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Anotace 

Diplomová práce představuje rozbor a komparaci dvou realit, u kterých je na základě 

teorií, jejichž výklad je součástí textu, předpokládán rozdílný charakter. V první části práce 

je ukotven teoretický rámec tématu, který je prezentován skrze rozbor samotného vztahu 

mezi médii a realitou. V tomto ohledu jsou charakterizovány základní přístupy, které na 

daný typ koexistence upozorňují skrze různá paradigmata. Jde především o směr sociálního 

konstruktivismu a reprezentace. V rámci teoretického úseku je dále předkládána kapitola, 

která se zabývá předestřením základů zpravodajství, kde jsou popsány specifické znaky 

této tvorby. V praktické části textu je nejdříve provedena definice a analýza mediální 

zpravodajské reality, u které je zacházeno s charakterem jejího deklaratorního vztahu 

k mimomediální skutečnosti. Posléze je stejný typ rozboru uplatněn i u ní – nemediální 

nebo také životní skutečnosti. Pro uchopení problematiky, které se práce věnuje 

v konkrétním slova smyslu, je posléze provedena analýza daných realit na příkladě 

vybrané zpravodajské události. Na základě těchto kroků je v závěru praktické části práce 

uplatněna komparativní analýza, která je zacílena na porovnání charakteristických 

vlastností obou rozebíraných realit. V závěrečném úseku textu tak dochází k možnosti 

vyvození vzájemného vztahu mezi mediální realitou, která vzniká na základě produkce 

zpravodajství a mimomediální skutečností. Je tak zásadně testována míra validity 

myšlenky o schopnosti mimetického zobrazování jevů skrze zpravodajský typ žurnalistiky, 

která na tomto prvku zakládá svou tvorbu.  
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Annotation 

The master thesis is concerned with an analysis and a comparison of two realities that, 

according to the theory explained in the text, are supposed to be different. The first part of 

the thesis deals with the theoretical framework through the analysis of the relation between 

media and reality. Basic approaches focusing on this coexistence through several 

paradigms, above all social constructivism and social representation, are explained. The 

theoretical part contains a chapter dedicated to the basics of news and the specificities of 

the content creation. The practical part of the thesis is first comprised of a definition and of 

an analysis of the news media reality, based on the declarative statements of its relation to 

the non-media reality. The same type of analysis is secondly also applied to the non-media 

or life reality. In order to facilitate comprehension of the topic and of these two realities, 

the work analyses a case study of a news event. Based on the case study, the practical 

section leads then to a comparative analysis of the characteristics of both studied realities. 

The final part suggests the definition of a relation between the media reality based on news 

production on the one hand and the non-media reality on the other hand. The work 

examines thus the degree of validity of the idea of mimetic event reporting through news 

journalism, whose content creation is based on it.  
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Úvod 

 

„(…) média se už dávno stala naším nejdůležitějším nástrojem socializace a my získáváme stále 

více zkušeností s nabídkami médií, které nijak nekorespondují se zkušenostmi se světem, v němž 

žijeme.“1  

 

Téma diplomové práce představuje rozbor a problematizuje zpracovávání a prezentování 

reality médii, zvláště pak těmi, která jsou vymezována jako zpravodajská. A to na základě 

jejich specifické vazbě k informacím. Upozorňuje tak předně na možné způsoby vnímání, 

ale také druhy kreací obrazu vnějšího světa, které jsou médii v souvislosti s předáváním 

informací nabízena společnosti.  

Na počátku textu je tematizován komplexní vztah médií, jako dominantních činitelů v roli 

vytváření poznání a toho, co později práce důkladněji pojmenovává jako realitu. 

Uvědomění si a pochopení tohoto vztahu je do zásadní míry klíčové a slouží k vytvoření 

základního teoretického rámce, jenž je předlohou pro následnou výstavbu praktické oblasti. 

Rozdělení médií na tvůrce, a naopak na představitele obrazu života a jejich rozdílného 

vztahu k práci s realitou, slouží k pochopení celé problematiky, kterou práce představuje, k 

poskytnutí informační platformy a k vytvoření dichotomie procesu konstrukce a 

reprezentace událostí, která jsou zpracovávána médii. V tomto ohledu je v textu věnován 

prostor pro vyložení perspektivy práce médií s realitou skrze sociální konstrukci reality a 

její reprezentaci. Rozlišné směry, které vypovídají o způsobu zpracovávání dění, jsou při 

tom podepřeny stěžejními myšlenkami autorů, kteří teorie dokládají a hlásí se k jejím 

principům. Posléze jsou v logické návaznosti rozvedeny zásadní pojmy, které souvisí 

s výše rozebíranými principy, a které pomáhají podpořit transparentnost definice mediální 

reality – tedy toho, co zpravodajství prezentuje jako „skutečné“, a to především skrze 

pojem fakticity, a co nikoliv, skrze termín fikce. V souvislosti s tématem analýzy procesu 

vzniku informací v médiích je v textu věnován prostor termínu pseudoudálosti, jejíž vznik 

je pro charakter mediálního vyprávění dle předkládaných teorií často příznačný.  

V následujícím úseku je práce věnována rozboru základních principů práce zpravodajství, 

a to na základě možnosti představení způsobu, jakým tento druh žurnalistické tvorby 

                                                 

1 SCHMIDT, Siegfried J. Přesahování literatury: od literární vědy k mediální kulturní vědě. Praha: Ústav pro 

českou literaturu AV ČR, 2008, s. 31. ISBN 978-80-85778-59-5.  
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komunikuje své obsahy směrem k veřejnosti. Konkrétně se jedná o zaměření se na analýzu 

žánrových specifik a rozboru charakteru zpravodajského obsahu, na jehož principu je 

postavena v rámci praktické části následující, třetí kapitola o vzniku mediální skutečnosti, 

která je zpracována zpravodajským médiem.  

Třetí a čtvrtá kapitola práce manifestují stěžejní myšlenky textu a jeho tématu. Na jedné 

straně je postaven vznik mediální reality skrze žánr zpravodajství, která vykazuje konkrétní 

specifika, a je tak pro účely vyložení rozebírané problematiky dobře popsatelná, a na straně 

druhé je k závěrečnému porovnání obou realit operováno ve čtvrté kapitole 

s mimomediální skutečností, u které je předpokládáno, že oproti mediální realitě, podléhá 

v zásadě jinému typu zpracování než tomu, které je tematizováno ve třetí kapitole – 

mediálnímu. Vznik mediální reality (skutečnosti) je ve třetí kapitole rozebírán na základě 

uvedení termínu jakýchsi imaginárních neboli „fikčních“ světů, o kterých lze v souvislosti 

s mediální skutečností uvažovat, a jejichž charakter dokládají někteří teoretici. Konkrétní 

vymezení mediální reality, která podléhá zpravodajskému zpracování, je provedeno na 

základě analýzy jejich charakteristických vlastností, které jsou následně porovnány se 

svým předpokládaným protějškem – mimomediální skutečností. Zdali jsou si rozebírané 

reality podobné, či vykazují výrazné rozdíly nebo se jakkoli propojují, bude zjištěno jejich 

komparací v poslední, páté kapitole. Na základě upřesnění podoby daných skutečností jsou 

v tématu mediální zpravodajské reality dále analyzovány konkrétní principy a techniky, 

které jí umožňují vzniknout, a proto je důležité na ně v práci upozornit. Analýza mediální 

reality je posléze zacílena na konkrétní událost/zprávu, která je prezentovaná skrze 

zpravodajskou relaci České televize „Zprávy ČT24“. Důvodem tohoto výběru je následná 

kvalitní možnost deskripce vybrané události z mimomediálního úhlu pohledu, a to na 

základě osobního prožití skutečnosti, a tedy přínosu výpovědi z vnímání dané události, 

především bez ovlivnění médiem, které danou realitu zprostředkovává.  

Ve čtvrté kapitole je rozebírána existence mimomediální skutečnosti, jež je definována na 

základě stanovisek teoretiků, kteří se ke konkretizaci termínu vyjadřují. V tomto momentě 

dochází v textu k vytvoření druhé argumentační osy teorie, na jejímž základě je možné 

zhodnotit vymezené hypotézy práce, a dojít tak k bilanci dané problematiky, o níž 

předkládaný text pojednává. Osobní výpověď z prožití vybrané události z mimomediálního 

hlediska, která je prvně analyzována ve třetí kapitole ve „Zprávách ČT24“, je v tomto 

úseku zahrnuta do textu primárně na základě přínosu vysoké míry autenticity do analýzy 
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rozebírané skutečnosti, ke které by se jinak skrze samotný popis definic jednotlivých realit 

nedostalo. Nebo alespoň, ne zcela do tak realistické míry.  

V kontextu kapitoly o mimomediální skutečnosti je přistoupeno k zahrnutí rozboru témat, 

jejichž opomenutí by práci ubíralo na možnosti celistvého pochopení problematiky textu. 

Jedná se o rozbor druhů realit, které mohou vznikat při procesu zpracovávání informací. 

Samotný faktor poznání, který je předpokladem pro holou možnost recepce jakýchkoliv 

jevů a tvoří základ kognitivního procesu, je tématem uzavírajícím čtvrtou kapitolu.  

Pátá kapitola představuje dokončení praktického úseku textu formou závěrečného 

porovnání dvou rozebíraných realit, na základě jejichž vymezení dojde k profilaci 

společných nebo opačných znaků. Tato komparativní část textu je do práce umístěná 

z důvodu vzniku prostoru pro potvrzení či vyvrácení stěžejních hypotéz, na jejichž základě 

je postavena idea práce, potažmo její problematizace. Na základě posledních částí práce v 

páté kapitole bude možno dojít k vyvození druhu vztahu mezi jednotlivými skutečnostmi.  

Mezi hlavní předpoklady, s kterými bude v práci operováno a zacházeno jako s východisky 

patří teorie o televizním zpravodajství jako o konstruktu mediální reality svého druhu. Tato 

myšlenka bude dokazována na základě vymezení podstaty mediální zpravodajské 

skutečnosti ve třetí kapitole. Daný předpoklad se současně opírá o tezi mediálních 

teoretiků, na jejíž základě zpravodajství deklaratorně vymezuje svůj vztah 

k mimomediálním skutečnostem, konkrétně dokládá, že „je o nich“. Na tuto hypotézu bude 

v průběhu textu formulována potvrzující či vyvracující odpověď. Mezi dílčí teorie práce 

patří myšlenka, že skrze proces tvorby zpravodajství – jeho principy a techniky, vznikají 

uměle vytvořené mediální konstrukty, které jsou projevem existence specifické mediální 

reality, jež je výsledkem práce zaměstnanců mediálních organizacích, potažmo novinářů a 

nemá s mimomediální skutečností příliš společných charakteristik. Práce předpokládá, že 

mediální zpravodajská realita se zákonitě liší od té mimomediální, která není 

zpravodajským médiem zpracována. Na základě hypotézy práce je předpokládáno, že ani 

natolik „objektivní“ formát, jakým se definuje seriózní zpravodajství, nemůže vyobrazovat 

mimomediální skutečnosti takové, jaké jsou. Žádné mediální zpracování není podle 

předpokladů textu schopno pouhého mimetického zobrazování „žitých“ skutečností. A to 

především na základě teorie, jež vypovídá o nutnosti mediálního zpracování jevů, které 

chce zpravodajství představovat. Je předpokládáno, že tím dochází k narušování 

nemediální existence a podoby dané skutečnosti, a tudíž změně jejího charakteru. 
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Vymezené hypotézy budou v průběhu práce prokazovány či vyvraceny skrze odborná 

stanoviska autorů, kteří se věnují daným tématům.  

Práce se nezabývá porovnáváním těchto typů realit, aniž by nebylo zacházeno s 

myšlenkou, že prezentace skutečnosti, která podléhá – ať již jakémukoliv zpracování 

(nejen tomu mediálnímu) - se může s vysokou pravděpodobností logicky lišit od 

skutečnosti, která není podrobena stejnému zpracování. Věnuje se porovnáváním daných 

realit na základě tvrzení, jenž vypovídá o tom, že zpravodajství dokládá, že informuje o 

skutečnostech jako o reálných. Dané tvrzení bude doloženo při rozboru zpravodajského 

typu žurnalistiky ve druhé kapitole.  

Závěr textu je věnován zhodnocení zjištěných stanovisek a shrnutí potvrzení či vyvrácení 

výše definovaných hypotéz. Práce tak může posloužit jako celek k odpovědím na otázky 

jako jsou: Informuje zpravodajství o „žité“ realitě? Liší se dvě analyzované skutečnosti, a 

jestliže ano, proč se liší? O čem tedy vlastně zpravodajství informuje? A zásadně – jak 

může ke zpravodajskému obsahu přistupovat a nakládat s ním jeho publikum?   



 

 

13 

1 Vztah médií a reality 

Pro vyložení a pochopení vztahu mezi realitou a mediálně zprostředkovanou 

zpravodajskou skutečností je důležité upozornit na několik ze základních přístupů, které na 

tento typ poměru nahlíží skrze různá teoretická paradigmata. Tematizace daného vztahu a 

konkretizace „reálného“ ve společnosti, kde existují média, patří ostatně k jedné ze 

základních otázek mediálních studií a jejich výzkumů.2  

1.1 Přístupy ke konstrukci a reprezentaci reality 

Před vymezením stěžejních teoretických přístupů, jež se zabývají způsoby vytváření 

skutečnosti, je na místě předně definovat, co je konkrétně rozuměno pod pojmem „realita“. 

V základě ji můžeme specifikovat jako jevící se „zkušenost“, která vypovídá o okolním 

světě, v kterém žijeme, mapuje ho a poskytuje nám v něm orientaci. Jako taková podléhá 

sociální konstrukci v dané společnosti a je jí samotnou podmiňována.3  

Jedním z pohledů na vztah médií k vytváření něčeho, co je společností determinováno 

realitou, je přístup sociální konstrukce skutečnosti. Na jeho základě je médiím přiřazována 

role dominantních a konstruujících činitelů v roli vytváření procesu poznávání daných 

životních zkušeností neboli reality.4 Toto teoretické stanovisko zakládá svou myšlenku na 

tvrzení, že realita se teprve formuje ve skutečnosti. Jinak řečeno – formuje se až teprve 

jako zkušenost v procesu komunikace – je při ní konstruována. Skutečností je tedy to, co se 

„žije“ v komunikaci.5 Výpověď o dané realitě je součástí procesu konstrukce – to co se 

děje mezi lidmi na základě komunikace, je podle daného směru svět zkonstruovaný 

z významů, které zapomínáme.6 Skutečnost je v sociálním konstruktivismu historicky 

podmíněna dobou, v které měla možnost vzniknout a její chod je primárně založen na 

„dohodách“ neboli společenských konstrukcích, na kterých stojí její celé základy.7 Realita, 

tedy to, co žijeme, je v tomto pojetí nesamozřejmé, dané až konkrétním způsobem.8 

Významy jsou dle principu sociální konstrukce v životě konstituované ex post, z čehož 

vyplývá, že poselství konkrétních sdělení nezávisí na tom, co znamenají, ale odvíjí se od 

                                                 

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

ISBN 978-80-262-0743-6.  
3 Tamtéž.  
4 Tamtéž, s. 273.   
5 BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 21. ISBN 80-859-5946-1. 
6 Tamtéž, s. 26.  
7 Tamtéž, s. 27.  
8 Tamtéž, s. 31.  
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toho, jak budou někým „vykonstruovány“ – jejich smysl jim dávají až samotní aktéři 

sociální reality.9  

Dle této teorie jsou v rozebíraném kontextu mediální významy ryze konstitutivního 

charakteru, což v praxi znamená, že za jakýmkoliv úkonem v mediální produkci stojí 

nějaké rozhodnutí.10 Z čehož lze konstatovat, že se při procesu sociální konstrukce 

skutečnosti nic neděje „samozřejmě“ nebo také samovolně. Jednotkou procesu konstrukce 

je samotná realita, která vykazuje znaky neustále probíhajícího procesu.11  

Směr sociálního konstruktivismu významně představuje dvojice sociologů Peter Berger a 

Thomas Luckmann v jejich díle o sociální konstrukci reality. Autoři se domnívají, že 

mediální sdělení je primárně konstrukt – výtvor na zakázku, který je dílem daných 

pracovníků. Konstruktivismem nazývají sociologický směr, který je postaven na teorii o 

tom, že sociální realita není jedinci objektivně předkládána jako fakt, ale je nepřetržitě 

znovu konstruována v procesu sociální interakce a komunikaci.12  

Mezi další významné představitele tohoto směru patří teoretik Denis McQuail, který 

potvrzuje, že média do značné míry konstruují společenskou realitu. Konkrétně 

argumentuje tím, že společnost je sama o sobě v podstatě spíše konstrukt, než pevně daná 

realita a média jen poskytují materiál pro její vytváření. Také podle něj výběrově 

reprodukují určité významy, které společnosti nabízí. O nich lze jednat, anebo je 

odmítnout. McQuail se v jakémsi slova smyslu přiklání k určité defenzivě ohledně 

realistického charakteru mediální produkce. Konstatuje, že média plně nemohou 

objektivně informovat o společenské realitě, a to na základě tvrzení, že všechna fakta jsou 

svojí samotnou interpretací.13  

Teorii konstruování sociální reality médii tematizují také autorky Hanna Adoniová a 

Sherrill Maneová, jejichž přístup k vytváření sociální skutečnosti je zajímavý z hlediska 

holistického úhlu pohledu. Podle autorek jde v zásadě přistupovat ke třem druhům realit. 

Píší o typu objektivní, symbolické a subjektivní skutečnosti.14 Pro pochopení celého 

                                                 

9 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 114. 

ISBN 978-80-7367-574-5.  
10 Tamtéž.  
11 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 273. 

ISBN 978-80-262-0743-6.  
12 BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 11. ISBN 80-859-5946-1.  
13 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 

113. ISBN 978-80-7367-574-5.  
14 ADONI, Hanna, MANE, Sherrill. Media and the Social Construction of Reality: Toward an Integration of 

Theory and Research. In Communication Research, 1984, roč. 11, č. 3, s. 328-330. ISSN 0093-6502.  
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procesu fungování masových médií, jež se nepřetržitě dopouští konstrukce sociálních 

významů, je podle nich vhodnou perspektivou holistická teorie. Na média bychom měli 

pohlížet především jako na celek. Jedině skrze tento úhel pohledu jsem schopni pochopit 

sociální konstruování reality, a současně mít možnost odstupu od tohoto procesu.15  

Druhým, zásadním teoretickým pohledem na vztah médií a reality je princip mediální 

reprezentace skutečnosti.16 Je to přístup, který tvrdí, že realita je hotová ještě předtím, než 

se o ní samotné začne vůbec mluvit. Což znamená, že svět jako takový je bez lidského 

přičinění již ve své definici „hotov“, a tvoří tak základ pro autonomnost jeho nezávislého 

prostředí. Realita existuje v tomto směru již v „předkomunikační“ primární fázi, tedy ještě 

dříve, než jsme o ní začali uvažovat.17 Pojmu reprezentace je přiřazován proces, v němž 

získávají znaky a symboly zástupný charakter a abstraktní pojmy dostávají konkrétní 

podobu.18 Samotnou mediální reprezentací je v tomto směru rozuměno zobrazování 

konkrétních skupin lidí, jevů určitým ustáleným způsobem – kdy tak v této souvislosti 

můžeme často mluvit o vzniku procesu stereotypizace.19  

Mezi přední zástupce tohoto směru patří teoretik Stuart Hall, který svá stanoviska 

významně shrnuje v článku o kódování a dekódování v televizním diskurzu.20 Popisuje 

v něm možné typy dešifrování vložených preferovaných významů, která jsou 

obsahem mediálních sdělení. Hall se domnívá, že je na jejich konzumentovi, jak s danými 

významy naloží.21 Smysly sdělení lze vnímat na bázi dominantního, opozičního a 

dohodnutého typu čtení.22 O reprezentaci reality smýšlí v zásadě ve třech teoretických 

rovinách. V reflexivní, ve které dochází k recepci významu skrze „odraz“, podobně jako 

v zrcadle, dále v intencionální, kdy význam určuje komunikátor a v konstruktivistické, kdy 

podle Halla dochází k tomu, že média vytváří skutečné znaky, kterým lidé mají možnost 

                                                 

15 ADONI, Hanna, MANE, Sherrill. Media and the Social Construction of Reality: Toward an Integration of 

Theory and Research. In Communication Research, 1984, roč. 11, č. 3, s. 325. ISSN 0093-6502.  
16 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 271. 

ISBN 978-80-262-0743-6.  
17 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno, 2001, s. 201. ISBN 80-859-4767-6.  
18 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 271. 

ISBN 978-80-262-0743-6.  
19 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno, 2001, s. 198. ISBN 80-859-4767-6.  
20 Kódování/dekódování, RPM č. 10. Revue pro média, časopis pro kritickou reflexi médií [online]. 2004 [cit. 

2019-03-03]. Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/kodovani-dekodovani.htm  
21 DAVIS, Helen. Understanding Stuart Hall. London: SAGE Publications, 2004, s. 45. ISBN 07-619-4715-

9.  
22 Kódování/dekódování, RPM č. 10. Revue pro média, časopis pro kritickou reflexi médií [online]. 2004 [cit. 

2019-03-03]. Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/kodovani-dekodovani.htm  
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dávat věcný význam.23  

Dalším teoretikem, který svým dílem významně definuje téma reprezentace skutečnosti, je 

anglický akademik Richard Dyer.24 Autor se zabývá vymezením několika kategorií slova 

reprezentace v jeho samotném základě. Definuje „re-prezentaci“ jako formu 

„znovupředvedení“. Dále „reprezentativnost“ neboli typizaci, jež představuje ustálený 

výběr osob, které jsou v různých souvislostech v médiích představovány. Posléze jmenuje 

kategorii „předvedení“, která představuje proces rozhodnutí stojící za mediálními 

produkty. A posledně reprezentaci jako „pochopení“, kdy u příjemce dochází k přijmutí 

významu, o kterém si myslí, že je mu v mediální nabídce nabízen.25  

Vztahu mezi mediální produkcí a realitou se klíčově věnuje teoretik Winfried Schulz, který 

danou koexistenci vysvětluje na základě protikladné koncepce ptolemaiovské a 

koperníkovské teorie. Ptolemaiovská vize Schulze je založena na faktu, že realita je 

pevným bodem, který se média mohou pokoušet zobrazovat. Koperníkovské paradigma 

nahlíží na realitu jako na neustálý pohyb, kdy se média aktivně podílí na jeho konstrukci.26 

Na základě Schulzovy práce o konstrukci reality ve zpravodajských médiích je na konci 

80. let 20. století reálně upuštěno od myšlenky, že novináři mají schopnost objektivně 

zobrazovat realitu.27  

O vlivech médií, které mohou mít zásadní dopad na podobu reality života, který žijeme, 

vypovídají další teoretická stanoviska. O jednom z nich se vyjadřuje teoretik Marshall 

McLuhan a nazývá ho mediocentrickým vlivem. Na jeho základě můžeme mluvit o 

mediokratickém světě – životním prostoru, kde média, a do zásadní míry jejich 

technologický charakter, určují povahu a možnosti společnosti. Jinak řečeno ji skrze svou 

existenci ovládají. V tomto ohledu lze shrnout, že společnost komunikuje a přizpůsobuje 

svou existenci tak, jak jí to média umožňují. McLuhan tuto myšlenku podtrhuje svým 

slavným výrokem, jenž v jednom sousloví vystihuje celou podstatu: „Médium je 

poselstvím.“28 Význam média spočívá podle něj výhradně v samotném médiu, nikoliv 

                                                 

23 HALL, Stuart. Representation: cultural representations and signifying practices. Thousand Oaks, Calif.: 

Sage in association with the Open University, 1997, s. 25. ISBN 07-619-5432-5.  
24 DYER, Richard. Only entertainment. 2nd ed. New York: Routledge, 2002, s. 20. ISBN 04-152-5497-3.  
25 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 272. 

ISBN 978-80-262-0743-6.  
26 Tamtéž, s. 270.  
27 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995, s. 124. ISBN 80-718-4134-X.  
28 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá fronta, 2011, s. 21. Strategie. 

ISBN 978-80-204-2409-9.  
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v jeho obsahu – tedy v tom, co se nám snaží předat.29 Kontrující teorií je úvaha o 

sociocentrickém vlivu médií na život člověka, jež popisuje autor McQuail. Podobu nad 

„žitou“ realitou má v tomto případě sama společnost, která definuje svou podobu 

komunikace a média jsou zde v podřadné roli činitelů sociální reality.30  

1.2 Definice pojmů fakticita, fikce a pseudoudálost  

Tento úsek práce představuje prostor pro vyložení důležitých pojmů, jejichž pochopení 

slouží k hlubší orientaci a k proniknutí do idejí rozebíraného tématu, jež se klíčově 

zaměřuje na rozbor specifických charakterů mediální a mimomediální reality. Termín 

fakticity tvoří opak významu pojmu fikce31, a tudíž je příznačné vymezit obrysy „světů“, 

jež se zakládají na faktech, a těch, které staví na iluzi, skrze terminologickou osu právě 

těchto pojmů.  

Fikcí se dle etymologie slova v latině rozumí výmysl, dle českého původu je slovo 

významovým synonymem smyšlenky.32 Fakticita představuje jeden z klíčových konceptů a 

zásad tvorby zpravodajství, na kterých staví charakter svých produktů mediální 

zpravodajská realita, která se tak tímto transparentně vymezuje oproti povaze „fiktivních“ 

žánrů.33 Na základě tohoto stanoviska lze sumarizovat, že zpravodajství se jako typ 

žurnalistické tvorby snaží apelovat na faktor své „reálnosti“ a dokládá tím, že to, co je 

zpravodajským obsahem, je tak „skutečnou“ pravdou.34 Tato snaha je podle teoretika 

Graema Burtona jedním ze základních rysů budovatelství iluze realistického zobrazení, jež 

je součástí mediální produkce napříč jejím žánrovým spektrem. Mezi tyto rysy patří 

konkrétně věrohodnost neboli také uvěřitelnost. Věcná věrnost je vyvolávaná především na 

základě uspořádání daných obsahů, které evokuje představu o skutečném světě.35 Shrnuje 

tedy, že: „To, co čtenář čte nebo divák sleduje, je něco, co se mohlo doopravdy stát. 

Příjemcům mediované sdělení připomíná svět takový, jak ho znají. Jinými slovy, obsah 

sdělení zapadá do příjemcovy zkušenosti. Řada zkušeností se ale formuje výhradně na 

                                                 

29 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá fronta, 2011, s. 20. Strategie. 

ISBN 978-80-204-2409-9.  
30 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 26. 

ISBN 978-80-7367-574-5.  
31 KOTEN, Jiří. Jak se fikce dělá slovy: pragmatické aspekty vyprávění. Brno: Host, 2013, s. 43. Teoretická 

knihovna. ISBN 978-80-7294-846-8.  
32 Tamtéž, s. 28.   
33 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 275. 

ISBN 978-80-262-0743-6.  
34 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno, 2001, s. 213. ISBN 80-859-4767-6.  
35 Tamtéž, s. 214.   
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základě médií a příjemce si je jinak neprověřuje (…).“36 Míra „realističnosti“ mediálních 

sdělení je těžko uchopitelná, ale lze být charakterizována skrze: „(…) postupy a 

prostředky, jimiž se potlačuje či zastírá mediovaná (konstruovaná a konvenční) povaha 

sdělení a zdůrazňuje se iluze jeho „opravdovosti“.37 Fakticita je spolu s nestranností 

jednou ze dvou základních složek objektivity. Skládá se z kritérií pravdivosti a relevance.38 

Mediální teoretici Jan Jirák a Barbara Köpplová k jejímu charakteru dokládají: „Fakticita 

(a z ní plynoucí potencionální věrohodnost) se projevuje především v rovině autenticity, 

věcné přesnosti a věcné správnosti. Zvláště média s vysokou denotativní věrností jdoucí až 

na hranice (alespoň zdánlivé) ikoničnosti (…) jsou považována za velmi věrohodný zdroj 

informací.“39 Můžeme tak tvrdit, že zpravodajský obsah na základě specifických znaků své 

tvorby vyvolává citelnou impresi „víry“ v sám sebe, na čemž staví svou holou existenci. 

Hranice mezi významy rozebíraných pojmů faktu a fikce, jež tvoří teoretickou směrnici 

mezi „faktickými“ a „fiktivními“ obsahy, je však podle autorů Jiráka a Köpplové 

porušována: „V každodenní uživatelské praxi rozlišujeme, že zpravodajství (…) má vztah 

ke skutečnostem, kterými žije. (…) V médiích se často hranice této konvencializované 

dichotomie fakticity a fiktivnosti posouvají a narušují.“40  

Základním znakem fakticity je autentičnost, což je výrazový prostředek médií, který je 

navozován několika konkrétními způsoby. Jedním z nich je zaručování garance pravosti, 

například skrze výpovědi „zvláštního zpravodaje“, dále je to také princip potlačování 

povědomí o subjektivitě mediálního produktu, a také akcent na technické zprostředkování 

skutečnosti. Nejčastěji skrze formu „přímých přenosů“.41 Tato snaha o dosažení míry 

„opravdovosti“ ústí v médiích v některých případech snahou o inscenování událostí, což 

souvisí se vznikem pojmu „pseudoudálostí“.42  

Pseudoudálost je charakteristická cílenou inscenací – zkonstruováním kvůli následné 

mediaci. Její vznik je tak založen čistě na prvku nepřirozeného vzniku a primárně sleduje 

zájem média.43 Ve svém díle věnuje intenzivní pozornost dané formě mediální konstrukce 

autor Daniel Boorstin, který upozorňuje na to, že se formy takových událostí začínají 

                                                 

36 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno, 2001, s. 214. ISBN 80-859-4767-6.  
37 Tamtéž, s. 213.  
38 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 145. ISBN 80-736-7096-8.  
39 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 276. 

ISBN 978-80-262-0743-6.  
40 Tamtéž, s. 241.  
41 Tamtéž.  
42 Tamtéž, s. 242.  
43 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 34. ISBN 80-736-7096-8.  
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výrazněji objevovat ve formátech zpravodajství, především během 20. století, a to ve 

spojení s úbytkem událostí, jež se dějí přirozeně.44 Boorstin v kontextu výkladu vnímání 

médií uvádí vcelku trefnou konverzační parafrázi, kdy známí obdivují dítě slovy: „To je 

ale překrásné dítě, co tu máte!“45, načež jeho matka odpoví: „Ale to ještě nic není – měli 

byste vidět jeho fotografii!“46 Ke smyslovému a rozumovému rozlišení mezi událostmi, 

které jsou prezentovány v médiích a dějí se spontánně a mezi těmi inscenovanými, tak u 

příjemců dochází ve stále menší míře.47 Pseudoudálost je primárně charakteristtická tím, že 

vzniká uměle, a to za účelem plánované iniciace. Obvykle je „vyrobena“ na zakázku 

v momentech, kdy může dojít k její bezprostřední prezentaci v médiích, ostatně hlavně 

kvůli tomu vzniká. Její vlastnosti jsou obvykle konstruovány takovým způsobem, aby co 

nejvíce vyhovovaly mediálním požadavkům – příkladně aby se odehrávala v blízkosti 

televizních kamer, fotoaparátů či jiných médií, aby byla časově naplánovaná na hladké 

zprostředkování apod. Mluvíme-li o pseudoudálosti a jejích okolnostech, neměla by být 

opomenuta pseudorealita, která na jejím základě a již zmíněné inscenaci tohoto typu 

událostí vzniká.48 Asi nejčastějším příkladem, který bývá ve spojitosti se vznikem 

pseudoudálostí v médiích uváděn, je tisková konference. U ní můžeme identifikovat 

všechny výše popsané znaky, skrze které je konstruována.49  

Hlavním motivem výkladu tohoto pojmu a jeho zařazení do textu je projev vehementního 

využívání daného typu mediálního vyjádření ve zpravodajských obsazích. A to na základě 

stupňujícího se a neutuchajícího tlaku času na výkon práce novináře, a také snižování 

finančních prostředků na „výrobu“ zpravodajských výstupů.50 V důsledku výskytu tohoto 

pojmu, můžeme mluvit o zásadním snížení kvalitativní úrovně práce novináře ve 

zpravodajství.51  

 

  

                                                 

44 BOORSTIN, Daniel J. The image: a guide to pseudo-events in America. 50th anniversary edition. New 

York: Vintage Books, a division of Random House, 2012, s. 11. ISBN 978-0-679-74180-0.  
45 Tamtéž, s. 7.  
46 Tamtéž.  
47 Tamtéž, s. 9.  
48 Tamtéž, s. 11.  
49 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 35. ISBN 80-736-7096-8.  
50 Tamtéž.   
51 Tamtéž.  
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2 Zpravodajství a jeho žánrová specifika 

Tato kapitola nabízí rozbor povahy zpravodajské žurnalistiky, na jehož základě lze 

demonstrovat důvod, proč se předkládaná práce v zásadě zabývá tématem analyzování 

mediální reality, která vzniká skrze zpravodajství a mimomediální skutečnosti, jež mezi 

sebou následně porovnává. V důsledku vyložení jednotlivých principů, které tvoří pilíře 

zpravodajské tvorby, je možné konkretizovat tento typ mediální produkce na základě 

specifických znaků a doložit tak, co je výtvorem zpravodajství a jak se výsledek takové 

činnosti vztahuje k jevům, o kterých informuje.  

Na počátku výkladu tématu je na místě představit, co se rozumí pod holým pojmem 

zpravodajství. V obecné rovině lze definovat, že jde o proces shromažďování zpráv, který 

se zaměřuje na objektivní zřetelný signál, který označuje událost.52 Jeho stavebním prvkem 

je zpráva, která tvoří základní útvar zpravodajských médií.53 Lze o ní tvrdit, že: „(…) je 

definována jako žurnalisticky zpracovaná informace o něčem, co se stalo nebo nestalo, 

stane, nebo nestane, nebo o změně nějakého stavu. Fakta, děje nebo myšlenky při tom 

pouze zaznamenává, sumarizuje a konstatuje.“54 Mezi její základní vlastnosti patří 

aktuálnost, novost, významnost, zajímavost, věcná správnost a kontextualizace.55 Zprávu je 

možné také popsat jako výpověď o věci, která se svým charakterem „hlásí“ o pozornost.56 

Zpravodajství lze také definovat: „(…) vědomou novinářskou činností i konkrétním, 

viditelným a slyšitelným výsledkem této činnosti, která se manifestuje v obsahu novin, 

časopisů, rozhlasu, televize i tzv. nových médiích.“57 Zakládá se přitom na faktech a 

událostech, které jsou předmětem jeho činnosti.58 Daná specifická vazba k informacím, na 

kterou bylo upozorněno v úvodu práce, vyplývá z hlavních atributů zpravodajství. Mezi ně 

patří především: „(…) časovost a aktuálnost, nečekanost, předvídatelnost typu, zlomkovitá 

povaha, pomíjivost, oznamování, ovlivnění hodnotami, zajímavost a fakticita.“59 

Zpravodajství se jako žánr významně zasadil o postavení médií v sociálním systému na 

                                                 

52 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 
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žebříčku privilegované instituce ve společnosti, a to především na základě přinášení často 

prvních zpráv o nejnovějších událostech.60  

Specifika zpravodajství lze vymezit na základě normativních požadavků na jeho obsah.61 

V liberálně-demokratických společnostech jde v nejvíce častých případech o kritéria 

objektivity, vyváženosti a nestrannosti. Ty posléze představují jakési ukazatele kvality 

práce novinářů a zpravodajské žurnalistiky.62 Je však na místě upozornit, že daná 

normativní kritéria se liší svou měrou a charakterem u zpravodajství, které se definuje jako 

komerční a u zpravodajství, které je ve službě veřejného zájmu – tedy veřejnoprávní.63 

Autor McQuail toto tvrzení shrnuje slovy, že: „(…) je pak podstatný základní rozdíl mezi 

médii zaměřenými na generování zisku a médii, která mají idealistické, politické nebo 

ideologické cíle.“64 Dané normativní kritérium, skrze které můžeme u zpravodajství 

vhodně popsat jeho žánr je zmíněná objektivita.65 Tu můžeme charakterizovat jako typ 

kvalitativního nároku, který má formu: „(…) užívání faktů a zobrazování reality tak, aby 

zobrazení co nejvíce korespondovalo s reálným stavem věcí.“66 V její souvislosti o ní lze 

také mluvit jako o: „(…) odkazu k souboru profesních postupů, které reportéři používají, 

aby produkovali výpovědi nárokující si vysokou míru pravdivosti.“67 Dnešní chápání a 

forma pojmu objektivity jsou zásadně ovlivněny historickým vývojem, potažmo genezí 

samotných médiích. Jako normativní požadavek nebyla objektivita součástí 

zpravodajského obsahu odjakživa, ale objevuje se důrazněji až s příchodem druhé poloviny 

19. století, a to konkrétně na anglosaském území.68  

Objektivita může pro médium z jiného úhlu pohledu také představovat jakýsi strategický 

rituál, který mu zavdává možnost zbavovat se odpovědnosti za svou práci. Autorka Gaye 

Tuchmanová toto stanovisko popisuje skrze myšlenku, kdy právě objektivita poskytuje 
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pracovníkům médií jistou formu ochrany proti vlastním chybám i kritice.69 Jedná se o 

situaci, kdy: „Novináři při usilování o objektivitu spojují získaná fakta a názory 

s informačními zdroji, které jsou jejich původem. Za chyby a omyly u těchto informací tak 

implicitně neručí novinář a odpovědnost je delegována na informační zdroje mimo 

médium.“70 Mluvíme tedy o určitých strategických postupech, které dávají možnost 

zneužívat normativní požadavek objektivity, který by měl ze svého principu sloužit 

primárně jako ukazatel kvality zpravodajství.71  

Podle teoretika Burtona můžeme zpravodajství konkretizovat jako „nefiktivní“ žánr o 

kterém tvrdí, že: „(…) má při bližším prozkoumání daleko více fiktivních prvků, než by se 

na první pohled zdálo.“72 Vzápětí dodává, že hlavní sdělení, která jsou představována ve 

zpravodajství, mají úzké spojení s vážností a věrohodností. A proto je pro tento typ 

žurnalistiky klíčové: „(…) aby mu příjemci věřili a důvěřovali.“73 Zmíněnému důrazu jsou 

přizpůsobeny charakteristické výrazové prostředky, které mají tyto emoce vyvolávat.74 

Burton do tématu o povaze zpravodajství vkládá teorii, skrze kterou upozorňuje na to, že: 

„Média vnášejí do zpravodajských sdělení dominující hodnoty společnosti, v níž působí, a 

činí to tak, jako by tyto hodnoty byly „přirozenou“ součástí samotné reality.“75 V tomto 

kontextu posléze uvádí, že mu jde o zpochybnění obrazu samozřejmé pravdivosti a 

„správnosti“ zpráv, které jsou tak prezentovány.76 A dále dodává, že: „Zprávy jsou 

konstruované a součástí jejich konstrukce jsou i hodnotová sdělení, která nejsou 

vlastnostmi událostí, nýbrž jsou do sdělení vnášena médiem.“77 V tomto kontextu se 

dostáváme ke klíčovému teoretickém stanovisku práce, které vypovídá o tom, že povaha 

zpravodajství se ze své podstaty odvíjí od toho, že informuje o mimomediálních 

skutečnostech. A tím specifikuje svůj vztah k nim. Deklaruje tím tedy, že zpravodajský 

obsah tvoří nemediální skutečnosti.78 Toto stanovisko bude v práci předmětem 

prokazování především v páté kapitole. Podle autorů Jiráka a Köpplové lze však konkrétně 
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tvrdit, že: „Sama média tuto představu o vztahu mediální produkce a mimomediální reality 

podporují např. tím, že v profesní ideologii novinářského povolání 

v liberálnědemokratických poměrech angloamerického střihu zdůrazňují jako měřítko 

kvality objektivitu, vyváženost, důraz na fakta či názorovou neutralitu. Vzniká tak dojem, že 

přinejmenším zpravodajství je výpovědí o mimomediálním světě, který je předem „daný“.79 

Skrze sémiotickou analýzu by bylo možné definovat, že: „(…) zpravodajství je iluzivně 

prezentováno jako znak, jehož denotátem, resp. označovaným, je skutečnost a který je 

možné zbavit konotovaných významů. (…) Tato představa přehlíží celou řadu skutečností: 

především to, že samu „realitu“ lze – až na elementární fakta – chápat jako sociálně a 

historicky podmíněnou, sdílenou představu o světě, že média sama jsou jednou z těchto 

historických podmínek a že výsledná podoba mediálního sdělení je formována celou řadou 

faktorů od výrobních postupů po výrazové prostředky typické pro to či ono médium.“80 

Perspektiva přenosového modelu komunikace se v případě rozlišování mezi typy realit: 

„(…) nedokáže vyrovnat s faktem, že obsah mediální produkce se sám stává další 

„realitou“, která vstupuje do interakce s nemediální realitou, konkuruje jí nebo ji 

ovlivňuje.“81 Opomenutí toho vědomí je v rámci úvah o době, jež je výrazně spjatá 

s existencí médií nepřijatelné.82  

Na základě výše popsaných specifických znaků zpravodajské tvorby lze nyní shrnout, že 

zpravodajství je svět svého osobitého druhu, v němž jsou uplatňovány pravidla a zásady, 

které jsou svým způsobem jedinečná, a které dávají možnost vzniknout obsahu, jenž je 

typický pro zpravodajský typ žurnalistického projevu.  

2.1 Charakteristika tvorby zpravodajského obsahu 

Hlavním prvkem, který v základě umožňuje zpravodajství produkovat jeho obsah je 

samotný proces mediace. Ať již mluvíme o přenosu obrazu či zvuku.83 Napovídá tomu 

základní význam slova „médium“ – neboli „prostředník“.84 V zásadě se jedná o přenos 

sdělení z bodu A do bodu B, jak definuje autor McQuail dle přenosového modelu 
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komunikace.85  

Pro tvorbu zpravodajského mediálního obsahu je typickým znakem její žánrovost. Ta se 

projevuje na základě výskytu ustálených způsobů, jež uspořádávají produkovaný obsah. 

Mezi hlavní prvky zpravodajského žánru patří především postavy (moderující), zápletka 

(děj) a ikonografie samotného prostředí (studio), rekvizit (mikrofon) a témat (např. projev 

politika).86 Dalším charakteristickým znakem je proces stereotypizace, kdy zpravodajské 

médium představuje něco ustáleným způsobem, a vytváří tak kupříkladu jisté typy 

postav.87 Signifikantním je pro tuto tvorbu také prvek „framingu“ neboli proces 

„rámování“, který je spojený s prezentováním jevů skrze ustálené atributy - rámce.88 

V neposlední řadě patří ke znakům zpravodajské tvorby souvztažnost k zpravodajským 

hodnotám89. Ty shrnul v základě autor Walter Lippmann jako jednoznačnost, prostorovou 

blízkost, překvapení, osobní zaujetí a konflikt. Definoval tak kritéria, na jejichž principu 

dochází v médiích k selekci zpráv ve smyslu samotného výběru jejich zpracování, a 

posléze i k uskutečnění jejich prezentace.90  

Prostým zobrazováním jevů ve zpravodajství ustáleným způsobem, na které bylo 

upozorněno výše v textu, může dojít k habitualizaci neboli „přivykání si“ na tyto způsoby 

prezentací a jejich následným označením příjemci za „normální“.91 V tomto kontextu je 

často uváděno téma zobrazování násilí ve zprávách, které se skrze tento princip může stát 

něčím „běžným“. Aniž by se například samotný příjemce s násilím, kdy osobně musel 

setkat.92 Argumentem proti kritice procesu habitualizace bývá teorie o emoční katarzi, jež 

má příjemci zajistit omezení projevu násilí v reálném životě na základě jeho pouhého 

„zprostředkovaného“ zobrazení na televizní obrazovce. Tato teorie se však empiricky 

neprokázala.93  

Charakter zpravodajského obsahu, jenž je skrze své přední výrazové prostředky, kterými 

jsou primárně aktuálnost či relevance, systematicky představován danému publiku, je 
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popsatelný na základě dalšího rozměru svého působení. A tím je fakt, že zprávy jsou 

především „příběhy o událostech“. Jsou tímto způsobem vytvořeny a vykazují danou 

ustálenou podobu.94 Teoretik James Potter shrnuje tvorbu zpráv tvrzením, že: „Zatímco to, 

o čem zpravodajství pojednává, je víceméně inspirováno nějakými skutečnými událostmi, 

sám způsob zpravování o těchto dějích je ovlivněn podobnými procesy jako fikce.“95 

V tomto způsobu můžeme výrazně analyzovat tendenci k vytváření příběhů, jež jsou 

charakteristické svou strukturou a perspektivou pohledu. Tyto příběhy jsou obsaženy 

prakticky v každé kultuře, jejíž typem jsou podmíněny, přičemž zpravodajství se dá 

považovat za „jeden z příběhů“.96  

Autor Allan Bell k míře realistické povahy obsahu zpráv dokládá, že: „Zpravodajství 

vlastně představuje specifický způsob vyprávění a můžeme ho zkoumat pomocí stejných 

nástrojů jako jiné typy příběhů – pohádky, vtipy, proslovy, civilní promluvy, písně, legendy, 

epiky a ságy.“97 Nabízí se tak zásadní otázka – jaká je tedy pravděpodobnost, že se 

můžeme skrze zpravodajství dozvědět něco o „skutečném“ obrazu světa a událostech 

v něm? Pakliže je vůbec nějaká? Teoretik Tomáš Trampota nabízí v tomto ohledu možnost 

částečného východiska.98 Situaci prvně charakterizuje tak, že: „Vyprávění příběhů je 

založeno na schopnosti potlačit to, co je pro příběh nepodstatné, a vybrat to, co je pro něj 

důležité. Proto i zprávy sestávají z přediva omezeného množství postav a akcí (dějů). 

Redaktoři při předvádění vybrané události do zpravodajského příběhu, tedy při takzvané 

narativizaci zprávy, vybírají, které informace zahrnout do příběhu a které naopak 

opomenout.“99 Pokud podle něj však dokážeme přistupovat ke zprávám jako ke 

specifickým typům příběhů, budeme si moci lépe připustit jejich selektivní, konstruovanou 

a autorskou povahu, která charakterizuje zpravodajství jako celek.100  
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3 Vznik mediální (zpravodajské) skutečnosti 

Tato kapitola se věnuje termínu, který je zásadní pro téma práce, a tedy pojmu mediální 

skutečnosti. Daný typ reality je v práci analyzován v souvislosti s tvorbou zpravodajského 

obsahu. Dochází zde předně ke konkretizaci znaků a specifikaci podmínek jejího vzniku. 

Na základě předkládané analýzy je možné v práci prvně definovat, a posléze srovnat 

realitu, která je zpracovaná zpravodajským médiem s pojmem mimomediální skutečnosti, 

který je rozebírán ve čtvrté kapitole. Téma mediální reality bude dále uvedeno do kontextu 

s charakterem vzniku atypických fikčních prostředí.  

3.1 Povaha „fikčních světů“ mediálního sdělení 

Tématika pojmu mediální skutečnosti je některými mediálními teoretiky spojována se 

vznikem specifických „nereálných“ světů, ve kterých se sdělení, která jsou mediálně 

zpracovávána, mají tendenci vyskytovat.101 Proč tomu tak je a o jaké jiné, než člověkem 

reálně poznatelné světy se jedná?  

Jakýsi konflikt realismu, který je spojený s mediálním prostorem klíčově tematizuje autor 

Siegfried Schmidt slovy: „Tento problém je již mnoho let také základní součástí teoretické 

diskuze o komunikaci a médiích především v žurnalistice. Reprodukují „média“ 

„skutečnost“ správně? Reprezentuje zpráva událost, nebo tuto událost zpráva teprve 

konstruuje? Je událost předpokladem zprávy, tak jako je stůl (zdánlivě) předpokladem 

vnímání?“102 Daný způsob přemýšlení o povahách existence je pro vyvození vztahu mezi 

mediální realitou a mimomediální skutečností velmi důležitý. Umožňuje vymezit rozdíly 

mezi jevy, kterých se dotýká mediální rétorika, a těmi, které stojí mimo ni.  

Podle sociologa Jiřího Kabeleho je „reálně“, tedy skutečně, přijímáno pouze dění, které 

není fikcí nebo přeludem. Současně je ale nutné, aby bylo jakýmsi zvláštním způsobem 

zahrnuto do transcendentna – tedy být svým způsobem „přesahující“.103 Proti tomu: „(…) 

stojí danosti či rysy figurovaného dění vstupujícího do porozumění buď jako součást 

pravdy či efektivního postupu (…), anebo jako součást událostí a situací příběhu 

věrohodně zpodobujícího dění (…).“104 „Realita je pro lidi závazná nejen pro konkrétní 

omezení a výzvy určujících jejich jednání, ale i svým přesahem vyjádřeným ve smyslu, 
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který jí je připisován.“105 Tyto danosti přirozeně evokují otázku smyslu existujícího dění. 

Podle Kabeleho realita přichází bez daného zakotvení v transcendentnu o svou naléhavost 

a nadějnost. Je to především apelativnost, která má skutečnost spojovat s transcendentnem 

a být jedním celkem. V tomto ohledu lze nahlížet ve společnosti na ideály, jakými jsou 

například boj se zlem nebo pomoc bezmocným, mnohem snadnějším způsobem, konkrétně 

je moct „reálně“ ztělesnit.106 Kabele nahlíží na vznik fiktivních světů pozitivním úhlem 

pohledu a upozorňuje na jejich přínos v kontextu vnímání skutečnosti: „Fikce je dílem 

obrazivé, konceptuální i citové představivosti. Je odpoutáním od reality, které může být 

nevědomě či vědomě mostem k transcendentnu (…). Liší se však od něho svou vázaností na 

lidskou osobu, jejíž tvořivá inspirace ve svém vynalézání nových světů ovšem může být 

naopak sycena z transcendentních pramenů.“107 S nefiktivní realitou je tak možné velmi 

úzce spojovat pojem samotné fikce: „Může být jejím zpodobením (mimesis), anebo může 

být její potencionální či hypotetickou variantou, jako možné (různě pravděpodobné či 

pravdě-podobné) a nemožné. Fikce v podobě hravé hry, která je děním a současně je i 

v mimetickém vztahu ke skutečnosti, tj. je „jako kdyby“ realitou, je mohutným zdrojem 

inspirace a estetických prožitků.“108 V závěru dokládá, že fikce má se sociální 

mimomedální realitou společný znak hravosti jen s rozdílem, že u reality jde o znak 

obvykle přiznaný. Vzájemné propojení dvou světů reality a fikce je de facto 

neodstranitelné, a to na základě myšlenky, že „transcendování“ je neodmyslitelná 

koherentní součást dění: „(…) hraje svou roli v jeho zurčiťování, děje se v modu pokus-

omyl a je vyjednáváno. Tyto přesahy a průniky nepředstavují jen dočasnou statusovou 

nediferencovanost dění způsobenou nejasnými hraničními oblastmi těchto sfér, ale souvisí 

bytostně s neurčitostí dění. Respektování toho kterého statusu bývá zpravidla aktem 

neuvědomovaného souzení.“109 Na základě Kabeleho úvah o „realističnosti“ existujícího 

světa lze tvrdit, že prvky fikce a skutečnosti jsou vzájemně propojeným duem, jež jedno 

bez druhého není tím, kým je samo.  

Významný lingvista Lubomír Doležel zabývající se teorií fikce tematizuje předně v 70. 

letech 20. století samotnou myšlenku fikčních světů současně s filosofem Umbertem 

Ecem. Doležel představuje charakter fikčních světů skrze koncepci narativní sémantiky. 
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Konkrétně jde o myšlenku autonomního světa narativního díla (jež můžeme přirovnat 

k mediálnímu produktu), která je připodobňována k literární skutečnosti, lépe řečeno 

jejímu narativu. Je přitom upozorňováno na fakt, že se tento svět má možnost propojovat, a 

dokonce tak činí, s běžnou denní žitou skutečností neboli empirickým uvědoměním.110 

Doležel o žánru fikce dokládá, že: „(…) postmoderní literatura podstatně rozšířila náš 

fikční vesmír. (…) Avšak v současné konjunktuře mezisvětového cestování a 

mezihistorických setkání přesun fikční osoby z jednoho světa do druhého je pro spisovatele 

tak snadný, jako je snadné pro dítě přesunout figurku lega z jedné věže na druhou.“111 

V zásadě se tak v kontextu výtvorů fiktivních realit (světů) mediálních produktů jedná o 

takzvané „možné světy“, jež jsou vytvořeny konstrukčním textem nebo mimetickým 

médiem s prvkem performativní síly, na jejímž základě dochází ke splynutí rozdílů mezi 

realitou a fikcí.112  

3.2 Definice pojmu mediální (zpravodajská) skutečnost 

Pro pochopení vzniku mediální skutečnosti, která je v práci spojená se zpravodajskou 

tvorbou, je důležité analyzovat, co je takovou skutečností míněno.  

Mediální zpravodajskou skutečnost můžeme v základní rovině chápat jako „výjev“ – popis 

jevů, jenž je výsledkem práce zpravodajských médií, kterými je operačně prezentován.113 

Daná operativnost se odvíjí od charakteru pojmu mediální logiky, která pro média (nejen 

zpravodajská) představuje v základě klíč – návod, jak jevy zpracovávat, prezentovat nebo 

je zařazovat do svých obsahů.114 Celý termín takové reality, by tak mohl být shrnut do 

představy jevu (skutečnosti), která je definována médiem. Pro teoretika Schmidta je 

médium kompaktním pojmem se systematickými dimenzemi a oblastmi působení 

zahrnující své komunikační nástroje a technické prostředky.115 Mediální skutečnost lze 

také definovat jako manifestovaný obsah nabídek médií.116 Schmidt při jejím popisu dává 

vhodně vyniknout prvku volnosti prostoru kreace mediálního jevu. Mediální skutečnosti 

vykládá jako: „(…) výsledky fungování mediálních systémů, které dávají vzniknout 
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skutečnostem sui generis jako výsledkům kompetence daného mediálního systému tvořit 

skutečnost. Tyto mediální skutečnosti pak mohou být v jiných skutečnostech recipovány a 

využívány aktanty velmi rozličným způsobem a dát tak vzniknout zase jiným 

skutečnostem.“117 V tématu pojmenovávání mediální skutečnosti připisuje pojmu výraz 

virtuality, kterou lze dle jeho soudu rozdělovat na technicky, kognitivně a mediálně 

vyprodukovanou.118  

Na základě fungování médií, tedy tvorbě mediálních skutečností, je celá otázka realismu, 

potažmo orientace se v realitě, podle Schmidta postavena mezi následující tvrzení: 

„Koncipujeme-li skutečnost jako skutečnost, které vyvstávají ze systémově specifických 

operací, pak odpadá problém ontologického dualismu události a zprávy. Události vnímání 

a události mediální není možné jednoduše ztotožnit a podřídit otázce vzoru a zobrazení. 

Každá mediální událost je výsledkem specifické operativnosti daného média – jenom 

televize zvládne vyprodukovat denně v patnácti až dvaceti minutách světové dění. Srovnání 

mediální události s událostí vnímání nebo události prožitku probíhá naproti tomu jako 

systémově specifická operace, která dává vzniknout nové skutečnosti. Pokud si ujasníme, že 

média nezobrazují, ale produkují, pak můžeme upustit od dualismu vzoru a zobrazení, 

faktu a reprezentace – a také zde ukázat mouše cestu ven ze skleněné pasti.“119 Můžeme si 

tak všimnout jeho apelu na klasifikaci více typů realit, které vedle sebe existují současně 

v jednom prostoru.  

Výklad mediální zpravodajské skutečnosti lze velmi dobře demonstrovat na základě 

významu jedné z klíčových sociologických představ, kterou je teorie Thomasova teorému. 

Sociolog William Isaac Thomas přichází ve svém díle v roce 1923 s představou o procesu 

způsobu přiřazování sociálních významů ve společnosti120, která fenomenálně 

poznamenává tehdejší teoretické myšlenkové jádro sociologické odborné obce, a jejíž 

podstata významně koresponduje s definicí tvorby mediální skutečnosti, které je zde 

věnována pozornost. Thomas v zásadě predikuje, že pokud je daná situace společností 

prezentovaná jako „reálná“, stává se reálnou ve svých důsledcích.121 Konkrétně jde 

v souvislosti vzniku mediální skutečnosti o moment, kdy médium, potažmo jeho 
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pracovníci, v rozebíraném případě zde v práci -  tedy formou televizního zpráv, připisují 

daným situacím, jinak řečeno skutečnostem, význam, a tím se dopouští ovlivňování 

chování či postojů konzumentů svých sdělení.122 Principiálně jde o proces, který v sobě 

zahrnuje jakousi předpověď (proroctví), jež se na základě své definice posléze sama 

vyplní. Pokud je tedy v tomto případě nějaké tvrzení či teorie shledána „reálnou“, a to 

nehledě na její povaze (může být i fiktivního charakteru), zapříčiní tím chování, v jehož 

důsledku se „reálnou“ doopravdy stane. Můžeme tak shrnout, že jakákoliv mylná představa 

se může stát pravdivou a naopak. A to pouze na základě způsobu jejího prvotního 

definování.123 Thomasova myšlenka o vyplňování se předem předestřených představ 

souvisí s tématem zobrazování mediální skutečnosti především na základě faktu, že to, co 

si o dané situaci bude člověk myslet či jakým způsobem na ni zareaguje, závisí stěžejně na 

tom, jak mu bude daná situace definována.124  

V kontextu rozebíraného tématu lze situaci tvorby mediálního významu také vhodně 

popsat na základě teorie sociologa Ervinga Goffmana. Jeho významné dílo, které 

pojednává o tom, že „všichni hrajeme divadlo“ na základě svých sociálních rolích ve 

společnosti125, je pro analýzu procesu tvorby mediální reality vhodně přirovnatelnou 

paralelou. V sociální interakci, kterou je v kontextu této práce případ zprostředkovávání 

zpráv a událostí ve zpravodajském médiu, definuje Goffman role původce (tvůrce) – tedy 

dané médium, poté vymezuje animátora, který se vyjadřuje verbálně i neverbálně, a který 

je zároveň sociální postavou – v případě zpráv, tedy televizní moderátor. A posledně 

determinuje sociální roli stratéga, jenž si celou interakci nějak vyhodnocuje a následně se 

podle ní rozhoduje.126 V rozebírané modelové situaci lze tuto roli připsat televiznímu 

divákovi, a konstatovat tak, že proces recepce mediální zpravodajské skutečnosti lze 

charakterizovat na základě přijímání a hraní sociálních rolí, které aktérům reality v základě 

umožňují danou komunikaci.127  
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V tématu pojmenování termínu mediální skutečnosti lze uvažovat o rozdělení jednotlivých 

typů mediálních produktů ve vztahu k jejich autenticitě.128 Je přínosné si uvědomit, že 

podle teoretiků Jiráka a Köpplové se v mediální komunikaci vyskytují produkty, které: 

„(…) deklaratorně odkazují k mimomediální skutečnosti a mají status faktu (např. 

zpravodajství, komentáře, publicistika, dokumenty), s produkty, které jsou deklaratorně 

výsledkem autorského počinu a mají status fikce (hrané filmy, seriály, televizní inscenace, 

povídky, romány na pokračování, fotoromány apod.). Publikum předpokládá, že to, co vidí, 

čte či slyší, má nějakou souvislost se světem, v němž žijeme (…), tedy že odpovídá 

akceptované sociální konstrukci reality.“129 Podstatným třídícím hlediskem je podle nich 

řazení mediálních produktů podle vztahu k mimomediální skutečnosti.130 V zásadě jde o 

rozlišení mezi dokazatelně fiktivním obsahem, jakým je hraný film či rozhlasová 

inscenace, a faktuálním obsahem. Ten má představovat zpravodajství, publicistika, 

diskusní pořady a dokumentární tvorba.131 Daná klasifikace s sebou však dle autorů nese 

zásadní problém uznání jednotlivých typů realit a jejich vzájemného netransparentního 

propojování.132  

Můžeme tedy tvrdit, že mediální zpravodajská skutečnost je v zásadě produkt média, které 

skrze svou rétoriku (mediální logiku) zprostředkovává společnosti nějaký jev. Nyní je na 

místě přistoupit k zevrubnější analýze tohoto pojmu.  

Konkrétní vlastnosti, dle kterých lze mediální zpravodajskou skutečnost charakterizovat se 

odvíjí od více faktorů. Jedním z nich je status mediálního zpracování jevu, které samo o 

sobě přináší do charakteristiky pojmu prvky mediální logiky daného média, a dále je to 

také faktor zpravodajského zpracování. Skutečnost, která je mediálně zpravodajsky 

prezentovaná podléhá jednak mediálnímu, a také zpravodajskému zpracování.133 S prvky 

mediálního zpracování souvisí pojem mediální logiky. Ta zahrnuje jisté postupy, které 

dávají mediálním sdělením konkrétní podobu.134  

Už spisovatel Karel Čapek píše o jakési zkreslené představě mediální konzumentů. A sice, 

že si možná mnoho čtenářů vytvořilo vzrušující obraz o redakční práci. „(…) snad si 

představují, že před každou redakcí stojí řada sportovních aut, do nichž skáčou mladí 
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reportéři a řítí se za dobrodružstvími: že na ně čekají letadla na letištích a zločinci na 

místech činu: že se smí takový nadějný zpravodaj třeba jen na půl dne zatoulat, aniž dostal 

výpověď nebo aspoň strašně vynadáno: že by si metér dal líbit, aby mu někdo v poslední 

chvíli přišel s novou první stránkou ranního čísla, a tak dále. (…) jejich hon za událostmi 

se omezuje nejčastěji na telefon a horečné listování, (…) jejich největší, ale zato chronické 

riziko je, že budou mít s někým nepříjemnost: buď se šéfredaktorem, proto že nemají tuhle 

či onuhle zprávu, nebo s různými zpravidla úředními činiteli proto, že se pokoušejí z nich 

po telefonu vyloudit nějaké ty bližší podrobnosti.“135 Danou zkreslenost tak můžeme vidět 

v ploché znalosti procesního fungování konkrétního média u jeho publika. Dnes lze tento 

jev pojmenovat absencí mediální gramotnosti.136  

Mezi prvky mediální logiky, která klíčově ovlivňuje podobu mediálních produktů, a jež 

v samotných médií nebývá veřejnosti transparentně prezentovaná, patří organizační a 

kulturní kritéria dané společnosti. Tyto prvky dávají informaci/sdělení šanci na to, aby se 

objevily v daném médiu. Konkrétně se jedná o průběh v aktuálním a nejlépe krátkém čase, 

jasnost, jednoznačnost, a tudíž vhodnou uchopitelnost.137 Na základě obsažení těchto 

kritérií se pro příjemce stává komunikovaná skutečnost dobře srozumitelná, a tak se s ní 

má možnost snáze identifikovat – takzvaně ji „přijat za svou“.138 Ideální mediální zpráva 

by podle principu mediální logiky měla být: „(…) intenzivní, výjimečná nebo nečekaná, má 

kulturně blízko k divákům, čtenářům a posluchačům, k prostředí, kde žijí, a k hodnotám, 

které chápou a sami považují za základní a pro existenci společenství za důležité.“139 

V ohledu analyzování povahy skutečnosti, u níž je vysoká pravděpodobnost, že se objeví 

v médiích, je důležité upozornit na myšlenku, že je to taková událost, která předně 

odpovídá očekávání svých příjemců.140 Můžeme tak specifikovat vlivy, které se významně 

podílí na podobě holého charakteru události, a to na základě jejího mediálního zpracování. 

Podle autorky Ireny Reifové se jedná o: „(…) soubor vnitřních pravidel výroby mediálních 

obsahů.“141 Ty mají za důsledek fakt, že zdroje některých skutečností: „(…) plánují, 
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organizují a časují události tak, aby byly co nejkompatibilnější.“142  

Vymezené selektivní faktory pojmu mediální logiky, které využívají nejen zpravodajská 

média, tematizují teoretici David Altheide a Robert Snow. Především se tak snaží 

upozornit na vliv masových médií, které se podle nich systematicky dopouští zobrazování 

společenských jevů formou aranže, jež je nejsnáze mediálně uchopitelná.143  

Mediální zpracovávání událostí shrnuje klíčově autor Maxwell McCombs když 

v souvislosti s ním píše o vlivu nastolování témat - agendy setting. Novináři podle něj 

jakékoliv ovlivňování veřejnosti těmito výrobními mediálními mechanismy popírají.144 

„“Jen podáváme zprávy o dění ve světě,“ říkají. Podobně se vyjádřili i někteří kritici 

myšlenky nastolování agendy, kteří zastávají názor, že veřejnost i média pouze reagují na 

okolní prostředí. Ovšem když se Walter Lippmann zabýval rolí zpravodajských médií jako 

mostu mezi „okolním světem a obrazy v naší hlavě“, přišel s myšlenkou pseudoprostředí, 

výhledu na svět existující v naší mysli – výhledu, který je ve srovnání se skutečností vždycky 

neúplný a často také nepřesný. Lippmann tvrdil, že naše chování je reakcí na toto 

pseudoprostředí, nikoli na prostředí skutečné.“145 A důležitě doplňuje: „Za desítky let 

společenskovědního výzkumu role masových médií při nastolování agendy byly 

shromážděny důkazy, které dále podtrhují důležitost Lippmannova rozlišení mezi 

prostředím a pseudoprostředím.“146 V konečném důsledku to ale podle něj nenasvědčuje 

tomu, že by zprávy byly fikcí, tedy něčím neexistujícím: „Ani zdaleka. Žurnalistika je 

empirická aktivita založená na ověřitelných pozorováních.“147 Výsledkem mediálního 

zpracování světa je podle něj však obraz pseudoudálostí.148  

Mezi rozpoznatelné prvky zpravodajského pojetí skutečnosti patří především fakticita, 

z které vyvěrá věrohodnost neboli již zmíněná autenticita. Tato definice má úzkou 

návaznost na věcnou přesnost a správnost takové mediální zpravodajské skutečnosti.149 

V praxi to znamená, že zpravodajští novináři při tvorbě mediálního obsahu kladou 

pozornost na to, zda je jev pravdivý, a tedy zda se opravdu stal apod.150 Je zde pozorována 
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nezpochybnitelná snaha tvůrců mediální skutečnosti zachytit či představit ji co možná 

nejvíce přesvědčivě – tak, jak se „reálně“ stala.151  

Jak tento proces kladení důrazu na verifikaci zprostředkovávaných jevů při tvorbě 

zpravodajského obsahu vypadá, a co více – jak ho v konečném důsledku ovlivňuje? 

Vyjdeme-li ze základního dokumentu zpravodajského média na našem území, u kterého je 

tato snaha nejvíce evidentní - tedy toho veřejnoprávního, dozvíme se o požadavku 

vytváření a dodržování nestrannosti.152 V televizním zpravodajství se tak děje například 

způsobem, kdy jsou k dokládání daných jevů sháněna stanoviska/přímé řeči odborníků 

nebo svědků z místa dění.153 V rámci objektivity jsou do tohoto obsahu zahrnována 

vyjádření v určité posloupnosti, jež odpovídá zpravodajskému narativu, a také tak, aby 

byla vyvážená jejich názorová polarizace – tedy z různých stran, různá vyjádření.154 Tento 

proces je charakterizován skrze využívání kvalitativního požadavku vyváženosti. Jde o 

situaci, kdy dochází k uvádění vzájemně se rozporujících názorů, jinými slovy se jedná o 

strategické připojení tvrzení s opačnými stanovisky.155 Tímto krokem tak: „(…) vzniká 

falešná představa, že byly vyčerpány všechny možnosti pohledu na zpracovávané téma.“156 

Prvek objektivity je také zhmotněn na základě dynamiky ztvárnění daného jevu – pro 

vyvolání pocitu důvěryhodnosti jsou divákovi jednotlivá stanoviska prokazována 

„postupně“. Což vypovídá o prvku pravidelnosti uspořádání daných mediálních produktů, 

na kterých je postaven narativ zpravodajského vyprávění. Jedná se o vytváření příběhů.157  

Jednu z podtrhujících definic toho, co jsou vlastně „zprávy“ připomínají mediální teoretici 

Neil Postman a Steve Powers skrze slavnou parafrázi spisovatele Olivera Wendella 

Holmese o podstatě práva. To je podle něj tím, co řeknou soudy, ničím více ani méně. Ve 

stejné rovině lze podle Postmana a Powerse shrnout holou podstatu toho, čím je 
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zpravodajství. Tedy tím, čím určí zpravodajští editoři a novináři že je.158 Když ale lidem 

položíte otázku o tom, co jsou zprávy, nejčastěji se od nich dozvíte, že je to „co se ten den 

stalo“.159  

Podle autora Schmidta patří mezi jeden z klíčových způsobů vzniku skutečnosti, která 

podléhá mediálnímu zpracování, proces vytváření modularizace konstrukce skutečnosti. 

Na jeho základě má mediální realita možnost působit „přirozeně“. Médium k takovému 

procesu využívá styly inscenování – konkrétně se jedná o vyvolávání emocí.160  

K identifikaci konkrétní podoby zpravodajské mediální skutečnosti nyní poslouží popis 

jedné z ní. Pro analýzu bylo vybráno sdělení prezentované ve zpravodajském televizním 

pořadu České televize „Zprávy ČT24“.161 Jak bylo předestřeno v úvodu práce, výběr 

mediální skutečnosti byl proveden na základě možnosti přínosu autentické analýzy dané 

zprávy z mimomediálního úhlu pohledu ve čtvrté kapitole, a sice osobní výpovědi z prožití 

dané události skrze fyzickou přítomnosti – bez prvku mediálního zprostředkovatele.162  

Moderátor vybrané relace Roman Fojta uvádí mediální skutečnost slovy: „Protesty 

takzvaného hnutí žlutých vest ve Francii ochabují.“163 Vizuální uvedení zprávy lze vidět 

skrze obrazovou přílohu č. 1 v Přílohách práce. Posléze plynule přechází k podrobnějšímu 

popisu daného tvrzení, které je divákovi zpráv podkládáno audiovizuálním materiálem 

skrze kamerové záběry, pravděpodobně přímo z místa dění – demonstrací lidí v reflexních 

vestách.164 Kamerový záběr lze vidět skrze obrazovou přílohu č. 2 v Přílohách práce.  

Dojmu, kterému se divákovi dané zprávy dostane je vjem z podoby mluvčího, od kterého 

se informaci dozvídá.165 V tomto kontextu figuruje základní prvek jakéhokoliv 

zpravodajského obsahu – faktor jeho „zprostředkování“.166 Přestože je obsah mediálním 

konzumentům prezentován tak, že se „stal“, zpravodajské médium se ze svého principu 

nemůže vymanit z role zprostředkovatele sdělení, a tudíž nemá možnost divákovi nahradit 
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zcela autentické svědectví – jako kdyby on sám při dění byl.167 Teoretik Burton v tomto 

kontextu dodává: „Média nám nabízejí reprezentaci světa, lidí a dějů, nikoliv skutečné děje 

a osoby.“168 Samotná média podle něj mění a konstruují materiál, který zpracovávají, 

stejně jako jeho významy.169 Uvědomování si faktoru mediace při konzumaci 

zpravodajského obsahu, se tak stává zásadní ve smyslu vytváření si nezávislého 

integrálního pohledu na mediované události.170  

Zprostředkovatelem daného sdělení je televizní moderátor, který tvoří základní pilíř při 

vytváření významů ve směru k divákovi.171 Takové postavy jsou: „(…) svou povahou 

konstrukce jako jakékoliv jiné re-prezentace (a stereotypy). Podstatou jejich existence je 

vytváření iluze lidského kontaktu mezi nimi a příjemci, jakési „mediované kvazi-

interakce“, jež je pro mediální komunikaci typická.“172 Vytváří se tak určitá mytologie 

zvláštního vztahu, který panuje mezi mluvčími – „profesionálními komunikátory“ a jejich 

publikem.173 Moderátorovi relace Romanovi Fojtovi lze při komunikaci dané zprávy 

přiřadit roli všemocného vypravěče174, který provádí diváky aktuálním děním.175 Tento 

fakt může citelně ovlivňovat, co si o popisované události začíná divák v daný okamžik 

myslet.176  

Dalším faktorem v rozboru analyzovaného sdělení je skutečnost, že je zmíněné téma 

zařazeno do pořadu „Zprávy ČT24“, a že se o něm samotném moderátor zmiňuje. Tento 

fakt přináší do analýzy klíčové téma, které se výrazně podílí na podobě rozebíraného 

sdělení. A to ještě před tím, než o něm divák ve zprávách uslyší. Jedná se o téma procesu 

nastolování agendy, které v tomto případě úzce souvisí s vytvářením zpravodajských 

hodnot.177 Zpravodajská média prochází procesem nastolování témat prakticky nepřetržitě, 

a to především z toho důvodu, že se denně dopouští výběru z ustavičného aktuálního dění a 

selektují z něj, co je pro ně podstatné.178 Proto si vlastně nelze všimnout, že se 
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zpravodajství například nezajímá o témata/jevy, u kterých nezaznamená důležitost – může 

se jednat o politické státy, které jsou pro dané území méně zajímavé či o události, které 

postrádají akci nebo dramatický scénář.179 Proto je v tomto okamžiku analýzy dané 

skutečnosti vhodné věnovat prostor myšlence, že téma demonstrací je ve Francii ve 

vysílání prezentováno na základě jeho geografické a politické vhodnosti.180 Je poté 

otázkou, zdali obdobný charakter demonstrací, na kterých lidé artikulují podobné problémy 

neproběhl na území, jež není pro tuzemský „agenda setting“181 natolik zajímavý, ale 

nevykazoval přitom známky stejné společenské důležitosti.  

Další faktorem, na jehož základě lze uvažovat o účelovém zařazení události do dané relace, 

je ona dramatičnost, kterou sdělení o demonstrací takzvaného hnutí žlutých vest ve Francii 

představuje.182 Je dalším předmětem k úvaze, jestli se o události, která nenaplňuje 

charakter dramatu máme možnost v daném vysílání dozvědět, a pokud nikoliv – je to pro 

komplexní a reálnou reflexi světa ku škodě?  

Lze již shrnout, že rozebírané sdělení je do „Zpráv ČT24“ zařazeno z několika důvodů. 

Jedním z nich je reprezentace zpravodajských hodnot České televize183 a dalším prvek je 

odehrávání se dramatu.184 Jednotlivé zpravodajské příspěvky jsou charakteristické různým 

stupněm své akčnosti, nicméně zpravidla se v nich vyskytuje nějaký konflikt. Ten zajišťuje 

primárně upoutání pozornosti a v neposlední řadě různé možnosti vývoje či pokračování 

děje v příští relaci.185  

Moderátor Fojta posléze pokračuje ve zprostředkování daného tématu slovy: „Po celé zemi 

demonstrovalo kolem osmadvaceti tisíc lidí. To je o deset tisíc méně než minulý týden a až 

o sto tisíc méně ve srovnání s listopadem kdy demonstrace začaly. Protestní akce byly 

navíc tento víkend velmi různorodé. Od tanečního happeningu na letišti v Roissy až po 
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pochod za rovnoprávnost pohlaví.“186 Na základě tohoto výroku můžeme konstatovat, že 

v projevu moderátora dochází ke srovnávání, při kterém je to dané médium, jež se tímto 

dopouští akcentace tvrzení, že „je to méně než jindy“.187 Na tomto základě, který autor 

David Giles pojmenovává efektem pouhého vystavení, jako by médium umenšovalo sílu či 

vehemenci události, a co více – její význam.188  

Skrze kamerové záběry jsou snímány nepokoje demonstrujících osob v ulicích a dále je 

promítnuto vyjádření jedné z protestujících žen, demonstrantky Oriane, která říká: „Bez 

respektování práv žen neexistuje demokracie, a naopak bez demokracie neexistují lidská 

práva. Jsme pilířem fungování celé společnosti. Zastáváme hodně práce i povolání jako 

asistentky, sestřičky nebo chůvy.“189 Kamerový záběr daného vyjádření lze vidět skrze 

obrazovou přílohu č. 3 v Přílohách práce. Síle tohoto výroku ubírá úhel pohledu – rámec, 

přes který je daná zpráva v relaci prezentována.190 Ten lze analyzovat skrze úvodní 

verbální projev, jímž je událost ve zprávách představena, a tedy že takzvané hnutí žlutých 

vest ve Francii slábne a ztrácí na síle.191  

Ke kamerovým záběrům z daných demonstrací, skrze které je téma nepokojů v relaci 

prezentováno, lze přistupovat jako k výsekům snímané skutečnosti. Nelze tak uvažovat o 

tom, že by pokrývaly další průběh rozebíraných událostí, a tak z principu nemohou 

reprezentovat realitu komplexnějším způsobem.192 Ve spojitosti se zobrazováním jevů 

skrze jednotlivé záběry lze přemýšlet o tom, že při tomto typu zprostředkovávání 

skutečností může docházet k procesu visual agenda settingu. Jedná se o zobrazování jevů 

preferovaným způsobem skrze vizuální obrazy, konkrétně na základě jejich samotného 

výběru.193   
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4 Existence mimomediální (životní) skutečnosti 

Předkládaná kapitola se věnuje popisu a posléze rozboru pojmu mimomediální skutečnosti, 

která v práci tvoří předpokládaný protipól k termínu mediální skutečnosti. Na základě 

vymezení daného pojmu a popsání jeho charakteristických znaků bude možné dojít v práci 

v páté kapitole ke komparaci jednotlivých charakterů analyzovaných realit. Část textu se 

na konci této kapitoly dále orientuje na definici různých typů skutečností v kontextu 

vnímání informací a na vyložení samotného procesu poznávání, které slouží k recepci 

vjemů a událostí.  

4.1 Definice pojmu mimomediální skutečnost 

Pojem mimomediální skutečnosti je možné v základním slova smyslu nejlépe 

konkretizovat jako sociální nebo také životní skutečnost.194 Podle autorů Jiráka a Köpplové 

na ní lze nahlížet jako na: „Tedy to, co každému svému příslušníkovi nabízí společnost jako 

představu o světě, podle čeho jedinec zakotvený v určité společnosti vykládá svět kolem 

sebe.“195 Tato realita je, stejně tak jako ta mediální, nepřetržitě se formující a upravuje ji 

společenský diskurz a praxe. Zároveň podléhá kulturní, sociální a historické podmíněnosti 

a je určená tím, jak se do její konkrétní podoby proměňují dané abstraktní hodnoty a 

ideje.196 Pro lidský život je podstatou, protože: „(…) tvoří základ zkušenosti, s jejíž pomocí 

se člověk vztahuje ke svému okolí, formuluje si soudy o ostatních lidech, odhaduje svoje 

šance na uplatnění ve společnosti, rizika, perspektivy apod.“197 Existenci mimomediální 

skutečnosti je možné popsat skrze její charakteristické rysy jako jsou autenticita, 

hodnověrnost či pravost dějů a jednání osob. Autenticita je přitom velmi silný výrazový 

prvek, především ve zpravodajských médií. Proto je pro konzumenta mediálních 

zpravodajských skutečností v zásadě obtížné odlišovat mezi dualismem skutečností 

prezentovaných ve zprávách a těch, které se v nich neobjevují.198  

Lze klíčově shrnout, že mimomediální skutečnost se vyznačuje tím, že existuje sama o 

sobě, tedy ještě předtím, než se jí zpravodajské médium rozhodne artikulovat.199 

Charakterizována tak může být tím, že je to taková skutečnost, která ze své primární 
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podstaty nepodléhá mediálnímu zpracování, od kterého by odvíjela svou holou existenci.200  

Nyní poslouží k analýze zaznamenání podoby mimomediální skutečnosti, jejíž mediální 

zpracování bylo rozebíráno ve třetí kapitole ve „Zprávách ČT24“201, osobní svědectví 

z mého prožití dané mimomediální reality, jehož subjektivita je nosným prvkem vnímání 

jakýchkoliv jevů202, na což se práce snaží v jejím průběhu upozornit jako na jeden 

z charakteristických znaků podob všech skutečností. V textu následuje popis konkrétní 

mimomediální reality skrze osobní výpověď ze svědectví události, u které nedošlo k jejímu 

mediálnímu zprostředkování.  

„Zprávu, o které bylo ve zpravodajství České televize informováno – ochabnutí takzvaného 

hnutí žlutých vest ve Francii203, jsem měla možnost analyzovat na základě své přítomnosti 

na daných demonstrací a nepokojích. Nacházela jsem se v místě dění, a tudíž jsem měla 

možnost danou skutečnost zažít bez prvku mediálního zprostředkování. Vnímání 

mimomediální skutečnosti skrze osobní fyzickou přítomnost mi tak poskytlo pohled na vjem 

popisované reality z jiného – mimomediálního úhlu pohledu. Nepokojů jsem se účastnila 

na základě mého pobytu ve Francii, kde se konkrétně projevovaly na místech dopravních 

spojů a na náměstích. Pořádané pochody velkého počtu protestujících lidí v těch nejvíce 

frekventovaných ulicích zapříčinily četná bezpečnostní opatření, která do značné míry 

ovlivňovala nejen možnosti dopravního spojení, ale také prakticky dostupnost některých 

obchodů a služeb. V zásadě tak lze zhodnotit, že hlavní význam, který byl ve sdělení o této 

události skrze zpravodajskou relaci divákovi prezentován, a sice že takzvané hnutí žlutých 

vest ochabuje204, na mě, jako na účastníka objektivně dějící se reality na místě, působil 

subjektivně zcela opačně, přinejmenším nikoliv slábnoucím nebo ochabujícím dojmem.  

V ulicích demonstrovalo tolik protestujících, že v některých časových intervalech byla 

jednotlivá městská území uzavřena, anebo zpřístupněna jen částečně. Na protestujících 

bylo zřetelně znát, že chtějí, aby se o jejich nespokojenosti dozvědělo co nejvíce lidí, a 
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proto mnoho z nich poskytovalo svá vyjádření přítomným médiím.“205  

Na základě popisu nemediální podoby vybrané události bude v páté kapitole srovnáván 

charakter skutečnosti vůči jejímu mediálnímu zpodobnění ve „Zprávách ČT24“.206  

4.2 Popis druhů realit v kontextu recepce informací 

V procesu vytváření si povědomí o obrazu lidského světa lze rozlišovat mezi několika typy 

realit, které se rozchází ve svém charakteru. Vypovídají o tom některá odborná stanoviska 

autorů, kteří se zabývají různorodými možnostmi lidského vnímání skrze kognitivní 

proces, který je podle nich možné rozčlenit do více dimenzí.  

Filosof Jean Baudrillard nahlíží na existenci a podobu reality v zásadě skeptickým 

způsobem, a sice relativizuje holou možnost realistického lidského poznání v jeho 

základech a pochybuje o možnosti recepce skutečnosti, která by mohla být 

nezpochybnitelná či nějakým způsobem „nevyvratitelná“. Svět a život lidí v něm, se tak 

pro něj stává do význačné míry iluzorní, což dokládá skrze své tvrzení o zavraždění 

reality.207 Jeho pohled na možnost realistického pojetí, a potažmo prožití života je 

v souvislosti s tématem této práce zajímavým měřítkem, které do určité míry vypovídá o 

tom, že i samotnou existenci mimomediální skutečnosti, a tedy možnost jakéhokoliv 

autentického prožití reality208, někteří teoretici v zásadě odmítají. Natož vztáhneme-li 

k tomu hledisko, které vypovídá o možnosti autentického zprostředkování skutečností 

skrze zpravodajské médium, jehož míra prokazatelnosti je předmětem tohoto textu. 

Baudrillard se ohledně podob reality vyjadřuje skrze definici třech zásadních obdobích, 

v kterých se skutečnost důležitě vyvíjela, a měla tak možnost odvodit svůj charakter. První 

je období předmoderní reality, kde ve společnosti funguje veškeré zobrazování skutečností 

na bázi předešlých vzorů. Další vývojovou fází je pro něj doba průmyslové revoluce, kdy 

realita vtiskává svou podobu do masové reprodukce. V třetím období se již zhmotňuje jeho 

skepse ke všemu „reálnému“, kdy podle něj nastává doba postmoderny, v které dochází ke 

konečné fázi procesu vývoje reality, jež se dostala do stavu zpodobnění s iluzí. Nelze tak 

mluvit o ztvárnění reálného ani nereálného, ale o podobě skutečnosti, jež má povahu ryzí 
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utopie.209  

Specifickým druhem přístupu k realitě životě člověka je naivní realismus. Je to 

ontologický směr, který definuje takový typ skutečnosti, o které si myslíme, že jsme 

schopni ji poznat takovou, jaká reálně je.210 Tento typ realismu lze připodobnit k odkazu 

principu reprezentace reality211, který byl rozebírán na počátku práce. Protichůdným 

směrem je mu konstruktivismus, který uznává typ reality, jež je vždy výsledkem 

konstrukce.212  

Dalším typem skutečnosti je druh virtuální reality, jejíž existence je úzce spjatá 

s charakterem mediálně zprostředkované reality, která byla předmětem analýzy ve třetí 

kapitole práce. Virtualita je v této skutečnosti obsažena v médiu, které je založeno na 

principu digitální technologie.213 Tento faktor vnáší do jejího charakteru několik znaků, 

které ji tvoří unikátní – jsou to prvky anonymity, modularity, „neukončenosti“ nebo také 

možnosti jejího odkladu, variability, rychlosti interakce, decentralizace komunikace či 

zanechávání digitální stopy.214  

Napříč časovou osou významný filosof Immanuel Kant rozlišuje realitu transcendentálna, 

tedy skutečnosti, která přesahuje realistické poznání neboli samotný obsah reálna, a tudíž 

se nachází mimo svět. A oproti tomu realitu imanence, kterou klasifikuje jako poznání 

umístěné uvnitř rámec světa.215  

Sémiolog Umberto Eco o variacích realit uvádí, že lidé touží po pravdivé skutečnosti do 

takové míry, že tak musí dojít k jejímu vymyšlení. Tato falešná realita je posléze 

společností přejímána jako opravdová, a vzniká tak podle něj druh reality, který je 

autentickou falší.216 Vysvětluje to slovy: „Dáváme vám reprodukci, takže už více nemáte 

zapotřebí toužit po originálu.”217 Můžeme si tak všimnout výrazného smíšení pojmů 
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pravdy a lži, mezi nimiž jako by, ve smyslu těchto úvah, přestal existovat výrazný rozdíl.  

Mezi významné teoretiky, kteří pojímají téma druhů lidského poznání a konkretizují 

prostor, ve kterém žijeme, patří autor Gabriel Weimann. Jeho přístup definuje masovou 

realitu, která je neoddělitelná od fikce, jež je produktem masmédií. Právě ty jsou činiteli 

stírání hranic mezi reálným světech a jeho pouhými napodobeninami.218  

Teoretik John Hartley přidává zajímavý koncept o tvorbě populární reality, kterou si 

společnost sama vytváří na základě očekávání, jež získala z jakéhosi jazykového systému. 

Skrze něj k ní média systematicky promlouvají, a definují tak její touhy a přání.219  

4.3 Způsoby vnímání reality recipientem 

V kontextu zkoumání různých typů skutečností, jež člověk může skrze svůj život na světě 

zaznamenat, je klíčové představit samotný proces poznání, který možnost prožití neboli 

recepci skutečností člověku v zásadě umožňuje. Je to jeden ze základních sociologických 

principů nabývání znalostí, jehož výsledkem je vědění. Jeho možnostmi a okolnostmi se 

zabývá filozofický směr gnozeologie, jehož prizma definuje člověka subjektem, který je 

pro poznávání obdařen smysly, pamětí, rozumem a řečí.220 Tento proces mu přináší 

možnost nalezení jeho „místa“ ve světě, zařazení se do něj a v zásadě jeho primární 

orientaci v systému společnosti.221  

Filosof Charles Sanders Peirce definuje čtyři základní metody poznání neboli způsoby 

fixování přesvědčení. První z nich je metoda tradice nebo také lpění, kdy si lidé vytváří 

ustálené vědění na základě pravdy, kterou vždy identifikovali jako pravdu. Druhou je 

metoda autority, která funguje na základě principu pevně stanoveného názoru.222 Tedy 

například, pokud je autoritou rodič, který něco tvrdí, je tomu tak. Třetí je metoda a priori, 

která je založená na vytvoření si úsudku před samotným poznáním.223 A poslední je 

metoda vědy, která staví svůj princip na základě získání poznání skrze pevné body, jež 
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vedou pokaždé všechny ke stejnému typu poznání.224  

Formu nabytí vědomí skrze metodu autority by tak bylo možné přirovnat k získávání 

zkušeností o světě skrze médium, které člověku zprostředkovává skutečnosti z pozice 

autority – televizního moderátora.225 K tomuto přiřazení se hodí i třetí metoda a priori, kdy 

člověk nabývá vědomí před jeho poznáním, například o události, kterou nezažil, ale 

dozvídá se o ní pouze z televizních zpráv.226  

Pro interpretaci neboli „vykládání si“ světa je klíčový proces definice situace. Tomu se 

rozumí přidělení významu okolností, v kterých žijeme, nebo které máme možnost 

poznávat.227 A tím se opět dostáváme ke klíčovému konceptu této práce – Thomasovu 

teorému. Autor Jan Jandourek tento přístup ze sociologického hlediska dokládá slovy: 

„Definiční paradigma si všímá toho, jak lidé definují situaci. Upřednostňuje definování 

situace před skutečným stavem věcí. Podstatu tohoto paradigmatu výstižně ukazuje tzv. 

Thomasův teorém: „Pokud lidé definují situace jako reálné, jsou tyto reálné ve svých 

důsledcích.“ Lidé prostě jednají podle toho, jak vidí situaci.“228 V sociální interakci na 

základě definice situace posléze dochází ke komparování různých vymezeních skutečností, 

a tím se vytváří společné významy, na jejichž existenci jsou postaveny základy lidského 

porozumění. Ve výše vyloženém kognitivním procesu poznávání klíčově figuruje směr 

symbolického interakcionismu, který představuje jedno ze sociologických paradigmat, jež 

vysvětluje bázi vzniku významů, které se proměňují v symboly a definují jednání 

člověka.229  

Médium je v tomto kognitivním procesu v roli inferenčního činitele, kdy při poznávání 

člověku dává možnost spravit ho o skutečnostech, které mu nejsou bezprostředně blízko – 

nemůže je přímo sám zaznamenat. Můžeme tak mluvit o tom, že mu je zprostředkovává, a 

jemu se jich tak v tomto případě dostává odvozením neboli inferencí. Jedná se tedy o části 

realit, které stojí nad rámcem bezprostředně poznatelné možnosti kognice jedince, a jež 

v ní nejsou obsaženy.230  

                                                 

224 PEIRCE, Charles S. Philosophical writings of Peirce. New York: Dover Publications, 1955, s. 18. ISBN 

978-0486202174.  
225 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno, 2001, s. 208. ISBN 80-859-4767-6.  
226 Zprávy. Česká televize [online]. 2019, (3:24-4:00) [cit. 2019-16-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/219411007000310/  
227 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003, s. 16. ISBN 80-717-8749-3.  
228 Tamtéž.  
229 BLUMER, Herbert. Symbolic interactionism: perspective and method. New Jersey: Prentice Hall, 1969, s. 

42. ISBN 01-387-9924-5.  
230 BERKELEY, George. Esej o nové teorii vidění: Pojednání o principech lidského poznání. Praha: 

Oikoymenh, 2004, s. 34. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-729-8112-9.  
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Médium v tomto ohledu člověku zprostředkovává přínosnou službu, kdy se zásadně podílí 

na rozšiřování jeho oblasti vědění, a to především o skutečnostech, které sám nemá 

možnost přímo poznat. Z druhého hlediska je však důležité analyzovat, že při procesu 

získávání vědění skrze odvození, dochází k vyvození významu z daného poznání, které je 

zprostředkované, a tudíž tak člověk činí ve chvíli, kdy danou skutečnost pro získání 

povědomí o ní, nemá přímo možnost sám poznat – jejím vjemům se mu dostává jen skrze 

mediálního prostředníka.231  

Mezi těmito rozdílnými druhy získávání zkušeností o světě lze definovat propastní 

kvalitativní rozdíl. V případě poznávání světa skrze vjemy, které člověk zaznamená 

bezprostředně, se mu dostává obrazu skutečností tak, jak se mu samotnému jeví – klíčová 

je tak zde vlastní zkušenost. V situaci, kdy k procesu nabývání vědění dochází formou 

inference – skutečnost člověk nemá sám možnost „přímo“ poznat, dochází k odvozování 

významu na základě reality, která se má možnost člověku jevit pouze způsobem, jakým je 

mu zprostředkována.232  

  

                                                 

231 HUBÍK, Stanislav. Sociologie vědění: základní koncepce a paradigmata. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 1999, s. 171. Základy sociologie. ISBN 80-858-5058-3.  
232 Tamtéž, s. 173.  
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5 Komparace mediální reality a mimomediální skutečnosti 

V následujícím úseku práce dojde ke shrnutí charakteristik dvou typů realit, které byly 

klíčově představeny ve třetí a čtvrté kapitole textu. Lze tak posléze přistoupit ke srovnání a 

vymezení zásadních rozdílů mezi mediální realitou, která je zprostředkovaná skrze 

zpravodajské médium a mimomediální skutečností. Na základě analýzy jednotlivých typů 

realit výše v textu je nyní možné porovnat jejich podoby a vyzdvihnout rozdílné a podobné 

znaky.  

5.1 Shrnutí a porovnání dvou typů analyzovaných realit 

Mediální zpravodajská skutečnost, která byla analyzovaná jako první ve třetí kapitole, byla 

v zásadě shledána jako popis jevů, které jsou výsledkem práce zpravodajských médií233 

nebo také jako představy jevů, které jsou definovány médiem. Charakterizována byla také 

jako obsah nabídek médií234 a svou virtuální povahou.235 Je to předně: „(…) vše co se 

objevuje v médiích a co se stává součástí naší zkušenosti.“236 V zásadě její podobu 

předestírala mediální logika a zpravodajské zpracování237, jehož hlavním prvkem je proces 

mediace238, které se divákovi televizních zpráv obvykle dostává skrze vypravěče – 

televizního moderátora.239 Mediální skutečnost byla zprostředkována nadále skrze 

zpravodajský narativ, který akcentuje prvek dramatičnosti, jinak řečeno zaměřuje se na 

nějaký „konflikt“ – a tím se prakticky vzato orientuje na příběhy.240 Skutečnost 

prezentována ve zpravodajském médiu aranžuje a zařazuje do podoby sdělení prvky 

vyváženosti a nestrannosti a to tak, že například do prezentace dané zprávy úmyslně 

zahrnuje a vyhledává stanoviska, která nejsou jednostranná.241 Lze tak uvažovat o tom, že 

má možnost vzniknout určitá forma iluze o objektivní reprezentaci, která se bez 

                                                 

233 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 250. 

ISBN 978-80-262-0743-6.  
234 SCHMIDT, Siegfried J. Přesahování literatury: od literární vědy k mediální kulturní vědě. Praha: Ústav 

pro českou literaturu AV ČR, 2008, s. 30. ISBN 978-80-85778-59-5.  
235 Tamtéž, s, 32.  
236 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 269. 

ISBN 978-80-262-0743-6.  
237 Tamtéž, s, 250.  
238 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno, 2001, s. 157. ISBN 80-859-4767-6.  
239 Tamtéž, s, 208.  
240 Tamtéž, s, 249.  
241 Kodex České televize: zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání. Kodex České 

televize: zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání [online]. 2003, s. 17 [cit. 2019-12-

03]. ISBN 80-85005-46-8. Dostupné z: https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-

ct.pdf?_ga=2.223943899.137586787.1554394762-858353402.1551630069  
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zpravodajského zpracování skutečnosti sama o sobě neobjevuje.242 Mediální skutečnost 

také prochází procesem výběru témat243, a tedy sítem schválení své atraktivnosti ve vztahu 

k médiu, v kterém se má objevit. Při analýze sdělení ze zpravodajské relace „Zprávy 

ČT24“ byl ve verbálním projevu popsán prvek srovnávání244, na jehož základě můžeme 

uvažovat o podpoření významu v uvedení celé zprávy, který vypovídá o „ochabnutí“ 

takzvaného hnutí žlutých vest.245 Audiovizuální zdokumentování daných nepokojů skrze 

kamerové záznamy se dají považovat za výseky dané reality246, které se se svědectvím 

mimomediální skutečnosti dané situace o „ochabující“ tendenci neshodují. Nelze tak 

potvrdit, že by dané nepokoje působily autenticky na místě dění v žádném ohledu 

slábnoucím dojmem, tak jak tomu bylo nasvědčováno v rozebíraném sdělení, ale spíše 

naopak.247 Jak bylo popsáno výše v textu, analyzovaná mediální zpravodajská realita byla 

ovlivněna konkrétními organizačními procesy, které byly do její „výroby“ zapojeny, a 

které podléhají v mediálních organizacích vysoce hierarchické povaze.248 V závěru její 

definice lze shrnout, že má oproti životní skutečnosti na základě teoretických východisek o 

něco významnější postavení, protože jsou to média, která člověku poskytují větší úsek 

„reality“ , která přesahuje hranici bezprostřední osobní zkušenosti.249  

Mimomediální skutečnost byla oproti tomu charakterizována jako realita, která ze své 

podstaty primárně nepodléhá mediálnímu zpracování, konkrétně není jím podmíněna.250 A 

tudíž u ní byly identifikovány některé znaky, které ji odlišují od mediální reality. Z výše 

provedené analýzy v práci lze konstatovat, že samotná existence mimomediální skutečnosti 

není ze svého principu podmíněna výběrem témat – prvkem agendy settingu.251 Tento fakt 

                                                 

242 SCHMIDT, Siegfried J. Přesahování literatury: od literární vědy k mediální kulturní vědě. Praha: Ústav 

pro českou literaturu AV ČR, 2008, s. 30. ISBN 978-80-85778-59-5.  
243 TUCHMAN, Gaye. Making news: a study in the construction of reality. New York: Free Press, 1978, s. 

183. ISBN 00-293-2930-2.  
244 Zprávy. Česká televize [online]. 2019, (3:24-4:00) [cit. 2019-18-03]. Dostupné z: 
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337. ISBN 978-80-7367-574-5.  
249 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015, s. 269. 

ISBN 978-80-262-0743-6.  
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pro českou literaturu AV ČR, 2008, s. 31. ISBN 978-80-85778-59-5.  
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ji činí výsostně odlišnou od mediální reality, neb ta svou existenci na tomto procesu 

zakládá, konkrétně vzato – na základě tohoto procesu primárně začíná „být“.252 Dále u ní 

nebyl charakterizován prvek zprostředkování253, což přináší mnoho odlišností v procesu 

jejího realistického vnímání. V první řadě se tak mimomediální skutečnost může 

charakterizovat jako projev reality, který není výsledkem práce mediálních organizací – 

v analyzovaném případě produktem zpravodajského média.254 Přirozeně jí také není vlastní 

prostředí virtuality, které autor Schmidt připisuje „realitě“, která vzniká skrze médium.255 

Což přináší do způsobu jejího vnímání zásadní rozdíly. Lze tak upozornit na klíčové 

faktory, kterým existence mimomediální skutečnosti, pakliže nedojde k jejímu mediálnímu 

zpracování, nepodléhá. V její přirozené podobě není podrobena prvku mediální logiky, 

potažmo celému procesu zpravodajského zpracování.256 Nedochází tak k její režii nutně 

skrze zpravodajský narativ257, jehož specifika byla rozebírána výše v textu. Zásadně se její 

existence dále nezakládá na prvku zprostředkování skrze vypravěče – televizního 

moderátora.258 Na základě toho můžeme popsat, že v tomto smyslu dochází k mnohem 

menšímu omezení vnímání dané reality než v případě odkázání se na slova moderátora, 

skrze kterého se nám dostane vjemu o realitě, která je mediální. Obraz mimomediální 

skutečnost není dále podrobován požadavkům jako jsou prvky vyváženosti a 

nestrannosti259 jak bylo popsáno u procesu tvorby mediální reality ve třetí kapitole. Při 

mediální prezentaci analyzované zprávy se ve verbálním projevu televizního moderátora 

objevilo srovnávání výše účasti na demonstracích260, které se ve vjemu ze stejné události 

bez zprostředkování daného média neobjevilo, a nemělo tak možnost vyvolávat impresi o 

slábnoucí vlně protestů, což podrobněji popisuje čtvrtá kapitola.  

Lze tak popsat, že mimomediální skutečnost má v majoritním slova smyslu jinou podobu 

                                                 

252 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno, 2001, s. 248. ISBN 80-859-4767-6.  
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než mediální zpravodajská realita, která v zásadě odvíjí od procesu mediace svou 

existenci.261 Společnými znaky porovnávaných realit tak v konečném důsledku můžou být 

ryze prvky jejich faktičnosti262, na kterých dle provedených analýz obě zakládají svoji 

existenci. U zpravodajské mediální skutečnosti je tomu na základě zakotvení tohoto prvku 

ve formě kvalitativního nároku na obsah, který zpravodajství vyprodukuje.263 

Mimomediální skutečnost naplňuje tento charakter z filozofického úhlu pohledu svým 

samotným „bytím“ – kdy u ní můžeme pozorovat výkaz jakéhosi nepodmíněného prvku 

existencionálního „jsoucna“.264  

5.2 Vyvození vztahu mediální (zpravodajské) reality k mimomediální 

skutečnosti  

Na základě výše provedených analýz obou realit, jejich shrnutí a srovnání bude v textu 

dále přistoupeno k vyvozování jejich možných typů spojení a pojmenování vztahu mezi 

nimi.   

Z napsaného textu se jeví jako základní odlišující charakteristika dvou porovnávaných 

realit pro mimomediální skutečnost její nepodmíněná existence mediální zpravodajskou 

realitou. A u té mediální naopak její existenční podmíněnost mimomediálním jevem. 

Objevuje se zde tak jakýsi vztah závislosti mediální reality na té nemediální, kdy se 

ukazuje, že pouze mimomediální jev může vzniknout, aniž by k tomu bylo třeba jeho 

mediálního ztvárnění. Tento poznatek by tak mohl poukazovat na možnost zodpovězení 

základní otázky textu – do jaké míry jde o zobrazování skutečnosti ve zpravodajství, 

pakliže je mediální zpravodajská skutečnost pouze odvozována od mimomediální 

skutečnosti, a v zásadě vykazuje více znaků, které ji od mimomediálních událostí spíše 

odlišují, než spojují? Informuje tedy o nich?  

Autor Burton do této úvahy přispívá nosnou myšlenkou o tom, že: „(…) do jisté míry 

posuzujeme značnou část mediovaných obsahů podle toho, jestli jsou nebo nejsou 

realistické – tj. jestli jejich uspořádání vyvolává iluzi skutečného světa. Toto konstatování 

platí o fiktivních příbězích, stejně jako o zpravodajství.“265 Realistická iluzivnost je tak pro 

                                                 

261 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno, 2001, s. 157. ISBN 80-859-4767-6.  
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Burtona přirozenou součástí zpravodajství266, které na druhé straně ale ve svých stanovách 

informuje o tom „co se aktuálně děje“.267  

Jiné pohledy na zpravodajství vyzdvihávají myšlenku, že má jako takové poskytovat 

především orientační službu takzvaného „vyznání se“ ve světě268, ale nemá být náhražkou 

skutečné reality či poznání.269 Na jakém společném bodě se mohou tyto stanoviska 

shodnout?  

Pomyslné posunutí situace ohledně „opravdovosti“ jevů prezentovaných skrze 

zpravodajský obsah, může přinést tvrzení o tom, že produkty, které přímo odkazují 

k mimomediálním skutečnostem jako například zpravodajství: „(…) odkazují k realitám 

ryze mediálním (vypovídají o oné předpokládané realitě „jako zpravodajství“, tedy jak je 

ve zpravodajských sděleních zvykem). (…) Potíž s médii je v tom, že jsou velmi silnou 

konstitutivní složkou našich životů – že jsou sama skutečností.“270 Šlo by tak uvažovat o 

typu „realizované“ skutečnosti vlastního druhu, kdy si zpravodajství bere jako předlohu 

k vytváření své mediální reality mimomediální skutečnosti a jejich mediálním zpracováním 

dává vzniknout „realitě“ svého specifického druhu.  

Podle teorie autora Baudrillarda bychom této skutečnosti mohli přiřadit status 

hyperreality.271 Skrze tento pojem dochází k znemožnění diverzifikace mezi realitou a její 

pouhou simulací – kdy na jejím základě vznikají podle Baudrillarda simulakra, jinými 

slovy vyprázdněné kopie kopií zobrazovaných jevů.272  

Podle autorů Jiráka a Köpplové lze vyvodit, že: „Zpravodajství se nepochybně inspiruje 

událostmi, které se udály (…) Tato inspirace je však volná a rozhodující je v tomto případě 

výrobní postup a od něj odvozená jak volba událostí, na které se soustředí pozornost, tak 

způsob zpracování.“273 „Faktičnost těchto produktů je však v mnohém iluzorní. (…) 

Zpravodajské obsahy jsou fakticky maskované performativy: působí dojmem, že popisují 

události, ale ve své podstatě „dělají“ zpravodajství, tedy jsou činem, jednáním a mají 
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sociální, politický i kulturní rozměr (…).“274 Lze tak konstatovat, že vztah mezi 

jednotlivými realitami je v největší míře v rovině inspirace – tedy mediální zpravodajské 

skutečnosti jsou pouhou „předlohou“ těch mimomediálních. Nelze tak na základě výše 

vymezených souvislostí uvažovat o tom, že by zpravodajství informovalo o ryze 

realistických skutečnostech, přestože je k tomuto typu žurnalistiky tak v některých 

případech přistupováno.275  

V neposledním případě by bylo možné konkretizovat vztah mezi jednotlivými realitami na 

základě stanoviska autora Schmidta, který ho vysvětluje pravděpodobně nejvíce vhodným 

způsobem kdy, pakliže dojde k uvědomění si, že zpravodajská média realitu pouze 

produkují nikoliv zobrazují, přestože k tomu mají na základě využívání zpravodajských 

principů blízko, stane se dělící hranice mezi jednotlivými světy daných realit o mnohem 

jasnější, a pro příjemce v důsledku mnohem více orientační.276 Nabídky médií by tak měly 

být interpretovány výhradně s přihlédnutím k souvislostem jejich produkce.277  

Na druhé straně je možné nahlížet na možnost poznání mediální skutečnosti z o něco 

pozitivnějšího hlediska. A to vzhledem k faktu, že existují druhy jevů, s kterými nemáme 

možnost získat zkušenost jinak, než skrze média – tedy formou mediálních zkušeností. 

Negativní dopad této, na první pohled příznivé teorie, však přichází s jejím důsledkem. A 

tím je, že obsah médií posuzujeme na základě jiného mediálního obsahu. A tak pozorujeme 

tvorbu zkušeností o světě na základě druhotné mediální zkušenosti, kterou pro nás někdo 

na míru „vyrobil“.278   
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Závěr 

V úvodu práce došlo k celistvému představení tématu a k vymezení hypotéz, na jejichž 

míru průkaznosti byla v textu zaměřována pozornost. V počátečních kapitolách se podařilo 

vytvořit teoretický základ ke stanoviskům, která tematicky zastřešují základní a postupem 

textu pokročilejší pochopení a orientaci v rozebírané problematice.  

V úseku o vztahu médií a reality byly prvně představeny a posléze zasazeny do kontextu 

dvě základní ideologické linie, které popisují proces vytváření reality skrze média a 

definují pojem „reality“. Rozebírané směry byly podepřeny o tvrzení jednotlivých autorů, 

které s danými principy sympatizují, přičemž některá díla teoretiků uvedených v tezích 

práce byla nahrazena souvisejícími texty, z důvodu jejich obdobného významu. V práci 

došlo následně k vymezení několika stěžejních pojmů jako byly termíny fakticity, fikce a 

pseudoudálosti, s jejichž ilustrací došlo později k vykreslení dvou rozebíraných realit a 

k upřesnění jejich specifik.  

V textu byl věnován prostor pro rozbor základních principů zpravodajské práce, přičemž 

zde bylo upozorněno na konkrétní povahu této tvorby vůči jedné z analyzovaných realit, a 

sice mimomediální skutečnosti. Zpravodajství bylo ve svém základě shledáno jako výrazný 

konstitutivní prvek „výstavby“ významů jevů, jejichž zprostředkovávání se věnuje. Na 

základě popisu oblasti zpravodajství, jako specifického světa s pravidly výrobních procesů 

mediálního obsahu, bylo posléze přistoupeno k rozborům jednotlivých „prostředí“ – realit, 

které produkuje zpravodajství, a které naopak definuje sama mimomediální skutečnost.  

V následujících kapitolách došlo v práci k přechodu mezi teoretickou a praktickou částí, 

kdy byla věnována pozornost analýze mediální zpravodajské skutečnosti. Byly definovány 

její konkrétní specifika, přičemž následně došlo na popis tématu „fikčních světů“, 

s kterými byl uveden do souvislosti žánr mediální produkce. Z důvodu zasazení 

praktických analýz realit v práci do konkrétních kontextů, bylo v každé z analytických 

částí přistoupeno k rozboru charakteristik, které byly popsány – zpočátku v obecnější 

rovině, ke konkrétnímu popisu mediální zpravodajské události představenou ve „Zprávách 

ČT24“ a její mimomediální podobě. Ta byla čerpána na základě osobního prožití dané 

mimomediální skutečnosti, které přineslo do rozboru tématiky prvky autenticity a 

jedinečnou možnost popisu skutečnosti bez zásahu mediálního zpravodajského 

zprostředkovatele.  

Ve čtvrté kapitole byla prakticky rozebírána druhá analyzovaná realita, a sice 

mimomediální skutečnost, na základě jejíchž charakteristik bylo možné v páté kapitole 
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dojít ke komparativnímu praktiku – tedy srovnání znaků jednotlivých realit. Na tomto 

základě se vyskytla možnost následného vyvození jejich vzájemné podobnosti či 

odlišnosti. Došlo zde k popisu mimomediálního vnímání konkrétní skutečnosti, která byla 

mediálně prezentována ve „Zprávách ČT24“. V tomto úseku byl také věnován prostor 

popisu druhů realit a jejich možností vnímání, které nastiňovali někteří autoři skrze své 

teorie. Rozbor byl také věnován základům procesu samotného lidského vnímání, což 

umožnilo vysvětlit zásadní proces, ke kterému dochází při analyzování jakýchkoliv vjemů 

člověkem.  

V poslední, páté kapitole práce došlo ke shrnutí výsledků provedených analýz u obou realit 

a na základě srovnání, posléze k výčtu jejich odlišností. Díky tomuto kroku mohlo finálně 

dojít ke konkretizaci vztahu mezi porovnávanými realitami a zodpovězení stěžejních 

otázek – hypotéz na jejichž základě práce vznikla.  

Text si kladl za cíl především významně poukázat na prvek ustálených reprezentací 

mediálních zpravodajských skutečností, skrze nichž dochází ke zkreslenému vnímání jevů, 

které takovému zpracování podléhají. Na tento proces bylo upozorněno průběžně ve druhé 

a třetí kapitole, klíčově především v páté, z které lze vyvodit následující závěrečná 

stanoviska.  

Na základě komparace daných realit došlo k několika závěrům, které vypovídají o jejich 

charakterech. Mediální zpravodajská realita na rozdíl od mimomediální skutečnosti 

podléhala vymezeným faktorům jejího organizačního zpracování, a tudíž bylo dospěno 

k závěru, že přestože je realita „zpravodajskou“, neznamená to, že by vykazovala znaky 

realit, o kterých dokládá, že informuje, tedy o těch mimomediálních. U nich byly popsány 

prvky, které se v zásadě lišily od těch, které vykazovala zpravodajská mediální realita. 

Vztah nebo jakási spojitost mezi nimi, se tak na základě práce ukázal býti v inspirativní 

rovině, přestože se jedná o produkci zpravodajství, která ze své podstaty, jak bylo v práci 

popsáno, deklaruje svůj mimeticky zobrazující potenciál. Ten ale ovšem nebyl v plné míře 

prokázán. Zpravodajství skutečnosti sice „zobrazuje“, nicméně jak se ukázalo, ne zcela 

v jejich původní realistické podobě – vjemu. Vztah zpravodajství k mimomediální 

skutečnosti by se tak dal přirovnat k rovině „napodobování“ reality. Nejlépe se k zjištěným 

poznatkům hodí přirovnání autora Jeana Baudrillarda, kdy by tak šlo zpodobnit tvorbu 

zpravodajství k informování o simulakrech, tedy kopiích reálných jevů. Je tak výrazně 

přikláněno k závěru autora Siegfrieda Schmidta, že příjemci mediálních zpravodajských 

skutečností, by měli k takovému typu obsahu přistupovat s vědomím, že se liší od životní 
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reality, kterou by zaznamenali sami. Tato forma „poučení“ se jeví jako zásadní pro dobu, 

kdy panuje silné propojení světů lidí a médií, a kdy lidé chtějí býti těmi, kdo má možnost 

rozlišovat mezi vlastní realitou a obrazem o ní, který je jim předkládán jako skutečný. Je 

proto důležité rozlišovat mezi realitami, které jsou nabízeny médii a uvědomovat si při tom 

svou svobodnou možnost volby k jejich způsobu recepce.   
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Summary 

In its introduction the thesis presents the topic and the formulation of the hypotheses which 

are tested. The first part deals with the theoretical framework for statements that enable 

initial and then advanced comprehension of the research issues.  

Two main ideological lines which describe the process of constructing of the reality 

through media and define the concept of „reality“ were presented and contextualised in the 

section of the thesis concerning the relation of media and reality. The analysed courses 

were supported by statements of some authors and some of them were replaced by other 

texts due to their similarities. The thesis defines several main concepts as facticity, fiction 

and pseudo-event whose illustration led afterwards to a description of two studied realities 

and their specificities.  

The work analysed the broadcasting and particularly focuses on its relation to one of 

studied realities, that is non-media reality. The news indeed represents a major constitutive 

element of construction of meaning of phenomena it deals with. According to the 

description of the news domain as a specific world with production rules of its contents 

and so as the second analysed reality, the news media reality, the thesis analyses then the 

specific environments – realities, which the news as a media produces.  

The following chapters of the thesis represent the practical section. The third part deals 

with the analysis of the news media reality. The concrete specificities of the origin and the 

existence of this reality were defined. Particular attention was paid to a specific topic of 

„fictional universes “. In order to situate the practical analysis in some concrete contexts, 

the work analyses the formerly mentioned and generally described characteristics through 

the example of a news media event reported by „Zprávy ČT24“ on the one hand and its 

non-media reality on the other hand. This non-media reality of the chosen example is based 

on a personal experience, which contributes to the authenticity of the analysis without any 

news media intermediary.  

The fourth chapter of the thesis deals with the second analysed reality, that is non-media 

reality. Based on its characteristics, the thesis deals afterwards with a practical comparative 

analysis of both studied realities and consequently deduces their reciprocal similarity and 

divergence in the fifth chapter. The work described one concrete perception of the non-

media reality, meanwhile reported by „Zprávy ČT24“, which served as a case for support 

the non-media analysis of an event. This section of the thesis was also dedicated to a 

description of different types of realities and its possible perception mentioned by several 
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authors. Basics of perception process were examined.  

The last fifth chapter is a summary of results of pursued analyses of both realities and of 

the enumeration of their divergences based on their comparison. Finally, the relation 

between the compared realities as well as the initial hypotheses were elucidated. The 

purpose of this thesis was above all to point out the conventional representation of the 

news media realities that may lead to distortion of reality.  

Several conclusions can be made according to the comparison of the given realities. 

Contrary to the non-media reality, the news media one is subject to certain delimited 

factors related to its treatment which leads to a conclusion that, even if it is the „news“ 

reality, it does not necessarily evince the characteristics of the non-media reality, however 

referring to it. Described characteristics of the non-media reality were strictly speaking 

different from those of the news media reality. The thesis did not demonstrate the relation 

between both of these realities and remains rather an inspiration, however the news content 

production proclaims its mimetic reporting capability by nature. Nevertheless, the thesis 

did not completely establish this capability. Although, as the thesis concludes, news reports 

the reality, this reported reality is not totally the same as its initial realistic perception. The 

relation between news and non-media reality may thus be compared to „imitation“ of 

reality. Jean Baudrillard’s comparison to simulacra (copies of real phenomenon) resonates 

with this statement. The thesis inclines toward Siegfried Schmidt‘s statement that receivers 

of news media experiences should always perceive it as a content that differs from the life 

reality which they can experience on their own. This „advice“ seems to be crucial 

regarding to the world within the interconnection between people lives and media is broad 

and within each of us would like to be able to distinguish the reality from the reported 

reality. It is indeed highly important to distinguish different realities reported by the media 

and to realize our freedom of choice approaching to media.   
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