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1. ÚVOD 
 

Následující text by m�l p�edstavovat podklady pro vyu�ovací hodinu na téma Kdy 

vzniká bulvár a kde se toto ozna�ení vzalo. Vycházím p�itom z tematických okruh�1 

pr��ezového tématu mediální výchova, který je zakotven v sou�asném rámcov� vzd�lávacím 

programu. A�koliv je téma pom�rn� úzce vymezeno, není nezbytné se striktn� držet pouze 

jeho. Zvláš� proto, že se diskuze kolem bulváru vede rovn�ž v jiném než historickém 

kontextu. Aktuální je zejména souvisící otázka tzv. bulvarizace a tendence držet se v debat� 

dotýkající se bulvárních periodik pouze jednostranného, resp. �ernobílého pohledu.  

Cílem lekce je ukázat, že bulvární tisk má v rámci mediálních produkt� své místo již 

od první poloviny 19. století, zp�ehlednit jeho charakteristické rysy, od�vodnit je a  ujasnit si 

jeho odlišnosti od tzv. seriózního tisku. Dále by m�ly být žák�m nabídnuty r�zné pohledy na 

bulvární tisk a jejich chápání. Rovn�ž by m�li žáci získat jasnou p�edstavu o tom, co se 

rozumí pod pojmem bulvarizace, co jí zp�sobilo, �emu se �íká pop noviny a co má bulvár 

spole�ného s t�mi tzv. seriózními novinami. 

Tato lekce by m�la mít vazbu na dva vzd�lávací obory. Z tématu vyplývá vazba na 

d�jepis, souvislost lze najít rovn�ž i s ob�anským a spole�enskov�dním základem2. 

Teoretický rámec p�edstavuje soubor text�, který vznikl kompilací �ástí �lánk� a 

publikací, které jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  

                                                 
1 Viz tematický okruh Role médií v moderních d�jinách v rvp. 
2 Výklad se dotýká rovn�ž masovosti mediální produkce a její orientace na zisk a spot�ebu, depolitizace 
politických témat �i zezábav�ování. 
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2. TEORETICKÝ RÁMEC 
 

2. 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TZV. BULVÁRNÍHO TISKU 

 

BULVÁR3 

Slovo bulvár pochází z francouzského slova boulevard ozna�ující širokou ulici se 

stromo�adím, promenádu nebo velkom�stskou tepnu. Toto pojmenování se p�eneslo na 

kategorii tisku, který byl distribuován tzv. kolportáží, tedy pouli�ním prodejem namísto jeho 

dodávání odb�ratel�m formou p�edplatného.4 Kameloti lákali kolemjdoucí ke koupi novin 

vyvoláváním senza�ních titulk� 

Pojem pochází z francouzské tradice tisku prodávaného od 2. poloviny 30. let          

19. století na bulvárech. P�ibližn� ve stejnou dobu za�íná pouli�ní prodej v USA. Takový 

zp�sob prodeje a zam��ení na ur�itou cílovou skupinu vyžadovalo v závislosti na 

technologický rozvoj i novou grafickou úpravu – nápadné titulky, velké ilustrace, pozd�ji 

fotografie, pop�. barevné odlišení papíru, ješt� pozd�ji i barevný tisk. Grafická úprava se 

promítla i do obsahu periodik. Noviny takového typu byly levné, �ímž  i masov� dostupné, 

nep�edpokládaly vyšší vzd�lání, a tudíž jim rozum�l každý.  

Postupn� se slovo bulvár stalo synonymem pro neseriózní, neov��ený, hovící vkusu 

ulice, laciný a pokleslý typ novin a �asopis�. V n�kterých p�ípadech jsou informace i 

obrazový materiál  v bulváru získány rovn�ž nelegálními �i neetickými zp�soby: nelegálním 

odposlechem telefonát� �i rozhovor� v soukromí prominentních osob, snímáním skrytou 

kamerou nebo mikrofonem, dálkovými objektivy, prost�ednictvím paparazzi� apod.5  

V sou�asnosti se v anglickém prost�edí pro tuto kategorii tisku používají pojmy penny 

press, yellow press (žlutá žurnalistika), �id�eji i popular press a sensational press; v 

n�meckém prost�edí pojmy Boulevard-Zeitung, Sensations-Presse, ve francouzském presse a 

scandale.  

 

                                                 
3 Zpracováno s využitím hesla „tisk bulvární“ Slovníku mediální komunikace viz Reifová a kol, 2004, s. 287 a 
hesla „bulvár“ Encyklopedie praktické žurnalistiky viz Osvaldová–Halada, 1999, s. 32. 
4 Do po�átku 19. století se noviny a �asopisy prodávaly pouze formou p�edplatného. 
5 Encyklopedie praktické žurnalistiky ješt� obsahuje heslo „bulvární“, u kterého uvádí, že jde obecn� o 
„ozna�ení pro n�co neseriózního, laciného, vulgárního. Bulvární v tomto širokém smyslu  neznamená ani v 
žurnalistice pouze noviny prodávané na ulici, ale obecn� jakékoli neseriózní médium, které p�ináší neov��ené 
informace, specializuje se pouze na senzace a podává je jednoduchou a zábavnou formou, která nenutí k 
p�emýšlení, ale pouhé konzumaci (noviná�i bulvár� mají dokonce p�edepsanou pom�rn� omezenou slovní 
zásobu, aby byla pochopitelná co nejširšímu publiku). Bulvár také �asto sm�šuje realitu s iluzemi a preferuje 
skandály a nešt�stí, které prezentuje jako nejd�ležit�jší zprávy.“ Viz Osvaldová–Halada, 1999, s. 32. 
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MASOVÝ TISK6 

Masový tisk, který je v �eském prost�edí ozna�ován jako bulvární, je periodický tisk, 

který se od 30. let 19. století obracel na po�etné �tená�ské publikum, které bylo gramotné, ale 

málo vzd�lané. K nejvýrazn�jšímu rozvoji došlo až v poslední t�etin� 19. století. Rozši�oval 

se hlavn� prodejem na ulici, a to prost�ednictvím kamelot� nebo kiosk�; jen výjime�n� 

formou p�edplatného. Masový tisk byl vydáván ve vysokých nákladech7 a jeho cílem bylo 

nejen informovat, ale také poskytnout rozptýlení �i pobavení.  

Vznikal v Anglii, Francii a v USA a prodával se za nižší cenu než tisk seriózní8, který 

se obracel na �tená�e z vyšších vrstev spole�nosti. I proto se pro tento tisk vžil v USA9 a 

Velké Británii pojem penny press, v n�mecky mluvících zemích Groschenpresse, v �eských 

zemích šestákový �i krejcarový tisk. Tyto pojmy totiž evokují lacinost a jsou odvozené od 

nejmenší mince, za kterou se listy prodávaly.10 

Zám�rem vydavatel� bylo získat nabídkou levn�jší ceny co nejv�tší po�et �tená�� z 

nižších vrstev spole�nosti (odtud také ob�as se objevující ozna�ení popular press), nebo� 

p�edpokládali, že tito noví zájemci nejsou dosud odb�rateli žádného tisku a mají jiné zájmy 

než �tená�i seriózního tisku a navíc nemají dostate�né vzd�lání k tomu, aby se stali �tená�i 

tisku seriózního. Možnostem a vkusu nových �tená�ských skupin, tedy masovému publiku, 

bylo t�eba p�izp�sobit nejen grafickou úpravu (velké a výrazné titulky, velké fotografie), ale 

p�edevším výb�r (kriminální p�íb�hy, sex, politická témata podávaná jako zábava) a 

zpracování (krátké texty, jednoduchá v�tná skladba, �asto vulgární slovník) obsahu tisku.  

 

                                                 
6 Zpracováno s využitím hesla „tisk masový“ Slovníku mediální komunikace viz Reifová a kol., 2004, s. 287n. a 
boxu „Masový tisk“ publikace Média a spole�nost viz Jirák–Köpplová, 2003, s. 30. 
7 Odtud anglické ozna�ení mass circulation press, tedy tisk s vysokým nákladem. 
8 Seriózní tisk se n�kdy ozna�uje jako tisk kvality (quality papers), pop�. tisk prestižní (prestige press). 
9 V USA se koncem 19. století vžil pojem žlutý tisk, více viz dále. 
10 Prvním byl z�ejm� Penny Magazin, vydávaný od roku 1832 v Londýn�. 
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ŽLUTÁ ŽURNALISTIKA11 

Ozna�ení pochází z anglického yellow press a vžil se pro ten tisk, který se vyzna�uje 

zpravodajstvím zd�raz�ující soukromý život osobností ze všech oblastí ve�ejného života, 

skandály, senzace, kriminální události apod. Obsahu je p�izp�sobena také grafická úprava 

(velké titulky, barevné fotografie).  

Pojem je odvozen od sporu o komiks Yellow Kid v USA.12  Žlutou žurnalistikou se 

také ozna�ují nekalé noviná�ské pracovní postupy související s porušováním etiky. V 

sou�asnosti se užívá n�kdy jako synonymum bulvárního, senza�ního13, skandálního14 tisku. 

 
 

 
  

                                                 
11 Zpracováno s využitím hesla „žurnalistika žlutá“ Slovníku mediální komunikace viz Reifová a kol, 2004,       
s. 326; není-li uvedeno jinak. 
12 Více viz vývoj bulvárního tisku v USA. 
13 „Ozna�ení »senza�ní noviny« (Koudelka, 1932, s. 154) je odvozeno od skute�nosti, že tento typ novin v�noval 
pozornost vyhledávání a zpracovávání »senzací«, tedy událostí p�sobících rozruch, p�ekvapení, silný podiv 
ve�ejnosti. Zkušenost s tím, že pozornost �tená�� p�itahují práv� senza�ní zprávy, vedla postupem �asu ke 
zve�ej�ování nepravdivých, ale parametry senzace spl�ujících zpráv. Falešná senzace, která vstoupila do d�jin, 
nebo� se pokládá za po�átek v�domého zp�sobu, jak zvyšovat výši nákladu novin, se v�tšinou spojuje s 
Benjaminem Dayem a jeho listem NewYork Sun.“ (Jirák–Köpplová, 2003, s. 31) Více o senzaci uvád�né v 
souvislosti s B. Dayem a jeho The Sunem viz dále. 
14 Rovn�ž skandály jsou typickým prvkem bulváru. Je jimi myšleno „jednání, událost �i okolnosti spjaté s 
vážným porušením, p�ehlížením �i znevážením hodnot, norem �i mravních princip� p�evažujících v dané dob� a 
dané spole�nosti. Thompson (1997, s. 39) uvádí jako nutné charakteristické rysy vedle porušení norem také to, 
aby takové jednání vešlo ve všeobecnou známost a bylo jako nep�ijatelné vnímáno t�mi, jichž se bezprost�edn� 
nedotýká, aby se k n�mu i lidé nezú�astn�ní ve�ejn� vyjad�ovali a aby odhalení skandálního jednání vedlo k 
poškození pov�sti toho, kdo se ho dopustil. Luhmann k otázce skandál� podotýká, že »p�edevším v období, kdy 
dochází ke zvýšení blahobytu, ší�í se obecná nespokojenost, která dodává moderní spole�nosti živnou p�du pro 
nerealistické názory a vede k žádostivé spot�eb� skandál� ...« (Luhmann, 1999, s. 763). Podobn� jako úsp�ch 
senzace vedl ke vzniku falešné senzace, úsp�ch skandálu p�isp�l k prosazení taktiky »skandalizace«, tedy 
výkladu n��ího jednání, a� skute�ného, nebo domn�lého, jako jednání skandálního. Skandalizace je nejen 
prost�edkem pro zvýšení zájmu �tená�� bulvárních list�, ale také nástrojem politického boje, a jako taková se 
m�že projevit ve všech typech médií.“ (Jirák–Köpplová, 2003, s. 31) 
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2. 2. BULVÁR O�IMA…  

 

Jedním z d�ležitých pohled� na bulvární žurnalistiku je ten zainteresovaný. Proto je 

p�ínosné získat p�edstavu o tom, jak ji chápou samotní noviná�i, ale i populární osobnosti. 

Nezainteresovaný názor mohou prezentovat mediální analytici. 

 

2. 2. 1. … BULVÁRNÍCH NOVINÁ�	 A PAPARAZZI 

Názory bulvárních noviná�� bude reprezentovat Christoph Seiz, který fotografoval 

tzv. celebrity nejd�íve v N�mecku, pozd�ji v Hollywoodu, kde založil s dalšími dv�ma 

fotografy fotografickou agenturu CA Images; dále �eský bulvární noviná� a šéfredaktor 

Ond�ej Höppner, který mj. vedl Spy, založil a �ídil Aha!, �asopisy Jackie, Show a Super 

Spy; a Richard Sacher, který spolupracoval mj. s novinami Ahoj na sobotu, Astro, Blesk, 

Blesk magazín, Dobrý ve�er, Dívka, Eva, Expres, Holky bacha, Ned�lní Blesk, NEI Report, 

Nitranský hlásník, Ring, Rytmus života, Telegraf, Tina, Týdeník Televize, Trnavský hlas, 

Woman, Žena a život, Život. 

Všichni t�i se n�jakým zp�sobem vyjád�ili ke své profesi nebo k bulváru samotnému 

prost�ednictvím knižních publikací. A�koliv není z�ejmé, do jaké míry jde v n�kterých z nich 

o fabulaci �i zám�rné zkreslení skute�nosti, úryvky z nich by mohly posloužit k vytvo�ení si 

základní p�edstavy o optice, kterou na bulvár a profesi s ním spojenou nahlíželi �i nahlížejí. 

 

CHRISTOPH SEIZ 

„Hlavn� jsem si však kladl otázku: Co to vlastn� d�láme? �enicháme v soukromí 

osob, které nic nespáchaly, jsou jen slavné. A to jist� není dostate�ný d�vod k jejich 

obt�žování. N�kterým hv�zdám ovšem p�inesly fotografie paparazz� i jistý užitek, ale v�tšina 

z nich byla nervózní, doslova napln�ná odporem. V Hollywoodu platili lidé jako my za 

poslední spodinu. Mnozí paparazzové se tvá�ili, jak by jejich práce v sob� m�la n�co 

povznášejícího. N�kte�í si dokonce namlouvali, že jejich džob je pot�ebný, jakési poslání ve 

službách národa. Já to považoval za blbost. Nem�l jsem naši práci rád (…)“ (Seiz, 1998,        

s. 11)  

Jedním z d�vod�, pro� Christoph Seiz ukon�il kariéru bulvárního fotografa, byla 

smrtelná nehoda lady Diany 31. srpna 1997. „Tato nehoda nebyla jediným d�vodem, pro� 

jsem s touhle prací skon�il. Již n�kolik m�síc� se ve mn� hromadila frustrace a nespokojenost 
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s mým zam�stnáním – a byly to nez�ídka osobní zážitky, které m� p�im�ly k tomu, abych se s 

stále více zamýšlel sám nad sebou. (…)  

Ostatn� už jednou jsem vid�l stejn� vystrašený pohled �lov�ka, který si jako úderem 

blesku uv�domil, že byl dlouhé hodiny a možná dny sledován a že všechny soukromé chvíle, 

které od té doby prožil, budou patrn� do týdne zve�ejn�ny jako fotografie. (…) Nem�lo by se 

však zapomínat, že hv�zdy, které se ješt� zcela neprosadily, mají z paparazz� i sv�j prosp�ch. 

(…) Ale superstar není odkázána na paparazze, aby se udržela v zájmu ve�ejnosti.  

Když jsou však mladé, stoupající hv�zdy poprvé sledovány paparazzi z pov��ení 

bulvárních novin, rovná se to poznání: Dokázal jsem to! Rázem se jejich obli�eje objeví v 

tuctech magazín�. (…) Tahle kategorie hv�zd tedy skute�n� profituje z fotografií paparazz�, 

nejextrémn�jší formy bulvární žurnalistiky. A stejn� tak vyd�lávají i magazíny, které takové 

fotografie tisknou. Pokud by tyto fotografie nezvyšovaly náklad, sotva by za n� byly placeny 

tak vysoké �ástky. 

Dokud to zákony p�ipoušt�jí, bude existovat i obchod s touhou po detailech ze života 

krásných a bohatých. A vždy budou existovat paparazzi, kte�í dodají fotografie k p�íb�h�m – 

nebo, což je horší, dodají n�jakému redaktorovi d�vod, aby si p�íb�h k fotografiím prost� 

vymyslel. Zda a jakou formou své zboží produkují, je v�cí každého z dodavatel�. 

Jenže já už jsem to necht�l d�lat tímhle zp�sobem. (…) Když jsem hv�zdu X sledoval 

dva týdny, abych ji pak jednoho rána náhodou vyfotografoval neoholenou a špatn� naloženou, 

a magazíny pak psaly, že je závislá na drogách a v depresi, pak jsem svými fotografiemi sice 

vyd�lal peníze, ale nevyprodukoval jsem žádnou zprávu. Dal jsem podn�t k drb�m. 

Nejsem nep�ítelem bulvárního tisku, ale dneska vím, že existují ur�ité meze, které je 

t�eba dodržovat. A tyto hranice lze dodržovat, aniž pestré �asopisy a televizní magazíny ztratí 

na atraktivnosti. �ím déle jsem tuhle práci d�lal a �ím �ast�ji jsem o ní p�emýšlel, tím pro m� 

bylo respektování t�chto hranic d�ležit�jší.“ (Seiz, 1998, s. 205n.) 
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OND�EJ HÖPPNER 

 „Když jsme se seznámili (s matkou jeho dcery – pozn. ds), živil jsem se jako 

šéfredaktor týdeníku Spy zesm�š�ováním slavných lidí (…).“ (Höppner, 2007, s. 7) 

V souvislosti s dobou svých noviná�ských po�átk�, kdy p�sobil jako redaktor 

Ve�erníku Praha uvádí: „Agentura Reuters nabízí dvakrát týdn� rubriku People, která je 

variací na téma »pán pokousal psa«, ale je toho málo. �tená� chce víc. Musí být p�ekvapován 

a baven. A tak jsem vymyslel zprávu: »V �ínské provincii �eng-juej vysko�il z mrakodrapu 

muž. Dopadl na policajta. Nikomu se nic nestalo, jenom policajtovi se zlomila �epice«. P�i 

t�chto mystifikacích je d�ležité, aby místa, kde se odehrávají, existovala. (…) Tato drobná 

h�í�ka zvedla stavidla a za�aly vznikat zprávy o volbách v Africe, kdy scink sežral volební 

lístky, o záhadných úmrtích  plavc� na brazilském jeze�e Cuancos, která m�li na sv�domí 

školáci házející po hladin� žabky, nebo zpráva o dvou uprchlících z mexické v�znice v oblasti 

Santa Cruz: policajti v�zn� zahnali do lán� cukrové t�tiny, pole obklí�ili a utvo�ili rojnici. 

Pro�esali lán, ale nikoho nenašli. Bylo zrovna období sklizn�, a tak zam��ili do pole silné 

reflektory a za�ali žnout. Osekávali t�tinu nejprve po krajích a blížili se doprost�ed pole. 

Zbýval už jen �tverec o rozm�rech metr krát metr. Z n�j vyšli oba v�zni a s rukama nad 

hlavou se vzdali. Zahrani�ní strana byla najednou pestrá a sv�ží. N�které informace p�ebíral 

básník Mrázek do Zemských novin, kam odešel po zániku Lidové demokracie. N�co také 

prosáklo do �eské tiskové kancelá�e a z ní do dalších deník�. Za�ala se rodit dezinforma�ní 

skupina, lóže jiné reality. Rozhovor s Václavem Klausem jsem d�lal tak, že jsem mu strkal 

k úst�m diktafon, o kterém jsem v�d�l, že v n�m nejsou baterky.“ (Höppner, 2007, s. 59n.) 

O �asopisu Spy píše: „Na titulní stránce se to�í asi dvacet slov: sex, smrt, krize, 

rozchod… Platí tu tvrdá pravidla: Nejlépe prodávají kozaté blondýny. Nic tak �lov�ka 

nepot�ší jako cizí nešt�stí. P�íb�h. Zábava. O�ní kontakt, zuby, �ežeme kolem uší. In & out. 

Bu
 sexy! Bu
 fit!“ (Höppner, 2007, s. 101) 
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RICHARD SACHER 

„Stejn� jako »seriózní« žurnalistika i bulvár má své zákonitosti, které by m�li noviná�i 

dodržovat. Spousta z nich je bohužel nezná a ani se po nich nepídí. A které to jsou? V první 

�ad� je t�eba si uv�domit, co to bulvární tisk je. V p�vodním slova smyslu jsou to periodika 

prodávaná na ulici a denn� bojující o svého �tená�e. D�lat bulvár je t�žké, dost možná je to 

nejt�žší práce v novina�in� v�bec. Po takovém noviná�i se vyžaduje, aby se nespokojil pouze 

s oficiálními informacemi, ale dostal se až pod »pokli�ku«. Mnozí si ale bohužel pletou pojem 

»dostat se pod pokli�ku« s pojmem »získat fámu z druhé ruky«… 

Bulvární tisk chce být vždy blízko událostem. Avšak nelze být úpln� u všeho, co se na 

sv�t� a v naší republice d�je. Být u toho pravého je otázkou a um�ním výb�ru – za �ím jít, 

v jakém rozsahu to napsat a kam to do listu za�adit. Když do Prahy zavítá Madonna, je jasné, 

že �lánek najdete na titulní stran�. Když si nap�íklad zvrtne kotník zp�va�ka Zuzana 

Mnichová, zpráva o této skute�nosti vyjde mezi b�žnými zprávami uvnit� listu. 

Bulvár nabízí p�íb�hy, které lidi zajímají, baví, informují, uvádí v úžas. Nep�esná 

vyšet�ování, jednostranné zpravodajství, lajdácké zacházení s fakty, to je ta nejzaru�en�jší 

metoda, jak zklamat i toho nejdobromysln�jšího �tená�e. 

Stejn� tak je nebezpe�ný cynismus. Nelze zabránit tomu, aby se noviná��m v denním 

styku s fakty brutálního sv�ta nevyvinul profesionální šibeni�ní humor. Ten se však nesmí 

zm�nit v rezignující cynismus. I když to mnohdy není jednoduché, je t�eba mít neustále na 

pam�ti, že nic není tak �erné, jak se zdá. �ekl bych, že cynik� je v této branži pom�rn� dost. 

(…) 

Další pravidlo praví, že každý z nás se nejvíc zajímá o ostatní lidi. �lov�k je proto 

vždy st�edem pozornosti. Lidé se zajímají o ty noviny, z nichž nemluví pouze fakta, ale i city.   

Nutná je i vyváženost. Bulvární tisk (…) by m�l být jako sv�t. �lov�k v n�m musí nacházet 

každý den vedle sebe n�co smutného i veselého, n�co pot�šitelného i strašného, pou�ného i 

zábavného. Je nutné si uv�domit, že po každém dešti svítí slunce. A to platí pro každou 

stránku. Bohužel se tak ned�je pokaždé a ob�as máte po p�e�tení novin pocit, že byste 

nejrad�ji sko�ili z Nuselského mostu… 

Hlavní p�ikázání všech novin a �asopis� hlásá, že musí být pravda, co v nich stojí! 

Tahle zásada platila pár let po revoluci, když tady bulvár za�ínal. Dnes mám pocit, že �ím 

v�tší výmysl se na titulní stran� bulvárních plátk� objeví, tím má v�tší úsp�ch u �tená��. Ne 

nadarmo se nejen u divadla �íká, že sv�t chce být klamán… N�kdy nevkus ze strany noviná�e 

zachází až tak daleko, že se na titulní stran� objeví šokující titulek, který si vysloven� 

proti�e�í s textem uvnit�. (…) 
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K nejhorším noviná�ským obrat�m pat�í výrazy »jak známo« a »pravd�podobn�«. 

Toto slovo má svoje oprávn�ní jen tehdy, jestliže noviná� informuje o p�ípadu, který nelze 

beze zbytku objasnit. Naopak nemá žádné oprávn�ní, je-li výrazem toho, že se autor 

nenamáhal vyhledat zcela p�esn� n�jaký fakt. Všimn�te si, jak �asto se toto pravidlo v tisku 

porušuje! 

D�ležitá je rovn�ž objektivita. Autor nesmí zvolit formulace, které n�jakou osobu 

ponižují, z n��eho ji nepodložen� obvi�ují, nebo ji mohou u�init opovrženíhodnou. To vše 

p�edevším tehdy, jde-li o osobu trvale nebo do�asn� bezbrannou. Noviná�ským zlo�inem je 

porušení zásady – nikdy nep�edbíhej soud! Bulvární redaktor je zpravodaj, nikoliv soudce. 

Zat�ený proto pro n�j nesmí být automaticky obvin�ným a obvin�ný není pachatelem. 

Pachatel se stává vrahem teprve po rozhodnutí soudu a poté, co rozsudek nabude právní moci. 

(…) 

Vzhledem k tomu, že spousta redaktor� tato pravidla obchází, �íká se �asto o 

noviná�ích, že je to prolhaná sebranka. Všichni se v tu ránu ocitnou v jednom pytli… 

Nejd�ležit�jší roli v �lánku hrají titulky. Schváln� si všimn�te, že z tohoto d�vodu jsou 

titulky (…) v bulvárním tisku mnohem v�tší a výrazn�jší než v »seriózních« periodikách. 

(...)“ (Sacher, 2000, s. 7n.) 

V souvislosti s psaním nekrolog� a obtelefonováváním koleg� zem�elého um�lce 

podotýká následující. „Bylo mi to nep�íjemné a hlavn� mi bylo jasné, že nejsem povolaný 

k tomu, abych n�jakou známou osobnost zasko�il zprávou o smrti jejího blízkého kolegy �i 

kamaráda. (…) Necítil jsem se v�bec ve své k�ži, když jsem tuto práci musel d�lat. P�ipadal 

jsem si jako posel špatných zpráv. Velice nemilé bylo také ú�astnit se poh�b� známých 

osobností (…). Pro m� jako pro píšícího redaktora to z profesního pohledu nebylo nic tak 

nep�ekonatelného, ale horší to m�l vždy fotograf, který »ma�kal« vystavenou rakev, truchlící 

rodinu, p�átele. I když jsme neprovozovali nic špatného, m�l jsem chvílemi pocit, že jsme 

parta sup�. Ve skute�nosti jsme jen d�lali svou práci, jejímž cílem bylo p�inést reportáž lidem 

z celé republiky prost�ednictvím novin.“ (Sacher, 2000, s. 109) 

Na záv�r knihy autor p�idává vzkaz: „Co se tý�e bulvárního tisku – �t�te ho dál, ale 

vždycky ho berte tak trochu s rezervou. Jeho hlavním cílem je pobavit, šokovat, informovat, 

ale nikoliv vzd�lávat.“ (Sacher, 2000, s. 143) 
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2. 2. 2. … POPULÁRNÍCH OSOBNOSTÍ 

Tvrzení o negativním vztahu populárních osobností k bulváru se �asto opírají o 

dojmologii vycházející ze sledování mediálních kauz, aniž by byla podložená jakoukoliv 

empirickou studií.  

V knize Byl jsem bulvární noviná� aneb Autentická zpráva o stavu noviná�ské etiky u 

nás autor v�noval jednu kapitolu názor�m ve�ejn� známých lidí na bulvár. Až na výjimky 

uvád�jí negativa (absence serióznosti, bezohlednost noviná��, kte�í si myslí, že si mohou 

dovolit naprosto všechno, nedodržení presumpce neviny, reklamn� naplánované smyšlenosti, 

neobjektivnost a neaktuálnost), v�tšina z nich zárove� dochází k podobnému záv�ru. 

Zjednodušen� �e�eno: existence bulváru je p�irozená a pot�ebná.  

Pro p�edstavu lze uvést úryvky z n�kterých vyjád�ení:  

 

Petra �ernocká: Uv�domuji si, že jakýkoliv tisk pot�ebuji ke svému povolání.  

Jan Musil: Svým zp�sobem je bulvár hodn� d�ležitý pro nás všechny, kte�í 

prodáváme sv�j ksichtík a osobnost, ale je d�ležité, aby bylo vše podloženo fakty. Je pravdou, 

že my pot�ebujeme noviná�e v jakékoliv podob� a oni pot�ebují nás. 

Tina Pletánková: Z obecného pohledu má bulvární tisk své místo a existovat bude: 

neumím si zatím p�edstavit dobu, kdy širokou masu �tená�� p�estanou zajímat podrobnosti ze 

života hv�zdi�ek, hv�zd i velikán� spole�enského života.  

Heidi Jank�: Všude bulvární tisk existuje, pro� ne u nás. Mám jen pocit, že náš národ 

tomu našemu bulvárnímu tisku dává zbyte�nou váhu a moc mu v��í.  

Šárka Kubelková: Vzhledem k tomu, že bulvární tisk je sou�ástí spole�nosti každé 

zem�, myslím si, že pat�í i sem k nám do �ech. Nebudu lhát, i já si ob�as ráda ud�lám 

s bulvárním tiskem veselé ned�lní odpoledne. 

Jana Štefánková: V bulvárním tisku už o mn� vyšlo pom�rn� dost lží, ale na druhou 

stranu o mn� bylo napsáno hodn� hezkého. 

Petra Jan�: Trochu znám bulvární tisk zahrani�ní a musím �íct, že ten náš je mnohem 

laskav�jší. Až p�itvrdí na zahrani�ní standard, budeme se divit všichni, nejen �eští 

intelektuálové. (Sacher, 2000, s. 79n.) 
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O vzájemné symbióze tzv. celebrit a bulváru se v knize Zpov�� bulvární hyeny 

zmi�uje  Ond�ej Höppner a dokumentuje ji p�íhodou, kdy do redakce p�išla Iveta Bartošová 

po tom, co Spy otiskl �lánek o jejím milostném pom�ru se ženatým vedoucím zábavy na 

Nov�. Cílem její návšt�vy byla domluva o p�ípadné úprav� fotografií, po níž by na nich 

vypadala štíhlejší.15 Jinou zkušeností je období rozvodu Barbary Nesvadbové, kdy oba 

exmanželé volali do redakcí a poskytovali své verze p�íb�hu, nebo údajný rozchod 

Nesvadbové s  kamarádkou Irenou Pavláskovou v dob�, kdy do kin šel film Bestiá�, na kterém 

ob� spolupracovali, který byl údajn� domluvený kv�li propagaci.16 

 

                                                 
15 Viz Höppner, 2007, s. 101 
16 Viz Höppner, 2007, s. 151 
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2. 2. 3. … MEDIÁLNÍCH ANALYTIK	 

V�tšina odborník�, která se zabývá mediální krajinou, se vyjad�uje spíše k tzv. 

bulvarizaci17 než k bulváru samotnému. Proto jsou následující poznámky pouze kusé, p�esto 

p�edstavují zajímavé post�ehy, názory a úhly pohledu. 

 

KAREL HVÍŽ�ALA 

Karel Hvíž
ala upozor�uje na to, že dob�e d�lané masové noviny plní p�t pozitivních 

sociálních funkcí. „(…) za prvé, seznamují lidi, kte�í v�tšinou moc ne�tou, s nejd�ležit�jšími 

politickými problémy v p�im��en� zjednodušené form�. Za druhé, p�inášejí bezplatný sociální 

servis pro nemajetné vrstvy obyvatelstva, které nemají na právníky. Za t�etí, stimulují kult 

úsp�šnosti mezi širším obyvatelstvem. Za �tvrté, kanalizují neukojenou pot�ebu po krvi a sexu 

u n�kterých skupin obyvatelstva. Za páté, mívají nejdelší a nejlépe redak�n� zpracované 

sportovní rubriky, které n�kdy tvo�í až polovinu rozsahu novin.“ (Hvíž
ala, 2005, s. 213n.) 

Zárove� si však všímá toho, že si bulvár p�estává „(…) klást jak u soused�, tak i u nás 

jakákoliv omezení, a to jak morální, tak politická, a stávají se zcela nevypo�itatelnou silou i 

pro své majitele a samoz�ejm� také pro všechny ob�any. Orientace na momentální zisk m�že 

práv� majitel�m privátních televizí a bulváru p�inést záhy mnohem vyšší dan� �i r�zná 

inzertní omezení a ob�an�m zjit�enou atmosféru, v níže se nejlépe da�í všem extremist�m.“ 

(Hvíž
ala, 2005, s. 214) 

S trochou nadsázky se zamýšlí nad tím, �eho se díky sou�asné technice m�žeme v 

rámci bulváru do�kat, a podotýká, že ztráta jakýchkoliv pravidel v této oblasti neohrožuje jen 

politiky a další osobnosti, ale všechny. „M�li bychom se zamyslet nad tím, jestli chceme, aby 

náš bulvár byl jen p�isprostlý drb o �eších a Moravanech.“ (Hvíž
ala, 2005, s. 214)  

 

JAN JIRÁK 

Podle názoru Jana Jiráka nelze o médiích uvažovat v linii bulvární–nebulvární jako v 

rámci �ernobílých protiklad�. Je nutné v tomto smyslu brát v úvahu ur�ité rozp�tí. Navrhuje 

škálu, kterou popisuje v bodech „bulvár – popnoviny/masový tisk – seriózní tisk“. Práv� 

posun médií na této škále sm�rem k bulváru lze chápat jako tzv. bulvarizaci.  Od bulváru se 

však na škále posunutý deník m�že odlišovat délkou textu �i grafickou úpravou, ale tematicky 

se m�že v podstat� shodovat. (http://social.ukmedia.cz/jan-jirak-na-fsv-jsou-dva-blizke-ale-

svebytne-svety/) 

                                                 
17 O bulvarizaci viz dále. 
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PETR ŽANTOVSKÝ 

Petr Žantovský se jako noviná� a mediální analytik rovn�ž zabýval tématem 

bulvarizace a bulvárního tisku. P�i výkladu cíl� bulváru vychází z definic psychologie lidské 

komunikace a shrnuje, že jde zejména o p�edávání informací, prezentování sama sebe, získání 

druhého pro n�jakou �innost nebo cíl a o pobavení. 

„Obecn� a nep�esn� bývá bulvárem nazván ten typ žurnalistiky, kde nad informa�ními 

složkami p�evládá složka zábavnosti.“ Podle n�j tak prvoplánov� tak do množiny bulvárních 

médií spadá nap�íklad Blesk. „V tomto typu tiskovin na první pohled p�evládá cíl pobavit 

�tená�e, poskytnout mu snadno vst�ebatelnou, obecn� pochopitelnou a do atraktivního obalu 

zabalenou informaci, jejímž pravým cílem není samotná v�c, o níž se mluví, nýbrž zp�sob, 

jímž se o ní mluví. Tento typ bulvární informace má mnohé o�istné psychosociální funkce a 

je v zásad� spole�ensky docela užite�ný. Jde o bulvár v rovin� žánru. 

Samoz�ejm� že mnohdy (procenta se t�žko stanovují) má vn�jší zábavná informace ke 

�tená�i dostat informaci vnit�ní, vnímanou mimod�k, ale o to trvaleji p�sobící. Typickým 

p�íkladem jsou bombastické �lánky o celebritách p�ed premiérou n�jakého muzikálu nebo 

filmu. D�vodem �lánku v takové tiskovin� není rozvod, skrytý alkoholismus nebo jiná událost 

ze života hv�zdy. Pravým d�vodem je p�ivést hv�zdu na první strany bulvárního tisku, a tím 

více �i mén� skryt� upozornit, že tato hv�zda bude mít hlavní roli v novém muzikálu �i filmu. 

To je pak prost�edek marketingové, reklamní informace, a na tu pak pohlížejme obdobn�, 

jako na reklamu samotnou. Její eti�nost nebo jiné vlastnosti posuzujme v kontextu reklamy, 

nikoli v kontextu žurnalistiky, protože tento komunika�ní produkt nemá s žurnalistikou 

spole�ného nic víc, než že zachází s jazykem a ší�í se periodickými tiskovinami.“ (http://jan-

amos.cz/amos/view.php?cisloslanku=2004111903) 

Osobn� se Petr Žantovský domnívá, že bulvár je v podstat� „(…) stejn� neškodný jako 

reklama, pokud je provozován na platformách, které jsou k tomu ur�eny a které to i více �i 

mén� transparentn� o sob� deklarují.“ 
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2. 3. U ZRODU BULVÁRU VE SV�T� 

 

Vznik bulvárního, resp. masového tisku souvisí s rozvojem m�st v období pr�myslové 

revoluce, se vznikem nových �tvrtí a širokých m�stských t�íd (bulvár�), stejn� jako s 

pravidelnými každodenními p�esuny d�lnické a nižší zam�stnanecké t�ídy z periferních �tvrtí 

m�st do pr�myslových �ástí a nazp�t. (Reifová a kol., 2004, s. 287) 

Hlavním p�edpokladem pro vznik masového tisku byl v první t�etin� 19. století rozvoj 

procesu modernizace a moderní spole�nosti. Tím se rozumí r�st m�st, shromážd�ní v�tšího 

po�tu potenciálních odb�ratel�, zlevn�ní náklad� na výrobu tisku, technické a technologické 

p�edpoklady pro vyšší náklady a lepší kvalitu, liberalizace tiskového práva, a p�edevším 

rozší�ení vzd�lání a v�tší koncentrace obyvatelstva na jednom míst�. K jeho rozvoji rovn�ž 

p�isp�lo zavedení všeobecné a povinné školní docházky (nap�. v Anglii od r. 1870), ale také 

rozvoj pr�myslu a obchodu, který v reklam� v tišt�ných médiích vid�l prost�edníka mezi 

výrobci a spot�ebiteli. (Reifová a kol., 2004, s. 287n.)  

Následující p�ehled se zam��í na historický vznik a vývoj bulvárního tisku, a to v USA 

a Francii, kde se bulvární tisk rozvíjel již od první t�etiny 19. století. Anglické prost�edí bude 

reflektováno v souvislosti s obdobím, kdy se za�al prohlubovat rozdíl mezi seriózním a 

bulvárním tiskem. Není cílem podat vy�erpávající pojednání o d�jinách bulvárního tisku v 

hlavních evropských zemích a dalších státech. Proto, a�koliv se bulvár rozvíjel i v dalších 

zemích (jako nap�. v N�mecku, Rakousku-Uhersku), i když až postupn� od 2. poloviny       

19. století s ur�itým zpožd�ním za tiskem politickým, nebudou reflektovány. Rovn�ž nebudou 

vyloženy pozd�jší etapy vývoje bulváru, ani jeho sou�asný stav. 

 

2. 3. 1. USA 

 

PO�ÁTKY MASOVÉHO TISKU – ŠESTÁKOVÝ TISK 

Vznik levného šestákového tisku, který byl v USA nazýván penny-press (název 

odvozen od názvu novin Cent – prvního pokusu o takový typ tisku, které se za cent rovn�ž 

prodávaly, v USA se centu rovn�ž �íkalo penny),  stál na po�átku masového tisku. (Šef�ák–

Vojtek, 1997, s. 40) 

Co v USA zp�sobilo a ovlivnilo rozvoj v podob� zvyšování náklad� novin a �asopis�? 

Jednak to bylo zvyšování po�tu obyvatelstva díky nar�stající imigraci zejména z Evropy. 

Druhým faktorem bylo malé procento negramotných v závislosti na realizaci systému 
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všeobecného vzd�lávání. Politický demokratický systém rovn�ž podn�coval zájem o ve�ejné 

záležitosti. Po�et �tená�� byl p�ímo závislý na cen� novin, kterou ovliv�ovala vedle inzerce 

úrove� techniky, poštovní sazby, telegrafní poplatky apod. Hlavní roli sehrál nástup 

pr�myslové revoluce a její široké uplatn�ní v oblasti žurnalistiky. Rozhodujícím stimulem 

rozvoje amerického tisku se však vedle svobody tisku stalo podnikání ve sfé�e periodického 

tisku. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 48) 

Šestákový tisk vznikl zejména z podnikatelské pot�eby získat masový trh. Podnikatelé 

totiž zjistili, že masová výroba periodik p�ináší snižování výrobních náklad�  a v p�ípad� 

zvyšování odbytu periodického tisku rovn�ž vysoké zisky. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 41) 

Za první úsp�šné šestákové noviny (až 6x levn�jší než dosavadní deníky) lze 

považovat New York Sun, které v roce 183318 za�al vydávat Benjamin Henry Day. 

Zpo�átku za�aly vycházet na �ty�ech stranách, byly tišt�né malým typem písma a byly 

napln�né zejména stru�nými zprávami a inzercí. Hlavním nástrojem Dayova úsp�chu byla 

vedle ceny také senzace a inzerce. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 41) 

Každý den se objevovaly v Dayových novinách více mén� vymyšlené zprávy o 

nejr�zn�jších zajímavostech, historky a pikantnosti ze sv�ta zlo�inu, sexu apod. Do redakce 

byl p�ijat rovn�ž soudni�ká�, aby bylo zajišt�no zpravodajství z každodenních a tuctových 

soudních p�ípad�.19 (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 41) 

 
Margaret Thomasová byla opilá na ve�ejnosti - prohlásila, že už se, „�estné slovo“, 

nikdy neopije. Byla odsouzena, „�estné slovo“.  
William Luvoy se v�era opil, protože bylo takové vedro. Vypil 9 sklenic brandy s vodou 

a �ekl, a� je zatracený, kdyby nevypil dev�t dalších, protože si umí vyd�lat peníze stejn� rychle 
jako je propít. Cht�l v�d�t, jakým právem se soud míchá do jeho soukromých v�cí. Když byl 
odsouzen k pokut� 1 dolaru - zapomn�l pen�ženku a byl poslán do lapáku.  

Bridget McMunnová se opila a hodila sklenicí po panu Ellisovi, bytem v Ludlow St. 53. 
Bridget oznámila, že je matkou t�í malých sirotk� - B�h jim žehnej a jestli ji pošlou do v�zení, 
d�ti zem�ou hladem. Byla odsouzena.  

Kate�ina McBridová byla p�edvedena pro krádež šat�. Kate�ina p�iznala, že si práv� 
odsed�la 6 m�síc� ve v�zení na Blackwell's Island a necht�la by se tam vrátit ani za nejlepší 
sklenici pun�e na sv�t�. Její manžel ji po návratu z v�zení vzal do ubytovny v Essexské ulici, 
ale roz�ílil se na ni, darebák, tahal ji za vlasy, štípal ji do paže a vykopnuI ji z postele. Kate�ina 
nebyla ochotná snášet takové zacházení, a proto se opila a ukradla ze vzdoru šaty. Byla 
odsouzena.  

Na Billy Dotta padla v�era taková hr�za, že ji ve st�ízlivosti nemohl snést a opil se. Byl 
odsouzen ...  

 
(Köpplová–Köppl, 1989, s. 285) 
 
 
                                                 
18 Noviny, které byly v té dob� v New Yorku dostupné, byly �ty�i deníky každé za cenu 6 pencí ur�ené �tená��m 
z vyšších vrstev. Skupina nemajetných �tená�� se musela spokojit s levn�jšími týdeníky a populárními �asopisy. 
19 Což se setkalo s kritikou, jelikož noviny byly chápány p�edevším jako prost�edek vzd�lávání a výchovy. 
P�esto se zprávy ze soudní sín� za�aly objevovat i v dalších denících. 
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Zlo�inecké p�íb�hy �erpal rovn�ž z r�zných krvák�, které vycházely v sešitech v 

masových nákladech. Podobn� zpracovával sexuální tematiku z šestákových sešit� �ervené 

knižnice. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 41) 

Známou senzaci odstartoval B. Day otišt�ním n�kolika krátkých informací o 

údajných astronomických pozorováních Johna Herschela20. Pozorování se m�la konat 

pomocí nového teleskopu na observato�i v Jižní Africe. Následn� se objevily �ty�i senza�ní 

�lánky o život� na m�síci. „V roce 1835 zve�ejnil zprávu o tom, že p�ed rokem odjel 

astronom John Herschel do Kapského M�sta za�izovat hv�zdárnu. Dále již list popisoval, jak 

John Herschel na mysu Dobré nad�je ud�lal pomocí teleskopu fantastický objev. Údajn� 

spat�il na M�síci obrovská stáda hn�dých �ty�kopytník�, kte�í m�li všechny znaky bizon�, ale 

byli menší než kterýkoli pozemský dobytek. New York Sun p�inášel na pokra�ování lí�ení o 

tom, že na M�síci je zvláštní druh ptactva, který se usadil na m�sí�ní skále. Ptáci m�li 

obli�eje jako orangutani, jejich k�ídla byla z k�ží, které spojovaly ruce a ramena. Mohlo jít 

pouze o m�sí�ní lidi, živé tvory obda�ené rozumem.“ (Jirák–Köpplová, 2003, s. 31)  

Další newyorské noviny p�ebíraly �ásti t�chto �lánk�. Poslední �lánek tedy popisoval 

obyvatele M�síce, kte�í vypadali jako bytosti podobné netopýr�m. Následn� p�išla zpráva 

o zamezení dalších objev� poruchou teleskopu. Této dokonalé mystifikaci podlehli nejen 

�tená�i, ale také ostatní noviny. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 42) 

Náklad New York Sun díky tomu výrazn� stoupl, celou záležitost nakonec B. Day 

uzav�el s tím, že šlo pouze o jakýsi žert pro rozptýlení ve�ejnosti. „Sám pozd�ji prohlásil, že 

to byl nejpošetilejší nápad, který kdy m�l.“ (Jirák–Köpplová, 2003, s. 31) 

Dodnes citované je Dayovo krédo: „To, že pes pokouše �lov�ka, není zpráva pro 

noviny; zprávou pro noviny je to, když �lov�k pokouše psa“ jako lapidární charakteristika 

poslání bulvární žurnalistiky. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 42) 

Náklad New York Sun se za n�kolik m�síc� zvýšil na 5 000 výtisk�21, po zavedení 

pouli�ní kolportáže se zvedl na 10 000 výtisk� – poprvé tak byly každému ob�anovi 

nabídnuty noviny za p�ijatelnou cenu na dostupných místech. Po t�ech letech vydávání byly 

3/4 obsahu zapln�ny inzercí a náklad stoupl na 30 000. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 42) 

P�esto B. Day p�íliš nev��il v nosnost vlastního podniku a po �ty�ech letech, v roce 

1937 svoje podíly prodal. (Köpplová–Köppl, 1989, s. 286) 

                                                 
20 Syn astronoma a objevitele Uranu Williama Herschela. 
21 Na po�átku druhého desetiletí 19. století se pr�m�rný náklad jednoho listu v USA pohyboval kolem 1 500 
výtisk�, náklady nejv�tších m�stských list� málokdy p�esahovaly 4 000 výtisk�. (Köpplová–Köppl, 1989,          
s. 279) 
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The (New York) Sun byl vzorem pro další deník ur�ený lidovým �tená��m – The New 

York Herald, který založil v roce 1935 James Gordon Bennett. Na místo humorných 

historek ze soudní  sín� nastoupily reportáže o skute�ném zlo�inu, které používaly šokující 

otev�enou výpov�
. Novinkou byla orientace na taková témata jako sport, spole�enské 

události, školství, divadlo, ekonomie apod. Obsah novin zrcadlil Bennettovy zásady: „jméno 

d�lá zprávu“ a „spor zvyšuje zajímavost zprávy“. (Köpplová–Köppl, 1989, s. 287) 

P�i nedostatku dost zajímavých zpráv se The New York Herald uchýlil k vymyšleným 

událostem. Jednou z nich byla zpráva o út�ku n�kolika šelem z newyorské zoologické 

zahrady a následném boji ob�an� s tygry a lvy v ulicích. J. G. Bennett tak naplnil další 

zásadu: „každý den zve�ejnit jednu senzaci a soust�edit na ni pozornost celé ve�ejnosti“. 

Postupn� se však od zjevných mystifikací ustupovalo, protože podrývaly d�v�ryhodnost listu. 

(Köpplová–Köppl, 1989, s. 287) 

Na rozdíl od The Sunu, který se orientoval na nejmén� náro�né �tená�e, The New 

York Herald se snažil o dosažení publika z po�etn� rozsáhlé skupiny lidí, kte�í usilovali o 

spole�enský a hospodá�ský vzestup.  Po n�jaké dob� zvýšil svoji cenu na 2 centy, a za�al tak 

zajímat i �tená�e, kte�í dosud up�ednost�ovali n�který ze zavedených newyorských deník�. 

Jako první The New York Herald zavedl v roce 1838 vlastní dopisovatele v Evrop� a do 

roku 1860 se stal se svým nákladem 77 000 výtisk� nejv�tším americkým listem. 

(Köpplová–Köppl, 1989, s. 287n.) 

To, že masový náklad novin nemusí nutn� znamenat senza�n� lad�ný obsah, 

prokázal list New York Tribune, který byl v roce 1840 založen Horacem Greeleyem. Ten 

byl p�esv�d�en, že i lidový �tená� má zájem o vážnou spole�enskou a politickou 

problematiku, což se následn� odrazilo v obsahu novin. D�raz byl kladen na kvalitu a rychlost 

zpravodajství a na interpretaci zpráv. Kolem New York Tribune, který se stal t�etím nejv�tším 

listem, H. Greeley shromáždil skupinu nejlepších noviná�� své doby. Hlavní p�ínos se odráží 

v tom, že Greeley dokázal, že je  možné dosáhnout masového nákladu i jinými prost�edky než 

byl vulgární sezacionalismus a podbízení se vkusu nenáro�ného �tená�e. (Köpplová–Köppl, 

1989, s. 290n.) 

Období let 1833 až 1861 bylo tedy charakteristické velkým rozvojem náklad� novin a 

vznikem levného šestákového tisku. Šestákový tisk byl vyvrcholením žurnalistiky 

noviná�ských osobností a vytvo�il p�edpoklady pro frontální nástup nepolitického 

masového tisku v druhé polovin� 19. století. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 47) 
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VZNIK MASOVÉHO TISKU – NOVÁ ŽURNALISTIKA 

I v druhé polovin� 19. století po�et obyvatel vzr�stal a zv�tšoval se po�et 

severoamerických periodik. Úsilí vydavatel� po zisku se projevovalo v dalším rozvoji inzerce, 

která se dostala i na titulní strany novin. Vynálezy a technika 2. poloviny 19. století nadále 

umoc�ovaly vliv pr�myslové revoluce, která vytvá�ela nové a nebývalé možnosti pro tiskové 

podnikatele.22 Stále více bylo t�eba více organizovat redak�ní kolektiv, éra osobní žurnalistiky 

(prezentována zejména B. Dayem, J. G. Bennettem a H. Greeleyem) skon�ila. Hlavním cílem 

byl úsp�ch v podnikání, v jehož zájmu se vydavatelé snažili prezentovat jako politicky 

nezávislí. Masové rozši�ování tisku tak p�inášelo uplat�ování podnikatelského, obchodního 

charakteru a potla�ování politické povahy periodik. V poslední t�etin� 19. století tak skon�ilo 

také dlouhé období stranického tisku a nastala éra tzv. nezávislého tisku. (Šef�ák–Vojtek, 

1997, s. 57n.) 

Hlavním p�edstavitelem takové zm�ny byl p�edevším Joseph Pulitzer a jím v roce 

1883 koupený New York World. Polovi�ka jeho rozsahu23 tvo�ila inzerce, prodával se za dva 

centy. Pulitzerova nová žurnalistika byla založená na podnikavé vydavatelské politice a 

spojovala do úsp�šné jednoty senza�nost zpravodajství spolu s pozoruhodn� seriózní 

editorskou stránkou. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 58n.) 

Mezi základní rysy nové žurnalistiky tak pat�ilo politické zpravodajství, které bylo 

�tená��m p�edkládáno v nejhý�iv�jších barvách a s maximáln� senza�ními titulky. Velkým 

význam m�ly rovn�ž tzv. noviná�ské kampan�, které výrazn� zvyšovaly popularitu novin.24 

Dalším rysem byla vysoká seriózní úrove� názorové strany, které Pulitzer p�ikládal nejv�tší 

význam a považoval ji za ducha celých novin. Další zásadou byl d�raz na rozsah novin a 

uplat�ování novinové ilustrace. Krom� toho se tzv. nová žurnalistika �ídila dobovou 

charakteristikou: „Úsp�šný americký žurnál musí být v každém p�ípad� vybudovaný na 

senzacechtivosti, musí však být zárove� dob�e fundovaný v tom, že základem trvalého úsp�chu 

je jedin� absolutní p�esnost a pravda.“ (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 59n.) 

 

 

 

 
                                                 
22 Telegraf byl vynalezen již v roce 1832. Telefon byl zkonstruován Alexandrem Grahamem Bellem v roce 1876, 
ve stejném roce se na trhu objevil první model psacího stroje. O t�i roky pozd�ji, v roce 1879, rozsvítil Thomas 
Alva Edison první elektrickou žárovku.  
23 Ve všední den se pohyboval v mezi 14 a 16 stranami, v ned�li m�l 36 až 44 stran. 
24 Nap�. zorganizování pen�žní sbírky na vybudování podstavce pro sochu Svobody a nejr�zn�jší boj proti 
ve�ejnému nepo�ádku a sociálním k�ivdám. 
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TZV. ŽLUTÁ ŽURNALISTIKA 

Další etapou masového tisku s bulvárními rysy byla žlutá žurnalistika, která je 

charakteristická pro období od konce 19. století do 1. sv�tové války. Jako datum vzniku 

pojmu se uvádí rok 1896, kdy se v Pulitzerov� New York Sunday World za�al uve�ej�ovat 

na pokra�ování kreslený seriál The Yellow Kid, jehož hlavní postavi�ka byla kreslená žlutou 

barvou. O rok pozd�ji autor komiksu p�ešel do listu New York Journal W. R. Hearsta. V 

Sunday World se ale seriál objevoval i nadále avšak od jiného autora. Každou ned�li se tak 

objevovaly dva r�zné seriály The Yellow Kida. Tento konkuren�ní zápas byl proto 

podn�tem k pojmenování obou list� jako žlutého tisku. Pojem se rychle vžil a dodnes se 

používá pro ozna�ení bulvárního tisku. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 62) 

Dve�e do sv�ta žluté žurnalistiky pootev�el Joseph Pulitzer deníkem New York World. 

Zakladatelem žluté žurnalistiky byl však William Randolph Hearst, který koupil v roce 

1895 deník New York Morning Journal a za�al s konkuren�ním bojem s Pulitzerovým New 

York World. Ve svých novinách, kde za vysoké honorá�e p�sobili výborní noviná�i získaní z 

jiných novin, zavedl množství ilustrací, zpráv o zlo�inech, nešt�stích a skandálech. V krátkém 

�ase získaly noviny náklad 1 milión výtisk�. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 62n.) 

St�edisky žlutého tisku, který kulminoval na p�elomu století, byly vedle New Yorku 

zejména Cincinnati, St. Louis a San Francisco. Mezi základní prost�edky žluté žurnalistiky 

pat�í velké, poplašné titulky, které nafukují bezvýznamné zprávy, dále inflace obrázk�, 

�asto bezvýznamných nebo ukradnutých z jiných novin, noviná�ské podvody jako nap�. 

noviná�ské kachny25, vymyšlené události, zavád�jící titulky apod. Pat�í sem rovn�ž ned�lní 

vydání s barevnými komiksy a dalšími povrchními �lánky, a sympatie s podsv�tím. 

(Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 63n.) 

Zjednodušen� �e�eno p�edstavuje žlutá žurnalistika úpadkový typ  noviná�ství, nebo� 

obchází etické principy profese a výb�r fakt pod�izuje komer�ním zám�r�m, úsilí dosahovat 

vysoký náklad, který zabezpe�uje p�íliv zvýšeného množství inzerce do novin. Po�etná 

inzerce a vysoký odbyt tak zaru�ují vysoké zisky. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 68) 

Žlutá žurnalistika byla tedy jedním z d�sledk� honby n�kterých novin za vysokými 

náklady. Ty se totiž daly dosáhnout p�edevším zpopularizováním periodik, tedy jejich 

zp�ístupn�ním nejširším �tená�ským vrstvám, a to jak v obsahu (p�enesení d�razu z politické 

                                                 
25 Ozna�ení noviná�ského textu s nepravdivým nebo vymyšleným obsahem údajn� vznikl už v 17. století v 
N�mecku, kde se nev�rohodné informace ozna�ovaly zkratkou nt, latinsky non testatum, tj. neprov��ené. 
N�mecky se zkratka �te ente, což znamená kachna. Druhou variantou vysv�tlení je, že se pojem objevil v 
souvislosti s �lánkem z po�átku 19. století „O žravosti kachen“ (fr. kachna = canard, což znamená také obskurní 
�asopis), který si autor vymyslel. (Osvaldová–Halada, 1999, s. 87) 
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informace na zábavu, �asto lacinou až vulgární; do pop�edí vstoupili tzv. hluboké lidské 

p�íb�hy), tak ve form� (dynamické zlamování – palcové a poscho
ové titulky, v�tší 

využívání obrazových prvk�). Žlutá žurnalistika v podstat� p�enesla váhu z intelektu na 

emoce. (Šef�ák–Vojtek, 1997, s. 68) 

 

2. 3. 2. FRANCIE 

 

PO�ÁTKY MASOVÉHO TISKU 

Hospodá�ský rozvoj Francie v první polovin� 19. století sta�il zabezpe�ovat pom�rn� 

rozsáhlý p�ísun nových �tená�ských vrstev a noviny se postupn� obracely i na �tená�e z �ad 

drobné buržoazie. Ve Francii se proto v Evrop� poprvé objevily deníky s velkým a na svoji 

dobu vlastn� masovým nákladem. Byly jimi p�edevším v roce 1836 založené tzv. nepolitické 

listy Le Siècle Armanda Dutacqa a La Presse Émila de Girardina. Oba listy p�edstavovaly na 

francouzském trhu nový typ, s odlišnou vydavatelskou základnou i podnikatelskou filozofií, a 

p�estože je jejich vydavatelé využívali také k podpo�e vlastních politických cíl�, hlavním 

posláním list� bylo p�inášet zisk. Základními inovacemi bylo využití formy akciové 

spole�nosti pro získání velkého zakládacího kapitálu, rozší�ení inzertní �ásti a použití 

výsledného zisku pro další výstavbu listu a pro krytí �ásti výrobních náklad�. Oba listy proto 

bylo možné nabídnout za cenu, která byla nižší než výrobní náklady, tím získat podstatn� 

v�tší po�et �tená�� a zvýšit také výhodnost listu pro inzerenty. P�edpokladem samoz�ejm� 

bylo, že list bude dostate�n� zajímavý pro rozsáhlý okruh �tená��. Iniciátorem v�tšiny nových 

prvk� ve vydávání nepolitického tisku byl Émile Girardin. P�itažlivost jeho listu m�la 

zaru�it nová grafická úprava, v níž v�tší roli hrály titulky, rozsáhlé a kvalitní zpravodajství a 

p�edevším nový prvek v obsahu novin – román na pokra�ování. Co se týká obchodní stránky: 

p�edplatné m�lo uhradit náklady na papír, tisk a distribuci, inzerce zaplatí redakci, 

administraci a zaru�í zisk novin. Tak mohl být list prodáván za necelou polovinu dosavadní 

ceny deníku stejného rozsahu. Nízká cena p�ilákala více �tená��, široký �tená�ský okruh vábil 

inzerenty a zisk z inzerce dovoloval snížit cenu. Komercializace tisku byla jedním rysem 

vývoje francouzských novin p�ed rokem 1848. (Köpplová–Köppl, 1989, s. 261n.) 
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ROZVOJ MASOVÉHO TISKU 

Až v 60. letech 19. století našel sv�j plný výraz  levný tisk dostupný nejen širokým 

vrstvám maloburžoazního publika ale také �ásti lidových vrstev. V roce 1863 založil Moise 

Milluad-Polydor deník Le Petit Journal, který se specializoval na pokud možno p�itažlivé a 

senza�ní informace. „Francouzský tisk tak získal svoji obdobu amerických penny papers a 

ohlas této nové žurnalistiky nebyl o nic menší než za oceánem. Do roku 1876 prodával Le 

Petit Journal 260 tisíc výtisk� denn�, a když za�al otiskovat na pokra�ování kriminální román, 

vzrostl náklad na 300 tisíc.“ (Köpplová–Köppl, 1989, s. 271n.) 

„Ve stopách Le Petit Journal se vydaly další tituly »malého«, tj. nepolitického, 

masového tisku. Hippolyte de Villemessant zm�nil v roce 1866 týdeník Le Figaro v živ� 

psaný, levný deník, který nabízel �tená�i bulvární informace a senza�ní klepy ze života 

vysoké spole�nosti. Obdobné zam��ení m�l i ve�erník L´Evénement stejného vydavatele. Po 

pádu císa�ství pokra�ovalo zakládání list� s masovými náklady a celá skupina tohoto tisku se 

do konce století rozší�ila o Le Petit Parisien, Le Matin a Le Journal.“ (Köpplová–Köppl, 

1989, s. 272) 

2. 3. 3. VELKÁ BRITÁNIE 

 

NORTHCLIFFOVSKÁ REVOLUCE 

P�evratný vývoj ve vývojovém trendu, který byl ve znamení inzerce jako nového 

zdroje p�íjm�, znamenala podle n�kterých autor�  �innost anglického vydavatele lorda 

Notrhcliffa, vlastním jménem Alfreda Harmswortha, který p�sobil na p�elomu 19. a 20. 

století, a který  „(…) založil v roce 1896 list Daily Mail, »který se stal konkrétním vyjád�ením 

zm�n ve vydávání masového tisku, shrnovaných pod pojmem northcliffovská revoluce« 

(Köpplová a Vojtek, 1978, s. 10).“ (Jirák–Köpplová, 2003, s. 34)  

Daily Mail „(…) dosáhl nákladu 989 tisíc výtisk� a stal se »prvním deníkem s 

opravdu masovým nákladem« (Williams, 1998, s. 56). List nabízel �tená��m krátké materiály, 

dobrodružné a dojemné p�íb�hy a �etné dopisy �tená��. Northcliffe se p�i profilování titulu 

nechal inspirovat zkušenostmi, jež nasbíral v roce 1888 p�i vydávání týdeníku Answers to 

Correspondents on Every Subject under the Sun (Odpov�di dopisovatel�m na jakékoli téma 

pod sluncem). V tomto listu (který byl kopií úsp�šného týdeníku Tit-Bits (»Pikantní novinky« 

vydavatele Georga Newnese) odpovídal na otázky typu Co jí královna? Umí ryby mluvit? 

Pro� Židé nejezdí na bicyklu? Pro� nejsou kondukté�i v autobusech holohlaví? M�že pes 

spáchat sebevraždu? apod. V listu Daily Mail se Northcliffe soust�edil p�edevším na zprávy o 

zlo�inech a p�inášel �tená��m rozhovory nejen s policisty, ale i se známými zlo�inci (jeho 
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mottem se stalo »Dejte mi jednu vraždu denn�«). Ohlas listu (posílený úsp�chem dalšího 

Northcliffova titulu Evening News) vedl k tomu, že se ho �ada dalších vydavatel� pokusila 

napodobit. Tím se jen za�al prohlubovat rozdíl mezi seriózními listy a masovým tiskem. 

Northcliff�v zájem o nižší st�ední t�ídu a zábavné �i dojemné p�íb�hy ovšem nebyl ni�ím 

novým, tím mén� revolu�ním. Daleko významn�jším aspektem »northcliffovské revoluce« 

byla ekonomická reorganizace vydávání novin.“ (Jirák–Köpplová, 2003, s. 32) 

Northcliffovská revoluce v sob� zahrnuje: „1. zm�nu ekonomických podmínek 

vydávání novin, charakterizovanou prudkým r�stem podílu p�íjm� z inzerce a reklamy, které 

se stávají hlavním zdrojem zisku; 2. p�em�nu vydávání novin v odv�tví pr�myslového a 

obchodního podnikání, v n�mž se zisk stává jedním z hlavních, ne-li rozhodujících d�vod� 

vydávání novin; 3. zm�nu proporce významu funkcí novin vedoucí k posílení funkce novin 

jako zdroje zábavy.“ (Jirák–Köpplová, 2003, s. 34n.) 

„»V d�sledku proces� zahrnovaných pod pojmem northcliffovská revoluce došlo k 

výrazné komercionalizaci tisku...« (Köpplová a Vojtek, 1978, s. 14–15). Lord Northcliffe 

vybudoval velký tiskový koncern, zahrnující od masového listu Daily Mail (1896), p�es 

ned�lník News of the World a listy Observer a Times �adu dalších list� (nap�. v roce 1903 

založil zprvu nep�íliš úsp�šné elegantní noviny pro dámy The Daily Illustrated Mirror). (…) 

Northcliffovskou revolucí byl v zásad� dovršen proces zavád�ní moderních masových 

médií do kontextu moderních spole�ností. Další vývoj masových médií vycházel z 

ekonomických princip� zavedených p�edevším Northcliffem a byl podmín�n rozvojem 

technických možností výroby a distribucí sd�lení.“ (Jirák–Köpplová, 2003, s. 35) 
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2. 4. U ZRODU BULVÁRU V �ESKÝCH ZEMÍCH 

   
O specifi�nosti tradice bulvárního tisku v �eském prost�edí hovo�í již citovaný Karel 

Hvíž
ala. „�eská republika pat�í do jistého geokulturního kontextu: je vklín�na mezi 

N�mecko a Rakousko a bulvár v tomto prostoru má odlišnou tradici než v Anglii �i Francii 

(…) a Itálii (kde bulvární deníky neexistují, tam jsou jen bulvární �asopisy a masové 

sportovní noviny).“ (Hvíž
ala, 2005, s. 213) 

Následující text mapuje pouze základní p�ed�ly ve vývoji �eského bulváru a není tedy 

vy�erpávajícím historickým výkladem a detailním p�ehledem veškerého bulvárního tisku.     

K vytvo�ení základní p�edstavy o �eském bulváru však hrubé nastín�ní etap poslouží. 

 

MEZIVÁLE�NÉ OBDOBÍ26 

K rozvoji masového, resp. bulvárního tisku v �eském prost�edí došlo v mezivále�ném 

období, kdy se buržoazie snaží vybudovat silný tisk, který by m�l sloužit politickým a 

hospodá�ským zájm�m. Z tohoto d�vodu byly budovány velké tiskové podniky p�inášející 

zisk a buržoazní tisk se tak zm�nil v kapitalistický noviná�ský pr�mysl. V tomto období 

dochází ke komercializaci tisku, soupe�ení politických stran, kterým v�tšina novin a �asopis� 

pat�ila,  a koncern� a ke konkuren�ním boj�m o �tená�e. Zdokonalení tiska�ské techniky 

vedlo k pest�ejší grafické úprav�, bohatšímu �len�ní textu, k užívání r�zných typ� písma a 

barev, publikování fotografií a kreseb. 

Jedním z koncern� byl komer�ní podnik Tempo Ji�ího St�íbrného. Ten se zam��oval 

na vydávání list�, v nichž byl kladen d�raz na senzace, mravní špínu a reak�ní ideologii, a 

kterými cht�l podporovat svou politickou aktivitu. Mezi takové senzacechtivé deníky pat�il 

deník Expres, Polední list, Ve�erní list, Ned�lní list �i Pond�lní list. 

Za bulvár lze mj. ozna�it rovn�ž deník Telegraf, který v Praze vydával nejv�tší 

noviná�ský koncern, akciová spole�nost Melantrich zam��ená na národn� socialistický tisk. 

Ve�erní vydání jejích dalších list� jako nap�. �eského slova byla ur�ena k výd�lku, m�la 

n�kolikanásobné náklady a bulvárn�jší charakter. 

Rozvoj bulváru byl zastaven 2. sv�tovou válkou a nacismem, který „nep�ipoušt�l 

neoficiální snímky ani informace“ (Hvíž
ala, 2005, s. 213), a následným obdobím totality. 

Obnoven byl až na po�átku 90. let. 

 

                                                 
26 Zpracováno dle poznámek z p�ednášek k d�jinám žurnalistiky, FSV UK; a z výpisk� z publikace Beránková a 
kol., 1988; není-li uvedeno jinak. 
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PO ROCE 1989 

Po�átek 90. let 20. století byl v souvislosti s �eským novinovým trhem ve znamení 

vzniku mnoha nových novin a �asopis�, v nichž se objevovaly takové informace, které se v 

období p�ed sametovou revolucí mohly objevit výhradn� v samizdatu. Jak ve svém �lánku 

uvádí Milan Kruml, jednou z nejv�tších zm�n byl p�íchod bulvárního tisku. „Už 12. ledna 

(rozumí se roku 1990, pozn. ds) se objevilo nulté �íslo zpo�átku �ty�stránkového »nezávislého 

poledního listu« pod názvem Expres. (…) První období existence tuzemského bulváru 

ukázalo, že pojetí »bulvárnosti« a »senza�nosti« v hlavách šéfredaktor�, noviná�� i v�tšiny 

�tená�� z�stal v podob� pon�kud odvážn�jší Ve�erní Prahy. Posun p�inesl p�íchod nového 

deníku, který se skute�n� od po�átku lišil a to nejen od tuzemského tisku, ale i od periodik v, 

jak se tehdy �íkalo zemích se standardní demokracií.“ (Kruml, 2000, s. 18)  

Milan Kruml má na mysli politický bulvár s názvem Špígl, jehož zakladatelem byl 

Ladislav Fron�k, bývalý redaktor Svobodného slova. „Špígl se objevil na stáncích 1. �íjna 

1990 v rozsahu �ty� stran za 50 halé��. (…) Ze Špíglu se stal velmi rychle politický bulvár, 

který denn� p�inášel informace o proh�ešcích a tajemstvích »nových mocných«.“ (Kruml, 

2000, s. 18) Z po�átku dosahoval denního nákladu až sto tisíc výtisk�.  Poté, co do Špíglu 

p�estali psát lidé, kte�í m�li ur�itou noviná�skou praxi, se v deníku za�ala užívat �eština s 

mnoha hovorovými prvky i s nesmyslnou v�tnou stavbou. Vydavatel byl �astým ú�astníkem 

soudních p�í, z nichž v�tšinu prohrál. „O pádu Špíglu nerozhodl jen fakt, že Fron�k používal 

sv�j list jako podp�rnou zbra� pro své politické aktivity, kandidoval do parlamentu i do 

Senátu, koketoval s Liberáln� sociální unií, Sládkovi i Št�pánovými komunisty, ale také 

p�íchod b�žného bulvárního tisku (…).“ Podle internetových stránek www.spigl.wz.cz 

poslední �íslo vyšlo v dubnu 2002 z popudu spole�nosti Brisk, která deník vydávala. 

D�vodem byly zejména finan�ní problémy.  

Prvním „b�žným“ bulvárem se podle Milana Krumla rozumí deník Blesk, který za�al 

vycházet od roku 1992. „Hned v prvním �ísle se mu poda�ilo p�edstihnout do té doby 

nej�ten�jší deník MF DNES, pozd�ji však prvenství ztratil. (…) Na západ od Šumavy je 

b�žné, že bulvární noviny mají mnohem vyšší náklady než ostatní noviny. Blesku však 

náskok dlouho nevydržel. Jednak na bulvární trh nastoupila TV Nova, jednak si vedení listu 

p�edstavovalo, že znakem bulvárnosti je odbytá práce, chyby, opsané hlouposti vydávané za 

vlastní zprávy a tak dále. (…) Nová, vylepšená podoba Blesku se objevila po zásadních 

zm�nách v celé �eské odnoži švýcarského vydavatelství Ringier. Kvalita deníku se výrazn� 

zvedla a p�vodní slogan o zprávách jako hrom se kone�n� p�iblížil pravd�. Klasickým 
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bulvárním listem se stal i Expres, který však v roce 1996 Blesk po dohod� vydavatel� (…) 

pohltil.“ (Kruml, 2000, s. 18) 

 

PO ROCE 2000 

Necelých patnáct m�síc� existoval další bulvární deník s názvem Super. Podle Karla 

Hvíž
aly byl tento název „(…) pro formát levných, neseriózních novin, které nedodržují 

�emeslná a etická pravidla a nadbíhají vkusu nenáro�ných �tená��, velice dob�e zvolen. Slovo 

super v propagandistickém slova smyslu, pokud víme, poprvé v moderní dob� použil v roce 

1918 v Daily Mail lord Northcliffe (…).“ (Hvíž
ala, 2003, s. 208)   Super za�al vycházet     

25. dubna 2001 a sko�il 15. �ervence 2002. B�hem této doby na sebe výrazn�ji upoutal 

pozornost ve dvou p�ípadech. Poprvé když zve�ejnil fotografie tehdejší ministryn� školství 

Petry Buzkové na nudistické pláži, podruhé když skandalizoval soukromí hereckého páru 

Libuše Šafránkové a Josefa Abrháma. Kv�li dalším um�le vytvá�eným skandál�m deník 

Super ztrácel nejen seriózní inzerenty, ale rovn�ž �tená�e. Denní ztráta vydavatele se podle 

odborník� pohybovala ve statisících korunách, která se nakonec stala jednou z hlavních p�í�in 

jeho zastavení. (Hvíž
ala, 2003, s. 212) 

Ješt� kratší dobu se na trhu udržel bulvární deník Impuls. Jeho první �íslo vyšlo      

12. kv�tna 2003. Kv�li finan�ní situaci a soudním spor�m skon�il 11. �íjna téhož roku. 

V sou�asné dob� pat�í mezí bulvární tisk deník Blesk, Šíp, Aha! a �ada �asopis�. 
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2. 4. O TZV. BULVARIZACI 
 

O tom, že je tzv. bulvarizace p�edm�tem mnoha diskusí, jak v rámci odborných kruh�, 

mezi samotnými noviná�i, tak v �adách �tená��, sv�d�í množství text�, které se jí zabývají.27 

Následující text shrnuje n�které post�ehy z t�ch nejd�ležit�jších. 

O po�átku procesu, který se zjednodušen� ozna�uje jako tzv. bulvarizace, píše Libuše 

Koubská. „Na �eské mediální scén� se od druhé poloviny devadesátých let za�íná stále 

výrazn�ji prosazovat jev, jenž se dá ozna�it jako rozost�ení hranice mezi klasickým bulvárem 

a takzvan� seriózní žurnalistikou.“ (http://www.lipa.cz/case_lipa_XII_koubska.doc) Autorka 

rovn�ž p�ipomíná slova publicisty Bohuslava Blažka o tom, že „(…) bulvár je dnes jakousi 

entropickou sedlinou na dn� našich médií, k níž vše p�irozen� gravituje“.  

Libuše Koubská se na tento proces v médiích snaží dívat z r�zných úhl� pohledu. 

Podotýká, že v tzv. vysp�lém sv�t� je existence prosperujícího bulváru vedle existujících 

seriózních list� samoz�ejmá. „Lze namítnout, že velké zem�, které mají tudíž také velký 

novinový trh, si takový luxus mohou dovolit. Zatímco na našem malém dvorku – 

desetimiliónový trh jist� není žádná sláva – se skute�n� seriózní tisk prost� neuživí. Nebo nic 

nevyd�lá.“ 

Zmi�uje otázku toho, zda a do jaké míry má vliv na tendenci p�ibližování se �eských 

deník� bulváru fakt, že jejími vlastníky jsou v�tšinou zahrani�ní majitelé. Cituje p�itom 

publicistu Jaroslava Veise, který tvrdí, že tento stav posiluje zájem o uspokojení akcioná��. 

Autorka p�ipomíná, že nejen u t�ch zahrani�ních majitel� hrají rozhodující roli peníze, avšak 

existují i výjimky mezi vydavateli, kte�í mají za to, že kvalita a výnosnost spolu souvisí. 

Podobn� se k tomu staví Slovník mediální komunikace. „Úsilí vydavatel� po co 

nejvyšším zisku vede k nivelizaci �eského tisku sm�rem k obsah�m poutavým pro široké 

(masové) publikum. V zemích, kde tisk neprocházel podobným vývojem jako u nás, stále 

platí p�vodní rozd�lení na tisk kvality a tisk masový (…).“ (Reifová a kol., 2004, s. 288) 

Podle Libuše Koubské bulvarizace, resp. vulgarizace �eské žurnalistiky, souvisí nejen 

se snahou získat �tená�e pomocí „nejr�zn�jšího nadbíhání“ (sout�že o milióny, auta �i byty), 

ale také se šet�ením na redak�ní práci (absence finan�ních prost�edk� na špi�kové 

komentátory nebo investigativní reportéry). Pro všechny deníky je výše nákladu „hlavním 

zaklínadlem“. 

Autorka záv�rem odvozuje dva postoje k médiím. První zastává názor, že média 

                                                 
27 Dne 10. 12. 2007 bylo prost�ednictvím vyhledáva�e www.seznam.cz nalezeno 838 odkaz� vztahujících se ke 
klí�ovému slovu „bulvarizace“. 
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obchodují s informacemi, a tak se stejn� jako v jiném odv�tví podnikání zam��ují na zisk. 

Druhý chápe média jako jeden z pilí�� demokracie. Jedno je však podle ní z�ejmé, a to že zde 

existuje jakési „houští všeobecného polobulváru“ a chybí to, co by m�la plnit seriózní média. 

Tím je podle autorky poskytování veškerých informací, a to nejen t�ch, které zvyšují náklad. 

�asto se v souvislosti se sou�asným stavem novin namítá, že „úrove� médií je taková, 

jakou vyžadujeme“. Libuše Koubská však oponuje s tím, že tak jednoduché to není, a 

poukazuje na nebezpe�í podcen�ní etiky noviná�ského povolání. 

Práv� etika bulvárního tisku byla tématem jednoho z vydání ve�erního diskusního 

po�adu28 �eského rozhlasu 6 Hovory o médiích. Petr Žantovský, který si rovn�ž všímá 

pronikání bulvární žurnalistiky na stránky seriózního tisku, debatoval s filmovým režisérem 

Ji�ím Svobodou a �editelem �Ro 6 Peterem Duhanem. Ten upozor�uje na to, že i to, co bylo 

ješt� ve 20. století tabu (rodina, víra, sex, smrt), se stalo mediálním zbožím. Soudí mimo jiné, 

že bulvár má sv�j velký význam a sociální i politickou roli, ale na západ od �eských hranic. 

Ji�í Svoboda podotýká, že podle n�j jsou masmédia „(…) podnikatelskou �inností, jejichž 

ur�ujícím hlediskem je vždy zisk. Ten je generován ziskem z prodeje, zejména �tená��. Toto 

je d�vod, pro� je moralizování médií falešné.“ 

To, že skute�n� dochází k bulvarizaci �eských novin, se snaží dokázat ve svém 

p�ísp�vku Petr Albrecht. Vychází z tvrzení, že v �eské republice neexistuje deník, který by se 

p�ibližoval seriózním titul�m v zahrani�í. Rovn�ž má za to, že �eský novinový trh je 

nevyhran�ný. To se podle n�j prokazuje tím, že jsou recipienti schopni odlišit „tvrdý bulvár“ 

od „tém�� seriózních periodik“, ale t�žko se orientují u t�ch ostatních, které se sice ozna�ují 

jako seriózní, p�estože se „jednozna�n� bulvarizují“. Soudí tak podle následujícího. Interní 

na�ízení jednoho z �eských deník� podle n�j „nabádá reportéry, aby prvky story (tedy žánru 

beletrizujícího) a storoidní zp�soby (tedy vypravování �i jakýkoliv zp�sob p�iblížení 

»p�íb�hu �lov�ka«) prosazovali do zpravodajství“. V zavád�ní publicistických a 

beletrizujících prvk� do zpravodajských text� lze podle Petra Albrechta nalézt první znaky 

bulvarizace. „Do obsahu rovn�ž pronikají bulvární témata v�nující se sexu, vraždám, 

milostným vztah�m celebrit a sportovc�.“ (http://www.server.cz/text.asp?clanek=2991) 

Poukazuje na používaný jazyk, resp. �etnost nespisovných výraz� v autorském textu (nikoliv 

v citacích). Bulváru se podle slov Petra Albrechta p�ibližují ostatní deníky také v používání 

zdroj� informací a vyzdvihuje �asté používání výraz� prý, údajn�, možná ve zpravodajských 

�láncích, �i �erpání z mén� d�v�ryhodných zdroj�, aniž by na to �tená�e upozornily. „Dalším 

                                                 
28 Zvukový záznam po�adu viz http://www.ceska-media.cz/data_media/multimedia/1572.mp3 
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vulgariza�ním rysem je d�raz na celebrity a hv�zdy showbusinessu. Ty se mnohdy vyjad�ují i 

témat�m, s nimiž mají velmi málo spole�ného. (…) Fotografie celebrit, zvlášt� na titulní 

stran�, potom zaru�ují zvýšený prodej a atraktivnost.“ V poslední �ad� zmi�uje využívání 

nadm�rného množství barev. 

Bývalý šéfredaktor Mladé fronty Dnes Pavel Šafr vnímá bulvarizaci jako „sm��ování 

k povrchnosti“ a bulvární je podle n�j to, „co je vymyšlené. Povrchní a vycucané z prstu.“ Na 

otázku diskutované bulvarizace Mladé fronty Dnes �íká v rozhovoru pro Reflex: „My jsme 

rozvíjeli MF Dnes všemi sm�ry. Populární, ale samoz�ejm� i vážné žánry. Šlo mi o 

velkorysost nabídky, ale všemi sm�ry. Ve všech vrstvách a ve všech úrovních. (…) P�ece 

není možné obejít v masovém médiu n�co, o co se zajímá polovina národa. To není možné 

obejít. (…) Nejde o to potla�ovat populární žánry. Ty je naopak pot�eba rozvíjet. Jenomže k 

tomu pot�ebujete kvalitní noviná�e a ješt� p�ed p�ti nebo osmi lety v�tšina noviná�� 

populárními žánry pohrdala. Mysleli si, že mají d�lat jenom elitní žánry.“ 

(http://reflex.cz/clanek22591.htm) 

O tom, že všichni šéfredakto�i jsou na slovo bulvarizace velmi citliví, a že maximáln� 

p�ipouští slova jako v�tší expresivita, poutavost a zábavnost, píše Tomáš Fe�tek. Již na 

po�átku roku 2002 tvrdí, že se noviny zásadn� zm�nily, a že se i podle �tená�� �eské deníky 

bulvarizují a podobají se sob� navzájem až k nerozlišitelnosti. „Šéfredakto�i jim oponují, že 

nejde o bulvarizaci, ale o rozší�ení spektra žánr� a �tená�ského servisu. A �adoví redakto�i 

dodávají, že podle jejich názoru na té bulvarizaci n�co bude.“ Tomáš Fe�tek rovn�ž 

p�ipomíná diskusi o stavu �eských novin v souvislosti s bulvarizací, která prob�hla b�hem 

jara a léta roku 2002 na stránkách Respektu, a shrnuje záv�ry, ke kterým zú�astn�ní dosp�li. 

„(…) p�í�inou sou�asného stavu je p�edevším orientace na zisk, up�ednost�ování zprávy jako 

zboží a snižující se po�ty redaktor�. Zahrani�ní vlastníci údajn� necítí odpov�dnost za 

serióznost titulu, jde jim jen o vysoký náklad, a proto jim nevadí, že jejich noviny tisknou 

vedle sebe bez jasné hierarchie zpravodajství, sout�že o auto a povídání pophv�zd.“ Ozval se 

však i hlas, „že m�žeme být rádi, když vydavatel�m jde jen o zisk, a ne o vliv“. 

Podle vedení redakcí se serióznost zam��uje s nudností. „Ale poutavost a zábavnost 

nemusí být v rozporu se seriózností. Noviny se m�ní všude na sv�t� a ani t�m našim údajn� 

nezbývá než se p�izp�sobit novým trend�m. (…) Lidi p�estala politika zajímat a je t�eba jim 

nabídnout jiná témata.“ N�kte�í tvrdí, že „zm�ny, jimiž noviny prošly, odpovídají moderním 

trend�m“, a že „(…) noviny musejí bojovat o �tená�e každé ráno na stánku. To je vede k v�tší 

expresivit�. Ale všechna ta barevnost, sout�že a reklama, to je jen �ást marketingového 

nástroje. Stejn� rozhoduje kvalita t�ch novin. Když budou špatné, lidé je stejn� p�estanou 
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kupovat a žádná razance a marketing je nezachrání“. N�kte�í odmítají termín bulvarizace  s 

tím, že noviny jsou spíše povrchn�jší �i amorfn�jší. 

Tomáš Fe�tek upozor�uje na to, že noviny bojují o své �tená�e „i jinými prost�edky, 

než je jen »pokleslý pop«“. Hledá podstatu problému a ptá se a odpovídá na to, pro� seriózní 

tisk up�ednost�uje náklad. „�eský trh je prost� malý. Dv� t�i procenta �tená��, kte�í by si 

všude v Evrop� rad�ji koupili stroze informa�ní deník bez barevné fotografie na titulu, v 

bohatém t�iaosmdesátimiliónovém N�mecku k uživení velmi slušn� sta�í, v desetimilionové 

�eské republice je to ekonomický nesmysl.  

Velké deníky nemají jinou možnost, musejí usilovat o masového �tená�e. Proto, by� 

každý trochu jinou cestou, došly k velmi podobnému masovému výrobku, jenž se snaží 

oslovit st�ední proud. To je hlavní d�vod, pro� se deníky sob� stále více podobají. 

Šéfredakto�i nejsou žádní hlupáci, kte�í cht�jí ud�lat ze svých novin bulvár, jen se musejí 

vyrovnat s malým trhem a respektovat, že z obchodního hlediska pro n� bulvár skute�n� je 

konkurent. A proto ob�as používají prost�edk�, jež se t�m bulvárním podobají.  

Ostatn� barevné fotky celebrit a sout�že, to je ta viditeln�jší, ale mén� nebezpe�ná �ást 

problému. Mnohem horší d�sledky má malý �eský trh v tom, co �tená� na první pohled 

nevnímá. Malý trh znamená omezené množství inzerce i možných zisk�. To vede vydavatele 

ke snaze šet�it na obsazení redakcí. Proto u nás prakticky neexistuje investigativní 

žurnalistika. (…) Nedostatek �asu na d�kladné zpracováni informací vede k tomu, že agendu, 

tedy to, co je d�ležité, o �em je t�eba psát, neur�ují u nás ani tak noviná�i, jako tiskové 

agentury, a hlavn� ve�erní televizní zprávy. Domácí d�ní rovná se p�ehled událostí z �TK, 

d�ní ve sv�t� rovná se Reuters. Vše rozší�eno o to, co zít�ejší �tená�i vid�li v televizi a co je 

t�eba alespo� narychlo zmínit. Ješt� horší ale je, když agendu ur�ují politici, když jsou to oni, 

kdo vyráb�jí »kauzy«. A úpln� nejhorší je, když témata ur�ují »píárové« agentury, které se 

snaží noviná�e ovlivnit ve prosp�ch svých klient�.“ 

Tomáš Fe�tek se snaží rovn�ž hodnotit sou�asné noviny ve srovnání s tím, jak 

vypadaly na po�átku 90. let. Krom� toho, že jsou podle jeho slov profesionáln�jší, jsou také 

„(…) mnohem víc než d�ív zbožím, marketingovým produktem. T�žko jim to lze vy�ítat, 

koneckonc� o budoucí podob� novin rozhodujeme my sami každé ráno tím, na jaké téma 

slyšíme, �ím se necháme nalákat. Jestliže si koupíme »intelektuální« Lidové noviny, protože 

nás zláká lechtivé erotické téma, m�žeme si být jisti, že tam p�íští týden bude znova. O 

novinách platí tak trochu totéž co o politicích. Jsou p�esn� takové, jaké si zasloužíme. Je 

dobré to mít na pam�ti, než na n� zase za�neme nadávat.“ 
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K zamyšlení nad tím, v �em se mohou lišit bulvární a seriózní noviny, uvádí ve svém 

textu Tomáš Fe�tek vý�et otázek, které „nazna�ují, �eho bychom si m�li všímat na novinách“: 

„Je titulek v�tší než zpráva sama? 

Odpovídá dramati�nost titulku obsahu samotného �lánku?  

Jak vypadá grafika? Užívá barev, do fotografií vepsaných výk�ik� a upoutávek?  

Objevují se na první stran� spole�enské skandály, nahé celebrity a dopravní nehody?  

Je jazyk zpráv p�im��ený, nebo užívá hovorových a expresívních slov?  

Pracují noviny na titulu s chytlavými tématy, která se týkají cen zboží a výše plat�?  

Je jasné, odkud informace noviná� získal? Obsahuje �lánek odkazy na zdroje?  

Dává noviná� stejný prostor ob�ma stranám sporu?  

Jsou informace p�esné i v detailech?  

Snaží se noviná�i z d�ležité zprávy ud�lat zajímavý �lánek, nebo z kuriozity zprávu na 

první stranu?  

Jsou noviny schopny vysv�tlit i pozadí a souvislosti sledovaného p�ípadu?  

Dovedou se noviny omluvit za nep�esnou nebo chybnou informaci?“ (Fe�tek, 2002) 
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3. STRUKTURA LEKCE 
  

V�K STUDENT	 

 

• 15–17 let 

 

DÉLKA LEKCE 

 

• dv� vyu�ovací hodiny, tzn. 90 min. 

 

POM	CKY 

 

• denní tisk (dle volby student�, viz dále) 

• kopie pracovních list� I a II (otázky vztahující se k dennímu tisku; ukázky novinových 

titulk� z listopadu 2007 – Blesk, Hospodá�ské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta 

Dnes, Šíp) 

 

BODOVÝ SCÉNÁ� LEKCE 

 

• Úvod 

• Exkurz do historie bulváru 

• Úkol 

• Reflexe hodiny 

• Reflexe úkolu 

• Aktivita 

• Diskuse 

• Exkurz do problematiky bulváru 

• Reflexe lekce 
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4. PR	B
H 1. LEKCE 
 

4. 1. ÚVOD 

Seznamte studenty s tématem, kterým se budete zabývat následující dv� hodiny a 

stru�n� jim p�edstavte jejich strukturu. Nazna�te jim, co by se m�li nau�it. 

 

4. 2. CESTA BULVÁRU Z ULICE DO STÁNK	 MEZI SERIÓZNÍ TISK 

P�edstavte student�m na základ� souboru v této práci uvedených text� p�edstavujících 

teoretický rámec tohoto tématu stru�ný historický p�ehled vývoje bulvárního tisku jak v 

zahrani�í, tak v �eských zemích. Držte se pouze toho podstatného, podrobnosti by m�ly 

sloužit pouze k dokreslení kontextu �i jako zajímavost. Data, jména a názvy nevynechávejte, 

ale zd�razn�te, že nejsou to nejd�ležit�jší. 

Nem�lo by jít o tradi�ní výklad látky, nechte iniciativu na studentech, ptejte se jich. 

Jaký jiný význam by mohlo mít slovo bulvár? Pro� se toto ozna�ení p�eneslo i na tisk? Jak 

jinak by se mohl bulvární tisk ozna�ovat? Pro�? Ve které zemi by se mohl bulvár rozvíjet jako 

první? Pro�? A v jaké dob�? Pro� k tomu nedošlo d�íve? A kdy se objevily po�átky bulváru u 

nás? Jaké podmínky musely být vytvo�eny pro to, aby se bulvár objevil, vyvíjel a p�ežil? 

Nebojte se brainstormingu, nejde o správnost odpov�dí, ale o rozvoj myšlenek 

student�. M�li byste jim být spíše pr�vodcem a pomocníkem k tomu, aby na základní linii 

vývoje bulváru p�išli sami. Korigujte jejich myšlenkové pochody, využijte jejich znalosti z 

d�jepisu, p�íp. dalších p�edm�t�. 

 
4. 3. REFLEXE 

Shr�te na záv�r to nejd�ležit�jší, napište na tabuli body, které kopírují základní linii 

vývoje bulvárního tisku od jeho ko�en�. Dejte prostor dotaz�m student�, na které odpov�zte, 

p�íp. si je poznamenejte s tím, že do p�íšt� p�íslušné zjistíte. Zadejte a vysv�tlete úkol na p�íští 

hodinu. 

 

4. 3. 1. ÚKOL 

Studenti by si m�li projít jeden výtisk novin ze skupiny Mladá fronta Dnes, Lidové 

noviny, Hospodá�ské noviny a ze skupiny Aha!, Šíp, Blesk. Volba obou výtisk� je na nich. 

Nemusí je nutn� p�e�íst celé, zcela posta�í d�kladné prolistování a pro�tení n�kolika text�.  

D�ležité je, aby získali základní p�edstavu o obsahu a koncepci obou výtisk�. Rozdejte jim 



 35 

pracovní list I, do kterého doma vyplní n�kolika v�tami nebo body odpov�di na stru�né 

otázky, které budou východiskem pro druhou vyu�ovací hodinu vztahující se k probíranému 

tématu. Zd�razn�te, že cílem není mít správné odpov�di, a že i nevím je odpov�
 legitimní. 

 
 

5. PR	B
H 2. LEKCE 
 

5. 1. REFLEXE ÚKOLU 

Se studenty proberte odpov�di z jejich pracovních list�, zapisujte je na tabuli. 

Nekomentujte je, jen si je nechte vysv�tlit, pokud jim dost dob�e nerozumíte. 

 

5. 2. AKTIVITA 

Rozd�lte studenty na n�kolik skupin o 4–6 �lenech a všem rozdejte pracovní list II. 

Každá skupina má za úkol rozhodnout o tom, které z uvedených titulk� vyšly na stránkách 

bulvárního, a které na stránkách seriózního tisku. Odpov�di by m�li um�t od�vodnit na 

základ� vypracování domácího úkolu.  

Až všechny skupiny skon�í, �t�te jeden titulek po druhém a ptejte se, do jakého typu 

tisku ho kdo za�adil a pro�. D�vody by m�ly korespondovat s n�kterými odpov�
mi na tabuli 

týkající se domácího úkolu. Než p�ejdete k dalšímu titulku, odhalte p�vod diskutovaného 

titulku a p�esv�d�te se, zda d�vod, který v�tšina skupin uvád�la pro to, aby byl za�azen do té 

�i oné skupiny, p�ísluší k uvád�ným znak�m bulvárního nebo seriozního tisku. 

 

5. 3. DISKUSE 

Aktivita by m�la vést jako kontrola  a p�íp. korigace odpov�dí na otázku spole�ných 

rys� bulváru a seriozních list�. Bylo t�žké rozlišit, ze kterého typu novin titulek pochází? 

Pro�? (Role absence grafického pojetí �i p�íslušného textu?) Lze z toho n�co odvodit? Ptejte 

se, jestli by k této otázce po práci s titulky n�co doplnili. Zda a jak by p�eformulovali význam 

slova bulvarizace. Ptejte se na to, co je možné odvodit na základ� znalostí z minulé hodiny. 

Pro� se to d�je? Pro� to vzniklo a pro� to p�ežívá? 

 



 36 

5. 4. O BULVÁRU, SERIÓZNÍM TISKU A BULVARUZACI 

Nechte studenty, a� stru�n� shrnou obecnou charakteristiku bulváru, v�etn� jejího 

vztahu k serióznímu tisku. Uve
te n�které zajímavosti obsažené v souboru v této práci 

uvedených text� p�edstavujících teoretický rámec tohoto tématu, seznamte je s r�znými 

pohledy a názory na bulvár a bulvarizaci. 

 

5. 5. REFLEXE LEKCE 

Zopakujte, co se studenti b�hem dvou hodin v�novaných tomuto tématu, dozv�d�li. 

Žáci by m�li získat základní p�edstavu o ko�enech bulvárního tisku, p�vodu jeho ozna�ení. V 

�eském prost�edí by m�li um�t vyjmenovat nejen to, co bulvární tisk a ten seriózní odd�luje, 

ale i to, co je spojuje (otázka etiky, jazyka, témat, tzv. bulvarizace).  
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5. PRACOVNÍ LISTY 
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PRACOVNÍ LIST I 

 
1) KTERÉ DENÍKY POVAŽUJETE ZA BULVÁRNÍ A PRO�? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) KTERÉ DENÍKY POVAŽUJETE ZA SERIÓZNÍ A PRO�? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) JAKÉ CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY MÁ BULVÁRNÍ TISK? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) JAKÉ CHARAKTERISTICKÉ RYSY MÁ TZV. SERIÓZNÍ TISK? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) CO MAJÍ OBA TYPY TISKU SPOLE�NÉHO? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) CO ROZUMÍTE POD SLOVEM BULVARIZACE? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PRACOVNÍ LIST II                                PRO STUDENTY 
 
 

TITULEK BULVÁR VS SERIOZNÍ TISK/PRO� 
Byla znásiln�na. A má být zbi�ována  

Jsem pedofil, p�iznává u�itel  

Protestovali neonacisté i odp�rci radaru!  

Je mi :-( Jdu zabíjet  

Za kolik se obléknete na sjezdovku?  

Alpští vleka�i si hojí rány  

Léka� po telefonu poradí zdarma  

Chcete radu? Volejte svému léka�i, cena hovoru 
30 K� za minutu 

 

Karel Bican v církvi kon�í   

„Nemravný“ husitský biskup odchází  

�eské dráhy m�ní jízdní �ád  

Jana Antonína Ba�u o�istili  

Hol�i�ky vym�ní na Nový rok  

Na metro Písnice bude mén� pen�z  

Padající balkony v Pešti  

Zlod�ji ukradli tém�� tunu st�íbra  

Alonso mí�í do Renaultu  

Superštír v�tší než �lov�k  

Pravá majonéza posiluje mír  

Krocan May p�ežil, 45 000 000 dalších upe�ou  

Padesátiletá ledvina pro dít�  

Paroubek se oženil, ú�et za noc platil sám  

Dalíkova agentura pozvala noviná�e, za tisícovku  

Sv�dek: Topolánek byl lyžovat  

Vila pro Béma. Zn.: za polovic  

Kate�ina Sokolová v �ín� zá�í  

�ech se p�ilby nezbaví  

Kam za v�ní váno�ního stromku a cukroví  

Vybrali váno�ní strom pro Prahu  

Nev�rný Macek: Rozvád�t se nechci  
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PRACOVNÍ LIST II                               PRO PEDAGOGY 
 
 

TITULEK MÉDIUM DATUM STR. 
Byla znásiln�na. A má být zbi�ována Mladá fronta 

Dnes 
21/11/07 A7 

Jsem pedofil, p�iznává u�itel Mladá fronta 
Dnes 

10/11/07 A1 

Protestovali neonacisté i odp�rci radaru! Šíp 19/11/07 5 

Je mi :-( Jdu zabíjet Mladá Fronta 
Dnes 

20/11/07 A12 

Za kolik se obléknete na sjezdovku? Blesk 22/11/07 6/7 

Alpští vleka�i si hojí rány Hospodá�ské 
noviny 

21/11/07 7 

Léka� po telefonu poradí zdarma Blesk 20/11/07 2 

Chcete radu? Volejte svému léka�i, cena hovoru 
30 K� za minutu 

Mladá fronta 
Dnes 

22/11/07 A1 

Karel Bican v církvi kon�í  Blesk 20/11/07 5 

„Nemravný“ husitský biskup odchází Lidové noviny 20/11/07 5 

�eské dráhy m�ní jízdní �ád Blesk 20/11/07 7 

Jana Antonína Ba�u o�istili Blesk 16/11/07 9 

Hol�i�ky vym�ní na Nový rok Šíp 22/11/07 4 

Na metro Písnice bude mén� pen�z Šíp 20/11/07 4 

Padající balkony v Pešti Hospodá�ské 
noviny 

16/11/07 10 

Zlod�ji ukradli tém�� tunu st�íbra Lidové noviny 21/11/07 4 

Alonso mí�í do Renaultu Blesk 21/11/07 19 

Superštír v�tší než �lov�k Lidové noviny 22/11/07 14 

Pravá majonéza posiluje mír Lidové noviny 21/11/07 18 

Krocan May p�ežil, 45 000 000 dalších upe�ou Mladá fronta 
Dnes 

21/11/07 A1 

Padesátiletá ledvina pro dít� Lidové noviny 20/11/07 20 

Paroubek se oženil, ú�et za noc platil sám Hospodá�ské 
noviny 

19/11/07 2 

Dalíkova agentura pozvala noviná�e, za 
tisícovku 

Hospodá�ské 
noviny 

16/11/07 2 

Sv�dek: Topolánek byl lyžovat Lidové noviny 22/11/07 1 

Vila pro Béma. Zn.: za polovic Mladá fronta 
Dnes 

21/11/07 A3 

Kate�ina Sokolová v �ín� zá�í Šíp 19/11/07 10 

�ech se p�ilby nezbaví Šíp 14/11/07 11 

Kam za v�ní váno�ního stromku a cukroví Blesk 21/11/07 14 

Vybrali váno�ní strom pro Prahu Blesk 16/11/07 5 

Nev�rný Macek: Rozvád�t se nechci Mladá fronta 
Dnes 

10/11/07 C2 
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6. ZÁV
R 
 

Text uvedený v rámci teoretického rámce má sloužit p�edevším jako podklad pro 

pedagogy, který by jim m�l usnadnit základní vhled do problematiky bez nutnosti dál 

dohledávat informace v nejr�zn�jších publikacích. Cílem nebylo p�edložit odbornou studii �i 

p�íru�ku, ale seskupit všechny relevantní informace. Literatura uvedená na záv�r má sloužit 

pouze orienta�n�.  

Stejn� tak není nezbytné d�sledn� trvat u student� na znalosti historického kontextu. 

Pln� dosta�ující je schopnost vytvo�it si na základ� výkladu vlastní názor na bulvární 

periodika a um�t sv�j názor podpo�it fakty, které je k n�mu vedly.   
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