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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma Změny v médiích s příchodem nového majitele. Příklad: 

MF DNES se zabývá fungováním vlastnictví periodického tisku v České republice. 

Konkrétně si klade za cíl představit současnou situaci v této oblasti na deníku Mladá 

fronta Dnes, který po dlouholeté přítomnosti zahraničního majitele německé společnosti 

Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft přešel do vlastnictví českého podnikatele 

a současného místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše. Po jeho vstupu do 

zmíněného nejčtenějšího českého seriózního deníku se začaly ve veřejném diskurzu 

objevovat pochybnosti, zda mohou být média, vlastněná politicky i podnikatelsky 

významnou osobou, nezávislá. Tato práce proto sleduje jednak změny, které nastaly 

v periodiku Mladá fronta Dnes v důsledku příchodu nového majitele a jednak také to, zda 

ve sledovaném období docházelo skrze články deníku k vylepšování mediálního obrazu 

jeho osoby a zájmů. Předložené výsledky zjištěné prostřednictvím metody kombinace 

kvantitativní a kvalitativní analýzy ukazují, že sice došlo k značnému nárůstů příspěvků 

souvisejících s novým majitelem, jejich vyznění bylo ale spíše negativní. 

 

Abstract 
A bachelor’s thesis on Changes in Media with the Arrival of a New Owner.  Case 

Study: MF DNES deals with the functioning of periodicals’ ownership in the Czech 

Republic. In particular, it aims to present the current situation in the area with the example 

of daily newspaper Mladá fronta Dnes, which after many years of operating under 

a foreign owner, German company Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft passed into 

the ownership of Czech businessman and current Deputy Prime Minister and Finance 

Minister Andrej Babiš. After his entry into the said most popular Czech broadsheet 

newspaper, doubts began to appear in public discourse on whether media owned by a both 



   

politically and entrepreneurially significant person can be independent. This paper 

therefore monitors changes that have occurred in the Mladá fronta Dnes periodical with 

the arrival of the new owner, and also whether the media image of Mr. Babiš’s person 

and his interests has been improved upon through the articles of the newspaper. The 

results presented here were obtained with the use of a combination of qualitative and 

quantitative methods of analysis, and they show that there has been a substantial increase 

in contributions regarding the new owner, though their impact was rather negative. 
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Úvod 

Česká mediální scéna v posledních několika letech prochází mimořádnými 

majetkovými proměnami. S tím souvisí především nástup jakéhosi nového typu majitelů 

vydavatelských domů a jejich periodik. Důležitá česká vydavatelství byla až donedávna 

v rukou zahraničních vlastníků, kteří kromě prostého vydávání novin neměli v České 

republice politické zájmy. Dnešní trend je ale jiný. Česká média se postupně dostala do 

vlastnictví několika domácích bohatých podnikatelů, mezi nimi například Daniela 

Křetínského, Zdeňka Bakaly, Jaromíra Soukupa a v první řadě především politicky 

aktivního Andreje Babiše. 

Právě přechod významné mediální skupiny MAFRA, která mimo jiné vydává 

nejčtenější český seriózní deník Mladou frontu Dnes, z dlouholetého vlastnictví německé 

společnosti Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft pod skupinu Agrofert Andreje Babiše, 

odstartoval v roce 2013 vlnu kritických a především varovných diskusí o hrozícím riziku 

v podobě omezování redakční autonomie, novinářské svobody a vůbec nezávislosti českých 

médií (Štětka, 2014, s. 1-4)1. Skutečnost, že úřadující místopředseda vlády, ministr financí 

a první předseda hnutí ANO Andrej Babiš je zároveň majitelem předních českých médií, 

vyvolává dodnes obavy, že může z této pozice vlastní média ovlivňovat ve svůj prospěch. 

A to i přesto, že od akvizice vydavatelství MAFRA prohlašuje, že do práce novinářů 

nebude v žádném případě zasahovat, a že jde především o finanční investici (Mediář, 

2013)2.  

Jak napovídá již název mé bakalářské práce, za cíl si kladu zjistit, k jakým 

změnám došlo po příchodu nového majitele do konkrétního periodika, a sice Mladé fronty 

Dnes. Vzhledem k tomu, že se změny mohou týkat nejrůznějších oblastí mediální 

produkce, rozhodla jsem se, že se zaměřím primárně na dva různé aspekty. Nejdříve se 

pokusím spíše stručněji načrtnout personální proměny redakce Mladé fronty Dnes, kdy 

budu klást důraz především na obměnu šéfredaktorů deníku a některé případné novinky, 

které s sebou jejich příchod přinesl. Primárně se ale budu zabývat otázkou, jak se změnil 

způsob referování sledovaného periodika o osobě Andreje Babiše a o jeho 

                                                   
1 ŠTĚTKA, Václav. Od globalizace k oligarchizaci: proměny mediálního vlastnictví ve střední 
a východní Evropě. Academia [online]. 2014 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: 
http://www.academia.edu/9656304/Od_globalizace_k_oligarchizaci_proměny_mediáln%C3%ADho
_vlastnictv%C3%AD_ve_středn%C3%AD_a_východn%C3%AD_Evropě 
2 Babiš kvůli zachování nezávislosti nebude mluvit s novináři Mafry. Médiář [online]. 2013 [cit. 
2016-04-17]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/babis-kvuli-zachovani-nezavislosti-nebude-mluvit-
s-novinari-z-mafry/ 
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podnikatelských a politických aktivitách poté, co se stal jeho novým majitelem. Na 

základě takto vytyčeného cíle jsem si tedy formulovala hlavní výzkumnou otázku, která 

zní následovně: Došlo s příchodem nového majitele do deníku Mladá fronta Dnes 

prostřednictvím publicistických článků tohoto periodika k vylepšování obrazu jeho 

vlastníka, jeho politického hnutí či podnikatelských aktivit? Pro zodpovězení výzkumné 

otázky jsem si stanovila pět hypotéz: 
 

Hypotéza 1: Domnívám se, že s příchodem nového vlastníka Andreje Babiše do deníku 

Mladá fronta Dnes došlo ke zmnožení výskytu jeho jména a zmínek o jeho politickém hnutí 

ANO a skupině Agrofert v publicistických příspěvcích periodika. 

 
Hypotéza 2: Domnívám se, že s příchodem nového vlastníka Andreje Babiše do deníku 

Mladá fronta Dnes došlo k navýšení výskytu jeho jména a zmínek o jeho politickém hnutí 

ANO a skupině Agrofert v titulcích publicistických článků. 

 
Hypotéza 3: Domnívám se, že s příchodem nového vlastníka Andreje Babiše do deníku 

Mladá fronta Dnes došlo k navýšení počtu publicistických článků, jejichž autorem je sám 

Andrej Babiš. 

 
Hypotéza 4: Domnívám se, že s příchodem nového vlastníka Andreje Babiše do deníku 

Mladá fronta Dnes došlo ke snížení procentuálního zastoupení článků zmiňujících 

samotného Andreje Babiše a naopak ke zvýšení zastoupení příspěvků zmiňujících jeho 

podnikání a politickou stranu. 

 
Hypotéza 5: Domnívám se, že po příchodu nového vlastníka Andreje Babiše do deníku 

Mladá fronta Dnes převažují spíše pozitivně a neutrálně vyznívající články související 

s Andrejem Babišem oproti těm negativním. 

 
 V případě prvních čtyř hypotéz jsem si musela stanovit dva komparativní časové 

úseky, jeden z doby před převzetím vydavatelství MAFRA Andrejem Babišem a druhý 

následující po této události. Konkrétně jsem si stanovila tato dvě období: 25. 12. 2011 – 

25. 6. 2013 a 26. 6. 2013 – 26. 12. 2014. Podrobnější zdůvodnění této volby uvedu v jedné 

z následujících kapitol bakalářské práce. Za důležité ale v tuto chvíli považuji uvést důvod 

částečného odchýlení od teze bakalářské diplomové práce podávané na Institutu 

komunikačních studií a žurnalistiky v červnu roku 2015. V odevzdané verzi jsem si 
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stanovila období analýzy od roku 2012 po současnost. Sledované období přesto zasahuje 

necelý týden do roku 2011 a naopak končí několik málo dní před rokem 2015. Důvodem 

této drobné odchylky byla snaha najít dva srovnatelné časové úseky s dostatečnou 

vypovídající hodnotou, které navíc zasahují do doby před a po příchodu Andreje Babiše 

do deníku Mladá fronta Dnes. V tezích jsem potom také prezentovala svůj záměr zaměřit 

se na zpravodajskou sekci periodika. V průběhu mapování obsahu Mladé fronty Dnes 

jsem ale dospěla k rozhodnutí, že bude zajímavější zhodnotit spíše publicistickou část 

deníku, neboť podle monografie Masová média „komentáře posilují redakční zaměření, 

tedy orientaci listu“ (Jirák-Köpplová, 2015, s. 314). Vycházela jsem proto z předpokladu, 

že názorová část deníku, ve které komentátoři mohou vyjadřovat svá subjektivní 

stanoviska k aktuálním tématům, více napoví o tom, jakým stylem Mladá fronta Dnes 

o svém novém majiteli Andreji Babišovi informovala. 

 Jako metodu při zpracovávání materiálu jsem si zvolila kombinaci kvantitativní 

a kvalitativní analýzy mediálních obsahů. Postupovat budu tak, že nejdříve použiji 

kvantitativní obsahovou analýzu, abych zjistila, kolikrát se v publicistických příspěvcích 

Mladé fronty Dnes objevují zmínky o Andreji Babišovi, jeho hnutí ANO a jeho holdingu 

Agrofert. Poté na vybrané názorové články, jejichž volbu opět zdůvodním v příslušné 

kapitole bakalářské práce, aplikuji analýzu kvalitativní. Tento postup jsem zvolila z toho 

důvodu, abych využila výhod obou technik. S pomocí kvantitativní metody sice zpracuji 

podstatně větší výzkumný vzorek, neřekne mi ale příliš mnoho o tom, jakým způsobem 

a v jakém kontextu je názorový článek pojednán. Naopak kvalitativní metoda mi pomůže 

odhalit jemněji, jak je téma uchopeno.  

 Celá práce je rozčleněná do čtyř kapitol, které jsou dále pro lepší orientaci děleny 

vždy na několik podkapitol. První dvě kapitoly věnuji teoretickému rámci, jehož 

východiska se potom pokusím podpořit následujícími dvěma kapitolami zaměřenými na 

praktický výzkum. Struktura bakalářské práce v podobě, jakou jsem uvedla 

v odevzdaných tezích, obsahovala mimo jiné i kapitolu zabývající se například 

postavením médií ve společnosti, funkcí médií, jejich svobodou či mediální institucí. 

Později jsem ale došla ke zjištění, že na tuto tematiku již byla napsána řada prací, a proto 

mi přišlo relevantnější zaměřit se ve své první kapitole na média spíše jako na jakési 

průmyslové odvětví, které je značně ovlivňováno řadou faktorů – jednak ekonomických, 

politických, ale i profesních. Ve své druhé kapitole se potom zabývám vývojem tištěných 

médií v České republice po roce 1989 s důrazem na fungování vlastnictví periodického 
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tisku. Primárně se zde zaměřuji na deník Mladá fronta Dnes. Značnou část této kapitoly 

pak věnuji aktuální struktuře vlastnictví českého celostátního tisku. Praktickou část měla 

dle podaných tezí tvořit pouze jedna kapitola, ale vzhledem ke značnému množství 

získaných informací a podkladů, jsem ji nakonec pro lepší přehlednost rozdělila do 

kapitol dvou. V první z nich nazvané Metodologická část představím zvolenou metodu 

výzkumu, jeho cíl a nastavení výzkumného rámce. V následující a zároveň poslední 

kapitole s názvem Analytická část pak uvedu a interpretuji výsledky provedené analýzy. 

O personálních změnách se zmíním jak v praktické tak v teoretické části práce. 

Co se týče použité literatury, v úvodní části práce jsem preferovala především 

odborné knižní publikace. Za stěžejní pro svou práci považuji v první řadě studie Briana 

McNaira Sociologie žurnalistiky a Josefa Bendy Vlastnictví periodického tisku v České 

republice v letech 1989-2006. V podávaných tezích jsem také uvedla mezi základní 

literaturu publikace od Denise McQuaila Úvod do teorie masové komunikace a od 

Radovana Pláška Odborný text. Po důkladném prostudování jejich obsahu jsem ale 

usoudila, že neobsahují takové informace, které by byly pro mou práci relevantní. 

V kapitolách zabývajících se současnější dobou jsem pak čerpala především 

z internetových zpravodajských serverů a portálů o médiích. V praktické části bakalářské 

práce jsem využívala články z periodika Mladá fronta Dnes, vyhledávané pomocí 

mediálního archivu MediaSearch společnosti NEWTON Media, a.s.  
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1. Média jako důležité průmyslové odvětví a jeho 
ekonomický rozměr 

Podle autorů monografie Úvod do studia médii lze na média pohlížet mimo jiné, 

také jako na jakousi výrobní organizací. Existuje tedy vlastně specifické odvětví –

mediální průmysl. Jeho součástí je nejen novinová, časopisecká a vysílací produkce, ale 

také knižní a filmová (Burton-Jirák, 2001, s. 88). Mediální produkty jsou zbožím, které 

média nabízejí na mediálním trhu, a díky nimž si profilují a následně udržují své 

publikum, které potom prodávají reklamnímu trhu. Vlastnosti těchto mediálních produktů 

se v mnohém shodují s jinými průmyslově vyráběnými výrobky. Jejich ustálená výroba 

připomíná práci na výrobní lince, existuje zde propracovaná hierarchie a dělba práce, 

jednotlivé produkty jsou zkoušeny, upravují se, zdokonalují, nebo se stahují z trhu. Stejně 

tak, jako v jiných obchodních podnicích, se výrobní společnosti snaží co nejvíce snižovat 

rizika a naopak usilovat o co největší zisk (Jirák-Köpplová, 2015, s.143-144). 

Vzhledem k tématu své práce bych se chtěla v úvodní části zaměřit primárně na 

ekonomickou rovinu mediálního průmyslu, která významně určuje, co média produkují 

a šíří. Konkrétně se zaměřím na to, jaké rozlišujeme vlastnické struktury médií a následně 

přiblížím způsoby mediálního financování. 

1.1 Vlastnická struktura médií 

Jak uvádí publikace Sociologie žurnalistiky, zaobírat se vlastnickou strukturou 

médií je podstatné především z důvodu shrnutého do následující věty - „Kdo muzikantům 

platí, objednává písničku“ (McNair, 2004, s. 104). Produkty mediální výroby podléhají 

nejen tlakům stále se rozšiřujícího trhu, ale také tlakům, které na ně vyvíjejí vlastníci se 

svými zájmy nebo politické elity státu. Následkem toho pak bývá snížená nezávislost 

dílčích mediálních institucí, ale také celé mediální branže (Jirák-Köpplová, 2015, s. 159).  

V souvislosti se strukturou vlastnictví médií bych v první řadě ráda jen stručně 

zmínila, že typy mediálního vlastnictví lze rozlišit na soukromě vlastněné mediální 

organizace, které jsou primárně zaměřené na generování zisku, dále média státní a tzv. 

média veřejné služby, orientovaná spíše neekonomicky (Jirák-Köpplová, 2015, s. 146). 

Stejně jako pravděpodobně ve všech jiných průmyslových odvětvích, i v tom 

mediálním je jasně viditelná tendence větších a lépe prosperujících podniků utvořit si co 

nejlepší podmínky pro svůj další růst. Nejjednodušším způsobem, jak toho dosáhnout, je 

co možná největší kontrola trhu, jinými slovy co možná největší koncentrace vlastnictví. 
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Tyto společnosti se toho snaží dosáhnout například tím, že se zmocňují svých menších 

konkurentů, nebo se je dokonce rovnou pokoušejí z trhu odstranit. (Jirák-Köpplová, 2015, 

s. 148). Trend kumulace vlastnictví je možné zaznamenat buď uvnitř samotného 

mediálního odvětví, nebo dokonce i mezi různými odvětvími. Uvnitř mediálního sektoru 

lze vypozorovat dvě různé tendence, a sice koncentraci horizontální a vertikální. Podle 

monografie Média a společnost se horizontální koncentrace vyznačuje tím, že jeden 

majitel se zmocňuje takových podniků, které by mu mohly konkurovat. Naopak vertikální 

koncentrace je typická tím, že jeden vlastník se snaží získat podniky, které obstarávají 

dílčí fáze výrobního řetězce. Vlastnictví médií se také může navzájem křížit. V souvislosti 

s rozvíjejícími se technologiemi se média stále více sbližují a pro majitele jednotlivých 

mediálních podniků se tak jeví jako výhodné kontrolovat zároveň například jak noviny 

a časopisy, tak televizní a rozhlasové stanice, neboť se mohou vzájemně doplňovat 

a jeden vlastník tak díky tomu může oslovit mimořádně početné publikum (Jirák-

Köpplová, 2007, s. 66-67). 

Z výše popsaných skutečností je tedy patrné, že v rukou několika málo 

jednotlivců, označovaných také jako mediální magnáti, může být soustředěna velká moc. 

Kromě nahromadění značných majetků mohou totiž uchvátit i politickou moc, vytvořit 

mediální konglomeráty a následně se vměšovat do vývoje a chodu jednotlivých zemí 

(Jirák-Köpplová, 2007, s. 67). V souvislosti s tím se objevují kritické názory, které 

poukazují na to, že mediální průmysl je čím dál více tvořen takovým způsobem, aby 

vyhovoval nikoliv zájmům veřejnosti, ale ekonomickým a politickým zájmům vlastníků 

mediálních korporací (Jirák-Köpplová, 2015, s. 150). 

1.2 Způsob financování 

V případě snahy pochopit a prozkoumat určitý konkrétní mediální produkt a jeho 

povahu je třeba vzít v potaz mimo jiné i to, jak je financován (Burton-Jirák, 2001, s. 97). 

Při určování způsobu financování daného média záleží na tom, zda jde o soukromý 

podnik či státní nebo veřejnou instituci (Jirák-Köpplová, 2015, s. 161-162).  

V liberálně-demokratických podmínkách je většina současných mediálních 

společností komerční povahy, a jsou tak financovány hlavně z reklamy. Vzhledem 

k tomu, že příjemců, které má reklama oslovit, je omezené množství, média o jejich 

pozornost mezi sebou bojují a podle publikace Masová média na vzniklém mediálním 

trhu obchodují s „předpokládanou budoucí pozorností svého publika“. Z toho 

jednoznačně vyplývá fakt, že na podobu mediálních produktů má významný vliv úsilí 
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tištěných titulů a rozhlasových či televizních stanic zajistit si pozornost takového publika, 

které slíbily zadavateli reklamy oslovit (Jirák-Köpplová, 2015, s. 136). 

Média veřejné služby jsou oproti tomu financována primárně z tzv. 

„koncesionářského“ poplatku, jinými slovy ze zákonem stanovené částky, která je 

v případě České republiky vybírána za to, že v domácnostech fungují rozhlasové 

a televizní přijímače. Přesto, že by tak média veřejné služby měla být oproštěna od výše 

zmíněných tlaků inzerentů, není tomu vždy tak. Mnohdy je totiž jejich financování 

vícezdrojové, a tedy kromě jiného i z reklamy. Příjmy z vlastní hospodářské činnosti 

veřejnoprávního média jsou spíše druhořadým a méně důležitým zdrojem financování. 

Ze státního rozpočtu, tedy z veřejných financí či grantů, jsou financována média, 

která nedokáží samostatně vytvářet dostatečný zisk, ale na druhou stranu je jejich 

financování ve veřejném zájmu. Taková média totiž posilují například vzdělanost 

a kulturní složku společnosti (Jirák-Köpplová, 2015, s. 161-164). 

1.3 Faktory ovlivňující mediální produkci 

Na masová média, jako důležité průmyslové odvětví, působí množství vnějších 

i vnitřních faktorů. Kromě již zmíněného způsobu financování, a s tím souvisejících 

vlastnických vztahů médií, je třeba vzít v potaz také to, že konečnou podobu mediálního 

produktu ovlivňují ti, kdo mediální obsahy vyrábějí a ti, kdo zasahují do výrobního 

procesu. Dále také rozhoduje to, jak samotná výroba probíhá (Jirák-Köpplová, 2007, 

s. 53).  

V následujících třech zbývajících podkapitolách své první kapitoly bych ráda 

načrtla, jakým způsobem jednotlivé faktory ovlivňují mediální produkt, který se dostává 

k veřejnosti. Blíže se zaměřím na oblast ekonomickou, politickou a profesní. Vzhledem 

k povaze své práce ale naopak vynechám tlaky vyvolané novými technologiemi, které 

také značně působí na mediální průmysl. 

1.3.1 Ekonomické prostředí 

V této podkapitole bych se ráda zaměřila na to, jak ekonomické prostředí 

ovlivňuje novinářskou práci. Monografie Sociologie žurnalistiky uvádí dva způsoby, 

jakými ekonomika působí na žurnalistiku.  

Na jedné straně jsou výstupy mediální produkce vlastnictvím soukromých osob 

a konglomerátů. A jelikož jsou tedy novináři stejní zaměstnanci, jako lidé pracující 

v jakémkoli jiném kapitalistickém podniku, jsou vystaveni silnému ovlivňování těmi, kdo 
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jejich organizace vlastní či řídí (McNair, 2004, s. 103). Obdobně je tedy také v případě 

mediálních organizací uplatňována vlastnická kontrola žurnalistických výstupů 

prostřednictvím přijímání osob se stejnými postoji do vrcholných manažerských pozic. 

Tito lidé pak plní přání svého majitele a zbavují se článků novinářů, kteří se neztotožňují 

s redakční politikou. V horším případě jsou pak tito novináři nuceni svůj pracovní poměr 

v médiu ukončit (McNair, 2004, s. 109). U médií, která informují například o věcech 

domácí a zahraniční politiky a ztělesňují tak důležitý veřejný prostor, hrozí úmyslným 

zásahem vlastníka do obsahu média nebezpečí pro stabilitu demokratické společnosti 

(Burton-Jirák, 2001, s. 117-118). Majitelé mediální produkty ale nevyužívají jen ve svůj 

prospěch, ale také ve prospěch politiky, ideologie a ekonomiky, která jim umožňuje 

vytvářet zisk. Sociolog Brian McNair v již zmíněné monografii v návaznosti na to uvádí, 

že většina velkých a výnosných sdělovacích prostředků má tendence být „prosystémová“ 

(McNair, 2004, s. 105). 

Na straně druhé pak lze žurnalistické texty vnímat jako zboží, které je nabízeno 

na čím dál zaplněnějším informačním trhu a musí si najít své spotřebitele. Tento druh 

zboží, stejně jako jakýkoliv jiný výrobek nebo produkt, musí být pro své publikum jednak 

užitečný a jednak žádoucí (McNair, 2004, s. 103). 

1.3.2 Politické prostředí 

Prostředí politiky je s ekonomickou oblastí často propojeno a jejich vzájemné 

rozlišení bývá těžké (McNair, 2004, s. 110). Je všeobecně známé, že média jsou klíčovým 

zdrojem informací o politice a jejích představitelích. Není tak ničím překvapivým, že díky 

tomu vyvolávají zájem těch, kteří by je chtěli využít například ke svému prospěchu, 

k vytvoření vlastního pozitivního obrazu, či ke kontrole toho, co se společnost skrze ně 

dozví (Jirák-Köpplová, 2015, s. 371).  

McNair ve své monografii uvádí čtyři faktory, které podle něj určují, v jakém 

rozsahu stát a politici ovlivňují média. V první řadě jde o podstatu politického systému, 

která může být buď liberálně-demokratická nebo totalitní. Pro liberální demokracie je 

typická nízká úroveň politického dohledu nad médii a naopak vysoká úroveň tolerance 

politiků vůči kritickým postojům novinářů, které jsou dokonce v tomto systému 

vyžadovány jako pojistka proti návratu autoritativního režimu a jako dohled nad 

zneužitím politické moci. Na druhou stranu pak ale existují také totalitní režimy, kde je 

kritika ze strany novinářů zcela nemyslitelná. Novináři v tomto politickém systému tedy 

nezastávají roli nestranných informátorů, ale musí se podrobit a přizpůsobit oficiální 
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ideologii. Mnohé současné společnosti se dnes nacházejí ve stadiu přechodu od totalitního 

k demokratickému režimu a vykazují tak vlastně rysy obou dvou. Dalším faktorem je 

podle McNaira politická kultura, která je méně uchopitelná, než podstata politického 

systému. Je utvářena historickým vývojem a zvyky, a proto je pro každou jednotlivou 

zemi jedinečná. Mezi různými demokratickými systémy se tak mohou objevovat 

například velké rozdíly v tom, jak novináři vnímají a odvádějí svou práci. Jako třetí 

politický faktor McNair chápe ekonomický vztah novinářů ke státu. Například 

autoritářské režimy mají tendence vytvářet monopoly ve formě veřejného vlastnictví, 

které podléhá státnímu financování. Oproti tomu liberálně-demokratické systémy se kvůli 

obavám z politického zneužití snaží veřejnému vlastnictví medií spíše vyhnout a ovládají 

média méně zjevnými způsoby. Evropské státy se pohybují na rozmezí těchto dvou 

trendů. Soukromě vlastněný tisk se zde objevuje vedle veřejné televize a rozhlasu. 

Posledním faktorem je pak význam přisuzovaný politickou elitou médiím. Čím větší je 

vliv daného média na veřejnost, tím více na něj zákonitě politici útočí (McNair, 2004, 

s. 85-94). 

1.3.3 Profesní prostředí 

Na výslednou podobu mediálního produktu má také podstatný vliv profesní 

postavení novináře a kolektivní charakter výroby. Ten je pro mediální průmysl příznačný 

(Jirák-Köpplová, 2015, s. 143). Pro žurnalistiku, jako složitý výrobní proces, je nezbytná 

propracovaná organizace (McNair, 2004, s. 64). Mediální produkty proto nejsou tvořeny 

jednotlivcem, ale členy celého týmu, kteří mají ve výrobě konečného sdělení 

specializované úlohy (Burton-Jirák, 2001, s. 106). Přitom profese, které se podílejí na 

dílčích částech výroby, mají odlišnou míru svobody (Jirák-Köpplová, 2015, s. 165). 

Novinář je podřízený vedoucím pracovníkům a svému majiteli, kteří stanovují určitá 

omezení jejich produkce (McNair, 2004, s. 65).  

Tato dělba práce má podle publikace Úvod do studia médií několik důsledků. Jedním 

z nich je například posilování zažitých pracovních postupů. Výrobní proces je soustředěn 

v redakcích, jejichž pracovní prostředí určuje rutinní postupy a omezení činnosti každého 

jednotlivého novináře, což lze také považovat za významný faktor ovlivňující fungování 

mediálního průmyslu. Tendence vytvářet určité rutiny usnadňuje výrobu konečného 

produktu, neboť jasně stanovuje co, jak a kdy je třeba udělat, aby novinář vyrobil zboží 

(Burton-Jirák, 2001, s. 102). 
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Veškerá média pak mají také jasně stanovený rozsah materiálu, aby se do přidělené 

plochy či stopáže vešel. Zároveň je důležitý také obsah - proto se vytvářejí a stanovují 

příslušné rubriky (v případě televize formáty) tak, aby se na dané místo hodily (Burton-

Jirák, 2001, s. 104-105). 

V neposlední řadě podobu žurnalistických sdělení ovlivňují také individuální rozdíly 

mezi jednotlivými pracovníky, jejich hodnoty, zájmy či sociální zázemí. Kromě 

osobnostních rysů, talentu a nadání, které vyžaduje řada činností mediální výroby, hraje 

podstatnou roli také úroveň vzdělání novináře (Jirák-Köpplová, 2015, s. 168). Novináři 

v demokratických státech nemusí k tomu, aby mohli vykonávat svou profesi většinou 

prokazovat, že absolvovali vysokoškolské studium, nebo byli přijati do profesní komory 

(Jirák-Köpplová, 2015, s. 111-112). Podle autorů publikace Systémy médií 

v postmoderním světě: tři modely médií a politiky žurnalistice chybí systematické znalosti 

osvojené prostřednictvím dlouhodobé přípravy (Hallin-Mancini, 2008, s. 61). Aby ale 

mohli být novináři vnímáni jako profesní skupina, musí mít krom jiného svůj etický 

kodex, který jim zajišťuje roli šiřitelů pravdivých informací a důvěryhodnost. Etické 

standardy, v případě, že je novináři dodržují, představují další z významných faktorů 

působících na obsah žurnalistických textů (McNair, 2004, s. 67-68). 

2. Tištěná média v České republice 
Proměny mediálního prostředí v bývalém Československu a v současné České 

republice nelze zkoumat bez přihlédnutí k předešlému politickému vývoji (Šmíd, 2004, 

s. 3). Nástup totalitního komunistické režimu v roce 1948 se krom jiných oblastí 

společnosti dotkl také tisku. Došlo k potlačení svobody slova3, a navíc bylo stanoveno, 

že vydávání tiskovin „nesmí být předmětem soukromého podnikání“ (Sokol, 2001, s. 6).  

Vzhledem k tématu své práce bych ráda v následujících podkapitolách načrtla 

problematiku vlastnictví denního tisku po roce 1989 v prostředí středovýchodního 

evropského státu vymaněného z dlouholeté nedemokratické nadvlády. Podle Josefa 

Bendy, autora studie Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006, 

je možné stanovit v polistopadovém vývoji periodického tisku určité základní vývojové 

tendence. Konkrétně jde o dvě transformace. Na první z nich se podíleli především politici 

                                                   
3 Po vydání zákona č. 184/1950 Sb. se posláním novin a časopisů stalo „[...] napomáhat 

budovatelskému úsilí československého lidu a jeho boji za mír, jeho výchově k socialismu [...]“ (Sokol 

2001: 6).  
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a jsou pro ni charakteristické procesy demokratizace, desovětizace, pluralizace či 

privatizace. Druhá transformace pak měla povahu technologickou a vyznačuje se procesy 

digitalizace a globalizace (Benda, 2007, s. 76). 

2.1 Česká mediální legislativa po roce 1989 

Český právník Tomáš Sokol v jedné z úvodních kapitol své publikace Tisk a právo 

píše, že každá velká revoluce nebo převrat s sebou nese také změny právního řádu. Bylo 

tomu tak i v případě Československa po roce 1989 (Sokol, 2001, s. 5). 

 Ještě v tomtéž roce, dne devětadvacátého listopadu, přijalo Federální shromáždění 

ústavní zákon, kterým byl z československé ústavy odstraněn článek o tom, že vedoucí 

silou ve státě a společnosti je Komunistická strana Československa. Média se tak 

vymanila z kontroly Ústředního výboru, Národní fronty a dalších orgánů strany (Benda, 

2007, s. 27). Osmadvacátého března 1990 Federální shromáždění novelizovalo tiskový 

zákon z roku 1966. Změny se týkaly především nařízení, která se z důvodu změny 

politických a sociálních poměrů dostala do přímého rozporu s ústavou a stala se tak 

nepoužitelnými (Benda, 2007, s. 35). Konkrétně byly odstraněny například paragrafy 

ohledně cenzury a soukromým subjektům pak bylo umožněno vydávat periodický tisk 

(Šmíd, 2004, s. 3). Novelizovaný tiskový zákon ale příliš neřešil vlastnické poměry 

u vydavatelů. Vydavatelem mohla totiž být československá právnická či fyzická osoba, 

přičemž při souhlasu náležitých státních orgánů se na vydávání tisku mohla podílet 

i zahraniční právnická osoba. Následně pak byl zrušen Federální úřad pro tisk a informace 

a po něm už nebyl pro tištěná média ustanoven žádný regulační úřad (Benda, 2007, s. 36-

37). 

 Krátce po prvních svobodných volbách v červnu roku 1990 si nová vláda stanovila 

ve svém programovém prohlášení cíl vytvořit takový mediální zákon, který by pokryl jak 

tisk, tak rozhlas i televizi. K jeho naplnění ale nikdy nedošlo. Jednou z příčin nezdaru 

byla totiž například názorová rozdílnost4 mezi českou a slovenskou částí federace na 

státní mediální politiku (Šmíd, 2004, s. 3-4). 

 Za důležité považuji zmínit také Listinu základních práv a svobod, která se stala 

součástí ústavního pořádku Československé federativní republiky 9. ledna 1991. Pro 

periodický tisk je nejpodstatnější článek 17 (Benda, 2007, s. 28). Ten zaručuje svobodu 

                                                   
4 Zatímco česká strana se přikláněla spíše k tomu, aby byla média co nejdříve odstátněna a na trh tak 
mohly vstoupit nové subjekty, pro tu slovenskou bylo přednější vybudovat národní média (Šmíd, 
2004, s. 3-4). 
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projevu, právo na informace, právo na vyjádření svých názorů, vyhledávání a rozšiřování 

informací a idejí. Kromě toho také pokládá za nepřípustnou cenzuru (Portál veřejné 

správy, 2015)5. 

 Co se ale týče vlastnických poměrů v tištěných médiích, žádný právní předpis se 

více této problematice nevěnoval. Jedinou výjimkou byl od počátku 90. let zákon 

č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, novelizovaný v roce 2001 (Šmíd, 2004, 

s.  4). 

 Přibližně o rok dříve, po značně bouřlivých diskusích, nahradil dvaadvacátého 

února roku 2000 nový tiskový zákon svého předchůdce z roku 1966. Vzhledem k tomu, 

že za těchto 34 let došlo k zásadním historickým, politickým i společenským proměnám, 

nelze ho vnímat pouze jako aktualizaci starých norem. Naopak v něm podle již dříve 

zmíněného českého právníka Tomáše Sokola není možné najít příliš mnoho souvisejícího 

s předešlým tiskovým zákonem (Sokol, 2001, s. 7). Podstatné je zmínit, že zde zcela 

chyběla omezení majetkových poměrů (Benda, 2007, s. 43). 

 Vlastnické poměry médií oproti tomu postihuje od roku 2001 nový zákon 

o rozhlasovém a televizním vysílání, který vystřídal předchozí, značně liberální úpravu 

z roku 1991. Nový zákon o vysílání jako jediný vymezil limity křížového vlastnictví 

médií - ale pouze médií rozhlasových a televizních (Šmíd, 2004, s. 4). 

Zákon o vysílání tedy sice nastavil určitá omezení vlastnictví médií, periodického 

tisku se ale nedotkl. I přes četné legislativní úpravy, které pak následovaly v oblasti 

tištěných médií po roce 1999 tak nedošlo ke změně liberálně nastavených pravidel 

českého mediálního trhu (Benda, 2007, s. 33). 

2.2 Vlastnictví periodického tisku v České republice, se 
zaměřením na Mladou frontu Dnes 

Podle již dříve parafrázovaného Milana Šmída měly na proměny v oblasti médií 

po převratu v roce 1989 vliv především dva faktory, a sice obnovení možnosti 

svobodného projevu a prosazení systému tržní ekonomiky (Šmíd, 2004, s. 17). Všechen 

český periodický tisk se v současnosti nachází v soukromém vlastnictví a předlistopadový 

model řízení médií zatížený propagandistickými a ideově osvětovými cíli přešel 

                                                   
5 Listina základních práv a svobod. Portál veřejné správy [online]. 2015 [cit. 2016-02-27]. Dostupné 
z:https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=39009&recShow=23&nr=23~2F
1991~20Sb.&rpp=50#parCnt 
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k systému, ve kterém jsou média chápána jako prostor pro diskuse o věcech veřejného 

zájmu. (Bednařík-Jirák-Köpplová, 2011, s. 368). 

Po nástupu demokracie česká společnost zásadně odmítla předešlý totalitní režim. 

Podporu proto získávaly především reformy, ve kterých měla být úloha státu co nejvíce 

omezena. Z těchto důvodů bylo jakékoliv omezování a zasahování do vlastnictví médií 

vyloučeno (Šmíd, 2004, s. 3).  

Následující část této kapitoly jsem se rozhodla rozčlenit na tři podkapitoly, ve 

kterých načrtnu vývoj vlastnických vztahů českého celostátního tisku po roce 1989. První 

dvě podkapitoly jsem ohraničila po vzoru již zmíněného Bendy roky 1989-1992 a roky 

1993-2000. V průběhu prvního uvedeného časového úseku došlo jednak k založení 

nových deníků, z nichž některé brzy po svém vzniku opět zanikly, jednak k tzv. spontánní 

privatizaci. Druhá etapa je charakteristická hromadným přesunem vlastnictví českého 

celostátního tisku do rukou zahraničních investorů (Benda, 2007, s. 87). Důležité je 

zmínit, že vzhledem ke konkrétnímu tématu své práce se v této části zaměřím primárně 

na vývoj a problematiku periodika Mladá fronta Dnes. O ostatních titulech se tato práce 

zmiňuje jen okrajově. Také z toho důvodu se proto nebudu více zabývat obdobím 

a vývojem vlastnických vztahů českých médií po roce 2000, neboť vydavatelství MAFRA 

a.s., pod které spadá právě pro mou práci klíčové periodikum Mladá fronta Dnes, v té 

době náleželo německé společnosti Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft RBVG a až 

do roku 2013 zde nedošlo k zásadní změně vlastníka. Na závěr této kapitoly bych ráda ve 

třetí podkapitole zmínila aktuální strukturu českého celostátního tisku včetně jeho kladů 

a hlavně často diskutovaných úskalí. 

2.2.1 Stav vlastnictví českého celostátního tisku bezprostředně po 
roce 1989 – „spontánní privatizace“ 

Přesto, že se ihned po listopadové revoluci objevilo několik pokusů o založení 

nových deníků, struktura periodického tisku se v České republice poměrně dlouho 

zásadně neměnila – až na dva tituly. V této době totiž došlo k obnovení Lidových novin, 

jejichž dřívější zakázanou podobu oživila skupina disidentů a k přeměně týdeníku 

Hospodářské noviny, vydávaného akciovou společností Economia, na deník (Šmíd, 2004, 

s. 6). Oba tyto celostátní deníky vycházejí do dnes. Stejně tak v současnosti vychází také 

levicově zaměřené periodikum Haló noviny, vzniklé až později v roce 1991 (Benda, 2007, 

s 105; 107). 
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Nastalé politické změny ale bylo podle Josefa Bendy možné zaznamenat například 

v souvislosti s výměnou nejvyššího vedení redakcí tehdejších fungujících deníků. 

Redakční kolektivy se vzepřely nadřízeným, kteří se do svých pozic dostali díky 

předchozímu souhlasu KSČ (Benda, 2007, s. 88). Redakce tedy odmítaly plnit příkazy 

svých vydavatelů až postupně došlo k tomu, že „[v] první polovině roku 1990 pracovala 

naprostá většina českých médií samosprávným stylem pod vedením šéfredaktorů, které si 

demokratickým způsobem vybrali pracovníci příslušných redakcí“. To následně uvolnilo 

cestu procesu tzv. spontánní privatizace (Benda, 2007, s. 89). 

Jako vzorový příklad spontánní privatizace vnímá Josef Benda situaci okolo 

deníku Mladá fronta, jehož modelu se později přidržely i některé další redakce, jako 

například deník Rudé právo či Zemědělské noviny. V roce 1990 vydavatel Mladé fronty 

Socialistický svaz mládeže (SSM) zanikl a na mimořádném sjezdu, který svolal jeho 

předseda Martin Ulčák vznikla nástupnická organizace Svaz mladých (SM). Od 1. ledna 

1990 byl vydavatelem deníku Mladá fronta podnik Mladá fronta, nakladatelství 

a vydavatelství (MFNV), který byl ale majetkem SM, tedy nástupce dřívějšího SSM. 

Funkci nadřízeného orgánu tak až do nabytí účinnosti zákona č. 497/1990 Sb. o navrácení 

majetku SSM lidu České a Slovenské Federativní republiky zastával SM6 (Benda, 2007, 

s. 89). Přesto, že podle výše zmíněného zákona měl být deník Mladá fronta, stejně jako 

veškerý majetek SMM navrácen „lidu ČSFR“, využili redaktoři dubnového zákona 

o akciových společnostech a dne sedmadvacátého července 1990 za pomoci advokátní 

kanceláře založili akciovou společnost MaF a.s., která dostala práva na vydávání deníku 

s  názvem Mladá fronta Dnes, jehož první číslo vyšlo 1. září 1990 (Šmíd, 2004, s. 6-7).   

Spontánní privatizace se později stala tématem mnoha diskusí a polemik, neboť 

z pozdějšího úhlu pohledu je na ni často nazíráno spíše jako na „legální krádež“ (Benda, 

2007, s. 89). V článku „Ukradená Fronta, ukradené Právo“ internetového deníku Britské 

listy byly otištěny závěry ekonoma Františka Nepila, který vysvětluje, že veškerý majetek 

SMM byl opatřen za státní peníze, tedy i Mladá fronta. Tento majetek proto měl být podle 

výše zmíněného zákona státu navrácen. V tuto chvíli by se podle historika a autora článku 

Jiřího Vančury mohla vynořit otázka o jakém majetku je řeč, vzhledem k tomu, že 

zprivatizovanému deníků vlastně nic nepatřilo. K tomu ale Nepil dodává, že „[p]ozice na 

trhu má obrovskou peněžní hodnotu. Stojí stamiliony ji vybudovat. A tato hodnota, 

pravděpodobně několik set milionů korun, soudě podle počtu výtisků MF denně v roce 

                                                   
6 Zákon nabyl účinnosti 1. 1. 1991 
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1990, přešla ze dne na den z vlastnictví státu do vlastnictví malé skupiny lidí“ (Vančura 

1998)7. Vydávání deníku s téměř totožným názvem a navíc zacílení na stejnou čtenářskou 

základnu jsou tedy podle Nepila cenné hodnoty, kterých se privatizátoři zcela bezplatně 

zmocnili (Vančura 1998)8. 

Kromě tohoto hlediska lze ale také problematiku spontánní privatizace deníku 

Mladá fronta Dnes posuzovat ještě z jiné perspektivy. V publicistickém pořadu Antonína 

Přidala Klub Netopýr se vysokoškolský profesor působící v anglickém Glasgowě Jan 

Čulík pozastavil nad otázkou důsledků, která tato situaci může mít pro českou mediální 

scénu. Podle jeho názoru je totiž „transparentnost majetkových poměrů“ jednou z věcí, 

která může stát u zrodu problémů české žurnalistiky. Nejasnosti ohledně majetkových 

věcí totiž mohou mít do budoucna vliv i na obsah novin a na jejich nezávislost. Otázkou 

podle něj je, zda tímto způsobem zprivatizované noviny mohou být vůbec kritické vůči 

vládě. (Britské listy, 1997)9. 

Co se týče vývoje nezprivatizovaného periodického tisku - nekomunistické 

politické strany a odbory si své v minulosti oblíbené deníky, jako byla Lidová 

demokracie, Svobodné slovo či Práce, ještě nějakou dobu zachovaly. V následujících 

letech se ale na svobodném trhu udržet nedokázaly (Šmíd, 2004, s. 7). V roce 1992 pak 

začal vydávat nový titul i jeden zahraniční investor, konkrétně to byla švýcarská 

společnost Ringier, která na trh uvedla první český barevný bulvární deník Blesk. 

2.2.2 Stav vlastnictví českého celostátního tisku v letech 1993-2000 
– příchod zahraničních investorů 

Noví vlastníci českých celostátních deníků, ať už v případě nově vzniklých či 

„spontánně privatizovaných“, byli vesměs kolektivy redaktorů, kteří nedisponovali příliš 

velkými finančními prostředky. Vzhledem k tomu, že bylo třeba modernizovat zastaralé 

tiskárny, vybavení redakcí a nakupovat nové technologie, noví čeští majitelé se začali 

poohlížet po kapitálově silných partnerech z řad zahraničních vydavatelských 

společností. Zahraniční investoři měli zprvu všehovšudy pouze minoritní podíl na 

vlastnictví. Ale ve chvíli, kdy českým akcionářům nabídli za jejich akcie cenu, která 

                                                   
7 VANČURA, Jiří. Ukradená Fronta, ukradené Právo. Britské listy [online]. 1998 [cit. 2016-02-28]. 
Dostupné z: http://www.britskelisty.cz/9803/19980302f.html 
8 Vančura, Jiří. Ukradená Fronta, ukradené Právo. Britské listy [online]. 1998 [cit. 2016-02-28]. 
Dostupné z: http://www.britskelisty.cz/9803/19980302f.html 
9 Česká televize, Klub Netopýr: Co není v novinách. Britské listy [online]. 1997 [cit. 2016-02-28]. 
Dostupné z: http://www.britskelisty.cz/9709/19970915a.html#01 
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značně převyšovala částku, kterou do jejich nákupu v minulosti investovali, relativně 

snadno jejich podíly získali (Benda, 2007, s. 109-110). 

 Velice aktivní byly především společnosti z německy mluvících zemí. Jako jeden 

z prvních zahraničních vydavatelů se na českém trhu v roce 1991 objevil výše zmíněný 

švýcarský Ringier. Kromě této firmy se pak nejvíce prosazovali především tři němečtí 

vydavatelé regionálního tisku, a sice Verlagsgruppe Passau VGP, Rheinisch-Bergische 

Verlagsgesellschaft RBVG a Mittelrhein Verlag MRV (Šmíd, 2004, s. 8). 

Kromě švýcarské a německých společností se zprvu významněji prosazovali také 

francouzští vydavatelé. Již počátkem roku 1990 došlo kvůli nevyjasněným majetkovým 

poměrům k neúspěšnému jednání mezi francouzským koncernem Groupe Hersant 

s MFNV. Poté, co se deník Mladá fronta díky „spontánní privatizaci“ osamostatnil, 

začala probíhat nová jednání o vstupu firmy Socpresse SA, tedy dceřiné společnosti 

Groupe Hersant, do tohoto periodika. Jednatřicátého prosince 1991 vznikla česko-

francouzská společnost MaFra a.s., jejíž zakladatelem byla MaF a.s. Na nově založenou 

společnost pak byla převedena vydavatelská práva listu Mladá fronta Dnes, od té chvíle 

tedy tato společnost zajišťovala tisk a distribuci periodika (Benda, 2007, s. 111-112). Dne 

1. června 1992 Socpresse SA kapitálově vstoupila do této společnosti a její podíl byl 

odhlasován na 48%. Majoritních 52% akcií zůstalo až do roku 1993 společnosti MaF a.s. 

Každý z jejích 65 akcionářů obdržel z prodeje skoro 1 100 000 korun. V té době se 

hodnota společnosti odhadovala na 20,7 milionu dolarů (Čelovský, 2002, s. 31-32). 

V listopadu roku 1994 pak kvůli finančním problémům Groupe Hersant prodal svůj podíl 

německému vydavatelství Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft RBVG za cenu 

přesahující jednu miliardu korun. Tento německý koncern pak postupně převzal 

stoprocentní kontrolu nad společností MaFra a.s., která byla 11. září 1997 přejmenována 

na MAFRA a.s. (Benda, 2007, s. 112). Německá společnost RBVG vlastnila vydavatelství 

MAFRA a.s. až do jejího převzetí skupinou Agrofert a.s. podnikatele Andreje Babiše 

v roce 2013, celých 19 let (Piskáček, 2015)10. 

2.3 Aktuální stav vlastnictví českého celostátního tisku – 
odchod zahraničních investorů 

Po odchodu posledního zahraničního vlastníka českého periodického tisku, 

                                                   
10 PISKÁČEK, Vladimír. Mediální dům Economia, a.s [online]. 2015 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: 
http://keke.vse.cz/wp-content/uploads/2011/07/Prezentace-Vladim°r-Pisk†üek.pdf 
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konkrétně pasovské vydavatelské skupiny Verlagsgruppe Passau v srpnu roku 2015, se 

završila významná fáze majetkových poměrů českého denního tisku, zahájená po roce 

1989. Jako první odešel z českého deníkového trhu v roce 2008 německý Handelsbaltt 

z vydavatelství Economia, následovala ho německá Rheinisch-Bergische, která po své 

dlouholeté přítomnosti v Česku prodala svůj podíl ve vydavatelské společnosti MAFRA 

podnikateli a současnému ministrovi financí Andreji Babišovi. Ve stejném roce pak 

odešla také švýcarská společnost Ringier (MediaGuru, 2015)11. 

 Do českých novin tak v současnosti přichází zcela nový typ majitelů, a sice česko-

slovenští podnikatelé, miliardáři a mocné finanční skupiny skupující jednotlivé 

vydavatelské domy (Štětka, 2014, s. 1)12. Podle článku portálu Mediaguru z roku 2015 

mezi nejsilnější vlastníky českého tisku patří následující trojice. V první řadě je to Daniel 

Křetínský a Patrik Tkáč kontrolující skrze koncern Czech Media Invest vydavatelství 

Czech News Center, pod které spadají například deníky Blesk, Aha! a Sport. Dále potom 

již zmíněný Andrej Babiš a jeho společnost Agrofert, vlastnící skupinu MAFRA. Poslední 

z této dominantní trojice je investiční skupina Penta, která v srpnu roku 2015 koupila 

stoprocentní podíl ve vydavatelství Vltava-Labe-Press a s ním i největší české regionální 

periodikum Deník (MediaGuru, 2015)13.  

 V posledních několika letech jde o trend charakteristický pro značnou část regionu 

východní a střední Evropy. Tuto tendenci zahraničních vlastníků je možné přičítat v první 

řadě poklesu příjmů způsobených, nebo minimálně znásobených ekonomickou krizí 

v letech 2008 a 2009. Zahraniční investoři ale nepřestali odcházet ani poté, co se 

ekonomiky postkomunistických států začaly opět dostávat do plusových čísel. Podle 

Václava Štětky to potvrzuje právě zmíněný nedávný odchod švýcarských a německých 

investorů z českého trhu (Štětka, 2014, s. 2-3)14. Odůvodnění může být hned několik. 

                                                   
11 České noviny si rozdělily podnikatelské skupiny. MediaGuru [online]. 2015 [cit. 2016-03-11]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2015/08/ceske-noviny-si-rozdelily-podnikatelske-
skupiny/#.VuFYGYRspSc 
12 ŠTĚTKA, Václav. Od globalizace k oligarchizaci: proměny mediálního vlastnictví ve střední a 
východní Evropě. Academia [online]. 2014 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: 
http://www.academia.edu/9656304/Od_globalizace_k_oligarchizaci_proměny_mediáln%C3%ADho
_vlastnictv%C3%AD_ve_středn%C3%AD_a_východn%C3%AD_Evropě  
13 České noviny si rozdělily podnikatelské skupiny. MediaGuru [online]. 2015 [cit. 2016-03-11]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2015/08/ceske-noviny-si-rozdelily-podnikatelske-
skupiny/#.VuFYGYRspSc 
14 ŠTĚTKA, Václav (2014). Od globalizace k oligarchizaci: proměny mediálního vlastnictví ve 
střední a východní Evropě. Academia [online]. 2014 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: 
http://www.academia.edu/9656304/Od_globalizace_k_oligarchizaci_proměny_mediáln%C3%ADho
_vlastnictv%C3%AD_ve_středn%C3%AD_a_východn%C3%AD_Evropě 
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Například mediální expert citovaný v článku internetového zpravodajského serveru 

iHNed.cz z roku 2015 Milan Šmíd zastává názor, že „[k]lasický tisk přestává být 

profitabilní a internetové perspektivy jsou jinde lepší než u nás“ (iHNed.cz 2015)15. Podle 

šéfredaktora MarketingSalesMedia Daniela Köppla je navíc Česká republika „[...] malá, 

jazykově specifická, a řečeno jednoduše, je to moc práce za málo peněz“ (Mediář, 

2014)16. Šéfredaktor Mediáře Ondřej Aust k tomu pak dodává, že „[...] zahraniční 

vlastníci kdysi doufali v to, že půjde prodávat reklamu společně pro celou střední Evropu. 

S tím, jak ztratili tuto iluzi, střední Evropa pro ně ztrácí smysl“ (Mediář 2014)17. 

Kromě otázky, zda je dnes ještě možné na médiích vydělat, se v souvislosti 

s majetkovými změnami na české mediální scéně podle publicisty Petra Zenknera 

objevuje také otázka nebezpečí narušení svobody médií a redakční autonomie (Zenkner, 

2014)18. Přesto, že noví vlastníci obvykle tvrdí, že si mediální domy pořídili jako 

investici, kterou plánují zhodnotit, objevují se hlasy tvrdící, že takové osvojování médií 

s často nejistou rentabilitou je motivováno nikoliv jen ekonomickými, ale politickými či 

obchodními zájmy. Podle již dříve parafrázovaného Štětky takzvaní moderní oligarchové 

dokonce ani nemusí při prosazování svých zájmů, ať už jsou jakékoliv, zacházet až 

k přímým editoriálním zákrokům či propagandě. Působit na mediální obsahy totiž mohou 

i jen správně načasovaným zveřejněním informací či vyhýbání se určitým konkrétním 

tématům, které mají například nějakou souvislost s jejich podnikatelskými či politickými 

aktivitami (Štětka, 2014, s. 4)19. 

2.3.1 Mediální skupina MAFRA po roce 2012 

Mediální skupina MAFRA, a.s. je považována ze jeden z čelních vydavatelských 

                                                   
15 Domluveno: Penta získala vydavatele regionálních Deníků. A také podíl ve Vlastě, Květech či 
PNS. iHNed.cz [online]. 2015 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-64449160-
domluveno-penta-ziskala-vydavatele-regionalnich-deniku-a-take-podil-ve-vlaste-kvetech-ci-pns 
16 Trojjediná role Babiše je o úroveň vyšší problém než Soukupovo vlastnictví agentury a zároveň 
médií. Médiář [online]. 2014 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/trojjedina-role-
babise-je-o-uroven-vyssi-problem-nez-soukupovo-vlastnictvi-agentury-a-zaroven-medii/   
17 Trojjediná role Babiše je o úroveň vyšší problém než Soukupovo vlastnictví agentury a zároveň 
médií. Médiář [online]. 2014 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/trojjedina-role-
babise-je-o-uroven-vyssi-problem-nez-soukupovo-vlastnictvi-agentury-a-zaroven-medii/   
18 ZENKNER, Petr. 2013: Konec německého tisku v Čechách. Newton media [online]. 2014 [cit. 
2016-03-11]. Dostupné z: http://www.newtonmedia.cz/cs/mediainfo-cz/komentare/2013-konec-
nemeckeho-tisku-v-cechach/detail 
19 ŠTĚTKA, Václav. Od globalizace k oligarchizaci: proměny mediálního vlastnictví ve střední a 
východní Evropě. Academia [online]. 2014 [cit. 2016-03-11]. Dostupné z: 
http://www.academia.edu/9656304/Od_globalizace_k_oligarchizaci_proměny_mediáln%C3%ADho
_vlastnictv%C3%AD_ve_středn%C3%AD_a_východn%C3%AD_Evropě 
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domů na českém trhu. Kromě deníku Lidové noviny, bezplatných deníků Metro a 5plus2, 

zpravodajských portálů iDNES.cz a lidovky.cz, televizní stanice Óčko a například 

i virtuálního operátora MOBIL.CZ či dvou divizí tiskárny MAFRAPRINT v Praze 

a Olomouci, společnost vydává také především dlouhodobě nejčtenější český seriózní 

deník Mladou frontu Dnes (mafra.cz)20. Ten podle výsledků národního výzkumu čtenosti 

Media projekt za 2. pololetí roku 2015 oslovuje 636 tisíc čtenářů na vydání (mafra.cz, 

2016)21. 

 Jak jsem se již zmínila, z hlediska vlastnických vztahů byl pro vydavatelství 

MAFRA klíčový rok 2013, neboť právě v červnu tohoto roku zhruba po dvou desetiletích 

odchází německý vydavatelský dům Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft a novým 

majitelem se stává skupina Agrofert podnikatele  

a miliardáře Andreje Babiše (Kejlová, 2013)22. Obě strany se rozhodly nezveřejnit detaily 

transakce, prodej musel schválit Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který tak učinil 

šestadvacátého srpna 2013 (Agrofert.cz, 2013)23. Předseda představenstva německé 

RBVG Karl Hans Arnold odchod zdůvodnil slovy: „Společnost prodáváme ze 

strategických důvodů, abychom mohli investovat do různých nových aktivit“ (Kašpar-

Firbacherová, 2013)24.  

Vlastnictví jednoho z největších českých mediálních domů politicky a zároveň 

podnikatelsky aktivním Andrejem Babišem rozpoutalo diskuse o propojení médií 

s politikou a navíc i byznysem. Andrej Babiš akvizici Mafry vysvětlil následovně: 

„Skupinu Mafra považuji za velmi silného hráče na českém mediálním trhu, především 

v oblasti seriózní žurnalistiky. Její akvizice bude mít pro naši mediální divizi řadu synergií 

                                                   
20 Mediální skupina MAFRA. mafra.cz [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 
http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm 
21 MF DNES potvrzuje pozici dlouhodobě nejčtenějšího zpravodajského deníku v České republice. 
mafra.cz [online]. [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-
zpravy.asp?c=A160204_170054_mafra-tiskove-zpravy_ivi 
22 KEJLOVÁ, Tamara. Babiš koupil Mafru. Do obsahu novin zasahovat nebude, říká jeho mluvčí. 
Česká televize [online]. 2013 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1089933-babis-koupil-mafru-do-obsahu-zasahovat-nebude-
rika-jeho-mluvci 
23 Agrofert dokončil akvizici mediální skupiny Mafra. Agrofert.cz [online]. 2013 [cit. 2016-03-12]. 
Dostupné z: http://www.agrofert.cz/ke-stazeni/tiskove-zpravy  
24 KAŠPAR, Mirko a FIRBACHEROVÁ, Pavla. Babišův Agrofert koupil mediální skupinu Mafra, 
vydavatele MF Dnes i Lidových novin. Český rozhlas [online]. 2013 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/babisuv-agrofert-koupil-medialni-skupinu-mafra-
vydavatele-mf-dnes-i-lidovych-novin--1228998 
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a umožní nám hledat další nákladové úspory například při fungování našeho týdeníku 

5plus2“ (MediaGuru, 2013)25.  

Četné spekulace o tom, zda budou jím vlastněná média nezávislá, se snažil na 

tiskové konferenci pro novináře hned v následujícím dni po akvizici vydavatelství 

několikrát vyvrátit s tím, že mu jde především o finanční investici. Zároveň také odmítl, 

že by MAFRU koupil, aby si naklonil voliče a zviditelnil své politické hnutí ANO 

(Radiožurnál, 2013)26. V médiích pak navíc nezávislost vydavatelství opakovaně 

garantoval a například v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu argumentoval výrokem: 

„[...] byl bych úplný blázen, kdybych investoval miliardy korun a jednou bych někomu 

zavolal a řekl mu: Víš co, napiš tohle. V tom momentě si to řeknou všichni a pro mě by to 

byla zmařená investice“ (Radiožurnál, 2013)27. Hned o dva dny později ale tato slova 

svým jednáním popřel, když zavolal do redakce Lidových novin a chtěl vědět, z jakého 

důvodu v novinách chybí zpráva z tiskové konference jeho hnutí ANO, i přesto, že na ní 

byl redaktor novin přítomen. Babiš se následně za svou reakci omluvil a dohodl se 

s tehdejším šéfredaktorem Lidových novin Daliborem Balšínkem na sepsání etického 

kodexu, který jasně vymezí vztah mezi vlastníkem a redakcí (ČT24, 2013)28.  

Na novém vydavatelském kodexu se podílel novinář Karel Hvížďala, který po 

převzetí MAFRY prohlásil, že akvizici považuje za „nešťastný krok, zvlášť na tak malém 

trhu, jako je ten český“ (deník.cz, 2013)29. A podobného názoru byli i jiní, což dokládá 

hned o několik týdnů později odchod šéfredaktorů Mladé fronty Dnes a Lidových novin 

Roberta Čásenského a Dalibora Balšínka spolu s řadou dalších novinářů (Týden.cz, 

2014)30. Od doby, kdy vydavatelství MAFRA získal Andrej Babiš pak došlo k rozsáhlé 

                                                   
25 Babiš kupuje mediální skupinu Mafra. MediaGuru [online]. 2013 [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: 
http://www.mediaguru.cz/2013/06/babis-akupuje-medialni-skupinu-mafra/#.VuV3noQq5Sd 
26 Hlavní zprávy. Radiožurnál [online]. 2013 [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2917172 
27 Dvacet minut Radiožurnálu. Radiožurnál [online]. 2013 [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2917459 
28 Babiš: Už nikdy nezavolám žádnému „svému“ novináři. ČT24 [online]. 2013 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1089333-babis-uz-nikdy-nezavolam-
zadnemu-svemu-novinari 
29 Babiš koupil Mafru, vydavatele MF DNES a Lidových novin. deník.cz [online]. 2013 [cit. 2016-
03-14]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/babis-koupil-mafru-vydavatele-mf-dnes-a-
lidovych-novin-20130626.html 
30 Babiš: Mafra byla chyba, měl jsem koupit Blesk. Týden.cz [online]. 2014 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/babis-mafra-byla-chyba-mel-jsem-koupit-
blesk_321543.html 



   

 

22 

  

obměně redakcí obou deníků. Seznam novinářů, kteří opustili Mladou frontu Dnes 

uvádím v Příloze 1.  

 Šéfredaktora Čásenského ve funkci vystřídala v lednu roku 2014 novinářka 

Sabina Slonková, která v době nástupu do deníku uvedla, že věří v nezávislost a svobodu 

obsahu Mladé fronty Dnes. Již půl roku na to ale svou funkci opouští. V rozhovoru 

s novinářem Karlem Hvížďalou pak své rozhodnutí zdůvodnila tím, že má „jiné představy 

o tom, co v praxi znamená slovo nezávislost“ (Hvížďala, 2015)31. Na její místo nastoupil 

dosavadní šéfredaktor Mladé fronty Dnes a bývalý šéfredaktor časopisu Týden Jaroslav 

Plesl (MediaGuru, 2014)32. 

V době nástupu Sabiny Slonkové MAFRA současně zavedla také nový model 

řízení redakce, ve kterém se místo zástupců šéfredaktora objevila nová funkce ředitele 

redakce (MediaGuru, 2013)33. Tuto pozici zastával nejdříve bývalý zástupce šéfredaktora 

Jiří Kubík, který v listopadu roku 2014 redakci opustil a místo něj pak nastoupil Daniel 

Málek (Médiář, 2014)34. Předseda představenstva skupiny MAFRA Štěpán Košík podle 

serveru MediaGuru přiblížil, že jde o model „běžný v moderních zahraničních mediálních 

korporacích. Tento model znamená akcent šéfredaktora na strategické směřování obsahu 

a u ředitele redakce na denní provoz či chod novin“ (MediaGuru, 2013)35. 

S odstupem času se ke koupi předního českého vydavatelství a následným 

důsledkům této transakce vyjádřil také jeho majitel Andrej Babiš. Podle serveru 

Aktuálně.cz zpětně svůj krok vnímá jako chybu (Aktuálně.cz, 2014)36. Tuto informaci 

potvrzuje i portál MediaGuru, když cituje Babiše, který podle vlastních slov investici 

nedomyslel v tom smyslu, že novináře dostal do „blbé pozice“. Přesto je ale s médii 

                                                   
31 HVÍŽĎALA, Karel. Sabina Slonková: Nechtěla jsem být hrobníkem MF Dnes. Aktuálně.cz 
[online]. 2015 [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/sabina-slonkova-
nechtela-jsem-byt-hrobnikem-mf-dnes/r~d688dd94b5c911e4ba57002590604f2e/ 
32 Sabinu Slonkovou nahradí v MF Dnes Jaroslav Plesl. MediaGuru [online]. 2014 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/06/sabina-slonkova-odejde-z-vedeni-mf-
dnes/#.VwkUlIRQxSc 
33 Vedení deníku MF Dnes se ujme Sabina Slonková. MediaGuru [online]. 2013 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/11/vedeni-deniku-mf-dnes-se-ujme-sabina-
slonkova/#.Vu5qtIQq5Sc 
34AUST, Ondřej. V MF dnes končí ředitel redakcí Kubík. Médiář [online]. 2014 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.mediar.cz/reditel-redakci-kubik-odchazi-z-mafry/ 
35 Vedení deníku MF Dnes se ujme Sabina Slonková. MediaGuru [online]. 2013 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/11/vedeni-deniku-mf-dnes-se-ujme-sabina-
slonkova/#.Vu5qtIQq5Sc 
36 Babiš: Místo Mafry jsem měl koupit Blesk, byla to chyba. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 2016-
03-14]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/babis-nakup-medialni-skupiny-mafra-
agrofertem-byla-chyba/r~2aaa5fea562211e48ee3002590604f2e/ 
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z podnikatelského hlediska spokojen a do budoucna se jich vzdát nechce (MediaGuru, 

2015)37. 

3. Metodologická část 
V předchozí teoretické části jsem se pokusila poukázat na to, jaké faktory mohou 

působit na konečnou podobu mediálního produktu. Postupným mapováním historie 

vlastnických vztahů českých tištěných médií jsem se dostala až k zásadnímu mezníku, 

který nastal v roce 2013, a sice k akvizici vydavatelství MAFRA aktivním podnikatelem 

a politikem Andrejem Babišem.  

V následující praktické části své bakalářské práce se pokusím pomocí kombinace 

kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy zjistit, k jakým změnám v deníku došlo 

v souvislosti s jeho příchodem do periodika Mladá fronta Dnes. Ještě před započetím 

samotného výzkumu ale považuji za důležité ve stručnosti představit obě zvolené 

techniky při zpracování materiálů a zdůvodnit volbu postupu, při kterém budu obě tyto 

metody kombinovat. 

3.1 Metoda kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy 
mediálních obsahů 

Podle profesora Jana Hendla je kvantitativní obsahová analýza metodou z prostředí 

výzkumu masových médií, při jejichž analýze je důležitý především záměr postihnout 

eventuální zkreslování informací v souvislosti s určitými zájmovými skupinami. Metoda 

tedy zkoumá, jak hojně se vyskytují jednotlivé kategorie informací a jaké jsou mezi nimi 

vztahy (Hendl, 2008, s. 361). Jejím prostřednictvím lze také změny v mediálních obsazích 

podchytit v delším časovém období. Mimo to umožňuje i srovnání různých typů médií či 

médií různých zemí (Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 99). 

Tato technika čerpá z přístupů pozitivistické vědy a klade tak důraz především na 

validní a spolehlivé měření (Hendl, 2008, s. 361). Typickým znakem kvantitativní 

obsahové analýzy je značná strukturovanost a z toho vyplývající vysoký stupeň 

ověřitelnosti. Výhodou této metody je podle německého vědce Helmuta Scherera to, že 

umožňuje zpracovat velké množství textů a výsledky zkoumání podrobit statistickým 

analýzám. Mezi přednosti se pak také řadí možnost zaznamenat číselné výstupy výzkumu 

                                                   
37 Babiš: Mafra vydělává přesně tak, jak jsem chtěl. MediaGuru [online]. 2015 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2015/05/babis-mafra-vydelava-presne-tak-jak-jsem-
chtel/#.VuV92YQq5Sf 
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do přehledných grafů a tabulek (Scherer, 2011, s. 29-30). Přesto, že kvantitativní 

obsahová analýza je značně využívanou metodou, má také řadu nevýhod a omezení. 

Například podle publikace Metody výzkumu médií nabízí pouze „tvrdá data“ a závislostní 

vztahy mezi jednotlivými kategoriemi, neposkytuje tak odpovědi na otázky „proč je tomu 

tak“ a „co to znamená“. Další slabinou kvantitativní obsahové analýzy je, že pracuje 

pouze s tím, co lze počítat a opomíjí jiné důležité poznatky (Trampota-Vojtěchovská, 

2010, s. 110).  

Na rozdíl od kvantitativní obsahové analýzy, která odpovídá především na otázku 

„Kolik?“, kvalitativní metody se zabývají spíše otázkou „Jak?“ a nejsou 

standardizované. Mezi tyto metody spadá například hloubkový rozhovor, zúčastněné 

pozorování apod. Jejich jednoznačnou výhodou je, že umožňují výzkumníkovi jít do 

hloubky v případě, že se objeví nějaká nepředvídaná informace, dále také to, že 

shromažďování dat nevyžaduje výzkumníkovu znalost tématu před jeho samotným 

provedením a sběr dat je navíc otevřenější. Naopak nevýhodou je schopnost této metody 

zpracovat menší vzorek a počet textů. Jako další nedostatek pak může být vnímána 

i možná subjektivita, neboť výzkumník je nedílnou součástí sběru dat. Zastánci této 

metody naopak ale často kritizují objektivitu kvantitativních metod a upozorňují na to, že 

u nich výzkumníci mají již předem určitá očekávání, která se odráží ve volbě postupu 

kategorizace zkoumaného. Problematická také může být reliabilita, tedy spolehlivost 

výzkumné metody (Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 18-19). 

V návaznosti na popsané silné a slabé stránky vybraných dvou metod bych ráda 

dodala, že podle již zmíněného Jana Hendla je stále častější kombinování kvalitativního 

a kvantitativního přístupu v rámci jednoho výzkumu. Výzkumníci se tím snaží využít 

právě výhod obou dvou technik (Hendl, 2008, s. 43). Tohoto postupu bych se ve své 

bakalářské práci také ráda držela, a to především z toho důvodu, že podle mého názoru 

příchod nového vlastníka do periodika Mladá fronta Dnes nemusel znamenat pouze 

posun v množství článků zaměřených na určitá témata či aktéry, ale také posun v kvalitě 

daných mediálních obsahů. 

3.2 Cíl výzkumu 

Jak vyplývá již z názvu mé bakalářské práce, jako svůj výzkumný záměr jsem si 

určila vypozorovat, k jakým změnám došlo v celostátním deníku Mladá fronta Dnes po 

příchodu nového vlastníka – podnikatele a politika Andreje Babiše. Vzhledem k tomu, že 

toto téma je poměrně široké a změny se mohou týkat nejrůznějších oblastí mediální 
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produkce, rozhodla jsem se, že se zaměřím konkrétně na to, zda změna majitele způsobila 

takové změny v obsazích textů, které by vylepšily mediální obraz jeho osoby, politického 

hnutí, jehož je předsedou a jeho skupiny Agrofert, která se řadí mezi největší firmy 

v České republice.  

Andrej Babiš se o média zajímal již před převzetím MAFRY. V roce 2011 

například vzniklo jím vlastněné vydavatelství AGF Media vydávající bezplatný 

regionální týdeník 5plus2 (Bém, 2013)38. V dubnu 2013 pak své mediální podnikání 

rozšířil dokonce i do zahraničí, když jeho skupina Agrofert získala od společnosti 

Economia vydavatelství Ecopress, od ledna 2015 přejmenované na Mafra Slovakia, pod 

které na Slovensku spadá titul Hospodárske noviny (ČT24, 2015)39. A právě v roce 2011, 

kdy se Babiš začíná více angažovat v oblasti médií, zakládá také své občanské sdružení 

ANO 2011 – Akce nespokojených občanů, později zaregistrované jako politické hnutí, se 

kterým se v roce 2013 v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny PČR umístil na 

druhém místě hned za vítěznou stranou ČSSD (Hvížďala, 2014)40. V lednu 2014 Babiš 

nastoupil do funkce místopředsedy vlády a ministra financí (Aktuálně.cz, 2011)41.   

Výše popsané skutečnosti mě vedly k tomu, abych se při určování svého 

výzkumného cíle zaměřila především na to, zda mohl mít vstup Andreje Babiše do médií 

souvislost s jeho vstupem do politiky. Zda tedy skrze stránky Mladé fronty Dnes mohlo 

dojít, či zda dokonce v současnosti dochází k posilování jeho politického vlivu. 

3.2.1 Nastavení výzkumného rámce 

V následující kapitole bych ráda představila výzkumný vzorek, který jsem si pro 

svou práci zvolila. V první řadě zmíním výběr konkrétního média, na kterém budu změny 

způsobené příchodem nového majitele zkoumat. Sledovat budu celostátní vydání deníků 

Mladá fronta Dnes, neboť, jak už jsem dříve uvedla, jedná se o nejčtenější český seriózní 

deník. Do analýzy budou zahrnuty novinové články publicistické sekce, které mimo jiné 

                                                   
38 BÉM, Roman. Babiš: Nejdřív hnojiva, teď média. Čeká na něj politika? Česká televize [online]. 
2013 [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1089686-babis-
nejdriv-hnojiva-ted-media-ceka-na-nej-politika 
39 Babiš, nejmocnější osoba tuzemské mediální scény. ČT24 [online]. 2015 [cit. 2016-03-13]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1507168-babis-nejmocnejsi-osoba-tuzemske-
medialni-sfery 
40 HVÍŽĎALA, Karel. Karel Hvížďala: Proč existují obavy z ANO a Andreje Babiše. Český rozhlas 
[online]. 2014 [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/karel-
hvizdala-proc-existuji-obavy-z-ano-a-andreje-babise--1392519 
41 Andrej Babiš – místopředseda vlády a ministr financí. Aktuálně.cz [online]. 2011 [cit. 2016-03-
13]. Dostupné z: http://www.aktualne.cz/wiki/domaci/babis-andrej-agrofert/r~i:wiki:1417/?offset=0 
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otevřeně vyjadřují subjektivní názory redaktorů. Zkoumání tedy provedu v rámci rubriky 

Názory. Důvod volby publicistické části žurnalistické produkce na místo zpravodajské 

jsem vysvětlila v úvodu své práce.  

Za důležité také považuji přesně stanovit, co se rozumí novinovým článkem, kdy 

začíná a kdy končí. Podle Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace je článek samostatný žánr, který obsahuje jasné a srozumitelné vysvětlení 

události nebo myšlenky, snaží se najít souvislosti, příčiny a následky (Osvaldová, 2007, 

s. 45-46). Pro svůj výzkum jsem si určila, že součástí zkoumané žurnalistické jednotky 

bude textový příspěvek začínající titulkem a končící jménem autora. Pro vyhledávání 

článků jsem použila největší mediální archiv ve střední Evropě MediaSearch společnosti 

NEWTON Media, a.s., který zprostředkovává přístup nejen k informacím z tištěných 

médií, ale monitoruje také internetové portály či televizní a rozhlasové pořady 

(NewtonMedia)42. Zkoumání jsem podrobila celkem 389 článků. 

Co se týče sledovaného období – v první řadě jsem musela najít dva časové 

komparační úseky, a sice jeden z doby, kdy vydavatelství MAFRA ještě vlastnila německá 

společnost Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft a druhý z doby, kdy už mediální 

skupina spadala do vlastnictví Andreje Babiše. Akvizice vydavatelství se uskutečnila 

šestadvacátého června 2013. Vzhledem k tomu, že od tohoto data již uplynula poměrně 

dlouhá doba, bylo třeba toto období pro vhodné zkoumání omezit. Proto jsem si stanovila 

následující dva časové úseky: 25. 12. 2011 – 25. 6. 2013 a 26. 6. 2013 – 26. 12. 2014.  

První časový úsek bude pro zjednodušení dále v práci nazýván „1. období“ a druhý 

časový úsek „2. období“. 

Jedná se tedy o rok a půl před převzetím vydavatelství Andrejem Babišem a rok 

a půl po této události. Období roku a půl jsem nezvolila náhodně, nýbrž z konkrétního 

důvodu. Abych totiž mohla zmapovat změny nastalé v průběhu období po příchodu 

nového vlastníka, rozhodla jsem se, že si určím čtyři mezníky. Tyto čtyři mezníky jsem 

zvolila tak, aby se buď nějak významně vztahovaly k samotnému periodiku, nebo k jeho 

novému majiteli. Podrobnější důvody jejich vytyčení uvedu v dalších kapitolách. 

Stanovené mezníky jsou následující:  

1) Příchod nového majitele do Mladé fronty Dnes, 26. 6. 2013  

2) Předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2013, 25. a 26. 10. 2013 

                                                   
42 Mediální archiv MediaSearch. NewtonMedia [online]. [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: 
http://www.newtonmedia.cz/cs/sluzby/monitoring-medii/produkt/medialni-archiv-mediasearch 
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3) Nástup Sabiny Slonkové na místo šéfredaktorky Mladé fronty Dnes, 1. 1. 2014 

4) Nástup Jaroslava Plesla na místo šéfredaktora Mladé fronty Dnes, 3. 7. 2014 

 Poslední mnou zvolená událost, tedy nástup Jaroslava Plesla na místo 

šéfredaktora Mladé fronty Dnes, se uskutečnila přibližně rok po přechodu deníku do 

vlastnictví Babišovy skupiny Agrofert. Aby měl poslední mezník dostatečnou 

vypovídající hodnotu, určila jsem si navíc půlroční odstup od události. Období půl roku 

jsem mimo to zvolila také proto, abych mohla porovnat působení Jaroslava Plesla 

v Mladé frontě Dnes s jeho předchůdkyní Sabinou Slonkovou, která na stejné pozici 

pracovala přesně šest měsíců.  

Uvedené čtyři po sobě jdoucí mezníky dohromady tvoří časový úsek roku a půl. 

V následujících kapitolách nejprve porovnám, jak se vzájemně lišilo období před a po 

akvizici vydavatelství MAFRA. Navíc se pak podrobněji zaměřím na rozbor doby a změn 

nastalých po příchodu nového majitele Andreje Babiše. 

4. Analytická část 
Pro lepší přehlednost a návaznost práce rozdělím svou analytickou část na dvě 

kapitoly, z nichž první se bude věnovat kvantitativní analýze a druhá kvalitativní analýze. 

Nejdříve využiji kvantitativní obsahovou analýzu pro zjištění, v jakém množství se 

v publicistické sekci deníku Mladá fronta Dnes v obou zvolených obdobích objevovaly 

články o majiteli vydavatelského domu Andreji Babišovi, o jeho politických 

a podnikatelských aktivitách. Vypozorované výsledky mi pak poslouží spíše jako doplněk 

k analýze kvalitativní, která podle mých předpokladů ukáže jasněji, zda byly po příchodu 

nového majitele dodržovány kvalitativní nároky na mediální produkci. Podle publikace 

Masová média mezi tyto požadavky spadají především „objektivita“, „vyváženost“ 

a vyvarování se „předpojatosti“ (Masová média, 2015, s. 310-311; 313). 

Mým záměrem tedy bude poukázat nejen na to, zda došlo či nedošlo po akvizici 

vydavatelství ke zmnožení příspěvků souvisejících s osobou nového majitele, ale 

především na to, zda se v průběhu druhého zvoleného časového období změnil styl 

informování o Andreji Babišovi, případně zda celkově došlo například kvůli změnám ve 

vedení deníku k nějakým konkrétním posunům v publicistických obsazích Mladé fronty 

Dnes. Hlavní výzkumnou otázku jsem si tedy stanovila následující: Došlo s příchodem 

nového majitele do deníku Mladá fronta Dnes prostřednictvím publicistických článků 
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tohoto periodika k vylepšování obrazu jeho vlastníka, jeho politického hnutí či 

podnikatelských aktivit? 

4.1 Kvantitativní analýza 

S ohledem na to, že osoba Andreje Babiše není spojována pouze s ovládnutím 

velké části médií, ale také s významnými politickými funkcemi a podnikatelskými 

aktivitami, musela jsem si před započetím samotného výzkumu nejprve stanovit, které 

oblasti zkoumání budou pro mou analýzu relevantní. Kvantitativní analýze jsem proto 

podrobila tři oblasti: výskyt jména Andreje Babiše, jeho politického hnutí ANO a jeho 

koncernu Agrofert v publicistických článcích deníku. 

Příspěvky jsem vyhledávala ve zmíněném mediálním archivu na základě 

vyhledávání předdefinovaných frází, které charakterizovaly každou ze zkoumaných 

oblastí. Použila jsem následující fráze: Babiš OR ANO OR “hnutí ANO“ OR Babišovci 

OR “ANO 2011“ OR Agrofert. S tím, že vyhledávaný výraz “ANO“ musel být očištěn od 

článků, kde se vyskytoval jako slovní druh částice, protože systém archivu neumožňuje 

rozlišní mezi malými a velkými písmeny ve vyhledávaném výrazu. 

Nejprve jsem si tedy zjistila, v jakém počtu názorů se v průběhu obou sledovaných 

období vyskytovala alespoň jedna z frází spadajících do mnou zvolených oblastí. Potom 

jsem se zaměřila na to, kolikrát se objevily zmíněné výrazy v titulcích článků, neboť se 

domnívám, že jméno osoby či název podniku nebo politické strany může získat větší 

pozornost čtenářů, pokud je uveden v titulku. Následně jsem určila, jakého počtu názorů 

z celkového počtu publicistických příspěvků je sám Andrej Babiš autorem. A nakonec mě 

zajímalo také, jak velkou pozornost věnovala názorová sekce periodika jednotlivě 

podnikatelským a politickým zájmům svého vlastníka a jeho osobě. Uvedené čtyři 

zkoumané faktory považuji za podstatné ukazatele toho, jaký význam začal deník Mladá 

fronta Dnes přisuzovat Andreji Babišovi poté, co se stal jeho majitelem.  

Výsledky svého výzkumu jsem zaznamenala do čtyř grafů, s jejichž pomocí jsem 

vždy buď potvrdila či vyvrátila hypotézy, které jsem si na začátku zkoumání stanovila.  

 

Hypotéza 1: Domnívám se, že s příchodem nového vlastníka Andreje Babiše do deníku 

Mladá fronta Dnes došlo ke zmnožení výskytu jeho jména a zmínek o jeho politickém hnutí 

ANO a skupině Agrofert v publicistických příspěvcích periodika. 
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Graf č. 1: Výskyt jména „Babiš“, politického hnutí ANO a skupiny Agrofert 

v publicistických článcích 

 
 

Při formulování své první hypotézy jsem vycházela z toho, že lze předpokládat, 

že po převzetí mediálního koncernu MAFRA Andrejem Babišem se bude jeho jméno více 

objevovat v denících a dostane se tak snáze do povědomí čtenářů. První graf jednoznačně 

mou první hypotézu potvrdil. Počet článků zmiňujících buď samotného Andreje Babiše, 

hnutí ANO nebo holdingovou společnost Agrofert narostl v průběhu druhého období, tedy 

během roku a půl od akvizice MAFRY, téměř 12krát.  

Důležité je zdůraznit, že tento výsledek bylo možné do jisté míry předpokládat 

také v souvislosti s politickými funkcemi, které Andrej Babiš získal v průběhu let 2013 

a 2014 a úspěchy hnutí ANO. Jak už jsem se zmínila dříve, po předčasných volbách v říjnu 

2013 se stal poslancem PČR a devětadvacátého ledna 2014 nastoupil do funkce ministra 

financí a místopředsedy vlády Bohuslava Sobotky. Tuto část výzkumu jsem do své práce 

zařadila především proto, abych demonstrovala, k jak velkému posunu v množství článků 

došlo v průběhu dvou stejně dlouhých časových období. Větší vypovídající hodnotu bude 

podle mých předpokladů mít spíše analýza kvalitativní, ve které se zaměřím na to, jakého 

vyznění jsou články související s osobou vlastníka Mladé fronty Dnes.  

 

Hypotéza 2: Domnívám se, že s příchodem nového vlastníka Andreje Babiše do deníku 

Mladá fronta Dnes došlo k navýšení výskytu jeho jména a zmínek o jeho politickém hnutí 

ANO a skupině Agrofert v titulcích publicistických článků. 
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Graf č. 2: Výskyt jména „Babiš“, politického hnutí ANO a skupiny Agrofert 

v titulcích publicistických článků  

 

 
 

Přesto, že první graf ukázal výrazný nárůst počtu článků v průběhu druhého 

sledovaného období, graf č. 2 naopak v tomto časovém úseku zaznamenal úbytek těch 

příspěvků, v jejichž titulcích se objevil Andrej Babiš, hnutí ANO či skupina Agrofert. 

V celkovém množství 30 článků v prvním zkoumaném období figuroval Andrej Babiš 

přibližně ve 13% procentech titulcích. V období následujícím po akvizici šlo už jen o něco 

přes 7% z celkového počtu 359 článků. Má druhá hypotéza se tedy nepotvrdila. 

 

Hypotéza 3: Domnívám se, že s příchodem nového vlastníka Andreje Babiše do deníku 

Mladá fronta Dnes došlo k navýšení počtu publicistických článků, jejichž autorem je sám 

Andrej Babiš. 
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Graf č. 3: Počet publicistických článků (z celkového počtu příspěvků), jejichž 

autorem je Andrej Babiš 

 

 
 

Obdobný výsledek jako v předchozím případě zaznamenal i graf č. 3, podle 

kterého byl Andrej Babiš v prvním sledovaném období autorem více než 13% příspěvků 

Mladé fronty Dnes z celkového počtu publicistických článků týkajících se jeho osoby. 

V časovém úseku následujícím po jeho vstupu do vydavatelství MAFRA již tak často 

svými názory do deníku nepřispíval. Jako autor mediálního obsahu se objevil pouze 

v přibližně 1% názorových článků.  

Domnívám se, že tento výsledek může mít souvislost právě s negativními 

reakcemi, které vyvolal Babišův nákup vydavatelství. Současnému vicepremiérovi je 

často vyčítáno, že chce média ovlivňovat. Po jeho příchodu deník dokonce opustila řada 

novinářů. Vzhledem k těmto skutečnostem může být jedním z vysvětlení to, že se tímto 

způsobem na sebe Andrej Babiš snažil neupozorňovat a do mediálních obsahů svým 

otevřeným vyjadřováním názorů nijak nevstupovat. 

 

Hypotéza 4: Domnívám se, že s příchodem nového vlastníka Andreje Babiše do deníku 

Mladá fronta Dnes došlo ke snížení procentuálního zastoupení článků zmiňujících 

samotného Andreje Babiše a naopak ke zvýšení zastoupení příspěvků zmiňujících jeho 

podnikání a politickou stranu. 
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Graf č. 4: Procentuální zastoupení článků zmiňujících jméno „Babiš“, politické 

hnutí ANO a skupinu Agrofert 

 

 
 

Pro vyvrácení či potvrzení poslední hypotézy kvantitativní analýzy mediálních 

obsahů jsem sledovala, nakolik periodikum Mladá fronta Dnes věnovalo pozornost 

tématu samotné osoby Andreje Babiše, jeho hnutí ANO a skupině Agrofert v období před 

a po koupi vydavatelství MAFRA. Z grafu č. 4 na první pohled vyplývá, že v prvním 

i druhém sledovaném období se téměř ve všech článcích objevovalo jméno „Babiš“, 

druhým nejzmiňovanějším tématem bylo politické hnutí ANO a nejméně se psalo 

o Babišově Agrofertu.  

 Mým cílem ale bylo zjistit, jak se během obou zvolených časových úseků měnil 

poměr zastoupení jednotlivých témat. Ještě před tím, než přejdu k samotné interpretaci 

výsledků výzkumu ale považuji za důležité upozornit na to, že součet jednotlivých 

procentních údajů netvoří 100%, protože například články o hnutí ANO či Agrofertu 

zároveň zmiňovaly i jméno Andreje Babiše a naopak. 

Pomocí grafu jsem nakonec došla ke zjištění, že v porovnání s prvním obdobím 

se ve druhém období sice snížilo procento článků referujících výhradně o osobě Andreje 

Babiše - jak jsem předpokládala - ale snížilo se také procento článků zmiňujících jeho 

podnikání. V období před příchodem nového vlastníka do Mladé fronty Dnes se o skupině 

zmiňovalo 20% příspěvků, v období následujícím už je to pouhých 5%. 

Při stanovování své hypotézy jsem vycházela z předpokladu, že vzhledem 

k množství již zmíněných negativních reakcí svůj příchod do médií se Andrej Babiš mohl 
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snažit vyhnout nápadnému zvýšení názorových příspěvků zaměřených výhradně na jeho 

osobu. Mým dalším předpokladem ale pak bylo, že zároveň pro něho, jako pro politika 

a podnikatele, mohlo být výhodné, aby se o jeho politickém hnutí a podnikání více psalo. 

Tím pádem by se o jeho aktivitách a současně tedy i o něm čtenáři dozvídali častěji. 

Má hypotéza se nakonec potvrdila jen částečně, neboť přesto, že podle grafu č. 4 

se o Babišových podnikatelských zájmech psalo méně, značného procentuálního nárůstu 

se v druhém sledovaném období dočkalo jeho hnutí ANO. Zatímco v prvním zvoleném 

období se o tomto politickém subjektu zmiňovalo pouze necelých 27% publicistických 

článků, v období následujícím tento počet stoupl na více než 42%. V tomto případě ale 

lze do jisté míry hledat souvislost opět s výrazným úspěchem, kterého hnutí ANO dosáhlo 

po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013, kdy získalo 18, 65% hlasů a 47 

mandátů (Aktuálně.cz, 2013)43. 

4.2 Kvalitativní analýza čtyř zvolených mezníků 

V předchozí podkapitole analytické části své práce jsem se zabývala kvantitativní 

analýzou mediálních obsahů. Při svém výzkumu jsem tedy zpracovávala podstatně větší 

vzorek, s tím, že v této podkapitole podrobím průzkumu prostřednictvím kvalitativní 

analýzy mediálních obsahů pouze jeho část. A to z toho důvodu, že již provedené 

zkoumání sice odhalilo určité konkrétní výsledky, ale uvažovalo pouze takové aspekty, 

které bylo možné kvantifikovat. Nebralo tedy v úvahu například to, v jakém kontextu 

a souvislostech byly články zveřejněny.  

V následující části bych se proto chtěla zaměřit na důkladný rozbor jednotlivých 

mediálních obsahů v rámci čtyř zvolených mezníků, jejichž výběr zdůvodním vždy 

v jednotlivé podkapitole týkající se každého z nich. 

 Jako svůj záměr jsem si určila zjistit, zda se mohl Andrej Babiš z pozice vlastníka 

deníku Mladá fronta Dnes, významného politického představitele a zároveň vlastníka 

silné nadnárodní společnosti, pokoušet skrze svůj list vytvořit vlastní pozitivní obraz 

a kontrolovat, co se o něm veřejnost dozví. S tím potom souvisí i otázka, zda Andrej Babiš 

či někteří jeho servilnější redaktoři mohli prostřednictvím čtenářů Mladé fronty Dnes 

posilovat jeho politický vliv. 

                                                   
43 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Aktuálně.cz [online]. 2013 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: 
http://www.aktualne.cz/wiki/politika/poslanecka-snemovna-parlamentu-ceske-
republiky/r~i:wiki:640/ 
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Původně jsem si stanovila, že se zaměřím na všechny publicistické příspěvky 

vydané přesně jeden týden před a po uskutečnění daného mezníku. V důsledku 

nedostatečného množství nalezených článků jsem ale svůj postup musela přehodnotit. 

Rozhodla jsem se proto, že analýze podrobím vždy prvních deset publicistických textů 

následujících po každém z mezníků a obsahujících tři a více vyhledávaných obratů. 

Důvodem je především to, že po přečtení článků vydaných nejblíže určenému mezníku 

jsem zjistila, že mnohé z nich buď s osobou Andreje Babiše nesouvisí vůbec, a nebo jen 

velmi vzdáleně. Vzhledem k této skutečnosti nebylo možné posoudit jakého je text 

hodnotícího stanoviska. Zařazení takových článků do analýzy by podle mého názoru 

značně zkreslilo výzkum. Právě počet deseti článků jsem si pak stanovila na základě 

úvahy, že toto množství je dostatečné k tomu, abych mohla určit, jakého vyznění v daném 

období články o Andreji Babišovi nabývaly. Zároveň jde o přiměřené množství příspěvků, 

které lze důkladně pročíst a následně analyzovat. Kvalitativní analýze podrobím celkem 

čtyřicet příspěvků. 

Podle vyznění pročtených textů jsem pak rozdělila články do tří kategorií na: 

pozitivní, neutrální a negativní. Pro svou kvalitativní část výzkumu jsem si pak zvolila 

jednu souhrnnou hypotézu společnou pro všechny čtyři mezníky. Data získaná v rámci 

každého jednotlivého mezníku mi pomohou tuto hypotézu buď potvrdit, nebo vyvrátit. 

 

Hypotéza 5: Domnívám se, že po příchodu nového vlastníka Andreje Babiše do deníku 

Mladá fronta Dnes převažují spíše pozitivně a neutrálně vyznívající články související 

s Andrejem Babišem oproti těm negativním. 

4.2.1 Příchod nového majitele do Mladé fronty Dnes 

Volbu prvního mezníku není podle mého názoru třeba více zdůvodňovat ani 

představovat, vzhledem k tomu, že právě tato událost je pro mou práci přímo klíčová 

a celá se od ní odvíjí. Okolnosti a průběh vstupu Andreje Babiše do deníku Mladá fronta 

Dnes jsem proto již popsala v předešlých kapitolách. Přesto bych ale ráda zdůraznila, že 

mezi čtyři zvolené mezníky jsem tuto konkrétní událost zařadila především proto, abych 

zjistila, zda se bezprostředně po akvizici vydavatelství MAFRA projevila v deníku Mladá 

fronta Dnes přítomnost nového vlastníka. A to konkrétně převažujícím počtem pozitivně 

laděných publicistických článků souvisejících s jeho osobou a naopak úplnou absencí těch 

negativních, které by poukazovaly například na střet zájmů v oblasti politické, 

ekonomické i mediální či by ho spojovaly například s nějakou aférou, negativní kauzou 
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a podobně. Výrazně převažující počet kladných zmínek o Andreji Babišovi považuji za 

projev předpojatosti a nevyváženosti, tedy jinými slovy za nedodržení kvalitativních 

nároků na mediální produkci. Novináři by v takovém případě argumentovali v souladu 

s redakčním zaměřením udávaným jejich zaměstnavatelem Andrejem Babišem. Kromě 

toho jsem tento mezník zvolila také proto, že časově zasahuje do období, kdy probíhal 

boj čtyřiadvaceti politických stran ucházejících se o přízeň voličů ve volbách do 

Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že právě v tomto časovém úseku by se mohl 

nejvíce projevit pokus Andreje Babiše, případně některých servilně píšících redaktorů 

posílit jeho politický vliv skrze čtenáře Mladé fronty Dnes a naopak oslabit postavení jeho 

konkurenčních stran.  

 Andrej Babiš vstoupil do vydavatelského domu MAFRA dne šestadvacátého 

června 2013. Přibližně do poloviny září se ale o něm „jeho“ noviny nezmiňují buď vůbec, 

a nebo jen velmi okrajově. Píše se o něm především jako o lídrovi nového, 

„ambiciózního“ protestního uskupení, o kterém se toho zatím příliš neví. Do souvislostí 

je pak dáván většinou se senátorem Tomiem Okamurou a jeho stranou Úsvit přímé 

demokracie. Již tato skutečnost částečně napovídá, že přesto, že příchod Andreje Babiše 

sice vyvolal mezi českými novináři značný rozruch, v prvních dnech a měsících se ale na 

názorových stránkách Mladé fronty Dnes příliš nepodepsal. 

 Neurčité a nahodilé zmínky pak ustupují do pozadí od devatenáctého září 2013, 

kdy se objevuje úplně první článek, který rozsáhleji a konkrétněji pojednává o Babišovi 

a jeho hnutí ANO. Tuto změnu přičítám především blížícím se říjnovým předčasným 

volbám do Poslanecké sněmovny.  

 Po důkladném pročtení vybraných článků názorové sekce z období po 

devatenáctém září do patnáctého října jsem dospěla k následujícímu výsledku:  

 

Tabulka č. 1: Počet článků hodnotících po prvním mezníku Andreje Babiše, hnutí 

ANO a skupinu Agrofert jako a) pozitivní b) neutrální c) negativní 

pozitivní	 neutrální	 negativní	
2	 1	 7	

  

Tabulka č. 1 ukazuje, že sedm z deseti zkoumaných článků informuje o majiteli 

deníku Mladá fronta Dnes a jeho politické straně v negativních souvislostech. 

Komentátoři periodika v atmosféře předvolebního boje opakovaně upozorňovali na to, že 

v reakci na rozklad vládní koalice vzniklo mnoho nových uskupení a hnutí bez minulosti, 
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která hlásají dobro, boj s korupcí a zaštiťují se hesly „my nekrademe“. Představují tak 

podle nich zvýšená rizika, neboť považují za těžko předvídatelné, jak se po případném 

politickém úspěchu zachovají. Hnutí ANO již mají za jistého významného hráče 

nadcházejících voleb (Kubík, 2013, s. 10). Vyčítají mu ale ideovou neukotvenost, 

nákladný marketing, „antipolitický populismus“ kampaně a snahu koupit si voliče 

(Musil, 2013, s. 12). Kritice se v názorové sekci deníku nevyhnul ani lídr hnutí Andrej 

Babiš. Například článek „Ubozí voliči“ je skeptický k jeho myšlence „profesionálního 

řízení státu jako podniku“, opomíjí prý totiž fakt, že existuje také značné množství firem, 

které vypadají „hůř než stát“ (Steigerwald, 2013c, s. 14). Novinář Michal Musil44 zase 

poukazuje na Babišovu neznalost demokratických politických systémů a konstatuje, že 

fakt, že uspěl v jiných oblastech ještě nemusí znamenat budoucí úspěch v parlamentní 

politice (Musil, 2013, s. 12). Nepovšimnuto nezůstalo ani kumulování moci, i když jen 

okrajově a v malém rozsahu. Například politolog Michal Klíma varoval před tzv. 

berlusconizací „magnáta Andreje Babiše“, tedy před propojením politiky a médií s cílem 

ovlivnit voliče (Klíma, 2013, s. 11). Celkově novináři vnímali hnutí ANO v čele s jeho 

dominantním předsedou jako nevyzpytatelného hráče, který se může po volbách stát 

zdrojem nestability (Nováček, 2013, s. 10). 

 Co se týče pozitivních článků – zaznamenala jsem pouze dva. Zde je ale třeba 

zdůraznit, že autorem obou byl právě vlastník média Andrej Babiš. První z nich byl otištěn 

v rámci předvolební kampaně jako názorový duel zástupců politických stran. Debatovali 

v něm předseda hnutí ANO Andrej Babiš a místopředsedkyně ÚV KSČM Miloslava 

Vostrá o tom, kdo by měl přiznávat nabytý majetek. Jako pozitivní jsem článek 

vyhodnotila z toho důvodu, že Andrej Babiš zde vyzdvihuje návrhy svého hnutí (Mladá 

fronta Dnes, 2013, s. 11). V příspěvku s názvem „Hnutí ANO své voliče nepodvede“ se 

pak Andrej Babiš vymezuje proti textu dvou autorů Mladé fronty Dnes Antonína Viktora 

a Jana Novotného, ve kterém tvrdili, že se hnutí ANO po volbách rozpadne stejně jako 

politická strana Věci veřejné. Babiš proto vysvětluje, že jeho hnutí poskytuje lidi, kteří 

nepotřebují jít do politiky, aby si „nakradli“ (Babiš, 2013, s. 21). 

 Do kategorie neutrální jsem potom zařadila Vydavatelský kodex MAFRA, a.s., 

který Mladá fronta Dnes otiskla jedenáctého října 2013 v rubrice Názory. Dokument 

                                                   
44 Novinář Michal Musil nastoupil v roce 2006 na místo zástupce šéfredaktora deníku Mladá fronta 
Dnes. Z periodika odešel poté, co list v roce 2013 získal Andrej Babiš. V současné době působí jako 
editor reportážně-investigativního časopisu Reportér, který vychází měsíčně od roku 2014. 



   

 

37 

  

vyšel bez komentáře, považuji ho proto za neutrální, neboť není nijak názorově vyhraněn 

(Mladá fronta Dnes, 2013, s. 11). 

Stanovená hypotéza v tomto případě nebyla potvrzena. V období po příchodu 

Andreje Babiše do deníku Mladá fronta Dnes jsem nezaznamenala převažující počet 

publicistických článků s pozitivním vyzněním o jeho osobě ani o jeho aktivitách. Nemohu 

tedy konstatovat, že se nový majitel média snažil skrze něj vylepšit svůj vlastní obraz. 

Dokonce tomu bylo spíše naopak. 

4.2.2 Předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2013 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily 

pětadvacátého a šestadvacátého října roku 2013. Předčasné byly z důvodu rozpuštění 

dolní komory, ke kterému došlo osmadvacátého srpna 2013. Předcházela jim politická 

krize, která začala červnovou kauzou spojenou především s tehdejším premiérem Petrem 

Nečasem. Na Úřadu vlády a dalších místech tehdy zasahoval Úřad pro odhalování 

organizovaného zločinu. Tzv. aféra Nagyová pak nakonec vyústila ve jmenování 

úřednické vlády Jiřího Rusnoka. 

 Vítězem voleb se stala Česká strana sociální demokratická (dále jen ČSSD), která 

získala 20, 45%  hlasů a 50 mandátů, hned za ní se umístilo politické hnutí ANO s 18, 

65% a 47 mandáty. Třetí skončila Komunistická strana Čech a Moravy (dále jen KSČM). 

Strany bývalé vládní koalice TOP 09 a Občanská demokratická strana (dále jen ODS) 

v těchto volbách zaznamenaly značné ztráty (Aktuálně.cz, 2013)45. Konečné výsledky 

voleb jsou uvedeny v Příloze 2. 

 Hnutí ANO získalo po volbách překvapivě silnou pozici na české politické scéně. 

Právě v souvislosti s tímto poznatkem jsem si zvolila svůj druhý mezník. Za podstatné 

totiž považuji, že od předčasných voleb v roce 2013 byl majitel nejčtenějšího českého 

seriózního deníku zároveň jedním z nejvlivnějších politiků – hnutí ANO se totiž stalo 

druhou nejsilnější politickou stranou v zemi. Mým záměrem tedy bude opět zjistit, zda se 

z pozice zaměstnavatele svých novinářů nepokoušel jejich prostřednictvím vylepšit svůj 

mediální obraz politika. Opět tedy budu zkoumat, v jakých souvislostech a s jakým 

vyzněním se o jeho osobě a především o jeho hnutí psalo v deníku Mladá fronta Dnes. 

                                                   
45 Předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2013. Aktuálně.cz [online]. 2013 [cit. 2016-04-05]. 
Dostupné z: http://www.aktualne.cz/wiki/domaci/predcasne-volby-do-poslanecke-
snemovny2013/r~i:wiki:3882/ 
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 Oproti předcházejícímu mezníku, se články informující obšírněji o Andreji 

Babišovi a jeho hnutí ANO začaly hojně objevovat již od druhého pracovního dne po 

předčasných volbách konaných o víkendu. Pročtených deset publicistických článků jsem 

opět rozdělila do třech zvolených kategorií podle mého vlastního uvážení. Výsledek jsem 

stanovila následující:  

 

Tabulka č. 2: Počet článků hodnotících po druhém mezníku Andreje Babiše, hnutí 

ANO a skupinu Agrofert jako a) pozitivní b) neutrální c) negativní 

pozitivní	 neutrální	 negativní	
1	 3	 6	

 

Rozlišení některých příspěvků striktně buď na neutrální, pozitivní či negativní 

nebylo vždy zcela jednoznačné. V několika případech se objevily například texty sice 

s celkově neutrálním laděním, ale s lehce ironickým až mírně negativním vyzněním. 

Právě proto konkrétně u tohoto mezníku považuji za vhodné znovu zmínit, že metoda 

kvalitativní obsahové analýzy je vždy subjektivního charakteru a materiál, který jsem 

nakonec sama po pečlivém uvážení zahrnula do jedné ze zvolených kategorií by jiný 

výzkumník mohl zařadit jinam. Z tabulky č. 2 tedy vyplývá, že šest z deseti zkoumaných 

publicistických článků vyznělo negativně, jako pozitivní jsem vyhodnotila jeden 

příspěvek a zbylé tři považuji za neutrální. 

Tématem všech mnou zkoumaných textů byl, jak se dalo předpokládat 

z „mimomediálního“ kontextu, rozbor povolebních výsledků a debata nad možnými 

variantami sestavení koalice. Ve všech článcích tedy Andrej Babiš figuroval pouze 

v souvislosti se svým hnutím ANO a žádný z nich se nevěnoval jeho podnikání, skupině 

Agrofert. 

Michal Kubát z Fakulty sociálních věd UK hned devětadvacátého října čtenáře 

Mladé fronty Dnes upozornil, že „Politiku nespasí odbornictví [...]“, jak píše v titulku. 

Volební úspěch hnutí ANO totiž přičítá kromě slibování boje proti korupci také 

„lákavému programu nahrazení politiky odborností“. Tuto myšlenku ale považuje za 

experiment, který je podle jeho slov spíše iluzí. Mimo to na Babišovu adresu podotýká, 

že „zatím příliš nerozumí politice, je ideově neukotvený a stojí v čele nesourodého hnutí“ 

(Kubát, 2013, s. 15). Další článek tentokrát od autora Bohumila Pečinky46 pak dává hnutí 

                                                   
46 Bohumil Pečinka v současnosti působí jako zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. 
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ANO do souvislosti s KSČM a Okamurovým Úsvitem přímé demokracie a souhrnně je 

označuje jako strany populistické a extremistické, kterým voliči dali dohromady přes 40% 

hlasů (Pečinka, 2013a, s. 11). Komentátoři Mladé fronty Dnes neopomněli zmínit ani 

skutečnost, že Andrej Babiš nemá čisté lustrační osvědčení, a to hned ve dvou z deseti 

zkoumaných textů. V jednom z nich dokonce novinář Karel Steigerwald47 přímo píše, že 

Babiš „[m]á problém s agentstvím“ a že „Sobotka agenta ve vládě nechce“ (Steigerwald, 

2013a, s. 10). 

Většina článků klasifikovaných jako neutrální se ve vybraném období zaměřuje 

na vzájemně podobnou problematiku, a sice na možné varianty sestrojení nové vlády. 

Karel Steigerwald v textu „Pouhý den poté...“ považuje za, v té chvíli, jedinou 

pravděpodobnou možnost dohodu mezi ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO. Bez nějak 

výrazněji zabarvených stanovisek pak konstatuje, že Babišovo vládní dohadování je 

komplikované, neboť vzhledem k jeho předvolebním slibům by koalice s ODS a TOP 09, 

stejně tak jako s ČSSD ohrožovala jeho „deklarovanou čistotu“ (Steigerwald, 2013b, 

s. 14). Jiný komentář zase rozebírá možnost, kdy by hnutí ANO bylo součástí kabinetu, 

ale její předseda by zůstal kvůli lustračnímu osvědčení vně vlády. Autor příspěvku zde 

dochází k úvaze, že z takto sestrojené vlády by nakonec profitoval jen Andrej Babiš 

(Pečinka, 2013b, s. 10). Příspěvek vydaný necelý měsíc po volbách pak jen konstatuje 

složitost celé situace ohledně dohadování budoucí koalice (Pečinka, 2013c, s. 10). 

Jako pozitivní jsem klasifikovala příspěvek redaktora internetového serveru 

iDNES.cz Josefa Kopeckého - „Země jako rukojmí dvou ČSSD“. Autor zde upozorňuje 

na paradoxní situaci, kdy před volbami ČSSD voliče opakovaně varovala před tím, že 

nové hnutí ANO bude po volbách nejednotné a namísto toho pak sama zažila uvnitř svých 

řad souboj o moc, který komplikoval sestavení funkční vlády (Kopecký, 2013, s. 10).  

Stanovená hypotéza se nepotvrdila ani v případě mého druhého mezníku. Zjištěný 

výsledek si částečně vysvětluji tím, že překvapivý volební úspěch hnutí ANO odsunul do 

pozadí povolební rozkol ve vedení ČSSD. Z výzkumu tedy vyplývá, že ani bezprostředně 

poté, co Andrej Babiš nastoupil do funkce poslance Poslanecké sněmovny nedocházelo 

                                                   
47  Novinář Karel Steigerwald odešel v srpnu roku 2014 po šestnácti letech z deníku Mladá fronta 
Dnes. Prvního září nastoupil do týdeníku Reflex. V rozhovoru pro toto periodikum uvedl, že 
výpověď podal, protože se podle něj po Babišově příchodu do Mladé fronty Dnes deník začal ubírat 
směrem, u kterého „nechtěl být“. 
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v rámci publicistické sekce novin Mladá fronta Dnes k vylepšování jeho mediálního 

obrazu. 

4.2.3 Nástup Sabiny Slonkové na místo šéfredaktorky Mladé fronty 
Dnes 

Posledních dva zvolené mezníky se v mnohém podobají. Změnu šéfredaktora 

jakéhokoliv periodika totiž považuji za klíčový faktor ovlivňující nejen konečnou podobu 

mediálního produktu, ale také chod a fungování celé redakce. Příchod obou nových 

šéfredaktorů do „Babišova“ deníku jsem si zvolila za své poslední dva mezníky, neboť 

se domnívám, že postava šéfredaktora se může pokoušet záměrně usilovat o to, aby se 

redakční politika ubírala směrem, se kterým se buď ztotožňuje sám, a nebo dokonce 

směrem, který je blízký vydavateli periodika. 

K patnáctému listopadu roku 2013 odešel z funkce šéfredaktora deníku Mladá 

fronta Dnes po osmi letech Robert Čásenský. Své jednání odůvodnil následovně: „Byl 

jsem možná příliš dlouho šéfredaktorem Mladé fronty Dnes se zahraničními vlastníky, 

kteří neměli v České republice žádné jiné zájmy než vydávání médií. A v případě Andreje 

Babiše tam několik jiných zájmů logicky je“ (ČT24, 2013)48. Uvedl ale také, že tento krok 

zvažoval delší dobu a nejedná se o reakci na nějakou aktuální situaci nebo dokonce 

vynucené rozhodnutí (MediaGuru, 2013)49. Od ledna roku 2014 pak na jeho místo 

nastoupila novinářka Sabina Slonková. Do jejího nástupu redakci vedl zástupce 

šéfredaktora Jiří Kubík (ČT24, 2013)50.  

Pod vedením nové šéfredaktorky mělo dojít hned k několika změnám. Ještě před 

svým nástupem Sabina Slonková například uvedla, že se chce v deníku zaměřit na 

investigativní žurnalistiku, zmínila, že by dokonce chtěla, aby pátrací žurnalistika byla 

„vlajkovou lodí Mladé fronty Dnes“. V dubnovém rozhovoru pro server MediaGuru pak 

také informovala, o změnách právě v publicistické části periodika – konkrétně plánovala 

například příchod mladých spisovatelů, jmenovitě například Kateřiny Tučkové. Mimo to 

                                                   
48 Noviny nebudou skákat, jak majitel píská, věří Čásenský. ČT24 [online]. 2013 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1064741-noviny-nebudou-skakat-jak-majitel-
piska-veri-casensky 
49 Robert Čásenský odchází z vedení deníku MF Dnes. MediaGuru [online]. 2013 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/11/robert-casensky-odchazi-z-vedeni-deniku-mf-
dnes/#.VwikeIRQxSc 
50 Novou šéfkou MF Dnes bude Sabina Slonková. ČT24 [online]. 2013 [cit. 2016-04-08]. Dostupné 
z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/1065173-novou-sefredaktorkou-mf-dnes-bude-sabina-
slonkova  
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se na hlavním komentátorském textu neměli podílet externisti (MediaGuru, 2014)51. 

Nastalou změnu modelu vedení redakce jsem popsala v jedné z předchozích kapitol. Další 

změny související například se zpravodajstvím deníku, strukturou a celkovou podobou 

novin jsem do své práce nezahrnula, protože přímo nesouvisí se způsobem uchopení 

jejího tématu. 

Důležité je ale podle mého názoru stručně zmínit, že Sabina Slonková  byla 

několikrát oceněna prestižní „Cenou Ferdinanda Peroutky“ za investigativní publicistiku 

a při své novinářské profesi se věnuje například takovým tématům, jako jsou podezřelé 

politické praktiky, s tím spojené například pochybné financování politických stran, či 

korupce (MediaGuru, 2013)52. V souvislosti s těmito informacemi jsem se pokusila zjistit, 

jestli a případně jak se promítnul příchod nové šéfredaktorky Mladé fronty Dnes do 

způsobu informování o jejím zaměstnavateli a v tu dobu již významném politickém 

představiteli Andreji Babišovi. Výsledky svého zkoumání jsem zaznamenala do 

následující tabulky:  

 

Tabulka č. 3: Počet článků hodnotících po třetím mezníku Andreje Babiše, hnutí 

ANO a skupinu Agrofert jako a) pozitivní b) neutrální c) negativní 

pozitivní	 neutrální	 negativní	
0	 4	 6	
 

Jak už jsem se zmínila výše, při přebírání nové funkce Sabina Slonková uvedla, 

že věří Andreji Babišovi, který garantuje svobodný obsah novin. Mimo to pro MediaGuru 

popsala svůj přístup k psaní o novém majiteli Mladé fronty Dnes těmito slovy: „[...] 

o Andreji Babišovi a jeho aktivitách píšeme jako o jakémkoli jiném politikovi [...] 

Nevyhýbáme se nějakým tématům jen proto, že se týkají našeho majitele.“ (MediaGuru, 

2014)53. Výsledky uvedené v tabulce č. 3 pak dokládají, že ani po výměně šéfredaktorů 

nedocházelo ke zmnožení pozitivních článků o Andreji Babišovi. Stejně jako 

v předchozím případě jsem šest z deseti pročtených článků zařadila do kategorie 

                                                   
51 Hledáme novou podobu moderních novin. MediaGuru [online]. 2014 [cit. 2016-04-08]. Dostupné 
z: http://www.mediaguru.cz/2014/04/hledame-novou-podobu-modernich-novin/#.Vwi16oRQxSd 
52 Vedení deníku MF Dnes se ujme Sabina Slonková. MediaGuru [online]. 2013 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/11/vedeni-deniku-mf-dnes-se-ujme-sabina-
slonkova/#.Vu5qtIQq5Sc  
53 Hledáme novou podobu moderních novin. MediaGuru [online]. 2014 [cit. 2016-04-08]. Dostupné 
z: http://www.mediaguru.cz/2014/04/hledame-novou-podobu-modernich-novin/#.Vwi16oRQxSd 
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negativní. Vyznění zbylých čtyř článků jsem klasifikovala jako neutrální. Vyloženě 

pozitivního vyznění nebyl žádný příspěvek. 

Všech šest negativně laděných článků se tematicky bez výjimky shoduje. Jde 

v nich o lustrační osvědčení Andreje Babiše evidovaného jako agenta StB. Politická strana 

hnutí ANO jako taková v té době ustupuje mírně do pozadí a komentátoři se věnují 

především osobě Andreje Babiše, který usiluje o získání postu ministra financí. Vládu má 

jmenovat prezident Miloš Zeman, o kterém komentátor Karel Steigerwald tvrdí, že 

vzhledem k Rusnokově vládě nemá příliš vysoká kritéria, a tak jistě přijme i „ministra 

Babiše ze seznamu agentů“. O spojení politických stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL pak 

mluví jako o „koalici bez programu“ (Steigerwald, 2014b, s. 10). Publicista Josef Brož 

pak poukazuje na to, že novou koalici by mohla pojit „osa Zeman – Babiš“. Miloš Zeman 

se totiž podle něj v té době přestal zmiňovat o Babišově lustračnímu osvědčení. Babiš se 

na oplátku zase vyhýbal kritice Zemana a raději se s ní obracel na jeho předchůdce 

Václava Klause (Brož, 2014, s. 9). Asi nejkritičtější je podle mého soudu opět příspěvek 

Karla Steigerwalda s názvem „O úřednících“, ve kterém kritizuje tehdejší situaci týkající 

se služebního zákona. Ten podle jeho slov vzniká jako „rychlokvašné dílo“, a to „kvůli 

jedné postavě ve vládě“. Na mysli má Andreje Babiše, který řeší problém, jak se dostat 

do vlády bez ohledu na to, jak rozhodne bratislavský soud ohledně jeho evidence na 

seznamu StB. V příspěvku se pak také zamýšlí nad otázkou, jestli může být členem vlády 

politik, který sice uspěl ve volbách, ale je registrovaný jako agent StB (Steigerwald, 

2014c, s. 12). Karel Steigerwald se tohoto tématu drží i v následujících dvou článcích, 

které se navzájem podobají co do kritičnosti vůči Andreji Babišovi. V příspěvku „Zase 

Kocourkov“ například konstatuje onu „trapnost s Babišem“, kdy bez něj není možné 

sestavit koalici, a proto se musí lustrační zákon, na jehož zrušení zatím chybí odvaha, 

obejít nějakým jiným způsobem (Steigerwald, 2014d, s. 10). V dalším článku pak 

poukazuje na to, že „[z] celé problematiky agentů StB se už dávno stala šaškárna“, když 

o tom podle jeho názoru bez ohledu na verdikt soudu nakonec stejně rozhodně Sněmovna 

(Steigerwald, 2014a, s. 10).  

Neutrální články se na rozdíl od těch hodnocených negativně tematicky vzájemně 

poměrně lišily. Andrej Babiš či jeho hnutí ANO v nich bylo zmíněno vždy jen okrajově. 

Například článek „Stropnický na obranu. Asi to má rád horké“ pouze konstatuje 

nominaci Martina Stropnického (za hnutí ANO) na post ministra obrany, rozebírá další 

možné kandidáty a upozorňuje na to, že jde o resort s náročnou agendou (Rašek 2014: 
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13). Dále text „Půl miliardy pro Babiše“ pojednává o nadbytečnosti Senátu, který po 

zavedení přímé volby prezidenta přišel o „jednu z mála významných kompetencí“. Autor 

článku Josef Kopecký dává na stránkách Mladé fronty Dnes budoucímu ministrovi financí 

Andreji Babišovi tip, že by stát mohl zrušením právě této parlamentní komory ušetřit 

(Kopecký, 2014, s. 10). Jiný článek se zase zamýšlí nad tím, jakým by byl prezidentem 

Zemanův konkurent z prezidentských voleb Karel Schwanrzenberg. Andrej Babiš je zde 

zmíněn bez větší souvislosti s předmětem článku, pouze v přímé citaci bývalého předsedy 

TOP 09 (Kubík, 2014, s. 8).  

Ani v rámci tohoto mezníku se má hypotéza nepotvrdila. Místo převahy 

pozitivních či neutrálních článků souvisejících s miliardářem Andrejem Babišem se mi do 

rukou opět dostaly převážně publicistické příspěvky kritické k jeho osobě. Přesto, že 

rozdíl v rozložení pozitivních, neutrálních a negativních článků mezi tímto a předchozím 

mezníkem nebyl téměř žádný, po příchodu Sabiny Slonkové do vedení Mladé fronty Dnes 

jsem zaznamenala určitý posun. Zatímco v minulé podkapitole jsem zmiňovala častou 

nejednoznačnost v tom, zda článek zařadit do kategorie neutrální či negativní, v tomto 

případě rozhodně nebylo pochyb o tom, zda článek osobu Andreje Babiše kritizuje či ne. 

Jakousi předešlou opatrnost ve vynášení hodnotících soudů podle mého názoru v období 

pod vedením Sabiny Slonkové vystřídala určitá přímočarost ve vyjadřování názorů 

o majiteli deníku. 

4.2.4 Nástup Jaroslava Plesla na místo šéfredaktora Mladé fronty 
Dnes 

Přesto, že šéfredaktorka Mladé fronty Dnes Sabina Slonková ještě tři měsíce po 

svém příchodu do periodika v rozhovoru pro server MediaGuru prohlašovala, že 

nenastala jediná situace, kdy by se Andrej Babiš snažil zasahovat do obsahu novin, o další 

tři měsíce později na vlastní žádost svou funkci opustila (MediaGuru, 2014)54. Bez 

dalších podrobností uvedla, že odchází kvůli rozporům s vedením společnosti 

ohledně názorů na obsah deníku (MediaGuru, 2014)55. O dva dny později na její místo 

                                                   
54 Hledáme novou podobu moderních novin. MediaGuru [online]. 2014 [cit. 2016-04-08]. Dostupné 
z: http://www.mediaguru.cz/2014/04/hledame-novou-podobu-modernich-novin/#.Vwi16oRQxSd 
55 Sabinu Slonkovou nahradí v MF Dnes Jaroslav Plesl. MediaGuru [online]. 2014 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2014/06/sabina-slonkova-odejde-z-vedeni-mf-
dnes/#.VwkUlIRQxSc 
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nastoupil současný šéfredaktor Jaroslav Plesl, který předtím působil na stejné pozici 

v časopise Týden (iDNES, 2014)56. 

Volbu tohoto mezníku jsem již částečně zdůvodnila v předešlé podkapitole. 

V tomto případě bych ale navíc chtěla porovnat, jak se lišil přístup k názorovým článkům 

o Andreji Babišovi pod vedením Sabiny Slonkové a Jaroslava Plesla. Oba zmínění 

šéfredaktoři nastoupili do Mladé fronty Dnes ve chvíli, kdy už byl Andrej Babiš majitelem 

vydavatelství. Oba v médiích často tvrdili, že ke svému zaměstnavateli a jednomu 

z nejvlivnějších politiků budou přistupovat stejně kriticky, jako k ostatním. Podle rozboru 

deseti vybraných článků z doby vedení Sabiny Slonková jsem usoudila, že nedocházelo 

k vylepšování mediálního obrazu Andreje Babiše a hnutí ANO v publicistické části novin. 

Dokonce se podle mého zjištění vůči němu tiskly převážně kritické texty. Novinářka ale 

působila jako šéfredaktorka periodika pouze šest měsíců, potom sama odešla. Jaroslav 

Plesl je v tuto chvíli ve funkci už více než rok a půl. Pokusím se tedy zjistit, zda se 

i v jeho případě potvrdí nestrannost a spíše zvýšená kritičnost vůči Babišovi, nebo zda 

další změna vedení, způsobila nárůst článků stavějících Andreje Babiše do lepšího světla, 

než jak tomu bylo doposud. Rozložení pozitivních, neutrálních a negativních článků jsem 

opět zanesla do následující tabulky:  

 

 

Tabulka č. 4: Počet článků hodnotících po čtvrtém mezníku Andreje Babiše, hnutí 

ANO a skupinu Agrofert jako a) pozitivní b) neutrální c) negativní 

pozitivní	 neutrální	 negativní	
1	 5	 4	

 

 Tabulka č. 4 jako jediná přinesla výsledek, ve kterém nepřevažuje počet negativně 

laděných článků vůči Andreji Babišovi a jeho aktivitám. Hodnoty jsou velice těsné, přesně 

polovina názorových textů se proti majiteli Mladé fronty Dnes ani nevymezuje a ani ho 

nechválí, negativně o něm píší čtyři články a zbývající příspěvek jsem zařadila mezi 

pozitivní. 

 První článek obsahující tři a více výrazů souvisejících s Andrejem Babišem se 

objevil více než týden po příchodu Jaroslava Plesla do vedení periodika, tedy patnáctého 

                                                   
56 Šéfredaktor Jaroslav Plesl: Redaktoři MF DNES neslouží vrchnosti. iDNES [online]. 2014 [cit. 
2016-04-08]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/on-line-rozhovor-s-jaroslavem-pleslem-dxr-
/domaci.aspx?c=A141021_175206_domaci_cen 
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července 2014. V průběhu téhož měsíce vydala Mladá fronta Dnes přesně devět 

publicistických příspěvků věnujících větší pozornost svému majiteli. Dá se říct, že 

následující téměř měsíc a půl se periodikum o Andreji Babišovi odmlčelo a poslední mnou 

zkoumaný článek pak vychází až třináctého září, jako jediný v něm zmiňuje Andreje 

Babiše v pozitivních souvislostech. 

 V první řadě bych ráda upozornila na to, že čtyři z pěti neutrálně hodnocených 

příspěvků pocházejí z pera jednoho autora, Miroslava Koreckého. Autorem pátého 

příspěvku je Andrej Babiš. Články spolu příliš tematicky nesouvisí, až na jednu dvojici, 

která rozebírá stejnou tématiku. První text přibližuje, že „tahanice kolem jména 

budoucího českého eurokomisaře“ má bezpochyby politický rozměr. Pokud se totiž podle 

autora Miroslava Koreckého do Evropské komise dostane bankéř Pavel Mertlík, posílí to 

premiéra Bohuslava Sobotku, naopak pokud bude zvolena Věra Jourová z hnutí ANO, 

oslabí to jak Bohuslava Sobotku, tak Andreje Babiše, kterého tím opustí dle autora jeden 

z nejschopnějších lidí (Korecký, 2014a, s. 10). Druhý článek pak vychází v reakci na 

zvolení ministryně pro místní rozvoj a první místopředsedkyně hnutí ANO Věry Jourové 

do funkce české eurokomisařky. Příspěvek se věnuje její kariéře, znalosti jazyků, 

budoucnosti v této funkci atd. S Andrejem Babišem souvisí jen do té míry, že se díky 

Jourové stal vítězem nad Bohuslavem Sobotkou v „bitvě o eurokomisaře“ (Korecký, 

2014b, s. 10). Mezi další neutrální příspěvky jsem zařadila oba „Sobotní zápisníky z Malé 

Strany“ opět téhož komentátora, ve kterých bez emočního zabarvení pouze informuje 

o tom, kolik Andrej Babiš vykázal v povinném přiznání příjmů (Korecký, 2014c, s. 11). 

Kromě toho pak zmiňuje jeho povzdech nad častým poukazováním na jeho střet zájmů 

(Korecký, 2014d, s. 11). Jak už jsem uvedla dříve, pod posledním článkem z této 

kategorie je podepsán sám Andrej Babiš. Článek jsem vyhodnotila jako neutrální, neboť 

zde nedochází k žádnému vyzdvihování vlastní osoby, či svých zájmů. Jde pouze o reakci 

na příspěvek vydaný v Mladé frontě Dnes o dva dny dříve (Babiš, 2014, s. 11). 

 Co se týče článků vyhodnocených jako negativní – první zmíním názor 

komentátora Petra Nováčka, na který sepsal Andrej Babiš svou odpověď. Podle tohoto 

příspěvku „ten, jenž spolykal kdeco, aby stvořil Agrofert“ je pravidelným hostem na 

sobotních poradách prezidenta Miloše Zemana. Nováček v souvislosti s tím píše: „Autor 

těchto řádek si troufá předpokládat, že mezi oběma muži už došlo k rámcové dohodě 

o spolupráci a vzájemné pomoci.“ Navíc pak poukazuje na to, že Babiš ovládá 

„nevypočitatelné“ hnutí ANO autokraticky a „[...] na rozdíl od stran fungujících 
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demokraticky sází prezident v jeho případě na jistotu“ (Nováček, 2014, s. 11). Jiný článek 

pak v souvislosti s Andrejem Babišem zase otevírá téma „oligarchizace českého 

politického systému“. Tehdejší šéfreportér Mladé fronty Dnes Václav Dolejší v něm 

zmiňuje brněnského podnikatele Richarda Mrázka chystajícího se poskytnout hnutí ANO 

1,5 milionu korun za lepší místo na kandidátce. Dolejší zde doslova píše: „[...] už to 

hodně smrdí“ (Dolejší, 2014, s. 10). Autorem zbývajících dvou příspěvků, které jsem 

zařadila mezi negativní, je opět Miroslav Korecký. Oba jeho články poukazují na 

„personální nouzi hnutí ANO“. V textu Žena bez jména komentuje výběr kandidátky na 

primátorku hlavního města, podnikatelku Martinu Schopperovou, kterou podle 

Koreckého „nikdo nezná“ (Korecký, 2014e, s. 10). V článku Personalista pak 

vyjmenovává sérii „personálních přešlapů“ Andreje Babiše, kdy nejdříve zmiňuje 

odstoupení dlouho hledané kandidátky na primátorku metropole, dále poslance Miloslava 

Bačiaka57 a Pavla Čiháka58. Tento článek jsem navíc klasifikovala jako negativní, neboť 

zde autor vyjmenovává především aspekty, které lze Andreji Babišovi vytknout, 

konkrétně „nechuť k některým principům a rituálům parlamentní demokracie, časté 

změny názorů anebo přímo tristní personální politiku“. Nevšímá se tedy na jeho osobě 

ani na jeho politickém působení ničeho pozitivního (Korecký, 2014f, s. 10). 

 Jediný pozitivně vyznívající článek z pročtených příspěvků se překvapivě týká 

právě často odsuzované dvojrole Andreje Babiše jako ministra financí a zároveň 

podnikatele vlastnícího mediální dům MAFRA. Autor příspěvku Davit Štverka v něm 

odmítá představu, že by se Andrej Babiš vměšoval do obsahu novin a Mladá fronta Dnes 

by pak na jeho „objednávku“ očerňovala například konkurenční politickou stranu ODS 

(Štverka, 2014, s. 10). 

 Můj poslední mezník jako jediný částečně stanovenou hypotézu potvrdil. Z výše 

popsaných výsledků vyplývá určitý posun ve vyjadřování hodnotících stanovisek 

komentátorů Mladé fronty Dnes pod vedením šéfredaktora listu Jaroslava Plesla. 

Zatímco v předchozích případech jasně dominovalo množství negativně vyznívajících 

článků. V případě čtvrtého mezníku došlo dokonce k lehké převaze článků neutrálních, 

ve kterých Andrej Babiš vystupuje spíše okrajově. Na více než měsíc a půl pak dokonce 

zcela zmizely jakékoliv rozsáhlejší zmínky v názorové části novin o jeho osobě. Na 

druhou stranu je ale nutné podotknout, že některé články klasifikované jako negativní 

                                                   
57  Podle komentátora Miroslava Koreckého se u bývalého člena hnutí ANO provalila minulost 
politruka, tedy politického komisaře. 
58 Poslanec Pavel Čihák se zase podílel na předražených zakázkách v době působení Davida Ratha. 
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jsou kolikrát útočnější a přímočařejší, než jak tomu bylo například v době krátce po 

akvizici vydavatelství MAFRA, nebo bezprostředně po volbách do Poslanecké sněmovny. 

Při pokusu o srovnání vyznění názorové části Mladé fronty Dnes v období působení 

Sabiny Slonkové a Jaroslava Plesla jsem dospěla ke zjištění, že pozvolna dochází 

k úbytku negativních článků, které nahrazují texty neutrální, nekontroverzní. Komentátoři 

se postupně pouští méně do kritiky svého majitele. Je nutné ale zdůraznit, že to 

neznamená navýšení pozitivních názorů, v průběhu sledovaných období se Andrej Babiš 

totiž příliš chvály od novinářů nedočkal. 
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Závěr 

Cílem práce s názvem Změny v médiích s příchodem nového majitele. Příklad: 

MF DNES bylo zjistit, jakými proměnami prošlo periodikum Mladá fronta Dnes po 

akvizici vydavatelství MAFRA skupinou Agrofert aktivního podnikatele a politika 

Andreje Babiše. Vymezený materiál jsem zpracovávala metodou kombinace kvantitativní 

a kvalitativní analýzy. Zkoumání jsem podrobila články publicistické sekce celostátního 

vydání deníku Mladá fronta Dnes v období roku a půl před a po převzetí periodika novým 

vlastníkem Andrejem Babišem.  

S pomocí kvantitativní obsahové analýzy jsem porovnala, jak se v průběhu dvou 

sledovaných časových úseků lišila četnost výskytu příspěvků týkajících se Andreje 

Babiše a jeho zájmů. Výsledek mého prvního výzkumu ukazuje, že v období po příchodu 

nového majitele došlo k výraznému nárůstu publicistických článků, které o něm 

pojednávají. Nárůst takových článků byl téměř dvanáctinásobný. Tento poznatek ale bylo 

možné do určité míry předpokládat v souvislosti s významnými politickými funkcemi, 

které Andrej Babiš necelé čtyři měsíce po svém vstupu do Mladé fronty Dnes získal. Právě 

z tohoto důvodu jsem následně provedla ještě analýzu kvalitativní, abych zjistila, v jakém 

kontextu jsou články napsány a jaké zastávají vůči Andreji Babišovi hodnotící stanovisko. 

Zaměřila jsem se proto na důkladný rozbor jednotlivých vybraných publicistických 

článků, který jsem prováděla v rámci čtyř zvolených mezníků. Pročtené texty jsem potom 

rozčlenila do kategorií pozitivní, neutrální a negativní. Výsledky výzkumu pro každý 

jednotlivý mezník jsem interpretovala v samostatných podkapitolách. Celkově 

z kvalitativní analýzy vyplývá, že nejvíce článků věnovaných Andreji Babišovi bylo 

negativního vyznění. Ze čtyřiceti pročtených článků vyznělo negativně 23 textů, tedy 58 

procent. Druhou nejpočetnější kategorii pak tvořily články neutrální, kterých bylo 13. 

Pozitivně o majiteli deníku psaly pouze 4 publicistické příspěvky. V Příloze 3 a 4 

bakalářské práce jsou k dispozici pro přehledné doplnění úplného výsledku kvalitativní 

obsahové analýzy dva souhrnné grafy. 

Odpověď na mou hlavní výzkumnou otázku, tedy zda došlo po příchodu Andreje 

Babiše do deníku Mladá fronta Dnes k vylepšování jeho mediálního obrazu, případně 

k pozitivnímu zobrazování jeho hnutí ANO a skupiny Agrofert, je jednoznačná. 

Komentátoři zkoumaného periodika sice o Andreji Babišovi psali více v období po jeho 

vstupu do vydavatelství MAFRA, převážná většina těchto článků o něm ale informovala 

v negativních souvislostech.  
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Závěrem bych chtěla dodat, že výsledek praktické části bakalářské práce sice 

ukazuje, že po akvizici vydavatelství MAFRA nedošlo v deníku Mladá fronta Dnes 

k nárůstu článků oslavujících osobu nového vlastníka Andreje Babiše, jedná se ale pouze 

o jeden z možných úhlů pohledů na tuto problematiku. Jak jsem uvedla v jedné ze svých 

počátečních kapitol, vlastníci mediálních institucí nemusí sahat po přímých, na první 

pohled viditelných zákrocích do médií. Do mediálních obsahů mohou totiž zasahovat 

například záměrným vyhýbáním se určitým konkrétním tématům. Takového názoru je 

i český novinář Karl Steigerwald. Podle něj „[n]ejde o to, co se o něm (o Andreji 

Babišovi) bude psát ať pozitivně či negativně, ale o to, co se tam psát nebude, jaká témata 

nebudou reflektována“ (Pečinka, 2014)59. Výzkum tohoto zaměření, prováděný v rámci 

jedné bakalářské práce a pouze jedním výzkumníkem, by byl ale příliš rozsáhlý a časově 

náročný. Z tohoto hlediska ho proto nebylo možné provést. 

Ve své práci jsem se ale pokusila poukázat na to, že mnohé se dá vypozorovat 

mimo jiné i z personálních změn v deníku. Od chvíle, kdy se Andrej Babiš stal majitelem 

Mladé fronty Dnes, z redakce odešlo mnoho redaktorů, z nichž někteří spojují svůj odchod 

právě se jménem nového vlastníka. V teoretické části práce jsem uvedla, že vlastnická 

kontrola žurnalistických výstupů může být prováděna také prostřednictvím přijímání 

osob se stejnými postoji do vysokých manažerských pozic. Za poměrně krátkou dobu 

v Mladé frontě Dnes došlo k vystřídání několika šéfredaktorů. Jedním z nich byla také 

investigativní novinářka Sabina Slonková, která po svém odchodu řekla: „[b]yl to zkrátka 

pohled dvou zcela odlišných světů. Můžu mít na milion věcí shodný názor jako manažeři 

Andreje Babiše, ale to neznamená, že se ve finále nakonec naše cesty nemohou rozejít: 

mojí odpovědností je, aby v novinách nebyly zprávy zmanipulované“ (Hvížďala, 2015)60.  

S ohledem na vše napsané zastávám názor, že mediální obsahy deníků by měly 

být i nadále monitorovány, ať už  prostřednictvím dalších  výzkumů sledujících aktuální 

vývoj českého celostátního denního tisku pod vlastnictvím tzv. moderních oligarchů či 

skrze nejrůznější nezávislé novinářské projekty nebo nová, zpravidla internetová média, 

často složená například z redaktorů, kteří kvůli příchodu nového vlastníka své původní 

                                                   
59 PEČINKA, Bohumil. Karel Steigerwald: Nechtěl jsem hrát Babišovi žida ve špajzu. Proto jsem od 
něj odešel. Reflex [online]. 2014 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 
http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/58651/karel-steigerwald-nechtel-jsem-hrat-babisovi-zida-ve-
spajzu-proto-jsem-od-nej-odesel.html 
60 HVÍŽĎALA, Karel. Sabina Slonková: Nechtěla jsem být hrobníkem MF Dnes. Aktuálně.cz 
[online]. 2015 [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/sabina-slonkova-
nechtela-jsem-byt-hrobnikem-mf-dnes/r~d688dd94b5c911e4ba57002590604f2e/  
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pracoviště opustili. V České republice je příkladem takového projektu zpravodajský 

server Echo24 spuštěný bývalým šéfredaktorem Lidových novin Daliborem Balšínkem 

v březnu roku 2014 (Aust, 2014)61.   

                                                   
61 AUST, Ondřej. Balšínkovo Echo24.cz odstartovalo, bude kompletně zdarma. Médiář [online]. 
2014 [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/balsinkovo-echo24-cz-odstartovalo-
zatim-kompletne-zdarma/ 
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Summary 

The aim of this thesis titled Changes in Media with the Arrival of a New 

Owner. Case Study: MF DNES was to determine what changes the periodical Mladá 

fronta Dnes has undergone since the acquisition of MAFRA by the Agrofert group owned 

by the active businessman and politician Andrej Babiš. The material defined was 

processed by a combination of quantitative and qualitative analysis. My research focused 

on articles of the current affairs section of the Mladá fronta Dnes national edition in the 

period of 1,5 year before and after of Andrej Babiš’s taking over of the periodical as 

a new owner. 

Using quantitative content analysis I compared the two time periods studied to 

see how they varied in the frequency of contributions related to Andrej Babiš and his 

interests. The results of my research show that in the period after the arrival of the new 

owner there has been a significant increase in articles dealing with him. The increase was 

nearly 12-fold. This finding, however, could have been to a certain degree predicted in 

connection with the significant political functions gained by Andrej Babiš almost 

4 months after his arrival to Mladá fronta Dnes. For this reason I continued by carrying 

out a qualitative analysis to learn what context the articles are written in and what their 

standpoint regarding Andrej Babiš was. To achieve this I focused on analyzing a selection 

of individual articles published at 4 stated points in time. These articles were then divided 

into the categories positive, neutral and negative. The results within each stated point in 

time were interpreted in individual subchapters. In summary, the qualitative analysis 

leads to the conclusion that the majority of articles related to Andrej Babiš had a negative 

impact on his person. Out of 40 analyzed articles 23 read negatively, i.e. 58%. The second 

largest category was that of neutral articles, 13 in total. Only 4 articles presented the new 

owner in positive manner. A complete overview of the qualitative content analysis results 

can be found in 2 summarizing graphs in Appendix 3 and 4. 

The answer to my main question, i.e. whether there has been an improvement in 

the media image of Andrej Babiš after his arrival to the newspaper daily Mladá fronta 

Dnes, alternatively to a positive portrayal of his political movement ANO and Agrofert 

group, is clear. Commentators of the given periodical have written more about Andrej 

Babiš since his entering the MAFRA publishing house, most of these articles, however, 

have informed about him in negative context. 
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In conclusion I would like to add that although the practical section of the thesis shows 

evidence that after the acquisition of the publishing house MAFRA the daily Mladá fronta 

Dnes did not display an increase of articles celebrating the figure of the new owner Andrej 

Babiš, this is only one of possible points of view on the subject. As mentioned in one of 

the early chapters, owners of media institutions do not need to reach for direct, at first 

sight visible interventions into media. Media content can be altered e.g. also by intentional 

avoidance of specific topics. Czech journalist Karl Steigerwald shares this opinion. 

According to him “what will be written about him (about Andrej Babiš), whether positive 

or negative, is not the point, but what won’t be written about him, what topics will not be 

reflected on”62 (Pečinka, 2014)63. Research aimed at this, conducted within a single 

bachelor’s thesis and by a single researcher, would be too large in scale and time-

consuming. For this reason it could not be performed. 

In my work I have tried to point out that much can be observed from staff changes 

in a newspaper, among others. From the moment when Andrej Babiš became the owner 

of Mladá fronta Dnes, many editors have left the newspaper office, some of which 

connect their departure with the arrival of the new owner. In the theoretical section of this 

paper I noted that ownership control of journalistic output can be performed also through 

recruitment of persons wit the same attitude into senior positions. In a relatively short 

time period several editors of Mladá fronta Dnes have been relieved. Sabina Slonková, 

an investigative journalist, being one of them, stated after her departure: “It was simply 

a perspective of two completely different worlds. I can share the same opinion on a million 

of things with Andrej Babiš, but that does not mean that in the end our ways will not part: 

it is my responsibility that the news in newspapers is not manipulated”64 (Hvížďala, 

2015)65. 

With regard to everything written, I believe that media content of newspapers 

should continue to be monitored, either through further research monitoring current 

development in Czech nation-wide daily newspapers under the ownership of so-called 

                                                   
62 Translation my own 
63 PEČINKA, Bohumil. Karel Steigerwald: Nechtěl jsem hrát Babišovi žida ve špajzu. Proto jsem od 
něj odešel. Reflex [online]. 2014 [cit. 2016-04-19]. Dostupné z: 
http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/58651/karel-steigerwald-nechtel-jsem-hrat-babisovi-zida-ve-
spajzu-proto-jsem-od-nej-odesel.html 
64 Translation my own 
65 HVÍŽĎALA, Karel. Sabina Slonková: Nechtěla jsem být hrobníkem MF Dnes. Aktuálně.cz 
[online]. 2015 [cit. 2016-03-14]. Dostupné z: http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/sabina-slonkova-
nechtela-jsem-byt-hrobnikem-mf-dnes/r~d688dd94b5c911e4ba57002590604f2e/ 



   

 

53 

  

modern oligarchs, through a variety of independent journalist projects, or through new, 

usually Internet media, often composed of editors who, because of the arrival of a new 

owner, abandoned their original workplace. In the Czech Republic we can find an 

example of such a project in the news server Echo24, launched by the former editor-in-

chief of Lidové noviny, Dalibor Balšínek in March 2014 (Aust, 2014)66. 

                                                   
66 AUST, Ondřej. Balšínkovo Echo24.cz odstartovalo, bude kompletně zdarma. Médiář [online]. 
2014 [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/balsinkovo-echo24-cz-odstartovalo-
zatim-kompletne-zdarma/ 
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ŠTVERKA, David. Každý příběh má příčinu a následek. V tomto pořadí, ne opačném... 
Mladá fronta.13. 9. 2014, s. 10. Dostupné z: 
http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=a5bbde48-0e41-
49f8-b12d-
db1eb7f5dca9&index=articles_cze_2014_v2&qt=&qsmpl=%22Každý+př%C3%ADběh
+má+př%C3%ADčinu+a+následek%22&qsr=%28%3D%22Mladá+fronta+DNES%22
%29&qsc=&qa= 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam novinářů, kteří opustili deník Mladá fronta Dnes po příchodu 

Andreje Babiše (text) 

 

Robert Čásenský – šéfredaktor (sám podal výpověď ke dni 15. listopadu 2013) 

Martina Riebauerová – zástupkyně šéfredaktora (tato pozice byla zrušena) 

Karel Škrabal – bývalý zástupce šéfredaktora, následně vedoucí regionálních redakcí 

(sám podal výpověď) 

Michal Musil – bývalý zástupce šéfredaktora, vedoucí newsroomu, vedoucí přílohy 

Kavárna (sám podal výpověď) 

Adéla Dražanová – vedoucí integrované zahraniční rubriky MF DNES, iDNES.cz 

a Lidových novin (sama podala výpověď) 

Martin Moravec – vedoucí Magazínu DNES + TV (jeho funkce byla zrušena) 

Jana Klímová – investigativní reportérka (sama podala výpověď) 

Robert Klos – editor (sám podal výpověď) 

Jaroslav Kmenta – investigativní reportér (sám podal výpověď) 

Jaroslav Mašek – ekonomický reportér (sám podal výpověď) 

Pavel Novotný – redaktor integrované zahraniční rubriky (sám podal výpověď) 

Vladimír Ševela – reportér domácí rubriky (neprodloužena roční smlouva, nabídku na 

zařazení do rubriky Praha odmítl) 

Antonín Viktora – reportér domácí rubriky (sám podal výpověď - v roce 2015 se do 

redakce vrátil zpět jako editor) 

Tomáš Poláček – reportér Magazínu DNES 

 

Odešli později: 

Sabina Slonková – šéfredaktorka (přišla již za Babiše – ve funkci od ledna do července 

2014 ) 

Jiří Kubík – zástupce šéfredaktora, poté ředitel redakce 

Tomáš Syrovátka – reportér 

Jan Němec – reportér 

Petr Holub – reportér 

Eliška Bártová – reportérka (přišla již za Babiše) 

Karel Steigerwald – komentátor 
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Václav Dolejší – vedoucí domácí rubriky 

Jiří Štický – vedoucí ekonomické redakce 

Kateřina Koubová – ekonomická reportérka 

Lenka Tréglová – vedoucí magazínu Ona Dnes 

Jana Bendová – vedoucí názorové rubriky  

Rostislav Matulík – editor názorové rubriky67 

 
Příloha č. 2: Výsledky předčasných voleb do Poslanecké sněmovny 201368 (graf) 

 

 
  

                                                   
67 51 novinářů, kteří opustili za Babiše MF DNES a LN. Echo24 [online]. 2015 [cit. 2016-03-14]. 
Dostupné z: http://echo24.cz/a/wGuWL/51-novinaru-kteri-opustili-za-babise-mf-dnes-a-ln 
68 Výsledky voleb v České republice. iDNES.cz [online]. [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 
http://volby.idnes.cz/poslanecka-snemovna-2013.aspx?t=celkove-vysledky 
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Příloha č. 3: Proměny v počtu a) pozitivních b) neutrálních c) negativních 

publicistických článků v průběhu čtyř zvolených mezníků (graf) 

 

 
 

Příloha č. 4: Procentuální zastoupení a) pozitivních b) neutrálních c) negativních 

publicistických článků z celkového počtu zkoumaných čtyřiceti článků (graf) 
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