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Anotace (abstrakt) 

Bakalářská práce pojednává o možné manipulaci v českém mediálním prostředí 

v souvislosti s českým vicepremiérem Andrejem Babišem, který vlastní největší mediální 

skupinu Mafra. První část práce vysvětluje teoretická východiska zkoumaného jevu  

a teorii informace a manipulace. Druhá část práce mapuje jednotlivé zkoumané deníky  

a jejich případné etické kodexy či samotného Andreje Babiše a společnost Mafra. 

Poslední výzkumná část již kvalitativně analyzuje jednotlivé deníky za rok 2015  

a zkoumá jejich vzájemné rozdíly či podobnosti.  

 

Abstract 

This bachelor thesis discusses about possible manipulation in the Czech media 

background in connection with the Finance Minister of the Czech Republic Andrej Babiš, 

who also owns the largest media group Mafra. The first part of the text explains theoretical 

basis of examined phenomenon, information theory and manipulation theory. The second 

part focuses on the examined dailies and their ethic codes or Andrej Babiš and his media 

group Mafra itself. The last part of the thesis qualitatively analyzes individual dailies in 

2015 and examines mutual differences and similarities. 
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Úvod 

Životní styl dnešní doby je velmi náročný. Pokud chce člověk zůstat v dění, musí se 

pomalu přizpůsobit rychlosti světla. Celkový spěch dnešního globalizovaného světa 

člověku nahání neustálý pocit, že veškeré informace, které právě vstřebal, jsou již staré  

a jejich následný vývoj již naprosto změnil směr. Člověku pak nezbyde mnoho času na 

to, aby vůbec dokázal jednotlivé informace rozlišit dle důležitosti, natož aby přemýšlel, 

zda jsou vůbec pravdivé. 

Se stejným problémem se střetáváme i v mediálním prostředí. Ne nadarmo se říká, že 

média jsou chápána jako nositel kultury, tvůrce hodnot a vkusu doby. Vlivu médií se dnes 

jen málokdo ubrání, proto je důležité zajistit maximálně možnou pravdivost sdílených 

informací, zejména ve zpravodajství. Avšak můžeme toto tvrzení brát jako samozřejmé? 

A je vůbec možné splnit požadavky na určitou objektivitu a pravdivost sdílených 

informací, když některá média vlastní politicky aktivní jedinci? 

Cílem práce je zhodnotit, zda v současném mediálním prostředí nedochází k možné 

manipulaci. Celé téma je navázáno na případ Andreje Babiše, který je na jedné straně 

vysoce postavený politik a předseda hnutí ANO, na druhé straně je vlastníkem největší 

české mediální skupiny Mafra. Pro možné odhalení manipulace byla vybrána metoda 

kvalitativní obsahové analýzy, která se zaměří na vybrané celostátní deníky. Mezi 

vybranými deníky je právě jeden, který spadá pod mediální skupinu Mafra, Mladá fronta 

DNES. Ostatní deníky, list Právo a Hospodářské noviny, jsou použity pro srovnání.  

Úvodní kapitola je zaměřena na teoretické ukotvení práce. Zde je prioritním záměrem 

jednoznačné ukotvení a definice základních pojmů, k nimž patří termíny informace, 

manipulace, média či zpravodajství. Podkapitolou práce je i definice účinků medií. Celá 

teoretická část má za cíl vysvětlit jednotlivé důležité pojmy a navázat je na další části 

práce.  

Druhá kapitola má spíše analytický charakter. Je zaměřena na rozbor jednotlivých 

zkoumaných deníků z hlediska orientace, historie, vlastnické struktury či podílu na trhu. 

Pro potřeby práce je nutné definovat i novinářskou etiku a zanalyzovat jednotlivé etické 

kodexy, ke kterým se příslušné redakce hlásí. Podkapitolu práce tvoří i část o samotném 
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Andreji Babišovi a o společnosti Mafra. Celá kapitola má návaznost na výzkumnou část, 

která následuje v posledním oddílu. 

Poslední kapitola je zaměřena na výzkum. Jako metoda výzkumu byla vybrána 

kvalitativní obsahová analýza, která bude aplikována na celý rok 2015. Vybrány budou 

pouze články, jejichž hlavním tématem je Andrej Babiš a jeho činnost. Po průběžné 

analýze jednotlivých článků jsem se rozhodla odklonit od původních tezí a do výzkumu 

zahrnout všechny novinové sekce, tedy i názorovou a publicistickou. Důvodem pro 

zařazení názorové a publicistické sekce do výzkumu je samotný Andrej Babiš. Jelikož se 

jedná o kontroverzní postavu v české společnosti, bude jistě zajímavé zjistit, jaké 

publicistické články jsou o Andreji Babišovi vydávány ve zkoumaných denících a zda 

dochází k odklonu mezi Mladou frontou DNES a deníky Právo či Hospodářské noviny.  

Vzhledem ke změně v rozsahu výzkumu je třeba poupravit i samotný název práce. Nový 

název práce již nezahrnuje omezení na zpravodajské články, nýbrž mapuje veškeré 

články, jejichž hlavním tématem je Andrej Babiš.  

Pro práci byly využity dva druhy pramenů. Ke zpracování teoretické a analytické části 

byly využity převážně sekundární zdroje, zejména monografie. V teoretické části jsem 

vycházela především z knihy Denise McQuaila Úvod do teorie masové komunikace1 či 

z díla autorů Macieje Iłowieckiho a Tadeusze Zasępi Moc a nemoc médií2. Pro 

analytickou část byla ve velké míře využita kniha Barbory Osvaldové Zpravodajství  

v médiích3 a i řada elektronických pramenů jednotlivých zkoumaných deníků. Ve 

výzkumné části byly zpracovány zejména primární zdroje, tedy konkrétní články 

zkoumaných deníků v příslušném období. 

 

 

                                                 
1 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 
2 IŁOWIECKI, Maciej, ZASĘPA, Tadeusz. Moc a nemoc médií. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 2003. 
3 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 
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1. Teoretická část 

1.1. Definice základních pojmů 

Z teoretického hlediska si je třeba hned na začátku práce definovat základní pojmy, které 

budeme využívat po dobu celého výzkumu. Náš výzkum je postaven na analýze 

manipulace v českých médiích, tudíž je třeba vysvětlit několik základních elementů, bez 

nichž by k žádné manipulaci prostřednictvím médií ani nemohlo dojít. Právo na pravdivé 

informace je v moderních úvahách o standardech fungování demokratické společnosti 

označováno za neméně důležité než principy svobody a různorodosti.4 

 

1.1.1. Informace  

Proces šíření informací byl zaznamenán již v prvopočátku lidské existence. Díky procesu 

získávání a sdělování informací byli lidé již v pravěku schopni úspěšně komunikovat. 

K takovému procesu docházelo především pomocí jednoduchých signálů, které si lidé ve 

své komunitě osvojili. K těmto signálům patřily především různé zvuky, gesta, posunky 

či jednoduché kresby. S rozvojem doby a lidského umu se jednotlivé sdělovací techniky 

vylepšovaly. V dnešní době již můžeme využívat několik komunikačních prostředků, 

které nám napomáhají sdělovat informace. Dle Musila pak samotný termín informace 

znamená „každý obsah procesu komunikace“5. Denis McQuail například považuje za 

výstižnější definovat informaci jako „sdělovaný „údaj“, který umožňuje (nebo může 

umožnit) rozlišení v určité sféře skutečnosti a tím „snížit nejistotu“ příjemce“.6 

Význam pojmu má velice široký záběr, jelikož za informaci považujeme každou zprávu, 

komentář, časový údaj, umělecké dílo či například píseň. Zmíněné příklady lze vyjádřit 

jednoduchou definicí teorie informace, podle které je informace definována jako 

schopnost redukce neurčitosti poznání. Samotnou jistotu poznání jde pak například 

spočítat pomocí pravděpodobnosti či pomocí měření informační hodnoty. Tato hodnota 

je měřitelná matematicky či různými analýzami textu.7  

                                                 
4 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, str. 210. 
5 MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010, str. 12. 
6 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, str. 565. 
7 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, str. 361 – 364. 
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Jednotlivé informace můžeme dělit podle několika druhů: 

- trvale platné, časové, omezené, 

- původní, 

- veřejné a neveřejné, 

- opakované a jednorázové atd.8 

Podle těchto zmíněných druhů můžeme jednoduše odlišit pole působnosti získaných 

informací. Musíme si uvědomit, že postupným vývojem komunikace a společnosti se 

informace staly klíčovým zbožím. Na samotném počátku, kdy informace nabyly hodnot 

důležitých tržních statků, si lidé neuvědomovali, jaký vliv jednotlivá sdělení mohou mít. 

Postupem času se však informace začaly šířit takovou rychlostí, že se v nich člověk již 

nedokázal orientovat a jednoduše se jimi nechal ovlivnit. Díky kvantitě a síle se informace 

staly prostředkem pro získání bohatství, což způsobilo snahu jednotlivé informace 

kontrolovat a ovlivňovat. Informace tedy z pouhého zdroje nabyly takového významu, že 

v rozhodující míře ovlivňují život nejen člověka, ale i celé společnosti.9 

1.1.2. Teorie manipulace 

V knize Davea Lakhaniho je manipulace definována jako „důmyslné až vychytralé 

usměrňování, ponejvíce pro vlastní prospěch“.10 Ať už se jedná o manipulaci pozitivní, 

či negativní, v konečném důsledku budou veškerá jednání ku prospěchu pouze iniciátoru 

manipulace. Manipulovat lze v podstatě v každé komunikační situaci. Jakékoliv takové 

účelové manipulování je zaměřeno na osobu, skupinu či určitou masu lidí, jejichž 

ovlivňováním manipulátor dosahuje svých osobních cílů a zájmů. V takovém počínání se 

rovněž často vyskytuje určitý klam či zatajování logických a faktických důkazů. 

Důvodem je racionalita uvažujících, kterou chce manipulátor ovlivnit. Logicky totiž 

vyplývá, že pokud předložíte pro manipulátora nevýhodná fakta či na ně poukážete, tak 

předmět manipulace (osoba, skupina, masa) může dospět k rozhodnutí nepříznivému pro 

manipulátora. Pro podporu manipulace mohou být také stanoveny určité podmínky či 

pravidla, jež průběh jednání kontrolují.11 

                                                 
8 MLEZIVA, Emil. Diktatura informací: jak s námi informace manipulují. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, str. 22. 
9 MLEZIVA, Emil. Diktatura informací: jak s námi informace manipulují. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, str. 27. 
10 LAKHANI, Dave. Persuasion: the art of getting what you want. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008, str. 21. 
11 LAKHANI, Dave. Persuasion: the art of getting what you want. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2008,  

str. 21 – 27. 
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Důležitým prostředkem manipulace jsou média, jelikož mají významný dopad na celou 

společnost i jednotlivce. Média mají schopnost manipulovat s chováním spotřebitele, 

ovlivňovat jeho názory či jen kontrolovat informace, které jsou předmětem mediálního 

obsahu. V dnešní době je právě manipulace nejrozšířenějším masmediálním nástrojem 

zájmových skupin, které touží získat moc.12 Manipulace je v mediálním prostředí 

poměrně neužívaný termín, jelikož je spojován s určitým nátlakem či násilím. Je tedy 

třeba si uvědomit, že hranice mezi mediální manipulací, přesvědčováním a nátlakem se 

dosti překrývají. K metodám manipulace společnosti můžeme zařadit: 

- nastolování témat neboli agenda setting, 

- spirála mlčení, 

- efekt třetí osoby, 

- efekt skryté persvaze, 

- realita dvojitého dna.13 

Slovní spojení agenda setting v překladu znamená denní pořádek neboli umístění 

informací v denním pořádku. V České republice se však nejvíce využívá pojem 

„nastolování agendy“. Přesná definice pojmu agenda je dle Dearinga a Rogerse „sada 

veřejných problémů, které jsou komunikovány jako hierarchicky uspořádané dle 

důležitosti v určitém časovém bodě“. Tento pojem se především věnuje vztahu masových 

médií, politického aparátu a veřejnosti.14 Selekce jednotlivých témat je přirozená, jelikož 

média nemohou zveřejňovat všechny informace. Na druhou stranu výzkumy ukázaly, že 

„informace, věci, ideje, události, kterým masmédia věnují nejvíce pozornosti, se změní na 

takové, které nejvíce veřejnost zajímají“.15 

Systém prezentace jednotlivých informací by měl splňovat kritéria pravdivosti, 

objektivnosti, nestrannosti a vyváženosti, čímž se většina mediální producentů neřídí. 

V takovém případě dochází k usměrňování pozornosti veřejnosti.16 

                                                 
12 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální komunikace]. 

Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, str. 151 – 154. 
13 IŁOWIECKI, Maciej, ZASĘPA, Tadeusz. Moc a nemoc médií. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 2003, str. 36. 
14 Na schopnost médií nastolovat agendu témat ve veřejném mínění upozorňovali již ve 20. letech 20. století Walter 

Lippman a Robert Ezra Park, samotný pojem poprvé použil  roku 1972 od Maxwella McComba a Donalda Shawa. 

(KALVAS, František. Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu. 

1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, str. 7.). 
15 IŁOWIECKI, Maciej, ZASĘPA, Tadeusz. Moc a nemoc médií. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 2003, str. 37. 
16 KALVAS, František. Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a 

genderu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, str. 13 – 20. 
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Další metodou ovlivňování jedinců ve společnosti je tzv. spirála mlčení. Tento koncept 

pochází od německé socioložky Elizabeth Noelle-Neumann a znamená tendenci 

jednotlivce uznávat názor většiny. Pokud je vlastní názor člověka v rozporu s domnělým 

anebo skutečným názorem většiny, raději se zdrží jakékoli debaty. Tato prohlubující se 

izolovanost a pocit „menšiny“ je nakonec dovede ke změně vlastního názoru a ztotožní 

se s názorem většiny. Dle Iloweckiho a Zasepy masmédia tento koncept silně využívají  

a názory, které průzkumy veřejného mínění vyhodnotí za většinové, „propagují všemi 

možnými prostředky“.17 

Metoda nazvaná efekt třetí osoby využívá slabosti lidského charakteru. V podstatě se 

jedná o záměrné zveličení vlivu masových médií na společnost navzdory osobnímu 

odmítnutí takové manipulace. Efekt třetí osoby je v podstatě pojmenován podle 

přesvědčení jednotlivců, že ovlivněn nebudu „já“ ani „ty“, ale „oni“, neboli třetí osoba. 

Poprvé tuto teorii představil sociolog W. Phillip Davison v roce 1983 a rozpracoval ji na 

základě čtyř politických experimentů.18 

Za nejnebezpečnější metodu je považována skrytá persvaze. Její nebezpečí tkví 

v poměrně složité rozpoznatelnosti ze strany laické veřejnosti. Za takovým skrytým 

ovlivňováním a přesvědčováním je například skrytá snaha zájmových skupin tvrdit  

a propagovat určitou vlastní pravdu jako pravdu jedinou a jednoznačnou.19 

1.2. Média 

Samotné slovo média pochází z latinského slova „medium“, což v překladu znamená 

„uprostřed“. Úlohou médií je být prostředkem či zprostředkovatelem. Z vědeckého 

hlediska existuje několik velice obsáhlých definic médií, avšak v denní praxi je tento 

pojem užíván jako komplexní výraz pro různé technické a komunikační nástroje, které 

lidem slouží k šíření určitých sdělení.20 I pokud se budeme zaměřovat jen na komunikační 

média, zjistíme, že takových nositelů a zprostředkovatelů je obrovské množství.  

                                                 
17 IŁOWIECKI, Maciej, ZASĘPA, Tadeusz. Moc a nemoc médií. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 2003, str. 39 – 40. 
18 DAVISON, W. P. 1983. „The Third-Person Effect in Communication.“ The Public Opinion Quarterly,  

Vol. 47(1): 1 – 15. 
19 IŁOWIECKI, Maciej, ZASĘPA, Tadeusz. Moc a nemoc médií. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 2003, str. 41 – 43. 
20 SCHELLMAN, Bernhard. Média: základní pojmy, návrhy, výroba. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 

str. 10 – 12. 
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Za primární médium se v komunikační oblasti považuje jazyk, což naznačuje fakt, že 

bez verbálních a neverbálních kódů se komunikace neobejde v žádné situaci. Jelikož 

jazyk a neverbální kódy slouží pouze pro komunikaci v situacích vizuálního a auditivního 

dosahu, lidstvo si vytvořilo a nadále vytváří různé prostředky, které představují funkci 

technické podpory komunikace. Označujeme je jako sekundární média. Avšak ta mají 

také svá omezení, jelikož podporují pouze interpersonální úroveň komunikace. Pro 

potřeby celospolečenského spojení byla vyvinuta terciární média, často nazývána 

masová. Vývoj posledních let však zaznamenal další inovaci v komunikačním procesu. 

Síťové propojení, telekomunikační přenos a digitalizace dat přispěla k rozšíření 

klasifikačních úrovní o tzv. kvartární či síťová média.21  

Pro potřeby práce budeme pracovat zejména s médii terciárními a v menší míře  

i kvartárními. 

 

1.2.1. Rozdělení médií 

Pojem masová média pochází z anglického „mass media“ a jedná se o hromadné 

sdělovací prostředky, které dokáží jednotlivé informace ve velkém množství distribuovat 

ve formě sdělení. V odborné literatuře narazíme na různé typologie médií. Velmi časté je 

také rozdělení na média klasická a elektronická. Ke klasickým médiím řadíme knihy, 

denní tisk, časopisy atd. Za elektronická média můžeme považovat veškeré komunikační 

zprostředkovatele moderní doby. Lze sem tedy řadit rozhlas, televizi, rádio, mobilní 

telefon či internet.22  

Klasická tištěná média můžeme dále dělit dle periodicity (deníky, týdeníky atd.), dle 

cílové skupiny (ženy, muži, sportovní fanoušci atd.) či obsahu. Do klasifikace dle obsahu 

můžeme zařadit média poskytující obecné zpravodajství a publicistiku, dále média 

specifická a odborná. Média obecného zpravodajství a publicistiky jsou deníky, politické 

časopisy zaměřené na publicistiku a zpravodajství nebo obecné zpravodajské rozhlasové 

a televizní stanice. Pod pojmem odborná média rozumíme ta, která se specializují jen na 

určitá témata a podávají o nich velmi podrobné a obšírné informace. Posledním pojmem 

                                                 
21 JEŽEK, Vlastimil, JIRÁK, Jan. Média a my. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2014, str. 8 – 14. 
22 DEFLEUR, Melvin, BALL-ROKEACH, Sandra. Teorie masové komunikace. 5. vyd. Praha: Karolinum 1996,  

str. 21 – 40. 
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jsou média specifická, která se vyznačují zaměřením na určitou specifickou skupinu 

osob.23  

Dále můžeme dělit média podle místního rozsahu na celostátní, regionální a lokální. 

Velice důležité je také média rozlišovat z hlediska způsobu financování, tedy zda se jedná 

o veřejné či soukromé médium. K podobnému členění dochází i v případě elektronických 

médií. Rozhlasová a televizní vysílání ještě dělíme na vysílání soukromé (tedy na základě 

licence) nebo veřejné služby (opírající se o zvláštní zákony). S tím se pojí i dělení 

z hlediska dosahu vysílání.24 

1.2.2. Účinky médií 

Masová komunikace je v obecném hledisku založena na předpokladu, že média mohou 

ve větší či menší míře ovlivňovat společnost. Avšak shodu v názorech jednotlivých 

odborníků na tom, jakou povahu přesný rozsah takové ovlivnění má, bychom hledali 

velice obtížně. Každodenní zkušenost nám názorně ukazuje, jak jsou média schopna 

ovlivnit náš úsudek. Kupříkladu se oblékáme podle předpovědi počasí nebo nakupujeme 

dle slev v reklamách. Zkrátka informace podané médii pokládáme ve větší či menší míře 

jako pravdivé. Již množstvím peněz, které jsou obchodníci ochotni vložit do reklamy  

v médiích, nám dávají jasně najevo svou víru ve schopnosti médií ovlivnit lidskou 

společnost a dosáhnout zamýšlených účinků. Jednotlivé teorie výzkumu mediálních 

účinků můžeme částečně rozebrat z historického hlediska na čtyři fáze.  

První fáze sahá do třicátých let minulého století, kdy byla média vnímána jako všemocná. 

Lidé měli být schopni měnit své životní návyky a postoje jen díky významné popularitě 

tisku. Tyto názory však nebyly založeny na vědeckých základech, ale pouze na 

pozorování narůstající popularity tisku a nových médií (v této době se jednalo o film  

a rozhlas). Zneužívání médií ve službách diktátorských a komunistických režimů  

a válečných propagandistů však potvrzovalo to, čemu lidé v Evropě již dávno věřili, že 

média mohou být velmi mocná.25 

Druhá fáze trvala v podstatě až do počátku šedesátých let. V této době vznikla řada studií 

zabývajících se účinky různých typů obsahů a médií. Postupem času se teorie i jednotlivé 

                                                 
23 BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, str. 15 – 16. 
24 JEŽEK, Vlastimil, JIRÁK, Jan. Média a my. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2014, str. 16 – 17. 
25 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, str. 470. 
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metody výzkumů měnily a vyvíjely. Vědci začali rozlišovat jednotlivé typy účinků, 

například dle sociálních a psychologických charakteristik či dle typu motivů vedoucích 

k tomu, že příjemce médií jim věnuje pozornost. Vlivem úporného zkoumání mediálních 

účinků tato éra vrcholí studií Josepha Klappera publikovanou v roce 1960, který přišel 

s názorem, že: „masová komunikace obyčejně neslouží jako nezbytná ani dostatečná 

příčina účinků na publikum, ale funguje v tomto procesu spíše jako soubor 

zprostředkujících činitelů“.26  

Nedlouho poté, co byl minimální účinek médií na člověka brán jako všeobecně platný, se 

vynořilo množství badatelů, kteří začali nadále zkoumat, zda bylo zjištěno opravdu vše. 

Zkrátka začali znovu bádat, zda média opravdu nedisponují významnými sociálními 

účinky a nejsou nástrojem pro uplatňování sociální a politické moci. Mnoho badatelů tedy 

začalo zastávat názor, že teorie účinků byla zkoumána pouze z pohledu krátkodobých 

účinků na jednotlivce. Významnou příčinou váhání, zda je teorie „nulového účinku“ 

správná, byl nástup televize. V třetí fázi teorie výzkumu účinků se znovu začaly hledat 

potenciální vlivy médií. V této době se výzkumné teorie začaly zajímat o samotný obsah 

médií, tedy jakým způsobem zpracovávají a formují informace, než jsou předány publiku. 

Vlivným výzkumem této fáze byl koncept Elizabeth Noelle-Neumann, která zastávala 

teorii mocných masových médií.27 

Ve čtvrté fázi na konci sedmdesátých let došlo k obratu pozornosti. Výzkumy se začaly 

převážně zajímat o mediální texty, publikum a samotné mediální organizace. Dle čtvrté 

teorie mají média nejvýznamnější vliv na konstruování významů a jejich systematické 

předkládání publiku. Dochází k členění účinků do dvou hlavních bodů. Za prvé, že média 

v podstatě rámují obraz reality, a za druhé, kdy si publikum utváří vlastní pohled na 

vnímanou realitu dle konstrukcí nabízených v médiích. Tento konstruktivistický přístup 

je velice otevřený i dřívějším teoriím.28 

1.2.3. Zpravodajství 

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole, lidé si často utváří vlastní názor na základě 

informací dostupných z mediálních obsahů. Kvůli tomu jde mediální zpravodajství ruku 

                                                 
26 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, str. 471. 
27 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, str. 472. 
28 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace, 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, str. 473 – 475. 
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v ruce s mediálními účinky. Z hlediska definičního vymezení je zpravodajství vědomá 

novinářská činnost, ale také výsledek této činnosti. Jedná se o obsahy časopisů, novin, 

televize, ale i například internetových blogů. Z žurnalistického hlediska je zpravodajství 

v podstatě informování o faktech a událostech, které novinář vyhledává, třídí a předává 

díky médiím příjemcům. V novinářském pojetí by zpravodajství mělo být přesné, 

vyvážené, nestranné, ověřené, aktuální atd.29  

Zpravodajství tedy nemá obsahovat osobní názor novináře, ale pouze předávat fakta. 

Avšak samotná reprodukce faktů přináší do zpravodajství určité úhly pohledu novináře, 

jelikož i při přesném zachycení dostupných informací, nemůže novinář zachytit vše, co 

se na daném místě událo. Zpravodajství ve svých definicích hlásá objektivitu, avšak ta je 

z hlediska utváření obsahu lidmi nemožná. Mezi poskytovateli informací a producenty 

zpravodajství především panuje konkurenční boj o čtenáře, diváky, posluchače, tudíž 

vyváženost zpráv je z hlediska zájmu společnosti relativní. Přestože zpravodajství vzniklo 

z potřeby co možná nejrychleji informovat společnost o nečekaných důležitých zprávách, 

postupem času člověk vyžadoval mnohem více, což zahrnovalo i určitý druh zábavy. 30  

Řada komunikačních teoretiků zkoumala, zda existují určitá obecně platná pravidla, dle 

kterých se jednotlivé zprávy ve zpravodajství objevují. Většina z nich se shoduje 

v určitých aspektech. Samotná zpráva má tedy větší šanci dostat se do zpravodajství, 

pokud je: 

- shoda s kulturou a organizací dané společnosti, 

- aktuální, 

- jasná a jednoznačná, 

- intenzivní, výjimečná a neočekávaná, 

- blízká ke kulturním a společenským hodnotám čtenářů, 

- důležitá pro existenci dané společnosti.31 

Zpravodajství používá určité ustálené formy, jak příjemcům získané informace sdělit. 

V posledních letech však narůstá tendence narušování této ustálené konvence, a to 

z důvodů upoutání recipienta. Míchání zpráv se zábavou či například politikou využívají 

především soukromá média. V takovém případě však základní zpravodajská kritéria 

                                                 
29 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011, str. 19.  
30 VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007, str. 14. 
31 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011, str. 19 – 20. 
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ztrácejí na své důležitosti. Zpravodajství je v posledních letech nejvíce spojováno 

zejména s technickým faktorem. Rychlý rozvoj techniky ovlivňuje podobu zpráv  

a zasahuje jak do formální, tak obsahové funkce. Technický parametr zpravodajství se 

týká především online žurnalistiky, tedy komunikaci v digitálním prostředí. Zde se silně 

liší klasický tisk od internetového zpravodajství, jelikož dochází k mnohem rychlejšímu 

utváření nových a aktuálnějších zpráv a v podstatě kontinuálně kopíruje reálné události.32  

                                                 
32 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011, str. 20 – 21. 
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2. Analytická část 

2.1. Charakteristika deníků 

Ke zmapování situace na mediálním trhu byly vybrány deníky, ze kterých budeme ve 

výzkumné části práce vycházet: Mladá fronta DNES, Právo a Hospodářské noviny. 

2.1.1. Mladá fronta DNES 

Těsně po druhé světové válce v roce 1945 vznikl nový deník Mladá fronta, což byl list 

Československého svazu mládeže. Spoluzakladatelem a prvním šéfredaktorem deníku 

byl Jaromír Hořec a to až do roku 1950. Na počátku vydavatelské práce náklad deníku 

představoval cirka 80 000 výtisku denně.33 

Postupem času se denní náklad zvyšoval, což kolem roku 1948 bylo neobvyklé vzhledem 

k neustálému nedostatku novinového papíru. List Československého svazu mládeže 

dokonce v této neblahé době zvýšil svůj týdenní rozsah z 28 na 34 stran. 34 

Deník Mladá fronta se na československé mediální scéně držel již od svého založení, 

ačkoliv se také musel přizpůsobovat vládnoucímu režimu. V období komunismu se 

Mladá fronta stala orgánem Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže, pod jehož 

záštitu patřila až do roku 1990.35 Po pádu komunismu tedy došlo k převedení deníku pod 

vydavatelství Mladá fronta. Ještě téhož roku redaktoři založili akciovou společnost MaF, 

a.s. s oznámením, že list Mladá fronta pravděpodobně přestane vycházet a nahradí jej 

nový deník Mladá fronta DNES.36 

V současnosti vydává deník mediální společnost Mafra, která se během velmi krátké doby 

stala největším mediálním koncernem v České republice. Do října roku 2013 byla 

vlastníkem mediální skupiny německá společnost Rheinish-Bergische 

                                                 
33 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, str. 233 – 234. 
34 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, str. 260. 
35 Tamtéž, str. 240. 
36 Tamtéž, str. 372. 
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Verlagsgesellschaft. Od této doby má firmu ve vlastnictví koncern Agrofert, jejímž 

jediným vlastníkem je současný ministr financí Andrej Babiš.37 

Dnešní podoba MF DNES je silně odlišena od dřívější Mladé fronty. Čtenářům se změny 

předkládaly přes řadu grafických odlišností, které se měnily postupem času, což čtenářům 

zajišťovalo vědomí kontinuity se starou Mladou frontou.38  

Dle společnosti Mafra je MF DNES „největší seriózní deník v České republice“39, což 

potvrzují i údaje z výzkumu MEDIA PROJEKT. V třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2015 

měla MF DNES v průměru 636 tisíc čtenářů denně.40 

2.1.2. Právo 

Deník Právo dříve vycházel pod názvem Rudé právo, jehož první číslo vyšlo 21. září roku 

1920. Tehdy došlo k rozkolu v redakci Práva lidu, orgánu jednotné Sociálně 

demokratické dělnické strany. Od klasického Práva lidu, které dělnictvo nazývalo Bílým 

právem, se odštěpila vzbouřenecká komunistická část. I díky tomu vznikl název Rudé 

právo. 41 

Od roku 1921 se Rudé právo stalo ústředním orgánem nově vzniklé Komunistické strany 

Československa. Šéfredaktorem Rudého práva byl poslanec dr. Bohumír Šmeral a jako 

vydavatel byl uveden František Toužil. 42 

V letech 1931–1934 a především později i v období druhé světové války byl vydán úřední 

zákaz Rudého práva a nastala doba ilegální kolportáže. Ilegální Rudé právo tedy sloužilo 

k boji proti okupantům a za národní osvobození. 43 Poslední legální číslo Rudého práva 

                                                 
37 MAFRA. Agrofert dokončil akvizici mediální skupiny Mafra. Tiskové zprávy online]. 2015 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-zpravy.asp?c=A131010_125727_mafra-tiskove-zpravy_las. 
38 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, str. 372. 
39 MAFRA. Mladá fronta DNES [online]. 2015 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-dnes.htm. 
40 MEDIAN a STEM/MARK. Media Projekt [online]. 4. 2. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/P%C5%99ehled%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20-

%20v%C3%BDstupy%20za%203_%20a%204_%20%C4%8Dtvrtlet%C3%AD%202015.pdf. 
41 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva: (1920-1960). 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 

1960, str. 29. 
42 Tamtéž, str. 29 – 30.  
43 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva: (1920-1960). 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 

1960, str. 141 – 143. 
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však končilo slovy z básně J. V. Sládka „ A vyjde zas…“, což se ukázalo jako slova 

prorocká.44 

Na konci druhé světové války začalo Rudé právo opět vycházet legálně a to s vidinou 

utváření silné socialistické společnosti. V této době se jednalo až o půl milionu výtisků 

denně.45  

Po listopadové revoluci došlo v redakci Rudého práva k přeměně, zejména z důvodů 

distancování se od předlistopadového režimu. K proměně obsahu začalo docházet již na 

začátku roku 1990, kdy bylo z hlavičky odstraněno „Proletáři všech zemí, spojte se!“. 

V této době došlo i k odstoupení Zdeňka Hořeního z postu šéfredaktora, jeho nástupcem 

byl jmenován Zdeněk Porybný. Během let 1990 a 1991 došlo také ke změně v podtitulu, 

již se nejednalo o „list KSČ“, avšak o „Nezávislý list“.46 

Ve stejné době již list jako nový titul vydávala společnost Borgis, a.s., která byla založena 

v září roku 1990. Cirka 60 % akcií této firmy vlastnil šéfredaktor tehdy ještě Rudého 

práva Zdeněk Porybný. V roce 1995 došlo k vyvrcholení posunu, kdy byl deník Rudé 

právo přejmenován na Právo.47 

Momentálně je deník Právo třetím nejčtenějším celostátním deníkem v České republice, 

což udává výzkum MEDIA PROJEKT. Průměrná čtenost je 303 000 čtenářů denně.48 

Předsedou představenstva Práva byl po dlouhá léta její většinový majitel Zdeněk 

Porybný, ten se však na konci roku 2013 vzdal svého předsednictví. Novým předsedou 

představenstva se stal Karel Walter. Zdeněk Porybný však nadále zůstává šéfredaktorem. 

Co se týče vlastnické struktury firmy, donedávna vlastnil takřka celou společnost pouze 

Zdeněk Porybný. V polovině roku 2013 však třetinový podíl společnosti Borgis získal 

                                                 
44 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva: (1920-1960). 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 

1960, str. 158. 
45 Tamtéž, str. 168. 
46 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, str. 372. 
47 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, str. 372. 
48 MEDIAN a STEM/MARK. Media Projekt [online]. 4. 2. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/P%C5%99ehled%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20-

%20v%C3%BDstupy%20za%203_%20a%204_%20%C4%8Dtvrtlet%C3%AD%202015.pdf. 
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Seznam.cz. Společnost Borgis se také podílí na přípravě internetových portálů 

Novinky.cz, Super.cz a Sport.cz.49 

2.1.3. Hospodářské noviny 

Původně začaly Hospodářské noviny vycházet jako ekonomicky orientovaný týdeník, 

který byl založen v roce 1957. V této době noviny vydávalo Vydavatelství Delta.50 Jako 

týdeník noviny vycházely až do května roku 1990, kdy jej převzala společnost Economia, 

čímž se noviny změnily na deník. Teprve v roce 1997 však začaly vycházet ve své 

plnokrevné verzi. 51  

Sama společnost Economia profiluje noviny jako deník dávající „prostor ekonomickým 

a byznysovým informacím, finančním trhům a servisu pro podnikatele“52. Noviny často 

obsahují i analýzy důležitých ekonomických a finančních událostí ze světa i České 

republiky. 

Dle výzkumu MEDIA PROJEKT jsou Hospodářské noviny sedmým nejčtenějším 

deníkem v České republice.53 Jistě je nutné zmínit, že Hospodářské noviny nejsou 

klasickým deníkem. Jsou vydávané pět dní v týdnu a jsou silně zaměřeny na ekonomiku 

a politiku. Nynějším šéfredaktorem redakce Hospodářských novin je pan Martin 

Jašminský.54 

Jediným akcionářem a vlastníkem společnosti Economia, a.s. je Zdeněk Bakala. Ve 

vedení společnosti je také členem dozorčí rady. Předsedou představenstva je Karel 

Čermák.55 

                                                 
49 MEDIAGURU. Porybný odstoupil z představenstva Borgisu [online]. 22. 1. 2014 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.mediaguru.cz/2014/01/porybny-odstoupil-po-23-letech-z-predstavenstva-borgisu/#.VwuNt_mLTIV. 
50BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbora. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. 

Praha: Grada, 2011, str. 294. 
51 ECONOMIA. O společnosti [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/. 
52 ECONOMIA. Hospodářské noviny. Produkty a služby [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/hospodarske-noviny/. 
53 MEDIAN a STEM/MARK. Media Projekt [online]. 4. 2. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/P%C5%99ehled%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20-

%20v%C3%BDstupy%20za%203_%20a%204_%20%C4%8Dtvrtlet%C3%AD%202015.pdf. 
54 ECONOMIA. Kontakty. Kontakty [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/kontakty/#redakce. 
55 KURZYCZ. Economia, a.s., Praha IČO 28191226 – Obchodní rejstřík firem [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/28191226/economia-as/. 
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2.2. Etické kodexy 

Se zaměřením na jednotlivé zkoumané deníky můžeme také zanalyzovat jednotlivé etické 

kodexy novinářů, ke kterým se deníky hlásí. Kodexy chování novinářů jsou ve světovém 

měřítku často regulovány ze strany státu a jejich dodržování je nutné, jak z hlediska 

ochrany a udržení svobody novináře, tak z hlediska práv občanů. V České republice 

neexistuje právní předpis, který by takové chování upravoval. Na druhou stranu však 

existuje jistý soubor pravidel, který vydal Syndikát novinářů České republiky v roce 

1998. Tento vypracovaný dokument s názvem Etický kodex novináře je závazný pro 

členy syndikátu a v podstatě vyzývá všechny novináře k jeho dobrovolnému 

dodržování.56 

Zmíněný etický kodex se skládá ze tří hlavních kapitol, které jsou nadále členěny na 

podkapitoly. První kapitola s názvem „Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené 

informace“57 nabádá novináře k převzetí plné odpovědnosti za pravdivost, nezkreslenost, 

včasnost a úplnost informací. Z této odpovědnosti vyplývá pro novináře několik 

povinností, z nichž si můžeme zmínit například respektování pravdy bez ohledu na 

důsledky, které s sebou takové pravdy mohou nést.58 

Druhá kapitola nese název „Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice“59  

a odkazuje na nutnou profesionalitu v novinářské praxi. Apeluje na novináře, aby nesli 

vlastní odpovědnost za veškeré své sdílené a uveřejněné materiály či aby se snažili 

vyloučit veškeré činnosti, které by mohly vést ke konfliktu zájmů.60 

Poslední kapitola se jmenuje „Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu 

médií“.61 Celá kapitola je rozdělena do deseti bodů, které se věnují požadavkům, jimiž je 

novinář povinen se řídit. Jednotlivé body pojednávají například o dodržování presumpce 

neviny v novinářské praxi, o respektování soukromých osob a jejich výpovědí či  

o vytváření námětů podněcujících k jakékoliv diskriminaci. Poslední bod kapitoly 

etického kodexu zásadně zakazuje plagiátorství.62 

                                                 
56 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011, str. 142. 
57 Tamtéž, str. 142. 
58 Tamtéž, str. 143. 
59 Tamtéž, str. 143. 
60 Tamtéž, str. 143 – 144. 
61 Tamtéž, str. 144. 
62 Tamtéž, str. 144. 
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2.2.1. Etický kodex novinářů skupiny Mafra 

Ačkoliv se etické kodexy různých vydavatelů příliš neliší od Etického kodexu novinářů 

syndikátu, je potřeba je zmínit. Kodex chování novinářů mediální skupiny Mafra je 

závazný pro všechny osoby pracující pod hlavičkou společnosti, tedy platí jak pro 

zaměstnance, tak i externisty. Jak je zmíněno již v Etickém kodexu společnosti, 

nedodržování kodexu vede k pracovněprávním následkům.63 

Celý kodex se skládá z jednadvaceti částí, které se zaměřují nejen na novinářskou práci 

ve vztahu k občanům, ale zahrnuje i obecná pravidla redakce a především hájí zájmy 

společnosti. Většina částí kodexu se týká právě společnosti Mafra, nikoli novinářské 

práce.  

Jistou změnu oproti kodexu syndikátu však novinářský kodex společnosti Mafra nese. 

Čtrnáctý bod kodexu zní: „Redaktor a fotograf může akceptovat dárky do hodnoty 500 

Kč. Pokud dar tuto výši převyšuje a není zdvořilé ho v dané situaci odmítnout, platí 

pravidlo: dar přijmout s tím, že ho redakce věnuje na charitativní účely. To je nutné dárci 

vysvětlit.“64, což je v kodexu syndikátu uvedeno jako zakázané.65  

Důležitou součástí je i tzv. Vydavatelský kodex společnosti. Strukturně je tento kodex 

rozčleněn do čtyř částí. V preambuli kodex zmiňuje strannost a nestrannost společnosti  

a vysvětluje vlastnickou strukturu firmy. Jak již víme, jediným vlastníkem a akcionářem 

je Andrej Babiš. Svým podpisem kodexu však vlastník stvrzuje, že žádné mimomediální 

aktivity vlastníka nebudou zohledněny a zmíněné informace budou čtenářům předkládány 

ve stejné míře jako o ostatních osobách. 

V části „Vlastník“ se majitel společnosti zavazuje, že nebude bránit v rozvoji společnosti 

a nebude zasahovat do prezentujících informací v jednotlivých médiích. Jako majitel se 

může prezentovat pouze v inzertním prostoru nebo v tzv. sdělení vydavatele, avšak pouze 

pod vlastním jménem. 

                                                 
63 BLOG.IDNES.CZ. Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA online]. 2014 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://redakcni.blog.idnes.cz/c/346756/Eticky-kodex-novinaru-medialni-skupiny-MAFRA.html. 
64 BLOG.IDNES.CZ. Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA [online]. 2014 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://redakcni.blog.idnes.cz/c/346756/Eticky-kodex-novinaru-medialni-skupiny-MAFRA.html. 
65 2c)Novinář má povinnost: “nepřijímat žádné hodnotné dary a výhody, které by měly souvislost s jeho novinářskou 

činností, zvláště pak z důvodu zveřejnění či zatajení nějaké informace“(Osvaldová Barbora. Zpravodajství v médiích. 

2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011, str. 144.). 
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Třetí část kodexu zahrnuje šéfredaktory a jejich plnou a bezvýhradnou odpovědnost za 

redakční obsah. Stejnou odpovědnost nese i za obsazení redakce. Taktéž se zavazují  

v tiráži všech titulů uvádět, že „vydavatelství Mafra, a.s. je součástí koncernu 

AGROFERT ovládaného Ing. Andrejem Babišem“. 

Poslední část kodexu pojednává o řešení sporů v jednotlivých redakcích. Každý spor řeší 

příslušný šéfredaktor daného titulu s předsednictvem společnosti a takový šéfredaktor má 

právo se celého zasedání představenstva účastnit.66 

2.2.2. Etický kodex vydavatelství Economia 

Kodex chování vydavatelství Economia byl schválen v říjnu roku 2011 a ještě téhož roku 

nabyl účinnosti. Z hlediska zaměstnanců společnosti je tento kodex závazný a všichni 

redaktoři titulů společnosti Economia jsou povinni veškeré stanovy kodexu dodržovat. 

V závěrečném ustanovení kodexu je také zmíněno, že porušení zásad může vést 

k rozvázání pracovní smlouvy s redaktorem.67 

Celý kodex je sestaven z preambule a osmi hlavních bodů, které se nadále dělí na 

podbody. V osmém bodu kodexu se nachází již zmíněné závazky pro redaktory. Již 

v preambuli kodexu si můžeme všimnout upozornění na konflikt zájmů. Majoritním 

akcionářem společnosti je totiž známý podnikatel Zdeněk Bakala.68 Jelikož se tedy jedná 

o ekonomicky zaměřený tisk, dochází zde k možnému konfliktu zájmů, který však etický 

kodex zmiňuje a z hlediska profesionality vydavatelství jej pokládá za neexistující. Svým 

způsobem zde však nastává podobný střet zájmů jako u společnosti Mafra a Andreje 

Babiše. 

Celý kodex společnosti je velmi propracovaný. V úvodní části se kodex věnuje 

informacím, dále je zaměřen na komerční práci listu či upozorňuje na možný konflikt 

zájmů. V takovém případě je redaktor nucen se vyhnout jakékoli angažovanosti v daném 

                                                 
66 IDNES.CZ. Vydavatelský kodex médií provozovaných společností MAFRA, a.s. [online]. 2014 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=365699. 
67 ECONOMIA. Etický kodex vydavatelství Economia [online]. 2011 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/403/1109/file/. 
68 ČT24. Bakala potvrdil koupi většinového podílu v Economii [online]. 2008 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1443339-bakala-potvrdil-koupi-vetsinoveho-podilu-v-economii. 
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tématu. Jelikož jsou Hospodářské noviny ekonomicky zaměřeným listem, je zde zmíněn 

i bod „Informování o vydavatelském trhu a o vydavateli“.69 

2.2.3. Etický kodex deníku Právo 

Deník Právo etická kodex nemá. 

2.3. Charakteristika Andreje Babiše 

Život Andreje Babiše začal v roce 1954 v rodině úspěšného úředníka. Otec Andreje byl 

velmi úspěšný, jednalo se v podstatě o průkopníka zahraničního obchodu na Slovensku. 

Díky otcově práci tedy Andrej již v útlém věku vycestoval do vzdáleného zahraničí, což 

bylo v období komunismu v Československu vzácností. Přibližně rok strávila rodina 

v Etiopii, dále se přesunula do Paříže, kde Andrej dokonce nastoupil do první třídy 

základní školy. Práce ve Francii však neměla dlouhého trvání a celá rodina se znovu 

vracela na Slovensko.70  

Matka Andreje Babiše byla velice inteligentní a studovanou ženou, její kariéra se však 

více podřídila manželově práci. Jak je Babiš citován v knize Tomáše Perglera: „Moje 

matka byla motorem rodiny a celý život bojovala za to, aby její děti uspěly“.71 

Po základní škole odstudované v Bratislavě se Andrej s celou rodinou stěhoval do 

Ženevy, kde však onemocněl a zůstal přibližně po dobu jednoho roku v nemocnici. V této 

době se zlepšuje ve francouzštině, což hraje v jeho pozdějším životě velmi důležitou roli. 

Vzhledem k nemoci stihl Andrej v Ženevě odstudovat pouze rok a opět se s rodinou vrací 

do Bratislavy. Andrej maturoval v červnu roku 1974 a ještě téhož roku nastupuje na 

Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, což bylo důležité pro jeho kariérní start.72 

Po studiu nastoupil v PZO Chemapol Bratislava, který se však krátce na to přejmenoval 

na Petrimex. Práce ho zpočátku moc nenadchla, avšak postupem času prošel několika 

funkcemi a vypracoval se až na zástupce ředitele. Zkraje 80. let se také začal politicky 

angažovat. V podniku vede organizaci SSM a v roce 1980 vstupuje do KSČ.73 

                                                 
69 ECONOMIA. Etický kodex vydavatelství Economia [online]. 2011 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/403/1109/file/. 
70 PERGLER, Tomáš. Babiš: příběh oligarchy. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, str. 7 – 10 
71 Tamtéž, str. 11 
72 Tamtéž, str. 12 – 14. 
73 Tamtéž, str. 18. 
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Další zahraniční zkušeností Andreje Babiše byla práce československého obchodního 

delegáta v Maroku, kde žil se svou rodinou více než šest let. Až na sklonku pádu 

centralizovaného hospodářství a postupné liberalizace zahraničního obchodu se Andrej 

Babiš rozhodl vrátit do Bratislavy. To se psal rok 1991.74 

První roky po převratu znamenaly pro Andreje dobu velkých příležitostí. Během let 1990 

až 1993 vzniká mnoho firem, které později stojí u zrodu Agrofertu. Ten vzniká v lednu 

roku 1993 jako společnost s ručením omezeným a jediným jednatelem firmy je Jiří 

Haspeklo. Až v polovině roku 1993 se k němu přidává samotný Babiš. Firmě se daří, již 

za druhý rok vykazuje společnost obrat 3,6 miliardy korun a forma firmy začíná být 

brzdou, tudíž se vedení přiklání ke změně na akciovou společnost.75 

Postupem času se firma rozrůstala a docházelo k přibývajícím akvizicím. Mezi ty největší 

patřila firma SKW Stickstoffwerke Piesteriz v bývalé NDR. Velkou snahu měla 

společnost o ovládnutí firmy Unipetrol, což se však nepodařilo ani v jednom ze dvou 

pokusů.76 

Momentálně koncern Agrofert sdružuje více než 250 subjektů z nejrůznějších odvětví 

ekonomiky. Pokud se zaměříme na tržby a zisky společnosti, v roce 2014 se Agrofert 

umístil na 3. místě v žebříčku CZECHTOP100. Tržby za rok 2014 dosáhli takřka 167 

miliard. Z hlediska hospodářského výsledku se společnost umístila na 4. místě se ziskem 

7,82 miliard.77 

Pokud otočíme list a zaměříme se na život Andreje Babiše na politické scéně, musíme 

jistě zmínit rok 2011, kdy Babiš poprvé naznačil, že by se mohl „politicky angažovat přes 

občanské hnutí“78. V říjnu 2011 si Babiš nechal zaregistrovat název ANO2011. V květnu 

roku 2012 již ANO2011 Andrej zaregistroval na ministerstvu vnitra jako politické hnutí 

a politická kariera Andreje Babiše se začala rozjíždět. V předčasných volbách roku 2013 

dostalo politické hnutí ANO více než milion hlasů, což bylo historickým úspěchem.79 

                                                 
74 PERGLER, Tomáš. Babiš: příběh oligarchy. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, str. 36. 
75 Tamtéž, str. 41 – 42. 
76 Tamtéž, str. 79 – 98. 
77 CZECHTOP100. Výsledky 100 nejvýznamnějších firem ČR [online]. 2015 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.czechtop100.cz/menu/aktualne/100-nejvyznmanejsich-firem-cr.html. 
78 PERGLER, Babiš: Příběh oligarchy, str. 132. 
79ANOBUDELIP. Historie ANO. O nás [online]. 2013 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: http://www.anobudelip.cz/cs/o-

nas/historie/. 
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V říjnu téhož roku byl Andrej Babiš jmenován poslancem Parlamentu České republiky  

a v lednu roku 2014 ministrem financí a místopředsedou vlády.80 

Co se týče mediální popularity Andreje Babiše, je třeba zmínit analýzu společnosti 

NEWTON Media, a. s. Tato společnost připravila pro Českou televizi přehled mediálně 

nejsledovanějších politických osobností roku 2015. Andrej Babiš se v analýze umístil na 

druhém místě hned za Milošem Zemanem. Ministr financí Andrej Babiš byl přítomen 

celkem 13 201krát v novinových i online titulcích seriózních i vybraných bulvárních 

deníků.81  

2.4. Společnost Mafra 

Důležitým dnem pro potřeby mé práce je 10. říjen roku 2013. Tohoto dne koncern 

Agrofert dokončil veškeré potřebné právní úkony a přebral vlastnictví mediální skupiny 

Mafra. K oznámení, že německá společnost Rheinish-Bergische Verlagsgesellschaft 

přistoupí na prodej mediální skupiny, došlo již v červnu téhož roku.82 Majoritní akcionář 

koncernu Agrofert Andrej Babiš se tedy stal vlastníkem několika významných médií. Již 

po akvizici firmy se v tiskové zprávě vedení zmiňuje a zdůrazňuje, že: „Koncern Agrofert 

nebude mít ve skupině Mafra žádného svého zástupce, který by jakkoli zasahoval do 

obsahu vydávaných titulů nebo ovlivňoval činnost redaktorů“.83  

Jak se již píše na webových stránkách mediální skupiny, Mafra sdružuje produkty ze 

všech oblastí mediálního trhu. Jedná se o největší mediální společnost na českém trhu. Za 

nejsilnější deník společnost považuje Mladou frontu DNES, která disponuje velmi silnou 

čtenářskou základnou. Druhým významným deníkem skupiny jsou Lidové noviny, 

jejichž strany denně přečte více než 200 tisíc čtenářů.84 

                                                 
80NASIPOLITICI.CZ. Ing. Andrej Babiš [online]. 2015 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/2803-andrej-babis. 
81 NEWTONMEDIA. Mediální politické osobnosti roku 2015. MEDIAINFO [online]. 2015 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/analyzy/medialni-politicke-osobnosti-roku-2015/detail. 
82 MAFRA. Agrofert dokončil akvizici mediální skupiny Mafra. Tiskové zprávy online]. 2015 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-zpravy.asp?c=A131010_125727_mafra-tiskove-zpravy_las. 
83 MAFRA. Agrofert dokončil akvizici mediální skupiny Mafra. Tiskové zprávy online]. 2015 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-zpravy.asp?c=A131010_125727_mafra-tiskove-zpravy_las. 
84 MAFRA. Mediální skupina MAFRA. O společnosti [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm&menu=. 
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Celkově společnost vlastní přes 40 produktů mediálního trhu, k nimž patří deníky, 

časopisy, televizní stanice, virtuální operátoři, internetové weby či e-commerce. Co se 

týče počtu personálu, společnost disponuje cirka tisíci zaměstnanci.85 

Příloha č. 1: Struktura společnosti Mafra 

Zdroj: MAFRA. Struktura společnosti. O společnosti.[online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://gidnes.cz/o/mafra/pic/struktura-2014.png. 

Zaměstnanecká struktura firmy se po převzetí firmy společností Agrofert silně pozměnila. 

Předsedou představenstva se stal Štěpán Kosík, který je zodpovědný i za chod redakcí, 

tiskáren, právního a personálního oddělení, IT atd. Místopředsedu představenstva 

                                                 
85 MAFRA. Mediální skupina MAFRA. O společnosti [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm&menu=. 
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představuje Michal Berka, který je mimo jiné zodpovědný za oblasti finance, controlling 

a distribuce. 86 

Ve vedení jednotlivých deníků a redakcí se taktéž po červnu roku 2013 událo několik 

změn. Žurnalistický server HlídacíPes.org  dokonce vydal článek o podrobných změnách 

ve vedení deníků Lidové noviny a Mladá fronta DNES a jejich redakcí. Jak se píše 

v článku, nezůstal ve vedení redakcí ani „kámen na kameni“.87  

Zda se jedná o manipulační tah s mediálním prostředím České republiky, nebo zda jde 

jen o následek změny ve vlastnické struktuře, bude předmětem dalšího zkoumání mé 

práce.  

                                                 
86MAFRA. Představenstvo společnosti. O společnosti [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm&menu=. 
87 NEUMANN, Ondřej. Babišův seznam. HlídacíPes.org [online]. 2014 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://hlidacipes.org/babisuv-seznam-2/. 
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3. Výzkumná část 

Pro výzkum jednotlivých článků v celostátních denících byla vybrána kvalitativní 

obsahová analýza. Důvod k výběru právě této metody je vcelku jasný, jelikož smyslem 

práce je zjistit jakým způsobem se zprávy v jednotlivých denících navzájem odlišují  

a jestli vůbec, tedy zda je z pozice vlastníka společnosti patrná minimálně nepřímá 

manipulace či nikoliv. Celou analýzu doplním i statistickými údaji, tedy počty článků, 

které byly v jednotlivých denících otisknuty o Andreji Babišovi či jsou spojené s jeho 

osobou.  

3.1. Metodologie 

Kvalitativní výzkum byl v historii dlouhá léta chápán jako pouhý doplněk ke klasickým 

kvantitativním výzkumným strategiím. Postupem času však získal rovnocenné postavení 

v sociálněvědních disciplínách. Metodologicky vyčlenit pojem kvalitativní analýza je 

poněkud těžké, jelikož jak píše Hendl „neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak 

vymezit nebo dělat kvalitativní výzkum“.88 

Metodologové Glaser a Corbinová definovali kvalitativní výzkum jako jakýkoli výzkum, 

jehož výsledků či závěrů se nedosahuje pomocí statistických či jiných kvantifikačních 

metod. Se zmíněným tvrzením však spousta autorů nesouhlasí. Všichni se však shodují 

na tom, že pojem kvalitativní výzkum je velmi široké pojetí. Za základní metody 

kvalitativního výzkumu považujeme dlouhodobé pozorování, interview, audio-  

a videozáznamy či pro nás nejdůležitější, rozbor textů a dokumentů.89 

Mezi hlavní rozdíly kvalitativní a kvantitativní strategie patří systém sběru dat. Zatímco 

při kvantitativním výzkumu postupujeme deduktivně a prioritně si formulujeme vztahy, 

kdy je nadále ověřujeme, u kvalitativních strategií se jedná převážně o indukci. V případě 

mé studie se bude jednat o soubor článků, ze kterých v pozdějším nestandardizovaném 

výzkumu vyvodíme výsledky. V kvalitativním typu šetření může spoustu lidí vidět 

problém s reliabilitou, jelikož celý výzkum může být silně ovlivněn výzkumníkem, avšak 

z hlediska teoretiků je tato vlastnost mnohdy považována za přednost.90 

                                                 
88 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, str. 47. 
89 Tamtéž, str. 48. 
90 REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, str. 40. 
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3.2. Kvalitativní obsahová analýza 

Pro formální přehlednost práce jsem se rozhodla celý zkoumaný rok 2015 rozčlenit na 

jednotlivá čtvrtletí. Zkoumaná periodika se jednotlivým kauzám, sporům a událostem 

kolem Andreje Babiše mnohdy věnují ve velmi rozdílné míře, což je nejvíce viditelné  

u Mladé fronty DNES. Zatímco deník Právo se tématům kolem českého vicepremiéra 

věnuje s velkou intenzitou a snaží se alespoň zmínkou zohlednit veškeré události, list 

Mladá fronta DNES se zaobírá pouze vybranými případy. Deník Hospodářské noviny se 

nejvíce věnuje kauzám kolem Babišova soukromého podnikatelského života, avšak snaží 

se zohlednit i nejdůležitější politické kauzy spojené s jeho jménem v roce 2015. Pro 

dodržení rozsahu práce budou vybrány pouze články přínosné pro daný výzkum. 

3.2.1. První čtvrtletí 

Hned první měsíc roku 2015 přinesl ve zkoumaných denících několik velmi zajímavých 

informací o českém ministru financí Andreji Babišovi. Během prvních pár dní otiskl 

deník Právo sadu článků, ve kterých zmiňoval postavení Andreje Babiše v mediálním 

prostředí. Článek převzatý z České tiskové kanceláře, s názvem „Forbes: Babiš si nadále 

drží v médiích nejvlivnější pozici“91, zveřejňuje výzkum prestižního časopisu Forbes, 

kde se čtenář již v první větě dozvídá o vlastnictví mediální skupiny Mafra Andrejem 

Babišem. Pár dní na to stejnojmenný titul otiskl zpravodajský článek s názvem „Babiš je 

jako Fico, oba nemají doma konkurenci, míní Radičová“92. Zde článek odkazoval na 

rozhovor s bývalou slovenskou premiérkou Ivetou Radičovou, která českou politickou 

scénu přirovnala k tzv. oligarchické demokracii. V návaznosti na rozhovor redaktor 

článku taktéž nezapomněl uvést, že Andrej Babiš vlastní vydavatelskou skupinu Mafra, 

která slovy autora „vydává mimo jiné i deníky Mladá fronta DNES a Lidové noviny“93.  

Nejvíce zmiňovanou zprávou v souvislosti s Andrejem Babišem byla v měsíci lednu 

kauza ohledně otráveného dopisu. Všechny zkoumané deníky věnovaly danému tématu 

alespoň jeden článek. Nejvíce se však kauze s otráveným dopisem věnoval list Mladá 

fronta DNES, který situaci vykreslil dosti velkolepě. Zejména mne zaujal článek, ve 

kterém redaktor deníku Mladá fronta DNES identifikoval obviněného z příslušnosti ke 

skupině bosenskosrbských nacionalistů. Článek z titulní strany, s názvem „Muž, kterého 

                                                 
91 ČTK. Forbes: Babiš si nadále drží v médiích nejvlivnější pozici. Právo 3. 1. 2015, roč. 25, č. 2, s. 1. 
92 Babiš je jako Fico, oba nemají doma konkurenci, míní Radičová. Právo 6. 1. 2015, roč. 25, č. 4, s. 2. 
93 Tamtéž. 
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zatkli za jed pro Babiše, fandil bosenskosrbským nacionalistům“94, odkazuje zejména na 

facebookový profil obviněného z odeslání otráveného dopisu Andreji Babišovi, přičemž 

přikládá váhu jeho online členství ve zmíněné nacionalistické skupině. Přestože se 

nejedná o nijak zvláště důležitou informaci, deník Mladá fronta DNES se obviněnému 

Italovi věnoval jen v měsíci lednu celkem ve čtyřech článcích. 

Hospodářské noviny se celý měsíc leden věnovaly převážně zprávám ze státních či 

soukromých podniků, ve kterých vicepremiér figuroval. V návaznosti na to se k jeho 

politickému i soukromému angažmá vyjádřil Petr Honzejk v komentáři „Odkouzlení 

Andreje Babiše“95, kde se autor kriticky vyjadřuje k práci Babiše i první korupční kauze 

hnutí ANO. 

V druhém měsíci roku 2015 bylo pro deník Právo a Mladou frontu DNES nejvýraznějším 

tématem odvolání dnes již bývalé ministryně spravedlnosti Válkové, avšak pokaždé 

v jiném podání. Již na začátku měsíce deník Právo upozorňuje článkem na titulní straně 

na možné odvolání ministryně Válkové. Článkem, s názvem „Hrozí Válkové odvolání? 

Babiš mlží“96, se poprvé začalo diskutovat o možné vzniklé situaci. Po několika dalších 

vydaných titulcích, ať už Mladou frontou DNES či deníkem Právo, se kauza již začala 

vyostřovat. Článkem „Babiš Válkovou zpražil, kolegové ji fandí“97 deník Právo 

zkritizoval počínání Andreje Babiše coby ministra financí. Ministr trval na jejím odvolání 

především z důvodů její dlouhodobé kritiky, vůči čemuž se Válková ohradila. Jak píší 

autoři „články, které ji vyčítaly chyby, vycházely především v novinách vlastněných právě 

Babišem“98. Obratem na to vyšel článek v Mladé frontě DNES s názvem „Válková se 

vymezila vůči Babišovi. Pomůže jí prezident?“99, který se zejména věnuje obvinění 

Válkové z uměle vytvořeného mediálního tlaku vůči její osobě. Toho se měly dopustit 

zejména Lidové noviny, které, jak Válková nezapomněla zmínit, patří Andreji Babišovi. 

Na poměrně kontroverzní fakt upozornilo i její jednání, kdy v horlivosti údajně volala 

právě Babišovi, nikoli šéfredaktorovi. Prostor pro vyjádření dostal i zmíněný šéfredaktor 

                                                 
94 MARJANOVIČ, Teodor, POKORNÝ, Jakub. Muž, kterého zatkli za jed pro Babiše, fandil bosenskosrbským 

nacionalistům. Mladá fronta DNES 16. 1. 2015, roč. 26, č. 13, s. 1. 
95 HONZEJK, Petr. Odkouzlení Andreje Babiše. Hospodářské noviny 26. 1. 2015, č. 17, s. 7. 
96 (ada, nig, val). Hrozí Válkové odvolání, Babiš mlží. Právo 5. 2. 2015, roč. 25, č. 30. s. 1. 
97 MARTINEK, Jan, VACULÍK, Radim. Babiš Válkovou zpražil, kolegové ji fandí. Právo 17. 2. 2015, roč. 25, č. 40, 

s. 3. 
98 Tamtéž. 
99 LEINERT, Ondřej, BARTONÍČEK, Radek. Válková se vymezila vůči Babišovi. Pomůže jí prezident?. Mladá 

fronta DNES 17. 2. 2015, roč. 26, č. 40, s. 2. 
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Lidových novin István Léko, který jeho slovy odmítal, že by „ji cíleně odstřelovali nebo 

psali na něčí objednávku“100.  

List Hospodářské noviny se ke zmíněné kauze nevyjádřil a věnoval se převážně 

soukromému podnikání Andreje Babiše a společnosti Agrofert. Zmiňuje například 

akvizici svitavské firmy Agrofin či výsledky hospodaření Kosteleckých uzenin. 

Březen roku 2015 byl měsícem názorových komentářů a sloupků, ve kterých dostali 

prostor i samotní politici. K nejdůležitějším tématům měsíce ve spojitosti s Andrejem 

Babišem patřil rozkol v samotném hnutí ANO, dále zákon o biopalivech či kauza kolem 

ministra Ťoka. 

První informační rozpor mezi Mladou frontou DNES a zbylými zkoumanými deníky 

nastal po celostátním sněmu ANO. Zatímco Mladá fronta DNES vydala článek „Ivan 

Pilný: rebel ANO, který ale chválí Babiše“101, který se zaobírá kritickým hodnocením 

celostátního sněmu ANO jeho členem Ivanem Pilným, Hospodářské noviny a Právo to 

vidí jinak. Jak píše autor článku v Mladé frontě DNES, zdá se, že pan Pilný je jediný, kdo 

se nebojí říct nahlas svůj názor. Stejně tak se i údajně vymezil vůči samotnému lídru 

strany. Autor dodal, že „pokud se s ním totiž bavíte o samotném šéfovi ANO Andreji 

Babišovi, neuslyšíte od Pilného takřka žádnou kritiku“102. S názorem autora Mladé fronty 

DNES se však rozchází redakce Hospodářských novin i deníku Právo. V článku 

„Poslanec Pilný v hnutí ANO: Teď ještě přitvrdím. Babišovi poradci: Výborně, rebely 

potřebujeme“103 autoři Hospodářských novin tvrdí, že „Pilný je už od voleb poslancem, 

který se nebojí kritizovat lídra hnutí“104 a výrazným nadpisem jej označují jako kritika 

Babiše. Se stejným názorem přišel i autor deníku Právo, který v článku „Sněm jednoho 

muže“105 poukazuje již v první větě na kritiku Ivana Pilného vůči Andreji Babišovi. 

K dalšímu výraznému tématu měsíce, k zákonu o biopalivech, se v názorové sekci 

vyjádřil Miroslav Kalousek. Deník Právo poskytl bývalému ministru financí prostor pro 

silně negativní článek, který kritizuje současného ministra financí a jeho střet zájmů. 

                                                 
100 LEINERT, Ondřej, BARTONÍČEK, Radek. Válková se vymezila vůči Babišovi. Pomůže jí prezident?. Mladá 

fronta DNES 17. 2. 2015, roč. 26, č. 40, s. 2. 
101 BARTONÍČEK, Radek. Ivan Pilný: rebel v ANO, který ale chválí Babiše. Mladá fronta DNES 3. 3. 2015, roč. 26, 

č. 52, s. 2. 
102 Tamtéž. 
103 KALENSKÝ, Jakub, DOLEJŠÍ, Václav. Poslanec Pilný v hnutí ANO: Teď ještě přitvrdím. Babišovi poradci: 

Výborně, rebely potřebujeme. Hospodářské noviny 10. 3. 2015, č. 48, s. 7. 
104 Tamtéž. 
105 ROVENSKÝ, Jan. Sněm jednoho muže. Právo 2. 3. 2015, roč. 25, č. 51, s. 1. 
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Polemika s názvem „Babiš o rozsahu svého konfliktu zájmů neříká pravdu“106 polemizuje 

a finančním výdělku pana Babiše na daném zákonu. Zajímavou kauzou se deník Právo 

zaobíral na konci měsíce, kdy „jako“ upozornil na kauzu s pochybnými zakázkami 

vypsanými pod nosem Andreje Babiše. Vyvrcholením kritických článků pro 

netransparentní vypsané tendry bylo jejich zrušení, o čemž deník Právo informuje 

článkem „Babiš zrušil zakázky“107. 

 

3.2.2. Druhé čtvrtletí 

Druhé zkoumané čtvrtletí roku 2015 je z hlediska článků nejpočetnější. První zkoumaný 

měsíc druhého čtvrtletí přinesl několik zajímavých zpráv o panu Babišovi. Již na začátku 

měsíce došlo ke sporné situaci v deníku Mladá fronta DNES. Zmíněný deník vydal článek 

s titulkem „Babiš s Kalouskem se pozuráželi kvůli dovolené“, pan Kalousek se však kvůli 

tomu ohradil, že jde o lež. Vymohl si právo na názorový sloupek, kde Mladou frontu 

DNES označil za lživou a článkem „Ukažte mi, čím jsem Babiše urazil“108 se dožadoval 

vysvětlení.  

Pozoruhodné jsou i publicistické články měsíce dubna. Mladá fronta DNES vydala 

názorový článek pana Koreckého s názvem „Andrej Babiš jako pionýr slepých uliček 

střetu zájmů“109, kde autor polemizoval nad tím, jak střet zájmů pana Babiše může teď 

někomu vadit, když to všichni věděli již před volbami, a přesto jej volili. Vydaný 

publicistický článek deník Mladá fronta DNES ještě podpořil článkem „Babiš v USA: 

burza a magnát Bloomberg“110, kde autor zdůrazňuje, že bývalý starosta New Yorku 

Michael Bloomberg je „také majitel vydavatelství“111. S opačným názorem přichází autor 

deníku Hospodářské noviny, když vysvětluje střet zájmů pana Babiše v souvislosti 

s masovými médii. Článek „Babiš podle vzoru Bloomberg?“112se vymezoval proti postoji 

pana Babiše ve spojitosti s bývalým starostou New Yorku panem Bloombergem. Autor 

vysvětluje, že Bloomberg založil svoji mediální agentruru již v roce 1981 a celou dobu 

trvání se zabývá finančním zpravodajstvím. Dle autora na druhou stranu pan Babiš „do 

                                                 
106 KALOUSEK, Miroslav. Babiš o rozsahu svého konfliktu zájmů neříká pravdu. Právo 19. 3. 2015, roč. 25, č. 66, 

s. 7. 
107 (tin). Babiš zrušil zakázky. Právo 28. 3. 2015, roč. 25, č. 74, s. 9. 
108 KALOUSEK, Miroslav. Ukažte mi, čím jsem Babiše urazil. Mladá fronta DNES 4. 4. 2015, roč. 26, č. 80, s. 12. 
109 KORECKÝ, Miroslav. Andrej Babiš jako pionýr slepých uliček střetu zájmů. Mladá fronta DNES 10. 4. 2015, 

roč. 26, č. 84, s. 12. 
110 Babiš v USA: burza a magnát Bloomberg. Mladá fronta DNES 15. 4. 2015, roč. 26, č. 88, s. 2. 
111 Tamtéž. 
112 ANÝŽ, Daniel. Babiš podle vzoru Bloomberg?. Hospodářské noviny 13. 4. 2015, č. 71, s. 9. 
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médií vstoupil přesně ve chvíli, kdy zároveň vstupoval do celostátní české politiky. A 

nepořídil si nějaký úzce zaměřený zdroj finančních zpráv, ale koupil si dva celonárodní 

české deníky, Mladou frontu DNES a Lidové noviny (vydavatelství Mafra)“113. 

Dalším silně provokativním článkem byl „Z Mekky gamblerů do Silicon Valley. Babiš 

chce v USA řešit investice i hazard“114 deníku Hospodářské noviny. Článek v podstatě 

pojednává o cestě vicepremiéra Andreje Babiše do USA, avšak v posledních větách 

článku je zmíněna velmi pozoruhodná informace. Autoři článku se ohradili vůči 

opakovanému odmítavému tvrzení Andreje Babiše, že by si „média pořizoval kvůli 

snazšímu ovlivňování politiky skrze její obsah“115. Využily k tomu hlášku, dnes již bývalé 

první šéfredaktorky Mladé fronty DNES Sabiny Slonkové, která prý prohlásila, že  

„o nezávislosti novin měla zcela jinou představu než Babišovi lidé z Agrofertu, kteří chtěli 

zasahovat do jejich obsahu“116. 

Na začátku května zkoumaného roku 2015 se všechny analyzované deníky zaměřily na 

výzkum agentury TNS Aisa. Výzkum se orientoval na názor občanů ke střetu zájmů 

Andreje Babiše. Zatímco Mladá fronta DNES a Hospodářské noviny výsledky spíše 

převzaly a pouze konstatovaly, autor článku pro deník Právo s názvem „Průzkum: Babiš 

je ve střetu zájmů, ANO ale ještě posílilo“117 si neodpustil několik poznámek na adresu 

pana Babiše.  

Ke stejné problematice se v Hospodářských novinách vyjádřil v rozhovoru i senátor Jiří 

Hlavatý. V článku s názvem „Andrej Babiš by měl být tvrdší“118 se k problematice střetu 

zájmů pana Babiše vyjádřil tak, že v tom nevidí problém. Na začátku rozhovoru však 

autor nezapomněl podotknout, že senátor zvolen za hnutí ANO opakovaně zdůrazňuje, že 

„Andreji Babišovi nic nedluží“119.  

Většina článků se však zajímala převážně o soukromé podnikání pana Babiše a zaobírala 

se spíše konstatováním jednotlivých dat či údajů či zkoumala možné kandidáty za hnutí 

ANO do komunálních voleb, které se mají konat příští rok. Jeden takový článek vydal na 

                                                 
113 ANÝŽ, Daniel. Babiš podle vzoru Bloomberg?. Hospodářské noviny 13. 4. 2015, č. 71, s. 9. 
114 ŠÍMA, Milan, KALENSKÝ, Jakub. Z Mekky gamblerů do Silicon Valley. Babiš chce v USA řešit investice i 

hazard. Hospodářské noviny 20. 4. 2015, č. 76, s. 3. 
115 Tamtéž. 
116 Tamtéž. 
117 (rsk, Novinky.cz). Průzkum: Babiš je ve střetu zájmů, ANO ale ještě posílilo. Právo 4. 5. 2015, roč. 25, č. 103,  

s. 2. 
118 HONZEJK, Petr. Andrej Babiš by měl být tvrdší. Hospodářské noviny 12. 5. 2015, č. 90, s 22. 
119 Tamtéž. 
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titulní straně i deník Právo, s názvem „Jančura dal Babišovi košem. Na hejtmana 

nechce“120. Celý článek se zabývá nejen odmítnutím návrhu pana Babiše podnikatelem 

Jančurou, ale i dalšími možnými kandidáty za hnutí ANO či srovnáním preferencí 

kandidátů do komunálních voleb za hnutí ANO či ČSSD. 

Měsíc červen je nejvíce propleten kumulací článků na téma Babiš vs. Šincl. Ještě před 

zmíněnou kauzou však deník Právo znovu kriticky poukazuje na Babišův střet zájmů 

mezi politikou a jeho soukromým byznysem. V článku „Těžba dřeva: Babiš hlásí další 

střet zájmů“121 je záměrně poukázáno na neustále se opakující střet zájmů, kdy se Andrej 

Babiš musí distancovat od své práce v politice. Roztržku mezi ministrem financí a panem 

Šinclem mediálně poprvé ze zkoumaných deníků zveřejnil taktéž deník Právo. Článek 

s názvem „Já na vás vím, co jste vlastně zač, vyhrožoval Babiš poslanci soc. dem.“122 

poukazuje na složku, kterou si Andrej Babiš připravil na jednání s panem Šinclem, který 

podal pozměňovací návrh k zákonu pana Babiše. Do konce měsíce se ještě k tématu 

zveřejnilo několik článků ve všech zkoumaných denících, kdy autoři polemizují nad tím, 

zda si Babiš vytváří lustrační záznamy o každém, se kterým jedná. Autoři Hospodářských 

novin a deníku Právo však vydali i několik silně kritických článků v publicistické sekci. 

Jedním z nich je i publicistický článek „Babiš nemá složky, jen informace“123, kde jej 

autor v podstatě označil za „lustrátora“. 

3.2.3. Třetí čtvrtletí 

Mezi prvními zprávami prázdninového měsíce patřilo zveřejnění vedlejších příjmů 

Andreje Babiše. Tématu se věnovaly všechny zkoumané listy, ačkoliv pouze deník Právo 

situaci rozebral podrobně. V článku s titulkem „Babišovi Agrofert loni vynesl 276 

miliónů“124 autor podrobně rozepisuje jednotlivé vedlejší příjmy a provádí i srovnání 

s dalšími politiky. Nadále se noviny zabývaly různými eskapádami ze sněmovny či 

konstatovaly informace z jednotlivých jednání. První výraznější článek byl vydán 

deníkem Právo ke konci měsíce července. Článkem deník poukazoval na kauzu Davida 

Ratha, k čemuž se vyjádřil i současný ministr financí se slovy „kvůli takovým lidem, jako 

                                                 
120 BROŽOVÁ, Karolína. Jančura dal Babišovi košem. Na hejtmana nechce. Právo 26. 5. 2015, roč. 25, č. 121, s. 1. 
121 ADAMIČKOVÁ, Naďa, KÖNIGOVÁ, Marie. Těžba dřeva: Babiš hlásí další střet zájmů. Právo 8. 6. 2015, roč. 

25, č. 132, s. 3. 
122 ADAMIČKOVÁ, Naďa, KÖNIGOVÁ, Marie. Já na vás vím, co jste vlastně zač, vyhrožoval Babiš poslanci soc. 

dem. Právo 8. 6. 2015, roč. 25, č. 132, s. 1. 
123 ŠÍDLO, Jindřich. Babiš nemá složky, jen informace. Hospodářské noviny 22. 6. 2015, č. 119, s. 8. 
124 (ada). Babišovi Agrofert loni vynesl 276 miliónů. Právo 3. 7. 2015, roč. 25, č. 154, s. 3. 
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je bývalý poslanec Rath s krabicemi plnými peněz, jsem vlastně šel do politiky“125. 

Zmíněné věty si všiml i politolog Lukáš Jelínek, který v následném článku kriticky 

polemizoval o tom, zda po Davidu Rathovi do politiky náhodou nepřišlo něco horšího 

v podání Andreje Babiše. 

Se zajímavým názorovým sloupkem přišel i autor Mladé fronty DNES, který článkem 

s titulkem „Lex Babiš: bláhový sen o rovnosti v nerovném světě“126 poukazuje na 

zavedení finančních stropů při volebních kampaních. Na celém článku je 

nejpozoruhodnější věta „kritizovat zavedení finančních stropů vypadá podezřele v médiu, 

které patří muži, jenž by si mohl koupit celou Strakovu akademii“127. 

V následujícím měsíci se většina zpráv kolem Andreje Babiše týkala elektronické 

evidence tržeb či možného nedodržení stanoveného schodku státního rozpočtu. Zejména 

o druhé zprávě informovaly deníky Právo a Hospodářské noviny již na začátku měsíce. 

Zatímco dva zmíněné deníky se zabývaly vysvětlením důvodů Andreje Babiše 

k nedodržení schodku rozpočtu či obvinění ze strany ODS o politizaci státních úředníků, 

deník Mladá fronta DNES se zabývala kauzou kolem Zdeňka Bakaly. Titulek „Babiš: Ať 

Mládek vysvětlí peníze pro Bakalu“128 staví Babiše do pozice podvedeného, kdy se 

odkazuje na předešlé mylné informace. Stejnou kauzou se již ke konci měsíce zabývaly 

všechny zkoumané deníky, zejména autor deníku Právo v rozhovoru s Andrejem 

Babišem s názvem „Babiš: Dát další milióny Bakalovi odmítám“129. V rozhovoru se autor 

ministra financí ptá na otázky typu: „Proč jdete po Bakalovi?“130.  

Jednotlivé zprávy v posledním zkoumaném měsíci třetího čtvrtletí se převážně zabývaly 

elektronickou evidencí tržeb, rozkolem v hnutí ANO na popud Kleslové a bojem  

o průmyslovou zónu v Karviné. Došlo však i k několika rozhovorům. Nejzajímavější 

rozhovor vedl redaktor deníku Mladá fronta DNES s bývalým předsedou strany ČSSD 

Jiřím Paroubkem. Článek s titulkem „Vyjde-li Babišovi jeho plán, půjde ČSSD o holý 

život“131 pana Babiše vykresluje jako velice schopného lídra a taky snad jediného 

                                                 
125 MARTINEK, Jan. Takoví mě přitáhli do politiky, popíchl Babiš. Právo 24. 7. 2015, roč. 25, č. 171, s. 2. 
126 KORECKÝ, Miroslav. Lex Babiš: bláhový sen o rovnosti v nerovném světě. Mladá fronta DNES 31. 7. 2015, roč. 

26, č. 177, s. 12. 
127 Tamtéž. 
128 KUBÁTOVÁ, Zuzana. Babiš: Ať Mládek vysvětlí peníze pro Bakalu. Mladá fronta DNES 14. 8. 2015, roč. 26, č. 

189, s. 4. 
129 ROVENSKÝ, Jan. Babiš: Dát další milióny Bakalovi odmítám. Právo 14. 8. 2015, roč. 25, č. 200, s. 1.  
130 Tamtéž. 
131 KORECKÝ, Miroslav. Vyjde-li Babišovi jeho plán, půjde ČSSD o holý život. Mladá fronta DNES  

14. 9. 2015, roč. 26, č. 215, s. 10. 
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v současné politice. Celkově se však nejednalo o články, kde by se samotné deníky 

určitým způsobem názorově vymezovaly. Za jediné názorové vymezení lze považovat 

volbu témat, která se podobala zejména v denících Právo a Hospodářské noviny. 

3.2.4. Čtvrté čtvrtletí 

Na začátku posledního zkoumaného období psal nejvíce o Babišovi deník Právo, 

převážně z důvodů neustálých vzájemných kritik s lídry a představiteli jiných politických 

stran. K tomu se přidaly i Hospodářské noviny, které zveřejnily článek s názvem „Babiš 

a Chovanec – tvrdé hlavy a silná ega, kterým jde o miliardovou poštu“132. Zde autor 

článku čtenáře informoval o vzniklé fotomontáži, kterou si prý nachystali novináři 

z bulváru, jenž dle slov autora „patří pod vydavatelství Mafra ministra financí Babiše“133. 

Sám autor zde komentuje, že se jedná o další z vzájemných bitev mezi hnutím ANO  

a ČSSD.  

Určitá polemika je vidět i u přihlášek do výběrového řízení na posty náměstků ministra 

financí Andreje Babiše. Zatímco list Hospodářské noviny zveřejnil článek s titulkem 

„Babiš mě jako náměstkyni nechce, říká Hornochová“134, ve kterém autor zmiňuje určitý 

způsob nátlaku ze strany pana Babiše na funkci náměstkyně. Její nepokračování ve funkci 

sám autor komentuje slovy „v rozhovoru pro HN připustila, že ji k tomu v podstatě přiměl 

sám Babiš“135. Deník Mladá fronta DNES oproti tomu v článku „Další náměstci chtějí  

u Babiše zůstat“136 jen komentoval ostatní přihlášené do výběrového řízení a případ 

Simony Hornochová jen zmiňoval poslední větou slovy „do výběrového řízení se 

nepřihlásila náměstkyně ministra financí pro daně Simona Hornochová“137. 

Listopad přinesl v aktualitách kolem Andreje Babiše řadu výsledků výzkumů 

důvěryhodnosti a spolehlivosti, kterými se zabývaly zejména deníky Právo  

a Hospodářské noviny. První řešenou kauzou byl až rozkol ANO na pražské radnici. 

Poprvé o tom v měsíci listopadu napsal deník Právo, kdy v článku s názvem „Místo 

                                                 
132 BLAŽEK, Vojtěch, DOLEJŠÍ, Václav. Babiš a Chovanec – tvrdé hlavy a silná ega, kterým jde o miliardovou 

poštu. Hospodářské noviny 7. 10. 2015, č. 194, s. 3. 
133 Tamtéž 
134 GABAL, Peter. Babiš mě jako náměstkyni nechce, říká Hornochová. Hospodářské noviny 22. 10. 2015, 

č. 205, s. 3. 
135 Tamtéž. 
136 (ČTK). Další náměstci chtějí u Babiše zůstat. Mladá fronta DNES 22. 10. 2015, roč. 26, č. 247, s. 6. 
137 Tamtéž. 
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Kleslové Stropnický, žádá Babiš“138 autor komentoval situaci na radnici v Praze a možné 

vřelé kandidáty na post lídra dle pana Babiše. Do konce měsíce bylo k tématu vydáno 

ještě několik článků spíše informativního charakteru, zejména deníky Právo a Mladá 

fronta DNES. 

V posledním zkoumaném měsíci roku 2015 v médiích nedošlo k viditelnému 

názorovému vymezení v souvislosti s Andrejem Babišem. K určitému rozdílu 

v informovanosti diváku došlo až v závěru měsíce, kdy analyzované deníky vydaly 

výsledky průzkumu popularity agentury STEM. Zatímco Hospodářské noviny a Mladá 

fronta DNES agenturní výsledky pouze převzaly, deník Právo článkem „Babiš přes 

pokles dál vede žebříček popularity politiků“139 dal najevo i negativní ohlasy na adresu 

Andreje Babiše, které vyplynuly z šetření agentury STEM. 

3.1. Shrnutí 

Pokud se na celou analýzu podíváme z hlediska kvantity, celkem bylo za rok 2015 

v analyzovaných denících napsáno 493 článků, jejíchž hlavním tématem byl Andrej 

Babiš. Z celkového počtu bylo 135 zveřejněno Hospodářskými novinami, 123 

publikováno Mladou frontou DNES a celkem 235 otisknuto v deníku Právo. 

Nejvíce přímých rozhovorů s Babišem bylo otisknuto také v deníku Právo, zato deník 

Mladá fronta DNES publikoval za zkoumaný rok 2015 pouze jediné interview 

s Andrejem Babišem. Pokud bych měla zprávy rozčlenit dle důležitosti pro čtenáře 

z hlediska práce Andreje Babiše v politice či v jeho soukromém podnikání, je zcela jasné, 

že by první místo v informovanosti získal deník Právo. O bezpečí kolem Andreje Babiše 

a o jeho kulturním apetitu nejvíce informoval deník Mladá fronta DNES. Ekonomika  

a podniky spojené s Andrejem Babišem byly zase nejčastějším tématem pro list 

Hospodářské noviny.  

V mnoha publikovaných zprávách byl značně viditelný určitý kritický postoj 

k současnému ministru financí. Novináři byl nejvíce kritizován z důvodů střetu zájmů 

s jeho podnikáním či z důvodů jeho neomezené politické moci, zejména v hnutí ANO. 

Nejvíce článků s nádechem kritiky, ať už publicistických či zpravodajských, bylo 

                                                 
138 ROVENSKÝ, Jan. Místo Kleslové Stropnický, žádá Babiš. Právo 7. 11. 2015, roč. 25, č. 240, s. 2. 
139 (rsk, Novinky.cz). Babiš přes pokles dál vede žebříček popularity politiků. Právo 29. 12. 2015, roč. 25, č. 300,  

s. 4. 
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napsáno taktéž v deníku Právo. Mladá fronta DNES se k mnoha kontroverzním kauzám 

kolem pana Babiše mnohdy vůbec nevyjadřovala. 
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Závěr 

Manipulačních technik a způsobů existuje celá řada a člověk je jim vystaven v podstatě 

každý den. Jedná se většinou o nepřímou manipulaci v reklamních tricích, jimiž převážně 

obchodníci lákají své potenciální zákazníky. S nepřímou manipulací se však můžeme 

setkat i v mediálním prostředí, kdy autoři záměrně ovlivňují svého čtenáře, posluchače či 

diváka a přetváří si jeho vědomí. V dnešní době by měl mít člověk určitou garanci, že 

zpravodajství, které čte, poslouchá či sleduje je přinejmenším pravdivé a co do možnosti 

rozsahu objektivní. Zda se člověk může na zmíněnou teorii spolehnout, bylo předmětem 

výzkumu mé práce. 

Jednotlivé zkoumané deníky se v článcích, jejichž hlavním tématem byl Andrej Babiš  

a jeho činnost, rozepisovaly v rozdílné míře. Nejobšírněji jednotlivé politické kauzy  

a události kolem Andreje Babiše prezentoval ve zpravodajských a publicistických 

článcích deník Právo. Většině důležitých kauz se deník věnoval vícekrát a mnohdy byl 

první ze zkoumaných deníků, který určitou kauzu či událost prezentoval. Co se týče 

publicistických článků mířených na Andreje Babiše, zřídka bychom našli nekritický 

článek. Většina autorů názorových sloupků v deníku Právo ve svém prostoru nešetří 

kritikou. List Právo také vedl nejvíce rozhovorů s Andrejem Babišem. V jednotlivých 

otázkách se autoři rozhovoru ptali nejen na obecné informace a vysvětlení, ale dotazovali 

se pana ministra financí i na tzv. přímé otázky na tělo. 

List Hospodářské noviny se tématům kolem Andreje Babiše věnoval v přiměřené míře. 

K většině důležitých kauz se vyjádřil zpravodajským článkem. Více se však Andreji 

Babišovi věnovala názorová sekce, kde takřka každá kauza okolo Andreje Babiše byla 

rozebrána. Mezi ty nejkritičtější publicistické sloupky na účet pana Babiše rozhodně patří 

článek s titulkem „Babiš nemá složky, jen informace“140, kde autor ministra financí 

nazval lustrátorem a jeho praktiky přirovnal k práci StB. Deník Hospodářské noviny 

otiskl i několik přímých rozhovorů se samotným Andrejem Babišem. 

Poslední zkoumaný deník, Mladá fronta DNES, patří pod mediální skupinu Mafra, což 

jej staví do úplně jiné pozice. Člověk je totiž více zaměřený na jednotlivá témata kolem 

osoby Andreje Babiše a hledá v nich nesrovnalosti. Samotný prostor věnovaný Andreji 

Babišovi byl menší ve srovnání s ostatními deníky. Ke spoustě zmíněným událostem  

                                                 
140 ŠÍDLO, Jindřich. Babiš nemá složky, jen informace. Hospodářské noviny 22. 6. 2015, č. 119, s. 8. 
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a kauzám, které byly zveřejněny Hospodářskými novinami a deníkem Právo, se list Mladá 

fronta DNES vůbec nevyjádřil. Absenci důležitých kauz typu vypsané netransparentní 

tendry pod nosem Andreje Babiše či odvolání vedení ropovodní společnosti MERO deník 

Mladá fronta DNES nahrazoval přemírou populistických zpráv. Za celý zkoumaný rok 

2015 byl vydán pouze jeden rozhovor s Andrejem Babišem z redakce deníku Mladá 

fronta DNES, což vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce postaveného politika a ministra 

financí, působí poněkud zvláštním dojmem.  

Ze srovnání jednotlivých deníků vyplývá, že působení Andreje Babiše ve vlastnické 

struktuře mediální společnosti Mafra je znát. Nejenže se deník Mladá fronta DNES často 

k tématům kolem Andreje Babiše vůbec nevyjadřoval, ale k dohledání je i rozkol mezi 

podávanými informacemi u jednotlivých redakcí. Jeden takový mohu zmínit v případě 

člena hnutí ANO Ivana Pilného. Deníky Právo a Hospodářské noviny jej označily za 

kritika Andreje Babiše, kdežto autor deníku Mladá fronta DNES napsal, že se jedná  

o kritiku hnutí ANO, nikoli o kritiku osoby Andreje Babiše. Ve srovnání s listy Právo  

a Hospodářské noviny mě v případě Mladé fronty DNES chybí i publicistické články. 

Většina publicistických článků o Andreji Babišovi v Mladé frontě DNES má vysvětlující 

charakter a jedná se o určité ospravedlňování jeho činnosti. Zřídka v titulu nalezneme 

kritické články na jeho osobu. 

Zda z výzkumu vyplývá, že jde o manipulaci v mediálním prostředí, se nedá jednoznačně 

říci. Jednotlivé zpravodajské články ve zkoumaných denících se většinou shodují, co do 

plnosti informací, nebo se daný titul k příslušné kauze vůbec nevyjádří. Znatelný je však 

určitý postoj jednotlivých deníků, a to jak deníku Právo a Hospodářských novin, tak titulu 

Mladá fronta DNES. 

Je třeba zmínit, že záměrem práce nebylo ověřovat sdílené informace v jednotlivých 

denících. Šlo pouze o to vzájemně srovnat podávané informace v denících Mladá fronta 

DNES, Právo a Hospodářské noviny. 
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Summary 

There are many handling techniques and methods and everybody is exposed to them 

almost every day. It is mostly indirect manipulation in advertisements, where large 

businesses and shopkeepers use these handling tricks to attract their potential customers. 

However, indirect manipulation can be also found in media environment, where the 

writers intentionally influence their readers, listeners or viewers and transform their 

opinion. Nowadays, everybody should have some guarantee of truth value or fair-

mindness of serving news or information. Whether a person can rely on this theory has 

been the subject of research. 

Examined newspapers and their articles were devoted to the topic around Andrej Babiš 

in a various extent. The daily Právo presented various political causes and events around 

Andrej Babiš in news and opinion articles at the greatest length and devoted to the most 

important news several times. The daily Právo was also often the first surveyed daily that 

presented the information about Andrej Babiš and his political causes.  

The daily Hospodářské noviny was devoted to the topic around Andrej Babiš in adequate 

rate. However, more articles about Mr. Babiš were expressed in the section of opinion, 

where almost every cause around him was dismantled. The daily Hospodářské noviny 

also published several interviews with Andrej Babiš. 

Last examined daily, Mladá fronta DNES, belongs to the media group Mafra, which puts 

it in a completely different position. That is the reason, why everybody is in fact more 

focused on the individual topics around Andrej Babiš. The actual space devoted to him 

was smaller compared to other examined newspapers. To a lot of events and causes, which 

were published in the both examined dailies Hospodářské noviny a Právo, Mladá fronta 

DNES made no comment. This absence was replaced by many populist articles.  

From the analysis of dailies can be implied that Andrej Babiš´s activities in the ownership 

structure of the media group Mafra are noticeable. The daily Mladá fronta DNES did not 

often indicate too many topics and also is possible to trace back the split between the 

information presented by individual examined editors. 

 



 

39 

 

Použitá literatura 

- Monografie 

BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 183 s. 

Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3780-5. 

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku 

do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-

247-3028-8. 

DEFLEUR, Melvin a Sandra BALL-ROKEACH. Teorie masové komunikace. 5. vyd. 

Praha: Karolinum 1996. ISBN 80-7184-099-8. 

DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva: (1920-1960). 1. vyd. Praha: Státní 

nakladatelství politické literatury, 1960. 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: 

Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6. 

IŁOWIECKI, Maciej a Tadeusz ZASĘPA. Moc a nemoc médií. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 

2003, 183 s. ISBN 80-224-0740-2. 

JEŽEK, Vlastimil a Jan JIRÁK. Média a my. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických 

umění, 2014, 145 s. Management umění - umění managementu. ISBN 978-80-7331-304-

3. 

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií 

a mediální komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4. 

KALVAS, František. Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, 

osobní zkušenosti a genderu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 160 s. 

ISBN 978-80-7043-805-3. 

LAKHANI, Dave. Persuasion: the art of getting what you want. Hoboken, N.J.: John 

Wiley & Sons, c2005. ISBN 0471730440. 



 

40 

 

LAKHANI, Dave. Přesvědčování: umění dosáhnout svého. Vyd. 1. Praha: Management 

Press, 2008, 206 s. ISBN 978-80-7261-183-6. 

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 

Portál, 2009, 639 s. ISBN 978-80-7367-574-5. 

MLEZIVA, Emil. Diktatura informací: jak s námi informace manipulují. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2004, 133 s. ISBN 80-86898-12-1. 

MUSIL, Josef. Sociální a mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2010, 256 s. ISBN 978-80-7452-002-0. 

OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 

2011, 144 s. ISBN 978-80-246-1899-9. 

PERGLER, Tomáš. Babiš: příběh oligarchy. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 

978-80-204-3445-6. 

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 

Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3006-6. 

SCHELLMANN, Bernhard. Média: základní pojmy, návrhy, výroba. Vyd. 1. Praha: 

Europa-Sobotáles, 2004, 482 s. ISBN 80-86706-06-0. 

VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose 

Komenského, 2007, 104 s. ISBN 978-80-86723-37-2. 

- Elektronické zdroje a webové stránky 

ANOBUDELIP. Historie ANO. O nás [online]. 2013 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/historie/. 

BLOG.IDNES.CZ. Etický kodex novinářů mediální skupiny MAFRA [online]. 2014 [cit. 

2016-02-22]. Dostupné z: http://redakcni.blog.idnes.cz/c/346756/Eticky-kodex-

novinaru-medialni-skupiny-MAFRA.html. 

CZECHTOP100. Výsledky 100 nejvýznamnějších firem ČR [online]. 2015 [cit. 2016-02-

22]. Dostupné z: http://www.czechtop100.cz/menu/aktualne/100-nejvyznmanejsich-

firem-cr.html. 



 

41 

 

ČT24. Bakala potvrdil koupi většinového podílu v Economii [online]. 2008 [cit. 2016-02-

22]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1443339-bakala-potvrdil-

koupi-vetsinoveho-podilu-v-economii. 

DAVISON, W. P. 1983. „The Third-Person Effect in Communication.“ The Public 

Opinion Quarterly, Vol. 47(1): 1-15. Dostupné z: 

http://ltc.nutes.ufrj.br/constructore/objetos/Davison%20Third-Person%20Effect-1.pdf. 

ECONOMIA. Etický kodex vydavatelství Economia [online]. 2011 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://economia.ihned.cz/403/1109/file/. 

ECONOMIA. Hospodářské noviny. Produkty a služby [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://economia.ihned.cz/produkty-a-sluzby/hospodarske-noviny/. 

ECONOMIA. Kontakty. Kontakty [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/kontakty/#redakce. 

ECONOMIA. O společnosti [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://economia.ihned.cz/o-spolecnosti/. 

IDNES.CZ. Vydavatelský kodex médií provozovaných společností MAFRA, a.s. [online]. 

2014 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: http://redakcni.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=365699. 

KURZYCZ. Economia, a.s., Praha IČO 28191226 – Obchodní rejstřík firem [online]. 

2016 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: http://rejstrik-firem.kurzy.cz/28191226/economia-

as/. 

MAFRA. Agrofert dokončil akvizici mediální skupiny Mafra. Tiskové zprávy [online]. 

2013 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-

zpravy.asp?c=A131010_125727_mafra-tiskove-zpravy_las. 

MAFRA. Mediální skupina MAFRA. O společnosti [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-

spolecnosti.htm&menu=. 

MAFRA. Mladá fronta DNES [online]. 2015 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_mlada-fronta-

dnes.htm. 



 

42 

 

MAFRA. Představenstvo společnosti. O společnosti [online]. 2016 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-

spolecnosti.htm&menu=. 

MEDIAGURU. Porybný odstoupil z představenstva Borgisu [online]. 22. 1. 2014 [cit. 

2016-02-22]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/01/porybny-odstoupil-po-23-

letech-z-predstavenstva-borgisu/#.VwuNt_mLTIV. 

MEDIAN a STEM/MARK. Media Projekt [online]. 4. 2. 2016 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/P%C5%99ehled%20v%C3%BDsledk%C5%

AF%20-

%20v%C3%BDstupy%20za%203_%20a%204_%20%C4%8Dtvrtlet%C3%AD%20201

5.pdf. 

NASIPOLITICI.CZ. Ing. Andrej Babiš [online]. 2015 [cit. 2016-02-22]. Dostupné z: 

http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/2803-andrej-babis. 

NEUMANN, Ondřej. Babišův seznam. HlídacíPes.org [online]. 2014 [cit. 2016-02-22]. 

Dostupné z: http://hlidacipes.org/babisuv-seznam-2/. 

NEWTONMEDIA. Mediální politické osobnosti roku 2015. MEDIAINFO [online]. 2015 

[cit. 2016-02-22]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-

cz/analyzy/medialni-politicke-osobnosti-roku-2015/detail. 

- Tisk 

1. Právo 

 Leden – prosinec 2015 

2. Mladá fronta DNES 

 Leden – prosinec 2015 

3. Hospodářské noviny 

 Leden – prosinec 2015 




