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Anotace 

 

Diplomová práce analyzuje zpravodajské obsahy České tiskové kanceláře a Událostí České 

televize (jako dvou institucí veřejné služby) týkající se reforem polské konzervativní vlády 

v letech 2015 až 2018. Teoretická část je zaměřena na popis teoretických koncepcí, obou 

srovnávaných subjektů a zejména pak jejich zahraničního zpravodajství. Pozornost je 

věnována i jednotlivým typům agenturních a televizních zpráv. Samostatná kapitola shrnuje 

rozdíly mezi Českou tiskovou kanceláří a Českou televizí, podstatou jejich fungování  

a produkcí zpráv. Následující kapitola se zabývá Polskem – jeho politickým systémem  

a historickými souvislostmi a dále nastiňuje situaci v zemi po volbách v roce 2015 – 

přibližuje výsledky voleb, současnou podobu vlády a jí provedené reformy a plánované 

změny. Podrobněji je popsána reforma soudnictví, reforma médií a pokus o téměř úplný 

zákaz potratů, které jsou zároveň předmětem analýzy v praktické části práce. V té jsou 

využity kvantitativní i kvalitativní metody analýzy. Je v ní zkoumáno, v jaké míře se obě 

redakce polským reformám věnovaly, jakou důležitost informování o reformách přikládaly,  

o čem a z jakých zdrojů obě redakce informovaly a zda se lišil jejich obsah v důsledku 

přítomnosti stálého zpravodaje České televize v Polsku, kterého agentura na místě nemá.  

 

 

 

Annotation 

 

The diploma thesis analyses news coverage of some of the most important reforms 

conducted by the Polish conservative government. It focuses on public media services: 

Czech News Agency and the main news, Události, of the Czech Television, and the time 

period of years 2015 – 2018. The work consists of two parts. Theoretical part zeroes in on 

the description of theoretical concepts, general description of mentioned public media 

services and their foreign news coverage, particular types of agency and TV news. Separate 

chapter summarizes the differences between the Czech News Agency and the Czech 

Television, their purpose and news production itself. Another chapter concentrates on Poland 

– its political system and historical background of the last decades. The current situation in 

the country since 2015 is also outlined – the results of the last elections, current government 



 
 

 

and its reforms and intended changes. The reform of justice, reform of media and a plan to 

almost ban the abortions are described in details. These three reforms are the bases of 

Author’s analysis. The practical part describes in detail results of both quantitative and 

qualitative methods chosen for this work. It is researched how often the chosen newsrooms 

were informing about the above mentioned reforms, what priority did they give them, about 

what and from which sources they took the information and if the content of their news 

coverage differed from one another because of the presence of a foreign correspondent of 

the Czech Television in Poland (Czech News Agency doesn´t have any on the spot).  
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ÚVOD 
  

Cílem diplomové práce bylo porovnat zpravodajství dvou institucí veřejné služby – České 

tiskové kanceláře a České televize, a to na příkladu zahraničního zpravodajství ČTK  

a Událostí ČT pokrývajícího téma vládních reforem v Polsku v letech 2015 – 2018.  

 
Téma bylo vybráno s ohledem na geografickou i kulturní blízkost Polska České republice  

a měnící se situaci v zemi. V Polsku od roku 2015 vládne jednobarevný kabinet 

konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS). Strana má po posledních volbách většinu  

v obou komorách parlamentu – Sejmu i Senátu. To jí umožňuje přijímat vlastní návrhy 

zákonů, včetně sporných reforem, které mění fungování řady institucí v zemi. Kroky 

současné vlády kritizují opozice, instituce Evropské unie (EU) i část polské společnosti, 

která proti nim nesčetněkrát masově protestovala.  

 
Období vymezené pro účel této práce bylo vybráno s ohledem na to, kdy začal stávající 

polský konzervativní kabinet vládnout (podzim 2015) a pokrývá zároveň roky 2016, 2017  

a 2018. Vzhledem k odevzdání diplomové práce v květnu 2019 bylo období omezeno do 

konce roku 2018.  

 
V diplomové práci došlo k minimální odchylce od tezí. Předpokládaná struktura byla 

dodržena.  

 
Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části byly shodně s tezemi nejprve 

popsány teoretické koncepce, následně charakterizovány Česká tisková kancelář (ČTK)  

a Česká televize (ČT) a jejich zahraniční zpravodajství. Pozornost byla věnována  

i jednotlivým typům agenturních a televizních zpráv, které bylo důležité určit vzhledem  

k praktické části práce. V samostatné kapitole byly shrnuty rozdíly mezi ČTK a ČT, 

podstatou jejich fungování a produkcí zpráv. Tyto rozdíly byly popsány zejména s ohledem 

na praktickou část práce tak, aby byla následná analýza a komparace těchto médií relevantní. 

Na jejich rozdílnost byl brán ohled počínaje tvorbou výzkumných otázek a hypotéz. Další 

kapitola v teoretické části byla věnována Polsku – aktuální politické situaci v zemi, stávající 

vládě, jejím reformám a jejich dopadu. Zároveň byl k pochopení a zasazení do kontextu 
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popsán polský politický systém a historické souvislosti (politická situace v zemi po roce 

1989).  

 
Podrobněji byly přiblíženy reforma soudnictví, reforma médií a pokus o téměř úplný zákaz 

potratů. Byla vysvětlena jejich závažnost a dopad. Reformy soudnictví a médií patřily mezi 

nejvíce kontroverzní a v médiích často zmiňované. Návrh na téměř úplný zákaz potratů byl 

první z reforem, kterou se polské vládě vzhledem k rozsáhlým protestům veřejnosti 

nepodařilo prosadit. Tyto tři reformy byly následně předmětem analýzy v praktické části 

práce. 

 
Podle tezí měla práce zkoumat, v jaké míře se polskými vládními reformami zpravodajství 

zabývalo, jakou jim přisuzovalo důležitost, na co bylo primárně zaměřeno a jakým 

způsobem o reformách informovalo (např. zda dostávala prostor opozice). Práce měla 

zároveň analyzovat, jak moc se pokrytí témat ve vybraných redakcích 

shodovalo/neshodovalo – zejména s ohledem na to, že Česká televize má v zemi na rozdíl 

od ČTK stálého zpravodaje. I v tomto případě postupovala práce shodně s tezemi. V rámci 

toho, na co bylo zpravodajství primárně zaměřeno, bylo zkoumáno, o čem konkrétně  

a z jakých zdrojů obě redakce informovaly. K zodpovězení těchto otázek byly v praktické 

části práce využity kvantitativní i kvalitativní metody analýzy. 

 
V případě každé reformy bylo vybráno kratší časové období, kdy informování o tématu 

kulminovalo, v něm bylo následně zpravodajství ČTK a ČT zkoumáno. Analyzované období 

bylo omezeno z důvodu velkého množství dat.  

 
Zkoumané období v případě tématu potraty bylo stanoveno od 23. září 2016, kdy Sejm 

podpořil návrh zákona na zpřísnění potratů v prvním čtení, do 6. října 2016, kdy dolní 

komora parlamentu při hlasování po rozsáhlých protestech veřejnosti návrh zákona odmítla.  

 
Období výzkumu v případě tématu reforma médií bylo stanoveno mezi 30. prosincem 2015, 

kdy polský Sejm schválil kontroverzní změnu zákona o veřejnoprávních médiích,  

a 14. lednem 2016, kdy Polsko reagovalo na výsledky jednání Evropské komise ohledně 

změn v médiích v Polsku a na kritiku a hrozbu sankcemi od této instituce. 

 
V případě tématu reforma soudnictví bylo zkoumané období stanoveno od 12. července 

2017, kdy polský Sejm schválil kontroverzní zákon o soudcovské radě, přes schválený zákon 
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o nejvyšším soudu a prohlášení prezidenta, že bude zákony možná vetovat až po 31. července 

2017, kdy Andrzej Duda skutečně tyto dva sporné zákony, které měly dále měnit soudnictví 

v zemi, vetoval.  

 
Ke zpracování tématu byla použita řada zdrojů. V teoretické části práce byla využita 

zejména odborná literatura. V případě popisu ČTK a ČT a jejich zpravodajství se vycházelo 

zároveň z výročních zpráv těchto institucí. Při popisu současné polské vlády a jejích reforem 

byly vzhledem k tomu, že se jedná o stále aktuální téma, hlavními zdroji informací 

zpravodajské portály, zejména web České televize. Některé informace byly čerpány ze zpráv 

vydaných ČTK. Vzhledem k tomu, že je vstup do Infobanky ČTK podmíněn uživatelským 

jménem a heslem získaným na základě smluvního vztahu, je v práci vždy jen naznačena 

cesta ke zdroji: https://ib.ctk.cz. Některé informace byly čerpány vzhledem k nedostatku 

informací v českých zdrojích z oficiálních polských dokumentů vydaných parlamentem a na 

polských zpravodajských portálech. Veškeré informace v analytické části práce byly získány 

z Infobanky ČTK a internetového archivu Událostí ČT.  

 
Existují studentské práce, které se zabývají zobrazením Polska v českých médiích. Jedná se 

např. o diplomovou práci Mediální obraz Polska v českém tisku na základě tematické 

kategorizace od Katarzyny Rimy Katbeh obhájenou na Univerzitě Palackého, dále  

o bakalářskou práci Mediální obraz Polska a Poláků v roce 2012 v denním tisku od Gabriely 

Adamiecové obhájenou na Univerzitě Pardubice a Obraz Polska v současných českých 

médiích od Michaely Staňové obhájenou na Masarykově univerzitě. Žádná z těchto prací 

však nepracovala se zpravodajstvím médií veřejné služby. Ani jedna z prací se nezabývala 

aktuální společenskou a vládní tematikou v Polsku ve zpravodajství, kterému je věnována 

pozornost v této práci.  

 
Podobnou metodiku využívaly práce obhájené na UK, a to diplomová práce Mediální obraz 

Ruské federace ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím korespondenta ČT  

v první polovině roku 2012 od Vojtěcha Šafáře, diplomová práce Krize na Ukrajině ve 

zpravodajství ČTK v porovnání se zpravodajstvím ČT na vybraných událostech z let 2013  

a 2014 od Jany Huškové a diplomová práce Mediální obraz USA ve zpravodajství ČTK  

v komparaci se zpravodajstvím korespondenta ČRo v první polovině roku 2013 od Kateřiny 

Veitové. 
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1 TEORETICKÉ KONCEPCE 

 

1.1 Zpravodajství  
 
Za zpravodajství může být považována jak novinářská činnost, tak i její výsledek zveřejněný 

v tisku, rozhlasu, televizi či na internetu.1 Zpravodajství staví na událostech, které 

vyhledává, a faktech o nich, která shromažďuje, třídí, interpretuje a zprostředkovává skrz 

média příjemcům. Mělo by přinášet různorodé a společensky důležité informace odrážející 

myšlenkovou rozmanitost společnosti2 a sloužit veřejnosti k utváření vlastních názorů.3  

 
Zpravodajství má být podle Osvaldové přesné, vyvážené, nepředpojaté a poctivé jak při 

výběru, tak při ztvárnění a následné prezentaci, nestranné, ověřené přinejmenším ze dvou 

nezávislých zdrojů, aktuální, včasné, jasné a srozumitelné. Na rozdíl od publicistiky nemá 

zpravodajství obsahovat novinářův názor, ale pouze pracovat s fakty.4  

 
Protože je zpravodajství prakticky od prvních úvah o vlivu tisku spojováno s politickou 

sférou, veřejným životem a veřejným míněním, je předmětem zájmu jeho společenský 

dopad. Jak uvádí Trampota, zprávy neposkytují jen fakta, obsahují zároveň základní hodnoty 

a normy sdílené s ostatními členy společnosti.5  

 
Obsah zpravodajství nabývá určitých informačních hodnot a lidé jsou díky němu 

informovanější. Cílem zpravodajství ale obvykle není učit příjemce. Zpravodajství nabízí  

a zpřístupňuje publiku různé informace, které si každý může vybrat na základě vlastního 

zájmu. To, jaký účinek má zpravodajství na publikum, závisí na pozornosti, porozumění  

a schopnosti čtenářů, diváků nebo posluchačů pozdějšího vybavení si daných informací.6  

 
Podle McQuaila patří k hlavním faktorům spojeným se získáváním znalostí ze zpravodajství 

předchozí znalost a zájem publika, závažnost tématu, důvěryhodnost a spolehlivost zdroje 

                                                        
1 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství. In OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. Vyd. 
2. Praha: Karolinum, 2011. s. 21. 
2 Ibid. s. 21. 
3 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 
Karolinum, 2017. s. 276. 
4 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství. In OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. Vyd. 
2. Praha: Karolinum, 2011. s. 21. 
5 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 10.  
6 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 519. 
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nebo kanálu, obrazový doprovod, konkrétní téma, zprávy zapadající do dostupných rámců 

interpretace a opakování zpráv.7 

 

1.1.1 Konstrukce reality 

 
Podle Bergera a Luckmanna se každodenní život jeví jako realita, kterou si lidé určitým 

způsobem vykládají a která pro ně má určitý subjektivní význam. Reálný svět je pak 

udržován myšlenkami a činnostmi členů společnosti. Z toho plyne, že realita může nabývat 

různých podob podle toho, jak ji kdo vnímá.8  

 
V 70. letech 20. století se začalo ve velké míře řešit téma zpravodajství coby sociální 

konstrukce. Podle tohoto pohledu zpravodajství konstruuje realitu tím, že si vybírá určité 

jevy, řadí je a přisuzuje jim označení.9  

 
Zpravodajství je často hlavním či jediným zdrojem informací o společenských jevech  

a událostech, se kterými nemají příjemci zpráv možnost bezprostředního kontaktu. 10 

 
Význam a sílu zpravodajství dokládá podle McQuaila rozsah, v jakém se zpravodajství  

a jeho rysy vyskytují napříč různými médii, a to navzdory rozdílným možnostem  

a omezením každého z nich.11 Trampota dodává, že důvodem velkého zájmu o výzkum 

zpravodajství je i jeho výsadní postavení v mediálních obsazích. V rámci televizního 

vysílání se zpravodajství obvykle objevuje v prime timu (času s nejvyšší sledovaností), 

v případě tištěných médií se vyskytuje většinou na předních stranách. Zpravodajství se navíc 

těší dlouhodobě velkému zájmu příjemců. V případě celoplošných stanic patří televizní 

zprávy k nejsledovanějším pořadům.12 

 
Příjemci jsou často z výše zmiňovaných důvodů závislí na způsobu zpracování událostí 

médii. To vyvolává určitá očekávání společnosti vzhledem k tomu, v jakém vztahu je 

                                                        
7 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 523. 
8 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. s. 25. 
9 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 11. 
10 Ibid. s. 12. 
11 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
391. 
12 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 12. 
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mediální obraz událostí ke skutečnému dění.13 Jednou z funkcí zpravodajství je přinášet 

veřejnosti dostatek podnětů k utváření vlastních názorů. Mají přispívat k orientaci, ale 

nenahrazují přitom skutečnou realitu nebo vědění.  14 

 
Ve spojitosti s tím, jak příjemci zprávy vnímají, se zkoumají také účinky médií na příjemce. 

Existují teorie, že média prostřednictvím svých obsahů a informování o určitých problémech 

mají schopnost ovlivňovat názory jednotlivců. Zároveň je ale nutné podotknout, že 

v současnosti jsou očekávání ohledně tohoto efektu podstatně nižší než dříve.15  

 

1.1.2 Produkce zpráv  

 
Jak bylo zmíněno výše, zpravodajstvím nejsou nutně myšleny jen obsahy zpráv. 

Zpravodajství je také specifickou činností, kterou vykonávají profesionálové v mediálních 

organizacích. Pouze z obsahů zpráv můžeme vysoudit jen omezená zjištění, proč zprávy 

vypadají tak, jak vypadají, co stojí za výběrem konkrétních událostí do zpráv nebo jaké vlivy 

a tlaky působí na jejich výslednou formulaci. Na tyto otázky je možné odpovědět 

zkoumáním způsobu produkce zpráv.16  

 
Mezi nejčastější témata výzkumu produkce zpravodajství patří zejména logika výběru 

událostí do zpráv (agenda setting), výzkum rozhodovacích procesů v rámci mediálních 

organizací, rutin vyvíjených zpravodajskými redakcemi pro efektivní zvládnutí neustálého 

přívalu nových informací, analýza organizační struktury redakcí apod.17 Některé z těchto 

aspektů ovlivňujících zpravodajství budou přiblíženy dále v práci.  

 

1.1.3 Výběr zpráv a zpravodajské hodnoty  
 
Zpravodajství nabízí příjemcům informace o nejrůznějších událostech, které by pro ně 

mohly být důležité, užitečné nebo zajímavé. Právě proto jsou zprávy někdy považovány za 

společenskou funkci komunikace. Mají nám pomáhat orientovat se v životě. Zprávy jsou 

                                                        
13 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 12. 
14 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství. In OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. Vyd. 
2. Praha: Karolinum, 2011. s. 21. 
15 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
491. 
16 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 21. 
17 Ibid. s. 21. 
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pokládány za relativně věrohodné informace o světě, lidech a společnosti. S tím je spojena 

představa, že jsou média schopna nabídnout to, co je pro příjemce důležité a relevantní. 

Zásadní otázkou v tomto směru je, jestli to tak skutečně je, podle čeho média zprávy vybírají, 

v čem spočívá „důležitost“ zpráv a jaká jsou kritéria pro jejich výběr.18 

 
Podle Trampoty za výběrem zpráv do médií existuje soubor kritérií pro rozhodování. Je 

relativně obecný a sdílený mezi novináři a redakcemi a je akceptovaný příjemci zpráv jako 

určitá forma zvyku či normy.19 

 
S otázkou, „co je zpráva“, souvisí koncept zpravodajských hodnot (news values). Jsou to 

vlastnosti, které musí událost mít, aby se mohla stát zprávou.20 Jedná se o obecně přijaté  

a ustálené představy o tom, co bude publikum s největší pravděpodobností na základě jeho 

zájmů a závažnosti událostí zajímat.21 

 
V empirickém výzkumu se zpravodajským hodnotám první věnovali Mari Rugeová a Johan 

Galtung. Ti stanovili dvanáct hodnot a zároveň tři s nimi související jevy. Prvním z nich je 

to, že čím více zpravodajských hodnot událost má, tím spíše se stane zprávou. Druhým jevem 

je, že jakmile je událost vybrána, jsou jednotlivé zpravodajské hodnoty, které obsahuje, 

zdůrazněné. Třetím je fakt, že zmíněný proces selekce a zdůraznění probíhá ve všech krocích 

od výběru události k příjmu zprávy publikem.22  

 
Zpravodajským hodnotám se později věnovala řada výzkumů. Westerstahl a Johansson 

uvádí tři hlavní zpravodajské hodnoty, a to: důležitost (v případě zahraničních zemí na 

základě velikosti populace, hrubého národního produktu a výdajů na zbrojení), blízkost 

(geografická, kulturní a obchodní) a dramatičnost (týká se spíše událostí než zemí). Ty 

rozšiřují o přístup (zejména technická možnost novinářů dostat se k potřebným informacím) 

a ideologii, která může ovlivnit užití ostatních hodnot. Ideologie je obecným postojem 

společnosti a projevuje se na základě společenských hodnot a principů. Zejména 

                                                        
18 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 23-24. 
19 Ibid. s. 24. 
20 Ibid. s. 26. 
21 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
319. 
22 GALTUNG, Johan a Mari RUGE. The Structure of Foreign News. Journal of Peace Research [online]. 
Sage Publications, 1965, 2(1), 64-91 [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: 
http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2423/materiale/aa_2015-2016_galtung-
ruge-newsvalues.pdf 
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v zahraničním zpravodajství média obvykle prezentují události v rámci národního zájmu 

(hodnotí a prezentují to, co je „dobré“ a co „špatné“).23 

 
Podle McQuaila patří k hlavním zpravodajským hodnotám v západních médiích: velký 

rozsah událostí, blízkost média ději, jasný význam, krátký časový rozsah, závažnost, 

souzvuk, personifikace, negativita, význam, drama a akce.24  

 
Podle Osvaldové má událost větší šanci stát se součástí zpravodajství, jestliže odpovídá 

organizačním a kulturním kritériím mediální společnosti, odehrává se v aktuálním a krátkém 

časovém intervalu a kopíruje periodicitu médií, je jednoznačná a jasná – srozumitelná 

publiku, intenzivní nebo nečekaná. Zároveň by měla být kulturně blízká příjemcům zprávy, 

a to vzhledem k prostředí, kde žijí a hodnotám, které vyznávají. Události také mají šanci 

dostat se snadněji do zpráv, pokud souvisí s očekáváním publika nebo navazují na fakta, 

která se už dříve ve zpravodajství objevila. Roli hraje i účast lidí, skupin nebo národů, které 

jsou považovány za důležité.25  

 
To, co lze vnímat jako zprávu a co ne, je podle Trampoty proměnlivé historicky, kulturně 

a závisí i na politice konkrétního média. Rozdíly ve vnímání pojetí zprávy je možné sledovat 

i v závislosti na politickém uspořádání společnosti.26 

 
Podle Tunstalla je i z běžného sledování zpráv očividné, že se výběr událostí do zpráv liší 

nejen podle typu událostí, ale souvisí také s tím, jaké médium událost zpracovává  

a prezentuje. Kritéria pro výběr událostí se liší pro televizní a tištěné zpravodajství. Televize 

potřebuje k vysílání dostatek obrazového materiálu. To se může projevit např.  

u zahraničního zpravodajství, kdy mohou být (obrazové) podklady k dané události limitující. 

Televizní zpravodajství navíc často zařazuje události, u nichž je na místě její vlastní redaktor. 

V televizním vysílání se také objevuje v rámci jedné relace menší množství událostí než 

např. v jednom výtisku deníku, stejně tak jako méně podrobností ke každé z nich.27  

                                                        
23 WESTERSTÅHL, Jörgen a Folke JOHANSSON. Foreign News: News Values and Ideologies. European 
Journal of Communication[online]. 1994, 9(1), 71-89 [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://journals-
sagepub-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1177/0267323194009001004 
24 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
320. 
25 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství. In OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. Vyd. 
2. Praha: Karolinum, 2011. s. 22. 
26 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 26. 
27 TUNSTALL, Jeremy. Journalists at work: specialist correspondents: their news organizations, news 
sources, and competitor-colleagues. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1971. 
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Šafář ve své diplomové práci píše, že „význam zpravodajských hodnot pro mezilidskou 

komunikaci a mediální produkci by neměl být ani podceňován, ani přeceňován. Koncept, 

který nastínili Galtung a Rugeová pomohl lépe pochopit žebříček atributů, které má 

publikum, a tedy společnost, tendenci považovat při komunikaci za důležité, a tím pádem 

jejich význam ve vyjádření posilovat. To je praktické zejména pro pracovníky médií při 

organizování a vytváření agendy, neboť se mohou opřít o předpokládanou vhodnost 

potenciální zprávy. Říká to také něco o společnosti“.28 

 

1.1.4 Způsob výběru zpráv – gatekeeping  

 
Zpravodajské hodnoty nelze brát jako jediný faktor rozhodující při výběru zpráv. O tom, co 

se do zpráv dostane, a co ne, rozhodují zpravodajové, redaktoři nebo editoři. Proto je také 

třeba zaměřit se na rozhodovací procesy a motivy konkrétních zaměstnanců v médiích. 

Proces filtrace zpráv se nazývá gatekeeping (tzv. hlídaní brány) a ten, který zprávy filtruje, 

je označován jako gatekeeper (vrátný). Tyto názvy vznikly jako metafora toho, že novináři 

se setkávají s ohromným množstvím informací, ale jen omezené množství z nich je možné 

použít v mediálních obsazích.29  

 
Zatímco první poznatky výzkumu gatekeepingu byly zaměřeny na vliv subjektivního 

osobního rozhodování, později začala být věnována pozornost systematickým vlivům na 

selekci. Ty lze označit jako organizační nebo ideologické. Organizační vlivy jsou spojeny 

převážně s rutinními postupy. Ideologické vlivy souvisejí s kulturními hodnotami a vlivy, 

které nejsou jen individuální, ale vyplývají zároveň ze společenského uspořádání 

zpravodajské činnosti.30  

 
White se ve svém výzkumu soustředil na roli jednotlivce. Zjistil přitom, že výběr událostí 

do zpráv je subjektivní a je založen na hodnotách, postojích, zkušenostech, ale  

i očekáváních gatekeepera. Zabýval se i tematickými kategoriemi. Ze zkoumání jejich 

četnosti vyšlo najevo, že některé z nich, zejména lidsky zajímavé příběhy a politické zprávy, 

                                                        
28 ŠAFÁŘ, Vojtěch. Mediální obraz Ruské federace ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím 
korespondenta ČT v první polovině roku 2012. Praha, 2012. s. 25. 
29 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 38. 
30 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
319. 
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mají daleko větší šanci dostat se do zpravodajství.31  

 
Shoemakerová a Vos zároveň upozorňují, že gatekeeping není jen o selekci samotných 

zpráv. U pomyslné „brány“ působí negativní a pozitivní faktory, které nenesou odpovědnost 

jen za to, jestli budou události do zpráv vybrány, ale i jak budou v médiích zobrazeny. 

V případě pozitivních faktorů (např. dostupný formát, který je v médiích lehce použitelný) 

budou události, pokud stojí za pozornost médií, nejen s větší pravděpodobností vybrány, ale 

těmto informacím se dostane většího prostoru, budou atraktivně zpracovány  

a bude se o nich informovat opakovaně. Naopak události s negativními faktory (např. špatná 

dostupnost reportérů na místo) nebudou nejspíš do zpravodajství zařazeny. Pokud ano, jejich 

vyznění nebude příliš poutavé, jejich hodnota bude spíše upozaděna a nejspíš nebudou 

opakovány.32  

 
O podobě zpracovaných událostí do televizních zpráv píše McNair. „V televizním 

zpravodajství veřejnoprávních stanic si jen málokterá událost může činit nárok na více než 

dvě minuty zpravodajského času. Z toho plyne, že složitost a problematičnost událostí nutně 

musí být přehlížena.“33  

 
Shoemakerová a Reese upozorňují, že žádný gatekeeper nerozhoduje sám.34 Podle Trampoty 

a Vojtěchovské je důležitý poznatek, „do jaké míry je rozhodování individuální a spadá do 

kompetence jednotlivých tvůrců a do jaké míry vychází z vertikální hierarchie (příkazy 

shora), nebo horizontální hierarchie (princip seniority)“.35  

 
Rozhodování redaktora ovlivňuje řada faktorů. Vlivy, které působí na rozhodování o výběru 

událostí, jsou podle nich: individuální úroveň, úroveň mediálních rutin, úroveň organizace, 

extramediální úroveň, ideologická úroveň. O individuální úrovni již byla řeč výše. Úroveň 

mediálních rutin zahrnuje zaběhnuté postupy v rámci mediálních organizací. Úrovní 

organizace je myšleno uspořádání, vlivy a hierarchie mediálních společností. Do 

extramediální úrovně patří např. vliv PR organizací. Ideologická úroveň znamená vliv 

                                                        
31 WHITE, David M. The "Gatekeeper": A Case Study in the Selection of News. People, Society and Mass 
Communications. New York: The Crowell-Collier Publishing Company, 1964, s. 160-172. 
32 SHOEMAKER, Pamela J. a Tim P. VOS. Gatekeeping theory. New York: Routledge, 2009. s. 28-29. 
33 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. s. 82 
34 SHOEMAKER, Pamela J. a Stephen D. REESE. Mediating the message: Theories of Influences on Mass 
Media Content. White Plains, N.Y.: Longman, 1996. s. 106. 
35 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 73. 
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společenské ideologie.36  

 
1.1.5 Vlivy rutin a organizace  

 
Rutiny jsou vzorové a opakující se způsoby a formy práce. Slouží k jejímu usnadnění 

mediálním pracovníkům při zpracovávání velkého množství dat v určitém čase. To, jak 

rutiny vypadají, se odvíjí od tlaků, které vyvíjí publikum, zdroje a mediální organizace. 

Např. podle toho, co je pro publikum relevantní, co je médium schopné zpracovat a jaké 

podklady má k dispozici, je dáno, jaké události budou vybrány do zpráv. Právě kvůli 

existenci rutin se chování médií stává do jisté míry předvídatelné.37  

 
Mediální organizace mají vztahy ke společnosti, nátlakovým skupinám, vlastníkům, 

klientům a dodavatelům a publiku, existují i vztahy uvnitř organice.38 Mezi hlavní cíle 

mediálních organizací patří zisk, společenský vliv a prestiž, zásah širokého publika, služby 

veřejnému zájmu a další dílčí cíle (např. politické nebo kulturní).39  

 
V rámci působení mediálních organizací mohou být právě jejich vztahy a hlavní cíle ve 

střetu. McQuail uvádí, že v mediálních organizacích k němu často dochází mezi ziskem  

a společenským účelem. Problematické je podle něj i skloubení vydavatelské svobody  

a požadavků rutin organizace a hromadné výroby.40  

 
K možným střetům dochází také v souvislosti s mocí umožnit nebo znemožnit přístup do 

médií a jejich obsahů různým názorovým proudům ve společnosti.41 V demokratických 

společnostech často panuje právě vzhledem k otázce množství a typu pozornosti, kterou jim 

média poskytují, napětí mezi vládou a médii. Dalším příkladem může být způsob, jak média 

zobrazují menšiny a zároveň přístup těchto menšin do médií a jejich obsahů.42  

 
Nátlakové skupiny se mnohdy snaží ovlivnit činnost médií a mediální obsah ve svůj 

prospěch a vymezit limity pro to, co média mohou publikovat. Může se jednat o různá 

                                                        
36 SHOEMAKER, Pamela J. a Stephen D. REESE. Mediating the message: Theories of Influences on Mass 
Media Content. White Plains, N.Y.: Longman, 1996. 
37 Ibid. s. 105-109. 
38 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
291. 
39 Ibid. s. 293. 
40 Ibid. s. 284. 
41 Ibid. s. 318. 
42 Ibid. s. 318. 
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náboženská, profesní nebo politická uskupení, ale i o témata, na která si stěžují a v jejichž 

prospěch nebo neprospěch lobbují.43 Na média je často vyvíjen zákonný i společenský tlak 

ohledně pozitivního informování o menšinách. K ústupkům médií v této oblasti ale dochází 

zřídka, obvykle v případech, kdy jsou ohroženy komerční zájmy nebo existuje obava 

z reputace.44 

 
Problematické jsou i vztahy k vlastníkům a klientům. Podle McQuaila „není pochyb, že 

v komerčních médiích mají rozhodující moc nad obsahem vlastníci. Vlastníci 

zpravodajských médií se často snaží vytyčit alespoň zřetelné linie vydavatelské politiky, které 

by jejich redaktoři měli dodržovat“.45 Inzerenti se zase obvykle snaží novináře ovlivnit ve 

smyslu potlačení zpráv, které by negativně informovaly o jejich podnikání. Média se pak 

někdy uchylují k autocenzuře v obavě o ztrátu finančních prostředků.46  

 
Práce a rozhodovací procesy gatekeeperů se mohou lišit na základě typů jednotlivých 

médií.47 Z výzkumu zpravodajství je možné vyvodit hodnoty, které konkrétní média 

zastávají. Právě zpravodajské obsahy zásadně vypovídají o způsobu práce samotných 

mediálních organizací a jejich etických a profesních normách.48  

 

1.1.6 Nastolování témat  

 
Zpravodajská média v podstatě určují hlavní témata dne. Zatímco některá do svých obsahů 

zařazují, jiná opomíjejí. Nejde přitom jen o výběr jednotlivých událostí a aktérů, ale právě  

o výběr témat.49 To se odráží na tom, co veřejnost vnímá jako nejdůležitější aktuální 

záležitosti. Tento koncept se nazývá nastolování témat (agenda setting).50  

 
Zatímco šíření informací je možné považovat jako krátkodobý účinek zpráv, schopnost 

nastolování témat ve společnosti je příkladem dlouhodobého účinku médií.51 Nastolování 

                                                        
43 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
299. 
44 Ibid. s. 299. 
45 Ibid. s. 301 
46 Ibid. s. 302. 
47 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 46. 
48 Ibid. s. 12. 
49 Ibid. s. 112-113. 
50 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
527. 
51 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 112-113. 
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agendy totiž není o výběru jednotlivých událostí do zpráv. Týká se dlouhodobého  

a kumulativního účinku opakování určitých témat. Některým tématům se média věnují 

častěji a v dlouhodobém časovém horizontu. Jiným zase dávají malý nebo žádný prostor. 

Nastolování agendy se týká toho, jak často a v jaké míře médium dává určitým tématům 

prostor.52  

 
Rozlišují se tři hlavní agendy, a to veřejná, mediální a politická, přičemž řada výzkumů se 

zabývá jejich provázaností. Za nejčastější směr je považován vliv agendy politické na 

agendu mediální. Ta má následně schopnost ovlivnit agendu veřejnou.53  

 
Mediální agenda zahrnuje témata a množství jejich výskytu v obsazích médií. Obvykle je 

zkoumána prostřednictvím obsahové analýzy zpravodajských médií, která má za cíl odhalit 

„množství zpravodajských příběhů na jedno téma“.54 

 
Podle Trampoty je možné výzkumy nastolování agendy dělit na hierarchické studie (při 

kterých jsou analyzovány agendy v určitém časovém bodě) a na dlouhodobé studie (ve 

kterých vědci zkoumají růst a úpadek jednoho nebo více témat v časovém horizontu). 

Hierarchické studie řeší, jaká témata a v jaké intenzitě se objevují ve zpravodajství  

a publicistice v určitém časovém úseku. Dlouhodobé výzkumy sledují vývoj pokrytí jednoho 

konkrétního tématu v delším časovém úseku a zároveň řeší, kolik prostoru mu jednotlivá 

média dala.55  

 
Z výzkumů týkajících se nastolování agendy vyplynulo, že „různá média věnují v určitém 

časovém bodě obdobnou pozornost shodným tématům. Média mají zároveň sklon k podobné 

proporci zpravodajských příběhů k určitému tématu“.56 

 
Trampota a Vojtěchovská upozorňují, že zkoumání mediální agendy je někdy chybně 

označováno jako agenda setting (i přesto, že se nastolováním a vlivem obsahů na příjemce 

nezabývá, protože považuje tento vliv za automatický). Právě proto je podle nich třeba 

odlišovat výzkumy, které se zabývají jen mediální agendou a analyzují vybrané mediální 

obsahy, a výzkumy, které řeší nastolování témat a zabývají se zkoumáním mediálních 

                                                        
52 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 113. 
53 Ibid. s. 114. 
54 Ibid. s. 114. 
55 Ibid. s. 114. 
56 Ibid. s. 120. 
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obsahů s dopadem jeho vlivu na příjemce.57  

 
McQuail píše, že „společnou podmínkou pro nastolování témat je, že různá masová média 

mají sklon sdílet stejné soubory zpravodajských priorit“. Tato podmínka je ale podle něj 

v současnosti zpochybněna vzhledem k existenci nových platforem a dostupnosti 

zpravodajství na internetu. S proměnou kanálů mají příjemci více možností, kde zprávy 

vyhledávat a zároveň je filtrovat na základě vlastních preferencí témat.58  

 
Vzhledem k teorii nastolování témat zmiňuje McQuail také alternativní modely, které obrací 

„směr toku“ a tvrdí, že témata (mediální, ale třeba i politických elit) jsou vytvářena na 

základě zájmů publika.59  

 

1.1.7 Zarámování a priming  

 
V rámci vývoje výzkumu nastolování agendy začala být věnována pozornost i skutečnosti, 

že média témata nejen vybírají a publikují, ale i určitým způsobem zpracovávají. Při 

zpracování informací a témat mohou média některé jejich vlastnosti zdůraznit a jiné potlačit 

či úplně vynechat. Tatáž událost se tak dá zpracovat s několika různými zarámováními.60  

 
Představa o rámování podle McQuaila přináší přesvědčivou hypotézu, že příjemci zpráv se 

při dozvídání nových informací nechávají žurnalistickými rámci vést.61 

 
Podle Trampoty „analýza zarámování agendy nepřímo poukazuje na to, že pouhá 

kvantitativní obsahová analýza užívaná pro zkoumání mediální agendy může mít řadu 

zkreslení a některé jevy zcela pomíjí. Tím, že většinou vychází z omezeného množství témat, 

jejichž zastoupení v mediálních obsazích sleduje, ztrácí informaci, jak je téma zarámováno. 

Tematické zarámování událostí přitom může mít podstatný vliv na to, jakým způsobem budou 

událost vnímat příjemci“.62  

 

                                                        
57 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 102. 
58 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
529. 
59 Ibid. s. 529. 
60 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 122. 
61 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
526. 
62 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 122-123. 
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Specifickým aspektem nastolování témat je „zdůrazňování témat“ (priming).63 Priming se 

může projevovat pokusy o usměrňování vnímání obsahu příjemci.64 Jeho účinkem je 

prosazování určitých hodnotících kritérií.65 Může například zdůrazňovat některé 

podrobnosti, vlastnosti aktérů apod. Při zkoumání primingu je možné sledovat, jakými 

prostředky a co přesně konkrétní média při reportování o událostech zdůrazňují.66 

 

1.1.8 Normativní požadavky zpravodajství  
 
Kromě předpokladu, že média mají jisté účinky na společnost, slouží také určitému 

společenskému účelu. K tomu patří „šíření informací, vyjadřování různých názorů, pomoc 

při formování veřejného mínění a zprostředkování debaty“.67 Zejména pro liberálně 

demokratické společnosti je důležité, aby média disponovala spolehlivými zdroji informací. 

Veřejnost ve velké míře na zpravodajství zprostředkované médii spoléhá.68 Není proto 

překvapením, že existují určitá očekávání, jak by měla média fungovat, plnit své úkoly69  

a zároveň, jak by mělo vypadat zpravodajství i samotná práce novinářů při jeho zpracování.70 

Právě myšlenky práva a odpovědnosti, které jsou očekávaným přínosem médií pro 

jednotlivce i společnost, označujeme normativní teorií.71  

 
Normativní teorie médií se týká vnitřně přijatých cílů i vnějších požadavků na chování 

médií.72 Ty jsou uplatňovány na několika úrovních, a to jako: představy příjemců zpráv, 

kodexy mediálních společností, součást mediálního vzdělávání, legislativní úpravy  

a profesionální mediální kritika.73  

 
Pro různé typy společností jsou typická jiná očekávání a dochází i k různému hodnocení 

                                                        
63 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
530. 
64 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 123-124. 
65 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
530. 
66 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 123-124. 
67 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
174. 
68 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 143. 
69 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
174. 
70 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 143. 
71 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
174. 
72 Ibid. s. 175. 
73 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 143. 
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jejich naplňování. Požadavky se liší na základě historických, kulturních nebo politických 

podmínek.74  

 
Ve smyslu toho, co by měla média dělat, je problematické působení jak příjemců mediálních 

obsahů coby zákazníků (sledovanost), tak vliv státu a vládních představitelů (mohou média 

trestat nebo odměňovat). Dále na ně mohou působit mocní jednotlivci nebo organizace 

(snaha ovlivnit je ve svůj prospěch).75 Média mají být nezávislá, je však otázka, do jaké míry 

přizpůsobují své jednání na základě různých vlivů, o kterých byla řeč výše v práci.  

 
Mezi nejčastější normativní požadavky na zpravodajství v liberálně demokratických 

společnostech patří podle Trampoty objektivita, vyváženost a nestrannost. Ty se vztahují 

nejen ke způsobu zpracování informací, ale i ke konečné podobě zpravodajských obsahů.76 

 
Podle McQuaila jsou hlavními požadavky veřejného zájmu kladenými na média svoboda 

vyjádření, pluralita vlastnictví, rozmanitost informací a názorů, podpora veřejného pořádku 

a bezpečnosti, velký dosah, přínos kvalitních informací, přiměřená podpora demokratického 

politického systému, respektování individuálních a obecných lidských práv, neubližování 

společnosti ani jednotlivcům a neurážení.77 

 
McNair tvrdí, že žurnalistika je vnímána jako ta, která nabízí pravdivý obraz skutečného 

světa. Proto podle něj nesmí postrádat důvěru, jinak by byla v kulturním prostoru 

bezvýznamná. K získání důvěry od publika i vlastní společenské obhajitelnosti  

a oprávněnosti slouží zejména etické standardy, v jejichž rámci hraje zásadní roli objektivita. 

Ta (nebo minimálně snaha o ni) je dnes běžnou součástí práce novinářů.78  

 
Podle Osvaldové vždy existuje zpráva coby odraz reality, ale i její pojetí a výklad. „Při 

všem, co o žurnalistické práci víme, je jasné, že i v důsledku lidského faktoru nemůže 

existovat žádný zcela neideologický, apolitický, nestranný systém zpravodajského výběru  

a referování.“ Proto naprostá většina mediálních organizací disponuje základními pravidly 

v podobě profesních a etických kodexů, která mají novinářům pomoci se objektivitě co 

                                                        
74 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 139-140. 
75 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
175-176. 
76 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 143-144. 
77 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
178. 
78 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. s. 68. 
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nejvíce přiblížit.79  

  
Trampota také zastává názor, že objektivita je vždy relativní. „Zprávy mají nevyhnutelně 

určitý ‚sklon‘ daný historickým, sociálním, ekonomickým a kulturním kontextem společnosti, 

v níž vznikají.“ Každé zpravodajství existuje v rámci určitého kulturního prostředí, 

v každém zpravodajském obsahu jsou tak skryté hodnoty kultury, kde jsou zprávy 

produkovány. „To se může nejcitelněji projevovat u zahraničního zpravodajství  

a informování o jiných kulturách. Jejich interpretace je vždy vkládána do hodnotového 

rámce domácí kultury, který je prezentován jako daný a samozřejmý.“80  

 
Důvěra publika závisí podle McQuaila více na kvalitě zdroje než na informacích samotných. 

Zásadní složkou důvěry je i přesvědčení publika o tom, že médiu záleží na zájmech 

veřejnosti.81   

 
Je to veřejnoprávní model vysílání, který nepřikládá prioritu právům jednotlivců, svobodě 

spotřebitelů ani tržním silám, jde mu o potřeby společnosti jako celku. Hledí na kolektivní 

potřeby občanů. V mnoha zemích, včetně Česka, je veřejnoprávní vysílání upraveno 

zákonem. Obecně je financováno z veřejných zdrojů a je charakteristické značnou mírou 

redakční a provozní nezávislosti. Veřejnoprávní média mají za cíl sloužit veřejnému zájmu 

a naplňovat důležité komunikační potřeby společnosti a občanů. 82  

 
Mezi hlavní cíle veřejnoprávního vysílání patří „celoplošné pokrytí, rozmanitost při 

naplňování všech hlavních zájmů, potřeb a zálib, shoda s celou škálou názorů a postojů, 

služby pro speciální menšiny, zájem o národní kulturu, jazyk a identitu, služba potřebám 

politických stran, poskytování vyvážených a nestranných informací o sporných záležitostech, 

specifický zájem o kvalitu definovanou různými způsoby, kladení veřejného zájmu před 

finanční cíle“.  Veřejnoprávní média by měla být financována z veřejných financí a být 

nezávislá na vládě. 83  

 
                                                        
79 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství. In OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. Vyd. 
2. Praha: Karolinum, 2011. s. 12-13. 
80 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 147. 
81 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
523. 
82 Ibid. s. 191. 
83 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
192. 
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2 ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ 
 
Česká tisková kancelář (ČTK) je národní tiskovou a informační agenturou. Jejím posláním 

je poskytování všestranných a objektivních informací pro svobodné vytváření názorů. ČTK 

je ekonomicky i politicky nezávislá. Při své činnosti se řídí heslem: spolehlivost, rychlost, 

nezávislost. Pro agenturu v současnosti pracuje 257 zaměstnanců, z toho 184 redakčních 

pracovníků. ČTK disponuje 14 domácími odbočkami.84  

 
ČTK vznikla na základě zákona č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři, který nabyl 

účinnosti 15. listopadu 1992. Ten transformoval státní Československou tiskovou kancelář 

na mediální organizaci se zvláštním (veřejnoprávním) statusem. Zákonem byl změněn nejen 

název a status agentury, nově byla definována i její činnost, rozsah pravomocí a zdroje 

financování.85  

 
Jak už bylo zmíněno, zásadní byla přeměna agentury na veřejnoprávní instituci. Ta je 

zakotvena v zákoně hned v prvním odstavci: „Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře 

a tisková kancelář neodpovídá za závazky státu.“86 

 
Další důležitou pasáží zákona je druhý odstavec, který definuje činnost ČTK: 

1) Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro 

svobodné vytváření názorů.  

2) Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového 

zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.  

3) Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.87  

 
Financování ČTK upravuje v zákoně třetí odstavec, ve kterém stojí, že „tisková kancelář 

poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím 

prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám“. ČTK je podle zákona oprávněna 

podnikat podle právních předpisů, tato činnost ale nesmí ohrozit její poslání. Zákon agentuře 

                                                        
84 O ČTK. ČTK [online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/ 
85 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty: vývoj vztahů mezi politickou a 
mediální sférou v 90. letech 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. s. 
67.  
86 Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři. Zákony.cz [online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: 
http://www.zakony.cz/zakon-SB1992517 
87 Ibid. 
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zakazuje provozovat rozhlasové a televizní vysílání.  Podle desátého paragrafu jsou 

finančními zdroji ČTK příjmy z poskytování agenturních služeb jako předmětu hlavní 

činnosti a příjmy z další podnikatelské činnosti. ČTK na rozdíl do České televize nebo 

Českého rozhlasu není finančně podporována koncesionářskými poplatky, přestože má také 

status veřejnoprávní instituce.88  

 
Po transformaci ČTK byl ustaven nový kontrolní orgán, Rada ČTK, jejíchž sedm členů volí 

a odvolává Poslanecká sněmovna. Rada je podle zákona zodpovědná za kontrolu tiskové 

kanceláře. Členství v ní je veřejnou funkcí a podle zákona je „neslučitelné s funkcí poslance, 

předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní 

správy nebo jejich náměstků. Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo  

v politických hnutích ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě”. 

Mezi hlavní úkoly Rady podle zákona patří dohled na plnění poslání tiskové kanceláře, 

jmenování a odvolávání generálního ředitele, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu.89 

 

2.1 Specifika agenturní produkce ČTK 
 
Jak píše Trunečková, o tiskových agenturách se někdy říká, že jsou továrnami na zprávy 

nebo velkoobchodem s informacemi. Bývají také označovány jako noviny novin či noviny 

novinářů.90 

 
Tisková agentura neustále vyhledává a zpracovává zpravodajské informace. Následně 

vytvořené zprávy co nejrychleji dodává svým odběratelům. ČTK není médiem, které by 

disponovalo masovým publikem. Její servis odebírají a zprostředkovávají veřejnosti redakce 

tištěných médií, rozhlasové a televizní stanice a internetové servery. Agenturní produkci 

nakupují také nemediální klienti.91  

 
ČTK vydává a uchovává každou zprávu se souborem identifikačních prvků, s tzv. 

                                                        
88 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty: vývoj vztahů mezi politickou a 
mediální sférou v 90. letech 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. s. 
85. 
89 Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři. Zákony.cz [online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: 
http://www.zakony.cz/zakon-SB1992517 
90 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 9 
91 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 
s. 142. 
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metadaty.92 Ty umožňují tematické seskupování v redakčním systému a poskytují 

jednodušší vyhledávání podle potřeb uživatelů.93 Zápatí obsahuje prioritu zprávy, ID, region, 

kategorii a klíčová slova. Na počátku zprávy se nachází datum a čas vydání a titulek. Pod 

zprávou je uvedena také zkratka autorů zprávy a odkazy na související články. Po boku 

zprávy je možné zjistit, zda k ní existují i další podklady – obrazové, zvukové, 

audiovizuální.94 

  
Titulek by měl co nejvýstižněji vyjadřovat obsah sdělení, být srozumitelný a umožnit 

rychlou a spolehlivou orientaci v nabídce. Prostřednictvím klíčových slov je možné třídit 

zpravodajství v databázích a umožnit vyhledávání dokumentů v Infobance. Jsou velmi 

důležitá při formulování dotazu.95 

 
Vzhledem k tomu, že v agenturním servisu neexistuje vztah mezi důležitostí sdělení a jeho 

pořadím v servisu, agentura význam každé zprávy udává prioritou. S tou souvisí i forma 

zprávy. ID řadí zprávu vnitřně v redakčním systému.96 V rámci informací ze sekce region je 

možné zjistit, o jaký typ zprávy – servis (např. zahraniční, domácí, ekonomická, sportovní 

zpráva nebo zpráva vydaná v angličtině) a oblast se jedná.97  

 
ČTK poskytuje textové zpravodajství v nejširším tematickém záběru, nabízí výběr podle 

kategorií, třímístný kód vyjadřuje tematickou oblast, které se zpráva týká (např. politika/pol, 

kultura/kul atp.).98  

 
Domicil a signatura jsou vloženy mezi titulek a text zprávy. Domicil se v širším smyslu 

používá jako souhrnné označení pro všechny tři prvky předřazené části zprávy, tzn. pro 

místo, kde se událost stala (resp. kde byla zpracována), pro datum a zkratku agentury. 

Signatura se nejčastěji vyskytuje v podobě zkratky názvu tiskové agentury, obvykle se 

skládá z počátečních písmen celého názvu agentury, v některých případech nese jméno 

                                                        
92 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 
s. 142. 
93 Ibid. s. 142-143. 
94 Infobanka ČTK [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
95 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 
s. 143-145. 
96 Ibid. s. 145-146. 
97 Infobanka ČTK [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
98 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 
s. 148. 
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zakladatele.99  

 

2.2 Typy zpráv ČTK 
 
Agenturní zpráva je základním produktem tiskové agentury. Pilíř produkce ČTK tvoří 

textové zpravodajství. Agenturní zpráva ale může nabývat několika podob. Vedle textových 

zpráv vydává ČTK také obrazové, grafické, zvukové či audiovizuální zprávy.100 

 
Agentura podle svého webu denně vydá přes 500 zpráv z domova i ze zahraničí z oblasti 

ekonomiky, politiky, kultury a sportu. Zprávy jsou doprovázené fotografiemi, zvukem, videi 

či infografikou.101 

 
Určité množství událostí ale neznamená stejný počet zpráv. Významná událost, její vývoj  

a reakce na ni obvykle znamenají produkci většího množství zpráv. Ty mohou mít různou 

podobu a důležitost: od krátkých jednovětých sdělení přes klasické zprávy ke shrnutím.102  

 
Tisková agentura na rozdíl od jiných médií pracuje nepřetržitě a není omezena prostorem, 

rozsahem stránek či vysílacího času, o událostech píše ve vývoji, průběžně. Z logiky 

agenturní práce vyplývá chronologické řazení vydaných zpráv, v agenturním servisu tak 

neexistuje vztah mezi pořadím zprávy a jejím významem. Jednotlivá sdělení s různým 

rozsahem mají, jak již bylo zmíněno výše, přidělenou prioritu.103  

 
V roce 2010 přišla ČTK ve svém servisu s novým formátem: tzv. headlinem. Headliny jsou 

krátké zprávy o 144 znacích, které předcházejí delším sdělením, zrychlují a dynamizují 

agenturní servis.104 Jedná se o nejrychlejší zprávy agentury. Agentura je zasílá svým 

odběratelům i jako SMS zprávy na mobilní telefony.105 Headliny jsou vydávány  

                                                        
99 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 
s. 149-150. 
100 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v 
médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. s. 32. 
101 Zpravodajství. ČTK [online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/zpravodajstvi/ 
102 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 
s. 150. 
103 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v 
médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. s. 32-33. 
104 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010, s. 8. ČTK [online]. [cit. 
2019-02-07]. Dostupné z: https://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2010.pdf 
105 Typy agenturních zpráv. ČTK [online]. [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: 
https://www.ctk.cz/sluzby/ostatni/vyhody_zprav_ctk/typy/# 
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s nejvyšší prioritou (1), ty méně důležité s prioritou 3.106  

 
Zprávy s prioritou 2 jsou v servisu ČTK označovány jako fleše.107 Jedná se o kratší zprávy 

se zvláštním charakterem i formou. Informují o překvapivých, zásadních, ale i očekávaných 

důležitých událostech. Po fleších následují v agenturním servisu vždy další zprávy, které 

původní informace rozšiřují.108  

 
Agentura dále vydává klasické zprávy s prioritami 3 a 4 a jejich verze. Tento typ zpráv je  

v agenturním servisu nejčastější. Události zachycují obvykle ve vývoji nebo hned po jejich 

ukončení. Mohou být pokračováními, která navazují na fleše. Agentura vydává  

i aktualizované verze zpráv, ty doplňují původní sdělení o nová fakta, reakce apod.109  

 
Dále se v agenturním servisu vyskytují shrnutí, která obvykle vychází s prioritou 4.110 

Shrnutí agentura vydává, když o určité události existuje větší množství jednotlivých zpráv  

v různých fázích vývoje či souvislostech. Shrnutí jsou obsažné zprávy, které rekapitulují 

nejdůležitější momenty a zásadní vývoj, jsou jakýmisi nejkomplexnějšími verzemi 

informací o daném tématu/události.111  

 
Souhrny obsahují různá témata, o kterých se psalo v určitém časovém úseku. ČTK je vydává 

s prioritou 5.112  

 
V agenturním servisu se dále objevují avíza, deníky a plány, což jsou sdělení informační  

a organizační povahy. Avíza jsou specifické zprávy upozorňující na akce, které byly ČTK 

předem ohlášené. Odpovídají na základní zpravodajské otázky: kdo, co, kdy a kde.113 Rozdíl 

mezi deníkem a plánem spočívá v tom, že plán vypovídá, o čem se bude daný den psát. 

Deník informuje, co všechno se bude konat. Avíza, deníky a plány vychází obvykle 

                                                        
106 Infobanka ČTK [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
107 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v 
médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. s. 38. 
108 Typy agenturních zpráv. ČTK [online]. [cit. 2019-03-27]. Dostupné z: 
https://www.ctk.cz/sluzby/ostatni/vyhody_zprav_ctk/typy/# 
109 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 
s. 156-158. 
110 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v 
médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. s. 46. 
111 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 
s. 158. 
112 Infobanka ČTK [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
113 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 
s. 158-159. 



 
 

25 

s prioritou 5.114 

 
Profily jsou texty bohaté na fakta. Shrnují v koncentrované podobě vývoj osobností nebo 

událostí (např. popisují kariéru politiků či umělců, úspěchy sportovních mužstev apod.), 

které jsou v centru pozornosti.115 Profily vydává ČTK obvykle s prioritou 3 nebo 4.116 

 

2.3 Zahraniční zpravodajství ČTK 
 
ČTK podle zákona zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků, a to jak v Česku, tak 

v zahraničí.117 V praxi má tedy agentura síť odboček v Česku a zahraniční zpravodaje ve 

vybraných evropských městech. V minulosti došlo ke zrušení zahraničních odboček ČTK 

ve Vídni, Paříži, Londýně, Moskvě, New Yorku a Varšavě. V současnosti má agentura stálé 

zpravodaje v Bruselu, Berlíně a Bratislavě.118 

 
ČTK dále čerpá ze servisu světových, mezinárodních i národních tiskových agentur. 

Agentura zároveň monitoruje i důležitá zahraniční média a v případě potřeby vysílá na různá 

místa zvláštní zpravodaje.119 

 
V souvislosti s časovým obdobím vymezeným pro tuto diplomovou práci je vhodné uvést, 

kdy byl do Polska vyslán zvláštní zpravodaj. Na základě informací z ČTK k výjezdům do 

Polska došlo mezi říjnem 2015 a prosincem 2018 několikrát, jednalo se ale obvykle o velmi 

krátké, obvykle denní cesty s českými politiky. Zvláštní zpravodaj ČTK byl přítomen na 

setkáních politiků zemí Visegrádské skupiny (V4) a dalších mezinárodních politických 

setkáních nebo při návštěvě našich politiků při různých příležitostech. Co se týče tématu 

práce a polských reforem, zvláštní zpravodaj byl v této souvislosti vyslán do Polska jen 

jednou, a to na protivládní protesty od 26. do 28. července 2017.120 

 
V roce 2015 byla hlavním tématem zahraničního zpravodajství migrační krize. Zahraniční 
                                                        
114 Infobanka ČTK [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
115 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v 
médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. s. 54 
116 Infobanka ČTK [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
117 Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři. Zákony.cz [online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: 
http://www.zakony.cz/zakon-SB1992517 
118 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014, s. 3. ČTK [online]. [cit. 
2019-02-07]. Dostupné z: http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2014.pdf 
119 Časté dotazy. ČTK [online]. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/faq/#16 
120 FUČÍK, Zdeněk. E-mailová komunikace ze dne 1. 4. 2019.  
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redakce se dále hojně věnovala tématu Islámský stát a konflikt v Iráku a Sýrii nebo dění 

v orgánech Evropské unie.121 Novinkou v roce 2015 bylo ČTK Live, kdy agentura začala 

nabízet živé přenosy, některé z nich poskytla agentura ze zahraničí.122 V roce 2015 vydala 

ČTK celkem 30 915 zahraničních zpráv.123 

 
V roce 2016 se zahraniční redakce ČTK věnovala americkým prezidentským volbám nebo 

britskému referendu o odchodu země z Evropské unie. Sledovány byly i prezidentské volby 

v Rakousku a referendum v Itálii, které způsobilo pád premiéra Mattea Renziho. Všechny 

tyto události sledovali zvláštní zpravodajové ČTK, které agentura na místa dění vyslala. Dále 

ČTK zpravodajsky pokrývala teroristické útoky, a to nejen v Iráku, Turecku nebo 

Afghánistánu, ale i v USA, Bruselu, Berlíně či Nice. Dále zahraniční redakce věnovala 

pozornost pokusu o převrat v Turecku a následujícímu vývoji v zemi. Tematicky agentura 

pokrývala i pokračující občanskou válku v Sýrii, boj proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku 

nebo uprchlickou krizi. Pozornost byla věnována i dění v orgánech Evropské unie.124 V roce 

2016 vydala ČTK 29 534 zahraničních zpráv.125  

 
V roce 2017 se zahraniční redakce věnovala činnosti nově zvoleného amerického prezidenta 

Donalda Trumpa. K hlavním evropským tématům patřilo vystoupení Británie z Evropské 

unie, katalánští separatisté nebo britské předčasné volby. ČTK vyslala zvláštní zpravodaje 

do Velké Británie, na Trumpovu inauguraci do USA, na prezidentské volby ve Francii  

a parlamentní volby v Rakousku. Před německými volbami posílila agentura také svou 

berlínskou odbočku. ČTK se dále věnovala vývoji v Maďarsku a sporům Evropské unie 

s Polskem, kam agentura také vyslala zvláštního zpravodaje. ČTK dále sledovala dění kolem 

uprchlické krize, neklid na Blízkém východě, boje Islámského státu, občanskou válku v Sýrii 

a teroristické útoky ve světě.126 V roce 2017 vydala ČTK 28 151 zahraničních zpráv.127  

 

                                                        
121 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015, s. 5. ČTK [online]. [cit. 
2019-02-12]. Dostupné z: https://i3.cn.cz/.filedefault/1484207071_VyrocnizpravaCTK2015def.pdf 
122 Ibid. s. 4. 
123 Ibid. s. 9. 
124 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016, s. 5. ČTK [online]. [cit. 
2019-02-12]. Dostupné z: https://i3.cn.cz/.filedefault/1506530186_VronzprvaTK_2016.pdf 
125 Ibid, s. 8. 
126 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2017, s. 7. ČTK [online]. [cit. 
2019-02-12]. Dostupné z: https://i3.cn.cz/.filedefault/1533035308_Vron-zprva-2017-final.pdf 
127 Ibid. s. 10. 
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3 ČESKÁ TELEVIZE 
 
Česká televize (ČT) byla zřízena zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi. Zákon byl od 

doby svého vzniku celkem třináctkrát novelizován, naposledy v roce 2017. Nabyl platnosti 

2. ledna 1992. Nově vzniklá Česká televize navázala na svou předchůdkyni, 

Československou televizi. Stejně jako ČTK, i Česká televize je nezávislá na státu.128  

 
Podle zákona poskytuje ČT službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, čímž 

naplňuje demokratické, sociální a kulturní potřeby společnosti. Mezi hlavní úkoly ČT patří 

poskytování objektivních, ověřených, všestranných a vyvážených informací pro svobodné 

vyjádření názorů. Česká televize poskytuje vyváženou nabídku pořadů pro všechny skupiny 

obyvatel s ohledem na svobodu náboženského vyznání, kulturu, původ, národnost, věk nebo 

pohlaví. Programy a pořady ČT mají odrážet rozmanitost názorů a směrů, to má přispívat  

k posílení vzájemného porozumění, toleranci a podpoře pluralitní společnosti.129 ČT vyrábí 

a vysílá zejména zpravodajské, publicistické, dokumentární, dramatické, umělecké, 

sportovní, zábavní, vzdělávací pořady a pořady pro děti a mládež.130  

 
Veřejnost kontroluje ČT prostřednictvím Rady České televize, která je orgánem 

dohlížejícím na její činnost. Rada ČT má 15 členů, které volí a odvolává Poslanecká 

sněmovna. Podle zákona je členství v Radě „neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, 

poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího 

kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné 

správě“. Mezi hlavní úkoly Rady patří jmenování a odvolávání generálního ředitele, 

schvalování rozpočtu, kontrola využívání financí, dohlížení na plnění úkolů veřejné 

služby.131 

 
Česká televize naplňuje veřejnou službu tím, že zřizuje síť vlastních zpravodajů a poskytuje 

aspoň na jednom svém programu 24hodinovou programovou službu, a to včetně aktuálního 

                                                        
128 Zákon České národní rady o České televizi. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-
02-05-10:40:16&_ga=2.232983582.1221076086.1549207953-454036496.1519561829 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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zpravodajství.132  

 
Česká televize je financována prostřednictvím televizních poplatků a příjmem z vlastní 

podnikatelské činnosti. Stejně jako v případě ČTK, i ČT je „oprávněna vykonávat za 

podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem 

její činnosti a která nesmí ohrozit její úkoly“.133  

 

3.1 Specifika televizního zpravodajství  
 
Televizní zpravodajství je specifické audiovizuálním jazykem: obrazovou a zvukovou 

složkou. Vyváženost slova a obrazu ovlivňuje srozumitelnost sdělení a jeho pochopení 

divákem.134  

 
Podle Lokšíka tvoří páteř vysílání každé seriózní televize zpravodajství. To je 

charakteristické bezprostředností a pohotovostí při šíření informací, které zprostředkovává 

v denní periodicitě a časové kontinuitě dne.135 

 
Častými formáty zpravodajské produkce jsou krátké zpravodajské pořady a hlavní 

zpravodajské relace. Krátké zpravodajské pořady zajišťují kontinuální informační servis, 

pravidelně se objevují ve vysílání v průběhu celého dne. Hlavní zpravodajské relace přinášejí 

souhrn domácích a zahraničních události z celého dne. Jsou vysílány obvykle na začátku 

večerního programového bloku.136 „Skládají se z původních obrazových zpravodajských 

příspěvků, přejatých agenturních audiovizuálních materiálů z výměnné sítě, telefonátů  

a předtočených nebo přímých vstupů zahraničních zpravodajů a reportérů z místa události, 

které jsou uváděny a doprovázeny živým slovem moderátorů ze zpravodajského studia.“137 

  

  

                                                        
132 Zákon České národní rady o České televizi. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2019-
02-05-10:40:16&_ga=2.232983582.1221076086.1549207953-454036496.1519561829 
133 Ibid. 
134 LOKŠÍK, Martin. Televizní zpráva a televizní zpravodajství. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. 
Zpravodajství v médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. s. 73. 
135 Ibid. s. 79. 
136 Ibid. s. 79-80. 
137 Ibid. s. 80. 



 
 

29 

3.2 Druhy televizních zpráv  
 
Základním útvarem televizního zpravodajství je televizní zpráva. Měla by být pohotová, 

stručná, věcná a přesná a informovat o společensky významných nebo zajímavých 

událostech.138 

 
Stejně jako v tisku i v televizním zpravodajství má zpráva svůj titulek. Ten se vyskytuje ve 

dvojí podobě. Může uvádět jednotlivé zprávy, v tomto případě tvoří obraz složený 

z grafického obrazového symbolu a textu (maximálně dvě slova). Tento obraz je naklíčován 

obvykle v dvojexpozici s moderátorem. Dále se vyskytuje jako headline – dynamický 

přehled několika zpráv v úvodu, který slouží k upoutání divákovy pozornosti. Titulek má 

bohatou horizontální stavbu, obsahuje složku: mluvenou, obrazovou, hudební, textovou  

a grafickou.139 

 
Kromě již zmíněného headlinu se v televizním vysílání objevuje několik druhů zpráv. 

K nejstarším typům patří čtená zpráva.140 Podle Lokšíka jsou čtené zprávy v současnosti 

hojně používané a v televizním zpravodajství mohou nabývat mnoha podob. Jejich 

podstatou je čtení informace přímo redaktorem.141  

 
Dalším typem je zpráva obrazová. Ta je nejvíce podobná filmovému šotu. Jedná se o krátký 

a výstižný obrazový záznam, který je vysílán bez původního zvuku. Ten je nahrazený 

komentářem, bez kterého by zpráva neměla plnou výpovědní hodnotu. Obrazová zpráva 

obvykle přináší informace o méně důležitých událostech.142  

 
Zpráva kombinovaná se ve vysílání vyskytuje velmi často. Obsahuje mnoho informací, 

zejména slovních (staví na komentáři a výpovědích kompetentních osob), obraz zprávu spíše 

doplňuje. Kombinovaná zpráva má silné kompaktní čelo, které shrnuje moderátor ve studiu, 

navazuje na něj rozvedení zprávy obrazem. Ten však obvykle nemá výpovědní hodnotu, ale 

spíše ilustrativní funkci. Kombinované zprávy mají formu tzv. obrácené pyramidy – v úvodu 

jsou uvedeny nejdůležitější informace, ke konci zprávy informace méně podstatné či 
                                                        
138 LOKŠÍK, Martin. Televizní zpráva a televizní zpravodajství. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. 
Zpravodajství v médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. s. 81. 
139 Ibid. s. 83-84. 
140 Ibid. s. 84. 
141 LOKŠÍK, Martin. Konzultace vedené dne 2. 4. 2019 a 30. 4. 2019. 
142 LOKŠÍK, Martin. Televizní zpráva a televizní zpravodajství. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. 
Zpravodajství v médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. s. 84. 
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doplňující. Využívají se zejména v politickém a ekonomickém zpravodajství.143  

 

Reportážní zpráva je kvalitativně nejdokonalejší žánrovou formou televizního zpravodajství. 

Je vystavěna na důmyslné a dramatické prezentaci faktů redaktorem. Událost je 

prezentována autenticky, střídají se v ní fakta s komentáři a výpověďmi účastníků události 

nebo reálných zvuků na místě. Reportážní zpráva zachycuje nejpoutavější okamžiky 

událostí. Skládá se ze zajímavého úvodu – expozice, střední části, kdy je divák seznámen  

s důležitými informacemi, a závěru, ve kterém dochází ke shrnutí a naznačení pokračování 

nebo následků.144  

 
„V případě, že televize nemá na místě vlastního zpravodaje, může být reportážní zpráva 

vytvořena i redaktorem ve studiu, který má k dispozici záběry z události. Ty televize získává 

prostřednictvím takzvaných výměn s dalšími evropskými televizními stanicemi v rámci 

Evropské vysílací unie (EBU).145 ČT rovněž čerpá obrazový materiál ze zpravodajských 

agentur (Reuters, ČTK). U tohoto typu zprávy je o to důležitější text, připravený a namluvený 

redaktorem ve studiu.“146 

 
Reportážní zprávu je tak možné dělit na reportáž původní (kterou zpracuje reportér TV na 

místě dění) a na reportáž z výměn (která je připravena redaktorem ve studiu).  

 
V případě reportážní zprávy je v současnosti možné sledovat tři specifické podžánry: HLP 

– reportáž založenou na tzv. hlubokém lidském příběhu, stand-up reportáž – v tomto případě 

se zpravodaj vyskytuje v záběru a slouží jako průvodce po celé trvání reportáže (může se 

jednat o jeden záběr trvající několik minut) a zážitkovou reportáž – v jejím případě je 

redaktor spoluaktérem dění, je využita objevná a dynamická kamera.147  

 
Televizní zpravodajský rozhovor je sestaven z otázek a odpovědí na ně. Patří mezi něj 

publicistický pořad, zpravodajský studiový rozhovor, vyjádření kompetentní osoby na 

                                                        
143 LOKŠÍK, Martin. Televizní zpráva a televizní zpravodajství. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. 
Zpravodajství v médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. s. 84-85. 
144 Ibid. s. 85.  
145 EBU je sdružení evropských, převážně veřejnoprávních, ale i komerčních rozhlasových a televizních 
stanic. Působí nejen v Evropě, ale i v severní Africe a severozápadní Asii. EBU zprostředkovává výměnu 
příspěvků a pořadů. Právě z ní získává ČT spoustu obrazových záznamů, které využívá pro své reportáže. 
146 HUŠKOVÁ, Jana. Krize na Ukrajině ve zpravodajství ČTK v porovnání se zpravodajstvím ČT na 
vybraných událostech z let 2013 a 2014. Praha, 2016. s. 24. 
147 LOKŠÍK, Martin. Konzultace vedené dne 2. 4. 2019 a 30. 4. 2019. 
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kameru, ale i záznamy odpovědí z anket. Spadá sem i živý vstup redaktora do vysílání  

z místa události, který v dialogu informuje moderátora o průběhu a výsledcích nebo rozhovor 

uskutečněný na dálku.148  

 
Kromě výše uvedených existují další zpravodajské formy a tvary. Vznikají s vývojem 

moderních technologií a vedou k jejich prolínání, ale i vytváření nových hybridních 

audiovizuálních sdělení a projevů v žurnalistice.149  

 
Je to například rozepsaný CRT, který se objevuje v ČT zhruba od roku 2013. Jedná se  

o zprávu, kterou čte moderátor ve studiu. Ta je prokládána záběry z reportážní zprávy. Tato 

forma se využívá v případě, kdy je nutné původní reportáž aktualizovat o nové informace. 

Původní výpovědi reportéra jsou smazány a text čte moderátor ve studiu, obraz a výpovědi 

aktérů události jsou zachovány.150 

 
Jeden z aspektů podoby zpravodajství, a to samozřejmě i televizního, „se týká označování 

relativní důležitosti událostí, typů a obsahu a způsobů strukturování celku“.151 Na rozdíl od 

agenturního servisu ČTK ale nejsou jednotlivé zprávy ve zpravodajství ČT značené prioritou 

a není tak snadné určit jejich důležitost. McQuail píše, že „stupeň důležitosti se označuje 

zejména zařazením obsahu a relativním množstvím přiděleného prostoru nebo času. Obecně 

se předpokládá, že nejdříve uvedené zprávy jsou nejdůležitější a že k důležitějším obecně 

patří také ty zprávy, které dostanou více času“.152  

 
Ke konkrétnímu příkladu důležitosti zpráv v Událostech ČT nabízí svůj pohled Lokšík. 

Vysvětluje, že se hlavní zpravodajská relace po roce 2010 s novým vedením a koncepcí 

zpravodajství prodloužila. Tím získaly více prostoru i jednotlivé zprávy, které dříve obvykle 

trvaly nejvýše 1,5 minuty. Nyní ČT přináší delší materiály, u důležitých událostí není 

výjimka, že je o nich informováno 2 i více minut, obvykle bývají obohaceny živými vstupy 

redaktorů nebo odpovědných osob. Co se týče důležitosti zpráv ve vztahu k jejich délce, 

dodává, že krátká zpráva neznamená nutně zprávu nevýznamnou. Jako příklad uvádí fleš, 

což je kratší čtená, ale důležitá zpráva. Lokšík zároveň doplňuje, že ani řazení první až 
                                                        
148 LOKŠÍK, Martin. Televizní zpráva a televizní zpravodajství. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. 
Zpravodajství v médiích. Vyd. 2. Praha: Karolinum, 2011. s. 85-86. 
149 Ibid. s. 86. 
150 LOKŠÍK, Martin. Konzultace vedené dne 2. 4. 2019 a 30. 4. 2019. 
151 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 
391. 
152 Ibid. s. 391. 
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poslední zpráva ve smyslu nejdůležitější k nejméně důležité neplatí. Každá televize určuje 

obsah i skladbu zpravodajské relace na základě vlastních preferencí a různých faktorů. Bývá 

tak zvykem, že do druhé části relace zařadí relativně důležitou zprávu proto, aby udržela 

pozornost diváka. To udělá např. tak, že se o události zmíní v jednom z úvodních headlinů, 

na podrobnosti si ale divák musí počkat do druhé části relace.153  

 
Zatímco v agenturním servisu ČTK jsou priority zprávám přiděleny, ve zpravodajství ČT 

tomu tak není. Pro účely této práce tedy byly vytvořeny priority podle typu zpráv a umístění 

v relaci na základě konzultace s doktorem Lokšíkem a jsou uvedeny v praktické části práce.  

 

3.3 Vysílání ČT a zpravodajství 
 
Česká televize provozuje vysílání na celém území České republiky. Má šest programů, ČT1 

a ČT2, které jsou plnoformátové, ČT24 a ČT sport, které jsou tematické a od roku 2013  

i dětský program ČT :D a kulturní ČT art vysílané na jedné frekvenci.  

 
Podle výroční zprávy ČT z roku 2017 je průměrný týdenní zásah zpravodajských,  

aktuálně-publicistických a diskusních pořadů v populaci starší 15 let 47 procent. Více než 

polovina dospělé populace ČR považuje některý z programů ČT za svůj hlavní program, 

pokud jde o sledování následujících žánrů: zpravodajských, publicistických, sportovních 

pořadů a českých filmů.154  

 
ČT1 je druhý nejsledovanější program na televizním trhu v Česku. Jedná se o plnoformátový 

rodinný program, který nabízí českou dramatickou, seriálovou a zábavní tvorbu.155  

 
ČT24 je programem zpravodajským. Soustředí se na výrobu a vysílání kontinuálního 

zpravodajství. Klade důraz na mimořádné vysílání spojené s předvídanými i nepředvídanými 

událostmi v Česku i v zahraničí. ČT24 nabízí zpravodajské relace v pevných časech, 

diskusně-analytické denní pořady a týdenní pořady aktuálního a publicistického charakteru. 

Zpravodajství a jeho pořady se zaměřují zejména na významné události z domácí politické 

                                                        
153 LOKŠÍK, Martin. Konzultace vedené dne 2. 4. 2019 a 30. 4. 2019. 
154 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017, s. 14. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-07]. 
Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1333.pdf?v=1&_ga=2.119548872.1900752490.1549457278-
1594438118.1536573883 
155 Ibid. s. 20. 
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a společenské scény, na zahraniční dění, zpravodajství z regionů, ekonomiku, kulturu  

a vědu.156 Mezi významné pořady ČT24 patří například Události, Události, komentáře, 

Události v regionech a další.157  

 
Události jsou hlavní zpravodajskou relací České televize. Jsou vysílány každý den včetně 

víkendu na ČT1 i ČT24. Začínají v 19:00 hodin a trvají 48 minut, o víkendech 44 minut. 

Nabízejí souhrn nejdůležitějších událostí celého dne z Česka i ze zahraničí. Denně přinášejí 

podrobně zpracovaná aspoň dvě hlavní témata, včetně rozhovorů, doplňujících podrobností 

a ilustrujících příběhů. Výrazně se věnují politice, která dostává větší prostor. Jednou  

z hlavních částí Událostí jsou pravidelné reportáže a vstupy zahraničních zpravodajů České 

televize. V každé relaci má své místo i kultura a informace z regionů. V případě 

mimořádných událostí se vysílá přímo z terénu.158  

 

3.4 Zahraniční zpravodajství ČT 
 
Pro informování o aktuálním dění v zahraničí je důležitá spolupráce s významnými 

zahraničními agenturami, jejichž materiály používá ČT ve svém zpravodajství. Značnou část 

dění ve světě ale ČT zprostředkovává díky práci vlastních stálých zahraničních zpravodajů. 

Ti v roce 2017 působili v devíti lokalitách na třech kontinentech – v USA, Bruselu, Rusku, 

Číně a jihovýchodní Asii, Izraeli, Polsku, ve Velké Británii, Francii a na Slovensku.159 

 
Zatímco převažují tendence omezovat finance na původní zahraniční zpravodajství, ČT se 

rozhodla se touto cestou nevydat. „Rozsáhlá síť zahraničních zpravodajů umožňuje ČT 

přinášet pestré zpravodajství, které nabízí původní pohledy na aktuální dění i nadčasové 

události a jevy v jednotlivých oblastech, čímž odlišuje televizi veřejné služby od ostatních 

médií, plně odkázaných na servis nadnárodních agenturních sítí,“ uvádí ČT ve výroční 

zprávě z roku 2017.160  

 

                                                        
156 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017, s. 31. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-07]. 
Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1333.pdf?v=1&_ga=2.119548872.1900752490.1549457278-
1594438118.1536573883 
157 Ibid. s. 32-33. 
158 Ibid. s. 32. 
159 Ibid. s. 40. 
160 Ibid. s. 41. 
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V roce 2015 došlo k nárůstu zahraničního zpravodajství. Vyplývá to ze statistiky o podílu 

zahraničního zpravodajství na celkovém objemu vysílání. V tomto roce tvořil podíl 

zahraničního zpravodajství v hlavní zpravodajské relaci Události 35 procent.161  

K nejzásadnějším zahraničním tématům v tomto roce patřil terorismus, uprchlická krize, 

krize na Ukrajině nebo dluhová krize a budoucnost Řecka v eurozóně. Velký prostor byl 

vyhrazen i volbám v sousedním Polsku, kde se konalo hlasování o novém prezidentovi  

i složení parlamentu.162 

 
V roce 2016 podíl zahraničního zpravodajství ještě rostl. Informace o dění mimo Česko  

v Událostech tvořily 39 procent.163 Mezi nejčastější zahraniční témata patřila v roce 2016 

uprchlická krize, brexit (britské referendum o setrvání v Evropské unii), útoky muslimských 

radikálů, Islámský stát, prezidentské volby v USA, situace v Sýrii a ukrajinsko-ruská krize. 

Pozornost věnovala ČT i dění v zemích našich sousedních států. V Polsku byly sledovány 

spory nové polské vlády, a to jak na domácí scéně s opozicí a Ústavním soudem, tak neshody 

s evropskými institucemi.164 „Ve zpravodajství z Polska rezonovala také krize kolem blokády 

parlamentu a vládních návrhů na změny v pravidlech zpravodajského informování o práci 

tamních poslanců.” V polovině roku hostila Varšava summit NATO, ten se nesl ve znamení 

trvajícího nesouladu s Ruskem.165 V polovině roku 2016 došlo k vystřídaní tří 

korespondentů, novým zpravodajem ve Varšavě se stal Miroslav Karas, (v Bratislavě nově 

začal působit Lukáš Mathé, Josefa Pazderku v Ruské federaci vystřídal David 

Miřejovský.)166 

 
V roce 2017 tvořil podíl zahraničního zpravodajství ve vysílání ČT24 36 procent, v hlavní 

zpravodajské relaci Události 34 procent.167 Nejčastějšími zahraničními tématy roku 2017 

                                                        
161 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2015, s. 39. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-08]. 
Dostupné z: https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-
ct/vyrocni_zpravy/zprava2015.pdf?_ga=2.52840552.1900752490.1549457278-1594438118.1536573883 
162 Ibid. s. 39-40. 
163 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016, s. 41. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-08]. 
Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1344.pdf?v=1&_ga=2.85330777.1900752490.1549457278-
1594438118.1536573883 
164 Ibid. s. 42. 
165 Ibid. s. 42. 
166 Ibid. s. 41-42. 
167 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017, s. 38. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-07]. 
Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1333.pdf?v=1&_ga=2.119548872.1900752490.1549457278-
1594438118.1536573883 
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byly: nástup Donalda Trumpa na post prezidenta USA, prezidentské volby ve Francii, 

spuštění brexitu, teroristické útoky nebo americké bombardování pozic syrské vlády. Mezi 

zásadní zahraniční témata se řadilo i hlasování o složení parlamentu v Nizozemsku nebo 

předčasné volby ve Velké Británii. Na obou místech měla ČT své zpravodaje. Dalšími 

velkými tématy bylo oficiální zahájení brexitu, prezidentské volby ve Francii a parlamentní 

volby v Německu. Ve velké míře referovala ČT také o referendech o nezávislosti,  

a to o hlasování vyhlášení nezávislosti kurdských oblastí na severu Iráku  

a o referendu o odtržení Katalánska od Španělska.168 V roce 2017 určovaly dění v Polsku 

pokračující politické spory jak mezi tamní vládou a opozicí, tak i ve vztazích mezi Varšavou 

a Bruselem. Evropská komise (EK) aktivovala Článek 7 Lisabonské smlouvy kvůli sporné 

reformě polského soudnictví. Právě tyto události spolu s rekonstrukcí vlády v Polsku byly 

zásadní agendou pro varšavského zpravodaje.169  

 
V roce 2018 se zahraniční zpravodajství ČT zaměřovalo zejména na velké události na 

diplomatickém poli. Jako příklad lze uvést setkání mezi vůdcem KLDR a prezidentem Jižní 

Koreje a prezidentem USA. V zahraničním zpravodajství byla věnována dále zvýšená 

pozornost krizi vztahů mezi Západem a Ruskem a komplikovaným vztahům mezi USA  

a evropskými státy (hrozby obchodní válkou, neshody kolem íránského jaderného programu 

nebo dohady ohledně výdajů na zbrojení NATO). ČT také obsáhle informovala o dění kolem 

ruských prezidentských voleb, brexitu nebo voleb do amerického Kongresu.170  

 

 

  

                                                        
168 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017, s. 3. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-07]. 
Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1333.pdf?v=1&_ga=2.119548872.1900752490.1549457278-
1594438118.1536573883 
169 Ibid. s. 40. 
170 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018, s. 39. Česká televize [online]. [cit. 2019-02-07]. 
Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/document/1435.pdf?v=1&_ga=2.15574769.6326394.1553795055-
454036496.1519561829 
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4 SROVNÁNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ČTK  
A ČT  
 
Vzhledem k tomu, že si tato diplomová práce dává za cíl srovnat zahraniční zpravodajství 

servisu ČTK a Událostí ČT, je třeba nejprve před samotnou analýzou shrnout rozdíly 

v produkci zpravodajství agentury a televize. Na základě pochopení rozdílů mezi těmito 

mediálními organizacemi bude snazší vymezit relevantní výzkumné otázky a hypotézy 

v praktické části práce. Vzhledem k povaze činnosti obou organizací a produkce jejich 

zpravodajství je jejich srovnání do jisté míry složité. Je tak nutné zamyslet se nad otázkou, 

jaké prvky v jejich zpravodajství je vůbec možné srovnávat tak, aby byla analýza relevantní.  

 
Jak již bylo zmíněno výše, ČTK jako tisková agentura neustále vyhledává a zpracovává 

zpravodajské informace. Vytvořené zprávy pak co nejrychleji dodává svým odběratelům, 

kterými jsou zejména mediální instituce. Zde je první znatelný rozdíl oproti zpravodajství 

ČT, jejíž obsahy, včetně hlavní zpravodajské relace Událostí, konzumuje masové publikum. 

ČT navíc jako jeden z odběratelů ČTK logicky využívá některé informace, které se objevují 

v jejím servisu. Další rozdíl spočívá v tom, že i přesto, že agentura nabízí i obrazové, 

zvukové či audiovizuální zprávy, jejím hlavním produktem je textové zpravodajství. ČT je 

naproti tomu médium audiovizuální. To podle Lokšíka způsobuje nesrovnatelný poměr 

vynaložené práce při produkci zpráv. Připomíná, že dát dohromady obrazový materiál se 

zvukem (např. natočit reportáž z místa dění s výpověďmi aktérů apod.) trvá nesrovnatelně 

déle než vytvořit textovou zprávu (primární produkt agentury), která je v případě 

zahraničního zpravodajství ČTK navíc často přebraná z jiných zdrojů.171 

 
ČTK není při produkci a publikaci zpráv omezena rozsahem a z podstaty nepřetržité práce 

agentury vyplývá i velké množství zpráv, které zachycují tytéž události v průběhu. I Česká 

televize na svém zpravodajském kanálu ČT24 vysílá po celý den a nabízí aktualizované 

informace o událostech ve svých pořadech, předmětem výzkumu práce je vzhledem 

k množství dat ale pouze hlavní zpravodajská relace Události. V tomto případě je ČT 

omezena vysílacím časem relace (48, resp. 44 minut). Události přináší souhrn 

nejdůležitějších událostí dne z Česka i ze zahraničí. Televize tak musí filtrovat zpravodajské 

obsahy a témata, která se do vysílacího času vejdou. Je tak možné, že přesto, že se některá 

                                                        
171 LOKŠÍK, Martin. Konzultace vedené dne 2. 4. 2019 a 30. 4. 2019. 
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témata vztahující se k polským reformám ve zpravodajství ČT24 vyskytla, neobjevila se 

v hlavní zpravodajské relaci a nejsou tudíž součástí srovnání v praktické části této práce. 

Lokšík také podotýká, že výběr událostí do televizních zpráv závisí na rozhodnutích editora 

ve spolupráci s redakcí a rovněž na zaměření stanice.172 

 
Ze způsobu práce agentury plyne chronologické řazení zpráv v servisu, kde neexistuje žádný 

vztah mezi pořadím a významem zprávy. Prioritu mají zprávy ČTK vždy přidělenou.  

U zpráv ČT tomu tak není. Pro výzkumnou část práce byly priority jednotlivých zpráv 

určeny na základě stupnice sestavené s doktorem Lokšíkem (jsou uvedeny v praktické části 

práce). Ten však podotýká, že je velmi těžké tyto priority plošně určit a srovnávat s těmi 

agenturními.173 

 
Rozdíl ve zpravodajské produkci ČTK a ČT také spočívá v přítomnosti zahraničního 

zpravodaje na místě. Zatímco Česká televize má v Polsku stálého zpravodaje, agentura ne  

a na místo vysílá zvláštního zpravodaje pouze v naléhavých případech (ve kterých konkrétně 

v případě Polska bylo zmíněno výše). Je jasné, že vzhledem k nepřítomnosti vlastního 

zpravodaje čerpá agentura informace ze servisu jiných agentur a médií. Česká televize 

naproti tomu staví na pravidelných reportážích a vstupech svých zahraničních zpravodajů. 

Ačkoliv informace o dění získává ČT i z jiných zdrojů, značnou část dění zprostředkovává 

právě díky práci vlastních zpravodajů.  

 

 

  

                                                        
172 LOKŠÍK, Martin. Konzultace vedené dne 2. 4. 2019 a 30. 4. 2019. 
173 Ibid. 
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5 POLSKO 
 

5.1 Politický systém a historické souvislosti 
 
Polsko je podle Kubáta typické proměnlivostí a komplikovaností své politiky, která je 

určována řadou specifik.174  

 
5.1.1 Situace po roce 1989  
 
Stejně jako v jiných postkomunistických zemích došlo i v Polsku po roce 1989 ke změně 

politického systému. Zásadní změny byly provedeny na základě novelizace komunistické 

ústavy z roku 1952. Kolektivní hlava státu – Státní rada byla nahrazena prezidentem 

republiky, jehož úřad nabyl rozsáhlých kompetencí. Byl ustaven Senát jako druhá komora 

parlamentu a Národní shromáždění (společné zasedání obou komor). Došlo ke změně názvu 

státu z Polské lidové republiky na Polskou republiku. Z ústavy vypadla celá komunistická 

preambule.175  

 
Nová ústava byla přijata v roce 1997 a potvrzena v referendu. V této podobě platí dodnes, 

byla jen jednou novelizována. Podle polské ústavy je na prvním místě princip demokracie 

spojený s principem suverenity lidu. Polsko je zastupitelskou demokracií. Důležitý je princip 

právního státu: ústava zaručuje rozsáhlé záruky ochrany ústavnosti a zákonnosti. Dalšími 

principy zakotvenými v ústavě jsou právní princip sociálního státu, princip samosprávy  

a politický pluralismus. Ústava počítá s existencí sociálního tržního hospodářství založeného 

na svobodě podnikání a soukromém vlastnictví. Zaručuje náboženskou neutralitu státu  

a rovnoprávnost všech církví, politickou neutralitu ozbrojených sil. Obsahuje i katalog 

lidských a občanských práv a svobod, ale i povinností.176  

 
Ústava stanovuje princip dělby moci na zákonodárnou, kterou vykonávají Sejm a Senát, 

výkonnou, kterou zastávají prezident a vláda, a soudní moc, kam spadají soudy a tribunály. 

Země je parlamentním režimem, jak ale píše Kubát, polský parlamentarismus je 

racionalizovaný ve prospěch vlády na úkor parlamentu a je označován i jako režim 

                                                        
174 KUBÁT, Michal. Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky. In. CABADA, Ladislav a kol. Nové 
demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. s. 9.  
175 Ibid. s. 10.  
176 Ibid. s. 11-13.  
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parlamentně kabinetní.177 

 
Kubát považuje proces přechodu k demokracii za ukončený. Země podle něj dosáhla stavu, 

kdy demokraticky zvolení politici demokraticky vládnou. Ve své knize z roku 2005 také 

píše, že se občas „vyskytují názory o sklonech polské společnosti k autoritarismu, 

nacionalismu (či ‚antievropanství‘), katolickému fundamentalismu atd.“. To autor označuje 

za „předsudky a mýty, které nenacházejí podporu v empirických výzkumech“. 178 Zda tato 

teze platí v době psaní této práce, kdy je u moci strana Právo a spravedlnost (PiS), která 

provádí řadu kontroverzních a ústavně sporných reforem, je však otázkou. 

 

5.1.2 Dělba moci 
 
5.1.2.1 Zákonodárná moc  

 
Polský parlament je dvoukomorový: dolní komorou je Sejm a horní Senát. Dohromady tvoří 

Národní shromáždění a má velmi omezené funkce.179 

 
Sejm má 460 poslanců a jeho hlavním úkolem je legislativní činnost (včetně schvalování 

mezinárodních smluv). Důležitou funkcí Sejmu je i účast v procesu vzniku nové vlády a její 

kontrola (stejnou funkcí disponuje prezident). Polský Sejm je co do politického  

i demografického složení poměrně proměnlivý. Každé volby mezi lety 1989 a 2005 přinesly 

změny parlamentních většin a střídání pravice a levice. Podle Kubáta si Sejm z hlediska 

legislativní činnosti nevede nejlépe. Mnohé jím schválené zákony jsou nekvalitní  

a vyžadují brzké novelizace. Není výjimkou, že bývají vraceny Senátem nebo odmítány 

Ústavním soudem jako protiústavní.180 

 
Polskou horní komorou je Senát, který čítá 100 senátorů. Jeho ústavní pravomoci jsou velmi 

malé. Podílí se na zákonodárném procesu, vyslovuje souhlas s rozhodnutími Sejmu. Senát 

je na Sejmu závislý, má stejné funkční období. Sejm může Senát v legislativním procesu 

přehlasovat. Volby do Sejmu a Senátu probíhají současně, jejich složení je tedy obvykle 

                                                        
177 KUBÁT, Michal. Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky. In. CABADA, Ladislav a kol. Nové 
demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. s. 12. 
178 KUBÁT, Michal. Demokracie v Polsku: politický systém Polské republiky (1989-2005). Praha: Slon, 
2005. Politické systémy. s. 163-164. 
179 Ibid. s. 51. 
180 Ibid. s. 51-57. 
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podobné. V praxi to znamená, že např. pokud je většina v Sejmu levicová, stejná většina se 

odráží v Senátu a naopak.181  

 

5.1.2.2 Výkonná moc  

 
Výkonnou moc v Polsku představuje prezident a vláda v čele s premiérem.  

 
Prezident dohlíží na dodržování ústavy a je „garantem kontinuity státní moci“. Účastní se 

legislativního procesu: má zákonodárnou iniciativu a také suspensivní právo veta, které 

může použít vůči návrhům zákonů schválených parlamentem. Prezident se účastní procesu 

vzniku vlády.182  

 
Vláda je hlavním orgánem výkonné moci. Je zodpovědná za vnitřní a zahraniční politiku  

a vede státní správu. V čele vlády stojí premiér, který ji řídí a koordinuje, dohlíží na práci 

ministrů. Polská vláda je odpovědná Sejmu. V polském politickém systému má vláda silné 

postavení a premiér má silné postavení v rámci vlády. Jak píše Kubát, z politického hlediska 

odrážejí vlády politické složení parlamentu. A proto např. tak, jak jsou u moci levicové  

a pravicové většiny poslanců, tak se střídají levicové a pravicové vlády.183  

 

5.1.2.3 Soudní moc  

 
Polský soudní systém se skládá ze soudů, kam spadají Nejvyšší soud, obecné, vojenské  

a správní soudy, a tribunálů, které tvoří Ústavní a Státní tribunál.184 

 
Mezi pravomoci Ústavního tribunálu patří kontrola právních norem, rozhodování 

kompetenčních sporů mezi nejvyššími ústavními institucemi, posuzování ústavnosti cílů  

a činnosti politických stran, rozhodování o dočasné nezpůsobilosti prezidenta republiky 

vykonávat funkci nebo rozhodování ústavních stížností.185  

 
Na ústavní činitele dohlíží Státní tribunál. Nesou před ním odpovědnost v případě porušení 

                                                        
181 KUBÁT, Michal. Demokracie v Polsku: politický systém Polské republiky (1989-2005). Praha: Slon, 
2005. Politické systémy. s. 57-60. 
182 Ibid. s. 47-50. 
183 Ibid. s. 60-64. 
184 KUBÁT, Michal. Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky. In. CABADA, Ladislav a kol. Nové 
demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. s. 23. 
185 Ibid. s. 23-26. 
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ústavy nebo zákona v souvislosti s výkonem své funkce.186 

 
Celostátní rada soudnictví dohlíží na nezávislost soudů a soudců. Tato instituce plní 

koordinační funkci ve spolupráci moci soudní, výkonné a zákonodárné.187 

 
Nejvyšší soud dohlíží na činnost všeobecných a vojenských soudů. Má i funkci odvolací 

instance, komentuje zákony a návrhy zákonů a dalších právních norem, stvrzuje platnost 

voleb a referend.188 

 
Ústava neobsahuje články týkající se prokuratury, ta je mimoústavním orgánem.189 

Prokuratura coby státní instituce dohlíží na dodržování práva, stíhání původců trestných 

činů, je také žalující stranou při soudních jednáních. V čele prokuratury stojí generální 

prokurátor. Dříve byla tato funkce spojena s funkcí ministra spravedlnosti. To vyvolávalo 

kritiku pro propojenost s politikou, protože generální prokurátor by měl být nezávislý.190 

Přestože toto propojení bylo zrušeno, v roce 2016 došlo i přes kritiku k opětovnému 

propojení těchto funkcí.191 

 

5.1.3 Legislativní proces 
 
Procesu schvalování zákonů předchází zákonodárná iniciativa. Tu má prezident, vláda, 

Senát, skupina poslanců (nejméně 15), výbory Sejmu. Návrh zákona mohou rovněž předložit 

polští občané v iniciativě s minimálním počtem 100 tisíc podpisů.192 Aby byl zákon 

schválený, musí ho přijmout Sejm a Senát. 193 V Sejmu je zákon schvalován ve třech čteních, 

poté jde na schválení do Senátu. Ten má 30 dní na jeho: schválení, schválení 

                                                        
186 KUBÁT, Michal. Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky. In. CABADA, Ladislav a kol. Nové 
demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. s. 23-26. 
187 Ibid. s. 23-26. 
188 KUBÁT, Michal. Demokracie v Polsku: politický systém Polské republiky (1989-2005). Praha: Slon, 
2005. Politické systémy. s. 78. 
189 Ibid. s. 73. 
190 KUBÁT, Michal. Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky. In. CABADA, Ladislav a kol. Nové 
demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. s. 26. 
191 Vláda se dál snaží ochromit ústavní soud, zlobí se polská opozice po schválení novely. Česká 
televize [online]. 7. 7. 2016 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1839668-vlada-
se-dal-snazi-ochromit-ustavni-soud-zlobi-se-polska-opozice-po-schvaleni-novely 
192 Proces legislacyjny. Witryna Edukacyjna Kancelarii Senatu [online]. [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: 
https://senat.edu.pl/senat/proces-
legislacyjny/?fbclid=IwAR2zehXUtT9eCGFIGVx8Bb_nAjpQn4EcF_zOxzoZTILrIvf79dfWd03reIg 
193 KUBÁT, Michal. Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky. In. CABADA, Ladislav a kol. Nové 
demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. s. 18. 
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s pozměňovacími návrhy nebo odmítnutí. Pokud se k němu v dané době nevyjádří, je návrh 

považovaný za schválený. Sejm může rozhodnutí Senátu odmítnout (pokud byl zamítnut 

nebo byl schválen s pozměňovacími návrhy) absolutní většinou za přítomnosti aspoň 

poloviny všech poslanců. Pokud návrh zákona projde oběma komorami parlamentu, musí 

ho schválit prezident. Ten ho do 21 dní podepíše (a tím je schválen), nebo ho vetuje.194 Sejm 

může veto prezidenta přehlasovat 3/5 hlasů aspoň poloviny všech poslanců.195 Jestliže 

prezident považuje návrh za ústavně sporný, postoupí ho na přezkoumání Ústavnímu soudu 

(ÚS). Pokud je návrh podle ÚS v souladu s ústavou, prezident ho musí podepsat. V případě, 

že jsou podle nálezu protiústavní některé části, podepisuje ho bez protiústavních pasáží nebo 

vrací Sejmu k opravě.196  

 

5.1.4 Politické strany 

 
Polské politické strany se dají podle Kubáta rozdělit na levici a pravici, a to podle vztahu 

k otázce ekonomické transformace, na základě toho, zda strany reprezentují zaměstnance či 

zaměstnavatele (podnikatele), jaké sociální skupiny reprezentují, jestli akceptují vliv 

katolické církve v politice, jaký mají vztah k minulosti nebo Evropské unii. „Polské politické 

strany jsou aktivní především na parlamentní půdě, někteří polští badatelé hovoří o tzv. 

parlamentarizaci polských stran.“197  

 

5.1.5 Volební chování Poláků  
 
Podle empirických výzkumů „Poláci svoji politickou sebeidentifikaci opírají především  

o osu levice-pravice, ovšem nikoliv pouze v jejím socioekonomickém významu: levicovost  

a pravicovost polských voličů více vyplývá z jejich vztahů k otázkám ideologické povahy, 

jako je například vztah státu a církve, vztah ke komunistické minulosti, problematika 

přerušování těhotenství, otázka nacionalismu apod.“.198 

 

                                                        
194 KUBÁT, Michal. Demokracie v Polsku: politický systém Polské republiky (1989-2005). Praha: Slon, 
2005. Politické systémy. s. 51-52. 
195 KUBÁT, Michal. Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky. In. CABADA, Ladislav a kol. Nové 
demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. s. 18. 
196 KUBÁT, Michal. Demokracie v Polsku: politický systém Polské republiky (1989-2005). Praha: Slon, 
2005. Politické systémy. s. 51-52. 
197 Ibid. s. 93-99.  
198 Ibid. s. 99.  
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5.2 Parlamentní volby 2015 
 
Vítězem parlamentních voleb v Polsku se na podzim 2015 stala strana Právo a spravedlnost 

(PiS). Konzervativní a euroskeptická strana získala v přepočtu na mandáty většinu k tomu, 

aby mohla vládnout sama. 199  Stalo se tak poprvé od pádu komunismu v roce 1989.200  

 

5.2.1 Volby do Sejmu 2015 
 
PiS získala ve volbách přes 37 procent hlasů. Do té doby opoziční strana nahradila osmiletou 

vládu Občanské platformy (PO) premiérky Ewy Kopaczové.201 V přepočtu na mandáty PiS 

získala 235 z celkových 460 křesel v Sejmu. Občanská platforma (PO), která vládla  

v minulém volebním období, získala v přepočtu 138 mandátů, hnutí Kukiz'15 42 mandátů, 

strana Moderní.pl 28 mandátů a Polská lidová strana (PSL) 16 mandátů. Jeden mandát pak 

získala německá menšina.202 Do Sejmu se poprvé od roku 1989 nedostala postkomunistická 

levice.203 

 

5.2.2 Volby do Senátu 2015 

 
V senátních volbách získala PiS také nadpoloviční většinu, a to 61 mandátů z celkových 

100. PO získala 34 mandátů a PSL 1 mandát. Další 4 mandáty získali nezávislí kandidáti.204  

 

  

                                                        
199 Pane prezidente, úkol splněn: Polští konzervativci mohou vládnout sami. Česká televize [online]. 27. 10. 
2015 [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1608923-pane-prezidente-ukol-splnen-
polsti-konzervativci-mohou-vladnout-sami 
200 Poland. Parties and Elections in Europe [online]. [cit. 2019-04-02]. Dostupné z: http://www.parties-and-
elections.eu/poland.html 
201 Triumf polských konzervativců: Na absolutní většinu ale možná nedosáhnou. Česká televize [online]. 27. 
10. 2015 [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1607779-triumf-polskych-
konzervativcu-na-absolutni-vetsinu-ale-mozna-nedosahnou 
202 Pane prezidente, úkol splněn: Polští konzervativci mohou vládnout sami. Česká televize [online]. 27. 10. 
2015 [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1608923-pane-prezidente-ukol-splnen-
polsti-konzervativci-mohou-vladnout-sami 
203 Triumf polských konzervativců: Na absolutní většinu ale možná nedosáhnou. Česká televize [online]. 27. 
10. 2015 [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1607779-triumf-polskych-
konzervativcu-na-absolutni-vetsinu-ale-mozna-nedosahnou 
204 Dane o senatorach wg stanu na dzień wyborów. Senat Rzeczypospolitej Polskiej [online]. [cit. 2019-02-
15]. Dostupné z: https://www.senat.gov.pl/o-senacie/senat-wspolczesny/dane-o-senatorach-wg-stanu-na-
dzien-wyborow/ 
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5.3 Současná vláda  
 
Současná polská vláda je jednobarevná, všech 23 členů patří vítězné straně PiS.205 V čele 

vlády stojí premiér Mateusz Morawiecki. Ten vystřídal v prosinci 2017 premiérku Beatu 

Szydlovou, která vedla vládu od jejího sestavení po volbách na podzim 2015.206 Dále má 

vláda 3 vicepremiéry, 19 ministrů (dva ministři zároveň zastávají post vicepremiérů)  

a 2 členy rady ministrů.207 

 

5.3.1 Vládnoucí strana PiS 

 
Současná vládnoucí strana Právo a spravedlnost vznikla v roce 2001 díky vysoké popularitě 

Lecha Kaczyńského.208 Založil ji spolu s bratrem Jaroslawem, který se stal jejím předsedou 

po Lechovi v roce 2003 a stojí v čele strany dodnes.209  

 
Kubát popisuje stranu jako konzervativní pravicové uskupení s nádechem populismu, stranu, 

která je zastáncem bezpečného, silného a spravedlivého státu. Jejími hlavními hodnotami 

jsou křesťanství a národní zájem, dále zajištění bezpečnosti občanů, zefektivnění práce 

policie a dalších bezpečnostních složek. Strana je euroskeptická.210 

 
PiS sama sebe popisuje jako stranu, která staví na tradici a národních hodnotách. Vystupuje 

proti kulturní unifikaci, politické korektnosti a s tím souvisejícím diktátem Bruselu, důležitá 

je pro ni národní suverenita a podpora polských rodin. PiS na svých webových stránkách 

uvádí, že chce usilovat o zemi suverénní, demokratickou a právní. Vedlejším cílem strany je 

i rozvoj hospodářství.211 

 

                                                        
205 Ludzie: Rząd. Premier.gov.pl [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://premier.gov.pl/ludzie.html 
206 Rychlá výměna. Polský prezident přijal demisi Szydłové a hned jmenoval 
Morawieckého. IROZHLAS [online]. 8. 12. 2017 [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/mateusz-morawiecki-polsky-premier-demise-beaty-szydlo-polsko-
pravo-a_1712081612_haf 
207 Ludzie: Rząd. Premier.gov.pl [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://premier.gov.pl/ludzie.html 
208 ANTOSZEWSKI, Andrej, HERBUT, Ryszard a Jacek SROKA. Stranický systém Polska. In. FIALA, 
Petr, HERBUT, Ryszard a kol. Středoevropské systémy politických stran: Česká republika, Maďarsko, 
Polsko a Slovensko. V Brně: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. s. 127-128. 
209 KUBÁT, Michal. Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky. In. CABADA, Ladislav a kol. Nové 
demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. s. 30. 
210 Ibid. s. 30. 
211 Partia. Prawo i Sprawiedliwość [online]. [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://pis.org.pl/partia/prawo-i-
sprawiedliwosc?fbclid=IwAR0jTCjqnWzzorgHbKX4bes70_cJqGwACLdZAOS5z0hfAMp8SrdJ_k7QicA 
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Kromě toho, že má PiS převahu v obou komorách parlamentu, má zastání i v prezidentovi 

Andrzeji Dudovi, který kandidoval právě za PiS. Odpůrci nové vlády mluví také o roli 

Jaroslawa Kaczyńského, kterého viní z autoritativního způsobu vlády.212 Jaroslaw 

Kaczyński je předsedou PiS a i přesto, že formálně nezastává žádné státní funkce, je 

označován za faktického vládce země.213  

 

5.3.2 Opozice PO 

 
Nejvýznamnější a nejsilnější opoziční stranou je Občanská platforma (PO). PO vznikla 

rozpadem pravicové koalice Volební akce Solidarita (AWS) a krize liberální strany Unie 

svobody.214 V roce 2001 ji založili hlavní lídři Andrzej Olechowski, Donald Tusk a Maciej 

Plazyński.215 Kubát označuje PO jako otevřeně liberální. Strana podporovala vstup a členství 

Polska v Evropské unii.216  

 
PO se na svých webových stránkách představuje jako „strana rozumu, pokory, centra, 

nikoliv šílenství a extrému“. Klíčový je pro PO hospodářský rozvoj a stabilita Polska. Dvěma 

základními hodnotami strany jsou služba lidu a solidarita. Důležitými jsou pro PO inovace, 

investice do vzdělání nebo rozvoj regionů. Strana se zmiňuje i o významu podpory rodin  

a dobrém životě Poláků.217  

 

5.4 Sporné a kritizované kroky PiS 
 
Kritika se na polskou konzervativní vládu snesla poté, co krátce po svém sestavení začala 

                                                        
212 Kontroverzní zákon o ústavním soudu schválil i polský prezident. Česká televize [online]. 28. 12. 2015 
[cit. 2019-02-08]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1644889-kontroverzni-zakon-o-ustavnim-
soudu-schvalil-i-polsky-prezident 
213 Kaczyński varuje: Dojde-li na lámání chleba, zažalujeme Evropskou komisi. Česká televize [online]. 30. 
5. 2016 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1801343-kaczynski-varuje-dojde-li-
na-lamani-chleba-zazalujeme-evropskou-komisi 
214 KUBÁT, Michal. Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky. In. CABADA, Ladislav a kol. Nové 
demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. s. 29. 
215 ANTOSZEWSKI, Andrej, HERBUT, Ryszard a Jacek SROKA. Stranický systém Polska. In. FIALA, 
Petr, HERBUT, Ryszard a kol. Středoevropské systémy politických stran: Česká republika, Maďarsko, 
Polsko a Slovensko. V Brně: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. s. 126-127. 
216 KUBÁT, Michal. Polsko: Politický a ústavní systém Třetí republiky. In. CABADA, Ladislav a kol. Nové 
demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. s. 29. 
217 O nas: Nasza partia, nasze wartości. Platforma Obywatelska [online]. [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: 
https://platforma.org/o-nas?fbclid=IwAR3alkx4ysKMWb_uwq4WOhkrv8jV1S37E9NxohQVM-
3Kz5QYqt4f5zc_1l8 
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provádět výrazné kontroverzní kroky. Ty nejen podle polské opozice ohrožují demokracii 

v zemi. V ulicích proti nim několikrát protestovaly tisíce Poláků. Téměř hned po svém 

jmenování vyměnila vládnoucí strana šéfy čtyř tajných služeb, bezpečnostních orgánů  

a státních úřadů. Do vedení státu dosadila několik lidí s problematickou minulostí.218  

 
Mezi tři nejvíce kontroverzní a v médiích často zmiňované reformy patřily změny ve 

fungování polské soudní soustavy, veřejnoprávních médiích či nakonec neúspěšný návrh na 

téměř úplný zákaz potratů. Právě tyto tři oblasti budou podrobně popsány v další části práce 

a zároveň budou analyzovány v její praktické části.  

 
PiS provedla změny i prostřednictvím nového zákona o úřadech, který byl schválen 

v prosinci 2015.219 Podle konzervativců byl zákon snahou o obměnu letitého obsazení úřadů 

a zefektivnění jejich funkcí, opozice mluvila o ohrožení demokracie v zemi. Novela zásadně 

změnila způsob obsazování úřadů. Dosud nesměli být vedoucí úředníci před nástupem do 

funkce nejméně pět let členy žádné politické strany, nově stačí, když odevzdají stranickou 

legitimaci krátce před vstupem do úřadu. Úředníci jsou navíc na významná místa ve státní  

a regionální správě jmenováni. Před schválením změn byli vybíráni na základě výběrových 

řízení. Další změnou je snížení nároků na délku předchozího působení ve státní správě.220 

Po roce od platnosti nového zákona byla vyměněna většina vyšších úředníků. Noví 

zaměstnanci bývají často přijímáni bez kontroly dostatečné kvalifikace a musejí být znovu 

nahrazováni. Podle expertů to má negativní dopad na fungování úřadů. 221 

 
Začátkem roku 2016 také prošel nový zákon, který rozšířil možnosti policie a tajných služeb 

získávat informace ze sledování telefonické a internetové komunikace.222 Podle opozice 

                                                        
218 Protesty v Polsku se snaží uklidnit prezident Duda, nabídl se jako prostředník. Česká televize [online]. 17. 
12. 2016 [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1985828-protesty-v-polsku-se-
snazi-uklidnit-prezident-duda-nabidl-se-jako-prostrednik 
219 RADWAN, Artur. Urzędy: Powoływanie szefów bez konkursów, częste zmiany - to destabilizuje 
pracę. Gazeta Prawna [online]. 10. 1. 2017 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1008995,urzedy-odwolywanie-szefow-destabilizuje-
prace.html?fbclid=IwAR2Bdlm2DmZagNK8bvQxdj2a2dF2dZT2cn9o_AGmuV9e24gpFbQhx36L9Dk 
220 Polská vláda mění zákon o úřadech, podle opozice je chce ovládat. Infobanka ČTK [online]. 17. 12. 2015 
[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
221 RADWAN, Artur. Urzędy: Powoływanie szefów bez konkursów, częste zmiany - to destabilizuje 
pracę. Gazeta Prawna [online]. 10. 1. 2017 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1008995,urzedy-odwolywanie-szefow-destabilizuje-
prace.html?fbclid=IwAR2Bdlm2DmZagNK8bvQxdj2a2dF2dZT2cn9o_AGmuV9e24gpFbQhx36L9Dk 
222 PAP. Co mogą służby specjalne: Wchodzi w życie "ustawa inwigilacyjna". Gazeta Prawna [online]. 7. 2. 
2016 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/921582,co-moga-sluzby-
specjalne-ustawa-inwigilacyjna-ustawa-o-
policji.html?fbclid=IwAR07fGKJFNCDMTfR8iWIhQMwQbN3cGCi7dZHC5F7tlh7TELLLASZsZBsgZM 
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mohou změny ohrozit právo občanů na soukromí. Zároveň podle nich jde o další krok 

konzervativců k upevnění moci. Zákon rozšiřuje policii možnosti při sledování komunikace 

mezi podezřelými. Schvalování odposlechů a dalšího sledování pak podléhá přísnější 

kontrole soudů. Opozice se snažila prosadit některé změny a dopady zákona zmírnit. Mělo 

se jednak např. o lepší ochranu sledování lékařů s ohledem na lékařské tajemství, novinářů 

neuvádějících své zdroje nebo advokátů s povinností mlčenlivosti. Tyto změny ale byly 

odmítnuty. Pro policejní vyšetřovatele jsou tak nedotknutelné pouze zpovědní tajemství  

a komunikace s obhájci.223 K normě se negativně vyjádřila Benátská komise evropských 

znalců ústavního soudu, podle které umožňuje přílišné zásahy do soukromí Poláků.224  

 
Vládnoucí strana prosadila zákon o nových přídavcích na děti. Ten zavádí měsíční rodinný 

přídavek 500 zlotých (3000 korun) na druhé a každé další dítě v rodině. PiS tím splnila jeden 

ze svých předvolebních slibů. Právě díky slibované pomoci rodinám si strana získala před 

volbami část voličů. Přídavky jsou vyplácené od dubna 2016,225 a to až do věku 18 let dětí. 

Příspěvek navíc dostávají domácnosti i na první dítě, pokud jejich příjem nepřesahuje  

800 zlotých na osobu. Opozice návrh kritizovala proto, že přídavky nejsou pro všechny děti. 

Pochybné je podle ní to, že by tento krok zastavil demografický pokles, dále upozorňovala 

na zátěž pro rozpočet.226  

 
Na konci roku 2016 chtěla vláda zamezit vstupu novinářů do parlamentu. V té době zároveň 

došlo ke spornému schválení rozpočtu. Asi třicet opozičních poslanců blokovalo na protest 

proti snaze o omezení přístupu novinářů do parlamentu zasedací místnost, načež předseda 

Sejmu přesunul hlasování o státním rozpočtu do jiného sálu. Tam se podle opozice nedostali 

někteří její poslanci, rozpočet byl schválen bez nich a oni pak označili zasedání za nelegální. 

V ulicích se objevily rozsáhlé protesty. Opozice několik týdnů blokovala jednací sál 

v Sejmu. Návrh na omezení přístupu žurnalistů byl nakonec stažen, schválený rozpočet ale 

                                                        
223 Další sporný zákon: Sejm schválil rozšíření policejního dohledu. Česká televize [online]. 15. 1. 2016 [cit. 
2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1659625-dalsi-sporny-zakon-sejm-schvalil-
rozsireni-policejniho-dohledu 
224 Benátská komise kritizuje Polsko: Zákon o policii usnadňuje zásahy do soukromí. Česká televize [online]. 
10. 6. 2016 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1813682-benatska-komise-
kritizuje-polsko-zakon-o-policii-usnadnuje-zasahy-do-soukromi 
225 500 złotych na dziecko. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. Wprost [online]. 17. 2. 2016 [cit. 2019-
03-02]. Dostupné z: https://www.wprost.pl/kraj/531885/500-zlotych-na-dziecko-prezydent-andrzej-duda-
podpisal-ustawe.html 
226 Polský Sejm schválil zákon o nových dětských přídavcích. Infobanka ČTK [online]. 11. 2. 2016 [cit. 
2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
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zůstal v platnosti.227 

 
V březnu 2017 byla schválena i novela zákona o shromažďování, která omezuje právo na 

pořádání protestních demonstrací. Podle PiS upravený zákon umožní zajistit bezpečnost 

účastníků veřejných akcí. Podle kritiků může být novela nástrojem k potlačení protestů. 

Prezident podepsal opozicí kritizovanou novelu až poté, co ústavní soud dospěl k závěru, že 

změny jsou v souladu s ústavou.228  

 
V březnu 2017 došlo k znovuzvolení Donalda Tuska na pozici šéfa Evropské rady pro další 

funkční období. Tusk získal podporu všech unijních zemí kromě rodného Polska. To do 

funkce navrhovalo vlastního kandidáta, europoslance Jacka Saryusze-Wolského. PiS 

obvinila Tuska z podjatosti, která prý na jeho pozici není na místě.229  

 
PiS prosadila i nový školský zákon. Sporná reforma vstoupila v platnost v září 2017. Na 

jejím základě byla zrušena víceletá gymnázia, což způsobilo to, že o práci přišly tisíce 

pedagogů. Proti zákonu protestovaly řadu měsíců učitelské odbory. Změny vyvolaly protesty 

i mezi učiteli a rodiči.230 Na gymnázia dosud nastupovali všichni žáci po šesti letech základní 

školy, následovaly tři roky gymnázia a tři roky v lyceu, případně čtyři na odborných školách. 

Dosavadní systém byl původně zaveden, aby zvedl úroveň školství v Polsku po pádu 

komunismu. To se přitom podařilo. „Podle testů PISA spadajícího pod OECD bylo polské 

školství v roce 2014 čtvrté nejlepší v Evropě a desáté na světě.“ Místo gymnázií byla nově 

zavedena osmiletá základní škola a čtyřletá lycea, případně pětileté odborné školy. PiS 

paradoxně zrušila gymnázia údajně kvůli nedostatečné úrovni výuky. Na novém návrhu 

přitom nespolupracovala s experty v oblasti školství ani s opozicí.231 Kritici také varovali 

                                                        
227 Protesty v Polsku se snaží uklidnit prezident Duda, nabídl se jako prostředník. Česká televize [online]. 17. 
12. 2016 [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1985828-protesty-v-polsku-se-
snazi-uklidnit-prezident-duda-nabidl-se-jako-prostrednik 
228 Polský prezident podepsal novelu shromažďovacího zákona. Podle ÚS je v souladu s ústavou. Česká 
televize [online]. 19. 3. 2017 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2060626-
polsky-prezident-podepsal-novelu-shromazdovaciho-zakona-podle-us-je-v-souladu-s-ustavou 
229 Unie chce pokračovat v čele s Tuskem. Varšava na protest nepřijala závěry summitu. Česká 
televize [online]. 10. 3. 2017 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2053008-unie-
chce-pokracovat-v-cele-s-tuskem-varsava-na-protest-neprijala-zavery-summitu 
230 Proti školské reformě protestovali ve Varšavě učitelé a rodiče. Česká televize [online]. 4. 9. 2017 [cit. 
2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2230144-proti-skolske-reforme-protestovali-ve-
varsave-ucitele-a-rodice 
231 Polská konzervativní vláda ruší gymnázia. Učitelé a rodiče chystají protesty. Česká televize [online]. 23. 
8. 2017 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2218804-polska-konzervativni-
vlada-rusi-gymnazia-ucitele-a-rodice-chystaji-protesty 
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před politickým vlivem PiS na tvorbu nových učebních osnov.232 

 
V lednu 2018 pak byla schválena změna volebního zákona. Ta podle PiS zajistí větší 

transparentnost. Opozice se obává manipulací. Proti změnám se negativně postavil  

i předseda ústřední volební komise. Změny posilují pozici ministra vnitra a parlamentu. 

Právě poslanci mají právo na základě změn vybírat sedm z devíti členů komise, která sleduje 

regulérnost hlasování a zároveň přiděluje stranám finance.233  

 

5.4.1 Reforma soudnictví 

 
Od roku 2015, kdy se k moci dostala PiS, došlo ke změnám a přijetí několika zákonů, které 

ovlivnily celou strukturu právního systému v Polsku. Tyto změny se týkaly jak řadových 

soudů, tak i nejvyššího či ústavního soudu. Změny zasáhly dále například soudcovskou radu 

a prokuraturu.234  

 
Už na začátku prosince 2015 prosadila PiS pět nových soudců ústavního soudu. Stalo se tak 

týden potom, co strana zrušila volbu pěti přechozích soudců zvolených nedávno bývalou 

vládou. Vládnoucí strana prosadila novou pětici soudců navzdory odporu opozice. Veřejnost 

proti kroku demonstrovala.235  

 
V prosinci 2015 polský prezident Andrzej Duda schválil kontroverzní zákon o ústavním 

soudu, který prosadila vládnoucí strana PiS. Podle novely nově místo pětičlenného soudního 

senátu rozhoduje většinu sporů nejméně třináct ústavních soudců, a to dvou třetinou hlasů, 

jinak spor zůstane nerozhodnutý. To podle některých může způsobit faktickou paralýzu 

instituce, do které PiS zvolila pět „svých“ soudců, a vychýlit rovnováhu dělby moci v zemi. 

Proti novele měla výhrady polská opozice, část soudců i Evropská unie. Proti zákonu 

                                                        
232 Proti školské reformě protestovali ve Varšavě učitelé a rodiče. Česká televize [online]. 4. 9. 2017 [cit. 
2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2230144-proti-skolske-reforme-protestovali-ve-
varsave-ucitele-a-rodice 
233 Další kontroverze ze strany polské moci. Tentokráte se týká změny volebního zákona. Česká 
televize [online]. 22. 1. 2018 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2368663-dalsi-
kontroverze-ze-strany-polske-moci-tentokrate-se-tyka-zmeny-volebniho-zakona 
234 Polská odpověď na výhrůžky Evropské komise: Duda se rozhodl podepsat sporné zákony o justici. Česká 
televize [online]. 20. 12. 2017 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2338360-
podle-tisku-zahaji-ek-s-polskem-rizeni-kvuli-kontroverzni-justicni-reforme 
235 Konzervativci prosadili své ústavní soudce, opozice protestuje. Infobanka ČTK [online]. 2. 12. 2015 [cit. 
2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
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demonstrovaly v ulicích desítky tisíc Poláků.236 

 
Spornou novelu prohlásil polský ústavní soud v březnu 2016 za neústavní. Polská premiérka 

Beata Szydlová ale toto rozhodnutí odmítla zveřejnit v úředním věstníku a na situaci se nic 

nezměnilo. Postup PiS označila jako ohrožení demokracie i Benátská komise a Evropský 

parlament. Evropská komise požadovala po Varšavě řešení krize. Hrozila kroky, které by 

mohly vést k přijetí sankcí nebo ztrátou polského hlasu při rozhodování v EU.237 

K takovému postihu by bylo nutné jednomyslné hlasování ostatních 28 členských zemí. 

Maďarsko se ale vyjádřilo, že by hlasovalo proti. Polsko navíc prohlásilo, že by proceduru 

Evropské komise kvůli pochybám o stavu demokracie a právního státu napadlo u nejvyšší 

instance Evropské unie.238 

 
Další kontroverzní zákon o ústavním soudu schválil Sejm v červenci 2016. Norma měla 

umožnit odkládání vynášení rozsudků, např. potřebou vyžádání si přítomnosti generálního 

prokurátora (kterým je v Polsku ministr spravedlnosti) nebo kvůli výhradám části soudců. 

Podle změn měl navíc polský prezident získat další pravomoci při jmenování a odvolávání 

soudců.239   

 
Červencová novela zákona o ústavním soudu je podle soudců protiústavní, protože obsahuje 

např. ustanovení, které umožňuje čtyřem soudcům až půl roku blokovat rozhodování celé 

instituce nebo zásadu posuzovat návrhy v pořadí tak, jak k soudu dorazily bez ohledu na 

jejich závažnost. Tato novela měla nahradit normu z loňského prosince, kterou ústavní soud 

v březnu zamítl. Stejně jako minulý verdikt ústavního soudu ani tento vláda nezveřejnila.240  

 
V červenci posunula Evropská komise spor o stavu právního státu v Polsku do další fáze. 

Komise představila Polsku konkrétní doporučení. Do tří měsíců měla Varšava informovat, 

                                                        
236 Kontroverzní zákon o ústavním soudu schválil i polský prezident. Česká televize [online]. 28. 12. 2015 
[cit. 2019-02-08]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1644889-kontroverzni-zakon-o-ustavnim-
soudu-schvalil-i-polsky-prezident 
237 Polsko dostalo do pondělí ultimátum. Musí pokročit v řešení ústavní krize. Česká televize [online]. 18. 5. 
2016 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1789910-polsko-dostalo-do-pondeli-
ultimatum-musi-pokrocit-v-reseni-ustavni-krize 
238 Kaczyński varuje: Dojde-li na lámání chleba, zažalujeme Evropskou komisi. Česká televize [online]. 30. 
5. 2016 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1801343-kaczynski-varuje-dojde-li-
na-lamani-chleba-zazalujeme-evropskou-komisi 
239 Změny prosazené Varšavou jdou proti ústavě, zopakovali ústavní soudci. Česká televize [online]. 11. 8. 
2016 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1872998-zmeny-prosazene-varsavou-
jdou-proti-ustave-zopakovali-ustavni-soudci 
240 Ibid. 
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jaké kroky přijala. Komise zároveň doporučila vládě publikovat rozhodnutí polského 

ústavního soudu a řídit se jeho rozhodnutími z prosince 2015 ohledně působení soudců 

vybraných předcházející vládou i z března 2016 o neústavnosti prvního pokusu o novelu 

zákona.241 

 
V září 2016 se ve Varšavě konal mimořádný kongres tisíce soudců, kteří se chtěli bránit před 

útoky PiS na ústavní soud a nezávislost justice. Polský prezident, premiérka ani ministr 

spravedlnosti se kongresu nezúčastnili, přestože byli pozváni.242  

 
V říjnu 2016 odmítla polská vláda doporučení Evropské komise. Parlament ale představil 

návrh reformy ústavního soudu, který podle PiS bere zřetel na část doporučení Benátské 

komise. Nový návrh zrušil pravidlo chronologického projednávání případů. Opozice se ale 

vyjádřila, že ani tato novela neodstraňuje některé problematické body. Umožňuje podle ní 

PiS třeba ovlivnit ve svůj prospěch volbu předsedy soudu. Do výběru se podle návrhu měli 

zapojit kandidáti PiS, nikoliv původně jmenovaní soudci.243  

 
V prosinci 2016 se situace nezměnila. Kroky, které Evropská komise po Polsku požadovala, 

nebyly uskutečněny. Brusel žádal Varšavu, aby nejmenovala žádného předsedu ústavního 

soudu. Mezitím polský prezident ale jmenoval konzervativní soudkyni Julii Przylembskou 

prozatímní předsedkyní ústavního soudu, což bylo podle expertů protiústavní – končícího 

předsedu měl nahradit místopředseda. Duda zároveň jmenoval dalšího soudce ústavního 

soudu, což narušilo rovnováhu sil v soudu ve prospěch konzervativců.244  

 
V červenci 2017 se rozběhla další část soudní reformy, kvůli které vede s Polskem 

dlouhodobě spor Evropská komise. Reforma sestává ze tří zákonů: o obecných soudech,  

o soudcovské radě a o nejvyšším soudu.245 PiS změny v justici obhajuje. Podle ní jsou 

                                                        
241 Komise doporučila Varšavě kroky k nápravě právního státu, má na to tři měsíce. Česká televize [online]. 
27. 7. 2016 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1858918-komise-doporucila-
varsave-kroky-k-naprave-pravniho-statu-ma-na-tri-mesice 
242 Nejsme opozice ani mafie, vzkazují soudci polské vládě. Česká televize [online]. 3. 9. 2016 [cit. 2019-03-
02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1896221-nejsme-opozice-ani-mafie-vzkazuji-soudci-
polske-vlade 
243 Polská vláda odmítá Bruselem doporučené řešení sporu o ústavní soud. Česká televize [online]. 28. 10. 
2016 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1945846-polska-vlada-odmita-
bruselem-doporucene-reseni-sporu-o-ustavni-soud 
244 Ibid. 
245 ČTK. Evropská komise zahájila další řízení s Polskem. Kvůli změnám na nejvyšším soudu: Spor o 
polskou soudní reformu. Česká televize [online]. 2. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2526868-evropska-komise-zahajila-rizeni-s-polskem-kvuli-zmenam-na-
nejvyssim-soudu 
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nezbytné k tomu, aby byly soudy efektivnější a spravedlivější. Zároveň chce údajně soudy 

zbavit lidí poznamenaných mentalitou komunistické éry.246  

 
Zákon o obecných soudech podepsal prezident Andrzej Duda jako první z trojice zákonů 

v původní verzi v červenci 2017. Tento zákon dal ministru spravedlnosti právo jmenovat  

a odvolávat předsedy soudů (po konzultaci s Národní soudcovskou radou) a místopředsedy 

soudů. Po schválení zákona prezidentem zahájila Evropská komise s Polskem řízení kvůli 

možnému porušení unijní legislativy.247 Zákon podle ní nebyl slučitelný s unijním právem, 

protože diskriminoval osoby na základě pohlaví, když zaváděl odchod do důchodu  

u soudkyň na 60 let, zatímco u soudců na 65 let.248  

 
Další dva zákony, tedy zákon o soudcovské radě a zákon o nejvyšším soudu polský prezident 

v původních verzích vetoval.249 V září 2017 představil vlastní návrhy. Požadoval v nich pro 

sebe více pravomocí při jmenování a odvolávání členů rady, která má být garantem soudní 

nezávislosti. Původní návrhy se Duda rozhodl vetovat, protože by podle něj daly příliš 

velkou moc ministru spravedlnosti, který je současně generálním prokurátorem. Ten je 

zároveň stranou ve sporech, které se odehrávají před nejvyšším soudem. Polský prezident 

ve svých návrzích nově nastavil hranici pro odchod soudců nejvyššího soudu do důchodu na 

65 let a vytyčil si právo rozhodnout sám o tom, zda soudci budou moci pracovat déle.250  

 
Nakonec v prosinci 2017 schválil polský prezident pozměněné verze zákonů.251 

 

                                                        
246 Předsedkyně polského nejvyššího soudu dorazila navzdory nucené penzi do práce. Vítaly ji stovky 
lidí. Česká televize [online]. 4. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2528428-penzionovana-predsedkyne-polskeho-nejvyssiho-soudu-dorazila-
do-prace-privitaly-ji 
247 ČTK. Evropská komise zahájila další řízení s Polskem. Kvůli změnám na nejvyšším soudu: Spor o 
polskou soudní reformu. Česká televize [online]. 2. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2526868-evropska-komise-zahajila-rizeni-s-polskem-kvuli-zmenam-na-
nejvyssim-soudu 
248 Polský prezident představil svůj návrh reformy nejvyššího soudu. Infobanka ČTK [online]. 25. 9. 2017 
[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
249 ČTK. Evropská komise zahájila další řízení s Polskem. Kvůli změnám na nejvyšším soudu: Spor o 
polskou soudní reformu. Česká televize [online]. 2. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2526868-evropska-komise-zahajila-rizeni-s-polskem-kvuli-zmenam-na-
nejvyssim-soudu 
250 Polský prezident představil svůj návrh reformy nejvyššího soudu. Infobanka ČTK [online]. 25. 9. 2017 
[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
251 ČTK. Evropská komise zahájila další řízení s Polskem. Kvůli změnám na nejvyšším soudu: Spor o 
polskou soudní reformu. Česká televize [online]. 2. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2526868-evropska-komise-zahajila-rizeni-s-polskem-kvuli-zmenam-na-
nejvyssim-soudu 
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Návrh zákona o nejvyšším soudu původně stanovil, že budou odvoláni všichni soudci, kteří 

nedostanou výjimku od ministra spravedlnosti. Za odvolané soudce měl pak ministr vybrat 

nástupce. Nejvyšší soud je nadřízeným orgánem pro civilní, trestní i vojenské soudy a má 

pravomoc rušit nebo opravovat jejich verdikty. Prezident tento návrh vetoval a nakonec 

prošel kompromis, který ale podle právních expertů neodstranil obavy z politického 

ovlivňování soudní soustavy.252 Prezidentův návrh byl nakonec schválen s 36 dodatky PiS  

a jedním opozičním.253 Polský prezident prohlásil, že se nová verze zákona velmi liší od té 

červencové. Zákon o nejvyšším soudu podle něj například zvyšuje počet jeho členů nebo 

rozšiřuje počet jeho komor. Tím se podle prezidenta zrychlí soudní řízení.254  

 
Prostřednictvím zákona o národní soudcovské radě ukončili PiS a prezident mandát  

15 z 25 soudců v radě. Ty nahradili novými členy, které již nevybrala soudcovská 

samospráva, ale Sejm. PiS tím v radě, která rozhoduje o jmenování všech soudů v zemi, 

získala většinu. Sejm určil 15 členů soudcovské rady poprvé v březnu 2018.255 Polský list 

Gazeta Wyborcza uvedl, že většina z 15 nových členů rady má vazby na ministerstvo 

spravedlnosti.256 „Zbylých 10 členů je v radě z titulu své funkce či jsou vybíráni ústavními 

orgány.“257  V původní vetované verzi návrh umožňoval poslancům a ministru spravedlnosti 

soudce jmenovat bez konzultací se soudními kruhy.258 I v novém návrhu o složení 

soudcovské rady rozhoduje Sejm, ve kterém má PiS většinu. Ke schválení členů rady je však 

nyní potřeba tří pětin hlasů poslanců. To ale platí pouze pro první hlasování, pokud kandidáti 

                                                        
252 ČTK. Evropská komise zahájila další řízení s Polskem. Kvůli změnám na nejvyšším soudu: Spor o 
polskou soudní reformu. Česká televize [online]. 2. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2526868-evropska-komise-zahajila-rizeni-s-polskem-kvuli-zmenam-na-
nejvyssim-soudu 
253 Polský Sejm schválil zákon o nejvyšším soudu navržený prezidentem. Infobanka ČTK [online]. 8. 12. 
2017 [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
254 Duda se rozhodl podepsat přes odpor EK zákony o justici. Infobanka ČTK [online]. 20. 12. 2017 [cit. 
2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
255 ČTK. Evropská komise zahájila další řízení s Polskem. Kvůli změnám na nejvyšším soudu: Spor o 
polskou soudní reformu. Česká televize [online]. 2. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2526868-evropska-komise-zahajila-rizeni-s-polskem-kvuli-zmenam-na-
nejvyssim-soudu 
256 Polský parlament poprvé zvolil členy soudcovské rady. Infobanka ČTK [online]. 6. 3. 2018 [cit. 2019-04-
13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
257 ČTK. Evropská komise zahájila další řízení s Polskem. Kvůli změnám na nejvyšším soudu: Spor o 
polskou soudní reformu. Česká televize [online]. 2. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2526868-evropska-komise-zahajila-rizeni-s-polskem-kvuli-zmenam-na-
nejvyssim-soudu 
258 Evropská komise ostře kritizovala Polsko kvůli soudní reformě, připravuje další kroky. Česká 
televize [online]. 19. 7. 2017 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2185357-
evropska-komise-ostre-kritizovala-polsko-kvuli-soudni-reforme-pripravuje-dalsi-kroky 
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nejsou schváleni, měla by k jejich schválení následně stačit prostá většina.259 Dříve 

rozhodující část soudní rady volili samotní soudci.260  

 
„Polská soudní rada je ústavní orgán s kompetencemi v oblasti předpisů týkajících se soudů, 

jakož i při jmenování soudců, jejich kontrole a penzionování. Soudní rada se v Polsku zabývá 

i etickými otázkami.“261  

 
Ještě před podepsáním zákonů o nejvyšším soudu a soudcovské radě došla Evropská komise 

k závěru, že v Polsku hrozí jasné riziko porušení vlády práva. Spustila tak dosud nepoužitý 

postup, kvůli kterému zemi hrozilo pozastavení hlasovacích práv v EU. Polský prezident ale 

přesto oba kritizované návrhy zákonů v prosinci 2017 schválil.262  

 
V lednu 2018 odstoupil předseda soudcovské rady Dariusz Zawistowski. Rezignoval na 

základě nových právních předpisů, které prosadila PiS a které umožňují politikům volit členy 

rady a předčasně ukončit mandát současným členům. Nové předpisy podle něj porušují 

ústavu.263  

 
Na základě obav Bruselu z porušování zásad právního státu a demokratických principů  

a kritiky od Evropské komise došlo v dubnu 2018 k některým úpravám soudní reformy. Ty 

omezily pravomoci ministra spravedlnosti, který měl dosud možnost měnit předsedy 

soudů.264 „Pokud jde o pravomoc ministra vyměnit předsedy soudu, bude se nyní ministr 

nejprve muset poradit s ostatními soudci, zda předsedu odvolá. Pokud by měli negativní 

názor, radil by se s Národní soudcovskou radou, v níž ale převažují lidé nově jmenovaní 

PiS.“ Podle nových předpisů se zároveň změnil věk odchodu soudců a soudkyň do důchodu 

                                                        
259 Duda se rozhodl podepsat přes odpor EK zákony o justici. Infobanka ČTK [online]. 20. 12. 2017 [cit. 
2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
260 Polsko hasí spor s Bruselem, poleví v kontrole soudů. Je to jen naoko, kritizuje opozice. Česká 
televize [online]. 13. 4. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2448838-
polsko-hasi-spor-s-bruselem-polevi-v-kontrole-soudu-je-jen-naoko-kritizuje-opozice 
261 Polští poslanci schválili další kontroverzní změny v justici. Infobanka ČTK [online]. 12. 7. 2017 [cit. 
2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
262 Duda se rozhodl podepsat přes odpor EK zákony o justici. Infobanka ČTK [online]. 20. 12. 2017 [cit. 
2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
263 Kvůli vládní reformě justice odstoupil šéf polské soudcovské rady. Infobanka ČTK [online]. 12. 1. 2018 
[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
264 Polsko hasí spor s Bruselem, poleví v kontrole soudů. Je to jen naoko, kritizuje opozice. Česká 
televize [online]. 13. 4. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2448838-
polsko-hasi-spor-s-bruselem-polevi-v-kontrole-soudu-je-jen-naoko-kritizuje-opozice 
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na 65 let. Původně byl schválen pětiletý rozdíl, kdy soudkyně měly odcházet do důchodu na 

rozdíl od mužských kolegů v 60 letech.265 

 
Podle opozice i Evropské komise ale nebyly změny dostatečné.266 Jedním z problematických 

bodů byl například odchod soudců nejvyššího soudu, kteří dosáhli 65 let. To se týkalo  

27 z 72 soudců včetně samotné předsedkyně polského nejvyššího soudu Malgorzaty 

Gersdorfové.267 

 
V červenci 2018 podepsal polský prezident další novelu zákona o nejvyšším soudu. Ta měla 

PiS usnadnit jmenování nového předsedy nejvyššího soudu. Proti tomuto rozhodnutí 

protestovaly opět tisíce Poláků, výhrady měla i opozice. Na protest proti odchodu některých 

soudců nejvyššího soudu protestovala jeho předsedkyně Malgorzata Gersdorfová. Ta 

odchod do důchodu odmítla, prohlásila, že její mandát podle ústavy vyprší v roce 2020. 

Gersdorfová se stala symbolem odporu ke změnám v soudnictví. ČTK uvedla, že „od doby, 

kdy se PiS před třemi lety chopila moci, musely desítky soudců odejít z ústavního soudu, ze 

zemské soudcovské rady, která rozhoduje o jmenování soudců, a nyní i z nejvyššího 

soudu“.268 

 
V červenci 2018 zároveň zahájila Evropská komise s Polskem řízení ohledně zákona  

o nejvyšším soudu pro možné porušení unijní legislativy.269 Proti Polsku vede komise 

několik samostatných řízení. Varšava riskovala, že přijde o miliardy z unijních fondů.270 

 

                                                        
265 ČTK. Evropská komise zahájila další řízení s Polskem. Kvůli změnám na nejvyšším soudu: Spor o 
polskou soudní reformu. Česká televize [online]. 2. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2526868-evropska-komise-zahajila-rizeni-s-polskem-kvuli-zmenam-na-
nejvyssim-soudu 
266 Ibid. 
267 Předsedkyně polského nejvyššího soudu dorazila navzdory nucené penzi do práce. Vítaly ji stovky 
lidí. Česká televize [online]. 4. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2528428-penzionovana-predsedkyne-polskeho-nejvyssiho-soudu-dorazila-
do-prace-privitaly-ji 
268 Polský prezident podepsal i další novelu zákona o nejvyšším soudu. Infobanka ČTK [online]. 26. 7. 2018 
[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
269 Předsedkyně polského nejvyššího soudu dorazila navzdory nucené penzi do práce. Vítaly ji stovky 
lidí. Česká televize [online]. 4. 7. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2528428-penzionovana-predsedkyne-polskeho-nejvyssiho-soudu-dorazila-
do-prace-privitaly-ji 
270 Polský prezident podepsal i další novelu zákona o nejvyšším soudu. Infobanka ČTK [online]. 26. 7. 2018 
[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
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Přesto Polsko na začátku srpna 2018 obvinění vznesená komisí odmítlo. Polský nejvyšší 

soud mezitím pozastavil platnost snížení věku odchodu do důchodu svých soudců, pravidla 

obsaženého v novele. Zároveň podal žádost k unijnímu soudu o rozhodnutí v této věci.271 

 
V polovině srpna 2018 pak bylo řízení Evropské komise posunuto do druhé fáze. Odpověď 

Polska obavy nevyvrátila.272 

 
V září 2018 pozastavila organizace sdružující soudcovské rady ENCJ z většiny zemí EU 

členství polské Zemské soudcovské radě. Není totiž podle ní po politických zásazích do 

justice již nezávislá na vládě. K pozastavení členství některé z 24 členských zemí došlo 

poprvé v historii organizace.273 

 
V září 2018 Evropská komise zažalovala Polsko kvůli zákonu o nejvyšším soudu u unijního 

soudu. Žaloba byla projednána ve zrychleném řízení. Komise žádala soud o přijetí 

předběžných opatření, a to o pozastavení platnosti těch částí zákona, které se týkají režimu 

odchodu do důchodů a zajištění, aby soudci, kterých se to týká, mohli dál pracovat a také  

o to, aby nemohli být jmenováni noví soudci na místa těch, kteří by měli předčasně odejít do 

důchodu. Komise označila polský zákon o nejvyšším soudu za neslučitelný s unijním 

právem proto, že narušoval zásadu nezávislosti soudnictví, včetně zásady neodvolatelnosti 

soudců.274 

 
V říjnu 2018 polský prezident jmenoval 27 členů nejvyššího soudu. Udělal to i přes výtky, 

že by měl počkat na vyjádření Soudního dvora Evropské komise.275 

 

                                                        
271 Spor Polska a EU o soud a radu se rozhořel loni v červenci. Infobanka ČTK [online]. 21. 11. 2018 [cit. 
2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
272 Evropská komise posílá Polsko k unijnímu soudu. Kvůli justiční reformě. Česká televize [online]. 24. 9. 
2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2603426-evropska-komise-posila-
polsko-k-unijnimu-soudu-kvuli-justicni-reforme 
273 Evropská soudcovská síť pozastavila Polsku členství kvůli reformě justice. Česká televize [online]. 17. 9. 
2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2597582-evropska-soudcovska-sit-
pozastavila-polsku-clenstvi-kvuli-reforme-justice 
274 Evropská komise posílá Polsko k unijnímu soudu. Kvůli justiční reformě. Česká televize [online]. 24. 9. 
2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2603426-evropska-komise-posila-
polsko-k-unijnimu-soudu-kvuli-justicni-reforme 
275 Polský prezident stupňuje spor, jmenoval členy nejvyššího soudu. Infobanka ČTK [online]. 10. 10. 2018 
[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
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Později v říjnu 2018 rozhodl Evropský soudní dvůr, že Polsko musí ihned zrušit uplatňování 

opatření, které snižuje věk odchodu do důchodu pro soudce nejvyššího soudu. Rozhodnutí 

soudního dvora pak mělo být uplatněno zpětně.276 

 
V listopadu 2018 Sejm odhlasoval změnu sporného zákona o nejvyšším soudu, který 

umožňoval poslat do důchodu soudce, kteří překročili danou věkovou hranici.277 V prosinci 

2018 pak polský prezident novelu podepsal, čímž vešla v platnost.278 Díky změně se do 

zaměstnání vrátili ti, kteří byli původně nuceni odejít do důchodu. Novelu, která odstranila 

nejvážnější výhrady, předložila PiS na základě výtek Soudního dvora EU z října. Stále ale 

platí, že nově zvolení soudci nejvyššího soudu si nebudou moci věkovou hranici pro odchod 

do důchodu prodloužit. Novela také zbavila prezidenta práva rozhodovat o tom, který soudce 

smí dál působit i po dosažení důchodového věku.279 

 
Podle předsedkyně polského nejvyššího soudu Gersdorfové je tato změna řešením jen 

jednoho z mnoha problémů. „Největší bolestí našeho současného systému je neústavní 

Národní soudcovská rada a ještě Ústavní soud, kde zasedají náhradníci. Personální výměna 

a ovládnutí soudní moci mocí výkonnou. Velký vliv má teď ministr spravedlnosti, který je 

zároveň generálním prokurátorem. Je to zasahování do složení soudů a do disciplinárních 

řízení, která se mohou soudců týkat,“ řekla Gersdorfová v prosinci 2018.280 

 
V prosinci 2018 obvinil polský prezident Soudní dvůr EU z vměšování se do vnitřních 

záležitostí Polska. Duda řekl, že Polsko musí jako členský stát jeho rozhodnutí respektovat, 

                                                        
276 Unijní soud pozastavil platnost polského zákona o Nejvyšším soudu. Česká televize [online]. 19. 10. 2018 
[cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2627645-unijni-soud-pozastavil-platnost-
polskeho-zakona-o-nejvyssim-soudu 
277 Polsko ustoupilo ve sporu kolem justiční reformy. Penzionovaní soudci se budou moci vrátit do 
práce. Česká televize [online]. 21. 11. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2658701-polsko-ustoupilo-ve-sporu-kolem-justicni-reformy-penzionovani-
soudci-se-budou-moci 
278 Polská vláda chtěla jen ovládnout justici, říká předsedkyně nejvyššího soudu Gersdorfová. Česká 
televize [online]. 18. 12. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2684054-
polska-vlada-chtela-jen-ovladnout-justici-rika-predsedkyne-nejvyssiho-soudu-gersdorfova 
279 Polsko ustoupilo ve sporu kolem justiční reformy. Penzionovaní soudci se budou moci vrátit do 
práce. Česká televize [online]. 21. 11. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2658701-polsko-ustoupilo-ve-sporu-kolem-justicni-reformy-penzionovani-
soudci-se-budou-moci 
280 Polská vláda chtěla jen ovládnout justici, říká předsedkyně nejvyššího soudu Gersdorfová. Česká 
televize [online]. 18. 12. 2018 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2684054-
polska-vlada-chtela-jen-ovladnout-justici-rika-predsedkyne-nejvyssiho-soudu-gersdorfova 
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ale vyjádřil názor, že soud zašel příliš daleko. Kritizoval i členy nejvyššího soudu, kteří byli 

původně nuceni odejít, ale vrátili se zpátky do svých funkcí.281  

 

5.4.2 Reforma médií 

 
Další kontroverzní kroky přijala PiS v oblasti médií. 

  
V prosinci 2015 Sejmem prošla novela zákona o veřejnoprávních médiích (malá mediální 

novela). Před jejím schválením byly dozorčí rady a řídící funkce obsazovány skrz veřejná 

výběrová řízení. Nová verze zákona ale poskytla ministrovi státního pokladu možnost 

dosadit na tyto pozice vlastní nominanty.282 (Ministerstvo státního pokladu existovalo 

v letech 1990 až 2016 a mělo na starost správu státního majetku včetně privatizačních 

procesů. Jeho kompetence převzalo Ministerstvo financí.)283 Podle PiS nebyla zejména 

televize dostatečně vlastenecká a nevysílala dost historických programů, které by mladé 

obyvatele vedly k národní hrdosti. Údajně opomíjela a diskreditovala křesťanství a polské 

tradice. Vládnoucí straně se také nelíbilo, jak veřejnoprávní média referovala o její snaze 

změnit personální složení ústavního soudu. Podle některých poslanců PiS prezentovala 

převážně jediný názor, který prý nepodporovala většina voličů. Poslanec za PiS Ryszard 

Terlecki prohlásil, že „veřejnoprávní média nejsou od toho, aby byla stranou v politickém 

sporu. Jsou od toho, aby věcně informovala občany. Ale to nedělají“.284 Podle poslankyně 

za PiS Krystyny Pawlowiczové mají média „sloužit obyvatelům a těm politikům, které si lidé 

zvolí. Vláda musí informovat bezprostředně a prostřednictvím osob, které si sama 

vybere“.285 

 
Opozice byla zásadně proti novele. Kritici upozorňovali, že v novodobé historii členové 

                                                        
281 Duda obvinil Soudní dvůr EU z vměšování do vnitřních věcí Polska. Infobanka ČTK [online]. 20. 12. 
2018 [cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
282 Sejm schválil sporné zákony o veřejnoprávních médiích a o úřadech. Česká televize [online]. 30. 12. 2015 
[cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1646443-sejm-schvalil-sporne-zakony-o-
verejnopravnich-mediich-a-o-uradech 
283Ministerstwo skarbu państwa. Onet Wiadomości [online]. [cit. 2019-04-29]. Dostupné z: 
https://wiadomosci.onet.pl/msp?fbclid=IwAR2VAkknG4zurKbX1jRuOhfEm4bPIX0xgKiFqc_UmpTMD8O
yxsMdDCy9l2E 
284 Sejm schválil sporné zákony o veřejnoprávních médiích a o úřadech. Česká televize [online]. 30. 12. 2015 
[cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1646443-sejm-schvalil-sporne-zakony-o-
verejnopravnich-mediich-a-o-uradech 
285 Polský prezident podepsal: Na televizi a rozhlas budou dohlížet politici. Česká televize [online]. 7. 1. 2016 
[cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1651771-polsky-prezident-podepsal-na-
televizi-a-rozhlas-budou-dohlizet-politici 
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vlády nikdy nerozhodovali o tom, kdo bude stát v čele veřejnoprávních médií. Znepokojení 

vyjádřila i Evropská komise, dopis prezidentovi Dudovi odeslala také Evropská vysílací 

unie. „Jde o přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií v Polsku. Navrhovaný systém 

činí veškerá editoriální rozhodnutí přímo závislými na vládě.“ K výzvě unie se připojila  

i Česká televize.286 

 
V reakci na schválení sporné novely zákona o veřejnoprávních médiích parlamentem 

odstoupili ředitelé jednotlivých stanic polské veřejnoprávní televize TVP na konci roku 2015 

ze svých funkcí. Proti novelizaci zákona protestoval od 1. ledna 2016 první program 

polského rozhlasu – každou hodinu střídavě hrál polskou hymnu a Ódu na radost, která je 

neoficiální hymnou Evropské unie.287  

 
Polský prezident i přes kritiku 7. ledna 2016 spornou a kritizovanou novelu podepsal.288 Na 

jejím základě skončily mandáty dosavadním členům vedení a dozorčích rad Polské televize 

a Polského rozhlasu.289  

 
8. ledna 2016 jmenoval ministr státního pokladu novým ředitelem veřejnoprávní televize 

náměstka kultury a bývalého poslance za PiS Jacka Kurského. Vládnoucí konzervativci 

obsadili i místo ředitelky Polského rozhlasu. Tou se stala novinářka Barbara 

Stanislawczyková. Kabinet vyměnil vedoucí pracovníky v médiích jen den poté, co 

prezident kritizovanou novelu mediálního zákona schválil. Plánem bylo, že noví ředitelé 

budou vést mediální organizace nejméně do doby, kdy se prosadí další změny chystané 

konzervativci.290  

 
Proti ovládnutí veřejnoprávních médií konzervativní vládnoucí stranou a změně ve vedení 

                                                        
286 Polský prezident podepsal: Na televizi a rozhlas budou dohlížet politici. Česká televize [online]. 7. 1. 2016 
[cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1651771-polsky-prezident-podepsal-na-
televizi-a-rozhlas-budou-dohlizet-politici 
287 Ředitelé Polské televize po schválení mediální novely odstoupili. Infobanka ČTK [online]. 1. 1. 2016 [cit. 
2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
288 Polský prezident podepsal: Na televizi a rozhlas budou dohlížet politici. Česká televize [online]. 7. 1. 2016 
[cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1651771-polsky-prezident-podepsal-na-
televizi-a-rozhlas-budou-dohlizet-politici 
289 Sejm schválil sporné zákony o veřejnoprávních médiích a o úřadech. Česká televize [online]. 30. 12. 2015 
[cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1646443-sejm-schvalil-sporne-zakony-o-
verejnopravnich-mediich-a-o-uradech 
290 Polská vláda jmenovala šéfem televize náměstka ministra kultury. Infobanka ČTK [online]. 8. 1. 2016 [cit. 
2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
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Polské televize a rozhlasu protestovaly tisíce Poláků.291 

 
PiS navíc ještě na začátku ledna 2016 připravila další návrh zákona o médiích (velký 

mediální zákon), který měl z veřejnoprávní televize, rozhlasu, agentury PAP a sedmnácti 

regionálních rozhlasových stanic udělat státní společnosti. Ty by pak přímo podléhaly 

politické moci. Na základě neefektivního financování prostřednictvím špatně vybíraných 

koncesionářských poplatků a reklamy se měla otevřít cesta k platbám ze státního rozpočtu. 

Tím by se média stala přímo závislá na vládě. Součástí návrhu bylo i to, že by na média nově 

dohlížela Rada národních médií. Z jejích pěti členů by jmenoval dva Sejm, dva prezident  

a posledního Senát. Předseda Rady, který by byl jmenovaný maršálkem (předsedou) Sejmu, 

by pak rozhodoval o obsazení funkcí ředitelů státních médií, kteří by byli zároveň jejich 

šéfredaktory.292  

 
Po uzákonění návrhu měly skončit smlouvy nejen vedoucím pracovníkům, ale všem 

zaměstnancům. Smlouvy by mohly být prodlouženy na základě hodnocení práce 

jednotlivých zaměstnanců řediteli. Nový návrh navíc umožňoval i zásahy do náplně médií. 

Statní média podle něj měla mít povinnost publikovat prohlášení a zprávy o činnosti 

prezidenta, premiéra a dalších státních orgánů. Mezi úkoly televize a rozhlasu mělo patřit 

„kultivování národních tradic a vlasteneckých hodnot“ či „respektování křesťanského 

systému hodnot“.293  

 
Podle malé mediální novely měl ministr státního pokladu pravomoc rozhodovat o složení 

rady do 30. června 2016. Velký mediální zákon, který byl popsán výše, byl na 

půdě parlamentu předložen v dubnu 2016, ale nebyl schválený a došlo k jeho odložení. Byl 

ale schválen zákon o Radě národních médií z 22. června 2016, který měl být prvním krokem 

v hlubší mediální reformě a transformaci médií na národní.294 

 

                                                        
291 Tisíce Poláků protestovaly proti snaze vlády ovládnout média. Česká televize [online]. 9. 1. 2016 [cit. 
2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1653664-tisice-polaku-protestovaly-proti-snaze-
vlady-ovladnout-media 
292 Polská vláda mění televizi a rozhlas: Povinné zprávy o prezidentovi, důraz na vlastenectví. Česká 
televize [online]. 5. 1. 2016 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1649839-polska-
vlada-meni-televizi-a-rozhlas-povinne-zpravy-o-prezidentovi-duraz-na 
293 Ibid. 
294 Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [online]. 
[cit. 2019-03-02]. Dostupné z: 
http://www.sejm.gov.pl/RMN/Informacja%20o%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20RMN%20w%202016
%20r.pdf 
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Rada národních médií má podle schváleného zákona šestileté funkční období, 3 členy vybírá 

Sejm a 2 prezident na základě návrhů opozice. Rada národních médií jmenuje a odvolává 

členy orgánů veřejnoprávní televize, rádia a agentury PAP. Rada může navrhnout změnu 

statutu těchto mediálních organizací, schvaluje lokální ředitele. Veřejnoprávní média si 

nemohou sama bez souhlasu Rady vybírat subjekty (podnikatele) pro spolupráci. Rada 

národních médií má stejné pravomoci jako dozorčí rady v rámci kontroly těchto mediálních 

organizací. Členové Rady mají právo účastnit se valných zasedání vedení.295  

 
V roce 2016 Rada analyzovala činnost veřejnoprávních médií a zjistila, že mají nepotřebně 

mnoho zaměstnanců, odhalila zmenšující se poslechovost rozhlasu, klesající počet 

odběratelů agentury PAP a narůstající finanční problémy televize.296 

 
Podle NYT ze zprávy z července 2016 vyplývá, že se polské konzervativní vládě podařilo 

změnit média, která začala šířit jejich nacionalistickou a klerikální vizi světa. Více než 160 

zaměstnanců, včetně předních moderátorů a reportérů, bylo po přijetí nového mediálního 

zákona propuštěno či samo odešlo.  Už na začátku roku 2016 byl mezi prvními propuštěný 

televizní novinář Piotr Maslak, jenž musel odejít kvůli „odlišnému pohledu“, který podle 

vedení televize zastával. Další byli propuštěni brzy po něm, někteří např. když chtěli 

odvysílat reportáže z masivních protivládních demonstrací. Nesouhlas se změnami 

v médiích dala najevo i část diváků. Kanál TVP1 se v dubnu 2016 propadl z dlouhodobého 

prvního místa ve sledovanosti na třetí příčku. 297  

 
Změny v televizi znepokojily i Radu Evropy, která vyzvala k transparentnímu výběru nové 

mediální rady dohlížející na činnost televize a rozhlasu, jejíž složení je nyní závislé na PiS.298  

 
Na podzim 2016 proběhl konkurz na ředitele televize TVP, který vyhrál dosavadní ředitel  

a bývalý poslanec za PiS Jacek Kurski. Zároveň došlo k personálním změnám ve vedení 

agentury PAP i rozhlasu.299 

                                                        
295 Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [online]. 
[cit. 2019-03-02]. Dostupné z: 
http://www.sejm.gov.pl/RMN/Informacja%20o%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20RMN%20w%202016
%20r.pdf 
296 Ibid. 
297 NYT: Polská vláda šíří své názory přes státní televizi. Infobanka ČTK [online]. 5. 7. 2016 [cit. 2019-04-
13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
298 Ibid. 
299 Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [online]. 
[cit. 2019-03-02]. Dostupné z: 
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V roce 2017 musely dotyčné mediální organizace posílat Radě národních médií ročně  

i kvartálně zprávy o hospodaření a další dokumenty o jejich činnosti. V létě 2017 představil 

ředitel TVP Jacek Kurski Radě národních médií nový publicisticko-zpravodajský rámec  

a programové změny, které odrážely požadavky PiS a byly implementovány v televizním 

vysílání.300 

 
V roce 2017 se objevily také zprávy o tom, že polská vláda chce omezit zahraniční 

vlastnictví polských médií. Ministerstvo kultury podle listu Gazeta Wyborcza připravilo 

návrh zákona, který počítá s tím, že televize, vydavatelství a mediální domy budou muset 

mít většinové polské majitele. Zahraniční vlastníci by měli povoleno ovládat nanejvýš 

dvacetiprocentní podíl v těchto společnostech. Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński prohlásil, 

že média negativně informují o polských zájmech a upřednostňují zájmy svých vlastníků. 

To by podle něj vyřešil právě zmiňovaný návrh na silnější zastoupení polských majitelů. 

Vedle reformy soudnictví jsou podle Kaczyńského změny ve vlastnictví polských médií 

klíčovým úkolem současné vlády. Majiteli polských médií jsou především německé 

společnosti, které vlastní zejména řadu regionálních deníků. Podle některých hlasů by se 

Polsko v případě schválení takového zákona dostalo do opětovného střetu s Bruselem. 

Unijní pravidla totiž chrání zájmy evropských vlastníků.301  

 
Na konci roku 2018 však stále ještě nedošlo v této oblasti k žádné změně. V resortu kultury 

probíhala příprava projektu, který však nebyl dokončený. Podle Gazety Prawne se o návrhu 

nebude hlasovat dříve než před dalšími volbami. Podle deníku nechce PiS začínat další spor 

s EU, zejména po velkých sporech a žalobě kvůli reformě soudnictví.302  

 

  

                                                        
http://www.sejm.gov.pl/RMN/Informacja%20o%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20RMN%20w%202016
%20r.pdf 
300 Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [online]. 
[cit. 2019-03-02]. Dostupné z: 
http://www.sejm.gov.pl/RMN/Informacja%20o%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20RMN%20w%202017
%20r.pdf 
301 Gazeta Wyborcza: Vláda chce omezit zahraniční vlastnictví médií. Infobanka ČTK [online]. 4. 8. 2017 
[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
302 Repolonizacja mediów. Rząd nie rezygnuje, ale szuka sposobu. Money.pl [online]. 29. 10. 2018 [cit. 
2019-03-25]. Dostupné z: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/repolonizacja-mediow-
rzad-nie-rezygnuje-ale,212,0,2419924.html 
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5.4.3 Návrh na téměř úplný zákaz potratů 

 
Současný zákon o interrupcích v Polsku, který patří mezi nejvíce restriktivní v Evropě, je 

v platnosti od roku 1993. Podle něj mohou ženy přerušit těhotenství pouze v případě 

ohrožení života nebo zdraví matky, po zjištění nenávratného poškození plodu nebo pokud 

došlo ke znásilnění či incestu.303 V Polsku se s platností tohoto zákona ročně uskuteční téměř 

dva tisíce nelegálních potratů. Řada žen ale podstupuje přerušení těhotenství za hranicemi. 

Odhaduje se, že se k tomu uchýlí ročně mezi 100 až 150 tisíci Polek.304  

 
Na přelomu září a října 2016 byl na půdě parlamentu přesto projednáván návrh o téměř 

úplném zrušení potratů, jenž předložila protiinterrupční občanská iniciativa, která pro něj 

získala podpis 450 tisíc lidí.305 Tento návrh měl zakázat potraty ve všech případech kromě 

ohrožení života matky. Lékařům hrozilo za provedení interrupce v jiném případě až pětileté 

vězení.306  

 
Konzervativci podpořili tento návrh na konci září 2016 v prvním čtení.307 To způsobilo 

rozsáhlé protesty v řadách veřejnosti a vyhnalo do ulic zejména desetitisíce žen. Tyto 

protesty se začaly podle toho, že si ženy oblékaly na protest černé oblečení, nebo si připínaly 

černou stužku, nazývat „černé protesty“. Aktivisté začali upozorňovat na snahu o omezení 

práv žen a občanské svobody.308  

 
Na začátku října 2016 se od návrhu zákona konzervativci distancovali. Polská premiérka 

prohlásila: „Chci říci velmi nahlas a jasně: vláda PiS nepracovala a nepracuje na žádném 

zákonu, který by změnil stávající předpisy.“309  

 
Návrh byl nakonec 6. října 2016 Sejmem zamítnut, vyslovilo se proti němu  

                                                        
303 Polsko nakročilo k úplnému zákazu potratů. Česká televize [online]. 23. 9. 2016 [cit. 2019-02-27]. 
Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1916567-polsko-nakrocilo-k-uplnemu-zakazu-potratu 
304 Ibid. 
305 První prohra polské vlády. Úplný zákaz potratů neprošel parlamentem. Česká televize [online]. 6. 10. 2016 
[cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1929509-prvni-prohra-polske-vlady-uplny-
zakaz-potratu-neprosel-parlamentem 
306 Ibid. 
307 Ibid. 
308 První prohra polské vlády. Úplný zákaz potratů neprošel parlamentem. Česká televize [online]. 6. 10. 2016 
[cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1929509-prvni-prohra-polske-vlady-uplny-
zakaz-potratu-neprosel-parlamentem 
309 My nic. Polská premiérka se distancovala od návrhu úplného zákazu potratů. Česká televize [online]. 4. 
10. 2016 [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1927964-my-nic-polska-premierka-
se-distancovala-od-navrhu-uplneho-zakazu-potratu 
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352 z 428 přítomných poslanců. Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński přiznal, že další 

prosazování zákona by mohlo mít negativní dopad.310 

 
Jak uvedl na adresu PiS Jaroslawa Kaczyńského zpravodaj ČT v Polsku Miroslav Karas: „Je 

to vůbec poprvé, co jeho strana prohrála a ustoupila tlaku veřejnosti i části Evropského 

parlamentu, který včera ostře kritizoval dění v Polsku a situaci žen.“311 

 
Ke konci října 2016 došlo k dalším protestům kvůli obavám ze zpřísnění potratového 

zákona. Jak bylo zmíněno výše, původní návrh sice neprošel, Jaroslaw Kaczyński ale později 

řekl, že by přece jen ke změně stávajících předpisů mohlo dojít.312 

 
Na začátku roku 2018 pak téma ožilo, když po parlamentní debatě zamířil do výborů návrh, 

který měl zakázat interrupce v případech vážného a nenávratného poškození plodu. Potraty 

měly zůstat povoleny jen v případě ohrožení života těhotné ženy nebo pokud bylo 

těhotenství způsobené zločinem. Na tento záměr podporovaný PiS a katolickou církví se 

snesla kritika od OSN i Rady Evropy.313 

 
V červenci 2018 měl návrh začít řešit podvýbor. V této spojitosti se ale začalo mluvit  

o zmrazení či utopení tématu na dobu neurčitou nebo do dalšího volebního období. Podle 

opozice se PiS bojí o novém návrhu v Sejmu hlasovat kvůli zkušenostem s velkými protesty 

z minulosti a dalším případným stávkám.314 

  

                                                        
310 První prohra polské vlády. Úplný zákaz potratů neprošel parlamentem. Česká televize [online]. 6. 10. 2016 
[cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1929509-prvni-prohra-polske-vlady-uplny-
zakaz-potratu-neprosel-parlamentem 
311 Ibid. 
312 Polky opět vyšly do ulic z obavy ze zpřísnění potratového zákona. Infobanka ČTK [online]. 24. 10. 2016 
[cit. 2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
313 Tisíce Poláků demonstrovaly proti zpřísnění zákona o potratech. Infobanka ČTK [online]. 23. 3. 2018 [cit. 
2019-04-13]. Dostupné z: https://ib.ctk.cz 
314 Projekt "Zatrzymaj aborcję" * w specjalnej podkomisji. "Sposób na utopienie tematu". Tvn24 [online]. 2. 
7. 2018 [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/projekt-zatrzymaj-
aborcje-na-sejmowej-komisji,850412.html 
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6 METODOLOGIE VÝZKUMNÉ ČÁSTI 
 

6.1 Formulace výzkumných otázek a hypotéz 
 
Cílem analýzy v této práci bylo odpovědět na následující výzkumné otázky a potvrdit nebo 

vyvrátit stanovené hypotézy:  

 

Výzkumné otázky 

 
VO1: V jaké míře (jak často) se ČTK a ČT věnovaly polským reformám?  

VO2: Jakou důležitost (priority) přikládaly redakce ČTK a ČT informování o polských 

reformách?  

VO3: O čem a z jakých zdrojů (aktéři, zdroje) ČTK a ČT informovaly?  

VO4: Sehrála roli přítomnost zahraničního zpravodaje a jakým tématům se věnoval? 

(Získala ČT jiný druh informací nebo informace navíc díky zpravodaji v Polsku, kterého 

ČTK nemá?)  

 

Hypotézy 
 
H1: Vzhledem k blízkosti Polska České republice a zároveň sporům s EU zejména ohledně 

soudních reforem informovaly o tématu obě redakce ve velké míře.  

H2: Ve sledovaném období získávaly zprávy s tematikou polských reforem vysoké priority 

ve zpravodajství obou médií.  

H3: Prostor k vyjádření dostávaly ve veřejnoprávní ČTK i ČT názorově odlišné strany, jak 

vládnoucí strana, tak opozice, v případě demonstrací jak část veřejnosti proti vládním 

reformám, tak ta část, která konzervativní reformy PiS podporuje. V části zpráv se vyskytly 

komentáře ze zahraničí.  

H4: Informace byly ve zpravodajství ČT rozmanitější a přinesly postřehy navíc než zprávy 

ČTK díky přítomnosti zahraničního zpravodaje.  
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6.2 Metody analýzy, definice vzorku a jednotky výzkumu 
 
Kvantitativní výzkum 

 
Média denně vybírají z velkého množství událostí, které se odehrávají. Z nich mohou 

věnovat svůj prostor jen malé části z nich. Soustava témat, která se do obsahů médií dostane, 

je označována jako tematická agenda. Zkoumání mediální agendy patří typicky k výzkumu 

mediálních obsahů. Vyskytuje se buď samostatně za účelem zkoumání obsahu určitého 

média, případně slouží ke srovnání a sledování odlišností u různých médií. Může sloužit  

i k rozsáhlejšímu výzkumu dlouhodobých účinků médií v rámci zkoumání nastolování 

témat.315 V této práci byla kvantitativní analýza využita jak při sledování obsahů ČTK, tak 

ČT a došlo i k jejich srovnání. 

 
„Výzkum tematické agendy v zásadě přestavuje rozložení obsahů zkoumaného vzorku médií 

do zvolených tematických kategorií a v měření prostoru, který média těmto tematickým 

kategoriím věnují. Skladba tematické agendy médií se samozřejmě liší v návaznosti na typ 

média, jeho periodicitu, jeho zaměření a skladbu cílového publika.“316 V tomto případě je 

znovu třeba pamatovat na rozdíly v případě zkoumaných mediálních institucí ČTK a ČT  

a produkce jejich zpravodajství (byly objasněny v teoretické části práce a byl na ně brán 

zřetel ve výzkumné části počínaje tvořením výzkumných otázek a hypotéz).  

 
Výzkumy tematické agendy médií lze rozlišovat na několik typů: a) výzkumy sledující 

postavení jednoho tématu v agendě médií, kdy je sledováno konkrétní téma a to, kolik 

prostoru mu média věnují v určitém období (což je případ této práce) a b) výzkumy 

zkoumající celou agendu média nebo více médií, kdy je účelem výzkumu popsat tematickou 

skladbu.317  

 
Ke zkoumání tematické agendy je tradičně využívána kvantitativní obsahová analýza. Jako 

kvantitativní metoda má výhodu přenositelnosti, přináší objektivní výsledky nezávislé na 

výzkumníkovi. Výsledky mohou být prezentovány v tabulkách či grafech. Charakteristická 

je pro ni vysoká míra strukturovanosti a vysoký stupeň ověřitelnosti.318 

 
                                                        
315 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 100- 
316 Ibid. s. 101. 
317 Ibid. s. 102. 
318 Ibid. s. 103. 
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Kvantitativní analýza byla v této práce využita v případě VO1, kdy bylo srovnáváno, v jaké 

míře (jak často) se ČTK a ČT věnovaly polským reformám ve svém zpravodajství  

a v případě VO2, kdy bylo zjišťováno, jakou důležitost (priority) přikládaly redakce ČTK  

a ČT informování o polských reformách.  

 

Kvalitativní výzkum 

 
V práci byly využity kromě kvantitativní analýzy i kvalitativní metody. Ty umožňují 

zkoumat menší množství dat, nabízí detailnější vhled do problému a komplexnější obraz 

zkoumaného vzorku.319 

 
Kvalitativní metody byly využity v případě VO3, kdy se zjišťovalo, o čem a z jakých zdrojů 

(aktéři, zdroje) ČTK a ČT informovaly. V případě této části analýzy by nebylo relevantní 

měřit počet jednotlivých vyjádření a srovnávat jejich množství ve zpravodajství ČTK  

a Událostí ČT. Důvodem je, že ve zprávách ČTK se názory a citace často opakují, a to nejen 

ve verzích zpráv, ale i v nově vydaných zprávách, kde jsou tyto informace poskytnuty často 

jako pozadí k pochopení předchozího dění a sledu událostí. ČT ve zprávách vyjádření 

obvykle neopakuje, což lze přičítat omezenému času hlavní zpravodajské relace, v níž 

obvykle přináší spíše nové postřehy a stanoviska. ČTK navíc vydá v rámci sledovaného 

celodenního zpravodajství větší množství zpráv. Nebylo by tak správné srovnávat počty 

jednotlivých aktérů. Dále byla kvalitativně posuzována VO4, tedy to, jestli ČT přinesla díky 

svému stálému zpravodaji na místě jiný druh informací či informace navíc oproti zprávám 

ČTK (agentura stálého zpravodaje v Polsku nemá). Předpoklad, že stálý zpravodaj v Polsku 

přinesl informace a postřehy navíc, vychází v případě Událostí ČT i z typu zpráv, které jsou 

do relace zařazeny. V případě původních reportáží či živých vstupů existuje předpoklad, že 

redaktor skutečně přinesl informace či postřehy navíc. 

 

Vzorek výzkumu 

 
Z vymezeného období od 25. října 2015 do 31. prosince 2018 byl pro jednotlivé reformy 

určen jako sledované období interval, v němž legislativní kroky či protesty veřejnosti 

                                                        
319 HUŠKOVÁ, Jana. Krize na Ukrajině ve zpravodajství ČTK v porovnání se zpravodajstvím ČT na 
vybraných událostech z let 2013 a 2014. Praha, 2016. s. 40. 
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kulminovaly a období je ohraničeno zásadními rozhodnutími 

(předložení/schválení/odmítnutí normy). Volba časového úseku je u každé reformy 

samostatně odůvodněna. Analyzováno je zahraniční textové zpravodajství ČTK a příspěvky 

Událostí ČT. V případě České televize bylo sledování omezeno na hlavní zpravodajskou 

relaci, vycházelo se z předpokladu, že v Událostech se objeví nejdůležitější zprávy dne.  

 

Jednotka výzkumu 

 
Jednotkou výzkumu byla každá textová zpráva vydaná ČTK a každý příspěvek v Událostech 

ČT ve sledovaném období.  

 

6.3 Operacionalizace, konstrukce proměnných 
 
U každé zkoumané jednotky v určeném vzorku bylo potřeba určit tyto proměnné: měsíc, 

den, prioritu a typ zprávy. 

 
Jak již bylo zmíněno výše v práci, zprávy vydané ČTK obsahují soubor identifikačních dat, 

včetně priorit, proto nebyl problém hodnoty těchto proměnných určit. Zároveň každá zpráva 

vychází s označením, o jaký typ zprávy se jedná. Zprávy se dají podle typu v servisu ČTK  

i filtrovat.  

 
V případě zpravodajství České televize bylo snadné určit následující proměnné: měsíc a den. 

Zpravodajství ČT ani její hlavní zpravodajská relace Události však prioritu ani typ zprávy 

zřetelně neuvádí.  

 
Ke každé zkoumané jednotce televizního vysílání byla přidělena jedna z těchto priorit: 

 
Priorita 1: headliny  

Priorita 2: otvírací zprávy (blok zpráv v úvodu vztahující se k tématu dne), živé vstupy 

zpravodajů z místa dění, čtené zprávy 

Priorita 3: původní reportáže, živé vstupy zpravodajů nebo relevantních osob z míst, kde se 

událost přímo neodehrává, reportáže z výměn/agentur vysílané v první třetině zpravodajské 

relace 

Priorita 4: reportáže z výměn/agentur vysílané v druhé a třetí třetině relace, ostatní typy 
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zpráv 

 
Jak bylo zmíněno výše, priority u televizních zpráv je složité plošně určit a srovnávat s těmi 

agenturními. Jak uvádí Lokšík, například čtené zprávy nabývají mnoha podob a závisí na 

jejich konkrétní podobě i zařazení v relaci. Priorita 2 zde byla určena s předpokladem 

zásadního významu těchto zpráv v rámci informování o polských vládních reformách.  

 
Všechny materiály použité ke zpracování analýzy byly získány z Infobanky ČTK a archivu 

iVysílání na webových stránkách České televize. V případě rozboru zpráv z agenturního 

servisu a Událostí nebyly jednotlivé informace citovány. Byl však vždy uveden den jejich 

vydání, aby byly dohledatelné. Jednotlivé zprávy, ze kterých byly informace čerpány, jsou 

součástí příloh.  
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7 ANALÝZA 
 

7.1 Návrh na téměř úplný zákaz potratů ve zpravodajství 
ČTK a ČT 
 
První část analýzy se týká tématu potratů ve zpravodajství ČTK a ČT. Zkoumané období 

bylo stanoveno od 23. září 2016, kdy Sejm podpořil návrh zákona na zpřísnění potratů 

v prvním čtení, do 6. října 2016, kdy dolní komora parlamentu při hlasování po rozsáhlých 

protestech veřejnosti návrh zákona odmítla.  

 

7.1.1 Kvantitativní analýza 

 
VO1: V jaké míře (jak často) se ČTK a ČT věnovaly polským reformám?  
 
Ve sledovaném období vydala ČTK ve svém servisu celkem 14 zpráv týkajících se možných 

změn v potratovém zákoně v Polsku. V Událostech České televize se objevilo o daném 

tématu 5 zpráv.  

 
ČTK informovala o tématu ve sledovaném období 14 dní celkem v 7 dnech, tedy  

v 50 procentech případů, v dalších 7 dnech (50 procentech případů) ne. Naproti tomu ČT se 

tématu věnovala ve 4 dnech z celkových 14, což bylo v 29 procentech případů, v 10 dnech 

(71 procentech případů) téma do vysílání nezařadila. 

 
Graf č. 1: Počet zpráv v ČTK a ČT na téma potraty ve sledovaném období 

 

 
Z grafu lze vyčíst, že ČTK se tématu věnovala průběžně, v Událostech České televize došlo 
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k informování hlavně při protestech. Události ČT ve sledovaném období neinformovaly  

o tom, když byl návrh schválen v prvním čtení. Zároveň už 5. října 2016 ČT téma uzavřela, 

když Michal Kubal ve studiu informoval, že „Polsko nebude zpřísňovat protipotratový 

zákon“. K hlasování na půdě parlamentu o návrhu však došlo až následující den (6. října 

2016), o čemž informovala opět už jen agentura.  

 

Vyhodnocení H1 

 
ČTK vývoj událostí sledovala průběžně, v průměru vydala ve sledovaném období jednu 

zprávu za den a z celkových 14 dnů se tématem zabývala v 7 dnech, tedy v polovině 

sledovaných dní. V případě ČTK byla hypotéza potvrzena. Česká televize věnovala větší 

pozornost pouze protestům proti zpřísnění podmínek pro potraty. Celkově informovala  

o možném zpřísnění zákona o potratech ve 4 hlavních zpravodajských relacích z celkových 

14, tedy v 29 procentech případů. Hypotéza tak nebyla v případě ČT potvrzena. V případě 

tématu potraty ve sledovaném období celkově nedošlo k potvrzení hypotézy, že se redakce 

obou médií věnovaly tématu ve velké míře. 

 

VO2: Jakou důležitost (priority) přikládaly redakce ČTK a ČT informování o polských 
reformách? 

 
Graf č. 2: Typy zpráv v ČTK na téma potraty ve sledovaném období 

 

 
V případě tématu potraty ve sledovaném období vyšlo v agenturním servisu celkem  

14 zpráv, z čehož byly 3 headliny s prioritou tři a 11 zpráv (9 zpráv a 2 jejich verze). 

 
S prioritou tři vyšly kromě zmiňovaných 3 headlinů další 4 zprávy s touto prioritou (celkem 

50 procent zpráv). 7 zpráv pak vyšlo s prioritou čtyři (celkem 50 procent zpráv). Ve 
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sledovaném období se v agenturním servisu na dané témata nevyskytly žádné zprávy 

s prioritou jedna ani dva.  

 
Graf č. 3: Typy zpráv v ČT na téma potraty ve sledovaném období 

 

 
Ve sledovaném období se v Událostech ČT na téma potraty vyskytlo celkem 5 zpráv, z toho 

1 headline, 1 čtená zpráva, 2 původní reportáže připravené stálým zpravodajem na místě  

a 1 krátká zpráva – upoutávka v závěru relace.  

 
Nejvyšší podíl – 40 procent tvořily ve zpravodajství ČT zprávy s prioritou tři (2 zprávy), 

zprávy s ostatními prioritami jedna, dva a čtyři tvořily po 20 procentech (po 1 zprávě). Vyšší 

podíl tak tvořily méně významné zprávy s prioritami tři a čtyři (celkem 60 procent).  

 
Graf č. 4: Počet zpráv podle priorit v ČTK a ČT na téma potraty ve sledovaném období 

 

 
Zatímco ve zpravodajství ČTK měly zprávy o tématu potraty nižší priority, v Událostech ČT 

byly priority zpráv ve srovnání vyšší. Ve zpravodajství ČTK se neobjevilo žádné sdělení 
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s prioritou jedna ani dva, naproti tomu ve zpravodajství ČT tvořily zprávy s těmito prioritami 

40 procent zpravodajství o potratech v Polsku ve sledovaném období.  

 

Vyhodnocení H2 

 
V případě zpravodajství ČTK nedošlo k potvrzení hypotézy, že by zprávy na dané téma 

disponovaly vysokými prioritami. V případě Událostí ČT byla hypotéza potvrzena. Zprávy 

s prioritami 1 a 2 tvořily více než třetinu vysílání na sledované téma. Celkově nebyla 

potvrzena hypotéza, že by zpravodajství o polských reformách v tomto případě mělo vysoké 

priority v obou sledovaných médiích.  

 

7.1.2 Kvalitativní analýza 

 
Rozbor obsahu sledovaných zpráv v ČTK a ČT 

 
Už 23. září 2016 přišla ČTK se zprávou, že parlament v prvním čtení podpořil kontroverzní 

zákon, který by způsobil praktický zákaz potratů v Polsku. Agentura informovala  

o plánovaných podmínkách pro zpřísnění zákona. Ve svých zprávách vydaných ve 

sledovaném období nabídla informace o podobě současně platného zákona nebo odhadu  

o tom, kolik Polek ročně podstoupí interrupci. „V Polsku se uskuteční ročně méně než 2000 

legálních potratů. Řada žen kvůli situaci ve své zemi ale podstupuje přerušení těhotenství  

v zahraničí. Nevládní organizace odhadují, že interrupci podstoupí v zahraničí každý rok 

mezi 100.000 a 150.000 Polek.“ Takové informace se ve zprávách ČT neobjevily.  

 

Další zpráva v ČTK následovala 27. září 2016. Agentura průběžně informovala  

o probíhajících protestech a chystaných stávkách proti zpřísnění zákona o potratech. 

Zmiňovala např. počet účastnic, které přislíbily svou účast na sociálních sítích na protest 

plánovaný na 1. října. „Zatím více než 30.000 Polek přislíbilo vzít si příští pondělí volno  

v práci či dovolenou, aby se tak mohly zapojit do výstražné stávky žen na protest proti 

chystanému zpřísnění protipotratového zákona.“ ČTK tuto informaci převzala z listu Gazeta 

Wyborcza. „Nečekaly jsme takovou odezvu, nikdo to nečekal. Zaplavily nás ohlasy na naši 

výzvu,“ uvedla jedna z organizátorek protestu Marta Lempartová. ČTK uvedla jako 

doplňující informaci, že „inspirací pro Polky mají být islandské ženy, které před čtyřmi 
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desetiletími v boji o rovnoprávnost a spravedlivé platy ochromily celou zemi tím, že si  

24. října 1975 vzaly na jeden den volno.“ ČTK zároveň přinesla vyjádření organizátorů, 

kteří uvedli, „že si přejí v Polsku co nejméně potratů, tohoto cíle by se ale podle nich mělo 

dosáhnout lepší sexuální výchovou na školách a snadnějším přístupem k antikoncepčním 

přípravkům. Naprostý zákaz potratů, který by se dotkl například i obětí znásilnění, by podle 

nich byl barbarský“. 

 

Česká televize informovala o tématu poprvé v Událostech 30. září 2016 v upoutávce na 

konci relace. První konkrétní informace pak přinesla následují den. Na začátku zprávy 

uvedla stejné informace, jaké obsahovala zpráva vydaná ČTK z téhož dne, a to že ve Varšavě 

demonstrovaly tisíce Poláků na tzv. „černém protestu“ proti možnému schválení zákona 

zpřísňujícího podmínky potratů. Bylo připomenuto, že zákon byl podpořen v prvním čtení  

a jeho možné schválení je kvůli většině PiS v obou komorách parlamentu nejspíš jen otázkou 

času. Tento den přinesl stálý zpravodaj v Polsku Miroslav Karas několik komentářů z místa 

dění. Zastihl i bývalou polskou premiérku Ewu Kopaczovou, která na účet vládní strany a jí 

navrhovaných změn uvedla: „Je to projev fanatismu, nic víc.“ Na místě se zpravodaji k dění 

vyjádřila i jedna protestující: „To, co se tu teď děje, co ti lidé (vládní poslanci) dělají, je 

ohrožením našich životů. Máme toho dost.“ V reportáži zazněly i hlasy poslanců, kteří byli 

pro a proti návrhu. Kamila Gasiuková (Moderní.pl) prohlásila: „Kdo z vás je pro takový 

zákon, který přinutí třináctiletou dívku znásilněnou otcem, aby porodila dítě?“ Pro zpřísnění 

potratů se naopak vyslovil Robert Winnicki (Kukiz’15): „Interrupce je barbarstvím 

legalizovaným ve 20. století, které bude do historie zapsáno jako století genocidy  

a plynových komor.“ Ve zprávě ČT se objevily informace o spojitosti s katolickou církví  

a o tom, že předlohu zákona navrhla původně občanská iniciativa, což bylo ve zprávách ČTK 

uvedeno později. Názory na potraty podle ČT rozdělují polskou společnost. Televize 

zároveň zmínila, že zpřísnění zákona může posílit „potratovou turistiku“, čímž navázala na 

informaci z ČTK o počtu Polek podstupujících ročně interrupci zejména v zahraničí. 

Televize dodala, že polské ženy budou těhotenství přerušovat hlavně v Česku a na 

Slovensku. Televize zároveň přinesla informaci, že účastníci demonstrace neprotestovali 

pouze proti zpřísnění potratového zákona, ale i rozhodnutí vlády, aby stát přestal financovat 

umělé oplodnění, které je pro mnohé páry poslední nadějí. Tato informace se v ČTK objevila 

také později. Televize se ale tématu umělého oplodnění věnovala detailněji. Doplnila, že 

konec jeho financování bude znamenat problém zejména pro nemajetné páry. Metodou in 
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vitro se přitom v Polsku narodily čtyři tisíce dětí za poslední tři roky. ČT zároveň uvedla 

informaci, že protesty by měly pokračovat 3. října 2016, o čemž informovala i ČTK. 

 

3. října 2016 agentura informovala o sérii demonstrací a happeningů v ulicích polských měst. 

ČTK převzala informaci AP, která uvedla, že „dosud není zřejmé, nakolik se protest rozšíří 

a zda se omezí jen na liberální velká města, anebo najde i podporu v mnohem 

konzervativnějších menších městech a na venkově“. To ČTK doplnila informací televize 

TVN24, podle které se protesty konaly po celé zemi. „Kupříkladu do práce na městském 

úřadu v Čenstochové nepřišlo více než 60 žen, některé obchody a restaurace musely zavřít.“ 

Agentura zároveň doplnila, že akci podpořili i někteří zaměstnavatelé. „Naše firma 

zaměstnává stovku lidí, z toho 80 procent jsou ženy. Chceme, aby měly právo zúčastnit se 

protestu,“ uvedl majitel sítě restaurací ve Vratislavi Radoslaw Olszewski. ČTK opět shrnula, 

že účast přislíbily na sociálních sítích desetitisíce Polek. Agentura, stejně jako ČT, 

připomněla, že protesty se vztahují i na změny v umělém oplodnění. ČTK zároveň uvedla, 

že vládnoucí strana protesty bagatelizuje. „Jen se bavte,“ řekl na účet stávkujících žen 

ministr zahraničí Witold Waszczykowski (PiS). Podle jeho slov zřejmě „žádný člen vlády 

nebude v Evropském parlamentu na debatě o právech žen“. 

 
ČTK v další zprávě z 3. října 2016 uvedla, že „pokud bude návrh zákona schválen, bude to 

poprvé, co se některá země Evropské unie vrátí v této otázce nazpět a učiní potrat 

nelegálním.“ Doplnila také informace o potratové politice v jiných zemích. Uvedla, že 

změny můžou vést k emigraci mladých Polek do jiných zemí EU. Ve zprávě byla zároveň 

připomenuta kritika stávající vlády kvůli reformám soudnictví a médií. Ve večerních 

hodinách téhož dne ČTK doplnila informace k protestům, které se konaly v celé zemi. 

Demonstrace v centru Varšavy se účastnilo podle mluvčího varšavské radnice asi 20 tisíc 

protestujících, hlavně žen. Na stejném místě se konala i protidemonstrace, na kterou dorazilo 

pouze několik desítek lidí a zcela zanikla. ČTK také doplnila, že podle TVN vyzvali odpůrci 

„černého pondělí“ na internetu k akci „Nebuď kráva, oblékni se barevně.“ Kromě polských 

měst se demonstrovalo i v Bruselu, New Yorku, Dillí nebo Nairobi. Zprávy ČTK z téhož 

dne upozorňovaly i na to, že se stávka dotkla chodu některých úřadů a firem, na což 

upozornila ve své hlavní relaci i ČT. Ta v tento den přinesla ve svém zpravodajství navíc 

informaci, že se během demonstrací podepisovala proti vládě petice. Televize uvedla 

konkrétnější informaci, a to, že se protesty konaly ve více než 70 polských městech a ve 
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Varšavě na několika místech. Opět nabídla prostřednictvím Miroslava Karase z místa 

protestů komentáře účastnic. Jedna z nich uvedla: „Zakazují nám prenatální vyšetření, 

antikoncepci, rozhodování o vlastním životě a osudu. Je to trestuhodné.“ ČT však na rozdíl 

od ČTK neuvedla informace o protestech v zahraničí. Televize doplnila, že se stávka dotkla 

kromě úřadů a firem i vysokých škol a přinesla navíc informaci, že by se situací žen v Polsku 

měl tentýž týden zabývat i Evropský parlament. V závěru zprávy bylo uvedeno, že přehled 

k potratové politice v jiných zemí nabízí na svém webu.   

 

Následující den, 4. října 2016, vydala agentura zprávu, že se polská premiérka distancovala 

od návrhu na téměř úplný zákaz potratů. „Slova premiérky tak snižují pravděpodobnost, že 

bude předloha schválena,“ citovala ČTK agenturu AP. ČTK uvedla i komentář Szydlové, 

která se nechala slyšet, že „neschvaluje kritická vyjádření ministra zahraničí Witolda 

Waszczykowského na adresu desítek tisíc žen, které se v pondělí účastnily protestů proti 

kontroverznímu návrhu a omezování práv žen“. Waszczykowski ten den v televizi označil 

protesty proti zpřísnění zákazu interrupcí za „výsměch vážným problémům“. Zároveň uvedl, 

že „happeningy a přihlouplá hesla podle něj nepatří do debaty o životě a smrti“. 

 

5. října 2016 pak ČTK přinesla informaci, že právní výbor polského parlamentu odmítl úplný 

zákaz potratů. Zároveň uvedla, že se o návrhu bude hlasovat 6. října 2016. Přesto už 5. října 

přinesla ČT v Událostech informaci, že „Polsko nebude zpřísňovat protipotratový zákon.“ 

Stejně jako ČTK uvedla, že se vláda od navrhované legislativy distancovala.  

 

6. října 2016 pak už ČT žádné další informace ani upřesnění o hlasování v Sejmu ani jeho 

výsledku nepřinesla. Tento den vydala nové zprávy k tématu jen ČTK, která informovala  

o odmítnutí návrhu na půdě parlamentu. Agentura dále přinesla informaci, že předseda PiS 

Kaczyński chtěl o zpřísnění potratové politiky i přes odmítnutí návrhu dále diskutovat. „PiS 

hájí a nadále bude hájit lidský život,“ prohlásil. Ve změnách potratové politiky je ale podle 

něj potřeba pokračovat dobře zváženými kroky. Premiérka Szydlová zároveň uvedla, že 

vláda chystá program na podporu rodin s postiženými dětmi nebo po komplikovaném 

těhotenství. Ona i kabinet prý „učiní vše pro ochranu života“. 
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VO3: O čem a z jakých zdrojů (aktéři, zdroje) ČTK a ČT informovaly?  
 
Aktéři v ČTK ve sledovaném období 
 
Ve zprávách ČTK dostaly v rámci tématu potraty ve sledovaném období prostor k vyjádření 

zejména vládnoucí strana a její zástupci a veřejnost, která se změnami PiS nesouhlasila.  

 
V případě vládnoucí strany se vyskytly ve zprávách ČTK hlasy polské premiérky Beaty 

Szydlové, předsedy PiS Jaroslawa Kaczyńského, ministra zahraničí Witolda 

Waszczykowského a také mluvčí PiS Beaty Mazurekové.  

 
V případě veřejnosti, která se stavěla proti změnám PiS, se jednalo o odpůrce normy, 

organizátorky protestů, aktivistku a herečku Krystynu Jandovou, majitele sítě restaurací 

Radoslawa Olszewského podporujícího protest žen. Ve zpravodajství ČTK se neobjevil hlas 

žádného účastníka/účastnice demonstrací. 

 
Ve zpravodajství ČTK dále jednou zazněl názor veřejnosti podporující zpřísnění potratů.  

 
V jedné ze zpráv ČTK v souvislosti s názorem J. Kaczyńského přinesla názor maďarského 

premiéra Viktora Orbána. Ve zpravodajství ČTK se jinak neobjevil žádný zahraniční hlas, 

ať už Evropské unie, ani jiné zahraniční instituce či organizace a jejich představitelů. 

 
V žádné ze zpráv nedostala prostor k vyjádření opozice.  

 
V případě přínosu informací pro agenturu hrály roli kromě výše zmíněných aktérů i média  

a jiné agentury. Nejčastěji ČTK citovala agenturu AP (4x), polskou televizní stanici TVN24 

(3x) a polský protivládní list Gazeta Wyborzca (2x). ČTK dále využila ve svém 

zpravodajství informace z agentur Reuters (1x), DPA (1x) a francouzského listu Le Monde 

(1x). 

 
Přestože se může zdát, že byl ve zpravodajství ČTK dán podobný prostor vládní straně  

a těm, kteří se stavěli proti jejím reformám (v tomto případě proti zpřísnění potratů), byl hlas 

aktérů v jednotlivých zprávách nevyrovnaný. V prvních čtyřech zprávách vydaných ČTK se 

vyskytly pouze postoje odpůrců plánované normy PiS. Naopak v posledních čtyřech 

zprávách dostali prostor k vyjádření téměř jen zástupci vládnoucí strany. Jako příklad 

vybalancované zprávy z hlediska prostoru k vyjádření pro jednotlivé aktéry je možné uvést 
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zprávu Polské aktivistky stávkují, vláda protest bagatelizuje z 3. října 2016 a její druhou 

verzi s názvem Polky stávkují za potraty, desetitisíce jich vyrazily do ulic. V těchto zprávách 

se vyskytují hlasy podporovatelů PiS a jejich plánované normy, odpůrců zpřísnění zákona  

o potratech i názor člena PiS kritizujícího protesty. Nerovnoměrný hlas aktérů v jednotlivých 

zprávách je možné přičíst samotné povaze zpráv. Zatímco první vydané zprávy se točily 

kolem protestů a stávky, další zprávy už se týkaly obratu v postoji vládní strany (které vedly 

k závěrečnému zamítnutí plánovaných změn na půdě parlamentu) a vysvětlení jejích 

postojů.  

 

Aktéři v Událostech ČT ve sledovaném období 
 
V Událostech ČT ve sledovaném období dostala největší prostor k vyjádření veřejnost 

nesouhlasící se změnami a politikou PiS, vyskytly se také hlasy vládní opozice.  

 
V Událostech ČT se neobjevily hlasy veřejnosti podporující stanoviska PiS ani zástupců 

vládnoucí strany. To je dáno nejspíš obsahem vysílaných zpráv, dvakrát se totiž jednalo  

o reportáž zahraničního zpravodaje Miroslava Karase z místa protestů, kde vyzpovídal 

účastnice, organizátorku a zastihl bývalou premiérku Ewu Kopaczovou z PO.  

 
Názorově opačný proud byl zastoupen jedině záznamem projevu Roberta Winnického 

z půdy parlamentu. Tento politik byl sice zástupcem opozice (Kukiz’15), podporoval ale 

vládnoucí stranu ve zpřísnění zákona o potratech.  

 
Neobjevily se hlasy Evropské unie ani jiných zahraničních organizací či institucí ani jejich 

zástupců.  

 
Zatímco agentura ve svém zpravodajství několikrát uvedla zdroje informací v podobě médií 

nebo agentur, které využila, ČT jmenovitě ve zpravodajství o potratech takové zdroje 

neuvedla.  

 

Vyhodnocení H3 

 
V případě ČTK a tématu potraty se ve sledovaném období nepotvrdila hypotéza, že prostor 

k vyjádření dostávaly názorově odlišné strany. Ani v jednom případě totiž nedostala prostor 



 
 

79 

k vyjádření opozice. Komentář ze zahraničí se vyskytl pouze jednou.  

 

V případě ČT se taktéž nepotvrdila hypotéza, že by zpravodajství dávalo stejný hlas různým 

názorovým skupinám. Objevily se pouze názory protivládně laděné společnosti a opozice 

(až na výjimku příznivce zpřísnění potratové politiky Winnického). Jak již bylo zmíněno, 

nevyskytly se názory vládnoucí strany, ani části veřejnosti, která její změny podporovala. 

V této části analýzy nefigurovaly ani v jednom případě zahraniční komentáře.  

 
Zatímco ve zpravodajství ČTK dostala prostor k vyjádření vládnoucí strana v několika 

případech, v Událostech ČT ho nedostala ani jednou. Naopak názor opozice se vyskytl jen 

ve zpravodajství ČT. Veřejnost vystupující proti plánovaným změnám vládnoucí strany 

dostala v případě agentury i televize stejný prostor k vyjádření. Veřejnost podporující změny 

PiS se dostala ke slovu pouze v jednom případě v agenturním zpravodajství. Postoj Evropské 

unie ani jiné zahraniční instituce či organizace ani jejích představitelů nebyl zaznamenán 

v žádné zprávě ČT. V agenturním zpravodajství se vyskytl pouze jeden zahraniční komentář. 

Hypotéza tak byla celkově vyvrácena.  

 

VO4: Sehrála roli přítomnost zahraničního zpravodaje a jakým tématům se věnoval? 
(Získala ČT jiný druh informací nebo informace navíc díky zpravodaji v Polsku, 

kterého ČTK nemá?)  
 
V případě tématu potraty ve sledovaném období připravil zpravodaj v Polsku Miroslav 

Karas dvě původní reportáže z protestů proti chystaným vládním změnám. V nich přinesl do 

velké míry shodné informace, jaké se vyskytly ve zpravodajství ČTK. Jak bylo zmíněno 

výše, ČT se na rozdíl od ČTK podařilo získat navíc vyjádření zástupců opozice, jedno z nich 

od bývalé premiérky Ewy Kopaczové přímo během demonstrací. Zpravodaj v Polsku dále 

přinesl navíc informaci o tom, že se během protestů podepisuje petice proti vládě. Zároveň 

doplnil, že zpřísnění potratové politiky by mohlo vést ke zvýšení výjezdů Polek za potraty 

do Česka a na Slovensko nebo že téma rozděluje polskou společnost. Přinesl také detailnější 

informace ohledně umělého oplodnění v Polsku. Zpravodaj doplnil, že by se situací žen 

v Polsku měl zabývat Evropský parlament.  

 
U jednotlivých zpráv (původních reportáží) ČT přišla s různými postřehy, které ČTK 

neuvedla. Přestože Miroslav Karas přinesl jisté informace navíc, dá se říct, že šlo v naprosté 
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většině případů spíše o doplňující informace. Agentura naopak uvedla v jiných případech 

aspekty, které nevysílala Česká televize v Událostech (viz výše). Nejdůležitější  

a základní informace se v obou médiích shodovaly. Nejvíce překvapivé bylo to, že ČT 

v Událostech neinformovala o hlasování nového návrhu zákona na půdě parlamentu ani jeho 

výsledku v poslední sledovaný den analyzovaného období.  

 

Vyhodnocení H4 
 
Celkově ve sledovaném období nebyla potvrzena hypotéza, že by ČT přinesla rozmanitější 

zpravodajství a postřehy navíc díky zpravodaji na místě.  

 

7.2 Reforma médií ve zpravodajství ČTK a ČT 
 
Druhá část analýzy se týká tématu reforma médií ve zpravodajství ČTK a ČT. Období 

výzkumu bylo stanoveno mezi 30. prosincem 2015, kdy polský Sejm schválil kontroverzní 

změnu zákona o veřejnoprávních médiích, a 14. lednem 2016, kdy Polsko reagovalo na 

výsledky jednání Evropské komise ohledně změn v médích v Polsku a na kritiku a hrozbu 

sankcemi od této instituce. 

 

7.2.1 Kvantitativní analýza 

 
VO1: V jaké míře (jak často) se ČTK a ČT věnovaly polským reformám?  
 
Ve sledovaném období vydala ČTK ve svém servisu celkem 56 zpráv týkajících se reformy 

médií v Polsku. V Událostech České televize se ve sledovaném období objevilo o daném 

tématu 14 zpráv. 

 
ČTK o tématu informovala ze sledovaného období 16 dnů v 13 z nich, tedy v 81 procentech 

případů. Ve 3 dnech (19 procentech případů) se téma v agenturním servisu nevyskytlo. ČT 

se tématu v Událostech věnovala v 10 ze sledovaných 16 dní, v 62 procentech případů.  

V 6 dnech (38 procentech případů) o něm neinformovala. Je vhodné uvést, že 31. prosince 

2015 ČT Události nevysílala.   
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Graf č. 5: Počet zpráv v ČTK a ČT na téma reforma médií ve sledovaném období 

 

 
Z grafu lze vyčíst, že se ČTK i ČT tématu věnovaly po celé sledované období průběžně.  

 

Vyhodnocení H1 
 
Ve sledovaném období byla potvrzena hypotéza, že se ČTK a ČT věnovaly tématu reforma 

médií ve velké míře. Agentura vydala ve sledovaném období v průměru 3,5 zprávy za den  

a z celkových 16 dnů informovala o tématu v 13 dnech, tedy v 81 procentech sledovaných 

dní. Česká televize se věnovala tématu v 10 hlavních zpravodajských relacích z celkových 

16 dnů, tedy v 62 procentech případů.  

 

VO2: Jakou důležitost (priority) přikládaly redakce ČTK a ČT informování o polských 
reformách?  
 
Graf č. 6: Typy zpráv v ČTK na téma reforma médií ve sledovaném období 

 

 
V případě tématu reforma médií ve sledovaném období vyšlo v agenturním servisu celkem 

56 zpráv, z čehož bylo 16 headlinů (2 s prioritou jedna a 14 s prioritou tři), 2 fleše, 37 zpráv 
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(19 zpráv, z toho 4 s prioritou čtyři a 18 verzí zpráv, všechny s prioritou tři). V servisu se ve 

sledovaném období objevilo i 1 shrnutí s prioritou čtyři.  

 
Z celkových 56 zpráv jich většina, 84 procent, vyšla s prioritou tři (47 zpráv). Druhý nejvyšší 

podíl, 9 procent, tvořily zprávy s prioritou čtyři (5 zpráv). V servisu agentury se ve 

sledovaném období objevily 2 zprávy s prioritou jedna (3,5 procenta) a 2 zprávy s prioritou 

dva (3,5 procenta). 

 
Graf č. 7: Typy zpráv v ČT na téma reforma médií ve sledovaném období 

 

 
Ve sledovaném období na téma reforma médií se v Událostech ČT vyskytlo celkem  

14 zpráv, z toho 2 headliny, 6 čtených zpráv, 1 živý vstup z místa dění, 2 původní reportáže 

připravené stálým zpravodajem na místě, 1 reportáž z výměn/agentur a 2 krátké zprávy – 

upoutávky v závěru relací. Neobjevila se žádná otvírací zpráva. 

 
Nejvyšší podíl tvořily zprávy s prioritou 2 – 50 procent (7 zpráv), zprávy s prioritou jedna 

tvořily 14 procent (2 zprávy). 64 procent zpravodajství tak tvořily zprávy vysokých priorit 

jedna a dva. Zprávy s prioritami tři a čtyři tvořily 36 procent zpravodajství, s prioritou tři 

vyšly 2 zprávy a s prioritou čtyři 3 zprávy.  
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Graf č. 8: Počet zpráv podle priorit v ČTK a ČT na téma reforma médií ve sledovaném 

období 

 

 
Zatímco ve zpravodajství ČTK měly zprávy o tématu reforma médií nižší priority (zejména 

tři a čtyři), v Událostech ČT byly priority zpráv ve srovnání vyšší. Ve zpravodajství ČTK 

tvořily zprávy s prioritami jedna a dva pouze 7 procent zpravodajství, v případě Událostí ČT 

byl podíl zpráv s těmito prioritami 64 procent.  

 

Vyhodnocení H2 

 
V rámci zpravodajství ČTK nedošlo k potvrzení hypotézy, že by zprávy na dané téma 

disponovaly vysokými prioritami. V případě Událostí ČT se naopak potvrdilo, že zprávy  

o reformě médií měly ve zpravodajství ČT vysoké priority. Nebyla tak celkově potvrzena 

hypotéza, že by zpravodajství týkající se sledovaného tématu mělo vysoké priority v obou 

médiích.  

 

7.2.2 Kvalitativní analýza 

 

Rozbor obsahu sledovaných zpráv v ČTK a ČT 

 
Hned první sledovaný den 30. prosince 2015 informovaly ČTK i Události ČT o projednávání 

novely zákona o veřejnoprávních médiích ve svém zahraničním zpravodajství. Zatímco ČT 

přinesla jen základní informace o projednávání novely v Sejmu, ČTK informovala i o jejím 

následném schválení, ke kterému došlo v pozdních večerních hodinách. ČT tudíž neměla 

šanci v Událostech tuto informaci odvysílat. ČTK přinesla detaily, jako např. jakým 
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poměrem novela prošla. Podrobněji rozebrala znepokojení opozice. „To není mediální 

zákon, to je kádrový zákon,“ komentovala Urszula Augustynová z nejsilnější opoziční strany 

Občanská platforma. Znepokojení vyjádřila i EK včetně jejího místopředsedy Franse 

Timmermanse, který požadoval po Polsku vysvětlení, jak bude respektovat svobodu  

a pluralismus médií, hodnoty, na nichž stojí unie. „Svoboda a pluralismus médií jsou zásadní 

pro pluralitní společnost v členské zemi, která respektuje společné hodnoty, na nichž stojí 

unie,“ řekl Timmermans. Ve zpravodajství ČTK se objevila i obhajoba novely vládnoucí 

strany (PiS), která má většinu v obou komorách parlamentu. Strana prý chce „vrátit 

veřejnoprávní média Polákům“. Z vyjádření některých představitelů PiS ale vyplynulo, že 

média mají jinými slovy sloužit vládě. „Pokud si média představují, že se budou v příštích 

týdnech věnovat kritice našich změn či našich návrhů změn, pak je nutné s tím přestat. 

Veřejnoprávní média nejsou od toho, aby byla stranou v politickém sporu. Jsou od toho, aby 

věcně informovala občany. Ale to nedělají,“ řekl předseda poslaneckého klubu PiS Ryszard 

Terlecki. V ČTK i ČT se objevily informace o tom, s jakými změnami novela zákona počítá 

(byly popsány dříve v kapitole 5.4.2.). ČTK pak doplnila, že se má jednat o první krok vlády 

v mediální reformě, další kroky by podle ní měly proběhnout na jaře následujícího roku.  

 

Na Silvestra se Události ČT nevysílaly, tento den nové informace k tématu přinesla pouze 

ČTK. Ta informovala o tom, že novela byla schválena i Senátem. Doplnila, že pravomoc 

jmenovat a odvolávat vedoucí pracovníky veřejnoprávní TV a rozhlasu přejde na ministra 

státního pokladu. Agentura také připomněla, že novelu musí ještě podepsat prezident, aby 

vstoupila v platnost. Objevila se i poznámka o kritice opozice nejen vzhledem k novele 

týkající se veřejnoprávních médií, ale i poukazování na manipulace kolem složení ústavního 

soudu. ČTK také zmínila, že PiS jako první polská strana od pádu komunismu vytvořila 

jednobarevný kabinet.  

 

První den roku 2016 se objevily nové informace k tématu opět jen v servisu ČTK. Agentura 

tento den informovala o tématu v pozdních večerních hodinách (to může být důvod, proč se 

informace neobjevila v Událostech ČT). ČTK převzala informaci z webu listu Gazeta 

Wyborcza o tom, že ředitelé jednotlivých stanic polské veřejnoprávní televize TVP  

31. prosince 2015 odstoupili ze svých funkcí. Tím reagovali na schválení novely zákona  

o veřejnoprávních médiích v parlamentu. ČTK vyjmenovala jednotlivce, kteří podali 
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rezignaci řediteli TVP Januszovi Daszczyńskému: ředitel TVP1 Piotr Radziszewski, ředitel 

TVP2 Jerzy Kapuściński, ředitelka TVP Kultura Katarzyna Janowská a ředitel televizní 

informační agentury Tomasz Sygut. ČTK přinesla informaci, že proti novelizaci zákona 

začal protestovat Polský rozhlas, když začal každou hodinu střídavě hrát polskou hymnu  

a Ódu na radost (neoficiální hymnu EU). Tuto informaci přinesla ČT později. 

 

ČT přinesla v Událostech velmi podobné informace následující den. V Událostech se objevil 

i komentář ředitele prvního kanálu Polského rozhlasu Kamila Dabrowy: „Zákon je 

ohrožením plurality a svobody slova v médiích.“ Zazněla i obhajoba změn z úst Elzbiety 

Krukové (PiS): „Právo a spravedlnost chce u veřejnoprávních médií ozdravit organizační 

struktury, personální složení a zdecimované financování.“ ČT navíc zmínila, že více než 

polovina Poláků v průzkumech mluví o konci demokracie v zemi. Česká televize 

informovala, že ředitele veřejnoprávních médií by měl podle novely zákona nově jmenovat 

ministr financí (tato informace nebyla správná, na začátku roku 2016 totiž ještě existovala 

pozice ministra státního pokladu, který měl na starosti jiný resort než ministr financí).  

 

3. ledna 2016 se objevily v ČTK i ČT informace o tom, že Evropská komise vzhledem ke 

schválení novely zákona o veřejnoprávních médiích polským parlamentem možná vyvolá 

proti Polsku mimořádnou proceduru pro porušení základních hodnot EU, touto otázkou se 

měla zabývat 13. ledna. „Mnoho věcí hovoří pro to, abychom aktivovali takzvaný 

mechanismus právního státu a na Varšavu uvalili dohled,“ řekl podle agentury AFP 

eurokomisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger v nedělním vydání 

německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jak ČTK, tak ČT uvedly, že pokud bude 

procedura zaměřující se na systematické nebezpečí pro právní stát v členských zemích 

spuštěna, stane se tak vůbec poprvé. ČTK doplnila, že Polsko reakce Bruselu překvapila  

a hájilo svůj postoj. Mluvčí polského prezidenta Marek Magierowski prohlásil, že 

„legislativní změna byla potřebná“, dřívější vláda totiž prý učinila z veřejných médií „hlas 

jedné strany a ignorovala potřeby pluralismu“. 

 

4. ledna 2016 se objevilo sledované téma pouze v zahraničním zpravodajství ČT. Ta 

v Událostech informovala, že EK má následující týden přezkoumat zákony, které přijala 

konzervativní vláda v Polsku. Polská vláda měla Bruselu vysvětlit novely o ÚS  
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a veřejnoprávních médiích. ČT také informovala, že mediální zákon měl ještě tentýž den 

podepsat prezident Duda.  

 

Naproti tomu 5. ledna 2016 přinesla informace ohledně tématu pouze ČTK. Ta převzala 

informace od agentury PAP, která napsala, že polská konzervativní vláda připravila další 

návrh zákona o médiích, který udělá z veřejnoprávní televize, rozhlasu, agentury PAP  

a 17 regionálních rozhlasových stanic státní společnosti přímo podléhající politické moci. 

Návrh měl počítat se zřízením nového kontrolního orgánu – Rady národních médií (jejíž 

členy by jmenoval Sejm, Senát a prezident). Předseda Rady jmenovaný předsedou Sejmu by 

pak rozhodoval o obsazení ředitelů státních médií. Podle návrhu by také skončila platnost 

smluv všech zaměstnanců zmíněných médií. Měla se také otevřít cesta k financování ze 

státního rozpočtu namísto problémového financování prostřednictvím neefektivně 

vybíraných koncesionářských poplatků. Vláda podle zprávy ČTK plánovala předložit text 

parlamentu v blízké době a zmiňovala jeho předpokládané bezproblémové schválení díky 

většině PiS v obou komorách. Velký mediální zákon měl navazovat na malou mediální 

novelu popsanou výše. Podle nového návrhu mělo být povinností státních médií publikovat 

prohlášení a zprávy o činnosti prezidenta, premiéra, parlamentu a dalších státních orgánů. 

Nový návrh měl stanovit i náplň činnosti médií, televize by podle něj měla „kultivovat 

národní tradice a vlastenecké hodnoty“ nebo „respektovat křesťanský systém hodnot“. 

Poslanci PiS nezastírali, že chtějí média dostat pod kontrolu.  

 

O chystaném velkém mediálním zákonu informovala ČT v Událostech až o dva dny později 

(7. ledna 2016) a přinesla velmi podobné informace jako agentura. Doplnila, že podle kritiků 

se sahá na samotnou podstatu veřejnoprávních médií, na nezávislost vůči politické elitě. ČT 

se podařilo získal vyjádření Macieje Czajkowského, zástupce editora hlavní zpravodajské 

relace TVP Wiadomości: „Ty nové zákony píšou lidé, kteří vůbec nepochopili roli 

veřejnoprávních médií v demokratickém systému. Mají jediný cíl – získat nad těmi médii 

kontrolu.“ Ve zpravodajství ČTK se objevilo, že návrh jde o krok zpět před rok 1989, kdy 

mělo Polsko státní vysílání.  

 
7. ledna 2016 informovaly ČTK i ČT o tom, že polský prezident podepsal výše zmiňovanou 

novelu o veřejnoprávních médiích (malou mediální novelu). ČTK uvedla i vysvětlení 

prezidentova stanoviska. Podle prezidentovy poradkyně Duda novelu schválil, protože chce, 
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aby média byla „nestranná, objektivní a spolehlivá“. V dosavadní podobě totiž prý 

„nezaručovala podávání objektivních informací“. Agentura rozšířila dřívější informaci, že 

vstupem zákona v platnost skončí mandáty nejen dosavadním členům vedení, ale i dozorčích 

rad Polské televize a Polského rozhlasu. Stejné informace uvedla i ČT. Podle informací ČTK 

se mělo v případě odvolání vedení podle vlády jednat o první krok v mediální reformě, další 

změny měly následovat na jaře. I televize informovala o tom, že se chystají další změny. 

Proti novele se podle ČTK i ČT ohradila Evropská vysílací unie. V ČT se objevila výzva 

jejího prezidenta Jeana-Paula Philippota a generální ředitelky Ingrid Deltenreová, kteří 

prohlásili: „Vyzýváme polskou vládu, aby odolala pokušení využít strukturální změny ve 

veřejnoprávním vysílacím systému k posílení politické kontroly nad médii.“ Stanoviska EBU 

přinesla ve svém zpravodajství i ČTK. Ta publikovala také názor generálního ředitele ČT 

Petra Dvořáka, který situaci komentoval následovně: „Spolu s nimi (veřejnoprávními médii) 

tak zmizí pro Poláky i jakákoli možnost přístupu k nezávislým informacím. Komerční média 

totiž nikdy nebudou garantovat svoji izolaci od ekonomických nebo politických vlivů. 

Naopak.“ 

 
ČT přinesla navíc informace, že polská vláda chce své kroky EK blíže vysvětlit, na jejich 

podstatě ale nehodlá nic měnit. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker řekl, že: „Je 

to důležitá otázka. Ale musíme mít přátelské a dobré vztahy s Polskem. Máme konstruktivní 

přístup. Nejde o žádné bičování Polska.“ Podle zpravodaje ČT v Bruselu Bohumila Vostala 

by nejhorší variantou bylo zbavení Polska hlasovacích práv v Bruselu, to ale označil za 

prozatímní spekulaci. Vostal dodal, že Varšava zatím Brusel ignoruje, na dopisy ohledně 

objasnění svých kroků „se polská vláda nenamáhala odpovědět“. Brusel na vysvětlení trval. 

Podle informací uvedených v agenturních zprávách z 8. a 12. ledna 2016 ale vyplynulo, že 

v tuto dobu již EK odpověď měla, což potvrdil její mluvčí.    

 

8. ledna 2016 přišly ČTK i ČT s informací, že případné unijní sankce EU vůči Polsku by 

vetovalo Maďarsko, uvedl to maďarský premiér Viktor Orbán. „Evropská unie by neměla 

uvažovat o žádné formě sankcí vůči Polsku, neboť by to vyžadovalo jednomyslnost  

a Maďarsko nikdy žádnou formu sankcí vůči Polsku nepodpoří,“ prohlásil podle ČTK 

Orbán. Agentura doplnila, že by k tomu mohlo dojít podle sedmého článku evropské 

smlouvy, rozhodnutí o pozastavení některých práv, včetně hlasovacího práva v unii, by ale 

mohlo přijít až po několika fázích jednání s Varšavou. ČTK doplnila, že prohlášení Orbána 



 
 

88 

přišlo jen dva dny poté, co se v Polsku neformálně setkal s předsedou PiS Kaczyńským. 

ČTK převzala komentář agentury Reuters, která schůzku označila za „zjevnou snahu posílit 

euroskeptické spojenectví ve střední Evropě“. 

 
ČTK přinesla informaci, že mluvčí EK Margaritis Schinas potvrdil, že komise ve středu 

večer (6. ledna 2016) dostala z Varšavy odpovědi na otázky, které do Polska v prosinci 

v souvislosti s mediálním zákonem poslal místopředseda EK Frans Timmermans. 

 
ČTK i ČT zároveň informovaly o tom, že konzervativní vláda v tento den jmenovala do 

vedení televize a rozhlasu nové ředitele. ČTK uvedla konkrétnější informace. Do vedení 

veřejnoprávní televize jmenoval ministr státního pokladu podle informací agentury PAP 

dosavadního náměstka kultury a bývalého novináře Jacka Kurského. Do čela rozhlasu byla 

dosazena novinářka Barbara Stanislawczyková. Kabinet provedl změny na vedoucích 

pozicích jen den poté, co prezident schválil výše zmiňovanou malou mediální novelu. ČTK 

uvedla, že Kurski je bývalým poslancem PiS. Zatímco podle vládnoucí strany je to zkušený 

odborník, opozice tvrdila, že vláda bude jeho prostřednictvím televizi ovládat. „Jacek Kurski 

dokonale zná a chápe média. Je to člověk, který ví, jak musí média fungovat, aby zaručila 

všem Polákům přístup k objektivním a spolehlivým informacím o politickém dění,“ uvedl 

ministr státního pokladu Dawid Jackiewicz (PiS). Opozice měla jiný názor. „Těžko najít 

méně vyhraněného politika PiS, který by měl vést televizi. O jakékoli apolitičnosti nemůže 

být ani řeč,“ okomentoval situaci předseda opoziční lidové strany Wladyslaw  

Kosiniak-Kamysz. Agentura uvedla i vyjádření Jacka Kurského: „Chtěl bych, aby to, co je 

v Polské televizi dobré, zůstalo, a to špatné bylo změněno.“ Noví šéfové povedou podle ČTK 

mediální organizace do doby, než začne platit chystaný velký mediální zákon. 

 

9. ledna 2016 přinesly ČTK i ČT zprávu o demonstracích proti ovládnutí veřejnoprávních 

médií vládou. Agentura i televize na to, že se demonstrace budou konat, upozornily předem. 

„Pořádáme demonstrace v 19 polských městech,“ řekl podle ČTK listu Gazeta Wyborcza 

Slawomir Milow z občanského Výboru na obranu demokracie (KOD). Milow připustil, že  

i dříve bývala televize „politickou kořistí“ vítězů voleb, avšak nikdy prý nehrozily takové 

čistky a tendenční informování jako nyní. Navíc podle něj nejde jen o média,  

v ohrožení je demokracie vůbec. 
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ČTK ve svém zpravodajství v souvislosti s demonstracemi upozornila na průzkum mluvící 

o klesající popularitě vládnoucí strany. „Spory o ústavní soud a média vedly podle průzkumu 

společnosti IBRiS pro server Onet k poklesu popularity PiS, kterou na první příčce nyní 

vystřídala nová opoziční strana Moderní s podporou téměř 30 procent dotázaných. 

Liberálové z Občanské platformy, kteří Polsku vládli předchozích osm let, klesli s odstupem 

na třetí příčku.“ 

 
ČTK přinesla detailnější informace z míst, kde se protesty konaly. „Televize je vaše, 

ovladače jsou naše“ a „Svobodná stanice, žádná kolaborace,“ křičelo podle informací ČTK 

několik tisíc lidí před varšavským sídlem Polské televize. Podle listu Gazeta Wyborcza 

přišlo demonstrovat mnoho lidí s nálepkami „nejhorší druh Poláka“ v narážce na to, jak 

předseda PiS Kaczyński nazval odpůrce vlády. Podle informací ČT se největší protesty 

konaly ve Varšavě a Gdaňsku. Ve zpravodajství ČTK se vyskytla doplňující informace, že 

PiS své kroky zdůvodňuje snahou odstranit překážky nastražené předchozí liberální vládou.  

 
Poměrně zajímavé je, že tento den ČT nevysílala v Událostech žádnou původní reportáž 

z Polska, přestože měla na místě stálého zpravodaje. Nepřinesla tak ani žádné zajímavé 

postřehy účastníků či organizátorů demonstrací ani jiné postřehy přímo z místa dění.  

 

10. ledna 2016 informovaly ČTK i ČT o tom, že si polský ministr zahraničí předvolal 

německého velvyslance kvůli protipolským výrokům německých státníků. Obě redakce 

informovaly i o tom, že polský ministr spravedlnosti kritizoval komisaře EU Oettingera, 

který vyzýval k přezkoumání posledních zákonů přijatých Varšavou. Vyčetl mu válečnou 

okupaci nebo mlčení německých médií o útocích migrantů na ženy na Silvestra. ČTK 

přinesla podrobnější informace a konkrétní vyjádření polského ministra spravedlnosti. 

Zbigniew Ziobro mimo jiné v dopise eurokomisaři napsal: „Nemám ve zvyku odpovídat na 

hloupé úvahy zahraničních politiků (...), ale podobná slova vyslovená německým politikem 

budí mezi Poláky ty nejhorší asociace. Také moje. Jsem vnukem polského důstojníka, který 

za druhé světové války bojoval v odbojové Zemské armádě s ‚německých dozorem‘.“ Dále 

Ziobro eurokomisaři vyčetl, že na „přehmaty předchozí vlády“ (nynější opozice) 

nereagoval. ČTK přinesla zároveň informaci, že polskou vládu mezitím kritizoval i další 

německý politik. „Polská vláda považuje své volební vítězství za mandát k podřízení si státu 

zájmům vítězné strany. Je to demokracie v Putinově stylu a nebezpečná putinizace Evropy,“ 
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řekl podle ČTK předseda Evropského parlamentu Martin Schulz nedělníku Frankfurter 

Allgemeine Sonntagszeitung. Z vměšování do záležitostí Polska obvinil podle ČTK 

Německo a některé další západní státy i ministr obrany Antoni Macierewicz. Varšava se 

podle něj „nenechá poučovat o demokracii a svobodě“. 

 

11. ledna 2016 informovala o sledovaném tématu pouze agentura. ČTK připomněla, že 

v tento den proběhla schůzka mezi německým velvyslancem Rolfem Niklem a polským 

ministrem zahraničí Witoldem Waszczykowským. Zároveň přinesla vyjádření obou 

účastníků k setkání. Polský ministr zahraničí se snažil rozptýlit spekulace o napětí mezi 

Varšavou a Berlínem. „Nemáme napjaté vztahy, a proto jsme je nemuseli ani uklidňovat,“ 

řekl Waszczykowski po jednání s velvyslancem. „Hovořili jsme o tom, jak společně vyřešit 

problém v komunikaci s některými německými politiky, a zdá se mi, že jsme na dobré cestě, 

abychom řešení našli.“ Německý velvyslanec označil rozhovor s polským ministrem za 

konstruktivní a doplnil, že „polsko-německé vztahy jsou poklad, který musíme střežit, aby se 

dobře rozvíjely i v budoucnu“. ČTK v souvislosti se schůzkou zmínila, že polsko-německé 

vztahy byly napjaté už za první vlády PiS v polovině předchozí dekády. Agentura zároveň 

informovala, že tento polsko-německý spor měl dozvuky i v některých médiích 

podporujících současnou polskou vládu, a to v časopisech Wprost nebo wSieci. „Agrese 

německých politiků a médií proti Polsku usilujícímu o nezávislost a sebeurčení se dala 

předvídat, ale její zuřivost udivuje,“ prohlásil komentátor jednoho z magazínů. Kritiku vůči 

stavu polské demokracie označil za „vřískot německých dozorců a jejich polských 

zkorumpovaných kolaborantů“. 

 
ČTK ve svém zpravodajství publikovala i postoj Evropské aliance tiskových agentur 

(EANA), která rovněž kritizovala kroky vlády zasahující do nezávislosti médií. Ohradila se 

proti avizovanému plánu vlády změnit právní status agentury PAP, která je jejím členem. 

„Podle aliance tím polská vláda směřuje k omezení nezávislosti tohoto sdělovacího 

prostředku, která patří společně se svobodou projevu k nezbytným předpokladům zdravého 

fungování demokracie.“   

 
ČTK také přinesla informaci, že šéf poslaneckého klubu CDU/CSU Volker Kauder navrhl 

v sobotu uvalení sankcí na Polsko. „Pokud se zjistí, že jsou porušovány evropské hodnoty, 

pak členské státy EU musejí mít odvahu uvalit sankce,“ prohlásil Kauder. Nakonec ale vyšlo 
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najevo, že německá vláda o zavedení sankcí proti Polsku neuvažuje. „Německá vláda 

neuvažuje o zavedení sankcí proti Polsku za jeho postup vůči médiím a justici,“ řekl podle 

informace převzaté ČTK z Reuters mluvčí kabinetu Steffen Seibert. 

 

12. ledna 2016 přinesla o tématu bližší informace opět jen agentura. Informovala o tom, že 

EK obdržela od Polska odpověď na otázky nejen okolo médií, ale nově i ÚS (se dvěma 

dopisy, ve kterých chtěl objasnit kroky kabinetu, se na Polsko obrátil v prosinci 

místopředseda EK Timmermans). Nový dopis Timmermansovi poslal ministr spravedlnosti 

Zbigniew Ziobro. Připomněl v něm, že Polsko je suverénní a demokratickou zemí a otázky 

v dopise označil za „nepodložená obvinění a neférové závěry“.  

 

13. ledna 2016 došlo k debatě Evropské komise ohledně situace okolo ÚS a médií v Polsku, 

o čemž obě redakce informovaly s předstihem. ČTK i ČT přinesly informaci, že EK bude 

sledovat stav právního stavu v Polsku, uvedl to její místopředseda po očekávaném jednání. 

Dalším cílem mělo být vyjasnit fakta. Podle informací ČTK označil mluvčí polské vlády 

Rafal Bochenek rozhodnutí EK za „standardní proceduru“. „Je to jen průzkumná akce 

vzešlá ze spekulací, které se objevily v západní Evropě. Komise prostě jen chce získat více 

informací o tom, co se děje v Polsku,“ řekl Bochenek podle informací, které ČTK získala  

z Reuters. Spuštěný formální postup, který EK uplatnila poprvé v historii, může vést 

teoreticky až k omezení hlasovacích práv. Brusel slíbil, že bude situaci hodnotit bez ohledu 

na polskou vnitropolitickou situaci a bez předsudků, chce se prý zorientovat ve změnách  

a získat o nich více informací. „Příštích několik týdnů chci využít co nejlépe k tomu, 

abychom v dialogu s Polskem mohli vyřešit problémy, které by se mohly objevit,“ zazněl 

komentář místopředsedy EK Franse Timmermanse v ČT. „Naším cílem je věc vyřešit. Ne 

obviňovat či polemizovat, ale racionálním způsobem vyřešit,“ doplnil Timmermans.  

 
ČTK navíc uvedla, že se situací Polska na žádost Varšavy zabývají právníci štrasburské 

Rady Evropy a čeká se na další debatu na toto téma přibližně v půlce března. ČTK zároveň 

napsala, že podle místopředsedy komise Polsko neodpovědělo na položené otázky, v novém 

dopisu vládě je tedy zopakoval a vyzval Varšavu k dialogu. Zároveň uvedl, že „je připraven 

kdykoli do Varšavy přijet a jednat“.  

 
To, že EK hodlá Polsko sledovat, uvítala podle ČTK i mezinárodní organizace lidských práv 
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Amnesty International. Její evropská ředitelka Everna McGowanová připomněla, že 

„organizace už v minulosti EK opakovaně vyzývala k reakcím na vážná podezření  

z porušování lidských práv, zejména v případě Maďarska“. Odhodlání komise k využití 

mechanismu sledování stavu právního státu podle ní „je pozitivním krokem k serióznějšímu 

přístupu EU ve snaze přimět své členské státy ke skládání účtů v oblasti lidských práv“. 

 
ČT přinesla totožnou informaci jako ČTK dříve, a to že na postup Bruselu reaguje 

podrážděně nejen řada vládních politiků, ale i médií s odkazem na obálku týdeníku Wprost. 

Televize zároveň informovala, že Polsko bude muset své kroky vysvětlovat následující týden 

v Evropském parlamentu.  

 
ČTK 13. ledna navíc vydala zprávu o tom, že německý poslanec Norbert Röttgen varuje před 

zhoršením vztahů s Polskem. „Heslem musí být hovořit a ne vyhrožovat,“ sdělil Röttgen 

podle ČTK agentuře DPA. „Všeho, co nás v Evropě odtahuje a rozděluje, se musíme v nyní 

již tak obtížné situaci v Evropské unii vyvarovat,“ prohlásil. 

 

Poslední sledovaný den 14. ledna 2016 vydala zprávy k tématu už jen agentura. Ta 

informovala, že podle polské premiérky sankce Polsku od EU nehrozí, řekla to podle ČTK 

televizi TVN24. Szydlová označila postup zahájený EK za normální. Agentura napsala, že 

„hodnocení fungování evropských zemí byla podle Szydlowé prováděna Evropskou komisí 

už dříve, i když ne takovým způsobem, jako je tomu nyní v případě Polska“. I přesto, že 

premiérka dříve hájila kroky svého kabinetu, připustila: „Netvrdím, že jsme neudělali žádné 

chyby nebo že některé věci nemohly být udělány jiným způsobem.“  

 

VO3: O čem a z jakých zdrojů (aktéři, zdroje) ČTK a ČT informovaly?  

 
Aktéři ve zprávách ČTK ve sledovaném období 
 
Ve zpravodajství ČTK se ve sledovaném období objevily hlasy vládnoucí strany i opozice, 

veřejnosti vystupující proti PiS, EU a jejích představitelů a další hlasy ze zahraničí. 

Nevyskytl se žádný hlas veřejnosti podporující vládnoucí stranu. Objevily i komentáře  

a postoje různých organizací.   

 
V případě tématu reforma médií přinesla ČTK komentáře opozice, která se vyjadřovala 
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průběžně proti schválenému zákonu i probíhajícím změnám. Jmenovitě se objevily 

komentáře Urszuly Augustynové z PO nebo Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze z lidové 

strany. Dále zaznělo několik obecnějších názorů za opozici jako celek.  

 
Po celé sledované období se průběžně objevovaly komentáře a vyjádření vládnoucí strany, 

která za mediálními změnami stojí. Stejně jako v případě opozice se několikrát vyskytly 

postoje PiS jako celku. K tématu se jednotlivě vyjádřili předseda poslaneckého klubu PiS 

Ryszard Terlecki, polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, ministr obrany Antoni 

Macierewicz, ministr zahraničí Witold Waszczykowski a polská premiérka Beata Szydlová. 

ČTK přinesla i komentáře mluvčího vlády nebo diplomacie.  

 
V průběhu příprav a konání protivládních protestů proti změnám v médiích se ve zprávách 

ČTK objevily i hlasy veřejnosti, která se změnami vlády nesouhlasila. Jednalo se opět  

o obecné výroky protestujících (např. v podobě hesel, která skandovali), ale i komentáře 

jednotlivců, Slawomira Milowa z občanského Výboru na obranu demokracie nebo dalšího 

organizátora protestů Macieje Kijowského.  

 
ČTK naopak nepublikovala žádné hlasy té části veřejnosti, která by vládní změny 

podporovala.  

 
V průběhu celého sledovaného období agentura přinesla mnoho komentářů ze zahraničí, 

zejména z Evropské unie. V případě jednotlivců se jednalo o vyjádření předsedy EK  

Jeana-Clauda Junckera, místopředsedy EK Franse Timmermanse, eurokomisaře pro 

digitální ekonomiku a společnost Günthera Oettingera, předsedy Evropského parlamentu 

Martina Schulze. Dále se objevily hlasy eurokomisařky pro spravedlnost Věry Jourové nebo 

mluvčího EK Margaritise Schinase. 

 
Co se týče dalších zahraničních aktérů, ČTK zařadila i vyjádření různých organizací: 

Evropské vysílací unie, Evropské aliance tiskových agentur nebo mezinárodní organizace 

na ochranu lidských práv Amnesty International. V jedné ze zpráv se vyskytl průzkum 

společnosti IBRiS. Ve zpravodajství ČTK se objevily i názory německých politiků, 

mluvčího německého kabinetu Steffena Seiberta, šéfa poslaneckého klubu CDU/CSU 

Volkera Kaudera a předsedy zahraničního výboru německého parlamentu Norberta 

Röttgena. 
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Prostor k vyjádření dostal i Jacek Kurski, který byl dosazen konzervativní vládou do čela 

Polské televize. Objevily se i hlasy mluvčího prezidenta Dudy nebo jeho poradkyně, které 

zprostředkovaly názory hlavy státu. K tématu promluvili varšavský místostarosta či 

německý velvyslanec v Polsku. K situaci okolo změn v médiích se vyjádřil i generální ředitel 

ČT Petr Dvořák.  

 
ČTK kromě zmiňovaných aktérů využila ve svých zprávách informace z jiných médií  

a agentur. Nejčastěji se jednalo o polský list Gazeta Wyborcza (4x), agenturu Reuters (3x)  

a polskou televizní stanici TVN24 (3x). Dalšími zdroji byly agentury DPA (2x), PAP (2x)  

a německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung (2x). Po jednom případě využila ČTK jako 

zdroj agenturu AFP, ČT, polskou TV Trwam nebo anglický Financial Times. Zmíněny byly 

i obálky polských časopisů Wprost a wSieci.  

 

Aktéři v Událostech ČT ve sledovaném období 
 
Ve sledovaném období se v Událostech ČT objevily hlasy vládnoucí strany i opozice. 

Vyskytly se i hlasy ze zahraničí, zejména zástupců EU. Události přinesly komentář 

zaměstnanců médií, kterých se změny dotkly. Do žádné ze zpráv ČT nezařadila hlas 

veřejnosti, ať už vystupující proti vládě nebo jejích podporovatelů.  

 
Co se týče hlasu vládnoucí strany, v Událostech se ve sledovaném období vyskytly 

komentáře některých politiků PiS: Elzbiety Krukové, předsedy poslaneckého klubu 

Ryszarda Terleckého, členky vlády Elzbiety Witekové, ministra spravedlnosti Zbigniewa 

Ziobra nebo ministra pro evropské záležitosti Konrada Szymańského.  

 
Z řad opozice nedostal prostor k vyjádření žádný konkrétní aktér, zazněla pouze obecná 

vyjádření. 

 
Co se týče zahraničních hlasů, v Událostech se objevily komentáře předsedy EK  

Jeana-Clauda Junckera, místopředsedy EK Franse Timmermanse nebo eurokomisařky pro 

spravedlnost Věry Jourové. Vyskytl se i názor maďarského premiéra Viktora Orbána.  

 
ČT v Událostech dala prostor situaci okomentovat i zaměstnancům médií, kterých se změny 

dotkly. K situaci se vyjádřil ředitel prvního kanálu Polského rozhlasu Kamil Dabrowa nebo 

zástupce editora hlavní zpravodajské relace TVP Wiadomości Maciej Czajkowski.  
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ČT přinesla i vyjádření prezidenta a generální ředitelky EBU.  

 

Kromě zmiňovaných aktérů ČT ve sledovaném období dvakrát uvedla zdroj informací. 

V jednom případě se jednalo o informace z polské agentury PAP, ČT využila také záběry 

polské veřejnoprávní televize TVP. V jiných případech ČT zdroje informací neuvedla.  

 

Vyhodnocení H3 

 
V případě zpravodajství ČTK na téma reforma médií byla ve sledovaném období z velké 

části potvrzena stanovená hypotéza. Ve zprávách se objevily jak hlasy vládnoucí strany, tak 

opozice. V případě zpráv informujících o protestech se vyskytly hlasy veřejnosti vystupující 

proti změnám PiS. Agentura nepřinesla z řad veřejnosti žádné hlasy podporující vládnoucí 

stranu. ČTK ve sledovaném období zařadila také relativně velké množství komentářů ze 

zahraničí, zejména zástupců EU.  

 
V případě Událostí ČT se ve sledovaném období objevily hlasy vládnoucí strany, opozice  

i komentáře ze zahraničí. Stejně jako v případě ČTK se jednalo zejména o vyjádření 

představitelů EU. V této části byla hypotéza potvrzena. Překvapivé ale bylo, že se 

v Událostech nevyskytly žádné komentáře veřejnosti proti ani pro vládnoucí stranu. To bylo 

zajisté dáno do velké míry tím, že ČT nevysílala žádnou reportáž z protivládních protestů, 

které se konaly, přestože měla na místě stálého zpravodaje.  

 
Ve zprávách ČTK i ČT ve sledovaném období objevily hlasy vládnoucí strany i opozice  

a komentáře ze zahraničí, zejména z řad zástupců EU. Zatímco ČTK zařadila i vyjádření 

veřejnosti vystupující proti PiS, v ČT se takové komentáře nevyskytly (jak bylo zmíněno 

výše, ČT nepřinesla z protestů žádnou reportáž). Navíc se ani v jednom ze sledovaných 

médií neobjevily žádné komentáře veřejnosti podporující PiS. Hypotéza tak byla potvrzena 

jen z části.  

 

VO4: Sehrála roli přítomnost zahraničního zpravodaje a jakým tématům se věnoval? 

(Získala ČT jiný druh informací nebo informace navíc díky zpravodaji v Polsku, 

kterého ČTK nemá?)  
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V případě tématu reforma médií ve sledovaném období připravil zpravodaj v Polsku Josef 

Pazderka dvě původní reportáže. Jednou se v Událostech objevil živý vstup zpravodajů 

z Varšavy a Bruselu. V nich se však vyskytly do velké míry shodné informace jako v případě 

zpravodajství ČTK. Ostatní zprávy vysílané v Událostech ve sledovaném období byly 

většinou kratší informativní čtené zprávy, které nabídly základní přehled událostí, avšak 

žádné postřehy ani komentáře navíc.  

 
Přestože se ve zpravodajství ČT objevily jisté informace a postřehy navíc, ne všechny lze 

připisovat stálému zpravodaji na místě. Jak již bylo zmíněno, ČT v Událostech např. přinesla 

komentáře zaměstnanců veřejnoprávních médií, kterých se změny PiS dotkly. Pouze jeden 

z nich byl však získaný zpravodajem Josefem Pazderkou na místě, a to názor zástupce 

editora hlavní zpravodajské relace TVP Wiadomości. ČT sice zařadila další komentáře, které 

ČTK ne, nejednalo se ale o materiály získané díky zpravodaji na místě, nýbrž o záběry 

převzaté z jiných zdrojů v případě reportáže z výměn/agentur. Zpravodaj v Bruselu Bohumil 

Vostal získal k tématu osobně vyjádření Věry Jourové, to se ale příliš nelišilo od toho, které 

zveřejnila ve svém zpravodajství ČTK. Překvapivé bylo, že ČT nevysílala v Událostech 

žádnou reportáž z místa demonstrací, a tudíž ani nepřinesla (na rozdíl od ČTK) vyjádření 

veřejnosti vystupující proti vládě a jejím reformám.  

 
Nejdůležitější a základní informace se v obou médiích shodovaly. Agentura ale uvedla 

některé aspekty, které Česká televize v Událostech nevysílala.  

 

Vyhodnocení H4 

 
Celkově ve sledovaném období nebyla potvrzena hypotéza, že by ČT přinesla rozmanitější 

zpravodajství a postřehy navíc díky zpravodaji na místě.  

 

7.3 Reforma soudnictví ve zpravodajství ČTK a ČT 
 
Zkoumané období bylo stanoveno od 12. července 2017, kdy polský Sejm schválil jeden 

z kontroverzních justičních zákonů – zákon o soudcovské radě, přes schválený zákon  

o nejvyšším soudu a prohlášení prezidenta, že bude zákony možná vetovat až po 31. července 

2017, kdy Andrzej Duda skutečně tyto dva sporné zákony, které měly dále měnit soudnictví 
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v zemi, vetoval.  

 

7.3.1 Kvantitavní analýza 

 
VO1: V jaké míře (jak často) se ČTK a ČT věnovaly polským reformám?  

 
Ve sledovaném období vydala ČTK ve svém servisu celkem 72 zpráv týkajících se změn 

v soudnictví v Polsku. V Událostech České televize se objevilo o daném tématu 14 zpráv. 

 
ČTK o tématu reforma soudnictví informovala ze sledovaného období 20 dnů v 15 z nich, 

tedy v 75 procentech případů. V 5 dnech (25 procentech případů) se tématu nevěnovala. 

Zprávy o tématu se v Událostech ČT objevily v 10 ze sledovaných 20 dní, tedy  

v 50 procentech případů. V dalších 10 dnech (50 procentech případů) o tématu ČT 

neinformovala. 

 
Graf č. 9: Počet zpráv v ČTK a ČT na téma reforma soudnictví ve sledovaném období 

  

 
Z grafu lze vyčíst, že ČTK i ČT se tématu věnovaly průběžně zejména mezi  

19. a 26. červencem 2017. Agentura o tématu informovala oproti ČT v delším časovém 

rozmezí a ve více sledovaných dnech.  

 

Vyhodnocení H1 

 
V případě tématu reforma soudnictví se potvrdila hypotéza, že se ČTK a ČT věnovaly tématu 

ve velké míře. Agentura v průměru vydala ve sledovaném období necelé 4 zprávy za den  

a z celkových 20 dnů se tématem zabývala v 15 dnech, tedy v 75 procentech sledovaných 
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dní. Česká televize informovala o tématu reforma soudnictví v 10 hlavních zpravodajských 

relacích z celkových 20 dnů, tedy v 50 procentech případů.  

 

VO2: Jakou důležitost (priority) přikládaly redakce ČTK a ČT informování o polských 
reformách?  

 
Graf č. 10: Typy zpráv v ČTK na téma reforma soudnictví ve sledovaném období 

 

 
V případě tématu reforma soudnictví ve sledovaném období vyšlo v agenturním servisu 

celkem 72 zpráv, z čehož bylo 20 headlinů (5 s prioritou jedna a 15 s prioritou tři), 5 fleší, 

46 zpráv (z toho 20 zpráv s prioritou tři, 15 verzí zpráv s prioritou tři a 11 zpráv s prioritou 

čtyři). V servisu agentury se ve sledovaném období objevil i 1 profil s prioritou čtyři. 

Vyskytly se také dvě opravy. V prvním případě se jednalo o zprávu z 20. července 2017 

Tusk: vládní reforma soudů v Polsku ohrozí mezinárodní obraz země, kdy ČTK v původní 

vydané zprávě uvedla špatně jméno Kaczyński (napsala Kacziński). V druhém případě  

z 22. července 2017 se jednalo o opravu fleše Polský Sejm schválil zákon o reorganizaci 

nejvyššího soudu. V tomto případě agentura původně nesprávně uvedla v titulku a prvním 

odstavci „polský Sejm“ nikoliv „polský Senát“. V případě těchto zpráv byly v rámci analýzy 

započítány jen jejich opravené verze. Dále se v servisu agentury 24. července 2017 objevilo 

jedno upozornění, že se ČTK chystá do hodiny vydat profil událostí kolem zákonů o soudech 

s prioritou pět, které rovněž nebylo započítáno do vydaných zpráv, jelikož se jeho obsah 

netýkal konkrétních informací o změnách v soudnictví.  

 
Z celkových 72 zpráv jich většina – 69 procent vyšla s prioritou tři (50 zpráv). Druhý 

nejvyšší podíl – 17 procent tvořily zprávy s prioritou čtyři (12 zpráv). V servisu agentury se 

ve sledovaném období objevilo pět zpráv s prioritou jedna a pět zpráv s prioritou dva (shodně 

7 procent). 

5

15

5

46

0 1

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Headliny 1 Headliny 3 Fleše Zprávy Shrnutí Profily Celkem



 
 

99 

 
Graf č. 11: Typy zpráv v ČT na téma reforma soudnictví ve sledovaném období 

 

 
Ve sledovaném období na téma soudnictví se v Událostech ČT vyskytlo celkem 14 zpráv, 

z toho 2 headliny, 5 čtených zpráv, 4 reportáže z výměn/agentur a 3 krátké zprávy – 

upoutávky v závěru relací. V hlavní zpravodajské relaci se ve sledovaném období neobjevila 

žádná otvírací zpráva ani živý vstup či původní reportáž.  

 
Nejvyšší podíl tvořily zprávy s prioritou dva – 36 procent (5 zpráv), následovaly zprávy 

s prioritou čtyři (29 procent – 4 zprávy) a s prioritou tři (21 procent – 3 zprávy). Nejmenší 

podíl (14 procent) tvořily zprávy s prioritou jedna – 2 zprávy.  

 
Graf č. 12: Počet zpráv podle priorit v ČTK a ČT na téma reforma soudnictví ve 
sledovaném období 

 

 
Zprávy ČTK o tématu reforma soudnictví měly nižší priority (tři a čtyři) v 86 procentech 

případů, 14 procent zpráv vyšlo v agenturním servisu s prioritami jedna a dva. V případě ČT 

tvořily zprávy s vyššími prioritami (jedna a dva) stejný podíl jako zprávy s prioritami nižšími 

(tři a čtyři), po 50 procentech. 
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Vyhodnocení H2 

 
V případě zpravodajství ČTK se hypotéza nepotvrdila, v případě ČT ano. Celkově nebyla 

potvrzena hypotéza, že by zprávy na dané téma disponovaly vysokými prioritami v obou 

sledovaných médiích. 

 

7.3.2 Kvalitativní analýza  

 
Rozbor obsahu sledovaných zpráv v ČTK a ČT 

 
12. července 2017 informovala ČTK o tom, že Sejm schválil novelu zákona o soudcovské 

radě. Jak agentura zmínila, „polská soudní rada je ústavní orgán s kompetencemi v oblasti 

předpisů týkajících se soudů, jakož i při jmenování soudců, jejich kontrole a penzionování“. 

Zatímco dosud volili rozhodující část rady soudci (25 z jejích 15 členů, jednoho zástupce 

měl v radě prezident, čtyři poslanci a dva senátoři), nově měl tento orgán volit Sejm (více 

v kapitole 5.4.1.). ČTK uvedla, že „z titulu své funkce jsou členy rady předsedové nejvyššího 

soudu a vrchního správního soudu a také ministr spravedlnosti“. Podle agentury rada v roce 

2016 posuzovala téměř 1 500 kandidátů na soudce a prezidentovi navrhla jmenovat více než 

400 z nich. 

 
Opozice označila nový návrh zákona za další pokus PiS o ovládnutí justice. „Je to černý den 

pro Poláky, je to černý den pro Polsko,“ prohlásila opoziční poslankyně Katarzyna 

Lubnauerová (Moderní.pl). K plánovaným změnám se vyjádřil i mluvčí dosavadní soudní 

rady Waldemar Žurek: „Nechci použít výraz reforma, protože je to destrukce právního 

systému. Povede k naprosté politizaci soudů, k úplnému převzetí soudů politiky. Nebyli jsme 

v takové situaci od opětovného získání nezávislosti.“ Vládnoucí strana naopak vyjádřila 

názor, že se snaží, aby „panování soudcovské mafie“ vystřídala demokracie.  

 
Podle ČTK kritici tvrdili, že nový zákon odporuje ústavě. Ústavní soud ale vládnoucí strana 

již dříve „obsadila svými lidmi“ a tento soud došel k závěru, že je dosavadní soudní radu 

možné rozpustit. K novému návrhu zákona se kriticky vyjádřila Organizace pro bezpečnost 

a spolupráci v Evropě, která se připojila k výtkám ze strany Benátské komise nebo 

Evropského parlamentu. Polský ministr spravedlnosti kritiku odmítl. Zahraniční expertizy 

jsou podle něj plné chyb.  
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13. července 2017 informovala ČTK o tom, že PiS přišla s novým návrhem zákona  

o nejvyšším soudu. Ten opět vyvolal kritiku opozice i soudců. Podle nového návrhu měli 

být odvoláni všichni členové nejvyššího soudu, kterým by neudělil výjimku ministr 

spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Za ně by pak měl ministr vybrat zástupce. Ke změně mělo 

dojít hned den po případném podpisu zákona prezidentem.   

 
Jak uvedla agentura, nejvyšší soud měl v této době více než 80 soudců. Zároveň popsala jeho 

funkci: „Je nadřízeným orgánem pro civilní, trestní i vojenské soudy a může rušit či 

opravovat jejich verdikty.“  

 
„Znepokojuje nás velká moc ministra spravedlnosti nad soudci. Je to ohrožení systému, 

v němž žijeme,“ prohlásila předsedkyně nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová na 

tiskové konferenci. Bývaly polský prezident Lech Walesa označil v televizi TVN24 návrh 

PiS za „velmi nebezpečný a velmi hloupý“. 

 
ČTK zároveň doplnila, že PiS se snaží posílit vliv vlády a parlamentu na soudní instituce od 

svého vítězství v roce 2015. Připomněla, že již loni se straně podařilo „svými lidmi obsadit 

ústavní soud“. Snahy o získání kontroly nad soudy strana nezastírá. „V soudnictví 

nedosáhnete změny kvality bez změny lidí. A my jsme již ve volební kampani slibovali, že 

změníme soudnictví. Někomu se to líbí, jinému ne, ale občané s námi uzavřeli společnou 

dohodu, že radikálním způsobem změníme soudnictví,“ sdělil novinářům náměstek ministra 

spravedlnosti Patryk Jaki. 

 

13. července se zároveň ve zpravodajství ČTK objevilo, že novelu zákona o soudcovské radě 

kritizovala Rada Evropy, která tak navázala na výtky dalších evropských institucí a politiků. 

 

14. července 2017 se o tématu neobjevila žádná zpráva v ČTK ani ČT.  

 

15. července 2017 pak o tématu poprvé informovala ČT v Událostech. Ta uvedla, že „polský 

parlament schválil kontroverzní zákon, který dává poslancům a ministru spravedlnosti 

pravomoc jmenovat soudce nejvyššího soudu bez konzultace s právními experty“. V tomto 

případě měla ČT na mysli nejspíše zákon o soudcovské radě, který byl podle informací ČTK 
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(viz výše) schválen Sejmem 12. července 2017. Formulace ČT byla v tomto případě velmi 

nepřesná. Zákon měl totiž změnit volbu členů rady (Sejmem), která následně volí a odvolává 

soudce.  

 

Podle informací ČTK i ČT 16. července 2017 protestovaly tisíce Poláků před parlamentem 

ve Varšavě. Podle ČT Poláci protestovali proti kontroverznímu návrhu o nejvyšším soudu. 

Zopakována byla informace, že „poslanci a ministr spravedlnosti mají jeho členy vybírat 

bez konzultace s právními experty“. Opět jako předchozí den byla tato formulace velmi 

nepřesná. ČTK uvedla ve svém zpravodajství více podrobností a upřesnění. Polákům se 

podle ČTK nelíbily jak změny, které Sejm schválil 12. července (zákon o soudcovské radě), 

tak nový návrh PiS (zákon o nejvyšším soudu). Zákon o nejvyšším soudu konzervativní 

vláda předložila právě tento den. Návrh by umožnil výměnu všech soudců nejvyššího soudu, 

až na výjimky vybrané ministrem spravedlnosti.  

 
„Místo Putina máme liliputa,“ řekl na demonstraci bývalý disident a šéfredaktor listu Gazeta 

Wyborcza Adam Michnik. „Pryč s kačerem-diktátorem,“ volal pak dav v narážce na 

předsedu PiS Kaczyńského, který je označován ze faktického vládce země. ČTK uvedla, že 

podle varšavské radnice ovládané opozicí byl počet demonstrantů odhadnutý na 10 tisíc, 

podle policie podřízené vládě pak na 4,5 tisíce demonstrantů.  

 

17. července 2017 se žádné zprávy vztahující se k tématu ve zpravodajství ČTK ani ČT 

neobjevily.  

 

18. července 2017 vydala k tématu zprávy pouze ČTK. První z nich se týkala toho, že se 

Evropská komise bude následující den zabývat situací v Polsku. PiS totiž přišla s návrhem 

zákona, který by v podstatě podřídil nejvyšší soud ministerstvu spravedlnosti. Komise si 

měla vyslechnout informace svého místopředsedy F. Timmermanse o novém vývoji 

v Polsku. ČTK připomněla, že už teď vede EK s Varšavou dialog ohledně stavu právního 

stavu v zemi kvůli postupu vlády vůči ústavnímu soudu. Postup EK však zatím chování 

polské vlády neovlivnil. „Zdroje z komise nyní připouštějí, že Timmermansovy kroky, 

kterými chtěl polskou stranu především vybídnout k přehodnocení situace, neměly efekt, 

v jaký nejspíš doufal.“ Jak zmínila agentura, procedura mohla teoreticky vést (pokud by to 



 
 

103 

jednomyslně schválily členské země EU) k odebrání hlasovacích práv Polsku v Radě EU. 

Maďarský premiér Orbán už ale uvedl, že by takový krok nepodpořil. Komisaři by podle 

ČTK mohli diskutovat o možnosti, jestli podobnou proceduru nespustit i v souvislosti 

s posledními návrhy nebo nerozšířit už existující řízení. Komise měla rozhodnout o dalších 

krocích na základě debaty a vývoje přímo v Polsku. „Vývoj v Polsku sledujeme s velkým 

znepokojením. Ale zatím to nejsou platné zákony, jsou to jen návrhy a legislativní proces 

pokračuje,“ prohlásil mluvčí EK Margaritis Schinas. Uvedl, že hodnocení bude třeba dělat 

až podle konečné podoby platných právních textů. Podle agentury Reuters polský parlament 

o změnách diskutoval „v napjaté atmosféře a za silné policejní ochrany“. ČTK také uvedla, 

že polskému prezidentovi tento den zaslal dopis ohledně znepokojení většiny politických 

frakcí předseda europarlamentu Antonio Tajani.  

 
V servisu agentury následovala zpráva, že polský prezident překvapivě pohrozil vládnoucí 

straně vetem projednávaného zákona o nejvyšším soudu. „Nepodepíšu zákon o nejvyšším 

soudu, dokud nebude přijata mnou předložená změna zákona o soudní radě,“ řekl prezident. 

Opozice vyjádřila názor, že PiS bude prezidentovy výhrady ignorovat. Zároveň předložila 

návrh na zamítnutí zákona v prvním čtení, což se ale nepodařilo. Vládní většina následně 

prosadila posun projednávání návrhu do druhého čtení. „Je to návrh, který vrací vyměřování 

spravedlnosti občanům, a to je program PiS,“ prohlásila premiérka Szydlová. V současnosti 

podle ní totiž justice stojí na straně korporací, nikoliv obyčejných lidí. V reakci na schválení 

návrhu v prvním čtení se sešel před prezidentským palácem dav demonstrantů, který 

protestoval proti soudní reformě a dožadoval se prezidentova veta obou navržených zákonů. 

„Svobodní lidé, svobodné soudy,“ skandoval dav podle informací převzatých z webu listu 

Dziennik. Mnoho lidí přišlo na protest se svíčkami, polskými a unijními vlajkami. List 

zároveň uvedl, že se podobné protesty odehrávají i v dalších polských městech.  

 
ČTK zopakovala, že polský parlament již schválil zákon o soudcovské radě. To podle kritiků 

narušilo ústavní dělbu moci. ČTK také uvedla, že PiS již před časem ovládla ústavní soud, 

čímž se dostala do konfliktu s EK, a kontroluje rovněž prokuraturu (podrobnější informace 

jsou uvedeny v kapitole 5.4.1.).  

 

Následující den 19. července 2017, kdy proběhlo samotné jednání EK, přinesla ČT 

v Událostech velmi podobné základní informace jako ČTK předchozí den. V Událostech se 
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ale neobjevily informace o tom, že předseda europarlamentu poslal polskému prezidentovi 

dopis. ČT na rozdíl od ČTK přinesla méně podrobností, např. o demonstracích či 

jednotlivých zákonech týkajících se změn v soudnictví.  

 
ČT přinesla záběry z demonstrací s komentářem opoziční aktivistky: „To není jen 

zneužívání moci, to je přímá cesta k diktátu jedné strany.“ ČT na rozdíl od ČTK nevysvětlila, 

že se protestovalo proti dvěma zákonům: zákonu o soudní radě (týkající se změn systému 

volby jednotlivých členů rady) a zákonu o nejvyšším soudu (týkající se odvolávání soudců). 

Zároveň v ČT chyběla informace, že výjimky vybrané ministerstvem spravedlnosti by 

mohly ve funkci zůstat. ČT přinesla komentáře poslanců přímo ze Sejmu. Opoziční poslanec 

a bývalý ministr spravedlnosti Borys Budka (PO) situaci komentoval následovně: „Když žil 

ještě Lech Kaczyński, nedovolili jste si na soudy vztáhnout ruce.“ Nechyběla ani reakce 

bratra zemřelého Lecha Kaczyńského – Jaroslawa, předsedy PiS: „Vím, že se bojíte pravdy, 

neberte si do své zrádné huby jméno mého bratra!“ ČTK tento výrok uvedla celý, a to: „Vím, 

že se bojíte pravdy, neberte si do své zrádcovské huby jméno mého bratra, svaté paměti! 

Ničili jste ho, zavraždili! Jste ničemové.“ ČTK vydala ohledně této slovní přestřelky celou 

zprávu. Napsala, že polští poslanci po zmíněném incidentu v noci přerušili projednávání 

kontroverzního zákona o nejvyšším soudu. Agentura připomněla důvod smrti Lecha 

Kaczyńského (zahynul při leteckém neštěstí, PiS ale viní z katastrofy spiknutí ruské  

a tehdejší polské liberální vlády). Podle agentury vyvolala slova předsedy PiS „příval nevole 

v řadách opozice, domáhající se omluvy a postihu šéfa vládní strany Právo a spravedlnost 

(PiS)“. ČTK doplnila, že jednání sněmovny mělo pokračovat následující dopoledne.  

 
ČT také upřesnila, co Duda přesně vládnoucí straně navrhnul, aby vzala v potaz při 

hlasování, jinak by údajně nově schvalovaný návrh zákona mohl vetovat. Navrhl 

kompromis, že by kandidáti na členy soudcovské rady potřebovali ke schválení Sejmem ne 

prostou většinu, ale 3/5 hlasů všech poslanců (tuto informaci uvedla ČTK později). V tomto 

případě ČT opět neupřesnila, že by se tato změna měla týkat zákona o soudcovské radě, což 

mohlo být matoucí. Jak uvedla ČT v Událostech, „jde o hodně, nejvyšší soud potvrzuje  

i výsledky voleb“. Doplnila, že vláda upevňuje svou moc i nad ústavním soudem nebo médii, 

což uvedla později i agentura.  

 
ČT také přinesla informaci, že EK je blízko spuštění článku 7 (který by mohl vést k omezení 

hlasovacích práv Varšavy v unii). Komise se podle podrobnějších informací ČTK zabývala 
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především navrženými a přijatými zákony z poslední doby, například o reformě soudcovské 

rady, o nejvyšším soudu a o organizaci soudnictví. „Každý z těchto plánů zvlášť by v případě 

přijetí výrazně podkopal nezávislost polského soudnictví,“ řekl místopředseda EK 

Timmermans. Ten Varšavu vyzval, aby reformu zastavila a vrátila se k dialogu. Podle 

Timmermanse poslední reformy nemusejí být v souladu s polskou ústavou či evropským 

právem. „Vláda práva je jednou ze základních hodnot, které naši unii definují. Není to 

důležité jen pro Poláky. Co se děje v Polsku, ovlivňuje unii jako celek,“ řekl.  

 
Podle ČTK i ČT místopředseda EK varoval, že pokud by polská vláda kontroverzní soudní 

reformu prosadila, polští soudci by se stali pouhými figurkami politiků. „Na základě těchto 

reforem budou soudci sloužit k potěšení politických vůdců. Budou na nich závislí od svého 

jmenování až do důchodu.“ ČTK přinesla v tento den hned několik výroků místopředsedy 

komise. Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński označil postup EK za politický akt a řekl, že by 

se EU neměla do celé věci vměšovat. „Záležitost, kterou se nyní zabýváme (reforma 

soudního systému), spadá výlučně do pravomoci naší země, (ze strany EU) tedy dochází ke 

zneužití pravomoci,“ řekl Kaczyński.  

 
ČTK zároveň uvedla, že polští zákonodárci po bouřlivé debatě odhlasovali, že kontroverzní 

návrh zákona po druhém čtení postoupí zvláštní parlamentní komisi. Ta se následně návrhem 

o reorganizaci nejvyššího soudu zabývala (bylo k němu vzneseno 1 300 připomínek).  

 
K tématu se ČT podařilo získat komentář předsedy Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského. 

„To je skutečně totální útok na soudní moc a její nezávislost,“ uvedl. PiS měla podle ČTK  

i ČT čas do následujícího týdne, aby začala jednat. Podle ČT by jinak EK zahájila další 

řízení, která by Polsko mohlo poslat k Evropskému soudu v Lucembursku. EK prý zároveň 

vyzvala, aby v Polsku přestali být zastrašováni novináři a měli právo klást kritické otázky. 

Tyto informace agentura neuvedla.  

 
ČTK tento den přinesla pohled eurokomisařky pro spravedlnost Věry Jourové. Ta hrozila 

Polsku kvůli kontroverznímu zákonu o nejvyšším soudu odebráním dotací z evropských 

fondů. Podle informací ČTK převzatých z německého listu Neue Osnabrücker Zeitung 

uvedla: „Musíme hovořit o dodržování základních práv a zásad právního státu jako  

o podmínce, aby člen Evropské unie dostával peníze evropských daňových poplatníků. Mělo 

by být v zájmu všech členských zemí dodržovat pravidla, to je principem sjednocené EU.“ 
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ČTK v souvislosti s tím zmínila, že „Polsko je zdaleka největším příjemcem evropských 

dotací“.  

 
Podle agentury EK diskutuje o stavu právního stavu v Polsku už od konce roku 2015. V roce 

2016 pak komise došla v souvislosti s děním kolem polského ústavního soudu k závěru, že 

vláda práva je v Polsku systematicky ohrožována a dala mu dvě doporučení, jak situaci 

napravit.  

 

20. července 2017 uvedla ČT v Událostech k tématu jen strohé informace. Kontroverzní 

reforma polské justice prošla dolní komorou parlamentu. ČT uvedla, že soudci nejvyššího 

soudu podle ní mají být jmenováni poslanci (tato formulace byla velmi matoucí, jak bylo 

zmíněno výše, soudce nejvyššího soudu jmenuje rada, jejíž členy (rozhodující část) má podle 

nového návrhu zákona nově určit Sejm). Zákon měl následně zamířit do Senátu. ČT 

zopakovala, že normu kritizovala opozice, demonstranti i EU a že prezident pohrozil jejím 

vetem.  

 
ČTK přinesla v tento den stejné základní informace jako ČT. Upřesnila, že se jednalo  

o kontroverzní zákon o reorganizaci nejvyššího soudu. Následně ČTK připomněla, že novelu 

zákona o radě Sejm schválil 12. července 2017. Podle ní by členové rady 30 dnů po jejím 

vstoupení v platnost měli z tohoto orgánu odejít. Zde ČTK zopakovala informaci ČT 

z předchozího dne, že podle Dudova návrhu by měli být nástupci schvalováni 

šedesátiprocentní většinou v Sejmu. Tím by se podle prezidenta oslabila kontrola vlády nad 

jmenováním rady, protože PiS takovou většinou nedisponuje. Kritici ale tvrdili, že by vliv 

vládní strany byl i tak příliš velký (viz informace výše, že v případě druhého hlasování stačí 

ke schválení kandidátů většina hlasů).  

 
ČTK dále informovala, že PiS chce schváleným zákonem o nejvyšším soudu poslat do penze 

soudce nejvyššího soudu, což uvedla dříve i ČT. ČTK navázala na předchozí informaci ve 

svém zpravodajství ohledně postoupení návrhu komisi. Podle informací převzatých 

z agentury DPA příslušná parlamentní komise přistoupila na určité změny, ale „prakticky 

všechny návrhy úprav ze strany opozice smetla ze stolu“.  

 
ČTK doplnila, že reformu kritizoval předseda Evropské rady a bývalý polský premiér 

Donald Tusk. Podle Tuska „postup vládní strany dál ruinuje polskou demokracii a zemi 
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vrací v politické smyslu – v čase a prostoru: zpět a na východ“. Okolo Tuskových vyjádření 

po schválení zákona v Sejmu vydala ČTK celou zprávu. Předseda Evropské rady požádal  

o schůzku polského prezidenta Dudu, protože s ním chtěl diskutovat o polské krizi a jejích 

důsledcích pro mezinárodní postavení země. Postup polské vlády podle něj „zruinuje už tak 

poškozený obraz polské demokracie. Je proto třeba najít řešení, které bude přijatelné pro 

Poláky, pro parlamentní většinu i opozici, pro prezidenta i pro Evropskou unii“.  

 
Ve zpravodajství agentury se objevily i komentáře maďarské či české strany. Maďarsko se 

v celé věci dlouhodobě stavělo za Polsko. Jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó podle 

informací převzatých ČTK z agentury MTI vyzval EU, aby se „nevměšovala do vnitřních 

záležitostí Polska“. Jeho český protějšek uvedl, že „visegrádská skupina (ČR, Slovensko, 

Maďarsko, Polsko) se nesmí stát nástrojem proti Evropě a ČR přikládá v rámci tohoto 

seskupení úlohu prostředníka“. Objevil se i komentář polské premiérky Beaty Szydlové, 

která v televizním projevu k národu vzkázala: „Nenecháme se zastrašit polskými  

a zahraničními obránci zájmů elit.“ Podle polské vlády nebyla justice od pádu komunismu 

v roce 1989 reformována, je zkorumpovaná a neslouží občanům. Strana tvrdí, že si nechce 

soudní systém podřídit a jako příklad dává např. Německo či Španělsko, kde prý mají 

ministerstvo spravedlnosti nebo vláda vliv na jmenování soudců. Polská opozice tyto 

argumenty odmítá.  

 
ČTK využila i informace listu Gazeta Wyborcza a uvedla přesný počet poslanců, kteří se 

vyjádřili pro a proti přijetí nového zákona. Stejně jako ČT agentura doplnila, že zákon ještě 

musí schválit Senát a prezident. ČTK také informovala o pokračujících protestech v ulicích. 

„Svobodné Polsko, evropské Polsko,“ skandovali lidé ve Varšavě. Zajímavé je, že ČTK 

uvedla informaci, že zatímco podle opoziční radnice na demonstraci přišlo více než 50 tisíc 

lidí, podle policie podřízené vládě jich dorazilo 14 tisíc. Demonstrace se podle informací 

převzatých agenturou z televize TVN24 konaly i v dalších polských městech. ČTK zároveň 

uvedla, že další týden by měla vzhledem k poslednímu vývoji v Polsku vydat EK už třetí 

doporučení.  

 

21. července 2017 informovaly ČTK i ČT o projednávání zákona o nejvyšším soudu 

v Senátu po jeho schválení dolní komorou parlamentu. ČTK uvedla, že „agentury AFP  

a Reuters poukazují na nezvyklou rychlost, s jakou byl zákon o nejvyšším soudu v Sejmu 
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schválen: pouhých devět dní od předložení návrhu, a navíc v době, kdy jsou mnozí Poláci na 

prázdninách“.  

 
V ČT se objevil komentář opozičního senátora Jana Rulewského: „Myslíme si, že se Polsko 

pomalu ale jistě mění ve vězení.“ ČT zmínila, že i přes bouřlivou debatu na půdě parlamentu 

kvůli vládní většině schválení zákona nic nebrání a může ho zastavit jedině prezident.  

 
Protesty v Polsku podle informací ČTK i ČT pokračovaly. „Nedělám si žádné naděje, že 

prezident bude zákon vetovat, ale musíme držet při sobě,“ řekla podle ČTK agentuře AFP 

protestující Agnieszka Wolframová. Podle ČTK byli v ulicích v menším počtu i příznivci 

reformy. ČT v hlavní zpravodajské relaci uvedla, že zatímco opozice mluví o konci 

demokracie, kabinet zase v demonstrantech vidí pučisty. Stejně jako předchozí den ČTK 

uvedla i ČT informaci o odhadovaném počtu demonstrantů ve Varšavě policií a radnicí na 

demonstraci konané předchozí den.  

 
Podle informací ČTK i ČT z 21. července 2017 měla PiS i přes kontroverzní reformy stále 

podporu velké části společnosti. Podle průzkumu, který podle ČTK provedl pro list 

Rzeczpospolita institut IBRiS, věří PiS 37 procent Poláků, zatímco opoziční PO jen  

21 procent z nich.  

 
Podle ČT označila vládnoucí strana současné tribunály jako pomalé, zkorumpované  

a neefektivní. „Agrese a frustrace polské elity proces nápravy nezastaví,“ prohlásila polská 

premiérka Szydlová. ČTK uvedla nepřímou citací podobné informace. Zároveň doplnila, že 

„agentura AFP v tomto kontextu uvádí, že 28 let po pádu komunismu je průměrnému soudci 

něco mezi třicítkou a čtyřicítkou“.  

 
Podle informací ČTK i ČT vyjádřily znepokojení ohledně bezprecedentního útoku na 

nezávislost polského soudnictví špičky české justice. ČT se podařilo získat vyjádření 

předsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala: „Soudnictví je základem demokratického 

státu a dělba moci je to, co vytváří právní stát. Jakmile toto zrušíme, tak nastupuje 

diktatura,“ uvedl. ČTK doplnila, že znepokojení vyjádřila i předsedkyně slovenského 

nejvyššího soudu. Předsedkyně slovenského ústavního soudu se pak k situaci podle 

informací převzatých ČTK z Denníku N nechtěla vyjadřovat.  

 
ČT přišla s informací, že předsedkyně polského nejvyššího soudu vyzvala prezidenta, aby 
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zasáhl. ČTK doplnila, že podle listu Gazeta Wyborcza se měl prezident s předsedkyní 

nejvyššího soudu Malgorzatou Gersdorfovou setkat 24. července 2017. Tuto informaci 

doplnila ČT ve svém zpravodajství následující den.  

 

22. července 2017 informovaly ČTK i ČT o tom, že polský Senát schválil i přes trvající 

protesty kontroverzní zákon o nejvyšším soudu. Bylo otázkou, zda ho podepíše prezident, 

který dříve pohrozil jeho vetem. Polský prezident měl podle ČTK 21 dní na to, aby zákon 

podepsal. ČT tuto informaci uvedla později. Agentura připomněla, že Duda, který byl 

v minulosti členem PiS, dosud jiné kontroverzní zákony navržené vládnoucí stranou 

podepisoval. Podle svého mluvčího Krzysztofa Lapińského objevil prezident v zákonu 

nepřesnosti ohledně výběru předsedy nejvyššího soudu, čehož si prý zákonodárci nevšimli. 

„Na jednom místě se uvádí, že předseda se vybírá z pěti kandidátů, jinde se ovšem píše  

o třech kandidátech.“ I to bude hrát podle prezidentova mluvčího roli v tom, jestli Duda 

zákon podepíše, nebo ho bude vetovat. Tyto informace převzala ČTK z webu televize 

TVN24.  

 
Podle informací ČT trvala diskuze v Senátu 18 hodin a o výsledku bylo rozhodnuto ve  

2 hodiny ráno. V tomto případě uvedla ČT i počet poslanců, kteří hlasovali pro a proti  

(55 senátorů pro, 2 se zdrželi a 23 bylo proti). Opozice se o protest pokusila s transparenty 

už během hlasování. Po porážce se podle informací ČTK i ČT přidala k demonstrantům. 

„Půjdete do vězení, půjdete do vězení,“ skandoval dav odpůrců zákona schváleného horní 

komorou parlamentu. ČTK doplnila, že demonstranti dočasně zablokovali výjezd ze Senátu, 

aby zákonodárci nemohli odjet.  

 
ČT odvysílala i názory dvou senátorů. Vicemaršálek Senátu Bogdan Borusewicz (PO) 

prohlásil: „Tyto zákony nejsou dobré, tyto zákony jsou škodlivé. Potřebujeme zvrátit 

situaci.“ Naopak maršálek Senátu Stanislaw Karczewski (PiS) řekl: „Myslím, že jakmile 

trochu poleví emoce, dokážeme Poláky přesvědčit, že ty změny jsou dobré.“  

 
ČTK i ČT připomněly, že nový zákon by při schválení umožnil ministrovi spravedlnosti 

odvolat soudce nejvyššího soudu a obsadit jejich místa. Instituce přitom potvrzuje i platnost 

parlamentních a prezidentských voleb. Podle ČTK kritici změn upozornili na to, že pokud 

by volby neskončily ve prospěch PiS, mohl by je stranou obsazený nejvyšší soud prohlásit 

za neplatné.  
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ČTK uvedla, že podle průzkumu pro televizi TVN 55 procent dotázaných chce, aby 

prezident Duda změny v justici vetoval. 29 procent naopak žádá, aby je schválil. Zároveň 

ale agentura prezentovala připomínku agentury Reuters, a to, že „i přes velké protesty 

z posledních dnů se tato katolicky a vlastenecky zaměřená strana (PiS) mezi Poláky těší velké 

oblibě. Polské ekonomice se vede dobře a nezaměstnanost je rekordně nízká“.  

 
Jak zmínila ČTK i ČT, protesty po celé zemi neutichly. Podle ČT se jich v Gdaňsku účastnil 

i bývalý vůdce hnutí Solidarita Lech Walesa. Tuto informaci přinesla ČTK později.  

 
Podle ČTK i ČT se na stranu Varšavy, jak už bylo zmíněno výše, jasně postavilo Maďarsko. 

„Je to nefér, nespravedlivé, bez zásad. Typická ukázka dvojího metru. To je přesně to, co 

dnes Brusel dělá s Poláky,“ zazněl komentář maďarského premiéra Orbána v Událostech. 

ČTK vydala ohledně maďarské podpory Polsku celou zprávu. Doplnila, že Orbán je velkým 

spojencem Kaczyńského. „Oba politici vystupují jako bojovníci proti přílišnému vměšování 

EU do záležitostí jejich zemí,“ uvedla agentura.   

 
Podle ČT vyjádřil pochyby ohledně demokratičnosti reformy i velký spojenec Polska – USA. 

Washington ale prý neuvedl, zda po prezidentovi žádá veto zákona.  

 

23. července 2017 informovaly ČTK i ČT o tom, že v Polsku pokračují masové protesty 

proti soudní reformě, kterou prosadila PiS. Podle ČTK se tak děje již osmý den.  

 
ČT uvedla, že se v minulých dnech demonstrace rozšířily do více než stovky měst po celé 

zemi. ČTK zase zmínila, že se kromě polských měst demonstrovalo i v zahraničí, např. 

v Bruselu, Berlíně nebo Londýně. „Všichni jsme teď v nebezpečí. Každý občan je nyní 

v nebezpečí. Teď přebírají soudy, potom převezmou média a nakonec převezmou všechno. 

Ale stále máme ulice. To je naše síla,“ uvedl podle ČTK jeden z demonstrantů protestujících 

před domem předsedy PiS Kaczyńského. ČTK převzala informaci od agentury AFP, a to že 

mezi demonstrujícími bylo množství mladých lidí.  

 
ČT uvedla, že by se měl prezident sejít se zástupci nejvyššího soudu. ČTK přinesla 

konkrétnější informaci, a to, že se měl Duda sejít s předsedkyní nejvyššího soudu 

Malgorzatou Gersdorfovou a s předsedou soudcovské rady Dariuszem Zawistowským, 

jejichž institucí by se chystané vládní reformy dotkly. Podle informací prezidentské 
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kanceláře si Duda chtěl vyslechnout jejich argumenty proti zákonům schválených 

parlamentem.  

 

24. července 2017 připomněla ČTK, že se měl prezident sejít s předsedkyní nejvyššího 

soudu a předsedou soudcovské rady kvůli kontroverzním návrhům zákonů. Těm ke 

schválení podle ČTK chybí právě už jen podpis prezidenta.  

 
Vzhledem ke komplikovanosti a nepřehlednosti jednotlivých změn vydala ČTK  

24. července profil, kde se snažila popsat hlavní události kolem schvalování zákona  

o nejvyšším soudu a soudcovské radě.  

 
Tento den ČTK i ČT informovaly, že se polský prezident rozhodl vetovat dva ze tří zákonů 

navržených PiS a schválených oběma komorami parlamentu. Podle ČTK to prezident 

oznámil ještě před avizovanou schůzkou s předsedkyní nejvyššího soudu. Je zajímavé uvést, 

že do této doby ČTK i ČT informovaly jen o dvou zákonech, o to o zákonu o nejvyšším 

soudu a soudcovské radě. Při zmínce o třetím zákonu čtenář/posluchač nevěděl, jaký zákon 

se polský prezident rozhodl podepsat.  

 
„Rozhodl jsem se, že se obrátím na Sejm, což znamená, že budu vetovat zákon o nejvyšším 

soudu i zákon o národní soudcovské radě,“ prohlásil Duda podle ČT v přímém televizním 

přenosu, což vyvolalo před prezidentským palácem radost demonstrantů. Podle ČT prezident 

parlamentu vyčetl, že s ním zákon nikdo nekonzultoval. „Nejde se zavděčit všem, ale zákony 

nemohou vyvolávat takové kontroverze,“ uvedl. Duda podle ČTK také řekl: „V programu 

PiS nebylo zmínky o kontrole nad nejvyšším soudem, ani o tom, že generální prokurátor 

bude rozhodovat o tom, kdo bude soudcem, a kdo ne.“ ČTK v této souvislosti připomněla, 

že generálním prokurátorem v Polsku je ministr spravedlnosti. Oba zákony bylo podle 

prezidenta nutné upravit, což by se podle jeho slov mělo podařit do dvou měsíců. Sám slíbil 

představit vlastní návrh reformy justice.  

 
„Podle mého názoru to prezident udělal správně,“ objevil se komentář jednoho 

z protestujících v Událostech. Podle informací ČT vládu zamítnutí hlavou státu zaskočilo  

a odmítla ho komentovat.  

 
Podle ČTK se prezident zároveň po svém rozhodnutí sešel s premiérkou a předsedy obou 
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komor parlamentu. Jednání se konalo za zavřenými dveřmi a po jeho skončení nebylo 

novinářům nic sděleno. Premiérka se k tématu vyjádřila až večer v televizi, kde uvedla, že 

krok prezidenta nezbytné reformy státu zpomalí a zopakovala, že vláda „neustoupí tlaku 

ulice a zahraničí“.  

 
Podle informací ČTK se ještě objevily spekulace, že se představitelé PiS budou snažit 

prezidentovo rozhodnutí zvrátit. Dudův mluvčí Krzysztof Lapiński ale podle ČTK v televizi 

TVN24 uvedl, že prezident si za svým rozhodnutím, které „vychází z hluboké analýzy faktů 

a z konzultací“, stojí.  

 
ČT uvedla, že jeden z trojice kontroverzních návrhů prezident nezablokoval. Ministr 

spravedlnosti tak dostal právo vybírat a propouštět předsedy soudů nižších instancí, nikoliv 

ale soudu nejvyššího. V tomto případě ČT na rozdíl od agentury uvedla základní informaci 

o třetím zákonu (zákon o obecných soudech, což ale ČT neuvedla ani nerozvedla).  

 
„Chceme vetovat všechny tři zákony. Za to bojujeme. Aby byly všechny soudy svobodné, 

nezávislé na politicích,“ komentovala situaci demonstrující Anna Sewerynová.  

 
Podle informací ČTK i ČT Brusel vývoj v Polsku sleduje a 26. července se měl k situaci 

vrátit. ČTK uvedla, že mluvčí EK Schinas nechtěl odhadovat, jaký bude mít prezidentovo 

veto dopad na další postup komise.  

 

25. července 2017 ČTK přinesla podobnou informaci jako ČT předchozí den. Prezident 

Duda podepsal jeden ze tří zákonů reformujících polskou justici. ČTK upřesnila informace 

ČT, a to že se jedná o zákon měnící fungování obecných soudů. Ten dává ministru 

spravedlnosti, jak už bylo zmíněno v ČT, právo jmenovat a odvolávat předsedy  

a místopředsedy soudů. ČTK doplnila informaci, že u předsedů soudů se tak může stát po 

konzultaci se soudcovskou radou.  

 
ČTK zároveň uvedla, že „PiS by se mohla pokusit prezidentovo veto přehlasovat 

kvalifikovanou třípětinovou většinou, přičemž na dané schůzi musí být přítomna 

nadpoloviční většina zákonodárců“. Vládnoucí strana třípětinovou většinou v Sejmu 

nedisponuje. Zazněly prý ale obavy, že by se strana mohla pokusit zaskočit část opozice 

svoláním mimořádné schůze Sejmu na poslední chvíli a využít tak nepřítomnosti části 
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opozičních poslanců. To podle informací ČTK zástupci PiS popřeli. „Vážení, do 13. září se 

žádné zasedání neplánuje,“ řekl maršálek Sejmu Marek Kuchciński. Stejnou informaci 

potvrdil i předseda poslaneckého klubu PiS Ryszard Terlecki.  

 
ČTK se ve svém zpravodajství zároveň vrátila ke schůzce prezidenta s premiérkou  

a předsedy obou komor parlamentu. Ti se ho podle informací z časopisu Newsweek snažili 

přemluvit, aby změnil své rozhodnutí dva výše zmiňované zákony vetovat. „Jarek 

(Kaczyński) ti dává hodinu na změnu rozhodnutí,“ řekl prezidentovi podle časopisu 

Kuchciński. Duda ale své rozhodnutí nezměnil a povstala otázka, jestli tím začala mezi 

prezidentem a PiS válka. Situaci okomentoval Terlecki, který sice vyjádřil nad 

prezidentovým rozhodnutím lítost, uvedl ale, že „žádná válka nevypukla“.  

 
Podle ČTK se na lepší formě spolupráce začala domlouvat opozice. Prezidentovo veto uvítal 

mezi jinými předseda strany Moderní.pl, označil ho za „opravdu dobré rozhodnutí“. 

Zároveň ale dodal, že „na podzim nás možná čekají další bitvy“.  

 

26. července 2017 informovaly ČTK i ČT o tom, že EK dala Polsku měsíc na úpravu 

kontroverzní reformy justice, jinak proti němu podnikne další kroky. Brusel sice uvítal, že 

Duda vetoval dva ze tří kontroverzních zákonů, přesto ale podle komise ohrožení právního 

státu v Polsku trvá. Brusel tak podle ČTK vydal tento den již třetí doporučení ke zlepšení 

situace. ČTK zároveň uvedla, že polské úřady stále nereagovaly na obavy komise, které 

vyjádřila v prvních dvou doporučeních týkajících se ústavního soudu. „Varšava naopak 

podnikla další kroky, které ještě zhoršují obavy o nezávislost justice v zemi a výrazně zvyšují 

systémové ohrožení právního státu v Polsku.“  

 
„Naše doporučení polským úřadům jsou jasná. Je čas obnovit nezávislost ústavního soudu 

a buď stáhnout zákony reformující soudnictví, nebo je uvést v soulad s polskou ústavou  

a s evropskými standardy nezávislosti justice,“ prohlásil podle ČTK Timmermans. „Komise 

po polských úřadech žádá, aby nepodnikaly žádná opatření směřující k odvolání nebo 

přinucení k odchodu soudců nejvyššího soudu. Pokud bude takové opatření podniknuto, 

komise je připravena okamžitě spustit proceduru podle článku sedm,“ doplnil Timmermans. 

 
Podle ČTK spočívala hlavní obava komise v diskriminaci pohlaví vzhledem k zavedení 

různých věkových limitů pro odchod do důchodu u soudkyň (60 let) a soudců (65 let). 
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Komise byla znepokojena i tím, že ministr spravedlnosti by měl možnost rozhodovat  

o prodloužení mandátu soudců, kteří dosáhli důchodového věku, a právo odvolávat  

a jmenovat předsedy soudů. To by podle komise ohrozilo nezávislost polských soudů. Tyto 

informace uvedla komise podle ČTK ve svém stanovisku. „Nezávislé soudnictví je 

nezbytnou podmínkou členství v naší unii. EU proto nemůže akceptovat systém, který 

umožňuje svévolně propouštět soudce,“ prohlásil předseda EK Jean-Claude Juncker.  

 
Podle ČTK i ČT PiS kritiku a ultimátum EK odmítla, reforma soudnictví je podle strany 

v kompetenci jednotlivých členských států. „Polsko nebude tolerovat žádné vydírání  

a nátlak od evropských úředníků kvůli navrhovaným změnám,“ objevil se komentář 

mluvčího polské vlády Rafala Bochenka v Událostech. Velmi podobné vyjádření ve objevilo 

i ve zpravodajství ČTK. „Všechny zákony připravené polským parlamentem se shodují 

s polskou ústavou a zásadami demokracie. Je nám líto, že Timmermans, který nezná návrhy 

zákonů a polské právní předpisy, vznáší kritiku, která Polsku křivdí,“ doplnila ČTK 

vyjádření mluvčího vlády. Europoslanec za PiS Ryszard Legutko pak uvedl, že  

„v Timmermansových slovech zní nepředstavitelný brežněvismus“. ČTK doplnila, že zjevně 

narážel na takzvanou Brežněvovu doktrínu, která umožnila Sovětům zasahovat do záležitostí 

tzv. spřátelených zemí.  

 
Naopak zástupce opozice Ryszard Petru varoval podle ČTK před eskalací sporu, který by 

podle něj mohl vést až k odchodu Polska z EU. „Nad Polskem se zjevně stahují temná 

mračna. Jsme ve vážné situaci,“ prohlásil. 

 
Podle ČTK i ČT představitelé PiS začali ostře kritizovat i prezidenta Dudu, který po vlně 

protestů dva ze zákonů vetoval. ČTK v tomto případě přinesla konkrétnější informace  

a výroky jednotlivých představitelů PiS. Jak už bylo zmíněno, Terlecki se emoce snažil 

uklidnit a uvedl, že žádná válka nevypukla. Další zástupci PiS ale vyjádřili jiný názor. 

„Možná pan prezident uvažuje o zlaté střední cestě – PiS a další ať se perou, ale my si 

počkáme stranou, jak to dopadne. To je ale trochu jako postoj ruských vojsk za povstání ve 

Varšavě. Čekala, až povstání vykrvácí a pak přijdou k hotovému. To nepodporuji. Takové 

postávání s puškou u nohy pomáhá opozici,“ prohlásil v internetové televizi wPolsce.pl 

poslanec za PiS Marek Suski a doplnil, že Duda nemusí být kandidátem PiS v příštích 

prezidentských volbách v roce 2020. Ministr obrany Antoni Macierewicz zase přirovnal 

prezidentovo veto k „hybridní válce“.  
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ČTK také uvedla, že podle listu Gazeta Wyborcza „grilování Dudy teprve začíná“. Podle 

listu jsou nálady PiS vůči němu velmi nepřátelské, v některých stranických kancelářích 

v Krakově prý sundali Dudovy portréty. Neoficiálně se podle listu také říká, že se PiS chystá 

Dudu, který ztratil důvěru předsedy strany Kaczyńského, izolovat a vyvíjet na něj psychický 

tlak.  

 
ČTK uvedla i reakci prezidentova mluvčího Lapińského, který prohlásil, že „právě vítězství 

Andrzeje Dudy v prezidentských volbách otevřelo PiS cestu k vítězství v parlamentních 

volbách a nynějším prezidentovým kritikům k usednutí do křesel, namísto do opozičních 

lavic“.  

 
Podle informací ČTK, která tento den vyslala do Polska svého zvláštního zpravodaje, 

protestovalo v centru Varšavy několik stovek demonstrantů. Agentura uvedla, že protesty 

díky prezidentovu vetu a začátku parlamentních prázdnin téměř utichly. „K úspěchu máme 

ještě daleko, jsme teprve na počátku cesty,“ řekl ČTK protestující Maciej Bajkowski. „Je 

dobré, že se povedlo na ulici dostat hodně lidí a ukázat sílu občanské společnosti, ale jinak 

po celý čas vítězí stoupenci diktatury. Nemůžeme si dovolit odejít domů s pocitem splněné 

práce, protože válka pokračuje a vítězství je daleko,“ doplnil. 

 

Od 27. července 2017 až do konce sledovaného období, tedy 31. července 2017 nevysílala 

ČT v Událostech k tématu žádné další zprávy.  

 
27. července vydala ČTK zprávu týkající se znepokojivého směřování Polska a Maďarska, 

čímž se zabýval deník The Guardian. ČTK na rozdíl od ČT uvedla, že projev amerického 

prezidenta Trumpa při varšavské návštěvě prý polskou vládu povzbudil k tomu, aby ve věci 

soudní reformy jednala rychle. Ve zprávě byl vyzdvižen fakt, že řada zemí, zejména 

Nizozemsko či Belgie, na změny v Polsku výrazně upozorňuje. „Varšava a Budapešť sice 

EU a její hodnoty napadají, ale unijní peníze si s potěšením berou,“ napsala ČTK.  

 
ČTK také publikovala informaci, že polská vláda prohlásila, že prosadí kritizovanou soudní 

reformu bez ohledu na prezidentovo veto. „Nezbývá mi než říci, že to byla chyba, velmi 

vážná chyba, ale tím to končí. Teď musíme myslet na to, jak z toho ven, jak z toho udělat jen 

incident, na který se brzy zapomene a my půjdeme vpřed,“ vyjádřil se k Dudově počínání 
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Kaczyński polské TV Trwam. „Prezidentovi se podařilo docílit situace, o níž opozice 

neúspěšně usilovala 20 měsíců, tedy přiblížit polskou politiku možnému zvratu, přičemž dnes 

se bohužel takové nebezpečí objevilo,“ doplnil Kaczyński. PiS podle svého předsedy 

v současné situaci hodlala počkat na nové verze reformy navržené prezidentem. Neměla prý 

ale v plánu přijmout žádnou „částečnou reformu“, protože polské soudnictví podle slov 

Kaczyńského potřebuje „radikální reformu“.  

 

28. července 2017, kdy měla ČTK v Polsku poslední den svého zvláštního zpravodaje, 

udělala agentura rozhovor s novinářem a zástupcem šéfredaktora významného polského listu 

Gazeta Wyborcza Jaroslawem Kurskim. Ten v rozhovoru s agenturou mluvil o vládě PiS, 

jejích změnách a o současném směřování země.  

 
„K moci se dostala vůdcovská, a ne demokratická strana. Nejsou to demokraté, nad 

demokracii stavějí stát. Považují demokracii za pomalou a neefektivní, zatímco moc v rukou 

jediného člověka je prý onou efektivností,“ řekl ČTK o vládě PiS Kurski. Ten mluvil o tom, 

že strana provádí národní revoluci, která má podle něj dvě složky. První je „sociální  

v podobě cynického uplácení voličů miliardami v přídavcích na děti, v dřívějších důchodech, 

v dotacích do ztrátových dolů, do budování pečovatelského státu, který se stará o obyvatele 

od kolébky do hrobu“. Druhým prvkem je podle něj zvyšování národní hrdosti. „Naší 

nejvyšší prioritou by tedy měla být spolupráce s EU. Ale pro politiky je snazší zahrávat si  

s nacionalismem a populismem, aby získali další mandát k moci. To je strašlivě 

krátkozraké,“ upozornil Kurski.  

 
Současné rozdělení Polska na dva tábory se Kurského dotýká i osobně: jeho mladší bratr 

Jacek stojí, jak už bylo zmíněno, v čele provládní Polské televize. „Nejsou horší války než 

války občanské – a my jsme na prahu studené občanské války. Je to obrovský problém  

i obrovská spoluvina katolické církve, ke které se hlásí 96 procent Poláků. Církev by měla 

přirozeně všechny spojovat, usmiřovat, sbližovat. Ale církev se stala oporou režimu a stále 

více mi připomíná pravoslavnou církev za Vladimira Putina,“ uzavřel Jaroslaw Kurski. 

 

29. a 30 července 2017 nevydala k tématu žádné zprávy ani agentura.  

 

31. července 2017 pak ČTK informovala, že prezident Duda, jak již dříve prohlásil, vetoval 
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dva sporné zákony týkající se změn v soudnictví. Ty vrátil Sejmu i s odůvodněním svého 

veta. Podle ČTK to oznámil prezidentův mluvčí Lapiński. ČTK zároveň připomněla, že 

Duda podepsal jeden ze tří zmiňovaných kontroverzních zákonů měnících soudnictví, a to 

zákon o obecných soudech. Ten podle kritiků umožní ministru spravedlnosti Ziobrovi 

„podniknout čistku“ mezi předsedy a místopředsedy soudů. Podle zpravodajství ČTK 

„Ziobro nyní prezidenta tak ostře kritizuje, že prezidentský palác vybídl premiérku Beatu 

Szydlovou, aby svého ministra umravnila.“ 

 

VO3: O čem a z jakých zdrojů (aktéři, zdroje) ČTK a ČT informovaly?  
 
Aktéři ve zprávách ČTK ve sledovaném období 
 
Ve zpravodajství ČTK se ve sledovaném období objevily hlasy vládnoucí strany i opozice, 

veřejnosti vystupující proti PiS, EU a jejích představitelů a další hlasy ze zahraničí. Ve 

většině zpráv byly zastoupeny průběžně názorově odlišné strany. Když se objevily výtky EU 

vládě, dostala prostor k vyjádření i PiS. Stejně tomu bylo i v případě, kdy se vyskytly 

komentáře opozice. Ve sledovaném období ve zpravodajství ČTK ale nezazněl žádný hlas 

veřejnosti podporující vládnoucí stranu (s výjimkou výzkumu, který mluvil o procentu 

Poláků podporujících PiS). 

 
V případě tématu reforma soudnictví ČTK zařadila hlasy opozice. Jmenovitě přinesla 

komentáře opoziční poslankyně Katarzyny Lubnauerové (Moderní.pl), poslance Michala 

Szczerby (PO), místopředsedy PO Borise Budky, předsedy PO Grzegorze Schetyny nebo 

předsedy strany Moderní.pl Ryszarda Petru. Dále se v agenturních zprávách objevilo několik 

obecnějších názorů za opozici jako celek.  

 
Jako v případě opozice se několikrát vyskytly postoje PiS jako celku. K tématu se jako 

jednotlivci vyjádřili poslanec Stanislaw Pietrowicz, ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro, 

premiérka Beata Szydlová, předseda PiS Jaroslaw Kaczyński, maršálek Sejmu Marek 

Kuchciński, šéf poslaneckého klubu Ryszard Terlecki, ministr obrany Antoni Macierewicz, 

poslanec Marek Suski nebo europoslanec Ryszard Legutko.  

 
ČTK přinesla i komentáře prezidenta Andrzeje Dudy, který z PiS vzešel, v červenci 2017 se 

ale překvapivě dva návrhy zákonů PiS rozhodl vetovat.  
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Ve zpravodajství ČTK se objevily i výroky mluvčích – prezidentova mluvčího Krzysztofa 

Lapińského a mluvčího vlády Rafala Bochenka, a náměstků – náměstka ministra 

spravedlnosti Patryka Jakiho a náměstka ministra zahraničí Konrada Szymańského.  

 
Vyskytlo se i několik hlasů veřejnosti, která s plánovanými změnami vlády v soudnictví 

nesouhlasila. Jednalo se opět o obecné výroky protestujících (např. v podobě hesel, která 

skandovali), ale i o komentáře jednotlivců, Agnieszky Wolframové nebo Macieje 

Bajkowského.  

 
Ve zpravodajství ČTK také několikrát zazněl názor „kritiků“. Jimi byla bezesporu myšlena 

jak opozice, tak část veřejnosti vystupující proti změnám PiS, ale i další aktéři stavící se 

názorově proti PiS a jejím reformám.  

 
ČTK nepublikovala žádné hlasy té části veřejnosti, která by vládní změny podporovala.  

 
Agentura zařadila několik komentářů ze zahraničí, zejména z Evropské unie. Jednalo se  

o vyjádření hlasu celku – Evropské unie, Bruselu, Evropské komise, Organizace pro 

bezpečnost a spolupráci, Benátské komise a Evropského parlamentu. Objevily se  

i komentáře jednotlivců, předsedy EK Jeana-Clauda Junckera, místopředsedy EK Franse 

Timmermanse, předsedy Evropské rady Donalda Tuska nebo eurokomisařky pro 

spravedlnost Věry Jourové. Vyskytla se i vyjádření mluvčího EK Margaritise Schinase. 

Dále ČTK zařadila komentáře z Maďarska, které Polsko v jeho krocích podporovalo. 

V tomto případě se k tématu vyjádřil maďarský premiér Viktor Orbán nebo maďarský 

ministr zahraničí Péter Szijjártó.  

 
K situaci se několikrát vyskytl komentář předsedkyně nejvyššího soudu Malgorzaty 

Gersdorfové. Objevil se i komentář mluvčího dosavadní soudcovské rady Waldemara Žurka.  

 
Dále se k tématu vyjádřil bývalý polský prezident Lech Walesa, bývalý disident  

a šéfredaktor listu Gazeta Wyborcza Adam Michnik nebo zástupce šéfredaktora téhož 

deníku Jaroslaw Kurski.  

 
ČTK přinesla i hlasy z Česka a ze Slovenska, a to v podobě komentáře českého ministra 

zahraničí Lubomíra Zaorálka nebo předsedkyně slovenského nejvyššího soudu Daniely 

Švecové.  
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ČTK kromě zmiňovaných aktérů využila ve svých zprávách informace z jiných médií  

a agentur. Nejčastějším zdrojem informací byl list Gazeta Wyborcza (7x), dále televize TVN 

(5x), agentury AFP a Reuters (4x obě) a agentura AP (3x). Dalšími zdroji, které ČTK 

využila, byl polský list Dziennik, německý list Neue Osnabrücker Zeitung, polská televize 

TVP, agentura DPA, agentura MTI, slovenský Denník N, časopis Newsweek, deník  

The Guardian, internetová televize wPolsce.pl a TV Trwam (vše 1x). 

 

Aktéři v Událostech ČT ve sledovaném období 
 
Ve sledovaném období se v Událostech ČT objevily hlasy vládnoucí strany i opozice. 

Vyskytly se i hlasy ze zahraničí, zejména zástupců EU. Zpravodajství ČT přineslo hlasy 

veřejnosti vystupující proti PiS, nezazněly ale hlasy jejích podporovatelů. Vzhledem k typu 

zpráv, což byly ve většině případů zprávy čtené, nezařadila ČT větší množství komentářů či 

reakcí. V nich ve většině případů informovala věcně o dění a nepřinesla reakce žádných 

aktérů. Co se týkalo delších příspěvků, ČT dala prostor k vyjádření názorově odlišným 

skupinám.  

 
V Událostech se ve sledovaném období vyskytly komentáře některých politiků PiS, a to 

maršálka Senátu Stanislawa Karczewského, předsedy PiS Jaroslawa Kaczyńského  

a premiérky Beaty Szydlové. Situaci komentoval i mluvčí polské vlády Rafal Bochenek. 

Dále ČTK zařadila do vysílání obecné hlasy vládnoucí strany.  

 
Několikrát se ve zpravodajství ČT vyskytlo stanovisko prezidenta Andrzeje Dudy.  

 
Stejně jako v případě vládnoucí strany, i v případě opozice se objevilo několik obecných 

vyjádření. Dále se k situaci vyjádřil vicemaršálek Senátu Bogdan Borusewicz (PO), bývalý 

ministr spravedlnosti Borys Budka (PO) nebo opoziční senátor Jan Rulewski (PO).  

 
Z řad veřejnosti stavící se proti PiS ČT přinesla opět spíše obecné hlasy (ve formě hesel  

a skandování při protestech). Dále se objevily hlasy dvou konkrétních aktérů – účastníků 

demonstrací, a to Pawla Ceninského a Anny Sewerynové. Prostor ve vysílání dostala  

i opoziční aktivistka (nebylo uvedeno její jméno).   

 
Stejně jako v případě ČTK i ČT přinesla postoje odpůrců reformy. Do této skupiny, jak bylo 
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zmíněno výše, může spadat jak opozice, tak veřejnost proti PiS i další skupiny.  

 
Co se týče zahraničních hlasů, v Událostech se objevily opět obecné komentáře (Bruselu, 

EK, EU, USA), ale i hlasy konkrétního aktéra, a to místopředsedy EK Franse Timmermanse. 

Vyskytl se i komentář maďarského premiéra Viktora Orbána.  

 
ČT do vysílání zařadila i komentáře z řad české justice, a to předsedy Nejvyššího soudu ČR 

Pavla Šámala nebo předsedy Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského.  

 
K tématu se dále vyjádřila předsedkyně polského nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová. 

Ve vysílání se objevil i postoj bývalého polského prezidenta Lecha Walesy.  

 
Stejně jako v případě předchozích analyzovaných témat ani tentokrát ČT obvykle neuváděla 

zdroje informací (média/agentury), ze kterých čerpala. Pouze jednou zmínila, že informaci 

převzala z přímého televizního přenosu (neuvedla však z jaké televize).  

 

Vyhodnocení H3 

 
V případě zpravodajství ČTK na téma reforma soudnictví se ve sledovaném období z velké 

části potvrdila stanovená hypotéza. Ve zprávách se objevily jak hlasy vládnoucí strany, tak 

opozice. V případě zpráv informujících o protestech se vyskytly komentáře veřejnosti 

vystupující proti změnám PiS. Z řad veřejnosti však agentura nepublikovala žádné hlasy 

podporující vládnoucí stranu. Ve sledovaném období ČTK také zařadila komentáře ze 

zahraničí, zejména zástupců EU.  

 
V případě Událostí ČT se sledovaném období objevily komentáře vládnoucí strany, opozice 

i hlasy ze zahraničí. V případě zástupců EU se vyskytl konkrétně jen postoj místopředsedy 

EK Franse Timmermanse. V Událostech stejně jako v případě ČTK zazněly vyjádření 

veřejnosti vystupující proti reformám, ale nevyskytly se komentáře té části veřejnosti, která 

by změny PiS podporovala.  

 
Ve zprávách ČTK i ČT se ve sledovaném období vyskytly hlasy vládnoucí strany i opozice 

a komentáře ze zahraničí. Obě redakce přinesly vyjádření veřejnosti vystupující proti PiS, 

ani jedna hlas veřejnosti podporující vládní stranu a její změny. Hypotéza tak nebyla plně 

potvrzena.  
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VO4: Sehrála roli přítomnost zahraničního zpravodaje a jakým tématům se věnoval? 

(Získala ČT jiný druh informací nebo informace navíc díky zpravodaji v Polsku, 

kterého ČTK nemá?)  
 
V případě tématu reforma soudnictví se ve sledovaném období ve zpravodajství České 

televize nevyskytla žádná původní reportáž ani živý vstup. Na základě toho byla ČT 

kontaktována a bylo zjištěno, že její zpravodaj v Polsku Miroslav Karas v této době čerpal 

dovolenou.320 

 
Převážná většina zpráv v Událostech byly, jak bylo zmíněno výše, čtené zprávy. V těch ČT 

informovala o průběhu tématu a nejdůležitějším vývoji událostí, nepřinesla v nich ale žádné 

postřehy navíc. Dále se ve sledovaném období v ČT objevily reportáže z výměn/agentur, 

kde se opět v převážné míře vyskytly shodné či pohodné informace jako ve zpravodajství 

ČTK.  

 
Ve většině případů zpráv televize byly informace o reformě soudnictví nepřesné a oproti 

zpravodajství ČTK méně přehledné. Ze zpravodajství ČT bylo poměrně složité vytušit,  

o jakých konkrétních zákonech a k nim se vztahujícím změnám ČT informovala.  

 
České televizi se oproti agentuře podařilo získat komentáře českých soudců k tématu, a to 

předsedy Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského a předsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla 

Šámala. Ve zpravodajství ČT se také objevil názor opozičního senátora Jana Rulewského 

nebo to, že se ke změnám PiS vyjádřily negativně USA.  

 
ČTK ve sledovaném období vyslala do Polska mezi 26. až 28. červencem 2017 svého 

zpravodaje. Na místě získala komentář jednoho z demonstrujících. Zároveň udělala 

rozhovor s Jaroslawem Kurským, zástupcem šéfredaktora listu Gazeta Wyborcza a přinesla 

ve svém zpravodajství jeho názory na situaci v Polsku a změny prováděné PiS.  

 
Celkově přinesla ČTK komentáře více aktérů a také hlubší, přesnější a rozmanitější 

informace.  

 

 

                                                        
320 KUBAL, Michal. E-mailová komunikace ze dne 24. 4. 2019. 
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Vyhodnocení H4 

 
Vzhledem k nepřítomnosti stálého zpravodaje v Polsku ve sledovaném období nebylo 

relevantní vyhodnocovat v tomto případě hypotézu, zda ČT díky němu přinesla informace 

či postřehy navíc.  
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ZÁVĚR 
 
Diplomová práce srovnávala zpravodajství dvou institucí veřejné služby – České tiskové 

kanceláře a České televize na příkladu zahraničního zpravodajství ČTK a Událostí ČT 

pokrývajícího téma vládních reforem v Polsku v letech 2015 – 2018.  

 
Bylo zkoumáno, v jaké míře se polskými vládními reformami zpravodajství ČTK a ČT 

zabývalo. Předpokladem bylo, že vzhledem k blízkosti Polska České republice a zároveň 

sporům s EU informovaly o vybraných reformách obě redakce ve velké míře.  

 
V rámci prvního zkoumaného tématu potraty ČTK vývoj událostí sledovala průběžně, 

v průměru vydala ve sledovaném období jednu zprávu za den a z celkových 14 dnů se 

tématem zabývala v 7 z nich, tedy v polovině sledovaných dní. Naproti tomu Česká televize 

věnovala větší pozornost pouze protestům proti zpřísnění podmínek pro potraty. Celkově 

informovala o možném zpřísnění zákona o potratech ve 4 hlavních zpravodajských relacích 

z celkových 14, tedy v 29 procentech případů. 

 
Druhému sledovanému tématu – reformě médií se ČTK a ČT věnovaly ve sledovaném 

období ve velké míře. Agentura vydala v průměru 3,5 zprávy za den a z celkových 16 dnů 

se tématu věnovala ve 13 z nich, tedy v 81 procentech sledovaných dní. Česká televize 

informovala o tématu v 10 hlavních zpravodajských relacích z celkových 16, tedy  

v 62 procentech případů.  

 
Tématem reforma soudnictví se ve sledovaném období televize a agentura zabývaly také ve 

velké míře. ČTK vydala v průměru necelé 4 zprávy za den a z celkových 20 dnů se tématu 

věnovala v 15 z nich, tedy v 75 procentech sledovaných dní. Česká televize informovala  

o změnách v soudnictví v 10 hlavních zpravodajských relacích z celkových 20, tedy v 50 

procentech případů. 

 
Hypotéza, že vzhledem k blízkosti Polska České republice a zároveň sporům s EU 

informovaly o vybraných reformách obě redakce ve velké míře, byla potvrzena pouze 

v případě reformy médií a reformy soudnictví. V případě návrhu na téměř úplný zákaz 

potratů k potvrzení hypotézy nedošlo.  
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Další výzkumná otázka si kladla za cíl zjistit, jakou důležitost přikládaly ČTK a ČT 

informování o polských reformách. Bylo očekáváno, že ve sledovaném období získávaly 

zprávy s touto tematikou vysoké priority ve zpravodajství obou médií.  

 
Na téma potraty se v agenturním zpravodajství neobjevila ve sledovaném období žádná 

zpráva s prioritou jedna ani dva. Naproti tomu ve zpravodajství ČT tvořily zprávy s těmito 

prioritami v rámci tématu 40 procent zpravodajství.  

 
V ČTK zaujímaly zprávy s prioritami jedna a dva na téma reforma médií pouze 7 procent 

zpravodajství, v případě Událostí ČT to bylo 64 procent.  

 
V rámci tématu reforma soudnictví tvořily zprávy ČTK s prioritami jedna a dva pouze  

14 procent zpravodajství. V Událostech ČT činily zprávy o tématu s vysokými prioritami 

(jedna a dva) stejný podíl jako ty s prioritami nízkými (tři a čtyři), po 50 procentech.  

 
V případě druhé hypotézy bylo zjištěno, že zprávy o sledovaných tématech měly celkově 

vyšší priority ve zpravodajství ČT, přesto v žádném z nich nebyla potvrzena hypotéza, že by 

zpravodajství dosahovalo vysokých priorit v obou sledovaných médiích. 

 
Třetí výzkumná otázka se zabývala tím, o čem konkrétně a z jakých zdrojů obě redakce 

informovaly. Předpokladem bylo, že prostor k vyjádření dostávaly ve veřejnoprávní ČTK  

i ČT názorově odlišné strany, jak vládnoucí strana, tak opozice, v případě demonstrací jak 

část veřejnosti proti vládním reformám, tak ta část, která konzervativní reformy PiS 

podporovala. Očekávalo se také, že se v části zpráv vyskytnou komentáře ze zahraničí.  

 
Zatímco v případě návrhu na téměř úplné zrušení potratů dostala ve zpravodajství ČTK 

prostor k vyjádření vládnoucí strana, v Událostech ČT ho nedostala ani jednou. Naopak 

názor opozice se vyskytl jen v televizním zpravodajství. Veřejnost vystupující proti 

plánovaným změnám vládnoucí strany dostala v případě agentury i televize stejný prostor 

k vyjádření. Veřejnost podporující změny PiS se dostala ke slovu pouze v agenturním 

zpravodajství. Postoj Evropské unie ani jiné zahraniční instituce či organizace ani jejích 

představitelů nebyl zaznamenán v žádné zprávě ČT. V agenturním zpravodajství se objevil 

pouze jeden zahraniční komentář.  

 
Co se týče tématu reforma médií, ve zprávách ČTK i ČT se ve sledovaném období vyskytly 
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hlasy vládnoucí strany i opozice a komentáře ze zahraničí, zejména z řad zástupců EU. 

Zatímco v agenturním zpravodajství se objevila i vyjádření veřejnosti vystupující proti PiS, 

v televizi takové komentáře nezazněly (ČT nepřinesla z protestů žádnou reportáž). Navíc 

ani jedno ze sledovaných médií nezařadilo žádné hlasy veřejnosti podporující PiS.  

 
V rámci tématu reforma soudnictví se ve zprávách ČTK i ČT ve sledovaném období 

vyskytly hlasy vládnoucí strany i opozice a komentáře ze zahraničí. Obě redakce poskytly 

vyjádření veřejnosti vystupující proti PiS, ani jedna hlas veřejnosti podporující vládní stranu 

a její změny.  

 
V případě tématu reforma médií a soudnictví došlo k částečnému potvrzení hypotézy. Ve 

zpravodajství ČTK i ČT se objevily názorově odlišné hlasy, ovšem nevyskytly se žádné 

názory veřejnosti podporující PiS. Průběžně byly prezentovány komentáře ze zahraničí, 

zejména z EU a jejích institucí. V případě tématu potraty byla hypotéza vyvrácena. 

 
Prostřednictvím poslední výzkumné otázky bylo analyzováno, jestli ČT získala jiný druh 

informací nebo informace navíc díky zpravodaji v Polsku, kterého ČTK na místě nemá. Bylo 

očekáváno, že informace v Událostech byly vzhledem k přítomnosti zahraničního 

zpravodaje rozmanitější a přinesly postřehy navíc oproti zprávám agenturním.  

 
V případě návrhu na téměř úplný zákaz potratů přišla ČT u jednotlivých zpráv (původních 

reportáží) s různými postřehy, které ČTK neuvedla. Přestože ale Miroslav Karas přinesl jisté 

informace navíc, dá se říct, že šlo v naprosté většině spíše o detaily. Agentura naopak uvedla 

v jiných případech aspekty, které nevysílala Česká televize v Událostech. Nejdůležitější  

a základní informace se v obou médiích shodovaly.  

 
Co se týče reformy médií, přestože se ve zpravodajství ČT objevily jisté informace  

a postřehy navíc, ne všechny lze připisovat stálému zpravodaji na místě. Televize sice 

přinesla některé komentáře, které agentura ne, nejednalo se ale o materiály získané díky 

zpravodaji na místě, nýbrž o záběry převzaté z jiných zdrojů v případě reportáže 

z výměn/agentur. ČT nevysílala ve sledovaném období v Událostech žádnou reportáž 

z místa demonstrací, a tudíž ani nepřinesla (na rozdíl od ČTK) vyjádření veřejnosti 

vystupující proti vládě a jejím reformám. Agentura uvedla některé aspekty, které Česká 

televize v Událostech nevysílala. Nejdůležitější a základní informace byly v obou médiích 

stejné.  
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V rámci tématu reforma soudnictví celkově přinesla agentura komentáře více aktérů a také 

hlubší, přesnější a rozmanitější informace než televize.  

 
V případě tématu potraty a reforma médií nedošlo k potvrzení hypotézy, že by zpravodajství 

ČT bylo celkově díky zpravodaji na místě rozmanitější a nabídlo postřehy navíc. Přestože se 

v několika případech podařilo televizi poskytnout informace navíc, celkově zpravodajství 

rozmanitější nebylo. V případě reformy soudnictví nebyla hypotéza vzhledem 

k nepřítomnosti stálého zpravodaje na místě ve sledovaném období vyhodnocována. 
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SUMMARY 
 
The diploma thesis analysed news coverage of some of the most important reforms 

conducted by the Polish conservative government. It focused on public media services: 

Czech News Agency and the main news, Události, of the Czech Television, and the time 

period of years 2015 – 2018.  

 
The objective of the diploma thesis was to confirm or disprove four hypothesises in the news 

coverage of three reforms. The reform of justice, reform of media and a plan to almost ban 

the abortions were the bases of the analysis.  

 
It was researched how often both newsrooms were informing about the chosen reforms. 

Based on the proximity of our countries and the conflict between Poland and the European 

Union, caused especially by the reform of judicial system, it was presumed that both 

newsrooms informed about the reforms in high volume. 

 
First hypothesis was not confirmed in the case of the planned changes in regards to the law 

on abortions. The hypothesis was confirmed in the case of the media reform and the reform 

of justice.  

 
Another question of the analysis was: what importance did the news about the reforms of 

the Polish government have. It was assumed that the news about Polish government’s 

reforms had high priorities in the general news coverage of both media.  

 
Later, it was discovered that the priorities of the news about the reforms of the Polish 

government had higher priorities in the news coverage of the Czech Television. Despite that 

fact, the hypothesis that the news had high priorities in the news coverage of both media was 

not confirmed in any of the monitored cases.  

 
Third question was concerned with sources used by both newsrooms. It was expected that 

different opinions were present in the news of both media, the comments of the government 

as well as the opposition, the part of the public which was against the governmental reforms 

as well as the part of the public who was supporting them. It was also assumed that comments 

from abroad appeared in the part of the news.  
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In the case of the media reform and the reform of justice, the hypothesis was partially 

approved. In the news of the Czech News Agency and the Czech Television, different 

opinions appeared but there were no comments of the part of public supporting the 

governmental reforms. Voices from abroad, especially from the European Union, were 

registered. In the case of the planned changes in the abortion law, the hypothesis was 

disproved.  

 
Last question of the analysis was concerned whether the content of the news coverage of the 

Czech Television and the Czech News Agency differed from one another because of the 

presence of a foreign correspondent of the Czech Television in Poland (Czech News Agency 

doesn´t have any on the spot). It was expected that the news of the Czech Television 

contained more information and richer content thanks to the foreign correspondent on the 

spot.  

 
The fourth hypothesis was not confirmed in the case of the media reform and in the case of 

the planned changes in the abortion law. In spite of the fact that the foreign correspondent 

managed to provide some extra information, it was mainly details and the content of the 

news was not richer in general. In the case of the reform of justice, it was not relevant to 

evaluate this hypothesis because the foreign correspondent was not in Poland in the 

monitored time period. 
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hlasovacího práva. Podle komise reforma ruší dělbu moci, která je základním prvkem demokracie a podřizuje soudy 
vládě. Kroky současné vlády rozdělují i polskou společnost a vedly již k řadě protivládních protestů.  
 
Existují studentské práce, které se zabývají zobrazením Polska v českých médiích. Jedná se např.  
o diplomovou práci Mediální obraz Polska v českém tisku na základě tematické kategorizace od Katarzyny Rimy 
Katbeh obhájenou na Univerzitě Palackého, dále o bakalářskou práci Mediální obraz Polska a Poláků v roce 2012  
v denním tisku od Gabriely Adamiecové obhájenou na Univerzitě Pardubice a Obraz Polska v současných českých 
médiích od Michaely Staňové obhájenou na Masarykově univerzitě. Žádná z těchto prací však nepracuje se 
zpravodajstvím médií veřejné služby. Ani jedna z prací se nezabývá aktuální společenskou a vládní tematikou v Polsku 
ve zpravodajství, které bych se chtěla v práci věnovat. 
 
Podobnou metodiku využívají práce obhájené na UK, a to diplomová práce Mediální obraz Ruské federace ve 
zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím korespondenta ČT v první polovině roku 2012 od Vojtěcha Šafáře, 
diplomová práce Krize na Ukrajině ve zpravodajství ČTK v porovnání se zpravodajstvím ČT na vybraných událostech 
z let 2013 a 2014 od Jany Huškové a diplomová práce Mediální obraz USA ve zpravodajství ČTK v komparaci se 
zpravodajstvím korespondenta ČRo v první polovině roku 2013 od Kateřiny Veitové. 
 
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 1800 znaků):  
Diplomová práce si klade za cíl porovnat zpravodajství dvou institucí veřejné služby – České tiskové kanceláře a České 
televize, a to na příkladu zahraničního zpravodajství ČTK a Událostí ČT pokrývajícího téma vládních reforem v Polsku 
v letech 2015 – 2018.  Toto období je vybráno s ohledem na to, kdy začal stávající polský konzervativní kabinet vládnout 
(podzim 2015) a bude pokrývat zároveň roky 2016, 2017 a 2018. Vzhledem k odevzdání diplomové práce  
v květnu 2019 je období omezeno do konce roku 2018. 
Práce bude zkoumat, v jaké míře se polskými vládními reformami zpravodajství zabývalo, na co bylo primárně 
zaměřeno a jakým způsobem o reformách informovalo (např. zda dostávala prostor opozice). Práce bude zároveň 
analyzovat, jak moc se pokrytí témat ve vybraných redakcích shodovalo/neshodovalo – zejména s ohledem na to, že 
Česká televize má v zemi na rozdíl od ČTK stálého zpravodaje.  
 
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristikou jejich 
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obsahu): 
Úvod 
1. Teoretické koncepce 
2. Charakteristika a zahraniční zpravodajství ČTK a ČT 
a. ČTK 
b. ČT 
3. Polsko – aktuální situace v zemi, stávající vláda, vládní reformy a jejich dopad 
4. Metodika – výzkumné otázky a hypotézy, metody analýzy, definice vzorku 
5. Jednotlivé vládní reformy pokryté v ČTK a ČT (např. reforma soudnictví, školství) 
6. Komparace 
Závěr 
Zdroje 
Přílohy 
 
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 
Textový servis agentury ČTK ze zahraničí týkající se polských vládních reforem v letech 2015 – 2018. 
Zahraniční zpravodajství v Událostech ČT ve stejném časovém období.  
 
Metody (techniky) zpracování materiálu: 
Při zpracování bude využita jak kvantitativní, tak kvalitativní analýza. Následně budou výsledky porovnány 
komparativní metodou. Použity budou i deskriptivní metody.  
 
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést 
stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
CABADA, Ladislav. Nové demokracie střední a východní Evropy: komparace politických systémů. Praha: 
Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1388-1.  
Jedná se o publikaci, která vychází v řadě “Komparace politických systémů”. Jednotlivé kapitoly se věnují politickým 
systémům států středovýchodní a jihovýchodní Evropy (nechybí kapitola o Polsku). Nově jsou v knize rovněž kapitoly 
věnující se pobaltským zemím. 
 
FIALA, Petr a Ryszard HERBUT. Středoevropské systémy politických stran: Česká republika, Maďarsko, Polsko 
a Slovensko. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. ISBN 80-210-3091-7.  
Kniha analyzuje vývoj stranických systémů v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku v letech 1989 až 2002. Tyto 
země Visegrádu procházely politickou transformací. Autor popisuje vývoj procesu v jednotlivých zemích, dále se 
zabývá stabilitou systému politických stran. Jsou naznačeny i perspektivy stranických systémů v širších evropských 
souvislostech. 
 
KUBÁT, Michal. Demokracie v Polsku. Praha: Slon, 2005. Politické systémy. ISBN 80-864-2946-6.  
Publikace shrnuje přechod od socialistického státu k parlamentní demokracii. Nechybí popis vývoje jednotlivých 
institucí, ústavy, soudnictví, nejvyšších státních orgánů, volebního systému. Část knihy je věnována pozici politického 
systému Polska v rámci EU. Kubát zároveň vyhodnocuje, zda byl proces demokratizace Polska po roce 1989 úspěšný. 
 
OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-
1899-9. 
Kniha se zabývá tématem zpravodajství a pokrývá jeho oblasti. Věnuje se psané, agenturní, audiovizuální žurnalistice, 
fotožurnalistice a produkci nových médií. Publikace poskytuje i informace o jazyku zpráv a zpravodajství. 
 
SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 
2011. ISBN 978-80-246-1980-4. 
Kniha se zaměřuje na politickou komunikaci a obsahovou analýzu masově mediovaných textů. První část publikace je 
teoretická, zabývá se vztahy médií a veřejné sféry. Popisuje způsoby kvantitativního rozboru masově mediovaných 
sdělení a vyhodnocování zpravodajství. Druhá část knihy ukazuje konkrétní výsledky výzkumu, který se zabýval tzv. 
vánoční krizí ve zpravodajství ČT a ČRo. 
 
ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 
978-80-246-1661-2. 
Publikace se zabývá vývojem nových technologií a jejich dopadem na metody žurnalistické práce. První část přináší 
poznatky z oblasti informací dostupných online a nabízí přehled online zdrojů, pozornost je věnována i internetovým 
vyhledávačům. Druhá část popisuje tiskovou agenturu jako zdroj zpráv pro novináře a média. Nechybí popis 
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TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  
 

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  
 

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému oborovému 

transformace domácí tiskové kanceláře po roce 1989 a její přizpůsobování se podmínkám dnešní doby digitálních médií 
a multimédií. 
 
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-
7367-683-4. 
Kniha seznamuje s metodami užívanými při výzkumu médií. Popisuje jak zásady komerčního, tak akademického 
výzkumu. Jednotlivé metody jsou vysvětleny na praktických příkladech z českých médií. 
 
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-736-7096-8.  
Kniha popisuje zpravodajství jako sociální fenomén, poskytuje základní teorie vztahující se k produkci zpráv. 
Seznamuje s teoretickými koncepty vlivu zpravodajství na společnost. Dále přibližuje klasické koncepty mediálních 
studií (gatekeeping, agenda setting, news values). Nechybí informace o zpravodajství médií v Česku. Publikace zároveň 
nabízí srovnání komerčních a nekomerčních médií, konkrétně jejich kvality a zpravodajského pokrytí událostí. 
 
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-718-4459-4. 
Publikace Tiskové agentury se věnuje vývoji a podstatě činnosti tiskových agentur. V první části poskytuje obecnou 
charakteristiku zpravodajských tiskových agentur. Druhá část publikace se zaměřuje na domácí tiskové agentury, na 
transformaci a vznik veřejnoprávní ČTK, dále vstupu zahraničních agentur na domácí trh. 
 
Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly 
k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let) 
ADAMIECOVÁ, Gabriela. Mediální obraz Polska a Poláků v roce 2012 v denním tisku [online]. Pardubice, 2014 [cit. 
2018-05-21]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/tr4sr4/>. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. 
Vedoucí práce Mgr. Renata Rusin Dybalska, Ph.D. 
 
HUŠKOVÁ, Jana. Krize na Ukrajině ve zpravodajství ČTK v porovnání se zpravodajstvím ČT na vybraných událostech 
z let 2013 a 2014. Praha, 2016. 105 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 
 
KATBEH, Katarzyna Rima. Medialny obraz Polski w prasie czeskiej na podstawie kategoryzacji tematycznej [online]. 
Olomouc, 2014 [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/i8t7pz/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého 
v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Dr. Michal Hanczakowski, Ph.D. 
 
STAŇOVÁ, Michaela. Obraz Polska v současných českých médiích [online]. Brno, 2015 [cit. 2018-05-21]. Dostupné 
z: <https://theses.cz/id/qabzdt/>. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. 
Katarzyna Alicja Barna Krawczyk, Ph.D. 
 
ŠAFÁŘ, Vojtěch. Mediální obraz Ruské federace ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím korespondenta 
ČT v první polovině roku 2012. Praha, 2012. 101 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 
věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Ludmila 
Trunečková, Ph.D.    
 
VEITOVÁ, Kateřina. Mediální obraz USA ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím korespondenta ČRo v 
první polovině roku 2013. Praha, 2015. 95 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Ludmila 
Trunečková, Ph.D. 
 
Datum / Podpis studenta/ky 
 
 
……………………… 



 
 

146 

zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  
 
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 
 
 
                                                                                                         ……………………… 
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 
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PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1: Srovnání, kdy se ČTK a ČT věnovaly tématu potraty ve sledovaném 

období (tabulka) 

 ČTK ČT 

23. 9. 2016 ano ne 

24. 9. 2016 ne ne 

25. 9.2016 ne ne 

26. 9.2016 ne ne 

27. 9.2016 ano ne 

28. 9.2016 ne ne 

29. 9.2016 ne ne 

30. 9.2016 ne ano 

1. 10. 2016 ano ano 

2. 10. 2016 ne ne 

3. 10.2016 ano ano 

4. 10. 2016 ano ne 

5. 10. 2016 ano ano 

6. 10. 2016 ano ne 

 

 

Příloha č. 2: Chronologický seznam zpráv na téma potraty v ČTK ve sledovaném 
období s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

23.9.2016 12:44:10 
Polský parlament otevřel cestu ke zpřísnění pravidel pro potraty 
-zpráva, priorita 4 
 
27.9.2016 18:26:26 
V Polsku se chystá stávka žen kvůli potratům 
-zpráva, priorita 4 
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1.10.2016 16:47:21 
Tisíce Poláků, řada z nich oděna v černém, protestovaly před budovou parlamentu ve 
Varšavě proti chystanému zpřísnění protipotratového zákona. 
-headline, priorita 3 
 
1.10.2016 16:48:14 
Proti zpřísnění potratového zákona demonstrovaly tisíce Poláků 
-zpráva, priorita 3 
 
3.10.2016 3:16:58 
Polsko má zažít "černé pondělí" v podobě protestů žen 
-zpráva, priorita 4 
 
3.10.2016 11:37:54 
Polské aktivistky stávkují, vláda protest bagatelizuje 
-zpráva, priorita 4 
 
3.10.2016 14:11:00 
Le Monde: Polsko se nesmí vyloučit z demokratických společností 
-zpráva, priorita 4 
 
3.10.2016 17:59:02 
Desetitisíce Polek demonstrují ve velkých městech proti zpřísnění protipotratového zákona. 
V centru Varšavy se shromáždilo přes 20.000 lidí. 
-headline, priorita 3 
 
3.10.2016 18:20:24 
Polky stávkují za potraty, desetitisíce jich vyrazily do ulic 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
4.10.2016 17:02:01 
Polská premiérka se distancovala od úplného zákazu potratů 
-zpráva, priorita 4 
 
5.10.2016 21:12:39 
Právní výbor polského parlamentu odmítl úplný zákaz potratů 
-zpráva, priorita 4 
 
6.10.2016 11:22:50 
Polský parlament odmítl kontroverzní návrh zákona prakticky zakazující potraty. Návrh 
totiž povoloval interrupce jen v případě ohrožení života matky. 
-headline, priorita 3 
 
6.10.2016 11:37:53 
Polský parlament odmítl návrh na zpřísnění zákona o potratech 
-zpráva, priorita 3 
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6.10.2016 12:43:26 
Polský parlament odmítl návrh na zpřísnění zákona o potratech 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
 
Příloha č. 3: Chronologický seznam zpráv na téma potraty v ČT ve sledovaném období 
s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

 
30. 9. 2016  
Protesty proti zákazu potratů  
Upoutávka na konci relace, priorita 4 
46:36 – 46:41 
 
1. 10. 2016  
Protesty proti potratům v Polsku 
Headline, priorita 1 
0:15 – 0:20  
 
Původní reportáž, priorita 3 
12:04 – 14:36 
 
3. 10. 2016  
Výstražná stávka proti potratům 
Původní reportáž, priorita 3 
42:24 – 44:40 
 
5. 10. 2016  
Polsko nebude zpřísňovat protipotratový zákon  
Čtená zpráva, priorita 2 
40:54 – 41:14 
 

Příloha č. 4: Srovnání, kdy se ČTK a ČT věnovaly tématu reforma médií ve sledovaném 

období (tabulka) 

 ČTK ČT 

30. 12. 2015 ano ano 

31. 12. 2015 ano ne 

1. 1. 2016 ano ne 

2. 1. 2016 ne ano 

3. 1. 2016 ano ano 

4. 1. 2016 ne ano 

5. 1. 2016 ano ne 
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6. 1. 2016 ne ne 

7. 1. 2016 ano ano 

8. 1. 2016 ano ano 

9. 1. 2016 ano ano 

10. 1. 2016 ano ano 

11. 1. 2016 ano ne 

12. 1. 2016 ano ano 

13. 1. 2016 ano ano 

14. 1. 2016 ano ne 

 

 

Příloha č. 5: Chronologický seznam zpráv na téma reforma médií v ČTK ve 
sledovaném období s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

30.12.2015 8:58:15 
Polským Sejmem v noci na dnešek prvním čtením prošla novela zákona, který má 
konzervativní vládě umožnit dosadit do televize a rozhlasu své lidi. 
-headline, priorita 3 
 
30.12.2015 9:19:31 
Polský parlament jedná o novele zákona o rozhlasu a televizi 
-zpráva, priorita 3 
 
30.12.2015 11:34:16 
Polský parlament jedná o novele zákona o rozhlasu a televizi 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
30.12.2015 20:51:23 
Chystaný polský mediální zákon vyvolal obavy Evropské komise 
-3. verze zprávy, priorita 3  
 
30.12.2015 21:02:14 
Polský Sejm schválil kontroverzní změnu zákona o veřejnoprávních médiích, která 
usnadňuje vládě možnost dosazovat do televize a do rozhlasu své lidi. 
-headline, priorita 3 
 
30.12.2015 21:24:36 
Polský Sejm schválil spornou novelu zákona o rozhlasu a televizi 
-4. verze zprávy, priorita 3 
 
30.12.2015 22:49:42 
Polský Sejm schválil spornou novelu zákona o rozhlasu a televizi 
-5. verze zprávy, priorita 3 
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31.12.2015 18:13:55 
Spornou novelu polského zákona o veřejnoprávních médiích schválil po Sejmu i Senát. 
Změny umožní vládě dosazovat do čela televize a rozhlasu své lidi. 
-headline, priorita 3 
 
31.12.2015 18:40:08 
Spornou novelu o rozhlasu a televizi schválil i polský Senát 
-zpráva, priorita 3 
 
1.1.2016 22:27:01 
Ředitelé jednotlivých stanic polské veřejnoprávní televize TVP podali demisi. Reagovali na 
schválení sporné novely zákona o veřejnoprávních médiích. 
-headline, priorita 3 
 
1.1.2016 22:34:18 
Ředitelé Polské televize po schválení mediální novely odstoupili 
-zpráva, priorita 3 
 
3.1.2016 7:37:46 
Eurokomisař pohrozil Varšavě, že komise vyvolá proti ní proceduru pro porušení základních 
hodnot EU. Podle tisku se tím komise bude zabývat 13. ledna. 
-headline, priorita 3 
 
3.1.2016 7:45:25 
Eurokomisař hrozí Varšavě kvůli novele polského zákona o médiích 
-zpráva, priorita 3 
 
3.1.2016 14:20:06 
Eurokomisař hrozí Varšavě kvůli novele polského zákona o médiích 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
3.1.2016 16:45:56 
EU hrozí Polsku kvůli novele zákona o médiích, Varšava se diví 
-3. verze zprávy, priorita 3 
 
5.1.2016 12:30:40 
Polská vláda chystá zákon o zestátnění veřejnoprávních médií 
-zpráva, priorita 4 
 
7.1.2016 14:00:21 
Polský prezident podepsal spornou novelu zákona o veřejnoprávních médiích, kterou 
kritizovala opozice. Znepokojení nad ní vyjádřila i Evropská komise. 
-headline, priorita 3 
 
7.1.2016 14:33:14 
Polský prezident podepsal spornou novelu zákona o médiích 
-zpráva, priorita 3 
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7.1.2016 16:59:27 
Polský prezident podepsal spornou novelu zákona o médiích 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
8.1.2016 8:21:34 
Případné sankce Evropské unie vůči Polsku by Maďarsko vetovalo, uvedl premiér Orbán. 
Polsko čelí kritice EU kvůli sporné novele mediálního zákona. 
-headline, priorita 3 
 
8.1.2016 8:57:55 
Orbán: Maďarsko vetuje případné sankce EU vůči Polsku 
-zpráva, priorita 3 
 
8.1.2016 12:36:14 
Polská vláda jmenovala novým šéfem veřejnoprávní televize náměstka ministra kultury 
Kurského. Vybrala i novou ředitelku polského rozhlasu. 
-headline, priorita 3 
 
8.1.2016 13:07:06 
Orbán: Maďarsko vetuje případné sankce EU vůči Polsku 
2. verze zprávy, priorita 3 
 
8.1.2016 13:13:34 
Polská vláda jmenovala šéfem televize náměstka ministra kultury 
-zpráva, priorita 3 
 
8.1.2016 16:12:09 
Polská vláda jmenovala šéfem televize náměstka ministra kultury 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
9.1.2016 3:13:34 
V polských městech se čekají protivládní demonstrace 
-zpráva, priorita 4 
 
9.1.2016 15:06:30 
Tisíce Poláků demonstrují proti ovládnutí veřejnoprávních médií konzervativní vládou. Dav 
ve Varšavě skandoval: Televize je vaše, ovladače jsou naše! 
-headline, priorita 3 
 
9.1.2016 15:22:25 
Tisíce Poláků protestovaly proti ovládnutí médií vládou 
-zpráva, priorita 3 
 
10.1.2016 11:59:43 
Polský ministr vyčetl německému komisaři EU Oettingerovi, jenž kritizoval polskou vládu, 
okupaci Polska za války, jakož i cenzuru v německých médiích. 
-headline, priorita 3 
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10.1.2016 12:10:22 
Polský ministr vyčetl německému eurokomisaři okupaci a cenzuru 
-zpráva, priorita 3 
 
10.1.2016 14:18:59 
Polský ministr zahraničí si předvolal na pondělí německého velvyslance kvůli výrokům 
německých politiků, kteří kritizovali kroky nové polské vlády. 
-headline, priorita 1 
 
10.1.2016 14:24:33 
Varšava předvolává velvyslance Německa po kritice polské vlády 
-fleš, priorita 2 
 
10.1.2016 14:51:42 
Varšava předvolává velvyslance SRN, nelíbí se jí německá kritika 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
10.1.2016 15:51:55 
Varšavě se nelíbí německá kritika, žádá o vysvětlení 
-3. verze zprávy, priorita 3 
 
11.1.2016 3:09:33 
Polský ministr zahraničí promluví s německým velvyslancem 
-zpráva, priorita 4 
 
11.1.2016 10:51:57 
Vztahy s Německem nejsou napjaté, komunikační problémy by prý vyřešily návštěvy 
německých politiků v Polsku, řekl polský ministr zahraničí. 
-headline, priorita 3 
 
11.1.2016 11:18:34 
Mezi Polskem a Německem žádné napětí není, tvrdí polský ministr 
-zpráva, priorita 3 
 
11.1.2016 13:23:34 
Německá vláda uvedla, že neuvažuje o zavedení sankcí proti Polsku za jeho kroky vůči 
médiím a justici. To žádali o víkendu někteří němečtí politici. 
-headline, priorita 3 
 
11.1.2016 13:53:25 
Berlín neuvažuje o sankcích vůči Polsku 
-zpráva, priorita 3 
 
11.1.2016 16:14:52 
Mezi Polskem a Německem žádné napětí není, tvrdí polský ministr 
-2. verze zprávy, priorita 3 
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11.1.2016 17:39:06 
Mezi Polskem a Německem žádné napětí není, tvrdí polský ministr 
-3. verze zprávy, priorita 3 
 
12.1.2016 13:30:46 
EK má druhou odpověď Varšavy, situaci v Polsku probere ve středu 
-zpráva, priorita 3 
 
12.1.2016 14:23:26 
EK má druhou odpověď Varšavy, situaci v Polsku probere ve středu 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
12.1.2016 16:44:19 
EK má druhou odpověď Varšavy, situaci v Polsku probere ve středu 
-3. verze zprávy, priorita 3 
 
13.1.2016 3:15:32 
Evropská komise bude debatovat o stavu právního státu v Polsku 
-zpráva, priorita 4 
 
13.1.2016 10:25:00 
Předseda zahraničního výboru německého parlamentu Röttgen varoval před zhoršením 
vztahů s Polskem, které v EU čelí kritice kvůli změnám zákonů. 
-headline, priorita 3 
 
13.1.2016 10:44:02 
Vlivný německý poslanec varuje před zhoršením vztahů s Polskem 
-zpráva, priorita 3 
 
13.1.2016 13:16:08 
Evropská komise spustí proces sledování stavu právního státu v Polsku, řekl místopředseda 
Timmermans. Důvodem je vývoj kolem ústavního soudu. 
-headline, priorita 1 
 
13.1.2016 13:21:18 
Evropská komise bude sledovat stav právního státu v Polsku 
-fleš, priorita 2 
 
13.1.2016 13:42:50 
Evropská komise bude sledovat stav právního státu v Polsku 
-zpráva, priorita 3 
 
13.1.2016 14:10:42 
Evropská komise bude sledovat stav právního státu v Polsku 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
13.1.2016 14:56:25 
Evropská komise bude sledovat stav právního státu v Polsku 
-3. verze zprávy, priorita 3 
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13.1.2016 16:35:04 
EK kvůli krokům polské vlády poprvé použije kontrolní mechanismus 
-shrnutí, priorita 4 
 
13.1.2016 16:48:02 
Evropská komise bude sledovat stav právního státu v Polsku 
-4. verze zprávy, priorita 3 
 
14.1.2016 16:45:52 
Polská premiérka je přesvědčená, že její zemi sankce od EU nehrozí. Kontrola právního státu 
zahájená EK je podle ní běžná a komise ani nemůže trestat. 
-headline, priorita 3 
 
14.1.2016 16:52:20 
Polsku podle premiérky Szydlové unijní sankce vůbec nehrozí 
-zpráva, priorita 3 
 

Příloha č. 6: Chronologický seznam zpráv na téma reforma médií v ČT ve sledovaném 
období s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

30. 12. 2015  
Polská vláda a média 
Čtená zpráva, priorita 2 
8:34 – 8:50 
 
2. 1. 2016  
Rezignace kvůli spornému zákonu  
Reportáž z výměn/agentur v 2/3 relace, priorita 4 
17:28 – 19:32  
 
3. 1. 2016  
Napětí mezi Varšavou a Bruselem  
Čtená zpráva, priorita 2 
18:14 – 18:36 
 
4. 1. 2016  
Evropská komise ke sporným polským zákonům  
Čtená zpráva, priorita 2 
43:56 – 44:34 
 
7. 1. 2016  
Spor o polská veřejnoprávní média  
Headline, priorita 1 
0:08 – 0:13 
 
Původní reportáž, priorita 3 
7:48 – 9:48 
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Živý vstup z místa dění, priorita 2 
9:48 – 12:12 
 
8. 1. 2016  
Maďarská podpora Polsku  
Čtená zpráva, priorita 2 
11:54 – 12:14  
 
Upoutávka na konci relace, priorita 4  
46:26 – 46:36 
 
9. 1. 2016  
Protesty proti ovládnutí médií vládou  
Čtená zpráva, priorita 2 
34:16 – 34:40  
 
10. 1. 2016  
Polsko-německé spory  
Čtená zpráva, priorita 2 
9:36 – 10:00 
 
12. 1. 2016  
Přijetí kontroverzní novely o médiích 
Upoutávka na konci relace, priorita 4  
47:00 – 47:10 
 
13. 1. 2016 
Polsko pod dohledem komise 
Headline, priorita 1  
0:09 – 0:14 
 
Původní reportáž, priorita 3 
7:26 – 9:58 
 

Příloha č. 7: Srovnání, kdy se ČTK a ČT věnovaly tématu reforma soudnictví ve 
sledovaném období (tabulka) 

 ČTK ČT 

12. 7. 2017 ano ne 

13. 7. 2017 ano ne 

14. 7. 2017 ne ne 

15. 7. 2017 ne ano 

16. 7. 2017 ano ano 

17. 7. 2017 ne ne 
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18. 7. 2017 ano ne 

19. 7. 2017 ano ano 

20. 7. 2017 ano ano 

21. 7. 2017 ano ano 

22. 7. 2017 ano ano 

23. 7. 2017 ano ano 

24. 7. 2017 ano ano 

25. 7. 2017 ano ano 

26. 7. 2017 ano ano 

27. 7. 2017 ano ne 

28. 7. 2017 ano ne 

29. 7. 2017 ne ne 

30. 7. 2017 ne ne 

31. 7. 2017 ano ne 

 

Příloha č. 8: Chronologický seznam zpráv na téma reforma soudnictví v ČTK ve 

sledovaném období s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

12.7.2017 19:13:01 
Polští poslanci schválili další kontroverzní změny v justici 
-zpráva, priorita 4 
 
13.7.2017 18:29:41 
Polští konzervativci chtějí podřídit nejvyšší soud ministerstvu 
-zpráva, priorita 4 
 
16.7.2017 19:03:33 
Tisíce Poláků protestovaly proti soudní reformě navržené vládní stranou, která by podle 
opozice skoncovala s nezávislou justicí a oslabila demokracii. 
-headline, priorita 3 
 
16.7.2017 19:21:50 
Tisíce Poláků protestovaly proti podřízení soudů vládní straně 
-zpráva, priorita 3 
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18.7.2017 12:25:36 
Evropská komise se bude ve středu zabývat situací v Polsku, kde poslanci vládní strany PiS 
navrhli zákon, který by podřídil nejvyšší soud politikům. 
-headline, priorita 3 
 
18.7.2017 12:56:23 
EK se ve středu bude zabývat stavem právního státu v Polsku 
-zpráva, priorita 3 
 
18.7.2017 19:45:09 
Polský prezident Andrzej Duda překvapivě pohrozil, že bude vetovat projednávaný zákon o 
nejvyšším soudu, pokud nedojde ke změnám soudní reformy. 
-headline, priorita 1 
 
18.7.2017 19:52:06 
Polský prezident Duda pohrozil vládnoucí straně vetem zákona 
-fleš, priorita 2 
 
18.7.2017 20:06:50 
Polský prezident Duda pohrozil vládnoucí straně vetem zákona 
-zpráva, priorita 3 
 
18.7.2017 20:40:51 
Polští poslanci v prvním čtení schválili kontroverzní návrh zákona o nejvyšším soudu a 
rozhodli se okamžitě pokračovat ve čtením druhém. 
-headline, priorita 3 
 
18.7.2017 20:57:29 
Polský prezident Duda pohrozil vládnoucí straně vetem zákona 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
18.7.2017 23:36:30 
Polský prezident Duda pohrozil vládnoucí straně vetem zákona 
-3. verze zprávy, priorita 3 
 
19.7.2017 2:50:35 
Kaczyński vyčetl opozici "vraždu" svého bratra 
-zpráva, priorita 4 
 
19.7.2017 8:08:26 
Eurokomisařka Jourová pohrozila Polsku odebráním dotací EU 
-zpráva, priorita 4 
 
19.7.2017 12:56:05 
Poslední návrhy Varšavy měnící soudní systém v zemi výrazně zvyšují ohrožení vlády práva 
v Polsku, řekl místopředseda Evropské komise Timmermans. 
-headline, priorita 3 
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19.7.2017 13:01:06 
Evropská komise se ke stavu právního státu v Polsku vrátí za týden, do té doby připraví další 
kroky. Timmermans vyzval Varšavu k návratu k dialogu. 
-headline, priorita 3 
 
19.7.2017 13:37:46 
EK ostře varovala Polsko v souvislosti s jeho reformami soudů 
-zpráva, priorita 3 
 
19.7.2017 14:06:54 
EK ostře varovala Polsko v souvislosti s jeho reformami soudů 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
19.7.2017 22:23:58 
EK ostře varovala Polsko v souvislosti s jeho reformami soudů 
-3. verze zprávy, priorita 3 
 
20.7.2017 15:08:56 
Polský parlament schválil sporný zákon o reorganizaci nejvyššího soudu. Justiční reforma 
podle kritiků, k nimž patří Evropská komise, ruší dělbu moci. 
-headline, priorita 1 
 
20.7.2017 15:17:07 
Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 
-fleš, priorita 2 
 
20.7.2017 15:46:08 
Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 
-zpráva, priorita 3 
 
20.7.2017 15:56:55 
Šéf summitů EU Tusk požádal kvůli polské reformě soudnictví o setkání prezidenta Dudu. 
Je třeba zabránit marginalizaci země v Evropě, míní Tusk. 
-headline, priorita 3 
 
20.7.2017 17:11:30 
Maďarsko stojí ohledně soudní reformy za Polskem, EU by se neměla vměšovat do vnitřních 
záležitostí Polska, řekl maďarský ministr zahraničí Szijjártó. 
-headline, priorita 3 
 
20.7.2017 18:01:57 
Maďarsko stojí ve věci reformy soudnictví za Polskem 
-zpráva, priorita 3 
 
20.7.2017 18:32:00 
Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 
-2. verze zprávy, priorita 3 
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20.7.2017 19:33:19 
Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 
-shrnutí, priorita 4 
 
20.7.2017 19:35:28 
Tusk: Vládní reforma soudů v Polsku ohrozí mezinárodní obraz země 
-zpráva, priorita 3 
 
20.7.2017 20:20:15 
Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 
-3. verze zprávy, priorita 3 
 
20.7.2017 21:59:24 
Ve Varšavě podle opoziční radnice protestuje proti změnám v polské justici na 50.000 
demonstrantů, policie odhadla jejich počet na 14.000. 
-headline, priorita 3 
 
20.7.2017 22:08:24 
Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o nejvyšším soudu 
-2. verze shrnutí, priorita 3 
 
21.7.2017 16:56:29 
Předsedkyně slovenského nejvyššího soudu varuje, že zákony schválené v Polsku mohou 
ohrozit nezávislost justice a dělbu moci. Ústavní soud SR mlčí. 
-headline, priorita 3 
 
21.7.2017 17:18:17 
Reforma polské justice znepokojuje slovenský nejvyšší soud 
-zpráva, priorita 3 
 
21.7.2017 20:57:33 
O kontroverzním zákonu o nejvyšším soudu jednají polští senátoři 
-zpráva, priorita 4 
 
22.7.2017 2:09:58 
Polský Sejm schválil kontroverzní zákon o reorganizaci nejvyššího soudu. Ve varšavských 
ulicích skandují davy: Zrádci, zrádci, zrádci! 
-headline, priorita 1 
 
22.7.2017 2:33:33 
Polský Senát schválil zákon o reorganizaci nejvyššího soudu 
-fleš, priorita 2 
 
22.7.2017 2:46:11 
Polský Senát schválil zákon o reorganizaci nejvyššího soudu 
-zpráva, priorita 3 
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22.7.2017 7:50:02 
Polský Senát schválil zákon o reorganizaci nejvyššího soudu 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
22.7.2017 12:48:03 
Orbán: Maďarsko použije všechny prostředky na podporu Polska v EU 
-zpráva, priorita 3 
 
22.7.2017 15:24:46 
Polský Senát schválil zákon o reorganizaci nejvyššího soudu 
-3. verze zprávy, priorita 3 
 
23.7.2017 0:46:08 
V Polsku v sobotu večer pokračovaly protesty proti reorganizaci nejvyššího soudu. Do 
protestů se zapojil i bývalý polský prezident Lech Walesa. 
-headline, priorita 3 
 
23.7.2017 1:12:34 
V Polsku pokračovaly protesty proti reformě justice 
-zpráva, priorita 3 
 
23.7.2017 22:30:38 
Tisíce Poláků již osmým dnem v Polsku i v zahraničí protestovaly proti zákonům, kterými 
chce vládní strana Právo a spravedlnost zreformovat justici. 
-headline, priorita 3 
 
23.7.2017 22:50:00 
Proti reformě justice osmým dnem protestovaly tisíce Poláků 
-zpráva, priorita 3 
 
24.7.2017 3:09:39 
Prezident Duda se kvůli sporným zákonům sejde se zástupci justice 
-zpráva, priorita 4 
 
24.7.2017 10:18:08 
Polský prezident Duda řekl, že hodlá využít veta vůči kontroverzním zákonům o nejvyšším 
soudu a o soudní radě, které prosadila vládní strana PiS. 
-headline, priorita 1 
 
24.7.2017 10:30:50 
Polský prezident chystá veto kontroverzních zákonů o soudech 
-fleš, priorita 2 
 
24.7.2017 10:55:06 
Polský prezident chystá veto kontroverzních zákonů o soudech 
-zpráva, priorita 3 
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24.7.2017 12:06:14 
Zákon o nejvyšším soudu v Polsku vyvolal kontroverze 
-profil, priorita 3 
 
24.7.2017 12:22:03 
Evropská komise vývoj v Polsku sleduje, řekl její mluvčí k záměru prezidenta Dudy vetovat 
dva sporné zákony. O dění v zemi bude EK jednat ve středu. 
-headline, priorita 3 
 
24.7.2017 12:55:56 
EK vývoj v Polsku teď nekomentuje, věc bude řešit ve středu 
-zpráva, priorita 3 
 
24.7.2017 19:33:08 
Polský prezident chystá veto kontroverzních zákonů o soudech 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
24.7.2017 21:07:05 
Polský prezident bude vetovat kontroverzní zákony o soudech 
-3. verze zprávy, priorita 3 
 
25.7.2017 9:19:14 
Prezident Duda podepsal zákon měnící fungování obecných soudů v Polsku. Dva další 
zákony kontroverzní soudní reformy se už v pondělí rozhodl vetovat. 
-headline, priorita 3 
 
25.7.2017 9:32:36 
Prezident Duda podepsal třetí ze zákonů polské soudní reformy 
-zpráva, priorita 3 
 
25.7.2017 16:44:38 
Prezident Duda podepsal jeden ze zákonů polské soudní reformy 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
26.7.2017 3:13:37 
Komise se bude opět zabývat stavem právního státu v Polsku 
-zpráva, priorita 3 
 
26.7.2017 12:18:37 
Mezi prezidentským palácem a vládní stranou padají ostrá slova 
-zpráva, priorita 4 
 
26.7.2017 12:23:43 
EK dala Polsku měsíc na uvedení justiční reformy do souladu s unijním právem. Varovala 
například před propuštěním soudců nejvyššího soudu. 
-headline, priorita 1 
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26.7.2017 12:39:07 
EK přitvrdila: Polsko má měsíc na nápravu justiční reformy 
-fleš, priorita 2 
 
26.7.2017 13:05:47 
EK přitvrdila vůči Polsku, má měsíc na nápravu justiční reformy 
-zpráva, priorita 3 
 
26.7.2017 13:44:38 
Varšava odmítá ultimáta z Bruselu. Vládní mluvčí v reakci na postup EK prohlásil, že 
všechny zákony jsou v shodě s polskou ústavou a demokracií. 
-headline, priorita 3 
 
26.7.2017 14:07:11 
EK přitvrdila vůči Polsku, má měsíc na nápravu justiční reformy 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
26.7.2017 14:19:13 
Varšava odmítá "vydírání" z Bruselu i kritiku EK 
-zpráva, priorita 3 
 
26.7.2017 15:46:07 
Varšava odmítá "vydírání" z Bruselu i kritiku EK 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
26.7.2017 21:15:37 
Před sídlem vládní strany volal dav po právu a spravedlnosti 
-zpráva, priorita 4 
 
27.7.2017 13:04:42 
The Guardian: Polsko a Maďarsko se vydaly špatnou cestou 
-zpráva, priorita 4 
 
27.7.2017 18:40:28 
Polská vláda prosadí opozicí kritizovanou soudní reformu bez ohledu na veto prezidenta 
Dudy. Řekl to předseda vládní strany Kaczyński. 
-headline, priorita 3 
 
27.7.2017 19:01:18 
Kaczyński: Soudní reforma projde přes Dudovo veto 
-zpráva, priorita 3 
 
27.7.2017 19:54:20 
Kaczyński: Soudní reformu přijmeme bez ohledu na Dudovo veto 
-2. verze zprávy, priorita 3 
 
28.7.2017 9:24:04 
Kurski: Polsko prožívá revoluci v podání strany jediného vůdce 
-zpráva, priorita 4 
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31.7.2017 20:32:44 
Polský prezident vetoval sporné zákony 
-zpráva, priorita 4 
 

Příloha č. 9: Chronologický seznam zpráv na téma reforma soudnictví v ČT ve 
sledovaném období s časovým údajem, typem zprávy a prioritou (text) 

15. 7. 2017  
Kontroverzní zákon v Polsku  
Čtená zpráva, priorita 2 
38:22 – 38:40 
 
16. 7. 2017  
Protesty v Polsku  
Čtená zpráva, priorita 2 
6:16 – 6:38 
 
19. 7. 2017  
Sporná reforma polské vlády 
Headline, priorita 1 
0:10 – 0:15 
 
Reportáž z výměn/agentur v 1/3 relace, priorita 3 
7:22 – 10:20  
 
20. 7. 2017  
Polský Sejm schválil kontroverzní justiční reformu  
Čtená zpráva, priorita 2 
9:32 – 9:56 
Upoutávka na konci relace, priorita 4 
47:15 – 47:25 
 
21. 7. 2017  
Spory kvůli polské justiční reformě  
Reportáž z výměn v 2/3 relace, priorita 4 
20:44 – 23:08 
 
22. 7. 2017 
Spory kvůli polské soudní reformě  
Reportáž z výměn/agentur v 1/3 relace, priorita 3 
12:40 – 15:00 
 
23. 7. 2017  
Masové protesty v Polsku proti soudní reformě  
Čtená zpráva, priorita 2 
6:40 – 7:02 
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Upoutávka na konci relace, priorita 4 
43:48 – 43:58 
 
24. 7. 2017  
Polský prezident proti soudní reformě  
Headline, priorita 1 
0:10 – 0:15 
 
Reportáže z výměn/agentur v 1/3 relace, priorita 3 
8:04 – 10:16 
 
25. 7. 2017  
Stav právního stavu v Polsku  
Upoutávka na konci relace, priorita 4 
47:40 – 47:50 
 
26. 7. 2017 
Kontroverzní reforma justice v Polsku  
Čtená zpráva, priorita 2 
36:36 – 37:38 
 


