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Abstrakt 

Bakalářská práce Mediální reflexe současné české architektury v českém periodickém 

textu se zabývá výzkumem mediální reflexe současné české architektury v deníku 

Právo, deníku Lidové noviny a týdeníku Reflex ve vybraných letech 2012 a 2016.  

Teoretická část vysvětluje mediální koncepty, rozebírá pojmy reprezentace a vytváření 

stereotypní reprezentace. Další část práce se zaobírá tématem současné architektury, 

soustředí se na její postavení ve společnosti a na vztah architektury a medií. Výzkumná 

část práce vysvětluje vybranou metodu kvantitativní obsahové analýzy, dále je 

vysvětlen postup analýzy a výzkumu, předložený analýzou dosazené výsledky, které 

jsou interpretovány. Vyhodnocením dat je odpovězeno na výzkumné otázky a 

zhodnoceny hypotézy. Současná česká architektura se v periodickém tisku objevuje 

především v domácím zpravodajství a přílohách. Můžeme říci, že se tato tématika 

objevuje v mediích ve spojitosti s bydlením a veřejnými budovami, což vytváří velmi 

stereotypní rámec. Rozsah článku i jejich žánr je ovlivněn jejich umístěním. V deníku 

Lidové noviny a týdeníku Reflex převažují delší, kritické články, v deníku Právo kratší 

zpravodajské články. Tematická agenda je různá a rozptýlená, v souvislosti se zvoleným 

médiem. 

  

Abstract 

The bachelor thesis „Media reflexion czech contemporary architecture in czech 

periodical“ deals with research media representation contemporary czech architecture in 

daily newspapers Pravo, Lidove noviny and periodical Reflex in the period from 1
st 

January to 31
st 

December 2012 and 2016. 

The theoretical part of this thesis explains media concepts, describes concept of 

representation and stereotype represantion. Next part of this thesis deals with subject of 



   

contemporary architecture, focus on status of architecture in society and also on the 

relationship of architecture and media. 

In partical part, first, I Introduce to the metod of quantitative content analysis, then I 

explain the procedure of reaserch. Then I presents the results of the reaserch and their 

interpretation. The evaluation of reaserch data I reply reaserch questions and partly 

disclaims the hypothesis. 

Czech contemporary architecture in newspapers and periodical is found mostly in Home 

News and supplements. We can say, that the representation of this subject in media is 

created in stereotypical framework. The range and the genre of articles depend of the 

place in structure of media. The thematic agenda of czech contemporary architecture is 

really various and diffused. The subject of reaserch is associated with family houses and 

with public building. Projets of new architecture are reasons for political debat and for 

media issues. In daily newspaper Lidove noviny and periodical Reflex are mainly long 

critics and articles, in daily newspaper Pravo are short reporting articles.
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se věnuji mediálnímu reflexi současné české architektury ve 

vybraném periodickém tisku v letech 2012 a 2016, konkrétně deníkům Lidové noviny, 

Právo a týdeníku Reflex. 

Z hlediska mediálních studií je zajímavá otázka, nakolik ovlivňuje vnímání architektury 

veřejnosti způsob, jakým je prezentována v mediích. Zajímalo mne, zda je téma 

současné české architektury pro tištěná média přitažlivé, jestli se příspěvky o 

architektuře objevují v kulturním zpravodajství či jako lákavý námět pro stránky příloh 

o životním stylu. Podnětem pro tuto práci byl samotný zájem o současnou českou 

architekturu, který byl podpořen odbornou diskuzí OTTA (Otevřený Think Tank 

architektů), jež se v tomto případě věnovala vztahu architektury a médií.
1
  

Při zpracování architektonické problematiky je často poukazováno na její obtížnost a 

složitost. To vede k domněnkám, že téma současné architektury bude na stránkách 

periodického tisku reprezentováno stereotypně, podáváno zjednodušující formou či mu 

nebude věnován příliš rozsáhlý prostor. Zda tomu tak je, se pokusím objasnit pomocí 

kvantitativní obsahové analýzy vybraných článků ve výzkumné části práce. Výzkumné 

otázky, hypotézy a jednotlivé kategorie byly vytvořeny na základě odborné literatury 

věnující se architektuře a na základě přečtení rozhovoru a článků, které se zaobírají 

vztahem medií a architektury. Konkrétní zdroje jsou prezentovány níže u jednotlivých 

částí práce. 

Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V první části kapitoly Teoretická 

východiska jsou vysvětleny koncepty, o které se práce opírá. Je zde nastíněna úloha 

médií ve společnosti, problematika mediálního obsahu, dále vysvětleny pojmy 

reprezentace a stereotypní reprezentace. V druhé části kapitoly se věnuji pojmu 

současná česká architektura, interpretaci architektury, problematice a jejímu 

současnému postavení ve společnosti. Samostatná podkapitola je věnována současné 

české architektuře a shrnutí odborné debaty o vztahu současné architektury a medií.  

Výzkumná část práce představuje vybranou metodu kvantitativní obsahové analýzy a 

její jednotlivé kroky. Analýza se snaží odpovědět na otázky, které se týkají počtu, 

rozsahu, umístění a žánru zkoumaných článků. Také bude zkoumáno, jaká problematika 

a tématika se v článcích vyskytuje, jací a kteří se k tématu současné české architektury 
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vyjadřují a zda jsou v článcích uvedeni autoři architektonických děl. Metoda 

kvantitativní výzkumné analýzy umožňuje rozdělit mediální obsah na počitatelné prvky 

podle zkoumaných kategorií a ty pak vyjádřit procentuálními podíly. 

V závěrečné části jsou tato data vyhodnocena, proběhne jejich interpretace a budou 

potvrzeny nebo vyvráceny hypotézy práce. Přílohy jsou vloženy přímo do textu 

interpretační podkapitoly, neboť lze názorněji sledovat výsledky výzkumných otázek. 

Na samém konci práce nalezneme seznam použité literatury, seznam příloh a kódovací 

knihu kvantitativní obsahové analýzy. 

Práce se v několika bodech odchýlila od vypracovaných tezí. Prvním bodem je změna a 

zkrácení doby analyzovaného období periodik. Posunutí počátečního roku analýzy více 

do současnosti souviselo s posunutím předpokládané obhajoby konečné práce.  

V samotném výzkumu bylo rozhodnuto o zařazení všech článků, které se budou zabývat 

současnou českou architekturou a budou vyhledány pomocí klíčového hesla. 

Proto byly jako zkoumané období určeny pouze roky 2012 a 2016, především z důvodu 

velkého objemu zpracovaných článků. Byla zvolena čtyřletá časová prodleva, aby 

mohla být zkoumána bohatší tématika a články ze dvou let na sebe nebyly 

bezprostředně vázány. 

Kapitola Popularizace současné české architektury byla proměněna v kapitoly dvě – 

Současná česká architektura a její témata a dále Shrnutí odborné debaty o současné 

architektuře a mediích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
1
 ČKA, 2014. OTTA: Architektura & média, 23. 10. 2014 [online]. [cit. 23.07.2018]. Dostupné z: 
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1. Teoretická východiska 

Ve své práci analyzuji, jaký obraz podává český periodický tisk o současné české 

architektuře. Jaký je prezentaci současné architektury na stránkách tištěných médií 

věnován prostor a zda je architektura pro tištěná média vůbec tématem přitažlivým. 

V této části práce se zabývám teoretickými koncepty, z kterých vycházím v analytické 

části a jež slouží k uchopení výzkumných otázek. Pracuji s pojmy médium, mediální 

respektive masová komunikace. Věnuji se postavení médií ve společnosti a definování 

jejich funkcí. Následně se zabývám mediálním obsahem ve vztahu k realitě, konceptům 

reprezentace reality a stereotypizace. V dalším oddíle je rozebrána problematika, kterou 

se současná architektura zaobírá. 

1.1. Média a mediální komunikace 

Pojem médium je běžně používaný v nejrůznějších souvislostech a významech. 

V dnešní době nejčastěji ve spojení s tiskem, rozhlasem, televizí a digitálními „novými“ 

médii. Význam pojmu média je mnohem širší. Slovo médium pochází z latiny a 

znamená prostředek, prostředí, to co zprostředkovává děj. Obecně je médium to, co 

vzájemně spojuje dvě nebo více stran.
2
 Obory, které se zabývají projevy mezilidské 

komunikace, jako například mediální studia, označují pojmem médium prostředek 

komunikace, tedy to, co zprostředkovává někomu nějaké sdělení.
3
 

Komunikace je tedy bez média, které by ji zprostředkovalo, nemožná. Za primární 

médium komunikace jsou považovány kódy, tedy soustavy znaků a pravidel pro jejich 

používání, například i přirozený jazyk.
4
 Média, která přenáší sdělení na větší 

vzdálenost, zaznamenávají je a přenáší v čase, jsou nazývána sekundárními. Mezi 

takové prostředky, jimiž se lidé snažili překonat časové a prostorové omezení, můžeme 

zařadit obraz, písmo, tisk, nahrávací techniku, také posly, nejrůznější typy signalizace, 

přenosovou a vysílací techniku.
5
 Dodat sdělení v širší známosti umožnila média 

terciální. Ta se obracejí z centra na velkou skupinu příjemců a jsou označována pojmem 

                                                                                                                                               
ttps://www.cka.cz/cs/cka/cinnost-komory/otta/otta-architektura-a-media. 
2
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 139. ISBN 80-7178-926-7. 

3
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. s. 15-16. ISBN 978-80-

7367-287-4. 
4
 Tamtéž, s. 17. 

5
 Tamtéž, s. 17. 
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masová média (periodický tisk s vysokým počtem vydaných výtisků, rozhlasové a 

televizní vysílání, film apod.). Nástup počítačových sítí umožnil vznik médií 

kvartálních (síťová a digitální), pro něž je charakteristické, že slouží současně jako 

podpora interpersonální i masové komunikace.
6
 

Média jsou složitý a v čase se proměňující sociálně-komunikační jev, podmíněný 

dobovou situací společenskou, technickou, politickou i kulturní. Média vytváří, či 

podporují různé typy společenských vztahů. Utváření sociálních vztahů mezi jednotlivci 

podporují interpersonální média, kterými jsou například dopisy, telefonáty, e-maily. 

Tato média umožňují vysílání a přijímání vzkazů na obou stranách. Opakem těchto 

médií jsou média masová, která slouží celospolečenské komunikaci mezi jedním 

výchozím zdrojem směrem k publiku, jež se skládá z velkého množství lidí. Podstatným 

rysem masové komunikace, je skutečnost, že nepodporuje vysílání a přijímání sdělení 

na obou stranách. Mezi taková média řadíme především tisk, televizní vysílání, film, 

rozhlasové vysílání a také elektronické verze těchto médií.
7
 

V nejužším slova smyslu jsou tedy média prostředky mediální či masové komunikace a 

rozumíme jimi tištěná, elektronická a nová média.
8
 Mediální komunikace je jedna 

z rovin sociální komunikace, při níž se veškeré komunikační aktivity dějí 

prostřednictvím médií. V tradičním dělení typů sociální komunikace ji lze považovat za 

součást komunikace veřejné.  

Mediální komunikace představuje v pozdně moderní společnosti velmi významný zdroj 

zkušeností, prožitků a poznatků pro široký okruh příjemců. Skrze média, jež poskytují 

sdílenou informovanost, se moderní člověk zapojuje do společnosti. Média přinášejí do 

soukromého života jednotlivce veřejný rozměr, současně se podílejí na formování 

podoby veřejného života společnosti množstvím neustále se opakujících interpretací 

našeho života, informují nás o hodnotách, postojích a názorech, které jsou – nebo se 

díky mediální komunikaci zdají být – sdílené s ostatními.
9
 

 

                                                 
6
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 33. 

ISBN 978-80-262-0743-6. 
7
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 21-22. ISBN 978-80-

7367-287-4. 
8
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 140. ISBN 80-7178-926-7 

9
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 11. ISBN 978-80-

7367-287-4. 
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1.1.1. Média a jejich postavení ve společnosti 

Lidská komunikace je zakotvena ve známém situačním a kulturním kontextu ve smyslu 

kulturních vzorců chování a zvyklostí. V moderní společnosti však není zkušenost a 

znalost člověka vymezena pouze nejbližším okolím a ústně předávanými informacemi. 

Masová média plní roli společenských institucí, které zásadně proměňují lidskou 

představu o světě tím, že umožňují získat zkušenosti s událostmi, jež se dějí mimo náš 

bezprostřední prostor, tudíž zprostředkovávají mediované zkušenosti. Ve stále spletitější 

společenské situaci se tak stala masová média hlavním zdrojem poznatků, sdělení o 

událostech, zážitcích a zkušenostech, zdrojem standardů, modelů a norem. Média tedy 

do značné míry konstituují společenskou realitu.
10

 

Mediální komunikace zprostředkovaná masovými médii se od interpersonální 

komunikace v mnohém liší. Podavatel mediovaného sdělení nemá s příjemci 

bezprostřední kontakt. Výsledkem je, že mediovaná kultura je svým způsobem 

jednosměrná, že je zaměřena na neindividualizované publikum. Média pracují se 

zobecňujícími konstrukcemi či stereotypy jako je „veřejnost“, „občan“ nebo „obyčejný 

člověk“. Tyto konstrukce umožňují, aby mediovaná sdělení byla vybírána a upravována 

tak, aby jejím výrobcům zajišťovaly věrohodnou a přitažlivou komunikaci s lidmi, na 

něž nedohlédnou. Také technologie, které určují povahu komunikace, podporují její 

jednosměrnost od média k publiku a vytvářejí „asymetrický a nevyvážený“ vztah mezi 

účastníky komunikace.
11

 

Masová média se podílejí na podobě komunikace, do které vstupují, nikoli však 

nahodile – povětšinou uspokojují komunikační potřebu, kterou v té dané době 

společnost má. Významným činitelem pro utváření společenských vztahů jsou média 

také proto, „že jsou k dispozici otevřené množině účastníků komunikace a potencionálně 

k nim má přístup každý.“
12

  

Literární a kulturní historik Marshall McLuhan vnímá média jako „extenzi“ člověka, 

rozšíření jeho smyslů, možností a biologických daností, také jako prostředky, které 

                                                 
10

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 28. ISBN 978-80-

7367-287-4, dále: MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: 

Portál, 2009, s. 93. ISBN 978-80-7367-574-5. 
11

 MCQUAIL, Denis. Communication. 2nd ed. New York: Longman, 1984, s. 167. ISBN 0582295785. 
12

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 41. ISBN 978-80-

7367-287-4. 
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zároveň zpětně působí na člověka nejen svým obsahem, ale také svou formou - médium 

je dle McLuhanovy teorie „poselstvím“
13

. 

V moderní společnosti mají média rovněž integrující roli,
14

 zajišťují sociální soudržnost, 

pomáhají ustavovat veřejnou sféru, podporují rozdělení moci a společenskou 

komunikaci, proto se média stále významnějším způsobem podílejí na podobě 

společenského, politického i kulturního života současné společnosti. Hodnocení role 

médií a jejich přínosu pro společnost a jednotlivce však může být dvousečné, podle toho 

z jakého pohledu se na tyto činitele díváme.
15

 

Média jsou odrazem vypovídajícím o společnosti a o jejích hodnotách. Tohoto poznatku 

lze využít nejen pro poznání funkce médií, ale právě pro poznání dané společnosti. 

1.1.1.1. Činnost a funkce médií 

Podstatou jednání média je zprostředkování, respektive mediace. Mediace je proces, při 

němž mezi dvě strany (např. mezi vrstvy, skupiny společnosti) vstupuje nějaký 

prostředník, pro potřeby našeho tématu je jím médium, aby ovlivnil či zajistil vztah 

mezi nimi, například aby zprostředkoval nějaké společensky akceptované poznání či 

kulturní hodnoty.
16

 Zprostředkování odkazuje také k nepřímému utváření představ o 

skupinách a kulturách, do nichž nepatříme.
17

 Média jsou mocné a autonomní instituce, 

při procesu mediace jsou chápána jako aktivní činitel, který dává celému procesu 

podobu. Každé zprostředkování sdělení je tedy interpretativní činnost, média vytvářejí 

konstrukci, vstupují do společenské komunikace a podílí se na formování 

společenských vztahů. Proto je mediace považována za jednu z hlavních funkcí 

masových médií.
18

 

Média podávají různé obsahy, které nám mohou dát představu, jaké společenské funkce 

média mají, tedy k čemu mají sloužit. Funkcionalistický přístup definuje médium jako 

                                                 
13

 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Přeložil Miloš CALDA. Praha: Mladá fronta, 

2011, s. 20. ISBN 978-80-204-2409-9. 
14

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

2009, s. 101-102. ISBN 978-80-7367-574-5. 
15

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 26. ISBN 978-80-

7367-287-4. 
16

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 221. ISBN 80-7178-926-7. 
17

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 

94. ISBN 978-80-7367-574-5. 
18

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost, Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 42. ISBN 978-80-

7367-287-4. 
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společenskou instituci, jež plní potřeby jednotlivce i společnosti a přináší ji užitek.
19

 Ve 

40. letech 20. století se médii z hlediska funkcionalistického pohledu na společnost 

zabýval Harold Lasswell, který určil jako hlavní funkce komunikace informování 

(získávání a předávání poznatků o prostředí), korelaci (socializace, podpora ustaveným 

autoritám a normám) a kontinuitu (podpora převládajících kulturních vzorců, ale také 

objevování nových subkultur a nových směrů ve vývoji kultury).
20

 C. R. Wright přidal 

v roce 1960 funkci zábavní, jež mimo jiné přenáší část sdílené kultury a poskytuje 

relaxaci.
21

 Denis McQuail doplnil funkci získávací (mobilizační), neboť mediální 

komunikaci lze využít pro potřeby politické i komerční propagandy.
22

 

Sporný je fakt, že určení funkce médií je podmíněno existencí uznané, obecně 

akceptované představy o správném uspořádání společnosti. Je zjevné, že co se v jednom 

pojetí společnosti jeví jako pozitivní, může se v jiném vnímat negativně.
23

 Zároveň se 

jednotlivé funkce navzájem překrývají a tentýž obsah může sloužit různým funkcím.
24

 

Jednotlivé teoretické přístupy se dívají na vztah mezi médii a společností z různých úhlů 

pohledu. Existují kontrasty mezi kritickým a pozitivním pohledem na vývoj rolí medií. 

Podle McQuaila můžeme „média vnímat jako jev závislý na společnosti, který zrcadlí 

její obrysy, nebo jako jev, který společnost formuje a dává ji do pohybu“. Do těchto 

úvah je také třeba zahrnout teorie vztahující se ke kultuře.
25

 

Shrneme-li výše zmíněné teze, které se zabývají rolí médií ve společnosti, můžeme 

zopakovat, že média jsou významnými společenskými institucemi, které se podílejí na 

společenské integraci, na zajišťování komunikace ve veřejné sféře, přispívají k rozvoji, 

ustavování a proměnám kultury, tedy sdílených významů, hodnot a výkladů světa. Na 

                                                 
19

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 

109. ISBN 978-80-7367-574-5. 
20

 LASSWELL, HD. The structure and function of communication in society. In: BRYSON, L; BRYSON, L. The 

communication of ideas. Oxford, England : Harper, 1949. s. 37-51. 
21

 WRIGHT, Charles. Functional Analysis and Mass Communication. The Public Opinion Quarterly [online]. 

1960, č. 4, s. 609 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2746529. 
22

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 

110. ISBN 978-80-7367-574-5. 
23

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 44. ISBN 978-80-

7367-287-4. 
24

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 

111. ISBN 978-80-7367-574-5. 
25

 Tamtéž, s. 121. 
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mediální komunikaci je možné nahlížet jako na přenos sdělení, ale také jako na zdroj, 

který potvrzuje platnost dané ideologie.
26

 

1.1.2. Mediální produkt a jeho obsah 

Předmětem této práce je výzkum projevu mediální komunikace tedy mediálních 

produktů, konkrétně jednotlivých tištěných článků, které jsou součástí konkrétního 

média a jsou médii nabízena publiku. 

Mediální produkty je možné charakterizovat z hlediska jejich obsahu, významu a 

předpokládané interpretace. Mediální produkt má nějaký smyslově rozlišitelný obsah, 

který je přístupný popisu a zkoumání. Obsahy jsou složeny z prvků, které bývají 

hierarchicky uspořádané a jejich prezentace a uspořádání se opakuje.
27

 Kategorii obsahu 

lze popsat také výkladem Shoemakerové a Reeseho jako „úplný kvantitativní a 

kvalitativní rejstřík verbálních i vizuálních informací distribuovaných masovými médii, 

jinými slovy všechno, co se v nich objevuje.“
28

 Tento popis odkazuje ke kvantitativní i 

kvalitativní analýze obsahu. Kvalitativní analýza vyhodnocuje charakteristiky a 

významy sdělení, kdežto kvantitativní analýza se zabývá prvky mediálního obsahu, 

které je možné změřit, jako například délku či počet novinových zpráv o daném tématu. 

Pro svou práci jsem zvolila metodu kvantitativní obsahové analýzy a jejímu výkladu se 

věnuji ve výzkumné části práce. 

„Mediální produkty se nepochybně podílejí na formování prostředí, v němž se lidé 

pohybují, nabízejí řadu podnětů k úvahám, rozšiřují hranice poznání za bezprostřední 

okolí, jsou aktivní součástí kultury, do níž člověk patří.“
29

 Jinými slovy mají mediální 

obsahy účinky na jednotlivce či společnost a proto je jejich studium významným 

zdrojem poznání společnosti. Zároveň má společnost na obsahy mediálních produktů 

řadu nároků: některé souvisejí se vztahem obsahů ke skutečnosti – jako je objektivita, 

vyváženost, nepředpojatost, věrohodnost – jiné souvisejí s předpokládanými vlivy 

                                                 
26

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 52 ISBN 978-80-

7367-287-4. 
27

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 261. 

ISBN 978-80-262-0743-6. 
28

 SHOEMAKER,  
Pamela a Stephen REESE. Mediating the message: theories of influences on mass media content [online]. 
2nd ed. White Plains, N.Y.: Longman, c1996, s. 4. ISBN 0801312515. [cit. 3.4.2018]. Dostupné z: 
https://chinhnghia.com/mediating-the-message.pdf. 
29

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 118. ISBN 978-80-

7367-287-4. 
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určitých obsahů na jedince či na společnost.
30

 Základní otázkou studia mediálních 

obsahů je tedy jaký vztah mají ke skutečnosti (realitě). Zda jsou media zrcadlem, které 

vnější realitu odráží, nebo jsou svébytným tvůrcem, který ji teprve dává vzniknout?
31

 

Média nabízejí relativně ucelenou představu o světě, hodnotách a představách, vytvářejí 

obraz mimomediální reality, kterou můžeme popsat jako realitu primární. Z tohoto 

pohledu je mediální obsah odpovídajícím obrazem primární reality.
32

 Vystupuje nám 

zde na mysl otázka, nakolik je mediální obraz primární reality zkreslující a nakolik toto 

zkreslení ovlivňuje či formuje představu lidí o světě, v němž žijí. 

Vztah mezi mediální produkcí a realitou však nemusí být takto mechanicky přímočarý. 

Při popisu obsahu mediálních produktů stojí na jedné straně skutečnost mediální (to, co 

se objevuje v médiích), na druhé straně skutečnost sociální (představy o světě jedince 

zakotveného v určité společnosti). Obě tyto skutečnosti jsou neustále vytvářené, 

potvrzované a opravované společenskou praxí, jsou podmíněny kulturně a historicky, 

jsou to sociálně určené konstrukce reality. Vznikají tím, jak se do příslušných sdělení 

promítají abstraktní hodnoty, postoje a soudy a tvoří zkušenost, s jejíž pomocí člověk 

vnímá svět. Tyto dvě skutečnosti se navzájem ovlivňují. Proto také vzniká dojem, že 

určitá část mediální produkce (zpravodajství) je výpovědí o mimomediálním světě a že 

tento svět nějakým způsobem reprezentuje.
 33

 

1.1.2.1. Pojem reprezentace 

Pojem reprezentace je užíván v řadě oborů a kontextech, v nichž se vyskytuje s odlišnou 

významovou náplní. Jde o pojem výrazně konceptuální, abstraktní, ale zároveň 

přenositelný, s jeho pomocí lze uvažovat obecně o kultuře nebo zkoumat jednotlivé dílčí 

„obrazy“ čehosi „reálného“, může být tedy relevantní pro veškeré typy děl, v nichž je 

generován symbolický, „uměle“ vytvořený význam.
34

 Pojem reprezentace se objevil již 

                                                 
30

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost.Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 148-49. ISBN 978-

80-7367-287-4. 
31

 SEDLÁKOVÁ, Renata. Mediální konstrukce reality – reprezentace druhých. In. FORET, Martin, Marek 

LAPČÍK a Petr ORSÁG. Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2008. s. 146. ISBN 978-80-244-2023-3. 
32

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 265. 

ISBN 978-80-262-0743-6. 
33

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 269. 

ISBN 978-80-262-0743-6., JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost.Vyd. 2. Praha: Portál, 

2007, s. 140. ISBN 978-80-7367-287-4. 
34

 BÍLEK, Petr, A. Reprezentace: Metafora, pojem či koncept? In. VEBEROVÁ, Veronika a David SKALICKÝ, 

ed. Jazyky reprezentace. Praha: Akrop11111olis, 2014, s. 11. ISBN 978-80-87481-67-7. 
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v antice, kdy jej Římané používali ve významu „zpřítomnění nebo ztělesnění nějaké 

abstraktní ideje její materiální náhražkou“.
35

 Významová hladina slova reprezentace 

v průběhu staletí kolísala. Například začalo být užíváno v kontextu veřejného života 

jako termín vystihující „akt zastoupení většího počtu osob menším počtem jejich 

představitelů“.
36

 

Pojetí reprezentace je spojováno s pojmy mimesis a reference, které odkazují k pojmům 

význam, znak, obraz, subjekt, realita atd. Mimesis odkazovalo k zrcadlení, odrazu či 

nápodobě tedy dle eseje Petra Bílka k představám „založených na paralelismu výchozí 

entity aktuálního světa a jejího ztvárněného obrazu“. Koncepce mimesis eliminovala 

roli subjektu, který obraz vytváří. Analytická filozofie do tohoto výkladu vnesla koncept 

reference a s ním pojmy podobnost, analogie.
37

 

1.1.2.2. Reprezentace reality a její teorie 

Počátkem 20. století se pojetí výrazu reprezentace chopila lingvistika a sémiotika a 

navrátila mu význam ve smyslu zastupování abstraktního jevu konkrétním. Ustálilo se 

spojení „reprezentace reality“.
38

 Reprezentace, odehrávající se prostřednictvím systému 

reprezentace, například systému jazyka (jakýkoli systém znaků, symbolů a kódů), je 

základní součástí procesu produkování významu.
39

 Lidé prožívají svět pomocí znaků a 

kódů, které nesou určité významy a které lidem dovolují vykládat si svět, tak aby pro ně 

byl pochopitelný. Významy jsou kulturně a společensky zakotvenými výklady světa, 

některé z nich lze chápat jako možný popis světa, jsou považovány za přijatelné, 

dokonce přirozené výklady světa – za jeho reprezentace.
40

 Význam však není jednou 

pro vždy připsán, je dočasný, proto je možné zkoumat reprezentace ve vztahu 

k aktuálním konkrétním formám, které si význam osvojuje.
41

 

                                                 
35

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 212. ISBN 80-7178-926-7. 
36

 Tamtéž, 212. 
37

 BÍLEK, Petr, A. Reprezentace: Metafora, pojem či koncept? In. VEBEROVÁ, Veronika a David SKALICKÝ, 

ed. Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2014, s. 12-13. ISBN 978-80-87481-67-7. 
38

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 212. ISBN 80-7178-926-7. 
39

 HALL, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying practises [online]. London: Sage, 

1997, s. 15. [cit. 4.4.2018] Dostupné z: 

https://fotografiaeteoria.files.wordpress.com/2015/05/the_work_of_representation__stuart_hall.pdf. 
40

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost.Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 140. ISBN 978-80-

7367-287-4. 
41

 HALL, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying practises [online]. London: Sage, 

1997, s. 10. [cit. 4.4.2018] Dostupné z: 

https://fotografiaeteoria.files.wordpress.com/2015/05/the_work_of_representation__stuart_hall.pdf. 
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Podle Stuart Halla jsou reprezentace základním elementem, který se podílí na vytváření 

a reprodukování kultury.
42

 Hall ve své studii Representation. Cultural Representations 

and Sygnifying Practices rozlišuje tři teorie, které vysvětlují, jak fungují reprezentace 

reality prostřednictvím jazyka a odkud přicházejí významy – teorii reflexivní neboli 

mimetickou, teorii intencionální a teorii konstruktivistickou.
43

 

Reflexivní teorie počítá s předem existující realitou, předpokládá, že významy jsou 

uloženy ve věcech samých. Znakový systém (jazyk) tento význam neprodukuje, ale 

pouze odráží na principu zrcadla. Intencionální teorie vychází z opačného předpokladu, 

tedy že význam není vnitřně obsažen uvnitř věcí, souvisí se záměrem mluvčího. Slova 

podle této teorie znamenají to, co si přeje zprostředkující činitel. Úspěch komunikace 

pak závisí na jeho rétorických schopnostech a schopnosti zabudovat svůj záměr do 

sdělení.
44

 Tato teorie je základem analýzy propagandy, ideologie, manipulace.
45

 

Konstruktivistická teorie vychází z předpokladu, že nezprostředkovaný přístup ke 

skutečnosti není možný, neboť realita je organizována kódem. Významy jsou součástí 

lidí, kteří je do věcí až sekundárně a dočasně vkládají pomocí znakových systémů.
 46

  

Vytváření a rozšiřování významu však neprobíhá pouze v sociálních interakcích 

jednotlivých členů kultury, jak bylo popsáno výše, ale významnou měrou se na ní 

podílejí media. Winfried Schulz se ve své stati Masová média a realita: 

„Ptolemaiovské“ a „Koperníkovské“ pojetí zabývá rozdílem mezi reflexivní a 

konstruktivistickou teorií médií a jejich přístupem ke vztahu mezi mediální produkcí a 

realitou.
47

 

Ptolemaiovské pojetí odpovídá reflexivní teorii – uvažuje o médiích jako o silných 

činitelích, kteří ovlivňují své příjemce v zájmu toho, kdo je ovládá. Média mají 

potenciál kontrolovat a manipulovat, avšak společnost od nich očekává, že budou 

zprostředkovatelem a jimi předkládané obrazy co nejvěrnějším obrazem reality. Pokud 

                                                 
42

 HALL, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying practises [online]. London: Sage, 

1997, s. 1. [cit. 4.4.2018] Dostupné z: 

https://fotografiaeteoria.files.wordpress.com/2015/05/the_work_of_representation__stuart_hall.pdf. 
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by tomu tak nebylo, hrozilo-by vytváření nesprávného vědomí, neboť příjemci médií si 

v socializaci osvojují podobu mediální reality, podle níž se orientují.
48

 

Koperníkovské pojetí nestaví média a společnost do protikladu. Média jako součást 

společnosti jsou nástrojem aktivně se podílejícím na procesu vytváření skutečnosti. 

V tomto pojetí realita neexistuje předem, ale je výsledkem mediálního zpracovávání a 

interpretování událostí sociálního světa.
49

 Mediální realita má dva zdroje, z jejichž 

interakce vychází. Jedním jsou události, které se ve světě odehrávají, druhým zdrojem 

jsou schémata a pravidla zpracování událostí v mediálním systému. Právě zpravodajský 

diskurs je důležitým činitelem, který se na vytváření reality podílí.
50

 V interakci s médii 

příjemci sdělení přibližují své vidění reality obrazům, jež jsou nabízeny v mediálních 

sděleních.
 51

 

Tyto dva protikladné přístupy lze aplikovat také k charakteristice pojmu reprezentace 

v kontextu mediálních studií.
52

 První užívá označení „reprezentovat“ ve smyslu 

zastupovat (mediální obrazy zastupují nějakou událost či osobu), média tedy zachycují a 

odrážejí realitu. Při zkoumání mediálních obsahů klade toto pojetí důraz na sledování 

rozdílu mezi skutečností a její mediální reprezentací. V druhém přístupu znamená 

pojem „reprezentovat“ něco prezentovat, opakovaně zobrazovat. V tomto kontextu 

mluvíme o re-prezentaci světa, kdy je realita vytvářena v rámci daného mediálního 
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sdělení. I když se takové sdělení může zdát realistickým, vždy jde o konstrukci vzniklou 

na základě rozhodnutí, co zaznamenat a jak materiál zpracovat.
53

  

Konstruktivistická teorie se stala základem postmoderní diskuze o vztahu masových 

médií a jejich schopnosti zobrazovat skutečnost.
54

 Tento přístup vychází z teorie 

sociálního konstruktivismus, u jehož zrodu stála zejména Bergerova a Luckmannova 

kniha The Social Construction of Reality (1967),
55

 společnost je v této teorii definována 

jako neustále přetvářená a reprodukovaná struktura, jež jde zpochybnit a změnit. Lidé 

produkují svůj sociální svět a přitom okamžitě zapomínají, že se jedná o jejich vlastní 

konstrukt a chovají se k němu jako k objektivní realitě.
56

 Konstruovaná realita je 

určitým výkladem společnosti a nese hodnoty, které v dané společnosti dominují, k této 

konstruované realitě se pak příslušníci společnosti odkazují jako k platné. Schulz ve 

stati Konstrukce reality ve zpravodajství demonstroval, jak se mediální obrazy mohou 

stát reálnými, neboť svět vytvářený médii se stává pro příjemce faktickou realitou, 

k jejíž velké části nemá jiný přístup, zprávy tudíž považuje za „zaručené svědectví o 

skutečném“.
57

 Na tento rys jednání upozornil v roce 1927 americký sociolog W. I. 

Thomas ve svém výroku, „že je-li nějaká situace lidmi definovaná jako reálná, pak ve 

svých důsledcích je opravdu reálná, protože důležitější než objektivní stav světa je 

způsob, jak jej lidé vnímají a interpretují“.
58

 

Média pak lze chápat jako činitele, které se na konstituování sociální konstrukce reality 

podílí a jsou schopné definovat společensky platné významy a ovlivňovat publikum 

nastolováním témat
59

 či „kultivováním“
60

 postojů ke skutečnosti. 
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Předpoklad, že média více či méně odrážejí realitu, je však obsahem kritiky. McQuail 

píše, „že bychom neměli od mediálního obsahu běžně očekávat „odražení“ reality 

statisticky reprezentativním způsobem.“
61

 Je nepravděpodobné, že zpravodajství bude 

odrážet „průměrnou“ realitu, naopak je záhodno očekávat, že dominantní společenské a 

ekonomické hodnoty budou mediálním obsahem zdůrazňovány. „Média skutečně 

odrážejí společenskou realitu nerovnosti. Podstatou stížnosti je ve skutečnosti to, že 

média svým jednáním tento stav posilují.“
62

 Zkreslení skutečností v mediálním sdělení 

je podmíněno orientací masových médií na zájmy svých publik tedy jako „konzumentů“ 

informací a zábavy. 

1.1.2.3. Stereotypní reprezentace 

Pro všechny reprezentace sociální skutečnosti (tedy i pro mediovaná sdělení) platí, že 

jsou součástí dané společnosti a kultury a mohou vyjadřovat určité hodnoty. Hodnoty, 

které jsou spojené s pocitem stability a obecné platnosti, se označují jako stereotypy. „V 

tradici kognitivní psychologie se stereotypizací rozumí další vývoj poznávacího procesu 

třídění událostí, předmětů a jevů a zkušeností a jejich zařazování do zobecňujících 

kategorií.“
63

  

Stereotypem se tedy rozumí sociální klasifikace určitých skupin a jejich reprezentace 

pomocí zjednodušených, neověřitelných, zobecňujících znaků, jež explicitně či 

implicitně představují soubor hodnot, soudů a předpokladů týkajících se chování skupin, 

jejich vlastností, minulosti a vývoje.
64

 Jedná se tedy o vykonstruované kategorie, jež 

jsou součástí sociální konstrukce reality, které jsou schopny uspořádat realitu a vytvářet 

svět, kterému rozumíme.  

Richard Dyer definuje jednu z vlastností stereotypu jako „projektování hodnot „naší 

společnosti“ na okolní svět“.
65

 V tomto smyslu můžeme stereotypy chápat jako zdroj 
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předsudků a odsudků, jenž přispívá k udržování uspořádání společnosti a mocenských 

vztahů – tedy reprezentuje mocenské vztahy a konflikty, které jsou za nimi skryty.
66

 

Pokud nám prvotní zkušenost s určitými skupinami či oblastmi zprostředkovávají média 

a my tyto poznatky považujeme za „skutečnost“, dochází za podpory médií ke 

stereotypizaci a vzniku stereotypů. Média jako významný nositel kulturních a 

společenských hodnot současného uspořádání společnosti do jisté míry určují, jak mají 

ony kategorie, do kterých třídíme skupiny, předměty, zkušenosti či jevy vnějšího světa, 

vypadat a tím mají rozhodující vliv na vznik, šíření a posilování stereotypů. Mediovaná 

sdělení mají tendenci k opakování celé řady prvků. Důsledky opakování nabízených 

obsahů se projevují především v oblasti kognitivní, tj. v utváření obecného povědomí o 

jevech, k nimž se příslušné obsahy vztahují, protože opakování může vést k tomu, že 

opakovaný obsah publikum akceptuje a uvěří mu jako platné výpovědi o skutečnosti. To 

má závažné důsledky pro vztah publika k realitě a pro postavení médií ve společnosti. 

Opakování se týká, jak výběru témat, tak způsobu jejich zpracování.
67

 

Spojením konceptu stereotypu s médii a jejich obsahy se zabýval americký novinář a 

filozof Walter Lippmann. Ten ve své knize Public Opinion (Veřejné mínění) z roku 

1922 rozlišuje mezi „okolním světem“ (reálně existujícím světem) a „pseudosvětem“ 

(subjektivní percepcí světa). Stereotypy podle Lippmanna mohou určovat, jaké 

očekávání ohledně chování či postojů určití lidé spojují s tím, jak se určité skupiny 

budou chovat.
68

 „Stereotypy jsou uspořádaným, více či méně konzistentním obrazem 

světa, kterému jsme přizpůsobili naše zvyklosti, preference, schopnosti, pohodlí a 

naděje. Nemusí být dokonalým obrazem, ale je to obraz světa, na nějž jsme se 

adaptovali.“
69

  

Stereotypy, jako nedílnou součást sociální konstrukce reality, nelze zcela odmítnout. 

Tyto jevy mohou pomáhat uspořádání reality a jejímu snadnějšímu pochopení a rovněž 

přenášet některé typy poznání.
70
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1.1.3. Shrnutí 

Sumarizováním výše uvedeného můžeme říci, že média přispívají ke vzniku 

různorodých společenských interakcí. Pro většinu dnešní společnosti jsou zásadním 

zdrojem zkušeností, poznatků a prožitků čerpaných z okolního světa. Zvláště 

v případech, kdy příjemce nemůže vycházet z vlastní zkušenosti či nemá jiný 

informační zdroj, se média stávají tvůrcem světa, ve kterém příslušníci společnosti žijí. 

Mediální sdělení, do nichž se promítají kulturně a sociálně podmíněné hodnoty, postoje 

a názory, vytváří významy, jež jsou možnými reprezentacemi světa – reality. Významy, 

jež reprezentují hodnoty vytvořené kategorizováním jevu na základě zjednodušených 

znaků, přináší do společnosti stereotypy. Médii definovaná podoba sociální reality má 

tendenci stávat se pro své příjemce tou „pravou“ realitou, neboť médii zprostředkované 

obrazy jsou chápány jako co nejvěrnější obraz reality.  

Ačkoli je pojem mediální obraz v teorii masové komunikace hojně používán, neexistuje 

jeho přímá definice. Můžeme jej klasifikovat jako zachycení či odraz reality: mediální 

sdělení nabízejí mediální obrazy – tyto obrazy identifikují a vykládají reprezentace a 

stereotypy,
71

 jsou zástupnými prezentacemi nějakého jevu, události, či osoby.
72

 

Mediální obraz můžeme získat pomocí mediální analýzy, během níž je zpracován 

veškerý mediální obsah, jenž byl o daném tématu, kauze, situaci či osobě uveřejněn 

prostřednictvím (vybraných) médií. Vzhledem ke schematičnosti zpracování událostí 

v mediálním systému může být předložený obraz skreslen celou řadou faktorů, které 

působí na mediální produkci. Mediální obraz se pak skládá z takových ukazatelů, které 

si výzkumník na počátku výzkumu definuje, například počet a rozsah příspěvků, 

umístění a typ příspěvků, tematické zaměření, jejich vyznění apod. 
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1.2. Současná architektura a její postavení ve společnosti 

Tato část práce se zabývá pojmem architektura, tak jak jej v širokém množství přístupů 

charakterizují architekti, teoretici architektury, historikové nebo sociologové. Práce se 

dále věnuje pojmu současná architektura, jejímu postavení ve společnosti a tématům, 

kterými se toto odvětví zabývá. Pro formulaci architektonické problematiky vycházím 

především z publikací, které shromažďují statě autorů z různých oborů, které se věnují 

současné architektuře. Je to především sborník textů editovaný teoretikem Petrem 

Kratochvílem, který se zabývá interpretací architektury
73

 a také Kratochvílova kniha 

Současná česká architektura,
74

 která se však zabývá rovněž globálními aspekty dané 

problematiky. Využila jsem rovněž sborníky Texty o architektuře vydávané 

nakladatelstvím Zlatý řez, jež jsou zaměřeny na různou problematiku architektury.
75

 

V literatuře nalezneme nepřeberné množství definic, které se různí podle zdůraznění 

umělecké, technické, filozofické či jiné charakteristiky architektury. Důležité však je se 

na tyto definice ptát, neboť „architektura si může uchovat životaschopnost jedině 

neustálým tázáním po vlastní definici, vynalézáním nových podob sama sebe a 

překonáváním dosaženého.“
76

 

Podle Akademického slovníku cizích slov je architektura: „1. stavitelské umění 

vytvářející funkční prostor staveb, podle ideových představ architekta a prostřednictvím 

dobrých technických konstruktivních možností 2. umělecké a technické řešení stavby 

něčeho n. vůbec uspořádaná skladba něj. celku, architektonika 2:a. budovy; - 

myšlenková a. díla; bot. a. rostlin stavba těla s ohledem na její celkový vzhled a pevnost 

3. stavitelské dílo, díla.“
77

 

Objasnění významu slova architektura, zvláště pro současnou dobu, nám komplikuje 

fakt, že jen malá část vystavěného prostředí je předmětem práce architekta.
78
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Architektura je součást rozsáhlé oblasti stavění. Historik architektury Adrian Forthy 

píše, že „zatímco všechny objekty spojené se zemí jsou stavbami, jen některé z nich jsou 

architekturou.“
79

 Tuto tezi můžeme doplnit myšlenkami architekta Bernarda Tschumi, 

který píše, že tím, co odlišuje architekturu od stavitelství, je koncept. Uvažuje o 

budovách jako prostorech pro události.
80

 Podobně architekt Ignasi de Solá-Morales 

uvádí, že je třeba „učinit z architektury zvláštní událost, specifickou pro každý případ a 

místo.“
81

 

Také z tohoto důvodu jsou pro potřeby této práce v  mediálním obsahu vyhledány 

články, které definují stavební činnost jako architekturu. Jinými slovy – zajímá nás, 

jaký mediální obsah se pod pojmem architektura skrývá. 

Architektura je kulturní výtvor, který vzniká v určitém, politickém, ekonomickém, 

sociálním a environmentálním kontextu. Je to komunikativní médium slučující 

symbolický, mytologický, socio-politický a někdy i historický obsah, který se s tokem 

dějin a kulturou proměňuje. Tento obsah člověk čte díky dekódování jazyka a následně 

konstruuje významy jejího sdělení.
82

 

Architektura umožňuje smyslové a intelektuální zážitky, ovlivňuje naše individuální 

životy, stejně jako stav společnosti, nejen svým fyzicky realizovaným rámcem, ale i 

sdělením v teoretické rovině.
83

 

Historik a teoretik architektury Christian Norberg-Schulz popisuje architekturu jako 

prostředek, který člověku poskytuje „existenciální oporu“ – pomáhá orientovat se v 

prostředí a identifikovat se s ním. Architektura konkretizuje a reprezentuje životní 

situace.
84

  

Architekturu řadíme mezi umělecké obory, jejím cílem je také estetické působení, které 

je však mnohými současnými autory zpochybňováno. Architektonickou tvorbu bychom 
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podle teoretika architektury Kennetha Framptona měli mnohem spíše pokládat za 

řemeslo, a to takové, které je – v celkovém rozsahu své působnosti – „zasvěceno 

významotvornému formování lidského prostředí“. V tomto smyslu je podle Framptona 

„architektonické dílo stejně tak prezencí a ztělesněním společenských hodnot v prostoru 

jako abstraktní a symbolickou reprezentací.“
85

 V protikladu k estetickému přístupu 

formuluje teoretik Karsten Harris jako smysl architektury její etickou funkci, jež se 

vztahuje k „étosu“, společnému duchu doby a společenství, který by architektura měla 

pomáhat artikulovat.
86

  

Ačkoli by se mohlo zdát, že samotné poslání a smysl architektury nemůže být 

zpochybněn, neboť utváří naše obydlí, domy, města, svět, ve kterém žijeme, její 

postavení v současném světě není zcela jasné a pevné. V současné teorii zaznívá 

směrem k současné architektuře řada kritických názorů.
87

 

Architektura jako tvůrčí disciplína zůstává pouze menšinovým žánrem v záplavě 

banální produkce. Může podléhat sklonům k výlučnosti, zdůrazňování spektakulárnosti 

a originality a rezignovat na úlohu kultivovat náš každodenní svět. Architektura 

v současné době je velmi pluralitní a využívá nejrůznější technické prostředky. Tato 

pluralita však také odráží vnitřní rozrůzněnost současné společnosti.
88

 

Podle Harriese současná architektura ztratila svůj vztah k člověku. „Architektura už 

nějakou dobu neví, jakou cestou se dát“.
89

 V kultuře společnosti masové spotřeby se 

architektura žene za „zajímavostmi“
90

 a selhává při tlumočení platného způsobu života 

pro naši dobu, tak jak činily „velké styly minulosti.“
91

 Zároveň společnost pochybuje 
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ohledně toho, jak má žít, kde je její místo a jak mají architekti napomoci toto místo 

utvářet.
92

 

Také další autoři zdůrazňují humanistickou roli architektury. Finský architekt Juhani 

Pallasmaa ve stati Šest témat pro příští milénium kritizuje absenci humanistické role: 

„Architektura selhává v základní úloze zprostředkovávat mezi světem a námi samými a 

poskytovat horizont porozumění naší existenciální situaci“.
93

 Namísto toho, se 

architektura odvrací od společenské reality a vztahuje se jen sama k sobě.
94

 Aby 

architektura opět získala lidské poslání a opětovně společnost zasadila do kontinua času 

a individuality místa, navrhuje Pallasmay šest témat, kterými lze posílit pozici 

architektury: 1. Pomalost, 2. Plasticita, 3. Smyslovost, 4. Autentičnost, 5. Idealizace, 6. 

Ticho.
95

 

Podle architekty Pavly Melkové je potřeba se soustředit na humanizaci prostředí, jak 

v rovině vytváření, tak v rovině užívání tohoto prostředí. Nedostatečné naplnění 

humanistické role stojí v jádru řady problémů současné architektury, jež je ovlivněna 

ekonomickou krizí, ekologickým ohrožením a ztrátou hodnot společnosti.
96

 

Doplnit můžeme tezi Karstena Harrise, že „problémy architektury nelze odloučit od 

problému společenství“.
97

 Úkolem architektury do budoucích dní je tedy plnění role 

tvůrce prostředí pro život člověka, což je jeden z předpokladů kvality života 

společnosti“.
98

 

1.2.1. Problematika a témata současné architektury 

Jak charakterizovat současnou architekturu? Reflexe současné architektury musí podle 

Petra Kratochvíla vyhledat příklady pozitivní praxe, ale přitom neopomenout celkový 

stav oboru. Debata, kterou spolu navzájem vedou architekti, klienti, kritici i široká 
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veřejnost spoluformuje společné klima, v němž se nová architektura rodí, má vliv na její 

aktuální podobu.
99

 

Charakter současné architektury se neustále proměňuje, od aktuálního dění nemáme 

odstup. Historicky užívané stylové kategorie v současné době prakticky ztratily význam. 

Onou prvotní interpretací je to, co o sobě říká stavba sama.
100

 Interpretace skutečnosti 

prostřednictvím architektonického díla znamená pochopit povahu účelů, prostředků, i 

podmínek stavění a jejich vzájemné vazby, které můžeme uplatnit také při snaze o 

pochopení světa jako celku.
101

 Výklad současnosti lze strukturovat otázkami, které 

považujeme pro naši dobu za podstatné. Podle Kratochvíla je třeba se ptát na klíčová 

témata, v nichž se ukazuje, jaký svět to vlastně stavíme.
102

 

Architektura v 21. století se musí potýkat s řadou témat a problémů, která jsou 

ovlivněna ekonomickými, sociálními a technologickými transformacemi společnosti. 

Rozvoj informačních technologií proměnil proces navrhování i stavění. V průběhu 90. 

let se stal počítač samozřejmým nástrojem architektů. Další rovinu představuje vstup 

digitálních technologií přímo do vystavěného prostředí.
103

 Rozvoj informačních 

technologií jde ruku v ruce s procesem globalizace, který má široké souvislosti a 

různorodé důsledky, ačkoli jsou jeho primární projevy ekonomické, má dalekosáhlé 

důsledky kulturní a společenské, mj. ovlivňuje podobu současného města a hmotného 

prostředí.
104

  Architektka Keller Easterling říká, že to, co byla tradičně architektura, se 

v globalizovaném světě stává „infrastrukturní technologií“. Městské čtvrti stavěné 

developery jsou partie opakovatelných produktů. Architektura může v tomto prostředí 

uplatňovat svou moc jako „aktivní forma“, tedy jako prostorová intervence, vytvářející 

proměnlivé podmínky.
105

 Současná města upustila od (utopistických) urbanistických 

teorií 20. století, a jsou formována v důsledku rostoucích investic soukromých investorů 

a oslabující role městských samospráv náhodně a fragmentárně úměrně zájmu a vlivu 
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každého developera či investora.
106

 V Praze existuje několik příkladů nových částí 

města, kde vedle sebe koexistuje řada kvalitních budov, avšak společně netvoří „krásné 

a obytné město“.
107

 Celosvětová ekonomická krize v letech 2008-2015 zpomalila tento 

trend a obrátila zájem odborníků i veřejnosti od kvality stavby či místa ke kvalitě města 

jako celku a kvalitě života v něm. Důležitými ukazateli se staly hodnoty směřující ke 

společenské integraci, správě veřejného prostoru a udržitelnému rozvoji.
108

 

Z těchto ukazatelů teoretikové formulují také klíčová témata, kterými se (nebo by se 

měla) současná architektura zabývat. 

Veřejná a soukromá sféra, veřejný prostor 

Architektura sama je veřejné umění, i přesto, že zajišťuje soukromé potřeby, vstupuje 

svou vnější podobou do veřejného prostoru.
109

 Stav veřejného prostoru dnes patří ke 

klíčovým tématům architektonické diskuze i k důležitým motivům městských politik a 

plánů. Ačkoli je veřejný prostor součástí lidských sídel od nepaměti, právě jeho 

novodobá nesamozřejmost, zpochybnění, rozklad jeho fyzické formy i tradiční funkce a 

opětovné hledání jeho nových forem i nové náplně, zapříčiňují aktuálnost tohoto 

tématu.
110

 Setkávání, kultivace pravidel mezilidských kontaktů, prezentace společných 

hodnot, možnost jejich diskutování, to vše bývaly funkce veřejných prostor, ať už 

zmíníme tržiště nebo velkoměstský bulvár.
111

 I když moderní společnost využívá jiné 

formy integrace a komunikace, potřeba veřejných prostor i nadále zůstává, jen se 

s časem proměnil rejstřík jejich funkcí. 

Sousloví „veřejný prostor“ poukazuje ke dvěma rovinám: k fyzicky definovanému 

prostoru a k životu, který ho naplňuje, tedy k prostoru sociálnímu. Podle sociologa 

Richarda Sennetta je město rodištěm demokracie: „Člověku poskytuje možnost setkávat 
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se s odlišností, s neznámými lidmi, s odlišnými zvyky a nutí ho vypracovávat společné 

strategie vzájemného soužití.“
112

 

Protipólem veřejné sféry je sféra soukromá, reprezentována především stavbami pro 

bydlení. Zároveň však tato soukromá sféra musí udržovat živý kontakt s okolím.
113

 

Téma bydlení je rozmanitá stavební úloha zahrnující stavby od rodinných domů, vil, 

přes bytové domy, sociální bydlení až k bydlení sezónnímu, chatám a chalupám.
114

 

Problematické jsou kolonie rodinných domků v příměstských oblastech mimo 

urbanistické struktury, které jsou příznačné pro celou západní civilizaci.
115

 

Udržitelný rozvoj, zelená architektura 

Další aktuální problematikou je architektura ve vztahu k přírodě, neboli tzv. zelená 

architektura.
116

 

Již v architektuře 20. století se objevují tendence respektující přírodní rámec, ty jsou 

však především humanisticky orientovány.
117

 Problematika vztahu civilizace a přírody 

začala být mezinárodně diskutována v70. letech, kdy byla Římským klubem vydána 

zpráva Meze růstu, jež upozorňovala na rostoucí nároky na energie, materiály, vodu na 

jedné straně a vyčerpatelnost těchto zdrojů na Zemi na straně druhé.
118

 V roce 1987 byla 

publikována zpráva zvláštní komise OSN pro životní prostředí, v níž se poprvé objevil 

termín „udržitelný rozvoj“, ve smyslu rozvoje, který nebude budoucí generace omezovat 

v uspokojení jejich potřeb.
119

 

Ekologické parametry začala hledat také architektura. Existuje řada zavedených termínů 

pro ekologicky citlivou architekturu: pozornost je věnována snižování energetické 

náročnosti budov a alternativním zdrojům energie pro jejich provoz (solární a 

geotermální energie), což souvisí s rozvojem nových technologií a vývojem materiálů, 

které zlepšují ekologické parametry. Zároveň se architekti obrací k obnovitelným 
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zdrojům, přírodním materiálům a ruční řemeslné práci, využívají tradiční zkušenosti, 

jak vhodným umístěním a orientací stavby zajistit přirozené osvětlení, nebo ušetřit 

energie. Tyto aspekty jdou ruku v ruce sepjetí architektury s krajinným rámcem (např. 

zapuštění budovy do terénu, využití zeleně, zelené střechy) a ukazují nové možnosti 

inspirace přírodními formami a strukturami.
120

 

Vztah přítomnosti a historie 

Téma vztahu nové architektury a historické architektury, potažmo nového využití 

starých budov je v Evropě s jejím historickým dědictvím a kulturním kapitálem, jehož 

součástí je pojem hodnoty stáří a na ní založený koncept památkové péče, už nyní široce 

diskutovaným tématem.
121

 Otázky související s památkovou ochranou na jedné straně a 

stavebním pokrokem na straně druhé vyvolávají mnohdy mezi zastánci té či oné strany 

ostré spory. Extrémní stanoviska přinášejí teze o ukončenosti některých historických 

částí a tedy odmítnutí nové architektury jakkoli zasahovat do starších částí města, nebo 

naopak o nezbytnosti proměny minulé architektury za tu současnou.
122

 

Tato oblast konfrontace přítomnosti a historie zahrnuje řadu architektonických úloh a 

umožňuje rozličné vstupy současného architekta do historické struktury a přinesení 

nové vrstvy. Jedná se o novostavby nebo dostavby starších budov, rekonstrukce či 

adaptace historických budov pro nové funkce – především fond industriálních staveb 

nabízí současné době mnohé možnosti.
123

 

Technika, konstrukce, materiály 

Architekturu můžeme charakterizovat také skrze její technické, konstrukční a 

materiálové vlastnosti a jejich nových možností. Rozvoj techniky a vznik nových 

technologií a materiálů byl vždy pohonem pro nové možnosti v architektuře. Míra 

důrazu na technicistní složku architektury se během 20. století proměňovala, 21. století 

přineslo do této oblasti především digitální technologie.
124

 V architektuře dnes lze stěží 

                                                                                                                                               
119

 Zpráva Brundtland Commission vyšla v češtině pod názvem: Naše společná budoucnost: světová 
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hovořit o určitém dominantním koncepčním nebo estetickém názoru, natož o stylové 

jednotě. Nejsoučasnější architekturu charakterizuje svoboda v hledání tvaru a 

výrazových prostředků.
125

 Existují však přístupy, kdy hraje technicko-konstrukční 

složka zásadní roli pro charakter domu, které akcentují celkový koncept, formu domu, 

jeho konstrukční a materiálové složky, hmotovou a prostorovou skladbu, logiku místa a 

jeho terénní konfigurace.
126

 Může jít o technické exhibice, konstrukční úlohy nebo 

hledání neobvyklého tvaru. Spíše než výběr použitých materiálů je důležité, jakým 

způsobem s nimi architekt pracuje – symptomatický je důraz na detail, zpracování 

materiálů a jejich povrchů, pojetí stavby jako designového výrobku.
127

 

1.2.2. Současná česká architektura a její témata 

Jaké je postavení české architektury ve společnosti? Jakými tématy se architektura 

zabývá? Jsou tato témata reflektována tiskem? Abychom na tyto otázky mohli 

odpovědět, musíme si charakterizovat současnou českou architekturu, její témata a 

problémy.  

Informace o současné české architektuře jsem čerpala především z knihy Prostor a 

místo: Architektonická tvorba na území České republiky 1989 – 2014
128

 od Jany Tiché, 

dále knihou od Petra Kratochvíla Současná česká architektura a její témata
129

 a také 

z ročenek České architektury od vydavatelství Prostor.
130

 Pro potřeby této práce byla 

současná česká architektura vymezena obdobím vzniku mezi 90. léty 20. století a rokem 

2016, který je také hraničním rokem části výzkumné. Pojem „česká architektura“ 

vymezuje publikace od Jany Tiché teritoriálně, tedy jako architekturu vzniklou na území 

České republiky, rovněž jsou do tématu zahrnuty také stavby na území ČR, jejichž 

autoři jsou ze zahraničí.
131

 Tyto realizace budou taktéž zahrnuty do výzkumu.  
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Na základě literatury můžeme hovořit o hlavních tendencích a tématech české 

architektury a také zhodnotit, zda jsou obdobná jako ta, jež zdůrazňují zahraniční autoři. 

Problematika celého oboru je velmi rozsáhlá, komplikovaná a v řadě ohledů se mohou 

různá témata překrývat. Z toho důvodu jsou vybrána a charakterizována témata zásadní 

(pro společnost). „Skutečně živá a zajímavá architektura obvykle obsahuje více různých 

aspektů a jejich viditelnost záleží na úhlu pohledu, jaký pro interpretaci zvolíme.“
132

 

Jejich charakteristika a jednotlivé pojmy jsou níže využity při konstruování jednotlivých 

proměnných výzkumu. 

Situace české architektury není tak odlišná od vývoje mezinárodního se všemi nadějemi 

i problémy. Od počátku 90. let 20. století prošla rychlým obdobím vstřebávání 

zahraničních podnětů a adaptace na nové podmínky svobodné společnosti a tržní 

ekonomiky. Jasně se profilovaly výrazné osobnosti (např. Josef Pleskot, Ladislav 

Lábus).
133

 Architektura 90. let se snažila vyrovnat s meziválečným modernismem jako 

ztraceným ideálem,
 134

 charakteristickým tématem byl neomodernismus – střízlivý a 

funkční.
135

 Zájem o každodennost podnítil stavění v lidském měřítku, s ohledem na 

kontext krajiny a místa, jeho urbanistické souvislosti. S tím souvisela obliba přírodních 

materiálů např. dřeva a kamene.
136

 V 90. letech se stavěly spíše administrativní budovy 

(podnikání, banky), bytová výstavba byla zastoupena v produkci mnohem méně.
137

 

Další proud architektonické tvorby charakterizoval geometrický řád, nadčasové formy, 

monumentalita – zástupkyní je Alena Šrámková, připomenout můžeme její Novou 

budovu ČVUT v Praze (2004-2009). Reakcí na racionální architekturu byla tendence, 

která se zabývala skulpturálními formami. Nejvýraznější stavbou tohoto období se stal 

Tančící dům v Praze (1992-1996) od Franka Gehryho ve spolupráci s Vlado 

Milunićem.
138
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Po roce 2000 se témata proměňují: v důsledku většího přísunu zahraničního kapitálu, 

zvyšující se objem investic znamená developerské projekty pro anonymního uživatele, 

ale také dostupnější úvěry na bydlení.
139

 Nástup digitálních technologií proměňuje 

proces navrhování. Lze vysledovat oživený zájem o matérii a smyslové a estetické 

kvality – hlavní roli hrají transparentní fasády, doplněny výraznou grafikou.
140

 Jedním 

z prvních příkladů tvůrčího využití grafického motivu na plošné fasádě je budova Zlatý 

Anděl v Praze od francouzského architekta Jeana Nouvela (1996-2000). Tento přístup 

v architektuře redukuje tvarosloví na minimum, aby maximálně vynikla materialita, 

struktura, zrnitost, barevnost či schopnost vybraných materiálů stárnout.
141

 Z novějších 

staveb můžeme uvést díla Petra Palčáka – Fakultu informačních technologií (2009-

2014) a Filosofickou fakultu MU v Brně (2010-2014). 

Téma, které je v současné době hojně probíráno, nejen na mezinárodní scéně, ale i na 

české, je veřejný prostor, jeho společenské a kulturní souvislosti, sdílené a komunitní 

fungování společnosti. Veřejný prostor je definován také jeho veřejným užíváním, tedy 

jako místo setkávání, jako prostor otevřený. Do oblasti veřejného prostoru tradičně 

spadají městotvorné prvky jako náměstí, ulice, parky, nábřeží, ale řadí se sem také 

veřejné budovy, tržiště, obchodní partery apod. Toto spektrum je dnes rozšiřováno 

mnoha invenčními nápady, jak veřejný prostor pojmout.
142

 Zmínit můžeme dočasnou 

dřevěnou instalaci na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích (2016) od 

Jana Šépky.
143

 Ikonickou veřejnou stavbou, která vychází z okolního kontextu a sama 

obsahuje veřejný prostor, je v českém prostředí Národní technická knihovna od ateliéru 

Projektil (2000-2009).
144
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Dalším diskutovaným a objemným tématem české architektury je bydlení – a zvláštní 

kategorií bydlení je to ve vlastním domě.
145

 Na přelomu tisíciletí byl za ideální bydlení 

považován samostatně stojící dům na předměstí.
146

 Kolonie příměstských domů a 

staveb na perifériích dnes představují urbanistický problém, pro který se v českém 

prostředí vžil pojem tzv. sídelní kaše, který pojmenovává rozpínavou městskou 

strukturu, jež má za vinu zvýšení dopravních nároků, řídnutí měst a vylidňování 

městských center.
147

 

Proměna společenské atmosféry směrem ke komunitnímu životu a sdílení se však 

promítá i do proměn konceptu bydlení a narůstá zájem o městské bydlení.
148

 Nicméně 

stavba rodinného domu je rozšířenou architektonickou úlohou. I nadále pokračuje 

developerská výstavba obytných souborů, ovšem již s vyššími standardy architektonické 

kvality.
149

 Rovněž se prosazuje moderní typ venkovského domu, který obsahuje 

podstatné formální znaky tradičních staveb a interpretuje je současným způsobem. 

Zmínit můžeme rodinný dům architekta Jána Stempela v Mšeném (2013) či domy 

Markéty Cajthamlové, jež se vyznačují pozorností k přírodnímu, topografickému i 

kontextuálnímu rámci stavby a užitím kvalitních přírodních materiálů.
150

 Opomenout 

nesmíme také výstavbu sociálního bydlení a startovních bytů. Jiným typem bydlení je 

tvorba usilující o technickou a technologickou pravdivost, pracovní metodou bývá často 

experiment, zkouška možností konstrukce, technologií a materiálů, ale také 

prostorových konfigurací. Jako příklad radikální architektury můžeme uvést tvorbu 

architektů Davida Kopeckého a Jána Studeného (Dům v Mníšku pod Brdy, 2010-2012) 

nebo práci s modulovým systémem architektů Petra Hájka, Jana Šépky a Tomáše 
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Hradečného, kteří v letech 1998-2008 pracovali pod jménem HŠH a v současnosti 

pokračují samostatně.
151

 

Téma respektu k životnímu prostředí rezonuje také v české architektuře.
152

 Příklady 

nalezneme již v architektuře 90. let (Josef Pleskot, Ladislav Lábus), avšak explicitně 

formulované ekologické a environmentální aspekty architektury se staly obecně 

sdíleným tématem teprve nedávno.
153

 Průlomovou stavbou se v tomto ohledu stalo 

Centrum ekologické výchovy „Sluňákov“ od ateliéru Projektil.
154

 V současné době 

můžeme na české architektonické scéně vysledovat celou širokou škálu „zelené 

architektury“ od radikálních řemeslných přístupů (Martin Rajniš, Kamil Mrva) 

s uplatněním netradičních přírodních materiálů (nepálené cihly, sláma), přes strategie 

využívající orientaci budov a charakter pozemku (Bazén pod terénem v Litomyšli, 

ateliér D.R.N.H, 2010;
155

 Archeopark v Pavlově (Architektonická kancelář Radko Květ, 

2014-2016) až po užití high-tech technologií (fotovoltaika, tepelná čerpadla).
156

 

Vnímavost vůči přírodě se projevuje také inspirací jejími tvary, v současné době se 

může opřít také o nové možnosti projektování – pracoval s nimi například architekt Jan 

Kaplický.
157

 Je otázkou, do jaké míry můžeme organické tvarování vztahovat k tématu 

udržitelné architektury, v prvé řadě jde o práci s formou, její tvar však může být 

důvodem, proč stavba přetrvá staletí a osvědčí tak svou udržitelnost.
158
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Tato teze nás přivádí k tematice vztahu staré a nové architektury a novému využití 

historické (památkově chráněné) architektury. V českém prostředí jsou památkově 

chráněny nejen budovy, ale také městské celky jako městské památkové rezervace. Po 

roce 1989 začaly vzhled měst ovlivňovat nové investice. Nalezneme řadu pozitivních 

příkladů, ale také problematické a sporné intervence, které vyostřují debaty mezi 

zastánci historické architektury a nové architektury. 

Problematické jsou případy úzce zaměřeného komerčního zájmu investorů. Početným 

reprezentantem nové architektury v Praze jsou developerské obchodně-administrativní 

objekty, u nichž je diskutována jejich architektonická kvalita a dopad na historické 

centrum města.
159

 Tato problematika souvisí s tzv. trendem „fasádismu“ – tedy 

architektonickým zákrokem, kdy je ponecháno průčelí domu, bez návaznosti na jeho 

vnitřní uspořádání. Těmto praktikám nahrává masový turistický ruch, neboť malebnost 

historických kulis města je komerčně úspěšným artiklem. Masová turistika vytlačuje 

z center běžný život a služby pro něj nezbytné a z historických jader činí „skanzeny“.
160

 

Příležitostí pro novostavby uvnitř historického města v českém prostředí mnoho 

nezůstalo, proluky byly zastavovány již v 90. letech. Debaty vzbudila stavba 

Polyfunkčního domu Quadrio ( 2012-2015) od Jakub Cigler architekti, jež vznikla 

v proluce v ulici Spálená v Praze 1.
161

 Diskutovány jsou také novostavby výškových 

budov v širším centru, které ovlivňují střešní krajinu města. 

Velmi častými zásahy do architektury z dob minulých jsou rekonstrukce, dostavby a 

adaptace historických budov pro nové funkce.
162

 Uplatnění nových forem a materiálů 

může probíhat také v interiéru – např. rekonstrukce interiéru kostela v Litomyšli (2012-

2015) od Ateliéru Štěpán obohatilo prostor o soudobé prvky a nové funkce.
163

  

Velkým úkolem naší doby je najít nové využití pro průmyslové dědictví – průmyslové 

areály, bývalé továrny, haly, sklady, textilky nebo pivovary – a umožnit tak jejich 
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zachování.
164

 Adaptace existující budovy může být ekonomicky výhodná, ale může mít 

i kulturní a psychologické důvody, zachování paměti, kterou v sobě zhmotňuje. 

V těchto případech můžeme mluvit spíše než o rekonstrukci o recyklaci – obnovení 

životnosti budov, jež je spojena s proměnou (konverzí) jejich podoby i funkce.
165

 

Mimořádnými a komplexními konverzemi industriálních staveb je přestavba a dostavba 

továrních budov na Centrum pro současné umění DOX v Praze od Ivana Kroupy (2004-

2007), Martina Rajniše (2016) a Petra Hájka (2018); a adaptace důlního a hutního areálu 

v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě pod vedením Josefa Pleskota (2012). 

Také v českém prostředí existují přístupy k tvorbě architektury, které kladou důraz na 

technicistní charakter stavby, konstrukční řešení, celkovou formu, skladbu prostoru 

nebo použité materiály. Nejde o stylově jednotný proud, ale o zvolený koncepční či 

estetický slovník. Zmíněny byly již tendence na přelomu tisíciletí – transparentní 

fasády, organické tvary, minimalistické tvarosloví, aby vynikla materialita, užití 

grafických prvků.
166

 V současné architektuře se stává zdrojem inspirace estetika 

průmyslových a zemědělských budov (Svatopluk Sládeček, Petr Všetečka). Plasticky 

figurativní jindy abstraktně geometrická forma charakterizuje až skulpturální tvorbu 

architekta Zdeňka Fránka (např. modlitebna církve bratrské v Černošicích, 2009-2010). 

Konstrukce vystupují navenek za použití high-tech materiálů, skla a oceli (Eva Jiřičná) 

nebo dřeva (Martin Rajniš).
167

 Při hledání individuálního tvaru stavby lze uplatnit 

digitální technologie, které umožňují navrhování pomocí výpočetní metody a vznik 

vysoce abstraktní formy. Příkladem je Krkonošské centrum environmentálního 

vzdělávání ve Vrchlabí (2009-2014) od architekta Petra Hájka.
168
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Jednotlivá témata, kterým se architektura věnuje, vypovídají především o společenském 

klimatu, který v dané době panuje. Architektura zrcadlí stav společnosti i to jaký vztah 

má společnost k architektuře. 

V roce 2011 napsala historička architektury Radomíra Sedláková ve studii, jež se týká 

sociálně ekonomického potenciálu architektury v ČR, že „architektura stojí v současné 

době na okraji zájmu společnosti – je považována za nezajímavou, není to předmět 

společenských diskuzí ani společenského zájmu. (…)společnost vznik kvalitní 

architektury záměrně nevyžaduje. (…) jedinou oblastí, která se dílčím způsobem dostává 

do popředí, je oblast rodinného bydlení.“
169

 Abychom mohli pochopit problematický 

vztah společnosti k architektuře, musíme se zabývat jejich vzájemnou komunikací.
170

 

Architektura je médium.
171

 Jako každé médium má architektura také své publikum, jímž 

je v tomto případě veřejnost.
172

 S veřejností komunikuje vlastním specifickým jazykem, 

který je potřeba se naučit. Dochází k tomu však přirozeně v kontaktu s architekturou.
173

 

V minulosti tímto jazykem běžně komunikovaly elity, které stavitelské umění užívaly 

k reprezentaci. Architektura se však do současných dní proměnila, proměnil se také její 

jazyk, a protože publikum není v novém jazyce kultivováno, ztrácí schopnost 

s architekturou komunikovat. Komunikace mezi architekturou a publikem selhala. 

Tento stav přináší řadu problémů, které začínají nebo končí myšlenkami o nepotřebnosti 

architektury.
174

 

Simona Juračková píše, že pokud architektura potřebuje tlumočníka, indikuje to nějaký 

problém – nejen na straně architektury, ale také společnosti.
175

 Mezi architekty panuje 
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shoda, že architektura odráží celkový stav společnosti a je tedy obrazem doby.
176

 Je 

zajímavé sledovat, jak se názory na vztah společnosti k architektuře v průběhu let 

proměnily. V roce 2011 architekt Petr Všetečka napsal: „Architektura není tak důležitá, 

jak si myslí architekti. Je ale mnohem důležitější, než si myslí většina ostatních.“
177

 

Negativní komentář použil o rok později také Michal Kuzemenský, který zhodnotil 

českou a moravskou krajinu jako výrazně hodnotnější než soudobou architekturu: 

„Protože architektura je odrazem společnosti, doporučuji dvacet let nestavět. 

Společnost vyměnit nelze.“
178

 

Podle architekta Martina Rajniše je nadějí proměna společnosti, pokud má být 

„architektura přínosná, živá a komunikující“.
179

 Od roku 2015 zaznívají také 

optimistická slova. Architektka Jana Ressová píše v ročence české architektury, že 

narůstá zájem lidí o kvalitu místa a to se odráží v diskuzích a realizacích, které se 

zabývají veřejným prostorem.
180

 V ročence hodnotící stavby z přelomu let 2015-2016 se 

můžeme dočíst, že „Vznikají realizace, které tady nikdy nebyly. To, co se dnes děje v 

české architektuře, také dokládá, že naše společnost je radostnější. Konečně to vypadá, 

že o architekturu někdo stojí a že je vyžadována.“ Podle architekta Antonína Novotného 

přibývají osvícení investoři, architekti jsou aktivnější, mění se názor, co má architektura 

být a co má přinášet.
181

 

Komunikaci mezi architekturou a společností můžeme považovat za základní podmínku 

pro vznik kvalitní architektury. Jak píše Kenneth Frampton: „zásadní je informovaný a 

zainteresovaný klient“ a podmiňuje nárůst celkové kvality soudobé architektury 

nárůstem publikačních aktivit v oblasti architektury.
182
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Bezprostřední komunikace je v současné době nahrazena mediací. Mezi architekturu a 

veřejnost vstupují média. Otázka zní, jakým způsobem média architekturu 

zprostředkovávají veřejnosti, o jakých tématech média informují a zda reflektují 

problematiku, kterou se architektura skutečně zabývá. 

 

1.2.3. Shrnutí odborné debaty o současné architektuře a médiích 

Zamyšlení se nad vztahem médií k architektuře v nás může vyvolat celou řadu otázek. 

Jaký prostor je tématu současné české architektury v médiích věnován? Nalezneme tuto 

tématiku v tištěných médiích, konkrétně v celostátních denících a týdenících? Jak média 

o architektuře referují? Jak ji tematizují? Při jakých příležitostech se o současné české 

architektuře dozvídáme? Propagují či popularizují média kvalitní architekturu? Pokud 

se zaměříme na zprostředkující úlohu médií – seznamují čtenáře s aktuální 

architekturou? Vytvářejí debatu o podobě architektury nebo měst? Do jakých rubrik 

jsou články o architektuře řazeny? Nalezneme je v rubrice kultury nebo v přílohách? 

Kdo se k tématu současné architektury vyjadřuje? A dozvídáme se z článků jméno 

autora architektonického díla? 

Obdobné otázky si kladou také odborníci – architekti, historikové architektury, kritici, 

propagátoři architektury. Během let minulých se na téma vztahu médií a architektury 

napsala řada článků a proběhlo několik diskuzí. Samostatnou kapitolou je také 

problematika architektonické kritiky. Proto se tato část práce pokusí popsat řadu otázek 

a témat, které se v diskuzích o architektuře a médiích objevují. 

Diskuzi o architektonické kritice 90. let uspořádal v roce 2000 časopis Architekt. 

Historik architektury Rostislav Švácha napsal, že české architektonické kritice „chybí 

metafyzičtější rovina“.
183

 V roce 2006 uspořádal architektonický časopis Era 21 a 

Centre for Central European Architecture (CCEA) za účasti řady teoretiků a historiků 

architektury, zástupců medií a zástupce České komory architektů veřejnou diskuzi, tzv. 

Kulatý stůl, na téma Architektura a média.
184

 Diskutující si kladli například tyto otázky: 

Jaký je přesah odborných architektonických médií do masmédií? Jaký obraz vytvářejí 

česká společenská média o architektuře? Zda napomáhají propagaci architektury nebo jí 

naopak škodí? 
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V návaznosti na tuto diskuzi připravil časopis Stavba v roce 2007 tematické číslo, jež se 

věnovalo české kritice architektury.
185

 Reakcí na tuto diskuzi byla mimo jiné stať 

architekta Jana Šépky pro Ročenku architektury 2006-2007. Ten zde viní ze špatné 

úrovně architektury v Čechách také způsob její prezentace v médiích, neboť příklady 

„kvalitní“ architektury zprostředkovávají širší veřejnosti především média: „Je nutno 

rozvinout větší kritickou debatu o smyslu staveb a jejich navrhování.“
186

  

Další událostí byla v roce 2014 debata z okruhu OTTA (Otevřený Think Tank 

architektů), kterou pořádá Česká komora architektů a jež se v tomto případě věnovala 

vztahu architektury a médií.
187

 

Nutno dodat, že ačkoliv je mezi zmíněnými výstupy časový odstup několika let, otázky 

a problémy zůstávají obdobné. 

Úvodního referátu Kulatého stolu (2006) se ujal historik architektury Rostislav 

Koryčánek a zabýval se především „složitostí architektonického jazyka“ jak pro tvůrce 

mediálního obsahu, tak pro jeho konzumenty: „Otázky architektonické tvorby nejsou 

nejjednodušším námětem konverzace. Na druhou stranu platí, že architektonická témata 

jsou pro veřejnost, a to nejen poučenou zdrojem velkého zájmu.“
188

 Úkolem médii je 

podle Koryčánka překládat komplikované ve srozumitelné, a tak ozřejmovat význam a 

smysl architektury. Kromě odborných titulů mají komunikovat v rovině architekt a 

společnost především masová média.
189

 

Architektura se v mediálním světě vyskytuje, avšak můžeme se ptát v jaké formě a 

v jakém kontextu – tedy v jakých rubrikách média. 

Rostisalv Koryčánek píše, že se současná architektura objevuje v médiích hlavně 

v lifestylových přílohách a především jako příklad atraktivních modelů bydlení.
190

 Lepší 

situace je podle Koryčánka v týdenících, „které přinášejí pestřejší výběr témat či 
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rozhovory s tvůrci“.
191

 Způsob prezentace architektury jako lifestylového tématu podle 

Koryčánka také zapříčiňuje, že často chybí jméno autora staveb.
192

 

V návaznosti na tyto teze se můžeme ptát, jaké má tedy architektura místo v kulturních 

rubrikách denního tisku? Simona Juračková ve své disertační práci píše, že v českém 

prostředí je plocha kulturního zpravodajství neustále zmenšována a s tím souvisí i 

úbytek stabilních kulturních redaktorů a následná preference populárních žánrů 

kultury.
193

 

Mezi diskutujícími bylo konstatováno, že téma architektury je v médiích poměrně časté, 

ale převážně s nízkou kvalitou. Jedním z důvodů je, že architekti nejsou trénováni 

v mediální gramotnosti a naopak v ČR neexistuje studium zaměřené na kritiku 

architektury.
194

 

Redaktorka časopisu Respekt Karolína Vránková zmiňuje, že „ po médiích není 

vyžadován názor a ona tak ztrácí svou společenskou roli. Výsledkem toho je postupná 

společenská marginalizace médií, která nepřeje článkům s náročnější tématikou, jakou 

architektura bezesporu je.“
195

 

Podle Rostislava Koryčánka ubývá kritické reflexe architektonických děl. Z článků o 

architektuře se tak stávají pouze nekonfliktní popisy staveb.
196

 

Architekt a propagátor architektury Adam Gebrian na otázku ohledně stavu české 

architektonické kritiky pro časopis Stavba napsal, že „ani v jednom z typů publikací 

(odborná a masová média) o kritiku nikdo nestojí. Pokud není řeč o kritice, jejíž snahou 

je vyvolat senzaci.“
197

 

Dalším faktorem, který autoři příspěvků či diskutující řeší, je kdo by měl o architektuře 

psát. Redaktorka Milena Sršňová uvažuje, kde kritiky hledat. Kritik podle ní musí 

mnoho vědět a nesmí se bát omylu. Přitom ho nečeká žádný vděk ani vysoký honorář.
198
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Historik architektury Rostislav Koryčánek také upozorňuje, že architektonická tématika 

je často spjata s osobou redaktora, v tomto případě může znamenat jeho odchod 

z periodika také vymizení architektonických témat z obsahu média.
199

 

Z výše zmíněných zdrojů také vyplývá, že pokud se denní periodika zabývala výrazněji 

architekturou, bylo to ve spojitosti s kauzou. Simona Juračková ve svém výzkumu 

konstatuje, že „zvláště zpravodajská média se o architekturu zajímají převážně tehdy, 

když je problematizována.“
200

 Příkladem, který vyvolal zájem i prudké reakce 

veřejnosti, se stala kauza Národní knihovny.
201

 

Podstatnou rovinou je také komunikace mezi architektem a médii. Redaktor MF Dnes 

Filip Grygar popsal spolupráci s architekty jako kolizní. Architekti podle Grygara 

nechápou podstatu práce novináře, také mají specifický způsob vyjadřování, který není 

pro veřejnost jednoznačně srozumitelný. Problém může být i mediální nepřipravenost, 

či neschopnost dodat podklady k článku včas.
202

 

Podle architekta Michala Kuzemenského však architekti s tiskem spolupracovat chtějí, 

problémem však je najít v neodborném tisku partnera.
203

 

Jako řešení této situace vidí odborníci kurzy věnované mediální gramotnosti v rámci 

výuky na vysokých školách. V současné době se například na Fakultě architektury 

ČVUT vyučuje předmět Koncept a interpretace pod vedením architektky a teoretičky 

Pavly Melkové, zaměřený na interpretování a prezentování vlastní architektonické 

práce, rozvoj komunikace např. právě s veřejnými médii.
204

 

Do médií se však k tématu architektury nevyjadřují pouze architekti nebo redaktoři, ale 

také investoři, majitelé, odborníci na nejrůznější problematiku, zástupci města, obce, 

státu, politici, příznivci či odpůrci z řad veřejnosti. 
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Simona Juračková píše, že „architekturu v médiích zastupují v různých okamžicích 

různé subjekty“ – proto formuluje jako řešení zlepšení vztahu architektury a médií, 

výchovu a kultivaci všech aktérů zapojených do tohoto vztahu.
205

 

Důležitým aspektem pro kvalitní architektonický výsledek je také klient, nejen 

soukromý investor, ale také státní v podobě měst a obcí. Historik architektury Kenneth 

Frampton ve své zásadní knize Moderní architektura – kritické dějiny poznamenává, že 

„zcela zásadní podmínkou architektonické kultury je informovaný a zainteresovaný 

klient.“
206

 Za podstatné tedy můžeme označit informace, jejich správnost a možnost 

šíření. 

Diskutována je v této souvislosti také profesní organizace Česká komora architektů, 

která si za svůj cíl činnosti klade také propagaci architektury směrem k veřejnosti doma 

i v zahraničí.
207

 Také pro novináře je klíčová dostupnost informací o architektovi či 

ateliéru. Napomoci k dosažení těchto informací měl webový portál ČKA, který nabízí 

svým členům možnost využít tento prostor k prezentaci.
208

 Z posledních čtyř let však 

v databázi přibylo pouze 7 projektů.
209

 

Další formou propagace architektury je výroční cena za architekturu. V českém 

prostředí existuje těchto cen několik, což podle diskutujících architektů snižuje jejich 

váhu.
210

 ČKA v současné době organizuje třetí ročník nové České ceny za architekturu, 

diskuze s Obcí architektů, jež je pořadatelem ceny Grand Prix, ve snaze vytvořit jednu 

cenu za architekturu, neskončila úspěchem.
211

 

Na podpoře architektury se neúčastní ani státní aparát.
212

 Změnit tuto situaci měl 

nelegislativní dokument Politika architektury a stavební kultury, schválený vládou ČR 
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na počátku roku 2015.
213

 Dokument je spíše motivační a obecně má zlepšit postavení 

architektury. Obsahuje také část, jež se věnuje osvětě a médiím.
214

 Prostředkem pro tuto 

osvětu jsou zvolena média, po kterých dokument žádá „větší uplatnění témat 

architektura, urbanismus, územní plánování, krajinářská architektura a stavebnictví“. 

Média mohou propagací příkladů kvalitních realizací a podporou diskuze o stavební 

kultuře napomoci „zvyšování poptávky po kvalitní stavební praxi“. Cíleno je na 

veřejnoprávní média. Výsledky v této oblasti mají být dle dokumentu uskutečňovány 

průběžně. Je otázkou, jaký dopad budou mít snahy dokumentu o propagaci architektury 

na soukromá tištěná média. 

Psaní o architektuře zahrnuje širokou problematiku a vyvolává řadu otázek, z výše 

uvedeného je patrné, že jde o živou diskuzi, která řeší, jak a kdo a v jakém kontextu se 

má psaní o architektuře věnovat. Zároveň tato diskuze potvrzuje, že propagace 

architektury a její pochopení je důležité, jak pro obor samotný, tak pro společnost. 

Níže uvedení mediální analýza se snaží postihnout tuto problematiku pomocí určených 

kategorií a odpovědět na řadu výše uvedených otázek. 
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2. Výzkumná část 

Média se dennodenně zabývají velkým množstvím událostí – některá témata jsou médii 

vyhledávána a stávají se mediálním obsahem, jiná zůstávají nepovšimnuta. Pomocí 

výzkumu mediálního obsahu můžeme posoudit, zda se média snaží reflektovat bohaté 

spektrum oblastí života společnosti, zda se v médiích objevují témata různorodá nebo 

okrajová. To souvisí s otázkou, zda média svým příjemcům nabízí rozličná témata, nebo 

diktují jen omezený výběr.
215

 

Pro výzkum mediální reflexe současné české architektury jsem zvolila kvantitativní 

obsahovou analýzu. Tato metoda umožňuje analyzovat, jakými tématy se média 

zabývají a jak velký je těmto tématům věnován prostor, je schopna popsat proměnu 

mediálních obsahů v delším časovém horizontu a porovnávat různé typy médií.
216

 Pro 

dosažení cíle této bakalářské práce – tedy zhodnotit mediální reflexi současné české 

architektury považuji zvolenou metodu kvantitativní obsahové analýzy jako vhodnou. 

Metoda nám, po zpracování mediovaného obsahu, který je rozložen na počitatelné 

prvky, zodpoví stanovené výzkumné otázky a potvrdí či vyvrátí stanovené hypotézy. 

Výsledná data budou statisticky zpracována a znázorněna v grafech. 

2.1. Kvantitativní obsahová analýza 

Výzkum tematické agendy médií za použití kvantitativní obsahové analýzy, tak jak ji 

definoval v roce 1952 Bernard Berelson, je tradičním nástrojem zkoumání mediálních 

obsahů (někdy bývá zjednodušeně označována jako obsahová analýza).
217

 Mediované 

obsahy se prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy zkoumají s ohledem na 

několik vybraných znaků. Výsledkem obsahové analýzy je kvantitativní popis 

mediovaných obsahů. Výhodou této metody je její přenositelnost, jelikož poskytuje 

objektivní výsledky nezávisle na výzkumníkovi, který ji provádí. Výsledky, jež jsou 

v zásadě ve formě statistických údajů, jsou jasně prezentovány v tabulkách a grafech. 
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Metoda obsahové analýzy je vhodná pro zpracování velkého množství textů.
218

 „Každý 

krok této metody podléhá explicitně formulovaným pravidlům.“
219

 Kvantitativní 

obsahová analýza sestává z několika kroků, jež jsou dle literatury popsány níže.
220

 

Průběh analýzy je rozdělen do několika standardizovaných kroků: na počátku stojí 

výzkumné téma, které je konfrontováno s odbornou literaturou a teorií. 

Konceptualizační fáze je zahájena definováním výzkumného tématu a cíle a zakončena 

stanovením konkrétních hypotéz. Operacionalizační fáze určuje analyzovaná média a 

výběr soboru jejich obsahů. Operační definování vede ke konstrukci analytických 

kategorií. Plánování kódovacího procesu znamená stanovení systému proměnných a 

hodnot, jichž budou nabývat. Tyto hodnoty se zaznamenávají do tzv. kódovací knihy. 

Následuje pilotní zkouška kódovacího procesu a test tzv. reliability měření. Po úspěšné 

zkoušce se přistupuje ke sběru dat, jejich analýze a interpretaci výsledků výzkumu.
221

 

Klíčové pojmy pro posouzení kvality výzkumu jsou tedy reliabilita a validita. 

Reliabilita znamená, že metody užívané při výzkumu jsou zpracovány a 

zdokumentovány tak, že každý odborník, který tyto metody použije na stejném 

materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům.
222

 Validitou rozumíme požadavek, aby 

výzkumné metody měřily opravdu to, co zamýšlíme měřit.
223

 

Kritika obsahové analýzy spočívá ve zpochybnění objektivity metody. „Praxe 

konstruování systému kategorií před jeho aplikací v sobě skrývá riziko, že badatel 

zavede vlastní významový systém, spíš než aby ho odvozoval z obsahu.“ Denis McQuail 

dále píše, že každý takový systém kategorií je nutně selektivní a potencionálně 

deformovaný.
224

 

Badatelka této práce se pokusila kategorizovat primární materiál za pomoci odborné 

literatury co nejpodrobněji a nejtransparentněji – s ohledem na přehlednost samotného 

výzkumu – aby vznik každé výzkumné otázky, hypotézy a kategorie bylo možné ověřit. 
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2.1.1. Výzkumné téma a cíl 

Výzkumným tématem této práce je současná česká architektura a její reflektování ve 

vybraném českém periodickém tisku. Jak bylo vysvětleno v předchozí kapitole na 

základě studia odborné literatury, jedná se o velice rozsáhlou a různorodou 

problematiku, která zahrnuje velké množství témat, otázek, stavebních typů apod. Tyto 

informace byly roztříděny dle témat a problematiky do kategorií, které jsou následně 

využity při výzkumu. Aby bylo téma lépe uchopitelné, je pro potřebu této práce 

současná česká architektura vymezena právě slovem „architektura“. Teritoriální určení 

česká architektura je podmíněno její realizací na území České republiky. Definování 

současné architektury je zjednodušeně vymezeno lety 1990-2016. (více k pojmům viz 

předchozí kapitola).  Za relevantní jsou tedy považovány tištěné příspěvky, které 

pojednávají o této problematice jako o architektuře. Výše uvedené definování je 

zohledněno také při vyhledávání konkrétních příspěvků. 

Cílem výzkumu je zjistit, jaký prostor je současné české architektuře věnován 

v tištěných periodikách Lidové noviny, Právo a Reflex ve vybraných rocích 2012 a 

2016. Výzkumné otázky se zaměřují na množství článků, jejich rozsah, četnost 

v jednotlivých vybraných médiích, dále na tematizaci této problematiky a také na 

proměnu těchto kategorií v čase. V neposlední řadě si výzkum klade za cíl zjistit 

z jakých zdrojů je o této problematice informováno a zda je součástí sdělení o konkrétní 

stavbě také jméno jejího autora – tedy architekta. 

2.1.2. Výzkumné otázky 

VO1: Kolik článků týkajících se současné české architektury se ve sledovaném období 

ve sledovaných denících objevilo? 

VO2: Jak se lišila četnost příspěvků týkajících se současné české architektury 

v jednotlivých denících? 

VO3: Jaký rozsah měly kódované články? 

VO4: V jaké části deníku/ časopisu (příloze) byly kódované články umístěny? 

VO5: Jakého žánru je kódovaný článek? 

VO6: Jaká problematika se v souvislosti s architekturou v kódovaných článcích 

objevuje? 

VO7: Jaké bylo hlavní téma kódovaných článků? 

VO8: Jaké bylo vedlejší téma kódovaných článků? 

VO9: Kdo je uveden jako zdroj článku o současné české architektuře? 
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VO10: Je v článku uveden autor architektonického díla? 

2.1.3. Určení hypotéz 

Na základě prostudované literatury a především zdrojů, které se zabývají vztahem 

architektury a médii, navrhuji tyto hypotézy: 

1. Články reflektující architekturu budou v průběhu sledovaného období přibývat, 

jednotlivé tituly budou architektuře věnovat obdobný prostor, stejně jako žánrové a 

tematické zastoupení se mezi tituly nebude výrazně lišit. 

2. Tituly se budou zabývat jednotlivými stavebními typy více než tematickou 

problematikou. 

3. Články reflektující architekturu se budou nacházet především v přílohách nikoli 

v kulturních rubrikách, hlavním tématem bude bydlení, interiérová architektura, životní 

styl. 

2.1.4. Výběrový soubor 

Na začátku výzkumu určíme výběrový soubor – ten je vymezen několika rovinami. 

Rozhodneme, jaká média budeme rozebírat, jaké obsahy budeme v těchto médiích 

analyzovat, a také za jaké časové období budeme tyto mediální obsahy sledovat. 

Specifikujeme si mediované obsahové jednotky.
225

 

Předmětem výzkumu jsou tištěné příspěvky ve vybraných českých tištěných 

periodikách, které se týkají současné české architektury. Jedním z cílů této práce je 

zjistit, jaký rozsah a místo je tématu současné české architektury v tištěných médiích 

dáván. Zajímá nás, jaké povědomí tištěná média o současné architektuře v České 

republice vytvářejí. Z odborné diskuze vyplívá, že architektura je považována za téma 

složité, které je záhodno prezentovat v tištěné podobě, nebo je naopak popularizováno 

umístěním na stránky life-stylových rubrik. Z těchto důvodů byla k analýze vybrána 

tištěná periodika jako tradiční médium a také z důvodu ověření výše zmíněných tvrzení. 

Celková důvěra v média několik posledních let klesá, podle Centra pro výzkum 

veřejného mínění důvěřuje informacím z tištěných médií 36 % lidí.
226

 Avšak data 

z výzkumu MEDIA PROJEKT z 3. a 4. čtvrtletí roku 2016 ukázala, že tisk můžeme 
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považovat za silné médium, neboť oslovilo většinu populace v České republice. 

Celkový zásah tisku je 90 % populace (osoby ve věku 12 – 79 let). Deníky a jejich 

přílohy oslovily celkem téměř 70 % populace, týdeníky 64 % populace.
227

 

Pro analýzu byla vybrána periodika – deník Lidové noviny, deník Právo a týdeník 

Reflex. Časové období výběrového souboru je určeno dvěma vybranými roky: (1. 1. – 

31. 12.) 2012 a (1. 1. – 31. 12.) 2016. Čtenost vybraných titulů je poměrně vysoká, což 

znamená zasažení velkého počtu osob zveřejněnými informacemi. Vybrané deníky a 

týdeník se profilují jako společenské se zájmem o životní styl, kulturu, bydlení apod., 

zároveň jsou jejich cílovou skupinou čtenáři vzdělaní, spíše s vyššími příjmy. 

2.1.5. Vybraný periodický tisk a jeho charakteristika 

Právo 

Deník Právo je placený celostátní společensko-politický deník, který přináší 

zpravodajství z domácího dění, ze zahraničí, komentáře a informace ze sportu. Součástí 

deníku jsou tematické přílohy a magazíny. Právo vychází šest dní v týdnu, každý den 

s jinou přílohou.
228

 

Deník Právo je třetím nejčtenějším celostátním deníkem. V roce 2012 byla čtenost 

deníku Právo 377 tis. čtenářů na vydání a průměrný prodaný náklad 111 636 výtisků,
229

 

zatímco ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 byla čtenost 270 tis. čtenářů na vydání a 

průměrný prodaný náklad 78 683 výtisků.
230

 Polovina čtenářské obce deníku Právo je 

ve věku mezi 40 až 65 lety, 23% čtenářů má vysokoškolské vzdělání, 78% čtenářů 

Práva žije v domácnosti se středním a vyšším socioekonomickým statusem.
231

 

Deník Právo vznikl transformací deníku Rudé právo, který začal vycházet již v roce 

1920 a stal se hlavním tiskovým orgánem Komunistické strany Československa 
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(KSČ),
232

 jíž sloužil mezi lety 1948-1989 k podpoře ideologie komunistického 

režimu.
233

 K proměně Rudého práva začalo docházet po tzv. sametové revoluci již na 

jaře 1990 - kdy byl po odstoupení Zdeňka Hořeního jmenován šéfredaktorem zahraniční 

redaktor Zdeněk Porybný, který začal od roku 1991 vydávat Rudé právo jako soukromý 

vydavatel a vlastník většiny akcií prostřednictvím společnosti Borgis, a. s. Během let 

1990 a 1991 se proměnilo nejen grafické zpracování, list postupně změnil zaměření 

podtitulu "list KSČ" přes "Levicový list" po "Nezávislý list" (od léta 1991). Posun 

vyvrcholil přejmenováním deníku na Právo v roce 1995.
234

 Porybný je šéfredaktorem a 

majoritním spoluvlastníkem deníku Právo dodnes.
235

 Kromě deníku a jeho suplementů 

provozuje společnost Borgis, a. s. čtyři internetové portály.
236

 

Lidové noviny 

Lidové noviny, celostátní placený deník, se podle svých slov profiluje jako 

zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, ekonomiku, kulturu a vzdělání. 

Zpravodajská část obsahuje rubriky: Domov, Svět, Kultura, Názory, Ekonomika, 

Sport.
237

 

Čtenáři Lidových novin jsou ze 73% z vyšší a střední socioekonomické třídy, 29% mají 

vysokoškolské vzdělání a 44% žije ve velkých městech.
238

 

Lidové noviny četlo v roce 2012 209 tis. čtenářů, v roce 2016 207 tis. čtenářů. 

Průměrný prodaný náklad z roku 2012 – 41 346, klesl v roce 2016 na 38 659 vydání.
239

 

                                                                                                                                               
231

 Borgis, a.s. Právo. Media kit [online]. [cit.04.05.2018]. Dostupné z: 

http://www.pravo.cz/soubory/profil-ctenare-4-2017.pdf 
232

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

Praha: Grada, 2011, s. 169. ISBN 978-80-247-3028-8. 
233

 Tamtéž, s. 252. 
234

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

Praha: Grada, 2011, s. 372. ISBN 978-80-247-3028-8. 
235

 Porybný odstoupil z představenstva Borgisu. Mediaguru.cz [online]. [cit. 07.06.2018]. Dostupné z: 
 https://www.mediaguru.cz/clanky/2014/01/porybny-odstoupil-z-predstavenstva-borgisu/ 
236

 Unie vydavatelů ČR. Členové a jejich tituly. Borgis, a.s. [online]. [cit. 07.06.2018]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?vydavatel-detail=144 
237

 Mediální skupina Mafra. Lidové noviny. MAFRA, a. s., 2018 [online]. [cit. 07.06.2018]. Dostupné z: 

https://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-lidovenoviny.htm 
238

 Mediální skupina Mafra. Představení tiskových titulů [online]. [cit.07.06.2018]. Dostupné z: 

https://1gr.cz/data/soubory/mafraweb/87A180412_SEH_025_MAFRA-PEDSTAVENTIS.PDF 
239

 Data z výzkumu MEDIA PROJEKT za rok 2012 [online]. [cit.08.05.2018]. Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/mpr12tz04%20ro%C4%8Dn%C3%AD.pdf 



   

 

48 

  

První číslo Lidových novin vyšlo v roce 1893. Vrcholnou érou deníku bylo období 

první republiky, kdy Lidové noviny reprezentovaly humanisticky a demokraticky 

orientovanou žurnalistiku a na jejich stránky začali přispívat bratři Čapkové, František 

Langer, Eduard Bass nebo Ferdinand Peroutka. Po Únoru 1948 vycházely LN několik 

let, než byly v roce 1952 zrušeny. Vzkříšeny byly v roce 1987 Janem Rumlem, který je 

začal vydávat v samizdatu. Jako deník byly obnoveny v dubnu 1990.
240

 

Od roku 2010 vlastní Lidové Noviny mediální skupina MAFRA, a. s.,
241

 ta byla v roce 

2013 odkoupena skupinou Agrofert Holding, jejímž majitelem je Andrej Babiš.
242

 

Šéfredaktorem LN je od roku 2013 István Léko.
243

 

Reflex 

Týdeník Reflex se věnuje společenským, politickým, kulturním a publicistickým 

tématům byl založen v dubnu 1990 novinářem Petrem Hájkem, pozdějším poradcem a 

mluvčím prezidenta Václava Klause.
244

 Od roku 1993 je vydáván švýcarským 

vydavatelstvím Ringier ČR, a. s. (Ringier Axel Springer CZ).
245

 V roce 2014 společnost 

Rongosor, nový majitel vydavatelství Ringier, přejmenoval společnost na Czech News 

Center. Konečnými vlastníky jsou Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.
246

 Během 
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sledovaného období byli šéfredaktoři Reflexu: Ivan Hamšík (2011-2013),
247

 Marek 

Stoniš (2014-2015, 2016-2018),
248

 Radek Bajgar (2015-2016).
249

 

Podle analýz je nejčtenějším zpravodajským týdeníkem s čteností 300 tis. čtenářů v roce 

2012 a 248 tis. čtenářů v roce 2016. Průměrný prodaný náklad v roce 2012 činil 56 428 

kusů, v roce 2016 se tento počet zvýšil na 57 602.
250

 Cílovou skupinou týdeníku jsou 

podle agentury MEDIAM a STEM/MARK převážně muži, řídící pracovníci, ve věku 

nad 30. let, středoškolsky až vysokoškolsky vzdělaní, spíše s vyššími příjmy. 
251

 

2.1.6. Vyhledávání příspěvků 

Relevantní novinové články pro tento výzkum byly vyhledány pomocí archivu 

společnosti NEWTON Media, a. s.
252

 Po nastavení konkrétního titulu a vybraného roku 

byl zadán dotaz ARCHITEKTU*, znak na konci hledaného slova reprezentuje 

libovolný počet znaků za slovem – tedy umožňuje vyhledat slova odvozená a 

skloňovaná. Zobrazeny byly všechny příspěvky, které obsahují zadané slovo či jeho 

odvozeninu alespoň jednou. 

Ze souboru byly vyřazeny ty články, které sice dané slovo obsahují, ale jejich obsah se 

nevěnuje současné české architektuře podle definic uvedených výše. 

2.1.7. Jednotka měření 

Jednotka měření je nejmenším prvkem analýzy, se kterým budeme pracovat. „Jednotka 

měření je úsek mediálních obsahů, na kterém zkoumáme zvolené proměnné a jejich 
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kategorie.“
253

 V případě této práce je zvolen jednotkou měření článek 

v deníku/týdeníku. 

2.1.8. Konstrukce proměnných, kódovací kniha a proces kódování 

Následujícím krokem je konstrukce obsahových kategorií jednotlivých proměnných, 

kterých mohou zkoumané jednotky analýzy nabývat. Kategorie popisují vlastnosti 

mediovaného obsahu, které jsou relevantní pro naše téma. Tyto znaky se nazývají 

proměnné a nabývají různých hodnot. Každá kódovací jednotka se zařazuje ve vztahu 

ke každé relevantní proměnné. Proměnné mají více charakteristik – každá 

charakteristika dostane svůj vlastní číselný kód. Tyto hodnoty se zaznamenávají do 

kódovací knihy (Příloha č. 1). Samotný výzkum se provádí do záznamového archu.
 254

 

Kódování probíhá pomoci programu Microsoft Excel. Po dokončení kódování všech 

jednotek se získané údaje zpracují pomocí statistických operací – tyto výsledky slouží 

k interpretaci. 

2.2. Vyhodnocení dat a jejich interpretace 

Tato část práce prezentuje vyhodnocená data a interpretuje výsledky získané pomocí 

kvantitativní obsahové analýzy. Data byla získána kódováním jednotlivých proměnných 

definovaného mediálního obsahu. Následně byla zpracována pomocí funkcí 

počítačového programu Microsoft Excel. Interpretací výsledků docházíme k odpovědím 

na určené výzkumné otázky a k vyhodnocení hypotéz, jež jsou uvedeny v první kapitole 

výzkumné části této práce. 

2.2.1. Počet článků v jednotlivých denících 

Výzkumné otázky, jež se týkají počtu článků: 

VO1: Kolik článků týkajících se současné české architektury se ve sledovaném období 

ve sledovaných denících objevilo? 

VO2: Jak se lišila četnost příspěvků týkajících se současné české architektury 

v jednotlivých denících? 

Články byly vyhledávány pomocí archivu Newton Media Search, poté co bylo zadáno 

heslo ARCHITEKTU* a nastaveno časové období a vybrané tituly, aplikace nalezla 
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1518 článků s tímto heslem. Po přečtení těchto článků byly vyfiltrovány ty, které se 

netýkaly alespoň svou částí tématu současné české architektury. Jednalo se především o 

články, kde je slovo architektura (či odvozeniny slova) zmíněny v jiném významu, 

okrajově nebo se zabývají architekturou, jež nemůžeme označit za současnou, 

respektive jde o architekturu vzniklou ve 20. století a později. Kódovaný soubor tedy 

obsahuje 399 jednotek. To je necelá jedna čtvrtina z vyhledaných článků. Tabulka a graf 

znázorňuje počty článků v jednotlivých titulech a jejich procentuální zastoupení. 

Titul 2012 2016 Celkem Procentuálně 

Právo 67 102 169 42% 

Lidové 
noviny 103 66 169 42% 

Reflex 28 33 61 15% 

Celkem 198 201 399 
 Příloha č. 2 (tabulka): Počet kódovaných článků v jednotlivých denících a celkem 

 

Příloha č. 3 (graf): Počet Počet kódovaných článků v jednotlivých denících a celkem 

Celkový počet článků je v jednotlivých rocich vyrovnaný, avšak mimo očekávní vyšel 

součet článků u obou deníkových titulů shodně. U deníku Právo došlo v roce 2016 

k navýšení počtu článků, u deníku Lidové noviny došlo ke snížení, v týdeníku Reflex je 

počet vyrovnaný. Téma současné architektury bylo reflektováno poměrně často. 

Nemuzeme tvrdit, ze se architektura na strankach techto periodik nevyskytuje, avšak 

nevyrovnaný počet článků v jednotlivých letech v rámci titulu signalizuje mimořádné 

téma nebo rubriku, kterému deníky dávají prostor. 
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2.2.2. Rozsah článků 

Výzkumná otázka zní: VO3: Jaký rozsah měly kódované články? 

Proměnná zkoumá, kolik je tématu současné české architektury ve vybraném tisku 

věnováno pozornosti. Jako jednotka měření byl zvolen počet znaků bez mezer. V celém 

kódovaném souboru byly nejvíce (33%) zastoupeny dlouhé příspěvky (nad 2500 znaků 

bez mezer), počet krátkých (501-1500 znaků) a středně dlouhých příspěvků (1501-2500 

znaků) byl shodný (24%), velmi krátkých příspěvků (pod 501 znaků) bylo nejméně 

(19%). Stale se vsak jedna o vyrovnane hodnoty. 

  

  

Příloha č. 4 (graf): Rozsah článků 

Příloha č. 5 -7 (grafy a-c): Rozsah článků v jednotlivých denících 

Největší zastoupení dlouhých příspěvků bylo způsobeno především jejich výskytem 

v Lidových novinách (60%). V deníku Právo byly vyrovnaně zastoupeny krátké 

příspěvky (34%) a středně dlouhé příspěvky (34%), zatímco v týdeníku Reflex se 

vyskytovaly převážně středně dlouhé příspěvky (46%) a velmi krátké příspěvky (36%). 

Současné české architektuře je věnován větší prostor, články převážně středně dlouhého 

až dlouhého rozsahu se objevují často, což můžeme vysvětlit složitostí této 
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problematiky, jež potřebuje být rozebírána v širších souvislostech, zároveň zastoupení 

velmi krátkých článků signalizuje, že je o architektuře psáno také velmi stručně, 

informativně. 

2.2.3. Umístění článků 

Výzkumná otázka zní: VO4: V jaké části deníku/ časopisu (příloze) byly kódované 

články umístěny? 

Tato výzkumná otázka vychází z proměnné, jež se věnuje umístění článků ve struktuře 

tisku. Při kódování byla zohledněna rozdílná struktura deníků a týdeníku a proto byly 

upřednostněny grafy, které zobrazují jednotlivé tituly zvlášť. V deníku Právo 

jednoznačně převládá umístění v kategorii domácí zpravodajství (86%), další rubriky 

jsou zastoupeny zanedbatelně, pouze 7% článků je zastoupeno v kulturní rubrice. 

Lidové noviny dávají prostor současné české architektuře zejména v kategorii příloha 

(46%), v domácím zpravodajství je toto téma zastoupeno 19%, v kulturním 

zpravodajství 12% článků. Týdeník Reflex reflektuje architekturu především ve své 

speciální rubrice Extra (47%) a dále v rubrice kulturní (33%). Současně můžeme říci, že 

se současná česká architektura dostává na hlavní strany deníků a mezi hlavní téma 

týdeníku jen velice zřídka či vůbec. Zajímavý je velký počet článků (63 jednotek) 

v části příloha v Lidových novinách v roce 2012.  Počet článků (94 jednotek) 

v domácím zpravodajství deníku Právo v roce 2016 značí, že byla reflektována aktuální 

témata současné české architektury. Je vsak patrne, ze deniky temer vyradili 

architekturu z kulturniho zpravodajstvi. 

 

Příloha č. 8 (graf): Umístění článků v deníku Právo 
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Příloha č. 9 (graf): Umístění článků v deníku Lidové noviny 

 

Příloha č. 10 (graf): Umístění článků v týdeníku Reflex 

Umístění deník   
Právo 
2012 

Právo 
2016 LN 2012 LN 2016 

Umístění 
týdeník 

Reflex 
2012 

Reflex 
2016 

Hlavní 
strana/Téma 2 1 7 5 Hlavní téma 0 0 

Domácí 
zpravodajství 52 94 14 14 

Domácí 
zpravodajství 0 0 

Kulturní 
zpravodajství 7 4 8 12 Kulturní rubrika 9 11 

Příloha 1 3 63 14 Publicistika 3 3 

Ostatní 5 0 11 21 Extra Rubrika 13 16 

     
Ostatní rubriky 3 3 

 

Příloha č. 11 (tabulka): Počet článků v jednotlivých kategoriích podle titulu a roku 
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2.2.4. Žánr článku 

Této proměnné odpovídá otázka: VO5: Jakého žánru je kódovaný článek? 

Tato proměnná zkoumá žánry kódovaných článků. Z celkového souboru článků je 51% 

žánru Zpráva, 26% článků obsahuje hodnotící stanovisko, můžeme je označit jako 

kritické a jsou kategorizovány žánrem Komentář/Recenze/Kritika, 15% článku je 

zařazeno k žánru Článek/Reportáž/Popis stavby, 8% článků, které se věnují současné 

české architektuře, jsou rozhovory. 

V deníku Právo převládají zprávy (86%), kritických článků nalezneme minimum (2%). 

Naopak v deníku Lidové noviny dominují Komentáře/Recenze/Kritiky (42%), zpráv je 

32%. Rovněž týdeník Reflex obsahuje nadpoloviční počet kritických článků (51%), 

zprávy jsou zastoupeny méně (8%), reflexe současné české architektury je doplněna 

Články/Reportážemi/Popisy staveb (34%). 

 

 

Příloha č. 12 (graf): Žánry článků všechny tituly 
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Příloha č. 13 (graf): Žánry článků v deníku Právo 

 

Příloha č. 14 (graf): Žánry článků v deníku Lidové noviny 

 

Příloha č. 15 (graf): Žánry článků v týdeníku Reflex 
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2.2.5. Hlavní problematika a vedlejší problematika 

VO6: Jaká problematika se v souvislosti s architekturou v kódovaných článcích 

objevuje? 

Na základě odborné literatury byly stanoveny okruhy s širší problematikou, kterou 

současná česká architektura reflektuje. Výzkumná otázka tedy spíše zkoumá, zda se tato 

problematika objevuje na stránkách vybraného tisku. Řešena je proměnná č. 6 hlavní 

problematika a proměnná č. 7 vedlejší problematika. 

Z celkového počtu článků jich 30% obsahuje jinou hlavní problematiku, než je určena 

kategoriemi, nebo se jedná o články bez problematiky (např. velmi krátké zprávy), 50% 

článků z celkového počtu neobsahuje vedlejší problematiku. Celá třetina článků (v 

souvislosti s mensim rozsahem) vybranou problematiku nereflektuje. 

Nejvíce zastoupena je problematika vztahu přítomné a historické architektury (hlavní p. 

21%, vedlejší p. 12% článků) do níž můžeme zahrnout např. novostavby v historickém 

prostředí nebo rekonstrukce. Problematika, která se zabývá veřejným prostorem, je 

v těsném závěsu (hlavní p. 19%, vedlejší p. 12%). Naopak problematika, jež se zabývá 

interiérovou tvorbou, zůstala zastoupena pouze 4% článků jako hlavní a 2% článků jako 

vedlejší. Rovněž experimentální tvorbě byl dán na stránkách vybraných tištěných médií 

pouze minimální prostor. 

V obou vybraných denících není v největší míře zastoupena žádná z charakterizovaných 

problematik. První tři příčky jsou v obdobných poměrech obsazeny problematikou 

vztahu přítomnosti a historie, veřejného prostoru a urbanismu a bydlení obecně. Deník 

Lidové noviny oproti deníku Právo reflektuje technologickou, konstrukční a 

materiálovou složku architektury. V 9% článků je v deníku LN jako vedlejší téma 

zmíněn udržitelný rozvoj architektury. Týdeník Reflex se ve 30% článků zabývá 

problematikou vztahu přítomné a historické architektury jako hlavní problematikou, 

v 15% jsou hlavní problematikou článků technické, materiálové a konstrukční prvky 

architektury. 

Poměrně rozptýlené zastoupení jednotlivých problematik lze interpretovat tak, že se 

žádné z periodik nevěnuje určité problematice soustavně a s nějakým vývojem. Nejvyšší 

zastoupení problematiky vztahu přítomnosti a historie a veřejného prostoru se váže ke 

kategorii zpravodajství, v níž je o této problematice nejčastěji referováno. 
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Příloha č. 16 (graf): Hlavní a vedlejší problematika všech titulů 

 

Příloha č. 17 (graf): Hlavní a vedlejší problematika deníku Právo 
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Příloha č. 18 (graf): Hlavní a vedlejší problematika deníku LN 

 

Příloha č. 19 (graf): Hlavní a vedlejší problematika týdeníku Reflex 

 

2.2.6. Hlavní téma / vedlejší téma 

VO7: Jaké bylo hlavní téma kódovaných článků? 

VO8: Jaké bylo vedlejší téma kódovaných článků? 

Proměnná Hlavní téma a proměnná Vedlejší téma zaznamenává, jak jednotlivé stavební 

typy, o kterých je v kódovaných článcích referováno, tak jinou tématiku, události apod. 

Na základě jakých témat je o architektuře psáno, bude vytvářet její mediální obraz a 

tedy i reprezentaci směrem k veřejnosti. 
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Z celkového počtu článků se stavba jako hlavní téma objevila v tisku v 38% jako 

vedlejší téma v 51%. Nejčastěji bylo psáno o stavbách veřejných a veřejném prostoru 

(zahrnuty kategorie: 1. Státní, veřejné a kulturní stavby, 3. veřejný prostor, 4. volný čas, 

5. sportoviště, 6. pomníky, instalace), dále o bydlení (zahrnuty kategorie: 7. rodinný 

dům, vila, 8. byt, 9. obytný soubor, 10. městské byty, sociální byty, 11. rekreační 

obydlí).  

Jiná tematika a události, které se věnují současné české architektuře, jsou v celkovém 

soboru kódovaných článků zastoupeny jako hlavní téma v 62% jako vedlejší v 49%. 

Nejčastěji jsou řešeny kauzy, spory nebo poltické diskuze (17%), architektonické 

soutěže a chystané projekty (14%), shodně zastoupeny jsou informace o výstavách, 

publikacích či jiných médiích prezentujících architekturu (8%) a také ocenění 

architektury (8%). Jako vedlejší téma nalezneme ve vybraném tisku rovněž arch. 

soutěže a chystané projekty (15%) a také témata, jež se věnují příběhu stavebníka, 

architekta nebo vztahu klienta a architekta (10%). 

 

Příloha č. 20 (graf): Zastoupení tématu staveb a témat ostatních ve všech titulech 

 

Příloha č. 21 (graf): Zastoupení stavebních typů ve všech titulech 
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Příloha č. 22 (graf): Zastoupení témat/událostí ve všch titulech 

V deníku Právo nalezneme nejčastěji hlavní témata, která se zabývají architektonickými 

soutěžemi, chystanými projekty a návrhy (24%), dále kauzy, spory, politické diskuze 

(20%) a oceněné stavby (14%). Výrazně nejfrekventovanějším vedlejším tématem jsou 

informace o státních, veřejných či kulturních budovách (27%). Jako o hlavním tématu je 

v rámci stavební typů nejčastěji informováno o administrativních a komerčních 

budovách (8%). 

V deníku Lidové noviny se hlavní tematika zabývá kauzami, spory a politikou (14%), 

profesí architekta (9%), stejně jako státními, veřejnými či kulturními stavbami (9%). Ty 

se objevují jako nejčástější vedlejší téma a to ve 30%, následovány tématikou arch. 

soutěží, chystanými projekty a návrhy (22%). 

V článcích týdeníku Reflex se v souvislosti se současnou českou architekturou v 18% 

píše o tématu rodinných domů, v 16% narazíme na kauzy, kritiku či spory, shodně 

v 11% jsou medializovány informace o obytných souborech a architektonických 

výstavách či jiné prezentaci architektury. Častým vedlejším tématem jsou státní, 

veřejné, či kulturní budovy (31%) a příběh stavebníka nebo vztah architekta a klienta 

(23%). 
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Příloha č. 23 (graf): Deník Právo a jeho tématika 



   

 

63 

  

 

Příloha č. 24 (graf): Deník Lidové noviny a jeho tématika 
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Příloha č. 25 (graf): Týdeník Reflex a jeho tématika 

 

2.2.7. Hlavní zdroj článku 

VO9: Kdo je uveden jako hlavní zdroj článku o současné české architektuře? 

Otázka se zabývá aktéry, kteří vystupují v kódovaných článcích a vyjadřují se k tématu 

současné architektury. 

V celkovém souboru kódovaných článku je zastoupení většiny kategorií poměrně 

vyrovnané, vyčnívá v zásadě kategorie novinář/autor článku (29%), která souvisí 

s vyšším počtem hodnotících článků. Mezi časté aktéry patří odborníci (17%), architekti 

(15%) a také politici nebo zástupci státního aparátu (15%). Majitelé, developeři se jako 

hlavní zdroj článku vyjadřují v 8% jednotek. 

Deník Právo věnuje největší prostor názorům politiků (30%), odborníkům či autorům 

událostí (27%) a také majitelům nebo developerům (8%). 
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V deníku Lidové noviny architekturu komentují především novináři a autoři článků 

(44%), z větší části také architekti (16%), odborníci (12%), ve 14% článků nebyl 

uveden žádný zdroj. 

V týdeníku Reflex rovněž o architektuře informují z velké části novináři (61%), 

zastoupeny jsou také myšlenky architektů (28%), ostatní kategorie se objevují 

minimálně. 

 

 

Příloha č. 26 (graf): Hlavní zdroj článku celkem 

 

Příloha č. 27 (graf): Hlavní zdroj článku v deníku Právo 
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Příloha č. 28 (graf): Hlavní zdroj článku v deníku LN 

 

Příloha č. 29 (graf): Hlavní zdroj článku v týdeníku Reflex 

 

2.2.8. Autor architektonického díla 

VO10: Je v článku uveden autor architektonického díla? 

Závěrečná proměnná odpovídá na otázku, pokud je v článku uvedeno architektonické 

dílo, je v článku uveden také jeho autor? 

Shrneme-li všechny kódované jednotky, dozvíme se, že v 57% článků je autor uveden, 

v 17% uveden není, ve 26% se článek netýká konkrétního díla. 
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Pokud se zaměříme pouze na deník Právo je autor uveden ve 37% článků, ve 30% 

článků není uveden a 33% jej uvést nelze. 

Lidové noviny zmiňují jméno architekta v 65% článků, pouze v 8% uveden není, ve 

27% jméno uvést nelze. 

Týdeník Reflex informuje o autorovi dokonce v 85% článků, pouze v 7% jeho jméno 

nenajdeme, v 8% článků uvést jméno nelze. 

 

Příloha č. 30 (graf): Uvedení autora arch. díla celkem 

 

Příloha č. 31 (graf): Uvedení autora arch. díla, deník Právo 

 

Příloha č. 32 (graf): Uvedení autora arch. díla, deník LN 



   

 

68 

  

 

Příloha č. 33 (graf): Uvedení autora arch. díla, týdeník Reflex 

 

Příloha č. 34: Události a rubriky, které ovlivnily kódování jednotek 

Ve výčtu níže uvádím nejdůležitější události, kterým se média pravidelně věnovala a 

také pravidelné rubriky vybraných titulů, jež se věnovaly současné české architektuře. 

Právo 2012 

Chystaná rekonstrukce budovy pražského Mánesa. Autor rekonstrukce není znám, či 

není zmíněn. 

Proměna nákladového nádraží Žižkov v obytnou čtvrť, diskuze o jeho památkové 

ochraně. 

Chystaná výstavba Florentina v Praze. 

Budování nové sportovní haly ve Frýdku-Místku. Diskuze o záchraně té původní. 

Přebudování Bubenského nádraží, diskuze o památkové ochraně industriálních budov. 

Proměna územního plánu čtvrti. 

Vznik nové městské čtvrti Nová Karolina v Ostravě. 

Chystaná revitalizace lázní Kyselka. 

Konverze plynojemu v ostravských Dolních Vítkovicích na multifunkční sál. Diskuze o 

industriální architektuře Dolních Vítkovic. 

Ocenění Stavby roku. 

Rozšíření kampusu ústecké Univerzity J. E. Purkyně, bourání bývalých nemocničních 

budov. 

Výstavní aktivity v centru Litomyšle. Nevole vůči instalaci věže na náměstí. 

Rekonstrukce a revitalizace ostrova Štvanice v Praze. 

Plzeň, budoucí evropské hlavní město kultury. 

Dny architektury. 

Rekonstrukce pivovaru v Domažlicích. 
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Rozhovor s architektem R. Hubičkou o bytové výstavbě a urbanismu. 

Právo 2016 

Návrhy studentů z Fakulty architektury ČVUT. 

Chystaný projekt na výstavbu krytého bazénu v Praze na Petynce. Volání po 

architektonické soutěži. 

Několik ocenění centra environmentálního vzdělávání Správy Krkonošského národního 

parku ve Vrchlabí. 

Výběrové řízení na pozici ředitele Kanceláře architekta města Brna. Kritická diskuze. 

Negativní ocenění Skleněné peklo pro „nejošklivější“ pražskou architekturu 

současnosti. 

Úmrtí architekta Bořka Šípka 

Chystaná přestavba kasáren v pražském Karlíně. 

Projekt nové čtvrti u Masarykova nádraží v Praze od ateliéru, který vede architektka 

Zaha Hadid. Zmiňováno v souvislosti s jejím úmrtím. Investorem je Penta. 

Soutěž Stavba roku. 

Chystaný Rezidenční projekt Rezidence Park Kavčí Hory, který Central Group plánuje 

v sousedství areálu České televize. 

Výstavba v sousedství památkové zóny Tejnka v Břevnově. 

Rozhovor s Petrem Hlaváčkem, ředitelem Institutu plánování a rozvoje. Diskuze kolem 

nového územního plánu pro Prahu. 

Přestavba bývalých kasáren v Krnově. 

Otevření zrekonstruovaného pavilonu v areálu lázní Kyselka. 

Pozice městského architekta v řadě větších měst. 

Diskuze o veřejném prostoru pod karlínským viaduktem v Praze. Jeho chystaná 

rekonstrukce. 

Protesty proti dražbě objektu Invalidovny, projekty na její rekonstrukci. 

Chystané pražské projekty, mj. Centrum architektury a městského plánování, tzv. 

CAMP. 

Kritická diskuze kolem instalace kolem kašny na náměstí v Českých Budějovicích od J. 

Šépky. 

Odvolání ředitele IPR arch. Petra Hlaváčka, odchod autora chystaného metropolitního 

plánu arch. R. Kouckého. Diskuze kolem metropolitního plánu. 

Kritika architektů k dostavbě areálu koupaliště Petynka v Praze. 

Příprava projektu Smíchov City. 
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Lidové noviny 2012 

Pravidelná příloha – relax – architektura. Kritické články psané architektem Adamem 

Gebrianem o novostavbách i rekonstrukcích (především rodinné domy, veřejný prostor, 

bydlení, přestavby). Jedná se o 39 článků od tohoto autora. 

Články v příloze Orientace od historika architektury Zdeňka Lukeše, některé se věnují 

také současné české architektuře. 

Otevření přestavěného plynojemu na multikulturní centrum v Ostravě. Revitalizace 

Dolních Vítkovic a areálu bývalých železáren. 

Projekty na novou podobu Labské boudy v Krkonoších 

Soutěž Young Architect Award. Projekty studentů FA ČVUT. 

Oprava výstavní síně Mánes. 

Téma městského architekta. 

České nádražní objekty a jejich revitalizace. 

Chystaná revitalizace Václavského náměstí v Praze. Kritická diskuze kolem 

zveřejněného projektu. 

Rozhovor s arch. P. Leškem o veřejných soutěžích, veřejném prostoru. 

Rozhovor s arch. R. Kouckým o novém metropolitním plánu. 

Rozhovor s arch M. Masákem o nové výstavbě v Praze a urbanismu. 

Den architektury. Několikadenní akce v celé ČR. 

Obnova lázeňského areálu Kyselka 

Plány na novou koncertní síň v Praze. 

Plány Prahy na oživení vltavských břehů. 

Lidové noviny 2016 

Články v příloze Orientace od historika architektury Zdeňka Lukeše, některé se věnují 

také současné české architektuře. 

Pomník Jana Palacha v Praze. 

Úmrtí Bořka Šípka 

Revitalizace Malostranského náměstí 

Anticena Skleněné peklo pro nejošklivější současnou budovu v Praze.  

Projekt nové čtvrti u Masarykova nádraží v Praze od ateliéru, který vede architektka 

Zaha Hadid. 

Úprava pražských stavebních předpisů. 

Nové rozhledny v ČR 

Budoucí výstavba nových stanic metra. Diskuze kolem jejich podoby. 
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Téma revitalizace panelových sídlišť. 

Bytová výstavba v Praze. 

Chystaná revitalizace Václavského náměstí 

Diskuze o možnosti výstavby nové koncertní síně v Praze. Politická diskuze o přenesení 

neuskutečněného projektu koncertní síně od Jana Kaplického z Českých Budějovic do 

Prahy. 

Odvolání ředitele IPR Petra Hlaváčka, odchod arch. R. Kouckého. Diskuze kolem 

metropolitního plánu. Návrat autora plánu R. Kouckého do IPR. 

Reflex 2012 

Glosující zprávy z rubriky Labyrint kultury. 

Pravidelná příloha Extra, Jiné domy – Nejlepší bytovky psané redaktorem Petrem 

Volfem. 

Článek o architektu Janu Kaplickém. 

Rozhovor s podnikatelem Janem Světlíkem, který je investorem proměny Vítkovických 

železáren. 

Reflex 2016 

Glosující zprávy z rubriky Labyrint kultury. 

Pravidelná příloha Extra, Jiné domy – Architektura a bydlení psané redaktorem Petrem 

Volfem. Zaměřená na přestavby budov na obytnou funkci, rekonstrukce. 

 

2.3. Zhodnocení hypotéz 

1) Články reflektující architekturu budou v průběhu sledovaného období přibývat, 

jednotlivé tituly budou architektuře věnovat obdobný prostor, stejně jako žánrové 

a tematické zastoupení se mezi tituly nebude výrazně lišit. 

Celkový počet článků v roce 2012 je obdobný jako v roce 2016. V deníku Právo se 

četnost tématiky současné architektury výrazně zvýšila, avšak v denílu Lidové noviny 

vidíme naopak výrazný pokles, který způsoben zejména absencí rubriky relax - 

architektura, pro níž psal kritické články propagátor architektury Adam Gebrian. 

Týdeník Reflex je v počtu článků vyrovnaný, zmíněná rubrika Jiné domy je přítomna na 

jeho stránkách v obou letech. 

Rozsah článků je ovlivněn výše zmíněnými přílohami a rubrikami: Lidové noviny 

věnují příloze o architektuře velký prostor, jedná se o dlouhé články, kritického 

zaměření. Obdobně Extra rubrika týdeníku Reflex vysvětluje vysoké zastoupení středně 

dlouhých příspěvků, převahu komentářů a kritik. Deník Právo obsahuje spíše krátké a 
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středně dlouhé příspěvky, které můžeme vysvětlit důrazem tohoto deníku na domácí 

zpravodajství a na žánr zprávy. 

Tematicka agenda je u jednotlivých titulů různá a velmi rozptýlená. V Právu převažují 

zprávy o chystaých projektech, dále kauzy, spory a politické diskuze, což ovlivňuje i 

vysoký počet článků v rubrice domácího zpravodajství. V Lidových novinách je 

zastoupeno téma kauz, sporů také, ale v menší míře, tématem článků jsou často veřejné, 

státní či kulturní stavby. Reflex se zaměřil především na články o rodinných domech a 

bydlení. Tuto tezi tedy musíme odmítnout. 

 

2) Tituly se budou zabývat jednotlivými konkrétními stavebními typy více než 

tematickou problematikou. 

Vybraná tematická problematika se objevuje v 70% článků jako hlavní téma, v 50% 

jako vedlejší téma. 

Stavbám se věnuje 38% článků jako hlavnímu tématu a 51% jako vedlejšímu tématu. 

Rovněž tato teze je výzkumem odmítnuta, neboť články se věnují širší problematice 

jako hlavnímu tématu. 

 

3) Články reflektující architekturu se budou nacházet především v přílohách nikoli 

v kulturní rubrice, hlavním tématem bude bydlení, interiérová architektura, 

životní styl. 

Články v deníku Právo jsou umístěny především v domácím zpravodajství. 

Články v Lidových novinách jsou umístěny více v přílohách než v kulturní rubrice, 

hlavním tématem těchto příloh jsou se shodným zastoupením veřejné budovy a rodinné 

domy. V týdeníku Reflex je rovněž zastoupeno více článků v rubrice příloha, jedná se o 

články, které se věnují tématu rodinných domů a obytných souborů. 

Tuto teze je u deníku Lidové noviny a týdeníku Reflex přijata, u deníku Právo 

odmítnuta. 

 

Šíře reflexe současné české architektury je odvislá od umístění tohoto tématu ve 

struktuře periodického tisku. Nejčastěji je architektura zařazena do speciálních rubrik, 

ve kterých ji je dán poměrně velký prostor a někdy také kritické zhodnocení, což je však 

zásluhou pouze osoby píšícího autora. Z rubrik kulturního zpravodajství se reflexe 

konkrétní postavené architektury takřka vytratila, tímto byla potvrzena jedna z tezí. 

Naopak domácí rubriky píší o architektuře poměrně často, avšak tehdy, když je 
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problematizována (kauzy, politické diskuze) nebo když je plánována nová výstavba, u 

níž zatím zdaleka není zadán autor či známá podoba. Z celkového počtu článků celá 

třetina neobsahuje žádnou z kategorizovaných problematik, jednak proto, že ve 

stručnějších článcích není zastoupena žádná problematika, jiným důvodem je 

komplikovanost určitých témat a nesledovaní konkrétní problematiky tiskem soustavně. 

Zpravodajství je spojeno s úpravou a výstavbou veřejného prostoru, toto téma je 

schopno rozvířit diskuzi a poskytuje možnost uvést na stránky tisku politické 

prohlášení. Vztah k historickému místu je denním chlebem většiny českých měst, proto 

je tato problematika zastoupena v tisku častěji. 

Pokud se v tisku píše o konkrétní stavbě, jedná se právě o veřejnou budovu ci veřejný 

prostor a také různé formy bydlení. Téma bydlení je blízké každému čtenáři a média 

proto ráda přinášejí příklady lákavého bydlení, které je obohaceno například příběhem 

stavebníka nebo vztahu klienta a architekta. Dalším důvodem, proč se stavba dostane na 

stránky tisku, je její ocenění – většinou jde však o krátký článek, který konkrétní 

hodnoty architektury nezmíní. 

Do tisku se k současné české architektuře vyjadřují různí aktéři, mnohdy jde o samotné 

autory článku, kteří čerpají pouze z tiskových zpráv architektů nebo z vlastních znalostí 

(Gebrian). Ke slovu se dostanou také architekti, ale z mého pohledu by jejich zastoupení 

mezi aktéry mělo být vyšší. Napomoci by to mohlo také k vyššímu uvádění jmen autorů 

v článcích. Například v deníku Právo je počet příspěvků s uvedeným jménem autora 

skoro totožný s počtem příspěvků bez jména.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat a shrnout, jak je současná česká architektura 

reflektovaná ve vybraném periodickém tisku deník Právo, deník Lidové noviny, týdeník 

Reflex v letech 2012 a 2016. Z těchto periodik byl vybrán soubor článků, na němž byla 

provedena kvantitativní obsahová analýza. Výzkumné otázky byly vytvořeny na základě 

literatury a zdrojů, které se zabývají problematikou současné architektury a také jejímu 

vztahu k mediím. Vyhodnocené výzkumné otázky předkládají, jaký je mediální obraz 

současné české architektury. 

Média jsou zásadním činitelem, který nám podává informace o okolním světě. 

V souvislosti s architekturou je tento vztah specifický tím, že s architekturou přichází 

každý z nás do kontaktu v podstatě denně. Do mediálních sdělení se však promítají 

hodnoty a postoje – kontext vzniku staveb, její hodnocení, přístup společnosti, určitá 

stavební kultura – které vytváří reprezentaci této oblasti. Tato podoba reality má 

tendenci stávat se pro své příjemce „skutečnou“ realitou. Jak je tedy reprezentována 

současná česká architektura veřejnosti? Shrneme-li výsledky výzkumných otázek, 

můžeme říci, že společnost vnímá současnou českou architekturu jako téma, které se na 

stránkách tisku objevuje, avšak nenáleží do kulturních rubrik, neboť je pro ně 

připravena speciální rubrika, pokud se pro ni najde také autor, který ji také píše. 

Umístění tématu architektury do speciální přílohy může způsobit jeho stereotypní 

vnímání, kategorizovaní tématu jako odpočinkového má za následek jeho zjednodušení. 

Rovněž kritické články, které dokáží architekturu zhodnotit podle určitých 

charakteristik, jsou spojeny s konkrétní přílohou (a autorem). Nejedná se tedy o 

standardní součást média. 

Ač je tematická agenda široká a nemá jednoznačné výsledky, můžeme mezi médii 

vysledovat určité znaky. Reflex se soustředí především na rodinné bydlení a obytné 

soubory, deník Lidové noviny na veřejné budovy. Některé stavební typy se na stránky 

tisku téměř nedostanou. Výzkum také vyvrátil tezi, že se v tisku častěji objevují 

konkrétní stavby než širší problematika. Tato problematika odráží témata veřejného 

prostoru a tématu vztahu historie a současnosti. Obě témata se vyskytují ve 

zpravodajství. Jedná se většinou o sporné plánované stavby. Tyto kauzy jsou pro média 

lákavé, umožňují rozpoutat diskuzi mezi jednotlivými aktéry a sledovat dané téma v 

průběhu několika článků. 
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Výsledky ukazují, že architektura není zobrazována v ideálním kontextu, ale je 

reprezentována pomocí zjednodušených znaků – jednak jako odpočinkové téma 

prezentující možnosti bydlení, podruhé jako platforma pro politické diskuze a kauzy. 

Tato pozice je navíc potvrzena faktem, že ne vždy je z pohledu tisku podstatné, uvést 

jejího autora. 

Problematikou výzkumu byla především jeho zvolená šíře. Téma současné české 

architektury je velmi rozsáhlé. Každá z jednotlivých kategorií problematik by si 

zasloužila vlastní výzkum. Zvolenou metodou vyhledávání mohly být nalezeny pouze 

články, ve kterých se objevuje vybrané klíčové slovo, avšak muselo být přečteno velké 

množství článků, které s danou problematikou nesouvisí. Výzkum by byl podpořen také 

zvolením širšího zkoumaného období nebo různými typy médií. 
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Summary 

The bachelor thesis „Media reflexion czech contemporary architecture in czech 

periodical“ deals with research media representation contemporary czech architecture in 

daily newspapers Pravo, Lidove noviny and periodical Reflex in the period from 1
st 

January to 31
st 

December 2012 and 2016. For this purpose was conducted the 

quantitative content of media texts. 

There were variations in the frequency of the articles over the period and also in daily 

newspapers Lidove noviny and Pravo. In 2012 Lidove noviny published crtical articles 

by architect of Adam Gebrian in the supplement named Relax – Architecture, in 2016 

these articles are not included. In daily newspaper were more articles in 2012 than 2016. 

Articals with the topic of czech contemporary architecture have been mostly long ( up to 

2500 characters without spaces). The most frequency of long articles has occurred in 

Lidove noviny and Reflex due to special supplements of architecture topics. Pravo has 

the most frequency of Home News articles.The range and the genre of articles depend 

of the place in structure of media. Articles of this topic are not included in culture news. 

The important reaserch question was which issues is the subject of this thesis have been 

associated. 30% of all articles do not content any of specified cathegory of issues. The 

rest of articles are associated with issues of relation between contemporary and 

historical architecture, and also with ubanism. 

The next reaserch question was which topics the most of the articles have been 

dedicated to. We found some types of building in 38% of all articles, in rest of 62% we 

found informations about architectural event and issues (presentation of architecture, 

exhibitions, new books, professional issues, media and political issues etc). The most 

frequently mentioned types of buildings are public spaces and public buildings, than all 

types of housing. The most frequently mentioned architectural issues were controversial 

and political issues and also some future plans of building-up. Very often projets of new 

architecture are reasons for political debat and for controversial issues. 

The main sources of informations about czech contemporary architecture is mostly the 

authors of the article, than experts, architects and politicians. 

Last research question was about the presence of the author of architectonic work. We 

found name of the author in 57% of all articles. 
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To summarize all the above findings the result is, that the media representation of czech 

contemporary architecture is created with the help of simplified characters  and is 

stereotypical. The subject is mostly associated with soft topic of housing or with 

controversial politic debat.  
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Příloha č. 1: Kódovací kniha kvantitativní obsahové analýzy 

Proměnné: 

1. Datum otištění příspěvku – kód data je vytvořen na základě formátu 

RR/MM/DD. Vzor: datum 12. 4. 2016 --> Kód: 160412 

2. Titul – jednotlivé články byly vybrány z deníků Právo, Lidové Noviny a 

týdeníku Reflex, kterým jsou přiřazeny následující kódy: 

Titul Kód 

Právo 1 

Lidové noviny 2 

Reflex 3 

 

3. Rozsah příspěvku – pro potřeby měření rozsahu jsou stanoveny kategorie dle 

počtu znaků (bez mezer): 

Kategorie Počet znaků s mezerami Kód 

Velmi krátký příspěvek < 500 1 

Krátký příspěvek 501-1500 2 

Středně dlouhý příspěvek 1501-2500 3 

Dlouhý příspěvek > 2500 4 

 

4. Umístění příspěvku – proměnná se zaměřuje na umístění článku ve struktuře 

titulu. V případě týdeníku je zohledněna jeho specifická struktura - kategorie 

publicistika zahrnuje stálé rubriky: Rozhovor, Reportáž, Causa; Extra rubrika 

představuje rubriku nepravidelnou. 

Umístění deník   Umístění týdeník Kód 

Hlavní strana/Téma Hlavní téma 1 

Domácí zpravodajství Domácí zpravodajství 2 

Kulturní zpravodajství Kulturní rubrika 3 

Příloha Publicistika 4 

Ostatní Extra rubrika 5 

 Ostatní rubriky 6 

 

5. Žánr příspěvku – proměnná představuje žánr příspěvku, 

Žánr příspěvku Kód 

Zpravodajství 1 

Rozhovor 2 

Komentář/Recenze/Kritika 3 

Články/popis 

stavby/reportáž 

4 
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6. Hlavní problematika – proměnná se zaměřuje na širší tematickou 

problematiku, které je článek alespoň z větší části věnován. 

Název problematiky / Popis Kód 

Veřejný prostor 

 veřejný parter, náměstí, ulice, parky, nábřeží atd. 

 sociální interakce, venkovní aktivity spojené s tématem 

architektury 

 úprava a stavba veřejných budov a prostranství 

 místa k setkávání ať uvnitř či venku 

 

1 

Urbanismus/město 

 problematika zastavěnosti území, rozvoj nových čtvrtí, tzv. 

sídlení kaše, příměstské kolonie a zástavba 

 problematika bydlení obecně 

 nová městská zástavba 

 

2 

Zelená architektura a udržitelný rozvoj 

 propojení s přírodou a místem: krajinné hodnoty, respekt 

k místu, tvary záměrně inspirované přírodou, organická 

architektura 

 landform building, zelené střechy 

 technologie a tradice: využití přírodních materiálů, nových 

materiálů a technologií, alternativních zdrojů energie (high-

tech, fotovoltaika, solární energie, nízkoenergetické a 

pasivní domy). 

 

3 

Vztah přítomnosti a historie 

 vstupy nové architektury do historického prostředí 

 novostavba v historickém prostředí 

 zohlednění místa výstavby (vzhledem k historii místa) 

 rekonstrukce, revitalizace, adaptace, obnova stavby 

 konverze historických (industriálních, památkově 

chráněných) objektů na nové funkce 

 

4 

Experimentální tvorba 

 architektura ojedinělá, radikální, experimentální, atypická, 

spektakulární či ta, která vzbuzuje senzaci 

 názory na stavbu jsou protikladné, vytváří spory 

 

5 

Důraz na technologie, konstrukci a materiály 

 zdůrazněna technicko-konstrukční stránka stavby 

 akcentace konceptu, formy, tvaru nebo prostoru 

 materiálová složka, důraz na detail, zpracování, povrchy 

 smyslové a estetické kvality 

 inženýrská architektura, technické exhibice, parametrické 

navrhování, technologický pokrok, skulpturální architektura 

 

6 

Důraz na interiér 7 
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 interiérový design, life-style, bytová architektura 

 

Jiné téma, bez problematiky/nelze určit/ (není vedlejší téma) 0 

 

7. Vedlejší problematika – proměnná se zaměřuje na vedlejší širší tematickou 

problematiku, které je článek věnován. Kódování odpovídá proměnné č. 6. 

 

8. Hlavní téma – proměnná se zaměřuje na hlavní téma článku. Tematické okruhy 

jsou zaměřeny na stavební typy architektury, architektonické události, kauzy, 

profesi architekta apod. Obvyklé typy architektonických události jsou vypsání 

architektonické soutěže, prezentace architektury na výstavě či v médiu, 

přednášky o architektuře, akce pořádané iniciativami na podporu architektury, 

architektonická ocenění. Opakem mohou být negativní ocenění, ankety, 

politizované kauzy atd. 

Téma Kód 

1. Stavba  

1.1. Státní, veřejné, kulturní, vzdělávací budovy 1 

1.2. Administrativní, komerční budovy, obchodní centra, 

developerská výstavba 
2 

1.3. Veřejný prostor, drobné stavby, náměstí, ulice atd. 3 

1.4. Volný čas, park, zeleň 4 

1.5. Sportoviště 5 

1.6. Pomník, artefakt, objekt, instalace 6 

1.7. Rodinný dům, vila 7 

1.8. Byt, interiérový design 8 

1.9. Obytný soubor, developerská výstavba 9 

1.10. Sociální bydlení, městské byty 10 

1.11. Rekreační obydlí, chaty 11 

1.12. Průmyslové, inženýrské stavby, továrny, výroba 12 

1.13. Sakrální stavba, kostel, duchovní stavby/místo 13 

1.14. Urbanismus, infrastruktura 14 

2. Událost, přednáška, akce, iniciativa, setkání, festival 20 

3. Prezentace architektury: výstava, publikace, film, médium 30 

4. Kauza, spor, kritika, politika 40 

5. Architektonická soutěž/chystané projekty/návrhy 50 

6. Profese architekta (vzdělávání, ČKA, ocenění, výročí, úmrtí) 60 

7. Příběh stavebníka, obyvatele, architekta, vztah klient a architekt 70 

8. Ocenění stavby/úspěchy v zahraničí 80 

9. Architektura obecně, jiné 90 

 

9. Vedlejší téma – proměnná se zaměřuje na vedlejší téma článku, kdy architektura 

zmíněna okrajově. Tematické okruhy jsou zaměřeny na stavební typy 
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architektury, architektonické události, kauzy, profesi architekta apod. Kódování 

odpovídá proměnné č. 8. 

10. Hlavní zdroj článku – proměnná se zaměřuje na hlavní zdroj článku 

Hlavní zdroj článku Kód 

Architekt/autor 1 

Developer/majitel/investor 2 

Politik/obec/kraj/stát 3 

Odborník/autor knihy, události atd. 4 

Veřejnost/příznivci 5 

Veřejnost/odpůrci 6 

Tisková agentura 7 

Novinář/autor článku 8 

Není uvedeno 0 

 

11. Autor architektonického díla – proměnná zaznamenává, zda je v článku 

uveden autor architektonického díla, o němž je v článku hovořeno. Pokud má 

článek jinou tematiku než konkrétní dílo, které je spojováno s autorem, 

kódujeme 0. 

Uveden autor Kód 

Ano 1 

Ne 2 

Nelze určit 0 

 


