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I. Obsahová analýza 
 
1.1 Sledované ukazatele obsahu periodika 

ukazatel definice 

politická plocha (POP) Názorová sdělení k uskutečněným nebo potenciálním 
aktivitám radnice neboli kompaktní souhrn informací v 
periodiku, který sděluje či vytváří názor na politiku místní 
samosprávy. Jsou zde zahrnuty také informace o aktivitách 
představitelů výkonných orgánů samosprávy (např. starosta, 
radní), které nesouvisejí s činností samosprávy, ale mají vliv 
na tvorbu veřejného mínění o vedení samosprávy. Nejsou zde 
zahrnuty informace o běžné a kontinuální činnosti 
samosprávy, tzv. beznázorová sdělení (např. informace o 
uzavírkách komunikací, blokovém čištění, sběru odpadu, 
organizaci voleb).  
Mimo tuto plochu zůstává také tzv. společenský a kulturní 
servis, tzn. informace o společenských a kulturních  
událostech bez vztahu k radnici (např. referáty o sportovních 
utkáních, kulturních událostech, plesech a dalších akcích 
spolků a organizací, life-stylové rozhovory s místními 
celebritami, pokud nezmiňují představitele nebo aktivity 
radnice). 

https://www.musobeslav.cz/e_download.php?file=data/editor/139cs_2.pdf&original=zasady.pdf
https://www.musobeslav.cz/e_download.php?file=data/editor/139cs_2.pdf&original=zasady.pdf
https://www.musobeslav.cz/e_download.php?file=data/editor/139cs_3.pdf&original=informace.pdf
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alternativní plocha (ALT) Informace, názory a sdělení, které se alternativně či kriticky 
vymezují vůči politice a činnostem samosprávy, resp. se od ní 
odlišují. 

„apolitická“ forma plochy 
POP 

Posouzení celkového informačního vyznění politické plochy. 
Za apolitickou formu se považuje taková stylizace, která 
neobsahuje žádnou polemiku o místní politice a činnosti 
samosprávy, vytváří dojem pouze pozitivně podávaných 
faktických informací. 

plocha POP obsahující 
budoucí rozhodnutí 

Informace o přípravě budoucích rozhodnutí místní 
samosprávy, na která ještě mohou mít občané vliv. Z časové 
posloupnosti plyne, že občané ještě výsledek rozhodnutí 
mohou ovlivnit (např. oslovit zastupitele). Pod tento ukazatel 
nezahrnujeme běžnou agendu, např. informace o výběrových 
řízeních, záměrech prodeje, rozdělování grantů). 

Plocha POP s poškozující 
formou 

Plocha, která obsahuje reakci na vyjádření/názory/aktivity 
oponentů vedení radnice (zpravidla opoziční zastupitelé, 
aktivní občané, místní spolky, hnutí atp.), která ve výsledku 
poškozuje oponenta a má za cíl jeho dehonestaci. 
Většinou se jedná o poškozující vyjádření bez možnosti 
adekvátní reakce (obrany) těch, na které je vyjádření mířeno v 
daném článku nebo novinách. 

plocha POP anonymní Plocha textu, která nemá uvedeného svého autora (ani 
redakční zkratku identifikující konkrétního autora). 

počet zmínek o vedení 
samosprávy v textu 

Zmínky o představitelích samosprávy (starosta, primátor, 
hejtman) a radních, resp. náměstků, místostarostů atp., s 
uvedením funkce či jména nebo obojího. 

počet fotografií vedení 
samosprávy 

Fotografie představitelů samosprávy  

 
Předmětem analýzy není hodnocení samotné kvality obsahu periodika po redakční, editorské 
a grafické stránce.  
 
 
1.2 Metodika výsledných indexů IRON a BENEFIT 
 
Index IRON (Index různosti názorů) 
IRON vyjadřuje celkovou hodnotu plurality obsahu nejméně 5 po sobě jdoucích čísel periodika  
poměrem alternativní plochy (ALT) vůči politické ploše (POP) (IRON = plocha ALT/plocha POP *  
100). Čím vyšší je hodnota indexu IRON, tím je dané periodikum názorově pestřejší, lze v něm 
najít také jiné názory na místní politiku, což je přínosné pro veřejnou diskusi a svobodnější tvorbu  
názorů občanů na činnosti místní politické reprezentace. Hodnota indexu se pohybuje v rozmezí 
0 až 100 %.  
 



 

Vysoká hodnota IRON však nemusí vyjadřovat vysokou kvalitu textu a obsahu periodika.  
Index BENEFIT 
Index vyjadřuje informační přínos obsahu alespoň 5 po sobě jdoucích čísel periodika pro čtenáře. 
Jeho výpočet zahrnuje všechny sledované indikátory, do výsledné hodnoty se však promítají 
různými váhami, podle informačního přínosu, který nesou. Výpočet indexu BENEFIT se odvíjí od 
střední hodnoty 0,5. To znamená, že v teoretickém případě, kdy by hodnota indexu nabývala 
přesně hodnoty 50 %, by se v daném periodiku nevyskytovaly žádné pozitivní ani negativní 
indikátory informačního přínosu jeho obsahu (případně by se přínosné a negativní vlivy navzájem 
anulovaly). Hodnota indexu se přitom pohybuje v rozmezí 0 až 100 %. 
Pokud je hodnota indexu vyšší než 50 %, převládají v obsahu periodika pozitivní ukazatele, 
pokud je hodnota nižší než 50 %, převládají ukazatele negativní. 
 
 
Ukazatele 
 

Pozitivní ukazatele Negativní ukazatele 

Plocha, na které se referuje o činnosti politiků a 

radnice, tzv. politická plocha (POP) 

Politická plocha anonymní, u které není znám autor 

(ANON)  

Plocha s alternativními názory na politiku vedení města 

(ALT) 

Politická plocha s poškozující formou, na které dochází 

zpravidla k dehonestaci názorových oponentů 

(ironizace, nápravné komentáře, atp.) (POŠK) 

Plocha s informacemi o budoucím rozhodnutí (BUD)  
Nadstandardní počet zmínek v textu o vedení města 

(starosta + členové rady) 

Plocha s informacemi o usneseních orgánů samosprávy 

(USN) 

Nadstandardní počet fotek politiků ve vedení města 

(starosta + členové rady) 

 
Pozitivní ukazatele: 
velikosti politické plochy: čím větší část obsahu periodika tvoří plocha informující o činnosti 
místní samosprávy (politická plocha), tím více mají občané možnost získat informace o její 
činnosti, a tím více jim vydavatel poskytuje službu, která odpovídá povinnosti samosprávy 
poskytovat informace o své činnosti, 
velikosti plochy s alternativními sděleními: čím více obsahu je věnováno alternativním sdělením, 
tím mají místní občané větší šanci dozvídat se různé názory a svobodně si utvářet názor na místní 
samosprávu, 
velikosti plochy s informacemi o budoucích rozhodnutích: čím více obsahu je věnováno 
informacím o budoucích rozhodnutích, tím vyšší mají občané šance zapojit se včas do veřejného 
rozhodování. 
 
  



 

Negativní ukazatele: 
podíl anonymní politické plochy: při tvorbě anonymních textů, které referují o činnosti 
samosprávy nebo jeho představitelů, bude pravděpodobně větší tendence k uplatňování 
cenzury, k jednostranným sdělením nebo očerňování případných kritiků, jelikož autor není znám 
a snižuje se tak osobní odpovědnost za neobjektivní či nevyvážené sdělení, 
nadprůměrnou propagaci politického vedení samosprávy: přemíra zmínek či zobrazení 
politických představitelů deformuje objektivní obraz o činnosti samosprávy a slouží pouze 
politické sebeprezentaci, nikoli objektivnímu a názorově vyváženému informování občanů, 
odchylka od přirozeného rozsahu plochy pro alternativní názory: nepoměr mezi velikostí 
opozice a poměrem alternativních názorů v rámci politické plochy v periodiku značí omezování 
prostoru pro názory opozice, za což je daný vydavatel v hodnocení informačního přínosu 
diskvalifikován. Ukazatel respektuje zejména případy, kdy v obci fakticky neexistuje opozice, 
takže požadavek na alternativní názory není namístě. 
 
 
 
Výsledky zpravodaje Hláska: 
 

období 
plocha 

POP 
IRON BENEFIT POP BUD  

anonym 
POP 

Plocha 
USN 

 
 

Poškozují-
cí forma 

ALT 

počet 
zmínek 

o 
vedení 
radnice 
na 1A4. 

POP 

počet 
fotek 

vedení 
radnice 
na 1 A4. 

POP 

plocha 
reklamy 

2019 23,85% 0,68% 58,23% 0% 0% 19,76% 0% 1 0,09 21,36% 
Průměr 
2019* 32,74% 2,38% 49,70% 0,61% 25,2% -  0,33% 1,67 0,39 11% 

*průměrné výsledky analýzy 65 obecních zpravodajů z roku 2018, slouží pro orientační porovnání získaných 
hodnot. Průměrné hodnoty vycházejí z analýzy 5 po sobě jdoucích čísel. Výsledky jsou dostupné na hlasnatrouba.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

I. Hlavní závěry obsahové analýzy 
 

1) Politická plocha 
 
Ukazatel plochy POP dosáhl hodnoty téměř 24% a z čistě kvantitativního úhlu pohledu je rozsah 
věnovaný dění v obci a jednání radnice dostatečný. Zpravodaje nikdy nebudou zcela 
veřejnoprávním médiem, mají i jiné funkce, jako například podporu komunity sdílením informací 
o tom, co se děje v místních spolcích; referováním o místních kulturních akcích atd. Požadavek na 
objektivní a vyvážené informování se tak týká pouze té části, která se věnuje jednání radnice a 
jejich představitelů.  
Informační hodnota se ale odvíjí také od výběru informací – v Hlásce tvoří většinu politické plochy 
informace o pronájmech, výběrová řízení, informace o rekonstrukcích a dále informace o akcích, 
které město zaštiťuje, spolufinancuje nebo pořádá a usnesení přijatá radou města. Zde je nutné 
konstatovat, že tím, že radní jsou zároveň vedoucí představitelé několika příspěvkových organizací 
města, mají velmi snadný přístup do zpravodaje ve zdánlivě „apolitické“ rovině. Kvantitativní 
analýza tento rys komunální politiky menšího města obtížně reflektuje, ale výsledkem je, že 
zpravodaj dává radním prostor, kdy nevystupují jako politici, ale jako ředitel gymnázia či 
kulturního centra, ředitelka mateřské školky atd a mají tak možnost pozitivně působit na čtenáře. 
 

2) Plocha usnesení a budoucích rozhodnutí 
 
 Zcela nestandardní je hodnota plochy usnesení Rady města, která v rámci 5 hodnocených čísel 
dosahuje hodnoty téměř 20% z rozsahu plochy POP. V metodice Oživení představuje plocha 
usnesení pozitivní ukazatel, takže v tomto případě plocha usnesení zvyšuje hodnocení přínosu 
zpravodaje pro občany (index benefit dosáhl hodnoty 58,3%). Je otázkou, zda samotné usnesení 
je pro občany, pokud dění na radnici příliš nesledují, informací, která jim dokáže přiblížit politické 
rozhodování jejich města a činnosti vedoucích reprezentantů.  
Naopak nulové hodnoty dosáhla plocha o budoucích rozhodnutích, což jsou právě ty informace, 
které ukazují otevřenost radnice a její ochotu diskutovat své plány a brát v potaz představy 
občanů. Plocha budoucích rozhodnutí je ukazatel, který vyjadřuje, nakolik zpravodaj posiluje 
oboustrannou komunikaci mezi politickým vedením a občany. Je patrné, že Hláska není příliš 
využívaná jako komunikační kanál o chystaných rozhodnutích, která mohou občané ovlivnit. 
 

3) Hodnota IRON 
 
Přestože prostoru pro informace o dění v obci je v Hlásce dostatek, obsahově politická plocha 
neplní požadavek pro objektivní a vyvážené informování. Index IRON dosáhl hodnoty pouze 
0,68% a kromě jediného čísla (srpen 2019), kdy je reflektována proběhnuvší debata ohledně 
neschválení dotace pro akci GraffitEco, zpravodaj nenabízí žádné alternativní názory na dění v 
obci. Forma článku na str. 8 – ohlédnutí za zastupitelstvem, kde se řeší podpora GraffiEco – je 
příkladem, jak by redakční články reálně měly vypadat. Redaktorka zprostředkovala čtenářům 
debatu, která na zastupitelstvu probíhala, což je nejpřínosnější způsob, jak o dění informovat. 
Obsahově však nejde o nezávislý a objektivní text: v článku se vyjadřují jen radní – 2 proti projektu, 
1 pro projekt, chybí zde argumenty dotčeného organizátora akce (organizátor dostal prostor v 
rámci rozhovoru s redaktorkou na str. 17 téhož čísla), stejně jako argumenty opozičních 
zastupitelů. Zároveň je na závěr článku prezentován komentář redaktorky, kdy není jasné, z jaké 

https://hlasnatrouba.cz/jak-to-funguje


 

pozice jej redaktorka píše a proč právě ona subjektivně hodnotí komunikaci, která probíhala mezi 
vedením obce a organizátorem akce. 
 

4) Míra propagace vedení 
 
Je patrné, že zpravodaj se snaží působit apoliticky, tomu je přizpůsobena i přímá prezentace 
vedení v Hlásce. Míra jak zmínek o radních, tak jejich fotek je velmi nízká. „Apolitičnost“ je ovšem 
zdánlivá – například mnoho článků jiných autorů obsahuje přímé poděkování buď obecně městu, 
nebo konkrétnímu radnímu za pomoc. Míra těchto „děkovných“ příspěvků je zcela nestandardní 
(oproti jiným zpravodajům) a je otázkou, kde se úzus, děkovat výslovně za jakoukoliv aktivitu 
města, vzal. Křiklavým příkladem je např. v červencovém čísle na str. 17 rozsáhlé vyzdvižení aktivit 
radního pro vznik a působení divadelního kroužku. Obdobně účelně působí článek maminek z RC 
Sobík, které s „nadějí očekávají nový prostor“ nebo rozsahem mnohem menší poděkování 
tanečního studia United Movements, které přitom ani v Soběslavi nesídlí. 
  

5) Anonymní plocha a poškozující plocha 
 
U obou ukazatelů Hláska dosáhla nulových hodnot a jde o pozitivní rys zpravodaje. Autorství 
příspěvků je základním novinářským pravidlem a je až z podivem, jak často bývá ve zpravodajích 
porušováno. Poškozující plocha označuje takové příspěvky, které mají za cíl dehonestaci oponentů 
radnice či jejich zesměšnění. Patří sem také nápravné komentáře reagující na názorové příspěvky 
oponentů vedení. 
 

Závěr 
 

Zpravodaj nenabízí svým občanů objektivní a vyvážené informace o dění v obci. 
Naopak, přes zdánlivou apolitičnost, nabízí pouze velmi pozitivní obraz některých 
představitelů města, kteří se pohledem zpravodaje starají zejména o kulturní vyžití 
ve městě a komunitní život. Především srpnové číslo ukazuje, že i v případě, kdy se 
politika (debata o rozhodnutí) přiznaně do zpravodaje vpustí, výsledkem práce 
redaktorky není nestranné zmapování celého rozporu, ale informace, která opomíjí 
relevantní aktéry a jejich vyjádření. Přestože organizátor projektu získal možnost 
vyjádřit se alespoň na jiném místě zpravodaje, šlo o kontrolovanou formu 
rozhovoru, opoziční zastupitelé nedostali vůbec žádný prostor. 

 
Ve zkoumaných číslech nebyl otištěn ani jeden samostatný příspěvek opozičních 
zastupitelů. Je otázkou, zda přispívat nechtějí nebo zda je porušován tiskový zákon 
tím, že jejich články nejsou otištěny. 
  



 

II. Analýza pravidel pro vydávání zpravodaje 
 

Pravidla pro vydávání zpravodaje se řídí zejména Zásadami pro vydávání zpravodaje Soběslavská hláska a 
otištění příspěvků se dále řídí Informacemi pro dopisovatele Soběslavská hláska. Zvláštní dokument také 
ošetřuje Ceník inzerce a grafického zpracování formátů inzerátů. 
 
Nejdůležitějším dokumentem pro vydávání zpravodaje jsou Zásady pro vydávání SH a níže uvedený rozbor 
se vzhledem ke svému zaměření týká: 1) způsobu tvorby a schvalování obsahu zpravodaje, 2) publikování 
příspěvků zastupitelů a 3)dohledu nad dodržováním přijatých zásad. 
 
1) tvorba a schvalování obsahu zpravodaje 
  
Tvorba obsahu je zajišťována interními kapacitami, redaktorka je zaměstnancem města. Podle zásad je 
odpovědná za odbornou a nezávislou přípravu Hlásky a za administraci, která je spojená s vydáváním 
zpravodaje. Konečné schválení zpravodaje Zásady neupravují, ale podle zápisu z jednání Redakční rady 
(dále RR), např z 20. 11. 2019, lze dovodit, že se schází před vydáním zpravodaje a rozhoduje o obsahu 
čísla.  
 
Takto nastavená pravidla nepodporují objektivní a vyvážené informování o dění v obci. Redakční rada je 
přímo volena vedením města a redaktor je zároveň členem Redakční rady. Takové nastavení jednoznačně 
svěřuje dohled nad zpravodajem politickému vedení. Např. z již zmiňovaného zápisu z 20. 11. 2019 
vyplývá, že tiskový zákon je interpretován značně formalisticky, s evidentní snahou co nejvíce omezit 
přístup opozičních názorů do zpravodaje. Už samotný dotaz redaktorky, zda článek, podepsaný 
zastupitelem a dalším autorem, může otisknout a lustrace článku na jiných informačních kanálech, 
naznačuje nestandardní roli RR ve schvalování obsahu zpravodaje a zejména příspěvků zastupitelů. Podle 
bodu 10 článku IV. Zásad, dokonce RR hodnotí, zda bude příspěvek zastupitele otištěn celý nebo pouze 
využita jeho část jako citace. 
 
2) publikování příspěvků zastupitelů 
 
Zpravodaj nemá pravidelnou rubriku, kam mohou opoziční zastupitelé přispívat. Jedná se tedy pouze o ad 
hoc články, kdy v hodnocených 5 číslech nebyl přítomen příspěvek ani jeden. Spory týkající se uveřejnění 
příspěvků opět řeší politickým vedením zvolená RR. Zásady se také v několika bodech věnují definici 
příspěvků, které nemusí být otištěny. Např v bodu 11, článku IV. Zásad je uvedeno:  
 

11) Redaktor si vyhrazuje právo nezařazovat do Hlásky příspěvek, jehož obsah je v rozporu s dobrými mravy, nebo který 
obsahuje faktická tvrzení, která by zakládala právní odpovědnost vydavatele za trestný čin pomluvy anebo v případě, 
že jde o příspěvek, který by mohl způsobit újmu na cti, důstojnosti a vážnosti fyzické osoby nebo pověsti právnické osoby. 

 
Tyto obavy jsou vydavateli často zneužívány k omezení kritických názorů. Je nutné si uvědomit, že 
ustanovení tiskového zákona se týkají obecně i soukromých osob (vyjma paragrafů, které se věnují 
speciálně periodickému tisku samosprávných celků), pro kritiku veřejně činných osob však platí mnohem 
širší pravidla viz. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2591/2011: „při kritice 
veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami, platí z ústavního hlediska presumpce o tom, 
že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti 
na věcech veřejných. Má-li být svoboda projevu osoby kritizující v takových věcech omezena rozhodnutím 



 

soudu, je třeba, aby osoba dotčená prokázala, že kritika nebyla vyřčena v dobré víře, nebo nešlo o „fair“ 
kritiku. Pokud jde o hodnotící soudy, i přehánění a nadsázka, byť by byly i tvrdé, nečiní samy o sobě projev 
nedovolený….“ 
 
Dalším kontroverzním bodem zásad je následující bod 12, IV. Článek zásad:  
 

V případě kritizujícího příspěvku má kritizovaná strana právo na souběžné zveřejnění odpovědi v témže čísle Hlásky 

 

Jediná oprava, která může vyjít souběžně s článkem, je oprava nějakého faktického tvrzení/ informace. 
Oprava subjektivního komentáře (názoru) představuje poškozování daného autora. Bod zároveň působí 
značně samoúčelně, tedy, že bude využíván primárně vedením města. Pokud někdo nesouhlasí s názorem 
představeným ve zpravodaji, měl by mít právo reagovat, ale až v následujícím čísle. 
 
3) dohled nad dodržováním pravidel 

 
Dohled nad dodržováním pravidel pro vydávání zpravodaje je svěřen RR, která ovšem vystupuje jako 
konečný schvalovatel obsahu. Její dozorující role je tedy z logiky věci zcela vyloučena, redaktor je členem 
RR, tedy ani jeho činnost není nijak kontrolována a není vyžadována nezávislost a objektivnost v 
informování. Navzdory ustanovení Zásad, redaktorka není v tvorbě obsahu nezávislá. Konečný dohled nad 
zpravodajem drží rada města, už tím, že všichni, kteří se podílejí na vydávání zpravodaje, jsou voleni 
vedením města. 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


