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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou alternativních médií a jejich rolí 

ve společnosti, přičemţ se soustředí zejména na média zaměřená na zpravodajství. 

V teoretické části jsou blíţe rozebrány teoretické přístupy k alternativním médiím, jejich 

historie i současnost. Důleţitou součástí je i popis jejich vzájemného vztahu s médii 

hlavního proudu. Z pohledu teorie mají současná alternativní média hybridní povahu, 

protoţe přebírají praktiky těch mainstreamových. Stejně tak mainstreamová média stále 

více demonstrují praktiky, které jsou přisuzovány médiím alternativním. Poté stručně 

přibliţuje fenomén občanského ţurnalismu a kontra-veřejné sféry. Poslední kapitola 

teoretické části nastiňuje současnou situaci alternativních médií v České republice. 

 

Praktickou část práce tvoří analýza dvou internetových periodik – Britských listů 

a Deníku Referendum. Blíţe rozebírá jejich deklarované zaměření, způsob financování, 

přispěvatele, čtenáře i obsah. Cílem provedené analýzy bylo zjistit, do jaké míry tato 

periodika splňují ţádoucí atributy alternativních médií, jak se jim daří řešit financování 

deníku a jaký mají dosah. Z analýzy vyplývá, ţe je moţné o obou denících uvaţovat 

jako o alternativních médiích, i přesto, ţe nesplňují některé z klasických definic tohoto 

termínu. Zároveň je provází i typický nedostatek financí a neschopnost v dosahování 

širšího publika, které by bylo protiváhou většinového publika, a jehoţ členové by tak 

mohli utvářet širší kontra-publikum. 

 

 

 

 



   

Abstract 

This thesis deals with alternative media and their role in society, focusing in 

particular on the media focused on the news. There are described theoretical approaches 

to alternative media, their history and the present. Another important part is the 

description of their interaction with mainstream media. Contemporary alternative media 

have hybrid nature because they take over the practices of the mainstream. Likewise, 

the mainstream media increasingly demonstrate practices that are attributed to 

alternative media. The following chapters briefly approached the phenomenon of civic 

journalism and counter-public sphere. The last chapter outlines the current situation of 

alternative media in the Czech Republic. 

 

The practical part consists of analysis of two online periodicals - Deník 

Referendum and Britské listy. Surveyed periodicals are closer analyzed in terms of their 

declared focus, funding, contributors, readers and content. The aim of the analysis is to 

determine to what extent these periodicals meet the desirable attributes of alternative 

media, how they managed to deal with the financing and how many readers they have. 

The analysis shows that it is possible to percieve both dailies as alternative media, even 

though they do not meet certain traditional definitions of the term. Both periodials are 

also accompanied by the typical problems as lack of funds and inability in reaching a 

wider audience, which would be a counterweight to the wider audience whose members 

would be able to form a broader counter-public sphere. 
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Úvod 

Zpracovaná diplomová práce se zabývá problematikou alternativních médií. 

V teoretické části je blíţe rozebrán samotný pojem alternativní média. Práce se nejprve 

věnuje problematičnosti termínu a jeho teoretickému ukotvení. Dále se zaměřuje na 

rozdíly mezi alternativními médii a mainstreamem, jejich vzájemný vztah a propojenost. 

V práci jsou zdůrazněny hlavní problémy, které alternativní média provází – nedostatek 

finančních zdrojů, profesionalismu a neschopnost dosáhnout širšího publika. 

 

V druhé kapitole je rozebrána situace alternativních médií v souvislosti s 

rozvojem internetu. Třetí kapitola se zaměřuje na roli občanského ţurnalismu, který se 

od nástupu digitalizace velmi rychle rozvíjí. A mění současné vnímání ţurnalistiky a 

zpravodajských hodnot jako takových.  

 

Předposlední kapitola teoretické části se zaměřuje na roli alternativních médií při 

utváření kontra-veřejné sféry. Zdůrazněna je především problematika skupinové 

polarizace a moţnosti i rizika, které ze současného stavu veřejné sféry vyplývají. 

 

Konečně pátá kapitola přibliţuje situaci alternativních médií v České republice. 

Vzhledem k cíli diplomové práce je v teoretické části kladen důraz především na situaci 

alternativních médií zaměřujících se na zpravodajství. Nevěnuje se tedy blíţe teoriím a 

konceptům zabývajících se postavením alternativní TV, radia, culture jammingu, 

sociálních hnutí, komunitních médií či dalších projektů, i kdyţ se také jedná o 

alternativní formy médií. Tomu byl podřízen i výběr literatury. 

 

Praktická část práce je zaměřena na analýzu vybraných internetových 

zpravodajských médií (Deník Referendum a Britské listy) z několika hledisek – jejich 

vlastní identifikace, způsobu financování, sloţení přispěvatelů, moţnostech čtenářů a 

tematického zaměření. 

 

Z provedené analýzy vyplývá, ţe je moţné jak o Deníku Referendum, tak o 

Britských listech uvaţovat jako o alternativních médiích v České republice, protoţe se 

v mnoha ohledech se odlišují od médií hlavního proudu, jsou kritická k současné 
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společnosti, zaměřují se na opomíjené události a témata, dávají hlas marginalizovaným 

a do určité míry také podporují otevřené publikování a diskusi. 

 

Nevyhýbají se jim ani problémy, které jsou alternativní média typické, a to 

nedostatek financí a neschopnost v dosahování většího publika, které by bylo 

protiváhou většinového publika, a jehoţ členové by tak mohli utvářet širší kontra-

veřejnou sféru. 
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1. Alternativní média 

S překotným technologickým vývojem média stále více prorůstají do kaţdé 

roviny fungování moderních společností. Jsou pevně zakořeněná v ekonomickém, 

politickém i společensko-kulturním prostředí a jejich význam a moc (zejména těch 

mainstreamových) neustále roste. Jak uvádí Linda Kenix (2011, s. 1) pluralita 

perspektiv je základem pro vývoj porozumění rozdílům a podobnostem, které existují 

mezi lidmi. Rozmanitá mediální sféra je tak stále více zásadní pro zdraví demokracie a 

celé společnosti, protoţe média konstruují naší realitu: re-prezentují politiky, sociální 

instituce, vlády i občany. 

 

Mohlo by se zdát, ţe splnit poţadavek různorodosti by neměl být v dnešní, médii 

přesycené době problém. Individualismus se stal kulturní normou západních 

společností. Máme nikdy předtím nevídanou volnost ve výběru toho, komu a čemu 

budeme věnovat svou pozornost. Přesto se lidé při hledání aktuálních informací stále 

spoléhají převáţně na mainstreamové zdroje a jimi konstruovaný obraz reality. I tak ale 

počet alternativních médií rychle roste a získávají více pozornosti i na úrovni EU a 

národních států. 

 

1.1.   Problematičnost termínu alternativní média 

Označovat určitá média jako „alternativní“ je uţ v základu nešťastné, protoţe 

racionálně je všechno v určitém smyslu alternativou k něčemu jinému. Richard 

Downing (2001, s. ix) například z tohoto důvodu tvrdí, ţe se jedná téměř o oxymóron. 

 

Další obtíţí při definování alternativních médií je jejich historická a společenská 

ukotvenost. (Kenix 2011, s. 24) BBC tak například můţe být dnes v demokratické zemi 

vnímáno jako mainstreamové médium, zatímco v zemi s represivním reţimem můţe 

fungovat jako alternativní zdroj informací. 

 

Zřejmě největším úskalím při kategorizaci alternativních médií je jejich 

rozmanitost ve formě, obsahu, způsobu distribuce a financování. Různí lidé si tak často 

pod pojmem alternativní média představují kaţdý něco jiného. Někdo si je spojuje 

s nekonvečním myšlením, jiní s minoritami či společenskými hnutími. Někdo je 
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povaţuje za marginální a nedůleţitá, jiní je mohou vyhledávat právě proto, ţe schválně 

stojí mimo korporátní svět. Moţnost existovat mimo hlavní proud tak nemusí být 

vnímána jen jako slabost, ale i jako síla. Jako statut, který jim dodává na důleţitosti. 

Důleţité přitom také je, ţe všechny tyto asociace, ať uţ pozitivní či negativní, 

vyvolávají odezvu u publika. (tamtéţ, s. 17 - 18) 

 

Ale objevují se i názory, ţe ţádnou smysluplnou definici termínu alternativní 

média vytvořit nelze. Například Richard Abel se ptá, jak mohou vůbec alternativní 

média existovat, kdyţ ani nejsou schopna definovat, co vlastně dělají. Podle něj 

„alternativní média nenabídla přesvědčivé zobrazení své unikátnosti ani v jedné ze tří 

oblastí – na základě obsahu, prosazování společenské změny a ani na základě 

ekonomické svobody.“ (Atton 2002, s. 14) 

 

1.2.   Teoretické přístupy k alternativním médiím 

Aby bylo moţné přesněji určit, co lze povaţovat za alternativní médium, je 

nutná teoretická konceptualizace termínu. Pokusů o uchopení a definování 

alternativních médií můţeme najít vícero. Nejvíce přímočarým ze zastávaných přístupů 

je, ţe alternativní média jsou prostě ta, která to o sobě sama tvrdí. Tento pohled můţe 

být uţitečný při zkoumání formování identity média, není uţ ale vhodný pro uchopení 

média jako specifické instituce (Kenix 2011, s. 7). A to především z jednoho prostého 

důvodu - objevují se i falešná alternativní média, která mají pouze navodit dojem, ţe 

stojí mimo mainstream. Příkladem můţe být situace, kdy v 70. a 80. letech v USA a 

Velké Británii začali mainstreamoví vydavatelé vydávat mladým lidem nespokojeným 

s mainstreamem falešné ziny
1
 (Atton 2002, s. 14). 

 

Nejčastěji se setkáme s přístupem, který alternativním mediálním institucím 

přiznává specifické atributy. Nikdy však nepanoval všeobecně přijímaný souhlas v tom, 

jaké atributy to jsou, ani jak jsou v porovnání s ostatními důleţité.  

 

Kenix (2011, s. 7) uvádí, ţe v odborné literatuře můţeme narazit na dva 

extrémy. Buď je pro autora konkrétní vybraná instituce s preferovanými atributy 

                                                 
1
 Termín „zine“ se objevil v 80. letech 19. století a zahrnuje široký okruh amatérských publikací. Širší, neţ 

jaký pokrývá termín „fanzine“. Fanziny jsou primárně zaměřené na kulturní produkty (literatura, film, 
hudba). Ziny jsou více zaměřeny na ţitou zkušenost individuálního autora. (Atton 2002, s. 54 - 55)  
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alternativní, zatímco zbytek není, nebo autor vytvoří list atributů, který je tak široký a 

různorodý, ţe lze jako alternativní označit v podstatě úplně všechno.  

 

K výše uvedeným problémům je moţné přidat i další důvod, proč se termínu 

alternativní média snaţí někteří autoři vyhnout. Jeho pouţívání mezi lidmi můţe vést 

k legitimizaci mainstreamových médií jako něčeho více centrálního, a tím pádem více 

důleţitého, zatímco alternativní média zůstávají pouze jejich doplňkem leţícím na 

periferii. (Fuchs 2010) 

 

Místo pokračování ve vyuţívání pojmu alternativní média tak vznikají nové 

termíny, které jsou podle jejich autorů vhodnější a více odráţí reálný stav alternativní 

mediální sféry. Můţeme najít média nezávislá, radikální, aktivistická, participační, 

občanská, taktická, komunitní, autonomní i další. Kaţdý z těchto pojmů se snaţí 

zachytit něco jedinečného o specifickém médiu mimo korporátní svět. Jedno ale mají 

většinou společné, a to důraz na společenskou kritiku, který alternativní média 

historicky umístil do opozice proti mainstreamu (Kenix 2011, s. 18). 

 

V odborné literatuře můţeme najít několik způsobů, jak alternativní média 

členit. Fuch například uvádí dělení na dva základní přístupy k alternativním médiím – 

buď se soustředí více na participaci (mediální procesy) nebo na mediální produkty 

(mediální struktury) (Fuchs 2010, s. 178).  

 

Odlišnost mezi přístupem orientovaným na procesy a přístupem orientovaným 

na obsah v alternativní mediální teorii můţeme vnímat jako dělení na objekt (strukturu) 

a subjekt (jednání). Dle Giddensova teorému duality struktury je subjekt s objektem 

propojen, a pokud to aplikujeme na média, mediální struktury a mediální praktiky jsou 

dialekticky propojeny a navzájem se produkují (Šubrt 2007, s. 149). Různí autoři tak 

vyzdvihují určité aspekty alternativních médií, přičemţ jiné opomíjí (nebo jim 

nepřikládají takovou důleţitost), i kdyţ jsou na sobě závislé a navzájem se ovlivňují. 

 

1.3.   Procesní přístupy 

Procesní přístupy (např. občanská a komunitní média) se zaměřují na samostatně 

organizované produkční procesy jako centrální charakteristiku alternativních médií. 
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Zabývají se především malými komunitními médii, které umoţňují občanskou 

participaci.  

 

Christian Fuchs (2010, s. 177) připomíná, ţe tento přístup vylučuje opoziční 

média vyuţívající profesionální organizační struktury. Nebezpečí v této orientaci podle 

něj spočívá v tom, ţe jimi popisovaná malá média zůstávají nevýznamná, neschopná 

transformačního politického potenciálu, protoţe nejsou schopny zasáhnout masové 

publikum, a tak nejsou schopné utvářet širší kontra-veřejnou sféru. Navíc definice 

alternativních médií zaměřené výhradně na proces participační produkce nerozlišují 

mezi emancipačním a represivním uţitím médií. (Sandoval and Fuchs 2010, s. 144)  

 

1.4.   Strukturální přístupy 

Zástupcem přístupu zaměřeného na mediální struktury je například jiţ citovaný 

Christian Fuchs (2010), který navrhuje jako nejvhodnější alternativu označení média 

radikální. Ve své práci se soustředí především na obsah a formu mediálních projektů, 

zatímco mediální procesy vnímá jako podpůrné.  

 

I kdyţ Fuchs (2010) tvrdí, ţe proces produkce je samozřejmě také důleţitý, za 

minimální poţadavek, abychom mohli mluvit o alternativním médiu, povaţuje kritický 

obsah (nepřijímá existující sociální struktury, dekonstrukce ideologií, ţe něco nemůţe 

být změněno a snaha o společenskou změnu) nebo kritickou formu (vyzývá lidské 

vědomí a potencionálně rozvíjí imaginaci). Kritická forma je moţná bez kritického 

obsahu, stejně tak kritický obsah je moţný bez kritické formy, ale mohou být uplatněny 

i společně.  

 

Jsou alternativní média, u kterých je forma všeobecně více důleţitá neţ obsah a 

naopak. U umění převaţuje v důleţitosti forma, u zpravodajství zase obsah. Ale existuje 

i kritické politické umění, které se soustředí jak na formu, tak i na obsah. Výraznější 

rozdíl je především v tom, ţe v případě kritické formy je převrat zkušeností 

s kapitalismem více nepřímý, v případě kritického obsahu je více přímý (tamtéţ, s. 188). 

 

Pro Christiana Fuchse (2010) je tak existence kritického produktu nezbytnou 

podmínkou, abychom mohli mluvit o médiu jako alternativním, ale je ţádoucí, aby mělo 
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co nejvíce ostatních alternativních kvalit. Občanský ţurnalismus, samosprávné 

vlastnictví, alternativní distribuce, kritická recepce. To jsou podle něj ţádoucí kvality 

alternativních médií, ale ne nezbytné podmínky. Protoţe v daných kapitalistických 

strukturách není jednoduše moţné dosáhnout všechny alternativní vize a praktiky.  

 

Úskalí strukturálních přístupů spočívá především v tom, ţe kritickou formu nebo 

obsah mohou mít i mainstreamová média. 

 

V prvním případě (procesní přístupy) se tedy nejčastěji jedná o malá, 

nekomerční, grassroots média, která vyuţívají formy alternativní distribuce a mohou být 

výhodou v situacích, kdy je cílem mobilizovat lokální komunity, a pro samostatnou 

organizaci aktivních občanů, kteří se takto mohou stát mediálními producenty.  

 

Druhý případ (strukturální přístupy), který nevylučuje profesionální struktury, 

jejichţ cílem je vysoká cirkulace a zasáhnutí mas, můţe být více vhodný v situacích, 

kdy „cíl médií spočívá v široké společenské transformaci a transformaci vědomí 

manipulovaných a jednoduše smýšlejících lidí (zvyšování jejich povědomí, 

komplexního myšlení, kritického vědomí).“ (tamtéţ, s. 183) Přičemţ obě strategie 

mohou být kombinovány.  

 

Ale například Couldry a Curran (2003) tvrdí, ţe při studiu alternativních médií 

by neměly být prioritou ani mediální texty nebo instituce samotné, ale širší společenské 

procesy mediace z mainstreamového i nemainstreamového prostředí – tedy jejich 

pokusy mediovat svět. 

 

1.5.   Financování alternativních médií 

Pokud vnímáme alternativní média jako ekonomického rivala těch 

mainstreamových (soutěţ v termínech produktů a nasycení trhu), nikdy se jim nemohou 

vyrovnat, pokud budou ignorovat „realitu“ ekonomického ţivota v kapitalismu. (Atton 

2002, s. 50) „Zdánlivě nepřekonatelný rozpor mezi participační, demokratickou 

komunikací a kapitalistickými způsoby organizace a praxe zůstávají základním 

problémem pro provozovatele alternativních médií.“ (Kim and Hamilton 2006, s. 542) 
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A to i přes to, ţe dnes mohou ke své podpoře vyuţívat internet a sociální sítě, které 

finanční náročnost provozu a distribuce média výrazně sniţují. 

 

Alternativní tisk (alternativní zpravodajské médium) můţe získat peníze od 

svých předplatitelů, kupujících a od dárců. Pokud však nejde o příspěvek od čtenáře či 

otevřeného sympatizanta alternativních novin, můţe větší částka vytvářet podezření 

z poplatnosti politické či ekonomické elitě. Vedle toho se mohou obrátit ještě na obchod 

a reklamu, ale to můţe být alternativní média problém, protoţe na reklamu nemusí mít 

finance či naopak nemusí být pro inzerenty dostatečně atraktivní. Vţdyť problémy 

s reklamou mají v současnosti i mainstreamové noviny. (Kozolanka et al., 2012) 

 

Radikálnější pohled na roli inzerce nabízí Herman a Chomsky (2002), kteří 

tvrdí, ţe závislost na reklamě jako primárním zdroji příjmu nevyhnutelně vede k tomu, 

ţe obchodní zájmy kontrolují obsah média. Tento přístup naopak podporuje představu, 

ţe alternativní média nechtějí a neměla by zobrazovat reklamu záměrně, protoţe by to 

mohlo zasahovat do jejich svobody. 

 

Často citovaná výzkumná skupina Comedia vyčítá alternativním médiím jejich 

selhání, které je způsobeno právě neschopností nebo nemoţností alternativních novin 

adaptovat finanční plánování a organizační efektivnost, která by jim umoţnila přeţít na 

trhu. Jejich řešení spočívá ve vyuţití mainstreamového ekonomického a organizačního 

plánování a změně obsahu posunutím se více k mainstreamu za účelem zvýšení 

cirkulace. Této kritice však podrobili alternativní média 60. a 70. let, kdy byla značná 

část alternativních novin velmi silně dotovaná, a jejich přeţití bylo moţné jen tak 

dlouho, dokud dotace přicházela. (Aton 2002, s. 33 - 35) 

 

Pokud však alternativní tisk jako rivala mainstreamu z ekonomického hlediska 

nevnímáme, nemusí jejich omezená působnost nutně znamenat, ţe jsou bezvýznamná či 

odsouzená k záhubě, protoţe velikost sama o sobě není jediným ukazatelem dopadu. I 

stovky titulů s nízkou cirkulací mohou společnosti prospět, protoţe podporují diverzitu 

informací a názorů. A hlavně tyto tituly zajišťují samotné přeţití alternativního tisku 

jako takového. (Atton 2002, s. 40 - 41). 
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1.6.   Vývoj alternativních médií 

Alternativní média jsou vnímána jako významná součást sociálních hnutí a 

společenských změn, a to je spojuje se specifickým prostorem a časem v rámci kultury. 

V minulosti se alternativní publikace objevovaly zejména během období zvýšeného 

společenského napětí. Například v 16. století ve městě Kingston byly potlačeny tištěné 

noviny vyuţívané pro radikální účely nebo například v 17. století se objevovali tiskaři, 

kteří podstupovali značný risk, protoţe publikovali práce inspirované ideou, ţe svět 

můţe být permanentně „obrácen naruby“. (Harcup 2003, s. 357)  

 

V bliţší minulosti, pokud hovoříme o době brzkého masového tisku, byly noviny 

často investigativní. Vyzývaly k akci a jejich účelem bylo morální vzdělávání čtenářů. 

Dnes bychom právě takový tisk označili jako alternativní, i kdyţ v té době nedocházelo 

k většímu zapojení běţných občanů do procesu tvorby zpráv. Ti měli být čtením pouze 

poučeni a vzděláváni. (Kenix 2011, s. 28) 

 

Mainstreamové noviny se staly více obchodním prostředím jiţ začátkem 20. 

století. S rychlým rozvojem masového tisku noviny postupně přešly od modelu „we 

press“ (sebereprezentativní formy komunikace) k více komerčně populárnímu 

ţurnalismu „they press“ (přísný vztah odesílatel – příjemce), který v mainstreamových 

médiích existuje dodnes. A jak se média stávala stále více korporacemi, výzvy 

k občanské aktivitě byly postupně delegovány na média alternativní. (tamtéţ, s. 29) 

 

Významnou podporou pro rozvoj alternativních médií, která se pomalu začala 

vyvíjet vedle komerčně úspěšných masových médií, byl zejména vývoj nových 

technologií. Offsetový tisk znamenal první výraznější posun ve svobodě tisku, protoţe 

k němu jiţ nebylo potřeba zkušených tiskařů. Dalším důleţitým vynálezem, který 

podpořil rozvoj alternativních médií, byla fotokopírka, která přinášela další 

zjednodušení práce a nabídla velmi rychlý a levný způsob reprodukce. Tato nově nabytá 

technologická nezávislost se projevila například v prudkém nárůstu zinů v 70. a 80. 

letech v USA a Velké Británii. (Atton 2002, s. 39)  

 

Zřejmě dosud největším zlom ve vývoji alternativních médií přišel s nedávným 

technologickým vývojem v podobě rozvoje a šíření digitalizace a internetu. Změny v 

moţnostech alternativních médií jsou tedy primárně řízeny vývojem technologií, který 
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je spojen se sniţováním ceny za produkci a distribuci médií, ale jsou ovlivněny i 

cirkulací, ideologickými změnami, změnou uţívání médií a dalšími faktory. 

 

1.7.   Alternativní média versus mainstream 

Většina čtenářů novin, zhruba od roku 1 800 do dnes, se na své noviny (ať uţ jsou 

alternativní nebo mainstreamové) obrací jako k něčemu, co vnímají jako pravdivé, jako 

reálný obraz našeho světa. (Kenix 2011, s. 30) Ale reálně je uţ jen výběr zpráv 

hodnotově zatíţený, stejně tak jako celý zbytek procesu tvorby zpravodajství.  

 

V současnosti se navíc komentáře a zprávy čím dál tím více překrývají a hranice 

mezi nimi začíná mizet. Komentáře jsou obecně zatíţené předsudky či přesvědčením, ať 

uţ vědomě či nevědomě. Tak lze například vysvětlit, proč v téměř kaţdé studii o 

izraelsko-palestinském konfliktu je nalezena nerovnováha ve prospěch Izraelců 

v americkém tisku. Současná média se stále více obrací k tomu, čemu Martin Bell říká 

ţurnalismus oddanosti (journalism of attachement), který není neutrální, ale vynáší 

soudy o tom, kdo má pravdu a kdo se plete. (tamtéţ, s. 32 - 33) 

 

Často se dnes můţeme setkat s nepřímým prosazováním určité perspektivy nebo 

názoru, a to tak, ţe je kladen důraz na specifický pohled na událost či problematiku, 

k citaci jsou vyuţívány určité zdroje, zatímco jiné jsou opomíjeny a dochází k vytváření 

úsudků. 

 

Současné výzkumy podporují tvrzení, ţe mainstreamoví ţurnalisté jsou stále 

více zaujatí v ovlivňování veřejného mínění. Pew Research Center například uvádí, ţe 

73 % zpráv na Foxu obsahovalo názor reportérů nebo moderátorů a u jeho rivala 

MSNBC to bylo 29 %. Tento cíl – přidat komentář, změnit veřejné mínění a ovlivnit 

společenské změny dle Kenix (2011, s. 32 - 33) pochází z raných novin a z dlouhé 

historie alternativních médií. 

 

1.7.1.   Odstup od mainstreamu 

Odstup od mainstreamu je základem většiny pracovních definic alternativního 

tisku. „Sociální role a rutiny, které alternativní média hledají ke kritice, vyvstávají 
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zejména z kapitalismu, konzumerismu, patriarchátu a povahy korporací. Všechny 

jmenované síly jsou implicitní ve vytváření mainstreamového, korporátního tisku.“ 

(Kenix 2011, s. 19) 

 

Alternativní média oproti tomu mají umoţňovat nezávislou alternativní 

komunikaci. Například Atkinson (2006, s. 252) definuje alternativní médium jako 

„jakékoli médium, které je produkováno z nekomerčních zdrojů a usiluje o transformaci 

existujících sociálních rolí a rutin kritikou a zpochybňováním struktur moci.“ 

 

Většina výzkumníků souhlasí, ţe v nejzákladnějším jádru, alternativní média 

umoţňují demokratickou participaci a kulturní narušení, zatímco mainstream se takové 

společenské krtice vyhýbá.  

 

Sandoval a Fuchs (2010, s. 145) uvádí ideální typ alternativních médií, který by 

měl mít tyto náleţitosti: na strukturální úrovni se odlišuje od kapitalistických masových 

médií, co se týče ekonomické formy mediálních produktů – ideálně-typická alternativní 

média poskytují nekomerční mediální produkty namísto komodit. Odlišují se obsahem i 

formou – mají kritický obsah a/nebo komplexní formu namísto ideologického obsahu ve 

standardizované formě. A na úrovni aktérů dochází k odstranění rozdílu mezi 

producenty a konzumenty. 

 

Mainstreamová média se dle definic pohybují v rámci ideologických norem (a 

také je spoluvytváří), mají vysokou cirkulaci, závisí na profesionálních reportérech a 

zpravodajských agenturách a jsou vysoce propojené s korporátními a vládními entitami. 

Jejich hlavním cílem je maximalizace publik skrze konvenční ţurnalistiku, tedy 

maximalizace zisku. (Hamilton 2000, s. 357) 

 

Alternativní média bývají charakterizována naopak jako relativně omezené 

velikosti a vlivu ve společnosti, závislé na občanských reportáţích a na základě jejich 

propojení se sociálními hnutími. Často se objevuje také argument, ţe alternativní média 

nabízí nezávislou platformu pro skupiny a jedince, které jsou korporátními, 

mainstreamovými médii marginalizovány. (Atton, 2006) 
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1.7.2.   Rozdíly v obsahu 

Obsah mainstreamových médií je značně definován dle toho, co je populární, a 

tedy půjde prodat. Tento hon za ziskem, můţe často vést k nedostatku kvality a 

komplexnosti. Mainstreamová média kvůli těmto tlakům mohou manipulovat se svým 

publikem. Vyzdvihovat určité příběhy jako důleţité, i kdyţ to tak být nemusí nebo se 

naopak záměrně nevěnovat tématům, která lze za důleţité povaţovat. Dále také, 

zejména v bulvárním tisku, dochází ke skandalizaci příběhů.  

 

Oproti tomu alternativní média jsou dle Fuchse (2010) charakterizována 

kritickou formou a obsahem. Jde o alternativu dominantního pohledu na pravidla 

kapitálu, patriarchát, rasismus, sexismus, nacionalismus apod. Obsahují hlasy 

vyloučených nebo utlačovaných skupin ve společnosti. A také podporují imaginaci a 

komplexní myšlení. 

 

Důleţitá je i recepce obsahů. Z tohoto pohledu mainstream vytváří falešné 

vědomí a manipuluje, zatímco účelem alternativních médií je toto jednání odhalovat 

skrze zpochybňování nadvlády elitních skupin ve společnosti. A dále také rozvíjet 

alternativní modely existence, které potenciálně mohou vést k transformaci společnosti 

nebo sociálním bojům. (tamtéţ) 

 

1.7.3.   Rozdíly v organizaci a distribuci 

Další rozdíly je moţné hledat v podobě mediální organizace. Mainsteamová 

média vlastní rozsáhlé mediální korporace, které mají pevně ustavenou hierarchii. 

Oproti tomu alternativní mediální organizace mají základ ve společnosti (tzv. grassroots 

organizace). Jedná se o nekomerční média, která jsou zaloţena na konsensu, spolupráci 

a kolektivním vlastnictví. Financovány bývají především z dotací, veřejného 

financování nebo privátních zdrojů. (Fuchs 2010, s. 187) 

 

V dnešním mainstreamovém ţurnalismu je model sběru zpráv závislý zejména 

na PR agenturách a oficiálních zdrojích, které mohou řídit určitou perspektivu do takové 

míry, ţe pseudo-události dominují v jejím pokrytí a v moderním zpravodajství se 

objevuje propaganda. Naopak alternativní média se spoléhají zejména na občanský 

ţurnalismus. 
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U distribuce je dnes rozdíl především ve formě marketingu. Mainstreamová 

média vyuţívají sluţeb specialistů a public relations. Alternativní média se oproti tomu 

spoléhají na jednoduché a levné technologie (anti-coypright, přístup zdarma, otevřený 

obsah, sdílení). (tamtéţ 2010, s. 187). 

 

1.7.4.   Pozice alternativních médií a mainstreamu 

Mainstreamová média dnes paradoxně rostou a zároveň se zmenšují. Jsou stále 

více na očích a mají větší potencionální dosah, počet jejich čtenářů ale klesá. A tento 

pokles je pro ně konstantní hrozbou. Například jen málo měst na světě si dnes můţe 

dovolit nechat vycházet více neţ jeden hlavní mainstreamový deník.  

 

Přesto lze říci, ţe mainstreamový tisk čte značná část populace a většina lidí 

stále získává většinu informací z mainstreamu. Například BBC, CNN a The New York 

Times stále zůstávají top zpravodajskými zdroji na internetu (Kenix 2011, s. 25 - 26). 

Naopak alternativní média jsou stále neúspěšná v dosahování širšího vlivu. Trpí 

zejména nedostatkem publik, profesionalismu a zdrojů. Na druhou stranu, jak například 

ukazují Tsafi a Cappella (2003), současný zvýšený skepticismus a eroze důvěry 

v mainstreamová média můţe k uţívání alternativních médií přispívat. 

 

1.8.   Alternativní média a mainstream jako dva krajní póly 

mediálního spektra 

Alespoň v definici je rozdíl mezi alternativními a mainstreamovými médii jasný. 

Hlavním cílem mainstreamových médií je maximalizovat publikum a tím pádem i zisk, 

coţ často můţe vést k tomu, ţe jejich obsah je nekonfliktní a značně redukující. 

(Hamilton 2000, s. 362) Naopak alternativní média často obhajují programy 

společenské změny skrze rámec politizovaného komentáře (nezávislý ţurnalismus). 

 

V reálném světě však neexistuje striktní rozdíl mezi kapitalistickými masovými 

médii a alternativními médii. Alternativní i mainstreamová mediální produkce probíhá 

ve stejných podmínkách kapitalistické společnosti, takţe výše popsané ideální modely 
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nikdy nemohou plně fungovat. Kapitalismus s sebou přináší strukturální nerovnosti, 

které utváří limity i potenciál projektů alternativních médií (Sandoval and Fuchs 2010, 

s. 145). 

 

Další problém při snaze jasně odlišit alternativní média od mainstreamu spočívá 

v tom, ţe mainstreamová média stále více demonstrují atributy, které by je kvalifikovaly 

jako alternativní. Stejně tak se stále více alternativních médií spoléhá na praktiky, které 

jsou běţně přisuzovány mainstreamu.  

 

Například alternativní média obecně vítají participaci ve vytváření obsahu a 

reciproční komunikaci. Ale i mainstream se stále více spoléhá na tyto nástroje pro 

posílení vztahu se čtenáři. Mainstreamová média se vrací k sebe-reprezentaci, a to nejen 

skrze uţivatelsky generovaný obsah, ale i uţivatelsky definovaný obsah. Adaptují se na 

nové technologie i na to, jak si čtenáři přejí spojovat se svými zprávami. Tato proměna 

však není kompletní. Mnoho mainstreamových online zpravodajských serverů dnes 

ukazuje jen málo snahy pro k budování vztahu se čtenáři. (Kenix 2011) 

 

Objevují se také spojenectví mezi nezávislými a mainstreamovými médii (např. 

přebírání informací z WikiLeaks mainstreamem). Nebo se například můţe spojit 

ţurnalistický startup s rádiem, které má velké publikum, ale omezený rozpočet. Startup 

naopak nemá publikum, ale tímto způsobem můţe šířit svoje myšlenky velkému počtu 

lidí. Nebo můţe být jednoduše takové spojení výhodné kvůli ekonomickým tlakům, 

které na alternativní média působí (Kenix 2011, s. 37 - 38). 

 

Dříve uvaţované oddělené mediální sféry tak dnes nahradilo spíše konvergující 

mediální spektrum. Ideálně-typické definice nám mohou ukazovat dva krajními póly 

tohoto mediálního spektra, ve kterém existuje mnoho stupňů odlišností. (tamtéţ, s. 19) I 

proto je dnes problematiku alternativních médií ještě sloţitější konceptuálně obsáhnout. 

 

2. Alternativní média v internetové éře 

Internet sníţil cenu produkce a distribuce pro alternativní média, čímţ jim 

pomohl s řešením dlouhodobě trvajícího dilematu selhávání v dosaţení širšího publika a 
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z toho plynoucí závislosti na mainstreamu, pokud je jejich cílem prezentovat své 

myšlenky většímu počtu lidí a mít potenciál ovlivnit společenské dění. 

 

Ale nové moţnosti nejsou všechno. Kaţdé médium je závislé na tom, zda se jej 

lidé rozhodou konzumovat. Nová média poskytla více moţností všem, nejen 

alternativním projektům. Zároveň se jedná o tzv. „high-choice“ mediální prostředí, coţ 

znamená, ţe internet posílil selektivní vystavení informacím, coţ můţe dosah 

internetových médií naopak omezovat. 

 

Zatímco popularizace internetu v 90. letech pro alternativní média sníţila cenu 

produkce a distribuce, sociální média ještě více posílila jejich distribuční sítě. Sdílení a 

získávání informací skrze sociální média můţe mít za následek vystavení informacím a 

zprávám alternativních médií a sociálních hnutí obecně. Například Leung a Lee (2014) 

ve svém výzkumu poukazují na moţnou pozitivní roli sociálních médií pro usnadnění a 

zvýšení cirkulace alternativních mediálních obsahů. 

 

2.1.   Hybridita alternativních médií 

Pozici současných alternativních médií zaměřených na zpravodajství je moţné si 

ukázat na příkladu komplexního alternativního média OhMyNews. Autoři analýzy (Kim 

a Hamilton, 2006) zvolili jemnější přístup, neţ aby tento příklad jednoduše poměřili 

naproti ideální sadě charakteristik, které a priori definují alternativní média, a to právě 

proto, aby postihli jeho hybridní povahu. 

 

Server OhMyNews (dále OMN) vznikl v Koreji 22. února 2000. Během 

následujících 4 let se stal významným médiem nejen v Koreji, ale i v mezinárodní sféře 

internetového publikování, a dosáhl toho skrze sérii inovací takového rozsahu, ţe jsou 

citovaným modelem pro podobné podniky na západě. OMN jsou jedním z prvních 

médií s hybridní strukturou veřejné organizace, kombinující elementy tradičních 

komerčních organizací s těmi, které jsou typicky povaţovány za alternativní. 

 

Zaprvé deník obrátil běţnou hierarchii papírového versus internetového 

doručování a soustředí se na internetovou distribuci jako primární doručovací mód. 

OMN dále běţně vyuţívá neprofesionální přispěvatele a zviditelňují problémy široce 
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ignorované ustavenými korejskými novinářskými organizacemi. Přitom ale také 

replikují běţné charakteristiky mainstreamových zpravodajských organizací, jako je 

usměrňování limitů neprofesionálních přispěvatelů a financování primárně skrze prodej 

komerční reklamy. 

 

Hlavní organizační a ekonomická inovace OMN je to, ţe deník adoptoval formu 

otevřeného publikování. Články přispívají dvě skupiny – profesionální zaměstnanci a 

občanští reportéři. Zaměstnaní ţurnalisté pokrývají současné problémy a provádí 

důkladné investigativní reportáţe. Občanští reportéři, kteří se nejdříve musí registrovat 

k získání reportérského členství, vypráví příběhy o svém okolí a poskytují je OMN. 

 

Protoţe občané participují v produkci zpráv, kritéria, kdo můţe být reportér, se 

rozšířila. A jak jsou ve zpravodajství více prezentovány příběhy z kaţdodenního ţivota 

občanských reportérů, rozšířila se i definice zpravodajských hodnot. Navíc psát je dnes 

moţné kdekoliv a kdykoliv, takţe i kritéria objektivity a expertízy jsou dnes méně 

hodnotná. Kdokoli můţe díky interaktivním prvkům internetu hodnotit a komentovat 

články, a tak eliminovat exkluzivitu autorit v hodnocení. 

 

V kontrastu k tomuto inovativnímu hybridnímu organizačnímu modelu, hlavní 

zdroj zisku OMN zůstává v komerční sféře – internetové reklamě. Dobrovolný 

příspěvek je druhým klíčovým zdrojem, ale bez reklamy by OMN fungovat nemohlo. 

Financování reklamou však někteří povaţují za pokrytecké, protoţe tak alternativní 

média, která kritizují mainstream, kvůli vlivu inzerce, sami prodávají svá publikum jako 

komoditu. 

 

Výše model však není jednoduše přenositelný. Korea má specifické historické, 

sociální a kulturní podmínky, které pozici alternativních médií značně ovlivňují, jako 

vzrůstající význam rozdílů mezi generacemi a dlouhodobý skepticismus ke 

konzervativním mainstreamovým médiím. 
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3. Občanský žurnalismus 

3.1.   Hlas mlčící většiny 

Jedním ze základních cílů alternativních médií zaměřených na zpravodajství je 

poskytnout přístup do médií marginalizovaným, protoţe některé skupiny (elity) mají do 

masových médií přístup v podstatě neomezený, zatímco jiné skupiny (ti ostatní) jsou 

často marginalizovány. Alternativní média tak dávají hlas „těm ostatním“. A tento 

proces se netýká jen textů. Můţeme ho nalézt v organizaci, produkci a sociálních 

vztazích napříč těmito médii. (Atton 2002, s. 9 - 10) 

 

Například dle Trabera masová média marginalizují roli obyčejného muţe a ţeny, 

kteří se stávají pouhými pozorovateli nebo marginální komentátory událostí, a místo 

toho staví do popředí bohaté, mocné a okázalé. Alternativní média naopak individuální 

jedince neredukují na objekty médií nebo politické moci a mají odlišné zpravodajské 

hodnoty. Vytvářejí je ti samí lidé, jejichţ zájmy reprezentují; jde o jejich zapojení a 

přímou participaci.  

 

Zapojení profesionálů je dle Trabera moţné, ale pouze v roli rádců, 

umoţňujících „obyčejným lidem“ produkovat jejich vlastní práci, nezávisle na 

profesionálních ţurnalistech a editorech. Svou teorii zakládá na svých zkušenostech 

z Indie, Zambie a Zimbabwe, kde však panuje odlišná situace, neţ je tomu v západních 

zemích. Traber se zajímal především o produkci informací v oblastech těchto zemí, kam 

masová média (pokud existují) nepronikají a alternativní média jsou často protiváhou 

státem řízených médií. (tamtéţ, s. 16 - 17) 

 

Dávání hlasu marginalizovaným povaţovala za hlavní cíl alternativních médií i 

Royal Commission on the Press, která se tématem zabývala jiţ v roce 1977. Alternativní 

média charakterizovala jako ta, která se „zabývají názory malých minorit, vyjadřují 

nepřátelské postoje ke všeobecně přijímaným představám, zastávají pohledy nebo se 

zabývají subjekty, které nedostávají regulérní pokrytí publikacemi všeobecně 

dostupnými v novinářských agenturách.“ (Aton 2002, s. 12) 
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I Kenix (2011, s. 20) uvádí například tuto definici: „alternativní média jsou ta, 

která jsou produkována sociálně, kulturně a politicky vyloučenými. Mají svobodu od 

vlivu korporátních médií, byrokratických procesů a komerční odpovědnosti, které často 

omezují mainstream.“ V mediální kultuře, která se zdá stále méně a méně zaujatá 

důkladnými investigativními reportáţemi, tak mohou alternativní média poskytovat 

informace a interpretace světa, které bychom jinak nikde jiné neviděli a nenašli. (Atton 

2002, s. 10)  

 

3.2.   Občanští žurnalisté a uživatelsky generovaný obsah 

Důleţitým rozdílem mezi elitní ţurnalistikou a občanskou ţurnalistikou je 

odstranění tlaků trhu a politických vlivů. (Fuchs 2010, s. 187). Za občanské ţurnalisty je 

moţné označit neprofesionály, jejichţ příspěvky jsou uveřejněny v tradičních, ale i 

ostatních médiích. S rozvojem a rozšiřováním internetu dochází k nárůstu občanského 

ţurnalismu a zapojování občanů do procesu tvorby zpravodajství. Například výše 

zmiňovaný server OhMyNews měl v roce 2007 registrováno přes 50 000 tisíc 

občanských reportérů a editoři průměrně odmítali 3 z 10 zaslaných příspěvků kvůli 

špatné úrovni psaného projevu, faktickým chybám nebo nedostatečné zpravodajské 

hodnotě. (Quinn and Lamble 2008, s. 43 – 44) 

 

Zapojení občanů do mainstreamu také mění vnímání jejich objektivity. Zprávy 

jsou sice stále vnímány jako faktických zdroj informací, i kdyţ uţ ne nezbytně jako 

absolutní pravda a absolutně objektivní. 

 

Více vhodný princip moderního ţurnalismu, neţ je přinášení objektivní pravdy, 

se dnes zdá umoţnění občanům lépe porozumět jejich ţivotu a jejich pozici ve světě. 

Pokud to člověk vnímá jako vůdčí princip, můţe lépe porozumět současnému rapidnímu 

vzrůstu mainstreamových mediálních komentářů ve zpravodajském obsahu, růstu 

názorově zaloţeného blogování a občanského ţurnalismu. (Kenix, 2011) 

 

4. Kontra-veřejná sféra 

Jürgen Habermas se pokusil zachytit a ukázat vzestup a pád veřejné sféry, 

vzedmutí kritického publika a jeho rozklad. Tvrdí, ţe zvyšující se komplexita a 
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racionalizace společností v průběhu 20. století, společně s růstem masových médií, 

transformovali veřejnou sféru na obraz místo místa pro kritickou debatu. Ale ţádné 

kontra-publikum či kontra-veřejná sféra se nemůţe objevit mimo nebo nezávisle na 

existující industriálně komerční veřejné sféře, speciálně elektronická publika ne. 

(Downey, Fenton 2003) 

 

Pojem kontra-publikum odkazuje ke specifickému modernímu fenoménu, který 

reaguje na dominantní kapitalistickou komunikaci. Kontra-publika nabízí formu 

solidarity a reciprocity a jsou zaloţena na kolektivní zkušenosti marginalizace a 

vykořisťování. Tyto zkušenosti jsou však nevyhnutelně zaţívány jako mediované, takţe 

nejsou nadále zakořeněná ve vztahu tváří v tvář a jsou subjektem diskursivního 

konfliktu a vyjednávání. (tamtéţ) 

 

Výzkumníci Leung a Lee (2014) se ve své práci zaměřili na to, jak mohou 

sociální sítě usnadnit internetovým alternativním médiím formování aktivního online 

kontra-publika.  

 

Internetová alternativní média zpochybňují moc a autoritu mainstreamových 

médií v popisování společenské reality. U jejich publik se tudíţ předpokládá, ţe budou 

více politicky informovaná, aktivní a také, ţe budou více kritická k mainstreamu a 

způsobu, jaký informují či neinformují o důleţitých problémech a událostech.  

 

Jejich výzkum potvrdil, ţe vyuţívání online alternativních médií je řízeno dříve 

existujícími politickými postoji a kritickým pohledem na mainstreamová média. 

Současné zvyšování skepticismu a eroze důvěry v mainstreamová média tak, stejně jako 

podle výzkumu autorů Tsati a Capella (2003), podle nich můţe přispět k uţívání 

alternativních médií.  

 

Dále výsledky jejich výzkumu naznačují, ţe internetová alternativní média 

mohou ustavovat alternativní politický prostor přitahující liberálně orientované a 

kriticky smýšlející občany. A také, ţe internetová alternativní média s podporou 

sociálních médií hrají zásadní roli v rozvíjení a udrţení kontra-publik, která mohou být 

aktivní v dávání hlasu minoritám v různých problémech. Znovu se však jedná o analýzu 
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situace v konkrétní zemi, v tomto případě Hong Kongu, a výsledky tedy nelze 

jednoduše zobecnit. 

 

4.1.   Skupinová polarizace 

Větší pluralismus však můţe být pro deliberativní demokracii povaţován spíše 

za risk, neţ za její záchranu. Sustein (2009) například tvrdí, ţe důsledkem této zvýšené 

plurality je skupinová polarizace. Na internetu se totiţ objevuje mnoho radikálních 

stránek a diskusních skupin, které umoţňují veřejnosti vyhnout se více umírněným a 

vyrovnaně vyjádřeným názorům v masových médiích. Navíc tyto stránky mají tendenci 

propojovat se a odkazovat jen na stránky, které zastávají stejný pohled na věc.  

 

V prostředí klimatu vzrůstajících etnických konfliktů, manifestovaných v Evropě 

běţnou nepřátelskostí k ţadatelům o azyl a politickým uprchlíkům, mohou alternativní 

projekty jednat i proti ideálům veřejné sféry a otevřené, demokratické komunikace. 

Objevuje se termín deliberativní enkláva, který označuje právě takovou nekritickou 

diskuzi stejně smýšlejících lidí, která oslabuje racionální deliberaci a vede k extremitě, 

protoţe názory v ní jsou posilovány, spíše neţ vyjednávány a zpochybňovány. (Sustein 

2009, s. 5 - 6) A tento fenomén kyber-balkanizace potencionálně můţe vést k širším 

důsledkům v podobě eroze demokracie.  

 

Jak dále uvádí Downey a Fenton (2003) výzkumníci Hill a Huges došli k závěru, 

ţe na rozdíl od liberálních levicových stránek, jsou konzervativní webové stránky větší, 

více vzkvétají a jsou více viditelné. Zkoumáním obsahů webů odhalili tisíce radikálních 

pravicových stránek vytvořených jedinci či skupinami, kteří sami sebe vnímají jako 

neprávem vyloučené z mainstreamové veřejné sféry. V Německu například vzrostl 

počet extrémních pravicových stránek ze 32 v roce 1996 na 1 300 v roce 2002. 

 

Na druhou stranu, jak Sustein (2009) dodává, skupinová polarizace pomáhá 

podněcovat i mnoho projektů velké hodnoty. Internet tak můţe posílit růst 

transnárodních hnutí jako například hnutí na ochranu ţivotního prostředí. Ale hodnota 

takových alternativních projektů nakonec vţdy závisí na tom, jak vlivné dokáţou být 

v kontextu masmediální veřejné sféry a formování veřejného názoru. 
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5. Alternativní média v České republice 

Evropský parlament ve zprávě o občanských a alternativních médiích přijaté 

v roce 2008 konstatoval, ţe „občanská a alternativní média plní v mediální oblasti 

širokou, ale často neuznávanou úlohu, zejména úlohu zdroje místního obsahu, a posilují 

inovace, kreativitu a různorodost obsahu“ (Evropský parlament, 2008 v Carpentier 

2012, s. 3).  

 

V České republice ustavila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pracovní 

skupinu „ze členů Rady, zástupců provozovatelů komerčního vysílání, neziskových 

sdruţení a akademické sféry, která má za cíl projednat moţnost inkorporace 

komunitních (neziskových) médií do mediálního systému ČR.“
2 

Za tímto účelem 

zpracovala materiál, který má otevřít veřejnou diskusi o moţnosti změny aktuálního 

systému duálního vysílání, které v současnosti v České republice funguje.  

 

Dodnes k zapojení komunitních médií do systému vysílání v České republice 

nedošlo, ale přesto lze kritická alternativní média v nějaké podobě v našem prostředí 

nalézt. Příkladem tištěných periodik, která v českém prostředí bývají řazena mezi 

alternativní média, mohou být Literární noviny, A2 či Sedmá generace. Tato periodika 

mají určitou úroveň profesionálního zázemí, vyuţívají reklamy a své obsahy 

zpoplatňují. I kdyţ kaţdý z nich má i svou internetovou verzi, která je alespoň částečně 

přístupná zdarma. Obsahově se profilují jako kritická média s důrazem buďto na kulturu 

(Literární noviny a A2) nebo ţivotní prostředí (Sedmá generace). Výjimečné postavení 

má u nás Nový prostor, který prodávají lidé bez domova ve větších městech (tzv. street-

paper). 

 

5.1.   Alternativní zpravodajské servery v ČR 

Vzhledem k povaze internetu můţeme v České republice nalézt nespočet 

alternativních zpravodajských serverů od těch kvalitních, aţ po velmi nekvalitní. 

 

Navíc se dnes objevuje také skupina zpravodajských webů, pro které se vţilo 

označení „proruské“. Tyto stránky podléhají kritice, ţe se nejedná o alternativní a 

                                                 
2
 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Pracovní skupiny Rady [online]. 2012  



   

 

24 

  

nezávislé weby, ale slouţí k šíření proruské propagandy. Mezi ně můţeme zařadit např. 

Aeronet. 

 

V poslední době se objevily také zcela nové mediální projekty, jako např. 

týdeník Echo 24, Reportér či Svobodné fórum, které vznikly s odchodem novinářů 

z redakcí velkých mainstreamových deníků.
3
 

 

Objevovat se začaly i další informační weby, které jsou zaměřené na národní 

hrdost (např. We are here at home) a projekty, které se snaţí reagovat na fenomén 

hoaxů a zkratkovité, stereotypizující zprávy (např. Hate free culture, manipulátoři.cz). 

 

Vedle těchto nejrůznějších typů internetových mediálních projektů můţeme 

v českém prostředí najít i média, která bývají často označována za alternativní, jako jsou 

A2larm, Britské listy či Deník Referendum. Poslední dva jmenované budou blíţe 

rozebrány v následující části práce. 

 

6. Metodologie 

6.1.   Změna oproti původním tezím 

V práci jsem se nakonec rozhodla ke kvantitativní analýze zpráv pouze za půl 

roku vydávání namísto celého roku. K tomuto rozhodnutí jsem došla na základě povahy 

alternativních médií, zkoumaného problému a mnoţství dat potřebných ke zpracování 

analýzy. Vzhledem k tomu, ţe se u zkoumaných médií nelze orientovat dle rubrik a 

nemají stránky, je moţné se orientovat pouze podle data vydání a autora. U Britských 

listů navíc autor často není uveden. Pokud bych zvolila jako klíč výběru dat určité dny, 

mohla bych nechtěně vyloučit zprávy, které se zas tak často neobjevují, ale jsou 

důleţitým prvkem alternativních médií, jako jsou výzvy k akci, ţádosti o příspěvky, 

výzvy o pomoc či pozvánky na přednášky. K analýze uceleného časového období jsem 

přistoupila i kvůli zkoumání sloţení přispěvatelů. 

 

Další změnou oproti původním tezím je vyloučení periodika AC24 ze 

zkoumaného vzorku médií. Prvním důvodem je opět objem zpracovávaných dat, 

                                                 
3
 KARTOUS, Bohumil. Jak česká média stvořila Parlamentní listy. Britské listy [online]. 7. 4. 2016 
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druhým důvodem je povaha samotného periodika, které se v mnoha ohledech aţ moc 

liší od dalších dvou zkoumaných deníků. V případě zpravodajského serveru AC24 by 

bylo vhodné zvolit jiný přístup k analýze, neţ jaký byl zvolen v této práci. 

 

6.2.   Metoda zkoumání 

Praktickou část práce tvoří analýza dvou internetových periodik – Britských listů 

a Deníku Referendum. Blíţe se zaměřuje na jejich deklarované zaměření, způsob 

financování, přispěvatele, čtenáři i obsah. Cílem provedené analýzy je zjistit, do jaké 

míry tato periodika splňují ţádoucí atributy alternativních médií, jak se jim daří řešit 

financování deníku a jaký mají dosah. 

 

Kvantitativní obsahovou analýzou médií budou zkoumány články za období od 

1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. Kvantitativní obsahová analýza je jedním z tradičních 

postupů analýzy dokumentů, vhodná pokud chceme získat širší přehled, zjišťovat 

dlouhodobé trendy nebo porovnávat reprezentace v různých typech médií. Jedná se o 

„systematický popis a objektivní popis zjevného obsahu komunikace.“ (Sedláková, s. 

291) Její systematičnost, tedy zpracování dat stejnými postupy přispívá k tomu, ţe jsou 

poměrně snadno ověřitelné. Výsledkem analýzy je „popis výskytu vybraných znaků ve 

zkoumaných textech.“ (Sedláková, s. 295) Ale obsahová analýza není jen striktně o 

analýze obsahu. „Jakýkoli dokument je sdělením, a kaţdé sdělení jako komunikační akt 

(..) je tvořeno řadou atributů.“ (Reichel, s. 127) Zahrnuje tedy i autora, příjemce, 

komunikační záměry, zpětnou vazbu, kód, kanál či další informace. Tato práce se 

soustředí jak na obsah, tak i na tyto další atributy, jako je např. autorství článku. 

 

Na základě provedené kvantitativní analýzy byly následně vybrány články, které 

jsou blíţe rozebrány s ohledem na problematiku alternativních médií. 

 

Pro potřeby kvantitativní analýzy byly vytvořeny dvě kódovací knihy, protoţe 

jsou mezi deníky rozdíly. Základní kódovací jednotkou byl jeden článek. Mezi základní 

sledované proměnné patří – datum vydání, název článku, jméno autora, délka článku, 

doprovodný materiál, zdroj informací a téma článku. V případě Deníku Referendum 

mezi základní proměnné patří ještě počet příspěvků v diskusi a počet liků na sociální síti 

Facebook, sledované kvůli aktivitě čtenářů. 
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Datum Název článku Autor 
Počet 

znaků 

Dopr. 

materiál 
Autorství Zdroj 

2. 2. 2015 

Strelkovovo 

nacionalistické 

hnutí… 

x 2 354 video převzatý 
na 

konci 

  
Uvedení na 

pravou míru… 
Karel Dolejší 5 081 video vlastní 

v 

textu 

  
Je reálné, ţe 

Rusko… 
Daniel Veselý 4 125 x vlastní 

v 

textu 

  
Jak TGM mluvil 

anglicky 
x 477 video převzatý x 

  
Jedno z ruských 

letadel… 
x 2 401 x převzatý 

na 

konci 

  
Devalvace, tedy 

kdyţ chudí… 

Tomáš 

Vohryzka 
6 840 x vlastní x 

  
Studie vyvrací 

mýtus… 
x 2 433 x převzatý 

na 

konci 

  
Ukrajinští 

separatisté… 
x 426 x převzatý 

na 

konci 

  
Američané se 

obávají, ţe … 
x 3 354 x převzatý 

na 

konci 

  
Spojené státy 

kvůli ofenzívě… 
x 5 425 x převzatý 

na 

konci 

Tabulka č. 1: Ukázka vydání jednoho dne z BL 1. část 
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Jazyk 

zdroje Médium Poznámky Štítky     

aj osw   Ukrajina Rusko   

x x Reakce na Veselého Ukrajina     

x x Reakce na Dolejšího Ukrajina     

x x 

převzetí článku Idnesem 

bez uvedení zdroje 

Sdělovací 

prostředky     

aj sundayexpress   VB Rusko   

x x   

ČR - otrokářský 

stát     

aj vox   Extremismus Rasismus Stereotypy 

ru ria   Ukrajina     

aj guardian   Ukrajina Rusko USA 

aj nytimes   Ukrajina  USA   

Tabulka č. 2: Ukázka vydání jednoho dne z BL 2. část 

  

K analýze dat jsem vyuţila program Excel a program Open Refine od 

společnosti Google, kvůli moţnosti seskupování dat a rychlé práci s kategoriemi. 

 

Obrázek č. 1: Ukázka z programu Open Refine 

 

 Autor článku byl zjišťován kvůli informaci o počtu přispěvatelů a četnosti jejich 

příspěvků, pro posouzení zapojení občanů do publikování. Název článku byl 
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zaznamenán pro potřeby další analýzy témat článků. Dále byly zaznamenány informace 

o hypertextových odkazech v textu, případně na konci textu (odkaz na jiný web s 

podrobnostmi či více informacemi a zdroj takových informací a informace o 

doprovodném materiálu (video, fotografie či pouze samotný text). 

 

 Téma článku bylo určeno dle štítků, které byly většině textů přiděleny přímo na 

stránkách deníků. Pokud štítek u článku nebyl, doplnila jsem jej sama. Takové případy 

jsou v kódovacích knihách označeny ţlutě. I kdyţ u takového způsobu určování témat 

hrozí riziko nepřesnosti samotného zařazení, umoţnilo mi to zpracovat větší objem dat, 

určení témat není nijak ovlivněno mým subjektivním pohledem (vyjma případů, ve 

kterých jsem štítky doplňovala sama) a samotná tvorba a výběr štítků deníky je 

zajímavým prvkem jejich práce s obsahem. 

  

7. Britské listy 

Britské listy patří mezi česká zpravodajsko-publicistická internetová periodika. 

Deník vznikl v roce 1996, původně jako rubrika Neviditelného psa Ondřeje Neffa.
4
 

V roce 1999 se Britské listy osamostatnily a od roku 2001 je jejich vydavatelem 

Občanské sdruţení Britské listy.
5
 

 

Šéfredaktorem je od prvního dne aţ dodnes Jan Čulík, který ţije ve Skotsku, kde 

vyučuje na univerzitě Glasgow.
6
 Sám k vydávání Britských listů říká:  

 

„Ano myslím si a vţdycky jsem to tak koncipoval, ţe Britské listy jsou svého 

druhu veřejnoprávní médium. Nejprve Britské listy začaly vycházet jako příloha 

Neviditelného psa (…) důvod byl, ţe jsem měl pocit, ţe nedůvěřuji šéfredaktorům 

českých médií, protoţe, taky asi na základě mé trochu jiné ţivotní zkušenosti, oni 

vţdycky zredigovali ten článek tak, ţe hlavní myšlenka zmizela. Je to velmi subjektivní, 

ale co mám dělat. Říkám to otevřeně, dávám do vydání to, co mě osobně přijde 

zajímavé. To znamená, co je nové, podnětné nebo nějakým způsobem rozšiřuje obzor.“
7
  

 

                                                 
4
 Brána pro nové myšlenky: Deset let Britských listů. Britské listy [online]. 28. 7. 2006  

5
 Stanovy OSBL. Britské listy [online]. 9. 8. 2002  

6
 Autoři: Jan Čulík. Britské listy [online].  

7
 Pod dlažbou je pláž. Reţie: Radim Špaček, TV, ČT2. 11. 11. 2013, 21:05.  
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Přímo na stránce se o Britských listech dočteme, ţe se jedná o „deník o všem, o 

čem se v České republice příliš nemluví“ a „který se specializuje na konfrontaci 

myšlenek mezi Západem a Českou republikou.“
8
 Deklarovaným cílem „Britských listů 

je podporou otevřené diskuse pomáhat rozvoji demokracie v České republice.“
9
 

 

Na postavení Britských listů na české mediální scéně autoři naráţí ve více 

článcích. Např. Jan Čulík jinde popisuje Britské listy jako „nezávislý analytický 

deník.“
10

 V jedné z výzev k finančnímu přispívání na chod Britských listů Bohumil 

Kartous blíţe rozebírá charakter Britských listů, kdyţ uvádí dva důvody, proč přispívat: 

 

„Prvním důvodem je fakt, ţe Britské listy vyvaţují deficity českých médií a 

přinášejí informace a souvislosti, jeţ ukazují, ţe skutečnost je vţdy sloţitější neţ se z 

mediálního mainstreamu můţe zdát.
11

 Znamená to stát v podstatě trvale v opozici, coţ 

je pro některé čtenáře neakceptovatelné. Domnívají se, ţe Britské listy budou nekriticky 

podporovat něčí agendu. Význam Britských listů spočívá v tom, ţe to principiálně 

nedělají a ţe jsou ochotny stát proti většinovému přesvědčení, aby se svému poslání 

nezpronevěřily. A to i za cenu toho, ţe nekriticky uvaţující čtenáře ztratíme.“
12

  

 

„Druhým důvodem, proč pravidelně podporovat Britské listy je fakt, ţe stojí na 

straně těch, kdo to potřebují. Za poslední dobu jsme upozornili na řadu případů lidí, 

kteří se dostali do tíţivé ţivotní situace a jejich okolí ani úřady nejevily zájem jim 

pomoci. Pro tyto lidi se podařilo vybrat významnou finanční částku a dát jim pocit, ţe 

stále patří do společnosti, která jejich zoufalou existenční situaci ignoruje.“
13

 Dále 

nabízí odkazy na případy, ve kterých se Britské listy angaţovaly. 

 

Pokud bychom se tedy řídili přístupem, který za alternativní média povaţuje ta, 

která se tak sami reprezentují, lze Britské listy povaţovat za alternativní deník. Dle 

svých slov se snaţí zaměřovat na témata, která v běţných médiích nelze nalézt, 

                                                 
8
 Autoři: Jan Čulík. Britské listy [online].  

9
 O Britských listech. Britské listy [online].  

10
 tamtéţ 

11
 „Skutečnost je vţdy sloţitější“ je i nový podtitul Britských listů. 

12
 Bohumil Kartous. Britské listy pomáhají i vaší zásluhou: Get up! Dva dobré důvody, proč finančně 

podporovat Britské listy. Britské listy [online]. 18. 4. 2015 
13

 tamtéţ 
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vyjadřují nedůvěru českým médiím, snaţí se otevírat témata, o konfrontaci myšlenek a 

pomáhat lidem v nouzi. To vše lze povaţovat za ţádoucí atributy alternativního média. 

 

7.1.   Přispěvatelé do Britských listů 

V první polovině roku 2015 mezi členy redakce (dle výsledků hospodaření, kde 

jsou uvedeni jako honorovaní autoři) patřili Jan Čulík, Karel Dolejší, Ilona Švihlíková, 

Daniel Veselý a Bohumil Kartous. 

 

Ale přispívat do Britských listů můţe kdokoli. Podle informací na stránce stačí 

odeslat článek na uvedený email. Pokud chce autor přispívat pravidelně, má zaslat i 

„stručný ţivotopis, emailový kontakt a navíc fyzickou adresu a telefon (pouze pro 

potřeby redakce; dva posledně jmenované osobní údaje nebudou zveřejněny).“
14

 A na 

základě těchto údajů bude konkrétnímu jedinci vytvořen profil. 

 

To znamená, ţe jednorázově článek publikují komukoli (pokud však projde 

kontrolou v redakci) a výjimečně v některých případech i neuvedou jméno autora 

příspěvku (např. pokud chce zůstat v anonymitě, či se objevil případ čtenáře, který se 

bál podepsat). Ale pokud chce člověk přispívat pravidelně, redakce poţaduje údaje, 

kterými lze přispěvatele jednoznačně identifikovat. Takţe i kdyţ jsou otevřeni 

občanskému ţurnalismu, mají nastavená jasná pravidla, které přispívající musí 

dodrţovat, přičemţ aţ na výjimečné případy není moţné přispívat anonymně či pod 

přezdívkou. 

 

V současnosti (zjišťováno 19. 4. 2016) je na Britských listech registrováno 3 215 

autorů, z toho však polovina (1 597 autorů) přispěla pouze jedním článkem. Takţe i 

kdyţ zaslali své údaje a byl jim vytvořen profil, víckrát uţ do deníku nepřispěli.  

  

                                                 
14

 Redakce Britských listů. Informace pro potenciální autory Britských listů. Britské listy [online]. 9. 1. 2012 
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Počet autorů Počet článků 

1 597 1 článek 

452 10 a více článků 

242 20 a více článků 

62 100 a více článků 

5 Nad 1 000 článků 

Tabulka č. 3: Počet článků od jednotlivých autorů BL 

 

V následující tabulce jsou uvedena jména 10 nejaktivnějších autorů za dobu 

existence Britských listů. 

 

Jméno autora Počet článků 

Štěpán Kotrba 2 507 

Jan Čulík 2 503 

Karel Dolejší 1 989 

Boris Cvek 1 367 

Michael Marčák 1 036 

Bohumil Kartous 802 

Uwe Ladwig 702 

Daniel Veselý 627 

Miloš Dokulil 605 

Ladislav Ţák 457 

Tabulka č. 4: 10 nejaktivnějších autorů BL za dobu existence 

 

I kdyţ svým článkem můţe přispět či pravidelně přispívat kdokoli, deník 

nastavil limity, a zároveň list zaměstnává malý tým profesionálních ţurnalistů (ve 

sledovaném období 5), kteří do deníku pravidelně přispívají. I kdyţ je redakce malá, má 

svou hierarchii. Jak je uvedeno výše, Jan Čulík je šéfredaktorem listu. Karel Dolejší je 

jeho redaktorem a Bohumil Kartous je tajemníkem občanského sdruţení.  

 

 Stejně jako zmiňovaný alternativní server OhMyNews Britské listy adoptovaly 

formu otevřeného publikování a přispívají dvě skupiny – profesionální zaměstnanci a 
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občanští ţurnalisté, kteří se musí registrovat. A stejně jako v OhMyNews všechny 

zaslané příspěvky prochází kontrolou a je moţné, ţe budou redakcí odmítnuty. 

 

7.2.   Čtenáři Britských listů 

Údaje o přibliţném počtu čtenářů deníků je moţné dohledat skrze Netmonitor
15

, 

který sleduje návštěvnost webových stránek v ČR. 

 

Měsíc Reální uţivatelé Zobrazení stránky Návštěvy 

Leden 84 513 1 797 214 667 803 

Únor 77 821 1 591 233 611 071 

Březen 71 464 1 537 279 585 035 

Duben 62 776 1 369 855 502 942 

Květen 66 811 1 369 794 508 464 

Červen 72 194 1 120 136 442 115 

Tabulka č. 5: Návštěvnost Britských listů dle Netmonitoru 

 

Počet reálných uţivatelů, které lze vnímat přibliţně jako reálné čtenáře, se ve 

sledovaném období pohyboval okolo 70 000. Pro srovnání uvádím reálné uţivatele 

dalších zpravodajských serverů v lednu 2015: 

 

Zpravodajský web Reální uţivatelé 

Novinky/zpravodajství 3 905 369 

Idnes zprávy 2 071 972 

Lidovky/zpravodajství 710 909 

Parlamentní listy 579 825 

Echo24 198 909 

A2larm 48 467 

Literárky 40 128 

Tabulka č. 6: Reální uţivatelé zpravodajských serverů v lednu 2015 dle Netmonitoru 

 

Další informace o návštěvnosti Britský listů lze nalézt v konkrétních článcích 

Britských listů, které zveřejňují interní statistiky z programu Google Analytics. Ty se od 

                                                 
15

 Online Data (OLA). Netmonitor. 
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statistik Netmonitoru liší, protoţe vyuţívají jiné metody výpočtu. Například v říjnu roku 

2004 byl počet návštěvníků dle statistik Google Analytics 177 312.
16

 V roce 2012 se 

průměrný počet individuálních čtenářů Britských listů (individuálních IP adres) 

pohyboval mezi 300 000 – 340 000 uţivateli.
17

 V roce 2015 se dle statistik Google 

Analytics počet individuálních čtenářů obdobně pohyboval kolem 300 000 měsíčně.
18

  

 

Je otázka, zda Britské listy dosáhly pomyslného stropu své čtenosti nebo má 

zastavení růstu publika jiné příčiny, jako například postoj k problematice uprchlické 

krize či dění na Ukrajině nebo sloţení nejčastěji přispívajících autorů.  

 

Oproti nejčtenějším mainstreamovým deníkům mají Britské listy dle 

Netmonitoru čtenářů o poznání méně, ale v rámci webů, které bývají řazeny mezi 

alternativní, patří naopak mezi více navštěvované. I kdyţ se na Českou republiku 

nejedná o zanedbatelné publikum, nelze ani tvrdit, ţe by Britské listy dosahovaly 

ţádoucího masového publika. 

 

7.3.   Financování Britských listů 

Hned na úvodní straně deníku (homepage) je umístěna výrazná výzva
19

 ke 

čtenářům, aby přispěli na chod Britský listů: „Britské listy plně závisejí na finančních 

příspěvcích čtenářů. Prosím, přispějte.“  

 

Měsíčně se celková hodnota příspěvků ve sledovaném období pohybovala kolem 

50 000 Kč, výjimkou je červen, kdy byla částka třikrát vyšší a zároveň chybí uvedený 

počet přispěvatelů. Není tedy jasné, zda přispělo více přispěvatelů neţ obvykle či někdo 

přispěl větším darem, ani proč údaj chybí. Stejně tak není jasné, proč v březnu chybí 

údaj o příjmech z reklamy. 

 

Pokud se deník rozhodne transparentně zveřejňovat své financování, na některé 

čtenáře můţe působit podezřele, ţe občas některý z údajů chybí, zvlášť pokud se jedná o 

                                                 
16

 Podle nezávislého auditu navštívilo Britské listy za říjen 79 450 unikátních návštěvníků. Britské 
listy[online]. 17. 11. 2004 
17

 Počet návštěv Britských listů v roce 2012 v porovnání s rokem 2011 stoupl o 5,35 procent: Bilance. 
Britské listy [online]. 29. 12. 2012 
18

 ČULÍK, Jan. Prosíme, přispějte finančně na provoz Britských listů. Britské listy [online]. 1. 6. 2015 
19

 Stránky jsou vedeny v modré barvě, výzva k přispění je na červeném podkladu. 
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vyšší částku. Tento problém odráţí širší problematiku financování alternativních médií, 

kdy vyšší dar bez uvedení jeho zdroje můţe budit podezření, ţe bude médium skrytě 

jednat v něčím zájmu a jeho nezávislost je tak potencionálně ohroţena. 

 

Měsíc Přispělo 

čtenářů 

Částka Dobrovolné 

předplatné 

Příjem z 

reklamy 

Leden 374 53 045 Kč 3 676 Kč 20 800 Kč 

Únor 198 48 585 Kč 3 295 Kč 15 432 Kč 

Březen 199 45 940 Kč - - 

Duben 155 41 335 Kč - 36 977 Kč 

Květen 146 35 259 Kč - 23 115 Kč 

Červen - 150 565 Kč - 13 996 Kč 

Tabulka č. 7: Zveřejněné údaje o finanční situaci BL 

 

V článku z 1. 6. 2015, který vyzývá čtenáře k finančnímu přispívání, Jan Čulík 

sám uvádí, ţe finančně na chod periodika přispívá cca 150 čtenářů, přitom dle Google 

Analytics Britské listy otevře cca 300 000 individuálních čtenářů,
20

 coţ vnímá jako 

značný nepoměr. 

 

Mezi výdaje, na které jsou příspěvky určeny, se řadí zejména honoráře 

přispívajícím autorům (KD 29 000 Kč, IŠ 6 000 Kč, DV 8 000 Kč, BK 15 000 Kč), 

výdaje Jana Čulíka a výdaje na zajištění technického provozu.
21

 Dále mezi výdaje řadí 

vybrané částky na pomoc lidem v nouzi (v lednu 48 781 Kč na pomoc důchodkyni 

v nouzi ţijící na Praze 8, v březnu charitativní dar invalidnímu důchodci (platba za 

elektřinu) – 19 735 Kč). 

 

Z výše uvedených informací lze soudit, ţe obdobně jako další alternativní média, 

i Britské listy mají problémy se zajišťováním financí na svůj provoz. Závisí zejména na 

příspěvcích individuálních čtenářů, těch je však v poměru se všemi čtenáři jen velmi 

malá část. Část nákladů financují také z reklamy, ale příjmy z ní nejsou dostatečně 

vysoké ani to, aby pokryly platy zaměstnaných novinářů. 

 

                                                 
20

 ČULÍK, Jan. Prosíme, přispějte finančně na provoz Britských listů. Britské listy [online]. 1. 6. 2015 
21

 Informace o aktuální situaci je zveřejňována měsíčně v souhrnu hospodaření deníku za minulý měsíc. 
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V tomto bodu se tedy například od jiţ zmiňovaných OhMyNews liší. Sice na 

jednu stranu také vyuţívají hybridní model financování, oproti OMN jsou však jejich 

primárním zdrojem příspěvky od čtenářů. Pro fungování a rozvoj Britských listů jsou 

však příjmy z reklamy také důleţité a je otázkou, zda by vůbec mohly pokračovat, 

pokud by se rozhodly tohoto příjmu vzdát. 

 

7.4.   Články z období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 

V první polovině roku 2015 vyšlo v Britských listech 1 908 článků
22

, tedy 

průměrně 10 článků denně. Značnou část z nich (zhruba kaţdý pátý článek) tvořily texty 

bez uvedení autora, které uváděly jako zdroj britský deník The Guardian (444 článků).
23

 

 

Měsíc Počet článků Počet citací Guardianu 

Leden 290 56 (20 %) 

Únor 320 97 (30 %) 

Březen 333 70 (21 %) 

Duben 285 54 (19 %) 

Květen 318 95 (30 %) 

Červen 363 72 (20 %) 

Tabulka č. 8: Počet článků publikovaných v BL dle měsíců 

 

Deník The Guardian patří mezi britské levicově orientované periodika. 

S průměrným měsíčním nákladem okolo 185 000 výtisků a čtenářskou obcí přesahující 

milion čtenářů
24

 se řadí mezi nejčtenější seriózní britské deníky, takţe je běţně 

povaţováno za médium hlavního proudu.  

 

Zde se projevuje jeden ze sporných bodů při klasifikaci alternativních médií. 

Sami autoři Britských listů na problematiku naráţí, protoţe podle některých definic 

alternativních médií by například The Guardian patřil mezi alternativní média, i kdyţ 

                                                 
22

 Vzhledem k řazení článků v archivu (nejasně oddělené zprávy vydané v jeden konkrétní den) je moţné, 
ţe se mi nepodařilo zařadit články všechny. 
23

 Články, které byly bez autora a na konci byly opatřeny odkazem: „Podrobnosti v angličtině ZDE“, který 
vedl na list Guardian. 
24

 The Guardian, our readers & circulation. The Guardian [online]. 2010 
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zároveň jej řadíme i mezi média hlavního proudu.
25

 Z jiného úhlu pohledu můţeme 

situaci vnímat jako jeden ze způsobů propojení alternativních a mainstreamových médií, 

protoţe v Británii jsou zprávy The Guardianu povaţovány za mainstream, u nás je 

naopak hojně překládají a publikují média alternativní.  

 

Všechny publikované články jsou pro potřeby práce do dvou základních 

kategorií – vlastní a převzaté. Do vlastních článků jsem zařadila všechny články, u 

kterých byl uvedený autor a články bez uvedení autora, pokud se jednalo o reakci 

čtenáře (odeslal reakci, ale neposlal údaje k zaloţení profilu).  

 

Do kategorie převzaté jsem zařadila články bez uvedení autora a uvedeným 

zdrojem informací na konci článku v podobě: „Podrobnosti v angličtině ZDE“, videa 

s komentářem (či překladem) i bez něj (vyjma rozhovorů Britských listů), zveřejněné 

tiskové zprávy či další prohlášení, převzaté pozvánky a překlady. 

 

Pokud se jednalo o převzaté články (celkem 1 207 textů), nejčastěji byl zdrojem 

anglický jazyk, a to v 77 % (929 článků), následoval ruský jazyk (46 článků) a německý 

jazyk (32 článků). Jednoznačně nejčastěji se tedy jednalo o převzatý článek z angličtiny 

a ostatní jazyky se objevovaly v mnohem menší míře. 

 

Jak je uvedeno výše, s velkou převahou byl zdrojem převzatých článků deník 

The Guardian. Mezi dalšími nejčastěji citovanými zdroji se ve sledovaném období 

objevil například Channel Four, BBC či Washington post. Přitom se nejčastěji jednalo o 

překlady a zkrácené výtahy z článků komentátorů zahraničních médií či významných 

osobností, komentáře a překlady k videím, aktuální zprávy ze světa, pozvánky na 

diskuse a akce, tiskové zprávy různých organizací či uskupení a otevřené dopisy. 

 

Vlastních článků, tedy článků s uvedeným autorem či reakcí čtenářů jsem 

zaznamenala 701 (37 %). Celkem se jednalo o 98 podepsaných autorů (v některých 

případech se jednalo o spoluautorství) a bylo publikováno 88 reakcí čtenářů. Celkem 

tedy během první poloviny roku 2015 publikovalo svůj příspěvek na Britských listech 

                                                 
25

 ČULÍK, Jan. Rozdíl mezi mainstreamovými nebo alternativními médii? Podivné. Britské listy [online]. 
2010 
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186 autorů. Z toho 6 z 10 nejaktivnějších autorů ve sledovaném období zároveň patří 

mezi nejaktivnější autory za celou dobu existence média.  

 

Jméno autora Počet článků 

Karel Dolejší 160 

Bohumil Kartous 84 

Jan Čulík 64 

Daniel Veselý 48 

Boris Cvek 44 

Miloš Dokulil 29 

Milan Mundier 22 

Ilona Švihlíková 11 

Josef Broţ 7 

Štěpán Steiger 7 

Tabulka č. 9: Nejaktivnější autoři BL ve sledovaném období 

 

Pokud vyloučíme nejaktivnější autory, na zbývajících 176 autorů připadá 225 

článků, to znamená, ţe ve sledovaném období většina autorů přispěla pouze jedním 

publikovaným textem. Zároveň je tak celkový dojem z periodika ve velké míře závislý 

na nejaktivnějších autorech, kteří se za dobu existence média příliš nemění. Významnou 

změnou je pouze odchod Štěpána Kotrby, který po neshodách se šéfredaktorem listu, 

nespokojený se směřováním deníku, redakci v roce 2011 opustil.
26

 

 

7.5.   Témata článků Britských listů 

Z celkového počtu 1 908 článků bylo opatřeno štítkem 1 884.
27

 Přes 60 % článků 

bylo označeno pouze jedním štítkem, zhruba kaţdý čtvrtý byl označen štítky dvěma a 

celkově se objevilo přes 250 témat.
28

 

  

                                                 
26

 KOTRBA, Štěpán. Poslušně hlásím aneb derniéra. Britské listy [online]. 11. 4. 2011 
27

 Z různých důvodů. Například pouze odkaz na video bez štítku a bez textu a velmi abstraktní texty. 
28

 Pro potřeby analýzy byly některé štítky kvůli své délce upraveny (např. Otrokářský stát Česká republika 
na ČR – otrokářský stát, Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ na Blízký východ) či sloučeny (např. 
Česká literatura a Literatura). 
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Počet článků Počet štítků 

1 168 (61 %) 1 

506 (27 %) 2 

181 (10%) 3 

42 (2 %) 4 a více 

Tabulka č. 10: Počet štítků u článků BL 

 

Z níţe uvedené tabulky (tab. č. 11) vyplývá, ţe nejvíce prostoru během 

sledovaného období získalo dění na Ukrajině, následované články zabývající se 

Ruskem, přičemţ tyto dvě témata se velmi často prolínala (společně se objevily 136 

krát).  

 

Třetí nejčastější téma – EU slouţilo především jako společný jmenovatel pro 

další témata, protoţe pouze 17 článků z celkových 154 se zabývalo pouze Evropskou 

unií, v ostatních případech byl štítek pouţit ve spojení s tématy jinými. 

 

Podobnou situaci můţeme vidět i u dalších štítků  - Finanční krize, Německo a 

Skotsko, které jsou převáţně součástí širší problematiky, neţ ţe by byly rozebírány 

samostatně. Štítky Imigrace, Islamofobie a Rasismus se často objevují společně, i kdyţ 

téma imigrace často stojí i samostatně (69 % článků).  

 

Štítek Počet 

štítků 

Počet štítků 

na 1. místě 

Štítek 

samostatně 

Nejčastější společné štítky 

Ukrajina 273 223 (82 %) 145 (53 %) Rusko, EU 

Rusko 261 112 (43 %) 81 (31 %) Ukrajina, EU 

EU 154 150 (97 %) 17 (11 %) Řecko, Finanční krize, Ukrajina, 

Rusko 

VB 126 101 (80 %) 46 (37 %) Skotsko, EU 

Řecko 101 29 (29 %) 28 (28 %) EU 

Imigrace 88 62 (70 %) 52 (59 %) Rasismus, Islamofobie 

Islamofobie 87 36 (41 %) 35 (40 %) Rasismus, Sdělovací prostředky 

ČR 77 54 (70 %) 45 (58 %) Ekonomika, Identita 

Sdělovací 76 75 (99 %) 24 (32 %) Svoboda slova, Islamofobie 
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prostředky 

Rasismus 70 61 (87 %) 17 (24 %) Islamofobie, Imigrace 

Školství 66 39 (97 %) 28 (42 %) Zeman ve funkci 

Německo 65 34 (52 %) 9 (14 %) Řecko, EU, Ukrajina 

Finanční 

krize 

61 16 (41 %) 9 (15 %) EU, Rusko 

Teroristi 59 29 (49 %) 15 (25 %) Francie, Charlie Hebdo 

USA 56 16 (29 %) 12 (21 %) Rusko, Blízký východ 

Blízký 

východ 

48 46 (96 %) 29 (60 %) USA 

Francie 47 41 (87 %) 17 (36 %) Teroristi, Charlie Hebdo 

Irán 41 34 (83 %) 13 (32 %) Obama 

Skotsko 41 7 (17 %) 6 (15 %) VB 

E. Snowden 40 34 (83 %) 34 (85 %) Německo 

Tabulka č. 11: 20 nejčastějších tematických štítků v BL 

 

Další tabulka blíţe ukazuje, jak se jednotlivá témata objevovala společně. Ve 

vztahu se situací na Ukrajině se řešila role Ruska, Evropské unie a NATO. Rusko se 

dále objevovalo ve spojitosti s Evropskou unií nezávisle na tématu Ukrajiny, ve vztahu 

k Velké Británii a ve spojitosti s vraţdou opozičního aktivisty Borise Němcova.  

 

Téma Evropské unie se nejčastěji objevovalo ve spojení s Řeckem a finanční 

krizí. Důleţitá přitom byla i role Německa, coţ je druhé nejčastější téma spojované 

s texty zabývající se situací v Řecku.  

 

Téma imigrace bylo nejčastěji spojováno s tématem rasismu, islamofobie a 

reakce Evropské unie. Rasismus byl dále nejčastěji spojen se společenskými stereotypy 

a situací v Africe. Islamofobie se sdělovacími prostředky a útokem na redakci Charlie 

Hebdo. 
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Štítek Společný 

štítek 

Počet 

článků 

Společný 

štítek 

Počet 

článků 

Společný 

štítek 

Počet 

článků 

Ukrajina Rusko 136 EU 17 NATO 8 

Rusko EU 19 VB 18 Vraţda B. 

N. 

14 

EU Řecko 81 Finanční 

krize 

50 - - 

VB Skotsko 29 EU 16 Ukrajina 6 

Řecko Německo 15 Finanční 

krize 

6 - - 

Imigrace Rasismus 24 Islamofobie 7 EU 6 

Islamofobie Rasismus 35 Sděl. 

prostředky 

12 Charlie 

Hebdo 

5 

ČR Identita 3 - - - - 

Sděl. 

prostředky 

Svoboda 

slova 

12 Rasismus 5 VB 5 

Rasismus Stereotypy 15 Afrika 4 - - 

Školství Zeman 5 - - - - 

Německo EU 13 Ukrajina 9 Finanční 

krize 

3 

Teroristi Charlie 

Hebdo 

11 Francie 31 - - 

Blízký 

východ 

USA 7 Zeman 3 Írán 2 

Francie Charlie 

Hebdo 

15 Islamofobie 7 - - 

Írán Obama 14 Jemen 3 - - 

Tabulka č. 12: Propojenost témat v BL 

 

Z četnosti jednotlivých témat vyplývá, ţe významná část článků se zabývá 

děním v zahraničí či problémy na úrovni EU (5 nejčastějších štítků – Ukrajina, Rusko, 

EU, VB, Řecko). Výraznou část tvoří také články reagující na teroristické útoky a téma 

uprchlíků. 
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Poslední významnou část článků tvoří texty zabývající se společenskými 

problémy. Vedle výše uvedených nejčastěji zmiňovaných témat se objevují štítky jako 

Sociální poměry, Lidská práva, Fanatismus v ČR, Sociální inovace, ČR – otrokářský 

stát nebo ČR – exekutoři. Na základě výběru témat lze soudit, ţe se Britské listy se 

zaměřují z velké části na dění ve světě a důleţitou součástí je také kritika fungování 

současné společnosti, coţ koresponduje s tím, jak se deník profiluje. 

 

 Zde je důleţité zmínit, ţe výběr témat je také závislý na nejčastěji přispívajících 

autorech. Je např. otázka, zda by se téma školství řadilo mezi prvních 15 témat, i pokud 

by v redakci nebyl Bohumil Kartous či kolik prostoru by získalo téma Ukrajiny, pokud 

by se mu tak často nevěnoval Karel Dolejší.  

 

7.6.   Titulky vybraných témat 

7.6.1.   Migrace 

Po celou dobu sledovaného období, ale zejména ze začátku, se objevují titulky 

informující o úmrtí uprchlíků ve Středozemním moři („Letos se utopí ve Středozemním 

moři rekordní počet imigrantů“, „Evropská unie je pod tlakem ohledně lidí umírajících 

ve Středozemním moři“). Vedle neutrálních informativních titulků o aktuální situaci se 

objevují i titulky hodnotící. Ty naznačují, ţe deník vyzývá k pomoci a podpoře 

uprchlíků. („Dopis Sobotkovi: Chovejte se civilizovaně a přijměte uprchlíky“, 

„Podepište petici na podporu přijetí uprchlíků v Evropě“). 

 

V titulcích je také vyjadřován nesouhlas se současným diskursem a přístupem 

Evropanů, zejména Čechů, k problematice („Pociťuji hrůzu nad postojem veřejnosti k 

otázce imigrantů“, „Elity by měly vystoupit a lidem vysvětlit, ţe blbnou“, „Přijde doba, 

kdy z neonacistů budou hrdinové?“) 

 

Dále se objevují texty, které připomínají základní lidská práva a hodnoty 

(„Kaţdá lidská bytost je jedinečná a musí dostat šanci důstojně ţít“, „Přestěhovat se 

není zločin“, „Musíme se na uprchlíky začít dívat jako na lidi“). A objevuje se i zmínka 

jiného média: „Proč nedá Reflex na obálku rodinu vzdělaných Syřanů se zraněným 
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dítětem v náručí? Protoţe by si to jeho čtenář nekoupil... ČR není "Západ", odmítá jeho 

standardy“, který také vyznívá kriticky. 

 

7.6.2.   Sociální poměry 

 Pod štítek sociální poměry spadá více různorodých témat. Nejčastěji se objevují 

titulky zaměřené na nevyhovující společenské poměry obecně („1 procento osob vlastní 

celou polovinu světového bohatství“, „Pokud nerozumíte tomu, jak lidé upadají do 

chudoby, jste asi sociopat“, „O kaţdodenním vykořisťování obyčejných lidí“). 

 

Jiné se zaměřují na situaci zaměstnanců („Za mzdu, kterou McDonald's platí 

zaměstnancům v USA, se nedá přeţít Americká vláda dotuje McDonald's náklady na 

podnikání“), a situaci lidí hledajících práci (Arogance a nekompententnost, s níţ se 

setkáváte při hledání práce“, „Ničím neregulované vydírání uchazečů o práci: Divočina 

jménem „český trh práce“). 

 

Dále se pod tímto štítkem objevují výzvy k akci („DO NOVÉHO ROKU Co 

uděláme, milí čtenáři, aby lidi v ČR neţivořili v bídě hladem a zimou?“), výzvy 

k pomoci lidem v nouzi („Jak stát "efektivně pomáhá" nemocným lidem: Prosba o 

pomoc, Uvítal bych nabídku práce - personalisté mě nezaměstnají, protoţe mě vidí jako 

problémového“), a jak uţ čtenáři pomohli („Čtenáři Britských listů zachránili 

důchodkyni z Prahy 8“). 

 

Do této kategorie byly řazeny zejména články, které z různých úhlů nahlíţí na 

situaci „obyčejného člověka“ v dnešním světě. Ať uţ se jedná o současný stav ve světě, 

špatnou situaci pracujících či konkrétní případy nouze v České republice. 

 

7.6.3.   Sdělovací prostředky 

Články jsou často zaměřené na kritiku stavu médií obecně a vztahu ţurnalistiky 

a politiky („JSME OBĚTÍ NOVÉ ÉRY "NELINEÁRNÍ POLITIKY" Cílem je ochromit 

to, jak lidé vnímají svět, aby nikdy nevěděli, co se vlastně děje“, „Politikové by si měli 

všímat, o čem občané debatují na sociálních sítích“) a kritiku českých médií („Co se 

dnes odehrává v českých médiích, je pro mě neúnosné“, Bída české ţurnalistiky“, 
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„Praţská média a praţští intelektuálové nebezpečně destabilizují Českou republiku“, 

„Diskuse: Krize médií v ČR“), zejména těch veřejnoprávních („Nepřijatelná propaganda 

komunistického stylu v České televizi“, „ČT svým jednáním potvrzuje Zemanovu 

kritiku“). 

 

Dalším výrazným tématem je situace novinářů ve světě („Tři nespravedlivě 

věznění novináři z Al-Dţazíry budou v Egyptě znovu souzeni“, „Novinář Barrett Brown 

odsouzen v Texasu na 63 měsíců do vězení za "pouhé zveřejnění linků k hackersky 

získanému materiálu") a propaganda („Kdo šíří proruskou propagandu“, „Guardian 

zasahuje proti ruským trollům, publikuje v ruštině: Guardian о российской 

пропаганде: истина где-то рядом“, „Nejen Rusko pouţívá internetové trolly k 

politickému ovlivňování veřejnosti“). 

 

 Z pouţitých titulků je znovu u části článků znatelný zájem o situaci v zahraničí a 

druhé výrazné části článků klade důraz na kritiku ţurnalismu obecně a na kritiku situace 

v České republice.  

 

7.7.   Sdělovací prostředky v České republice 

V rámci článků tematicky zaměřených na média v České republice můţeme najít 

několik rozvíjejících se témat. Jednalo se o články zabývající se veřejnoprávními médii 

(koncesionářské poplatky, politické tlaky, špatná výslovnost, ignorování některých 

zdrojů, nevhodný způsob informování či nerovnoměrné rozloţení témat). Dále 

například Britské listy informovaly o pořádaných diskusích o stavu českých médií, 

kterých se účastnili redaktoři a komentují je, nebo se zabývaly tím, jak informují česká 

média o dění na Ukrajině a v Rusku, a rozebíraly i reakci médií na průjezd amerického 

vojenského konvoje, teroristické útoky a situaci uprchlíků.  
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7.7.1.   Sdělovací prostředky, teroristé a uprchlíci 

První blíţe rozebíraný tematický celek je reakce českých médií na teroristické 

hrozby a situaci uprchlíků. Celkově by se články daly shrnout titulkem textu čtenářky 

Britských listů: „Co se dnes odehrává v českých médiích je pro mě neúnosné“
29

.  

 

Britské listy v textech reagují na články jiných médií (např. aktuálně, novinky) či 

konkrétní novináře a kritizují jejich chování. Příkladem můţe být článek Jana Čulíka 

„Počkejte, nejsou čeští islamofobní křiklouni tak trochu jako ti „muslimští“ 

extremisté?“ s podtitulkem „Zuřivý rasismus v českých médiích“
30

.  

 

O Novinkách píše, ţe „..píší naprosto neuvěřitelně rasisticky Novinky.cz, které 

nedokáţou pochopit, ţe člověk je člověk, a ţe je obscénní dělit lidi na Čechy, Rusy, 

Romy nebo Araby, nebo je kategorizovat podle náboţenství.“
31

 Dále v článku zmiňuje i 

další mainstreamové médium: „Uţ opravdu patologickými psychickými postupy 

postiţený pan Doleţal navrhuje v Reflexu, ţe se islám musí zakázat.“
32

 

 

Stejný typ argumentace, ţe muslimové či Islám obecně za současné problémy 

nemůţou, najdeme i v dalších článcích (např. proč by se měli muslimové omlouvat za 

teroristické útoky, my se také neomlouváme za kaţdého bezvěrce, který spáchá trestný 

čin, srovnávání současného vyjadřování o muslimech se situací ţidů v minulosti). 

 

Jan Čulík na konci svého článku situaci shrnuje takto: „Takţe všechno je to jen 

bouře ve sklenici vody, kdy se zakomplexovaní jedinci, bez znalostí muslimů, 

bezdůvodně utvrzují jen sami pro sebe ve své nadřazenosti a civilizovanosti, aniţ by si 

uvědomovali, ţe se chovají jako nejhorší a nejnesnášenlivější rasisté.“
33

 

 

V rámci tématu se objevuje i problematika komentářů na zpravodajských 

serverech. Britské listy upozorňují, ţe zpravodajské weby jsou právně zodpovědné za 

komentáře na svých stránkách a uvádí příklady médií, které podle nich porušují zákon. 

                                                 
29

 ZBOŘILOVÁ, Alena. Co se dnes odehrává v českých médiích je pro mě neúnosné. Britské listy [online]. 

10. 1. 2015 
30

 ČULÍK, Jan. Počkejte, nejsou čeští islamofobní křiklouni tak trochu jako ti "muslimští" extremisté?: Zuřivý 
rasismus v českých médiích. Britské listy [online]. 9. 1. 2015 
31

 tamtéţ 
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33
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„Četné zpravodajské servery v současnosti publikují otevřeně rasistické a nenávistné 

komentáře vůči muslimům. Naprosto neuvěřitelný je v tomto smyslu například hrubě 

rasistický text Rudolfa Havlíka na blogu idnes.cz. Zkuste si v jeho hrubých útocích na 

muslimy nahradit slovo muslim slovem Ţid. Rasistické texty a texty plné hate speech v 

současnosti publikuje často i server Parlamentní listy.“
34

 

 

Z analyzovaných článků vyplývá, ţe se soustředí na kritiku mainstreamových 

médií, hodnotí jejich pokrytí problematiky za nepřijatelné a často obsahují velmi 

expresivní výrazy. Česká média jsou označována jako rasistická, pořádající hysterické 

kampaně a jen hledají obětního beránka, na kterého mohou svalit zlobu občanů. Navíc 

zavírají oči nad uráţlivými a potencionálně protizákonnými komentáři svých čtenářů a 

autorů.  

 

7.7.2.   Veřejnoprávní média 

Práce České televize a rozhlasu je v deníku převáţně kritizována, ale objevují se 

i kladné komentáře. Blíţe se články zaměřují především na debatu ohledně 

koncesionářských poplatků a údajných politických tlacích na ČT a podrobují kritice 

úroveň práce ČT a ČRo jako veřejnoprávních institucí. 

 

Zajímavým bodem kritiky je výběr informačních zdrojů veřejnoprávních médií. 

Bohumil Kartous ve svém článku z 15. 6. 2015 poukazuje na programové ignorování 

některých informačních zdrojů ČT a ČRo. 

 

„Problém spočívá v tom, ţe pouze některá média je přípustné v ČRo nebo ČT 

citovat a poměr těch citovaných je velmi podivně vychýlen, aniţ by někdo byl schopen 

věrohodně zdůvodnit, proč tomu tak je.“
35

 

 

„Nikdo nestěţuje na to, ţe ČT a ČRo nevybírají do relací typu „Četba z 

domácího tisku“ jiná média neţ ta, která jsou produkována velkými korporacemi, 

                                                 
34

 ČULÍK, Jan. Společnost Mafra i další servery jsou právně odpovědné za hate speech zveřejňovanou na 
jejich serveru. Britské listy [online]. 19. 6. 2015 
35

 KARTOUS, Bohumil. Sterilizovaná představa o svobodě slova: Proč veřejnoprávní média nezveřejní 
statistiku citovaných zdrojů? Britské listy [online]. 15. 6. 2015 
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respektive v současnosti vlastněná českými oligarchy, jakoby právě tento typ vlastnictví 

zaručoval jejich kredibilitu. Absurdní.“
36

 

 

Britské listy staví do pozice právě těch ignorovaných, společně třeba ještě 

s A2larmem a Deníkem Referendum. „Britské listy jsou toho dobrým příkladem: 

ačkoliv poskytují pravděpodobně nejdetailnější analýzy témat, jako je situace na 

východní Ukrajině, na Blízkém východě, exekuce v ČR či provinční chování médií, 

zůstávají - pravděpodobně záměrně - ignorovány.“
37

 

 

V článku dále rozebírá, ţe veřejnoprávní média přebírají informace od nově 

vzniklých webových médií (Reportér, Echo 24, Svobodné fórum či Hlídací pes), jejichţ 

kredibilita není ničím podloţena, ale „děje se tak – podle všeho – jen na základě pouhé 

známosti a dle afinity lidí v malém českém mediálním prostoru.“
38

 

 

Bohumil Kartous ve svém článku zdůrazňuje, ţe jsou alternativní média 

veřejnoprávními médii ignorována a neexistuje seznam zdrojů a jeho četnosti, které ke 

své práci ČT a ČRo vyuţívají či dle jakého klíče se při výběru řídí. Z toho lze soudit, ţe 

by bylo pro Britské listy vítané, pokud by se jejich zprávy a komentáře dostaly do 

veřejnoprávních médií, protoţe by to vedlo k podpoře plurality názorů i rozšíření 

dosahu témat a myšlenek, které alternativní média vyjadřují. 

 

7.7.3.   Rusko a Ukrajina 

Články v této kategorii se zaměřují především na kritiku mainstreamových médií 

při informování o situaci na Ukrajině a v Rusku.  

 

Znovu se objevuje označení rasistické při vyjadřování se o mainstreamových 

médiích. Jsou obviňována z toho, ţe destabilizují českou společnost, protoţe místo 

kritické debaty nabízí jednostranný pohled na to, kdo stojí na správné straně. Kvůli 

tomu se má část veřejnosti obracet k ruské propagandě, tedy zpravodajských webům, 

jako je například zmiňovaný Aeronet. 
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Jan Čulík v jednom ze svých článků uvádí: „Česká média, která se vlastně nikdy 

neosvobodila z normalizační agónie sedmdesátých a osmdesátých let, jen k ní přidala 

bulvární excesy, nejsou bohuţel schopna analyzovat nynější situaci v Rusku a na 

Ukrajině seriozně a objektivně. Propadají nacionalismu, který se projevuje ostře 

protiruským rasismem.“
39

 

 

Jinde na reakci čtenáře, který si na propagandu stěţuje, dodává: „Jednostranná 

propaganda praţských médií a jejich rasistické protiruské útoky bohuţel vedou k tomu, 

ţe si velká část české společnosti idealizuje postoje a činy vlády Vladimíra Putina, 

protoţe jim propaganda praţských médií jde na nervy, a tak nekriticky schválně 

zastávají opačné stanovisko. Praţská propagandistická média tak váţně destabilizují 

českou společnost, protoţe způsobují, ţe značná část české veřejnosti věří naprostým 

nesmyslům z ruské propagandy, prostě proto, ţe nesnesou jednostranné přesvědčování o 

"jednotné pravdě".“
40

 

 

Jako reakce na přístup Britských listů k problematice na Ukrajině vyšel i 

nesouhlasný komentář jednoho z registrovaných autorů, který Britským listům vyčítá to 

samé chování: „Zdá se mi ale, ţe Britské listy v uplynulém roce dělaly v podstatě totéţ, 

za co Čulík kritizuje česká média – články redaktora K Dolejšího se svojí zaujatostí a 

jednostranností mohly směle měřit s články v MF Dnes či Lidových novinách. Ano, 

vím, ţe tento názor se Jan Čulík snaţil jiţ v minulosti vehementně popírat, ale nemohu 

si pomoci – je to tak.“
41

 

 

Podle Jana Čulíka Britské listy na rozdíl od mainstreamových médií snaţí 

poukazovat na to, ţe svět není černobílý, a ţe neexistují jen dobré Spojené státy a jen 

špatné Rusko. Toto tvrzení však podléhá kritice. 

 

7.7.4.   Internet, diskuse a sociální sítě 

 Zde zmíním dva zajímavé body. Prvním je výzva ke čtenářům, aby čtenáři 

zapojovali kritické myšlení: 
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 ČULÍK, Jan. Praţská média a praţští intelektuálové nebezpečně destabilizují Českou republiku. Britské 
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„Situace je váţná, aţ kritická. Apelujme na lidi, aby nepropadali iracionální 

hysterii a nevěřili blbostem na internetu a na sociálních sítích. Pouţívejte kritické 

myšlení a tyto tři jednoduché zásady: 

1. Anonymní informace jsou nedůvěryhodné. 

2. Informace, které nejsou ověřeny aspoň ze dvou spolehlivých zdrojů, jsou 

nedůvěryhodné. 

3. Servery, o nichţ není známo, kdo je provozuje a kdo je platí, jsou nedůvěryhodné.“
42

 

 

 Druhým bodem je hodnocení povahy diskusí u zpravodajských deníků a na 

sociálních sítích. 

 

 „Rád bych upozornil, (…) ţe tzv. „diskuse“ na fórech deníků a příspěvky na 

sociálních sítích včetně Facebooku vytvářejí falešnou realitu a naprosto nejsou 

reprezentativní, co se týče skutečných názorů ve společnosti. Zejména v českém 

prostředí lákají fóra u establishmentových deníků k vyjadřování jen psychopaty. 

Normální člověk tam nepíše. Česká média by neměla mást veřejnost těmito fóry a měla 

by je zrušit.“
43

 

 

 Jako u předchozích témat můţeme vidět velmi expresivní jazyk. Například 

tvrzení, ţe na fóra mainstreamových deníků normální lidé nepíšou, protoţe to láká jen 

psychopaty, je typickým zástupcem velmi citově zabarvených tvrzení. Navíc zde 

šéfredaktor alternativního deníku vyjadřuje myšlenku, ţe by se z toho důvodu měla tato 

fóra zrušit, coţ je v rozporu s představou o zapojování občanů do společenské diskuze. 

Na druhou stranu je moţné sdělení vnímat i jako kritiku současné skupinové polarizace 

(Sustein 2009), pokud tyto fóra vnímáme ne jako místa pro kritickou diskusi, ale o 

místa, kde se stejně smýšlející lidé utvrzují ve svých názorech. 

 

7.7.5.   Shrnutí tématu sdělovacích prostředků v ČR 

 V textech můţeme najít několik společných bodů, které se objevují napříč 

rozebíranými tématy. Prvním z nich je převaţující negativní pohled na mainstreamová 
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média – jsou popisována jako rasistická, vyvolávající hysterii, neschopná objektivity, 

seriózní práce, nestabilizující společnost). I kdyţ výjimečně se objevují i články, které 

hodnotí práci českých médií alespoň částečně pozitivně. Přitom je v článcích často 

upozorňováno na konkrétní média či novináře, kteří mají slouţit jako příklad. 

 

 Příklad přístupu k Českým médiím ilustrují například slova Bohumila Kartouse. 

„Česká média mají jednu těţko překonatelnou vlastnost. Dokáţí spolehlivě nalézt tu 

nejméně podstatnou událost, udělat z ní "téma" a poté se v tomto příslovečném 

exkrementu obsedantně šťourat do té doby, neţ i ta poslední pachová stopa vyvane, 

respektive neţ se jim podaří objevit nějaký další.“
44

  

 

Mainstreamová média jsou prezentována jako ta, která neplní svou úlohu jako 

podpora občanské společnosti. Naopak Britské listy jsou prezentovány jako médium, 

které poskytuje kvalitní a zajímavé obsahy, ale ostatními médií jsou jako informační 

zdroj ignorovány. 

 

 Dalším společným prvkem je srovnávání situace v ČR se situací v zahraničí. 

Přičemţ zahraniční příklad je předkládán jako vzor pro ČR. Například, kdyţ Jan Čulík 

píše o destabilizaci české společnosti protiruskou propagandou českých médií, tak 

dodává: „Na Západě k tomuto nedochází, protoţe jsou média většinou daleko férovější 

a pluralitnější a nikoho nepřesvědčují o své "jediné pravdě". Kromě toho mají dlouholetí 

novináři kredit a jsou známi svou nestranností a férovostí, takţe nedochází k tomu, ţe 

by občan záměrně a pitomě začal vzdorně věřit přesnému opaku informací, které 

přinášejí.“
45

 

 

V jiném článku popisuje rozdíl chování České televize a BBC v krizové situaci. 

„Tak to důsledně dělá televize BBC, kdykoliv informuje o vlastních průšvizích. 

Reportér v takovém případě interviewuje ředitele BBC, jako by interviewoval ředitele 

nějaké úplně jiné organizace a dává mu úplně stejné otázky na tělo jako činiteli jiné 

instituce.“
46
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 Často se objevuje také kritika české společnosti a současného dění, kterou 

vystihuje ve svém článku Jiří Vojáček: „Léta snah o to, abychom se k sobě chovali ve 

znamení pokroku slušně, jsou ta tam. Cikáni jsou opět veřejní nepřátelé, kdybyste se 

někde náhodou zastal Turka, Araba nebo Rusa, riskujete nejen obligátních pár facek od 

neonacistické menšiny, ale i pohrdání od zbytku společnosti.“
47

 A zároveň také snaha o 

vzdělávání čtenáře, aby se vyznal v dnešním mediálním prostředí. 

 

 Přitom autoři v textech často vyuţívají expresivních výrazů. Vyjma jiţ výše 

zmíněných je například zpravodajský web Svobodné fórum charakterizován jako 

„obskurní a názorově těţce vychýlený server“ nebo „v praţských redakcích vládne 

vylhaná představa o tom, co je to svoboda slova“. 

 

Na způsob vyjadřování v článcích naráţí i autor kritického komentáře k práci 

Britských listů: „Jan Čulík končí svůj článek úderně, téměř ve stylu Miloše Zemana: 

“Situace začíná být váţná a někteří Češi se úměrně tomu chovají stále víc jako pitomci, 

ohroţující svou vlastní bezpečnost”. Obávám se, ţe i mě nyní zařadí mezi ty 

pitomce…“
48

  

 

Celkově jsou vybrané články často kriticky orientované a tato kritika převáţně 

vychází z povahy medií jako korporátních institucí (propagandistická média vlastněná 

oligarchy), moţností internetu a historického vývoje České republiky. 

 

8. Deník Referendum 

Deník Referendum je český zpravodajsko-publicistický internetový deník, který 

začal vycházet 30. listopadu 2009 a vydává jej Nakladatelství Referendum. 

Zakladatelem a šéfredaktorem je od prvního dne aţ dodnes Jakub Patočka, ekologicky 

angaţovaný novinář a bývalý šéfredaktor Literárních novin.
49
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Deník se profiluje jako médium, které hájí zájmy čtenářů a přináší „nekonformní 

a na práci náročný obsah“.
50

  Jakub Patočka uvádí myšlenku, ţe základní problém médií 

spočívá v tom, „ţe slouţí primárně k uspokojování potřeby zisku svých majitelů, a 

nikoli k uspokojování komunikačních potřeb demokratické společnosti.“
51

 A právě 

„Deník Referendum je veden snahou této obecné tendenci čelit.“
52

 

 

Ke správě finančních prostředků Jakub Patočka zaloţil nadaci, jejímţ účelem je 

„podporování nezávislosti internetového Deníku Referendum jako média podporujícího 

občanskou svobodu, kvalitu a důkladnost novinářské práce, svobodu projevu všech 

utiskovaných, ale z hlediska veřejného zájmu podstatných názorů.“
53

 

 

Ve svém článku z 26. 6. 2011 důvody pro zaloţení deníku blíţe rozebírá: 

„[D]ospěl jsem k přesvědčení, ţe sestupná krizová trajektorie, na níţ se česká 

společnost po roce 1992 s drobnými výkyvy – nadějných vzepětí a o to hlubších 

zklamání – ocitla, není proměnitelná, pokud v českých zemích nebudou existovat aspoň 

jedny noviny, které se stanou neochvějným spojencem snahám o proměnu české 

společnosti do příznivější podoby.“
54

 

 

Přitom také kritizuje česká média: „Během oněch deseti let jsem s hrůzou 

sledoval postupný úpadek českých médií, jak veřejnoprávních, tak soukromých, v nichţ 

se soustavně zuţoval prostor pro poctivé psaní či referování o podstatných věcech, a 

přibývalo vynalézavé propagandy a tupé komerce.“
55

 

 

Ale nezaměřuje se jen na kritiku, uvádí i kladné příklady, a to i 

některá mainstreamová média, i kdyţ stále přetrvává pesimistický tón. „Dnes u nás nic, 

co by stavělo na ušlechtilé aspiraci novinářské práce měnit svět k lepšímu přesností 

popisu a pronikavostí úvahy, nevychází, snad s výjimkou Hospodářských novin, jeţ 

jsou však přirozeně pravicově předpojaté jako třeba Financial Times, a kromě podstatné 
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části deníku Aktuálně.cz, který však takřka ve všem závaţném kopíruje předsudky a 

schémata, jeţ si česká společnost po roce 1992 ke své škodě osvojila. 

 

I v jiných médiích se vyskytují samozřejmě úctyhodní novináři, skoro všude 

vycházejí tu a tam znamenité texty, mimo hlavní proud jsou vynikající Listy, Sedmá 

generace, respekt si určitě zaslouţí snaţení Britských listů, Kulturních novin či nové 

redakce Literárních novin. Avšak médium, které by patřilo k hlavnímu proudu a přitom 

v něm představovalo vyhraněnou humanitně-demokratickou alternativu, u nás schází.“
56

 

 

Další významná novinářka píšící pro Deník Referendum Saša Uhlová 

v rozhovoru pro MediaHub tvrdí, ţe ze zpravodajství mnoha médií často vypadávají 

některá sociální témata a v jejich výběru vidí největší selhání českých novinářů. 

„Typické je to v případě Romů, i kdyţ to se netýká všech médií. Ve městě se za víkend 

semele pět rvaček. V jedné z nich jsou Romové. Napíše se o té, kde byli Romové. 

Novináři to někdy dělají z vlastního rasismu a někdy prostě jenom z cynického přístupu, 

protoţe ví, ţe to čtenáři chtějí a budou číst.“
57

 

 

„Díky tomuhle přístupu, který vyvolává společenské, sociální a rasové pnutí 

mohou přispět k nějakému radikálnímu společenskému zvratu. Ať uţ se jedná o 

rasistické psaní, nebo opomíjení skutečných a strukturálních problémů velké části 

společnosti. Novináři si musí uvědomit, ţe honba za lajky a čteností můţe tuhle 

společnost přivést do varu.“
58

 

 

I Deníku Referendum se tak profiluje jako alternativním médium, a pokud 

bychom to vnímali jako jedinou potřebnou podmínku, splňuje ji, protoţe se staví 

kriticky k mainstreamovým médiím, prezentuje se jako deník nezávislý na politických a 

ekonomických tlacích a zaměřující se na témata a hlasy těch, které ostatní média 

ignorují.  
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8.1.   Čtenáři Deníku Referendum 

Stejně jako u Britských listů i u Deníku Referendum můţeme nalézt data o 

čtenosti deníku ve sledovaném období dle Netmonitoru. Počet reálných uţivatelů je 

niţší, ale také se pohybuje v řádech desetitisíců. 

 

 

Měsíc Reální uţivatelé Zobrazení 

stránky 

Návštěvy 

Leden 76 087 457 755 241 036 

Únor 52 461 351 226 170 633 

Březen 32 420 309 312 134 183 

Duben 32 154 283 401 122 937 

Květen 31 102 265 072 118 104 

Červen 52 686 290 792 138 474 

Tabulka č. 13: Návštěvnost DR dle Netmonitoru 

 

Na rozdíl od Britských listů se mohou čtenáři do deníku zapojit i diskusí pod 

články, která přísně podléhá etickému kodexu. Do diskusí navíc mohou přispívat jen 

předplatitelé (minimálně 50 Kč měsíčně či 500 Kč na rok) a dále se musí registrovat 

pod svým plným jménem a uvést místo bydliště či povolání. Umoţňují tedy čtenářům 

diskutovat, ale diskuze je striktně neanonymní a nestačí uvést jen přezdívku, ale je 

nutné zveřejnit své občanské jméno.  

 

Tato pravidla nastavují velmi přísné limity a umoţňují diskutovat jen velmi malé 

části čtenářů oproti většině, která je z diskuse vyloučena, coţ má samozřejmě nesporný 

vliv na její podobu, protoţe spolu diskutují velmi často ti samí lidé a většinou se pod 

články delší diskuse nerozvede. Přes sto příspěvků v diskusi bylo za sledované období 

pouze u 6 článků (nejvíce diskutovaný byl text „Byl rozpad SSSR nevětší katastrofou 

20. století?, který v diskusi obsahoval 133 příspěvků), přičemţ u 719 článků 

z celkového počtu (1 196) nebyl komentář ani jeden. 

 

 Čtenáři ale mají také moţnost článek „doporučit“
59

 na Facebooku či ho sdílet na 

Twitteru,
60

 kde jiţ můţe články komentovat kdokoli. I zde se ukazuje, ţe články jsou aţ 
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na výjimečné případy na Facebooku doporučovány spíše méně. Nad 1 000 doporučení 

získalo 11 článků. Mezi nejvíce sdílené články patří texty Zuzany Vlasaté „Kterak 

norská Barbie a její kamarádi o naivitu v Kambodţi přišli“, který doporučilo 

přibliţně 8 700 čtenářů a článek „Babišova firma zničila svému konkurentovi úrodu za 

čtyři miliony, který získal 6 100 doporučení. Na třetím místě se umístil článek redakce 

„Mláda fronta Dnes nevydala rozhovor se Samirem Hauserem“, který doporučovalo 

přibliţně 4 000 čtenářů.  

 

Pokud čísla porovnáme s počtem fanoušků, které Deník Referendum na 

Facebooku má (k 8. 5. 2016 jich bylo 6 421), pouze u jednoho článku během 

sledovaného půl roku převýšil počet „doporučení“ počet jejich fanoušků. Ale všechny 

více sdílené články jistě mohly potencionálně zasáhnout širší publikum, neţ je obvyklý 

okruh jejich čtenářů. A tak i potencionálně rozšířit své publikum. Přesto si myslím, ţe 

aţ na výjimečné případy se komentáře a zprávy Deníku Referendum šíří spíše mezi 

fanoušky deníku a obdobně smýšlejícími uţivateli Facebooku, neţ by zasahovaly širší 

publikum. 

 

Saša Uhlová na otázku, zda v Deníku Referendum více myslí na společenskou 

odpovědnost neţ na čtenost, říká: „Zcela jistě. To je taky důvod, proč nemáme takovou 

čtenost, jakou bychom mohli mít. Hledíme na to, abychom byli čtení, tak málo, aţ si 

říkám, ţe uţ je to moc. Neznamená to, ţe bych chtěla, abychom uhnuli ze svých zásad, 

ale bylo by dobré, abychom měli víc textů, které budou natolik srozumitelné, aby nás 

nečetlo jen pár levicových intelektuálů z Prahy a Brna.“
61

 Nevidí tedy problém v 

ideologickém zaměření deníku, ale v nízké srozumitelnosti textů pro běţné čtenáře. 

 

Čtenost Deníku Referendum je tedy také nízká, ale ne nezanedbatelná. Stejně 

jako Britské listy a další, na zpravodajství zaměřená alternativní média, má i Deník 

Referendum problémy v dosahování širšího publika, i kdyţ by rádi tento stav změnili. 
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8.2.   Financování Deníku Referendum 

Deník je financován prostřednictvím Nadačního fondu Nezávislosti Deníku 

Referendum. Dva roky od vzniku deníku (2011) vyzval Jakub Patočka čtenáře 

k pravidelnému finančnímu přispívání, protoţe bez navýšení rozpočtu deníku hrozil 

zánik. 

 

I kdyţ je deník financován z více zdrojů, příspěvky od čtenářů jsou pro deník 

zásadní. „Příspěvky čtenářů jsou jediná záruka i naděje, ţe se udrţíme a třeba se 

budeme mít i šanci zvolna rozvíjet a mezi českými médii zvyšovat svůj vliv. 

Dobrovolné příspěvky rovněţ chápeme jako manifestací síly naší čtenářské komunity: 

prokazuje tím schopnost postarat se o médium, které hájí její zájmy.“
62

 Jakub Patočka 

zdůrazňuje i nepřímý vliv příspěvků v usnadnění jednání „s dalšími potenciálními 

přispěvateli, inzerenty, mediálními partnery.“
63

 

 

Cílem výzvy bylo vytvoření nových trvalých příkazů v hodnotě 30 000 Kč, 

v době otištění reakce na výzvu zřídilo nové příkazy 93 čtenářů, několik čtenářů 

přispívanou měsíční částku zvýšilo a celková částka činila 20 000 Kč.
64

 A nakonec se 

částku do konce roku podařilo vybrat.
65

 

 

Mezi další finanční zdroje deníku patří inzerce, granty a příspěvky sponzorů a 

strategických partnerů. Měsíční výdaje redakce činí 300 000 Kč (dle údajů z roku 

2011
66

), přičemţ většinu výdajů tvoří platy členů redakce. Zbylé výdaje pokrývají běţné 

provozní náklady jako telefony, nájmy, správa serveru apod. Pravidelný přehled o 

příjmech a výdajích deník nepublikuje. 

 

 Časem se Deníku Referendum podařilo svou finanční situaci stabilizovat. V roce 

2014 vyšel článek, ve kterém Jakub Patočka píše, ţe v uplynulých letech deník stěţí 
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přeţíval, ale tato fáze je za nimi a „přichází období, v němţ můţeme skromně, ale přece 

jen s určitým rozmyslem, rozvaţovat, čím chceme být.“
67

 

 

 Z toho lze soudit, problémy s financováním periodika se nevyhnuly ani Deníku 

Referendum, ale zároveň vyuţívá více způsobů, jak finance na svůj chod získat, a tak si 

dokáţe udrţet i mnohem větší a nákladnější redakci, neţ jakou disponují Britské listy.  

 

Bohuţel, nepodařilo se mi zjistit detailnější informace o rozloţení příjmů a 

výdajů. Ale z vyjádření Jakuba Patočky je patrné, ţe příspěvky čtenářů patří mezi 

významné zdroje a mají i nepřímý vliv na zdroje ostatní. Dle informací na webových 

stránkách v současnosti přispívá na chod periodika celkem 182 dárců.
68

 

 

8.3.   Články z období 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 

Celkově vyšlo v Deníku Referendum ve sledovaném období 1 196 článků v 6 

rubrikách. Na rozdíl od Britských listů se Deník Referendům věnuje převáţně 

domácímu dění, a to zejména politice.  

 

Rubrika Počet článků 

Domov 820 (69 %) 

Svět 285 (24 %) 

Názory 25 (2 %) 

Víkend 25 (2 %) 

Umění 24 (2 %)   

Homepage 17 (1 %) 

Tabulka č. 14: Počet článků DR dle jednotlivých rubrik 

 

 Níţe uvádím tabulku s počtem článků dle ţánru. Klasické zpravodajství tvoří 31 

% článků,
69

 zbytek článků se skládá z klasických publicistických ţánrů či se jedná o 

analýzy, reportáţe, rozhovory či např. fotogalerie. 
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Ţánr Počet článků 

Zpráva 365 (31 %)  

Sloupek 347 (29 %)  

Komentář 334 (28 %)  

Analýza 25 (2 %)  

Reportáţ 23 (2 %) 

Dopis ze Slovenska 23 (2 %) 

Rozhovor 18 (2 %) 

Fotogalerie 13 (1 %) 

Esej 9 (1 %) 

Glosa 8 (1 %) 

Ostatní 31 (3 %) 

Tabulka č. 15: Počet článků DR dle jednotlivých ţánrů 

 

V Deníku Referendum je kaţdý autor uveden vlastním jménem, jen v případě 

zpravodajství je uveden zkratkou, u té je moţné po rozkliknutí jméno autora také zjistit. 

Co se týče zpravodajství, jednoznačně nejaktivnějším autorem byl ve sledovaném 

období Vratislav Dostál, který je vedoucím rubriky Domov a věnuje se tedy domácímu 

zpravodajství. Následoval jej Petr Jedlička, vedoucí rubriky Svět, zajišťující 

zpravodajství ze světa, přičemţ často cituje deník The Guardian a uvádí další 

informační zdroje na konci článků. Dále následovaly texty Radka Kubaly a Jaroslava 

Bicana, kteří se převáţně také zaměřovali na situaci v ČR. 

 

Autor zprávy Počet článků 

vd (Vratislav Dostál) 173 

pjed (Petr Jedlička) 67 

rk (Radek Kubala) 47 

red (Redakce DR) 34 

jb (Jaroslav Bican) 24 

zv (Zuzana Vlasatá) 8 

jp (Jakub Patočka) 6 

ac (Andrea Cerqueirová) 4 

jg (Jan Gruber) 4 

Tabulka č. 16: Autoři zpravodajských článků DR 

 

Pokud jde o články publicistické, celkově za sledované období přispělo 228 

autorů 828 publicistickými texty různých ţánrů, přičemţ nejčastěji se jednalo o sloupek 

či komentář, coţ byly s velkým odstupem dva převaţující ţánry. Ale důleţitou součást 

tvoří také analýzy, reportáţe, rozhovory a fotogalerie (viz tabulka č. 15). 
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Jméno autora Počet článků 

Filip Outrata 26 

Jakub Patočka 26 

Jiří Dolejš 26 

Jiří Paroubek 26 

Zuzana Vlasatá 25 

Lukáš Jelínek 24 

Ivana Recmanová 23 

Ivan Štampach 20 

Saša Uhlová 20 

Patrik Eichler 19 

Tabulka č. 17: Nejaktivnější autoři DR ve sledovaném období 

 

Z rozloţení četnosti článků dle autorů je patrné, ţe je vzhledem ke sloţení 

redakce, která je znatelně větší neţ u Britských listů (na stránkách je uvedeno 14 členů 

redakce) a pravidelné spolupráci více přispěvatelů, je mnohem více rovnoměrné. Přesto 

během sledovaného období přispělo pouze jedním článkem 138 autorů (61 % 

z celkového počtu autorů). Prvních dvacet nejaktivnějších autorů přispělo 395 články 

(48 %) z celkového počtu, v průměru se jednalo o 20 článků na autora.  

 

Je zřejmé, ţe své příspěvky v deníku publikuje široký okruh přispěvatelů. 

Z identifikace článků však není patrné, kdy se jedná o pravidelné přispěvatele, a kdy o 

nárazové příspěvky (i kdyţ v některých případech je moţné tuto informaci nalézt 

v perexu článku), či zda a kteří pravidelní přispěvatelé, kteří nejsou uvedeni mezi členy 

redakce, jsou za své články nějak odměňováni. 

 

8.4.   Témata článků Deníku Referendum 

 Deník Referendum také vyuţívá k rozlišení témat štítky, ale k jednotlivým 

článkům jich průměrně řadí více (nejčastěji 3). Během sledovaného období se mezi 

nejčastěji pouţívanými štítky objevovaly témata zabývající se politikou obecně a 

politikou v České republice se zaměřením především na levici. Vedle toho se mezi 

nejčastějšími štítky objevilo i téma islámu a teroristických útoků či problematika 

občanské společnosti, situace Romů nebo téma médií a kultury. 
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Štítek Počet štítků 

Politická kultura 190 

ČSSD 103 

Babiš 99 

Vláda 92 

Média 86 

Islám 82 

Koalice ČSSD 80 

ANO 79 

Obchod 77 

Politika 77 

Perspektivy levice 73 

Evropa a my 68 

USA 58 

Občanská společnost 55 

Charlie Hebdo 49 

Právo a soudy 48 

EU 47 

Kultura 47 

Náboţenství 47 

Romové 44 

Tabulka č. 18: 20 nejčastějších tematických štítků DR 

 

 Deník se tedy zaměřoval především na informování o politice, zejména té české, 

aktuální dění doma i ve světě a širší paletu sociálních témat, jako např. sociální politika, 

sociální práva, bezdomovectví a problematika bydlení včetně squattingu, rasismus 

v ČR, diskriminace menšin, stav přírody či problémy spojené s globalizací a 

korporacemi.
70

 

 

8.5.   Rasismus v ČR 

V této kategorii byly zařazeny články zabývající se jednáním většiny vůči 

menšinám. Ve sledovaném období se nejčastěji jednalo o romskou problematiku, situaci 

muslimů a uprchlíků a debatu o inkluzi ve školství. Ale objevuje se například i text 

zabývající se českým přístupem k vietnamské menšině, či články zaměřené na 

problematiku stereotypů a předsudků obecně. 
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 Jediný štítek, jehoţ odkaz nebyl funkční, byl štítek Lidská práva, a proto nebylo moţné ho do analýzy 
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8.5.1.   Migrace a teroristické útoky 

 Texty zařazené do této kategorie zdůrazňují především odmítavý postoj ke 

způsobu uchopení problematiky v České republice. Jaká je reakce deníku na současnou 

diskusi se např. můţeme dočíst v komentáři k jednání poslanecké sněmovny. 

 

 „Uprchlíkům proto je třeba se bránit, tvrdí naši stateční politici, kteří se ocitli v 

čele záchrany evropské kulturní pevnosti. Na tom se shodli přítomní poslanci i ministři. 

 

Němcová i Bělobrádek v podstatě opakují xenofobní ţvásty, kterými se hemţí 

internet. Něčím se však ODS i KDU-ČSL musejí voličům zavděčit, kdyţ jinak 

nenabízejí nic, co by stálo za řeč. Vezměme to postupně.  

 

Po Bělobrádkovi další vládní populista, který na to jde po vzoru internetových 

rasistů. Potápění lodí, vracení lidí… A na těch lodích, které potopíme, nebudou ţádní 

lidé? Nebo je prostě odbachneme bez soudu, protoţe pokládáme převádění lidí za válku 

proti Evropě? Civilizovaný demokrat zločince chytí a soudí. Nebo to uţ snad neplatí?“
71

 

 

Ve spojení s hodnocením situace se objevuje i výzva k akci spojená s pozvánkou 

na konanou akci Pevnost Česko, která má ukázat, ţe Češi nemají strach podat lidem 

pomocnou ruku. „Je myslím nejvyšší čas, aby se slušní lidé spojili a začali této 

nebezpečné vlně xenofobie a nevraţivosti společně čelit.“
72

 

 

Druhým výrazným prvkem zpráv je apel na lidskost a solidaritu. „Musíme 

opustit východisko sociálního esencialismu, přestat si realitu uměle zjednodušovat do 

jednoduchých a zcela nepřesných kategorií. To, co posléze uvidíme, nebude 

„nepřátelská invaze“ (uvědomují si vůbec lidé, kteří o „invazi uprchlíků“ hovoří, jak 

hloupě znějí?), ale humanitární katastrofa, jejíţ oběti přišly zaklepat na naše dveře.“
73

 

 

Či „Neuvidíme uniformní masu nebezpečných cizinců, ale řadu lidí, kteří se nám 

v mnoha ohledech podobají, kteří ţijí své vlastní ţivoty, sní své vlastní sny a snaţí se 
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přeţít.“
74

 Články v této kategorii se tedy nejčastěji vyjadřují kriticky k přístupu 

společnosti k problematice a vyzývají k solidaritě s přicházejícími lidmi do Evropy a 

evropskými zeměmi, které nesou největší tíhu. Ne tak často, ale i zde se objevují 

expresivní výrazy, jako např. „xenofobní ţvásty“. 

 

8.5.2.   Romská problematika 

Druhá výrazná část článků označených štítkem rasismus v ČR se věnovala 

problematice souţití většiny s romskou menšinou. Saša Uhlová zrovna v té době 

zpracovala sérii článků na téma Češi a Romové – příklady dobré praxe. Jiţ z toho je 

zřejmé, ţe se v tomto případě bude jednat o pozitivní informace.  

 

Na její články zareagoval Stanislav Křeček (zástupce Veřejného ochránce práv), 

který tvrdí, ţe k zamyšlení ho vedly především „texty Saši Uhlové uveřejňované v 

Deníku Referendum, zaměřené na adoraci souţití Romů s majoritní společností. Zvláště 

ten poslední, nazvaný,„Doţít se toho, ţe se tu něco změní“. V její reportáţi Romové 

řádně pracují, jsou ve své práci spokojeni a řádně se starají o své rodiny.“
75

  

 

Na tuto reakci navazuje další komentář: „Petr Uhl reaguje na text Stanislava 

Křečka, ve kterém zástupce ombudsmanky říká, ţe situace Romů se nezlepší bez jejich 

přičinění. Uhl upozorňuje, kam Křečkova snaha oddělit odpovědnost Romů od 

odpovědnosti většinové společnosti vede.“
76

 V samotném článku označuje argumentaci 

Stanislava Křečka za „tradiční anticiganistický stereotyp“.
77

 

 

 Druhým výraznějším tématem bylo uctění památky obětí nacismu. Deník 

Referendum přitom upozorňoval na opomíjení romských obětí a dalších menšin. „V 

Německu je romský holokaust uznáván, jeho památník byl postaven přímo před 

budovou německého parlamentu. V České republice je bohuţel romský holokaust stále 

popírán.“
78
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„Naše společnost nedokáţe připomínat všechny oběti holocaustu společně. 

Vlastně to málokoho vůbec napadne. K důvodům budou nesporně patřit předsudky vůči 

Romům.“
79

 

 

František Kostlán uvádí i příklad ze ţivota: „Na jedné z besed s učiteli na 

základních a středních školách na téma extremismus v České republice mi jedna 

učitelka vyčetla, ţe spojuji ţidovské a romské oběti nacismu dohromady. Podle ní spolu 

neměly nic společného, protoţe „cikáni si to tak nějak vykoledovali sami“.“
80

 

 

Téma rasismu a nesnášenlivosti bylo také často rámováno obecně a autoři se 

vyjadřovali i k problematice přístupu k menšinám jako celku, který se podle nich 

zhoršuje. „Pokud je potřeba něco vyzdvihnout a na něco upozornit, pak je to právě 

vzrůstající nenávist vůči Romům, muslimům, migrantům a dalším menšinám.“
81

 

 

Nebo například v jiţ citovaném textu Františka Kostlána o romské problematice 

se můţeme dočíst, ţe: „[v]edle nesnášenlivosti proti Romům v poslední době narůstá i u 

nás xenofobie spojená s paušalizací. Romové uţ nejsou jediní, kdo je házen do jednoho 

pytle, týká se to i muslimů. A nenávistných či hloupých výroků se uţ nedopouští pouze 

neonacisti a další extremisté, ale i běţní lidé, včetně příslušníků jiných společenských 

menšin.“
82

 

 

8.6.   Sdělovací prostředky v ČR 

Znovu můţeme najít několik rozvíjejících se témat. Znovu se objevuje romská 

problematika a problematika menšin obecně a téma migrace a islámu. Mezi další častěji 

rozebíraná témata patří i práce veřejnoprávních médií, reakce českých médií na 

problematiku Ruska a Ukrajiny či kritika českých médií obecně. Komentují i reakci na 

průjezd amerického konvoje nebo například polemizují nad nezávislostí projektu 

DVTV. 
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8.6.1.   Romská problematika a média 

Stejně jako v Britských listech i v Deníku Referendum se často objevuje reakce 

na konkrétní média či novináře, jejich práce je kritizována. Můţeme najít například tuto 

reakci na zprávu Mladé Fronty Dnes, která zdůrazňuje etnický původ hlavní aktérky.  

 

„Zpráva je totiţ naprosto nechutná uţ na úrovni titulku, který je porušením 

základních pravidel novinářské etiky cpaných jako pomeje do adeptů ţurnalistiky v 

prvním semestru studia. Rasa je jako součást kontextu relevantní pouze ve specifických 

případech; tím rozhodně není situace, kdy její určení nemá samostatnou výpovědní 

hodnotu a esencí celé zprávy je spíše výsměch investigativní ţurnalistice spářené s 

déčkovým bulvárem. Obsah jmenovaného článku potom je, abych citovala jiného 

přítele, rasistická špína, navíc zmapovaná do podivuhodných podrobností.“
83

 

 

Dále se komentáře zaměřovaly také na nedostatečnou reakci médií hlavního 

proudu na události, které si pozornost médií zaslouţí. „Od třináctého května se v Letech 

u Písku konala čtyřdenní blokáda prasečí farmy, která stojí na místě romského 

holokaustu. Za účasti významných světových médií ještě více vyniklo ostudné české 

mediální ticho.“ „Protesty v Letech u Písku nejsou (aţ na čestné výjimky jako A2larm, 

Deník Referendum či lokální písecká média) pro česká média zajímavé.“
84

 

 

K tomu je navíc zdůrazněn odlišný přístup zahraničních médií. „Reportéři 

velkých německých médií se naproti tomu na místě objevili. V uplynulém období 

navštívili Lety u Písku a o protestech informovali reportéři Al-Jazeery, Švýcarského 

státního rozhlasu a dalších prestiţních zahraničních médií. Je smutné, ţe český čtenář 

najde informace o protestní hnutí v Letech snadněji v angličtině, němčině či 

francouzštině neţ v českém jazyce.“
85

 Zde můţeme vidět příklad konkrétního případu, 

který se snaţí deník zviditelnit a upozorňuje na to, ţe ostatní média jej zcela ignorují, 

coţ ještě staví do kontrastu s reakcí médií zahraničních. 
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8.6.2.   Migrace, muslimové a média 

 V této kategorii se objevují články, které se zabývají reakcí českých médií na 

migrační vlnu a teroristické útoky. Vinu za současný stav české společnosti, která je 

vystrašená a nenávistná, přikládají právě mainstreamovým médiím a českým politikům 

či elitám.  

 

Například v článku „Sluníčkář píše obyčejným lidem“ Lukáš Senft vysvětluje: 

„Ne kaţdý ale má zaměstnání, které mu dopřává čas a energii na sloţité dohledávání 

přesných informací. Já osobně se skrze tuto divočinu probírat mohu a musím. A vidím, 

ţe strach se neplíţí z migrantů. Strach budují architekti mediální dţungle.“
86

 

 

Znovu se také objevují konkrétní příklady, které charakterizují kritizované 

jednání. „Vězme ale, ţe největším spojencem náboţenských fanatiků mezi námi jsou 

naši vlastní fanatici, kteří háţou bez jakýchkoli cavyků po způsobu nacistů všechny 

muslimy do jednoho pytle a sami se snaţí mobilizovat ze zištných důvodů ve 

společnosti nenávist, tak jako Tomio Okamura či J. X. Doleţal. 

 

Rovněţ tito muţi se dopouštějí výroků, které svobodná společnost z dobrých 

důvod nepokládá za přijatelné, a snad by zasluhovaly soudní přezkum. Právě ajatolláh 

Okamura a mulla Doleţal jsou lidmi, kteří zde ve veřejném prostoru projevují myšlení 

nejbliţší tomu, s nímţ se lze setkat mezi různými náboţenskými fanatiky.“
87

 

 

8.6.3.   Práce českých médií 

Pokud jde o média veřejné sluţby, Deník Referendum reaguje na koncesionářské 

poplatky, neobjektivitu, propagandu i práci se zdroji. Velmi kritické jsou konkrétně 

články hodnotící odvysílaný díl publicistického pořadu 168 hodin, který byl věnován 

Matějovi Stropnickému. „Jejich dílko takřka určitě vznikalo se zadáním Stropnického 

pošpinit. Je moţné, ţe jeho zdrojem byla prostá ideologická předpojatost vůči 
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talentovanému politikovi, který sám sebe označuje za levicového, a přesto opakovaně 

vítězí, a to dokonce i v Praze.“
88

 

 

Další přispěvatel do deníku se vyjadřuje tak, ţe „Česká veřejnoprávní televize 

nefunguje. Neumí vytvářet zpravodajství a poskytovat informace občanům tak, aby se 

na jejich základě mohli rozhodovat. Nedodrţuje vlastní etický kodex. V rámci 

nejsledovanějších publicistických pořadů zvýhodňuje jedny hlasy nad jinými. Cenzuruje 

a vůbec se nechová, tak jak ji ukládá zákon.“
89

 

 

Obdobně argumentuje i Jakub Patočka: „Česká televize se v tomto musí změnit. 

Publicistika v ní by měla slouţit jako spolehlivý prostor pro kultivaci veřejné debaty, 

která poctivě dává rovný prostor všem demokratickým proudům ve společnosti a pečuje 

o základní společenskou shodu. Propagandistická účast v povrchních štvanicích 

bulvárních médií je s tím neslučitelná.“
90

 

 

 Dále se články zaměřovaly zejména na kritiku českých médií obecně. Např. při 

informování o policejní akci Fénix. „Vydatně pomáhala právě některá média, která vše 

odpálila bombastickými titulky. Prvenství hrály Lidové noviny, ze kterých podle 

prvních zpráv získal čtenář snadno dojem, ţe tu existuje rozsáhlá teroristická síť 

levicových extremistů.“
91

 

 

 Nebo například ve sledovaném období vyšel rozhovor, který mainstreamové 

noviny odmítly vydat, tak jej zveřejnil Deník Referendum. „Je opravdu okouzlujícím 

paradoxem, ţe noviny, které zřejmě v rámci boje za svobodu slova zveřejňují 

pogromistické komentáře svého redaktora Marjanoviče, nenajdou odvahu zveřejnit text 

člověka, který je jednou z nejbliţších obdob Charlieho Hebdu u nás.“
92

 

 

 Upozorňují také na nevhodné rysy současných médií, které spekulují bez 

ověřitelných zdrojů informací, coţ vede k vytváření mýtů ve společnosti. „Do éteru se 
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tak přelije povícero teorií, a ţádná fakta, která se posléze postupně objevují, jiţ nemají 

šanci tyto teorie zcela vyvrátit, i kdyţ nakonec svědčí o něčem jiném. Něco z těch 

spekulací nakonec zbude a napomáhá k vytváření mýtu, kterému se U NÁS přezdívá 

„pravda“.“
93

 

 

Či rozebírají důvody, proč je situace českých médií taková, jaká je. „Právě vinou 

politické ekonomie kvalita českých médií hlavního proudu u nás bohuţel klesala s 

drobnými výkyvy po roce 1989 prakticky nepřetrţitě, zmenšovala se pestrost nabídky, 

rozmanitost perspektiv, schopnost pronikat k podstatě témat a dotahovat je k nějakým 

závěrům. Celým podstatným oborům, jako je třeba ekologie či zemědělství, v dnešních 

českých médiích prakticky nikdo kloudně nerozumí.  

 

Má to dvě navzájem související příčiny: permanentní ekonomický tlak a 

ideologickou předpojatost.“
94

 

 

V neposlední řadě rozebírají také erozi důvěry v mainstream v České republice. 

„Přímým vstupem do mediálního byznysu Andrej Babiš sice nenávratně zničil poslední 

zbytky důvěry mnoha lidí v média, ale – ruku na srdce – ti kritičtější z nás jsou mu za to 

vděčni. Otevřel tím totiţ cestu pro vznik mnoha jiných projektů a zároveň prostor pro 

opravdu svobodnou ţurnalistiku.“
95

 A k samotnému vzestupu Andreje Babiše podle 

deníku dopomohlo také jednání médií hlavního proudu. 

 

8.6.4.   Rusko a Ukrajina 

Poslední téma, které v této práci blíţe rozeberu, se týká problematiky Ruska a 

Ukrajiny. Stejně jako Britské listy i Deník Referendum kritizuje česká média za jejich 

démonizaci Ruska, která má opačný důsledek, neţ který svým jednáním sledují. Jsou 

označována za jednostranná a propagandistická, coţ nepřispívá k dlouhodobému řešení 

situace, protoţe situace je velmi sloţitá. 

 

Blíţe tuto problematiku rozebírá například Jiří Karen, který ve svém článku 

komentuje debatu o Rusku a Ukrajině, která uzavírala festival Jeden svět v Ostravě. 
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„Redaktorka zahraničního zpravodajství České televize Kateřina Procházková dodala, 

ţe se obává ruských agentů a charakterizovala práci novináře jako „boj proti ruské 

propagandě“.“
96

 

 

Dále se k problematice vyjadřuje například Vojtěch Srnka: „…pokud čeští 

bojovníci za dobro budou úplně přehlíţet pošlapávání těchto hodnot u všech kromě 

Ruska, těţko jim někdo bude věřit a veřejnost mají šanci oslovit pouze na základě 

ideologie. 

 

To, co je na dění na Ukrajině nepřijatelné, očividně není fakt, ţe tam někdo dělá 

něco nekalého, ale ţe tam něco nekalého dělá Rusko. Skoro to vypadá, ţe kdyby Krym 

anektoval Izrael nebo USA, problém by to vlastně vůbec nebyl.“
97

 

 

V textech naráţí na to, ţe pravicová mainstreamová média neskrytě straní 

Západu v čele s USA, místo toho, aby poskytovala vyváţené zpravodajství. „V 

předstíraném boji za hodnoty vůbec nejde o hodnoty, ale o vyuţívání nastalé situace k 

prosazení svého světonázoru a vyhnání z naší společnosti čehokoli ruského. Coţ je v 

době, kdy na Ukrajině trpí miliony lidí, dost odporný cynismus. 

 

Proto, jestli ruská propaganda v naší společnosti má nějakou opravdu důleţitou 

zbraň, pak to paradoxně je právě nedůvěryhodnost boje vydávaného za boj za hodnoty, 

který ve skutečnosti je bojem proti Rusku v kombinaci se zvyšující se agresivitou 

protiruských výroků, které předvádějí lidé jako Mitrofanov, Putna nebo Macháček.“
98

 

 

To vše vede podle autorů k tomu, ţe lidem můţe připadat proruská propaganda 

uvěřitelnější a přitaţlivější, i kdyţ mohou být informace nepravdivé. Ale i v tomto 

deníku se objevuje reakce čtenáře, který nezávislost Deníku Referendum při 

informování o dění v Rusku a na Ukrajině zpochybňuje. 

 

„Deník Referendum sám sebe deklaruje jako nezávislý deník. Objevila se v něm 

však řada článků, které se svým vyzněním velmi shodují s propagandou jednoho státu. 
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Některé tyto články navíc obsahují zjevné nepravdy. Nemají zde protiváhu v jiných 

článcích s jinými názory. Pod pojmem "nezávislý deník" si opravdu představuji deník, 

který je prostorem pro širší názorové spektrum a nechává vytvoření názoru na síle 

předloţených argumentů, tedy víceméně na čtenáři samotném.“
99

 

 

8.6.5.   Shrnutí témat Rasismus v ČR a Média v ČR 

 I u Deníku Referendum můţeme najít několik společných bodů, které se 

v jednotlivých textech objevují. V článcích můţeme najít tendenci kritizovat českou i 

západní společnost za přístup k menšinám a novým výzvám, jako je uprchlická krize či 

teroristické útoky. Česká média jsou označována jako neobjektivní, propagandistická a 

právě jejich vinou se společenská situace zhoršuje, protoţe v honbě za ziskem jsou 

například i otevřeně xenofobní a sledují zájmy svých majitelů, místo zájmů obyčejných 

lidí.  

 

 Na druhou stranu zároveň často upozorňují na výjimky, ve kterých média či 

konkrétní novináři odvedli v informování o určitém tématu dobrou práci. Příklady 

konkrétních médií a novinářů se objevují napříč články, ať uţ se jedná o příklady 

pozitivní či negativní. 

 

 Práce Deníku Referendum (a v některých případech i dalších médií) je 

prezentována jako kvalitní a v dnešní době v České republice potřebná. A i v tomto 

periodiku můţeme často narazit na srovnávání situace v České republice se situací 

v západních zemích, přičemţ jsou tyto země dávány jako vzor a příklad pro nás. Často 

přitom oceňují práci deníku The Guardian nebo například BBC.  Jako příklad uvádím 

např. slova Jakuba Patočky: „Ţádné z prvotřídních světových médií není především 

ekonomickým podnikem; ţádné. Kdyby za sebou Guardian neměl obrovskou nadaci, 

nikdy by nevypadal, jak vypadá. Kdyby Die Zeit nevydávala Marion Dönhoffová a 

Helmut Schmidt, nikdy by nevypadal, jak vypadá.“
100

 

 

 Články jsou psané mírnějším jazykem, neţ jaký je moţné vidět v Britských 

listech (velmi citově zabarvené výrazy se v Deníku Referendum přesto objevují, často 
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jako převzaté citace), přesto jsou převáţně kritické, i kdyţ zmiňují i kladné příklady. Ty 

jsou však prezentovány spíše jako ojedinělé výjimky.   
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Závěr 

Analyzované deníky, obdobně jako další současná alternativní zpravodajská 

média, mají hybridní strukturu veřejné instituce. Vydavatelem Britských listů je 

občanské sdruţení, Deník Referendum je zaštítěn nadací Nezávislosti Deníku 

Referendum. Obě média se prezentují jako nezávislá na ekonomických a politických 

tlacích a v rámci mediální sféry vnímají svou roli obdobně jako tu, kterou by měla 

naplňovat veřejnoprávní média. Vedle své nezávislosti zdůrazňují také kvalitu a 

důslednost nabízených analýz a komentářů.  

 

Sami sebe v tomto směru staví do opozice proti mainstreamu, který je vlastněn 

oligarchy, je poplatný politickým stranám a zadavatelům reklamy. Honba za ziskem a 

vliv majitele jsou spojovány s nízkou kvalitou práce médií hlavního proudu v České 

republice, zatímco zkoumané deníky, takovým tlakům dle vyjádření autorů nepodléhají, 

a proto podle nich poskytují kvalitnější obsahy. Obě média naráţí také na to, ţe stojí 

proti většinovému přesvědčení, či ţe jsou nabízené texty pro běţné čtenáře hůře 

srozumitelné, a proto mají niţší čtenost, neţ jakou by mohly mít, ale nehodlají kvůli 

tomu ustupovat ze svých zásad. 

 

Jejich nezávislost je však samotnými čtenáři a přispívajícími autory 

relativizována, zejména v případě informování o situaci na Ukrajině a v Rusku, přičemţ 

je deníkům vyčítána stejná zaujatost a jednostrannost, kterou kritizují u 

mainstreamových médií. 

 

I kdyţ si deníky uvědomují, ţe kvůli nabízenému obsahu mají niţší čtenost, oba 

by rády rozšířily své publikum a zařadily se v tomto směru k médiím hlavnímu proudu, 

protoţe je podle nich potřeba v českém prostředí deník, který bude alternativou 

k ostatním českým médiím, a to jak soukromým, tak i veřejnoprávním. Právě tyto 

deníky by dle autorů měly být tou alternativou, protoţe nabízí kvalitní obsahy, zabývají 

se opomíjenými, ale zásadními problémy a nabízí humanitně-demokratickou alternativu, 

která u nás (na rozdíl od mnoha západních zemí) chybí.  

 

Shodně z tohoto pohledu vyzdvihují především práci britského deníku The 

Guardian, ale i dalších seriózních zahraničních médií, ze kterých čerpají informace o 
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dění ve světě. Často v textech můţeme nalézt srovnávání situace v České republice se 

situací v západních zemích, přičemţ západní země slouţí jako vzor pro ČR, a to 

zejména pokud se jedná o působení a sloţení médií, ale i například i v otázce přístupu 

společnosti k uprchlíkům či menšinám. 

 

Nejdůleţitějším zdrojem financí jsou pro obě média shodně příspěvky od 

čtenářů, na které jsou nepřímo navázány i další finanční zdroje (reklama a v případě 

Deníku Referendum i granty či partneři). Shodují se také v tom, ţe se během doby své 

existence potýkají s nedostatkem financí, coţ má vliv na jejich rozvoj, ale přesto jsou 

schopné si zajistit příjmy dostatečně vysoké na to, aby mohly ve své práci pokračovat.  

 

Oba deníky také zdůrazňují otevřenost diskuse. A i kdyţ mají určitou úroveň 

profesionálního zázemí, vyuţívají i formu otevřeného publikování. Čtenáři se mohou do 

fungování deníků zapojit, oba deníky však nastavují limity, které jejich moţnosti 

omezují (kontrola zasílaných článků, přísná neanonymita). Do diskusí pod články 

Deníku Referendum se mohou zapojit pouze přispěvatelé, Britské listy diskuse 

neumoţňují vůbec, coţ odůvodňují nedostatkem času a prostředků na zajišťování 

dodrţování pravidel diskutujícími. Na druhou stranu, oba deníky nabízí moţnost 

publikované články sdílet na Facebooku či Twitteru, kde jiţ jejich obsah můţe 

komentovat v podstatě kdokoli. 

 

 Pokud bychom tyto dva deníky hodnotili na základě klasických definic 

alternativních médií, které se zaměřují na mediální praktiky, nemohli bychom o nich 

mluvit jako o alternativních. Nesplňují například podmínku nekomerčního financování 

(Atton 2002) a dále vyuţívají profesionálního zázemí, coţ je z alternativních médií 

vylučuje například z pohledu Trabera. 

 

 Na základě provedené analýzy článků ve sledovaném období je moţné tvrdit, ţe 

obdobně jako mainstreamová média reflektují nejvíce zásadní problémy a události, ale 

snaţí se nabídnout jiný pohled, který v mainstreamovém tisku chybí či upozorňují na 

témata, která mainstreamová média a většinová společnost přehlíţí. Co obě média 

povaţují ve své práci za důleţité, je právě pomoc těm, kteří to potřebují. Zaměřují se na 

vyloučené, diskriminované, opomíjené členy společnosti a jejich problémy, které vynáší 
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na světlo a zapojují se i do řešení. Své čtenáře také vyzývají k akci a upozorňují na 

akce, otevřené dopisy či diskuse.  

 

 Dalším výrazným bodem v práci obou deníků je polemika autorů a čtenářů (či 

zainteresovaných osob). To znamená, ţe se nezaměřují jen na kritiku názorů 

vyjadřovaných v mainstreamových médiích, ale polemizují i nad prací svých kolegů, 

kterou kriticky hodnotí a často vyjadřují svůj nesouhlas s jejich postojem. I kdyţ ne 

vţdy se jedná jen o kritiku, v některých případech je naopak práce kolegů 

vyzdvihována. Zároveň deníky upozorňují i na to, ţe polemika autorů médií hlavního 

proudu se v podstatě aţ na výjimky neobjevuje.  

 

Pokud bychom se tedy soustředili pouze na mediální struktury, bylo by moţné 

obě média vnímat jako alternativní, protoţe nabízí kritický obsah, přičemţ se jejich 

kritika často zaměřuje na mainstreamová média, povahu korporací, současnou 

politickou kulturu a uspořádání současného světa. Zároveň obě média vyjadřují svou 

snahu o společenskou změnu, coţ je také jeden za základních ţádoucích atributů, které 

by měla alternativní média naplňovat. 

 

I kdyţ obě média mají ambice být alternativním periodikem hlavního proudu na 

české mediální scéně a vytvořit tak širší kontra-publikum, stejně jako mnoho dalších 

alternativních mediálních projektů mají problém s dosahováním širšího vlivu ve 

společnosti. I přes jejich několikaleté působení a snahu lze řadit mezi jejich čtenáře 

zejména ty, kteří mají obdobný způsob přemýšlení o světě (kriticky orientovaní čtenáři s 

vyšším vzděláním a bydlištěm ve větším městě), zatímco širší veřejnost míjí. Lze také 

předpokládat, ţe se jejich publika částečně překrývají. 

 

V dosaţení svého cíle jim brání především nedostatek finančních zdrojů a 

čtenářského zájmu, a to i přesto, ţe se obě média spoléhají na moderní technologie 

(pouze internetová distribuce, verze pro mobilní telefony, moţnost sdílení na sociálních 

sítích), které výdaje médií sniţují a jejich dosah naopak rozšiřují. To, ţe sami vyuţívají 

reklamu, nijak neproblematizují, ale vykládají to jako nutnost, i kdyţ tak své čtenáře, 

stejně jako mainstream, prodávají jako komoditu inzerentům. 
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I zde se ukazuje, ţe pokud by se analyzované deníky pouze poměřily oproti a 

priori definovaným atributům alternativních médií, některé klasické definice by 

nesplňovaly. Pokud se však budeme jako například Kenix (2009) na současné mediální 

prostředí dívat jako na konvergující mediální spektrum, můţeme oba deníky zařadit 

velmi blízko k alternativnímu okraji spektra, protoţe naplňují důleţité a ţádoucí atributy 

alternativních médií. Zároveň se však spoléhají i na praktiky, které jsou běţně 

přisuzovány mainstreamu.  

 

 

 

 

 

Summary 

Analyzed dailies Britské listy and Deník Referendum, like other contemporary 

alternative media, have a hybrid structure of public institutions. Both media present 

themselves as independent of the economic and political pressures and they perceive 

thein role as public media. Besides their independence they emphasize the quality and 

consistency of offered analyzes and commentaries. They also see themselves in 

opposition to the mainstream, which is owned by oligarchs and indebted to political 

parties and advertisers. 

 

But their independence is relativized by their readers and contributing authors, 

especially in the case of reporting on the situation in Ukraine and Russia. Analyzed 

periodicals are accused of the same bias and one-sidedness, for what they criticize the 

mainstream media. 

 

Both dailies also highlighted the openness of discussion. Although they have a 

certain level of professional background, they also use a form of open publishing. 

Readers can participate in the functioning of journals, but both dailies set limits to their 

possibilities. 
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Although both media have ambitions to be an alternative mainstream media and 

they wish to create a broader counter-audience, as well as many other alternative media 

projects they have a problem with achieving broader influence in society. 

 

Analysis shows that if analyzed diaries would be compared to a priori defined 

attributes of the alternative media, they would not complied some classic definitions. 

However, if we like Kenix (2009) view the current media environment as a converging 

media spectrum, both journals would be placed very close to the alternative end of the 

spectrum, because they fulfilled an important and desirable attributes of alternative 

media. But at the same time they are relying on practices that are commonly attributed 

to the mainstream. 
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Datum Název článku Autor 

Počet 

znaků 

Dopr. 

materiál Autorství Zdroj 

2.2.2015 

Strelkovovo 

nacionalistické 

hnutí… x 2 354 video převzatý 

na 

konci 

  

Uvedení na pravou 

míru… Karel Dolejší 5 081 video vlastní 

v 

textu 

  

Je reálné, ţe 

Rusko… Daniel Veselý 4 125 x vlastní 

v 

textu 

  

Jak TGM mluvil 

anglicky x 477 video převzatý x 

  

Jedno z ruských 

letadel… x 2 401 x převzatý 

na 

konci 

  

Devalvace, tedy 

kdyţ chudí… 

Tomáš 

Vohryzka 6 840 x vlastní x 

  

Studie vyvrací 

mýtus… x 2 433 x převzatý 

na 

konci 

  

Ukrajinští 

separatisté… x 426 x převzatý 

na 

konci 

  

Američané se 

obávají, ţe … x 3 354 x převzatý 

na 

konci 

  

Spojené státy kvůli 

ofenzívě… x 5 425 x převzatý 

na 

konci 
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Datum Název článku Autor 

Počet 

znaků 

Dopr. 

materiál Autorství Zdroj 

2.2.2015 

Strelkovovo 

nacionalistické 

hnutí… x 2 354 video převzatý 

na 

konci 

  

Uvedení na pravou 

míru… Karel Dolejší 5 081 video vlastní 

v 

textu 

  

Je reálné, ţe 

Rusko… Daniel Veselý 4 125 x vlastní 

v 

textu 

  

Jak TGM mluvil 

anglicky x 477 video převzatý x 

  

Jedno z ruských 

letadel… x 2 401 x převzatý 

na 

konci 

  

Devalvace, tedy 

kdyţ chudí… 

Tomáš 

Vohryzka 6 840 x vlastní x 

  

Studie vyvrací 

mýtus… x 2 433 x převzatý 

na 

konci 

  

Ukrajinští 

separatisté… x 426 x převzatý 

na 

konci 

  

Američané se 

obávají, ţe … x 3 354 x převzatý 

na 

konci 

  

Spojené státy kvůli 

ofenzívě… x 5 425 x převzatý 

na 

konci 
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Příloha č. 3: Ukázka z programu Open Refine 

 

 

Příloha č. 4: Počet článků od jednotlivých autorů BL  

Počet autorů Počet článků 

1 597 1 článek 

452 10 a více článků 

242 20 a více článků 

62 100 a více článků 

5 Nad 1 000 článků 

 

Příloha č. 5: 10 nejaktivnější autorů BL za dobu existence 

Jméno autora Počet článků 

Štěpán Kotrba 2 507 

Jan Čulík 2 503 

Karel Dolejší 1 989 

Boris Cvek 1 367 

Michael Marčák 1 036 

Bohumil Kartous 802 

Uwe Ladwig 702 

Daniel Veselý 627 

Miloš Dokulil 605 

Ladislav Ţák 457 
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Příloha č. 6: Návštěvnost Britských listů dle Netmonitoru 

Měsíc Reální uţivatelé Zobrazení stránky Návštěvy 

Leden 84 513 1 797 214 667 803 

Únor 77 821 1 591 233 611 071 

Březen 71 464 1 537 279 585 035 

Duben 62 776 1 369 855 502 942 

Květen 66 811 1 369 794 508 464   

Červen 72 194 1 120 136 442 115  

 

Příloha č. 7: Reální uţivatelé zpravodajských serverů v lednu 2015 

Zpravodajský web Reální uţivatelé 

Novinky/zpravodajství 3 905 369 

Idnes zprávy 2 071 972 

Lidovky/zpravodajství 710 909 

Parlamentní listy 579 825 

Echo24 198 909 

A2larm 48 467 

Literárky 40 128 

 

Příloha č. 8: Zveřejněné údaje o finanční situaci BL 

Měsíc Přispělo 

čtenářů 

Částka Dobrovolné 

předplatné 

Příjem z 

reklamy 

Leden 374 53 045 Kč 3 676 Kč 20 800 Kč 

Únor 198 48 585 Kč 3 295 Kč 15 432 Kč 

Březen 199 45 940 Kč - - 

Duben 155 41 335 Kč - 36 977 Kč 

Květen 146 35 259 Kč - 23 115 Kč 

Červen - 150 565 Kč - 13 996 Kč 
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Příloha č. 9: Počet článků publikovaných v BL dle měsíců 

Měsíc Počet článků Počet citací Guardianu 

Leden 290 56 (20 %) 

Únor 320 97 (30 %) 

Březen 333 70 (21 %) 

Duben 285 54 (19 %) 

Květen 318 95 (30 %) 

Červen 363 72 (20 %) 

 

Příloha č. 10: Nejaktivnější autoři BL ve sledovaném období 

Jméno autora Počet článků 

Karel Dolejší 160 

Bohumil Kartous 84 

Jan Čulík 64 

Daniel Veselý 48 

Boris Cvek 44 

Miloš Dokulil 29 

Milan Mundier 22 

Ilona Švihlíková 11 

Josef Broţ 7 

Štěpán Steiger 7 

 

Příloha č. 11: Počet štítků u článků BL 

Počet článků Počet štítků 

1 168 (61 %) 1 

506 (27 %) 2 

181 (10%) 3 

42 (2 %) 4 a více 
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Příloha č. 12: 20 nejčastějších tematických štítků v BL 

Štítek Počet 

štítků 

Počet štítků 

na 1. místě 

Štítek 

samostatně 

Nejčastější společné štítky 

Ukrajina 273 223 (82 %) 145 (53 %) Rusko, EU 

Rusko 261 112 (43 %) 81 (31 %) Ukrajina, EU 

EU 154 150 (97 %) 17 (11 %) Řecko, Finanční krize, Ukrajina, 

Rusko 

VB 126 101 (80 %) 46 (37 %) Skotsko, EU 

Řecko 101 29 (29 %) 28 (28 %) EU 

Imigrace 88 62 (70 %) 52 (59 %) Rasismus, Islamofobie 

Islamofobie 87 36 (41 %) 35 (40 %) Rasismus, Sdělovací prostředky 

ČR 77 54 (70 %) 45 (58 %) Ekonomika, Identita 

Sdělovací 

prostředky 

76 75 (99 %) 24 (32 %) Svoboda slova, Islamofobie 

Rasismus 70 61 (87 %) 17 (24 %) Islamofobie, Imigrace 

Školství 66 39 (97 %) 28 (42 %) Zeman ve funkci 

Německo 65 34 (52 %) 9 (14 %) Řecko, EU, Ukrajina 

Finanční 

krize 

61 16 (41 %) 9 (15 %) EU, Rusko 

Teroristi 59 29 (49 %) 15 (25 %) Francie, Charlie Hebdo 

USA 56 16 (29 %) 12 (21 %) Rusko, Blízký východ 

Blízký 

východ 

48 46 (96 %) 29 (60 %) USA 

Francie 47 41 (87 %) 17 (36 %) Teroristi, Charlie Hebdo 

Irán 41 34 (83 %) 13 (32 %) Obama 

Skotsko 41 7 (17 %) 6 (15 %) VB 

E. Snowden 40 34 (83 %) 34 (85 %) Německo 
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Příloha č. 13: Propojenost témat v BL 

Štítek Společný 

štítek 

Počet 

článků 

Společný 

štítek 

Počet 

článků 

Společný 

štítek 

Počet 

článků 

Ukrajina Rusko 136 EU 17 NATO 8 

Rusko EU 19 VB 18 Vraţda B. 

N. 

14 

EU Řecko 81 Finanční 

krize 

50 - - 

VB Skotsko 29 EU 16 Ukrajina 6 

Řecko Německo 15 Finanční 

krize 

6 - - 

Imigrace Rasismus 24 Islamofobie 7 EU 6 

Islamofobie Rasismus 35 Sděl. 

prostředky 

12 Charlie 

Hebdo 

5 

ČR Identita 3 - - - - 

Sděl. 

prostředky 

Svoboda 

slova 

12 Rasismus 5 VB 5 

Rasismus Stereotypy 15 Afrika 4 - - 

Školství Zeman 5 - - - - 

Německo EU 13 Ukrajina 9 Finanční 

krize 

3 

Teroristi Charlie 

Hebdo 

11 Francie 31 - - 

Blízký 

východ 

USA 7 Zeman 3 Írán 2 

Francie Charlie 

Hebdo 

15 Islamofobie 7 - - 

Írán Obama 14 Jemen 3 - - 
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Příloha č. 14: Návštěvnost DR dle Netmonitoru 

Měsíc Reální uţivatelé Zobrazení stránky Návštěvy 

Leden 76 087 457 755 241 036 

Únor 52 461 351 226 170 633 

Březen 32 420 309 312 134 183 

Duben 32 154 283 401 122 937 

Květen 31 102 265 072 118 104  

Červen 52 686 290 792 138 474  

 

Příloha č. 15: Počet článků DR dle jednotlivých rubrik 

Rubrika Počet článků 

Domov 820 (69 %) 

Svět 285 (24 %) 

Názory 25 (2 %) 

Víkend 25 (2 %) 

Umění 24 (2 %)   

Homepage 17 (1 %) 

 

Příloha č. 16: Počet článků DR dle jednotlivých ţánrů 

Ţánr Počet článků 

Zpráva 365 (31 %)  

Sloupek 347 (29 %)  

Komentář 334 (28 %)  

Analýza 25 (2 %)  

Reportáţ 23 (2 %) 

Dopis ze Slovenska 23 (2 %) 

Rozhovor 18 (2 %) 

Fotogalerie 13 (1 %) 

Esej 9 (1 %) 

Glosa 8 (1 %) 

Ostatní 31 (3 %) 
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Příloha č. 17: Autoři zpravodajských článků DR 

Autor zprávy Počet článků 

vd (Vratislav Dostál) 173 

pjed (Petr Jedlička) 67 

rk (Radek Kubala) 47 

red (Redakce DR) 34 

jb (Jaroslav Bican) 24 

zv (Zuzana Vlasatá) 8 

jp (Jakub Patočka) 6 

ac (Andrea Cerqueirová) 4 

jg (Jan Gruber) 4 

 

Příloha č. 18: Nejaktivnější autoři DR ve sledovaném období 

Jméno autora Počet článků 

Filip Outrata 26 

Jakub Patočka 26 

Jiří Dolejš 26 

Jiří Paroubek 26 

Zuzana Vlasatá 25 

Lukáš Jelínek 24 

Ivana Recmanová 23 

Ivan Štampach 20 

Saša Uhlová 20 

Patrik Eichler 19 
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Příloha č. 19: 20 nejčastějších tematických štítků DR  

Štítek Počet štítků 

Politická kultura 190 

ČSSD 103 

Babiš 99 

Vláda 92 

Média 86 

Islám 82 

Koalice ČSSD 80 

ANO 79 

Obchod 77 

Politika 77 

Perspektivy levice 73 

Evropa a my 68 

USA 58 

Občanská společnost 55 

Charlie Hebdo 49 

Právo a soudy 48 

EU 47 

Kultura 47 

Náboţenství 47 

Romové 44 
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