, že zatímco v roce 1994 k sobě 

měly v ohledu bulvárnosti blíže tituly MfDnes a Lidové noviny, v roce 2004 

si jsou v tomto ohledu bližší MfDnes a Právo.
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8. Závěr

Tato práce si vytkla za cíl ověřit teze radikálně kritické teorie globalizace 

médií Hermana a McChesneyho. Podle této teorie jsou moderní masová média 

nedílnou součástí převládajícího ekonomicko-politického systému, který 

charakterizuje vzrůstající míra globalizace, tedy oligopolizace světového trhu 

nadnárodními společnostmi, jež si pro svou strategii „růstu nebo smrti“ nutně 

vyžadují deregulační opatření a do jisté míry je vnucují ostatním aktérům. 

Vzhledem ktomu, že moderní masová média jsou stále více řízena tržními 

zájmy, můžeme v nich stále častěji nacházet přímou i nepřímou podporu 

a propagaci „protržních“ hodnot. Souběžně s tím, jak média přestávají být 

veřejná, dochází k blokování potenciálu veřejné sféry komerčními, bulvárními 

a zábavnými obsahy, které přinášejí větší zisk jednak přímo díky své vyšší 

prodejnosti a jednak nepřímo skrze zvyšující se vklady spokojených inzerentů. 

Komerčně úspěšné obsahy v současných masových médií podle této teorie 

převládají a přetrvávají a přispívají tak k homogenizaci obsahů, eventuálně mají 

negativní důsledky pro lokální kulturní systémy.

Předmětem ověřováni těchto tezí se v našem případě stal denní tisk, tedy 

médium, jenž stálo u zrodu změn označovaných jako globalizace. Je ovšem 

pravdou, že o globalizaci, ať už mediální nebo jiné, se nejčastěji hovoří 

až v souvislosti s rozvojem novějších komunikačních technologií v posledním 

desetiletí 20. století. V případě denního tisku se jedná o tradiční masové 

médium, jenž je ve většině případů vázáno na lokální (národní) trh. Vezmeme-li 

však v úvahu, že průměrný souhrnný náklad denního tisku v České republice se 

pohybuje kolem 1.600.000 výtisků, uvidíme jasně, že jde o médium, u kterého 

mohou mít ekonomické, politické i kulturní a sociální důsledky jeho fungování 

vskutku „globální“ dopad.

Naše vlastní analýza „globalizace“ tisku zkoumala na příkladu hlavních 

deníků změny, ke kterým došlo mezi lety 1994 a 2004 v jejich kapitálové 

struktuře, paralelně se změnami jejich obsahů. Snažila se přitom potvrdit trendy 

koncentrace a konsolidace kapitálu a globalizace, komercionalizace,
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bulvarizace a unifikace obsahů sledovaných deníků. Vzhledem k výsledkům, 

které naše práce přináší, se jako šťastná jeví volba jejího názvu. Nepodařilo se 

totiž v plné míře prokázat existenci trendů, jimiž je proces „globalizace“ médií 

podle zmíněné teorie definován. Pojem internacionalizace proto chápeme jako 

vhodnější k označení změn, ke kterým v případě českého tisku dochází.

V případě vývoje kapitálové struktury českého tisku se potvrdila 

předpokládaná koncentrace kapitálu. Situace českého tisku je v tomto ohledu 

vskutku povážlivá. Mezi lety 1989 a 1992 poklesl podíl českého kapitálu 

na novinovém trhu zhruba na třetinu. Podíl českého kapitálu na tomto trhu 

v roce 2001 tvoří už jen necelých 15%, což více méně odpovídá zákonem 

povolené míře podílu zahraničního kapitálu na tomto trhu v řadě vyspělých 

zemí. Odpovědnost za divokou deregulaci novinového trhu nesou především ti, 

jež Herman a McChesney označují jako nositele odporu vůči „globalizaci“ médií, 

tedy představitelé státu a veřejnosti, především politici, v jejichž režii probíhala 

legislativní transformace české společnosti 90. let.

V případě změn obsahů sledovaných deníků není situace jednoznačná. 

Pokud se týká trendu bulvarizace, můžeme prohlásit, že žádná ze sledovaných 

hypotéz nebyla prokázána pro všechny tři tituly. Souhrnná míra bulvárnosti 

vzrostla nejvíce u titulu MfDnes, dále u Lidových novin. Pokles byl naopak 

zaznamenán u titulu Právo. Z hlediska formální struktury článků a jejich 

tematického zaměření však můžeme hovořit o „zbulvárnění“ mezi oběma lety 

u všech tří titulů. Všechny tři tituly charakterizuje výrazný pokles podílu analýz, 

doprovázený nárůstem podílů komentářů, poraden, rozhovorů a servisních 

příspěvků. Dominantním tématem MfDnes a Práva je sport, v případě Lidových 

novin je to ekonomika, respektive politika. Tituly MfDnes a Právo charakterizuje 

úbytek na mezinárodní vztahy zaměřených příspěvků, v případě MFDnes navíc 

výrazně vzrostl podíl tématu společnost. Zároveň platí, že v roce 2004 sijsou 

z obou hledisek nejblíže tituly MfDnes a Právo.

Analýza přinesla jasnější závěry, pokud jde o trend komercionalizace. 

Hypotézy o vzrůstajícím podílu obrazového doprovodu a reklamy se potvrdily
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pravšechny tituly. Podíl inzerce naopak ve všech případech klesá. Zároveň 

platí, že nárůst obrazového doprovodu je výraznější než nárůst reklamy.

Výsledky týkající se unifikace obsahů sledovaných deníků jsou rovněž 

relativně přesvědčivé. Ve většině případů však odporují vstupním hypotézám. 

Sledované tituly se mezi lety 1994 a 2004 rozrůznily z hlediska formální 

struktury článků, jejich tematického zaměření, z hlediska typu titulku i autorství 

článků a komentářů. Podobnější jsou naopak sledované tituly v roce 2004, 

pokud jde o podíl reklamy. Nepodařilo se potvrdit ani vyvrátit hypotézy 

o rostoucí podobnosti obrazového doprovodu, inzerce, geopolitického zaměření 

a informačních zdrojů.

Všechny hypotézy týkající se globalizace sledovaných deníků, respektive 

poměru domácí a zahraniční orientace jejich článků a poměru domácích 

a zahraničních informačních zdrojů, byly vyvráceny. Ve všech případech 

pozorujeme převahu ČTK a na domácí prostředí zaměřených příspěvků, 

přičemž tyto podíly se mezi oběma lety ještě posílily. Nejotevřenější vůči světu, 

tedy v tomto smyslu nejglobálnější jsou Lidové noviny, na domácí prostředí 

nejvíce orientovaným titulem je naopak MfDnes.

Tato práce představuje jeden z pokusů o kritickou mediální analýzu. Jisté 

ulehčení plynoucí z faktu, že nepotvrdila všechny teze radikálně kritické teorie, 

je částečně oslabováno výsledky, které přináší, a částečně také výsledky, které 

nepřináší. S trochou nepřesnosti můžeme prohlásit, že hlavní české deníky 

se bulvarizují. Rozhodně platí, že jejich obsahy se komercionalizují a provází je 

prohlubující se orientace na domácí prostředí a domácí informační zdroje. 

Pokud jde o jejich formální diverzifikaci, ta může docela dobře odpovídat tomu, 

z čeho Herman a McChesney odvozují příčiny jejich unifikace, totiž potřebě 

nalézt své místo na trhu a fungovat jako úspěšný produkt. Právě poslední dva 

body naznačují, v čem lze hledat slabiny zmiňované teorie. Výsledky naší 

analýzy ukazují, že stoupenci radikálně kritické odnože mediálně globalizačního 

diskurzu by se měli při reformulaci svých teoretických úsudků inspirovat spíše 

v sousedním táboře skeptiků než u svých optimistických kolegů.
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Naše kritická analýza přinesla řadu výpovědí o tom, jaké jsou obsahy 

hlavních českých deníků. Nemohla však přinést výpovědi o tom, jaké jejich 

obsahy nejsou, a přitom právě v tom spočívá jádro společenské kritiky 

masových medií, ať už se vyjadřuje jako „nenaplněný potenciál veřejné sféry“ 

jako u Hermana a McChesneyho nebo jako „cenzura tichem“ u Bořivoje 

Čelovského. Hlavní české deníky rozhodně nejsou pilíři veřejné diskuze 

a nepředstavují zdroje vyhraněných politických, ekonomických a kulturních 

názorů. Předpoklady nápravy těchto a podobných problémů lze spatřovat 

v neustálém zvyšování našich znalostí o tom, jaká je povaha masových médií 

a jaké jsou důsledky jejich fungování, a právě k tomu chtěla přispět tato práce.
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Resumé

This paper is to be considered a contribution to critical media analyses. It is 

based on the thoughts of Herman and McChesney (1997). It is an effort to apply 

their thesis about global media systems on the example of Czech newspapers. 

The core of the paper is comparative content analysis of three major dailies in 

1994 and 2004. The analysis verifies the trends that according to Herman and 

McChesney characterises the development of mass media. Those are 

concentration and consolidation of capital on the newspaper market, and 

commercialisation, globalisation, tabloidisation and homogenisation of the 

contents of the dailies. The analysis has been conducted on the sample of 20 

issues of each title in each year. It brought results that partly confirm and partly 

contradict the theory. The trend of concentration of capital has been observed. 

The rate of Czech capital on the newspaper market is as low as 15%. The rest 

is divided among few foreign (mostly two German) companies. The reason of 

this situation is identified as lack of legislative protection of the newspaper 

market in the transformation processes in the 90's. The trend of tabloidisation 

and commercialisation of the contents of the dailies has been proven too. There 

is no doubt this has negative effects for the public sphere. However, instead of 

the trends of globalisation and homogenisation we can see deepening 

homeward orientation of the dailies followed by strengthening of the position of 

ČTK (Czech Press Agency) among information sources. Thus, we prefer the 

term internationalisation rather than globalisation for the description of the 

development of Czech press.
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