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Anotace 

Tato diplomová práce zkoumá, jakým způsobem česká zpravodajská média prezentovala 

informace o tzv. brexitu neboli ukončení členství Spojeného království v Evropské unii v roce 

2016, kdy tato událost představovala jedno z hlavních témat jak v českých, tak zahraničních 

zpravodajských médiích. Práce vychází z teoretického a analytického konceptu rámcování, 

který se zabývá způsoby, jakým mediální platformy zpracovávají informace a popisují realitu. 

Kvantitativní obsahová analýza šesti vybraných českých deníků prokázala uplatnění jak 

strategického rámcování, tak i pěti obecných zpravodajských rámců. Strategické rámcování 

bylo použito ve všech zkoumaných médiích, nicméně výsledky analýzy nepotvrdily, že by 

se jednalo o dominantní způsob zpracování informací. Ukončení členství Spojeného 

království v Evropské unii bylo nejčastěji rámcováno skrze rámec důrazu na jednotlivce. 

Prostřednictvím morálního rámce bylo interpretováno článků nejméně, a to ve všech 

sledovaných denících. V nadpoloviční většině zkoumaných článků bylo identifikováno scope 

mezinárodního charakteru. Komparativní analýza pak odhalila rozdíly v uplatnění rámců mezi 

jednotlivými českými i zahraničními médii. 

Annotation 

This diploma thesis studies how the Czech news media presented information about so-called 

Brexit or the termination of the UK's membership in the European Union in 2016, when this 

event was one of the main topics in both the Czech and foreign news media. 

This work is based on the theoretical and analytical concept of framing, which deals with the 

way media platforms process information and describe reality. 

Quantitative content analysis of six selected Czech newspapers has demonstrated the 

application of both strategic framing and five general news frameworks. Strategic framing 

was used in all the media studied, but the results of analysis did not confirm that it was the 

dominant method of information processing. The end of UK membership in the European 

Union was most often framed by a framework of emphasis on the individual. By means of the 

moral framework the least articles were interpreted and so happened in all reviewed 

newspapers. In the majority of the studied articles a variable scope of international character 

was identified. The comparative analysis then revealed differences in the application of 

frameworks between individual Czech and foreign media. 
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Úvod 

Téma odchodu Spojeného království z Evropské unie představovalo jednu z hlavních událostí 

roku 2016, o které referovala jak česká, tak zahraniční média. Během roku 2016 bylo 

ve Velké Británii vyhlášeno referendum, v němž se britští voliči rozhodli pro odchod 

z Evropské unie. Tento výsledek vyvolal rozsáhlou vlnu odezvy v podobě názorů a diskuzí 

napříč všemi státy a tato vlna byla ve velké míře prezentována skrze média. Souvislost tématu 

s médii tak není náhodná, protože právě z nich se k nám dostává značné množství informací, 

a to v různých interpretacích a kontextech.  

Výsledek referenda nezasahuje pouze Velkou Británii, nýbrž všechny státy Evropské unie. 

Rozhodnutí o vystoupení z Evropské unie je doposud ojedinělým případem, se kterým žádný 

z členských států nemá zkušenost. Je tedy otázkou, co bude tato událost pro Evropskou unii 

a její členské státy znamenat. A právě média skrze své obsahy mohou vytvářet obraz reality 

událostí, se kterými nemáme osobní zkušenost a jež se neodehrávají v naší bezprostřední 

blízkosti. Do jaké míry mohou tyto informace ovlivňovat veřejnost, je dodnes předmětem 

zkoumání a mnohých teorií mediálních odborníků. Je však jisté, že zpravodajská média 

mohou mít svůj podíl na tom, jak o daných tématech příjemci těchto sdělení uvažují. 

Tato diplomová práce se bude zabývat tím, jak britské rozhodnutí odejít z Evropské unie 

prezentovaly české deníky, a to v kontextu teoretického i analytického konceptu rámcování. 

Rámcování je definováno jako způsob, kterým média zpracovávají informace, popisují realitu 

a interpretují skutečnosti. V rámci teorie nastolování agendy, pod kterou mnoho vědců 

koncept rámcování řadí, existují předpoklady, že média mají vliv na to, jak o daných tématech 

veřejnost následně přemýšlí (Dearing a Rogers, 1996).  

Hlavním cílem této práce bude zjistit, jak bylo téma ukončení členství Spojeného království 

v Evropské unii rámcováno vybranými českými zpravodajskými médii v průběhu roku 2016. 

Jako metoda výzkumu byla zvolena analýza rámcování za pomoci kvantitativní obsahové 

analýzy, která je na základě provedené rešerše literatury vhodnou metodou pro tento typ 

výzkumu. V kontextu vybraného tématu bude analýza zkoumat, zdali sledovaná média 

uplatňovala koncept rámcování. Pozornost bude věnována obecným rámcům, a to konkrétně 

jejich přítomnosti skrze strategické rámcování a v podobě pěti zpravodajských rámců. Dále 

bude výzkum zkoumat rozdíly v uplatnění rámců mezi jednotlivými deníky, a to jak české, 

tak zahraniční produkce. Použití konkrétních rámců je technika, která médiím pomáhá 

získávat pozornost čtenářů, což v širším kontextu může znamenat zesílení účinků rámcování 

zpráv (Semetko a Valkenburg, 2000).  
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Práce bude rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, které budou strukturovány 

do pěti kapitol. Úvodní kapitola stručně seznámí čtenáře se základními informacemi 

týkajícími se ukončení členství Spojeného království v Evropské unii jakožto důležitého 

kontextu pro účely této práce. Druhá kapitola představí teorii nastolování agendy jako způsob 

vytváření smyslu zpráv a mediálních účinků. Dále bude tato teorie rozebrána v souvislosti 

s konceptem rámcování. Ve třetí kapitole bude rámcování jako hlavní teoretický koncept této 

práce konkrétněji popsáno. Úvod této kapitoly popíše aktuální situaci rámcování, představí 

rámec a proces rámcování, definuje čtyři zdroje rámců a popíše identifikaci rámců v textu. 

V dalších částech této kapitoly budou prezentovány teoretické přístupy a typy rámců. Závěr 

kapitoly bude shrnovat dosavadní výzkumy v Česku i zahraniční, jež se zabývají tématem 

ukončení členství Spojeného království v Evropské unii a konceptem rámcování. Čtvrtá 

kapitola představí výzkumný cíl a metodu výzkumu. Dále bude definovat výzkumný problém, 

výzkumné otázky a proměnné, výběrový soubor a postup kódování. Vlastní výzkum bude 

založený na výše uvedených teoretických východiscích a relevantních studiích věnujících 

se obdobnému tématu. V závěrečné, páté, kapitole budou interpretovány výsledky rámcování 

ve zpravodajství o ukončení členství Spojeného království v Evropské unii. Stavebním 

prvkem pro strukturu této kapitoly budou jednotlivé výzkumné otázky.  

Oproti tezím došlo v diplomové práci k několika změnám. Z důvodu nalezení nové literatury 

k tématu jsem výzkum rozšířila o část, která porovnává analýzy rámcování českých 

a zahraničních médií. V souvislosti s tímto rozhodnutím jsem ustoupila od původního záměru 

zkoumat vývoj rámcování tématu v průběhu sledovaného období. Důvody pro tento krok byla 

dva. Prvním byla délka sledovaného období, která byla pozměněna tak, aby korespondovala 

s obdobím zahraničních studií a posloužila tak jako příklad v plánované komparaci s českými 

médii. Druhým důvodem byla stálá neuzavřenost daného tématu, což jsem v době psaní tezí 

nepředpokládala. V návaznosti na provedené změny bylo pozměněno rozvržení 

a pojmenování jednotlivých kapitol, a to z důvodu lepší orientace čtenáře v obsahu.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Brexit 

V první polovině této diplomové práce se budu věnovat teorii rámcování, přičemž v druhé 

polovině tyto poznatky následně uplatním v praxi, a to na příkladu vyhledání rámců 

ve zpravodajských médiích. Ještě před samotnou teoretickou částí ale stručně přiblížím 

situaci, která se odehrává ve Velké Británii a slouží jako ukázkový příklad pro praktickou část 

této práce. Výběr tohoto tématu nebyl čistě náhodný, nýbrž byl souhrnem různých 

skutečností. V první řadě se jedná o mezinárodní, velice diskutovanou a do dnešní doby 

neobvyklou událost. V řadě druhé je výběr spojen s mým pobytem na univerzitě v Oxfordu, 

kde jsem měla možnost se tímto tématem detailněji zabývat. 

Brexit neboli ukončení členství Spojeného království v Evropské unii pochází ze spojení dvou 

anglických slov Britain a exit. K tomuto výsledku dospělo referendum konané na základě 

rozhodnutí britských voličů dne 23. června 2016, účast na něm byla 71,8 %, tedy více než 

30 milionů obyvatel. Z toho 51,9 % voličů hlasovalo pro odchod a 48,1 % pro setrvání 

v Evropské unii (Hunt a Wheeler, 2019). 

Tento závěr nebyl finální, ale pouze poradní, jelikož výsledek musel podle britského 

nejvyššího soudu potvrdit ještě parlament Spojeného království. Jakmile byla tato podmínka 

splněna, mohla Velká Británie požádat Evropskou unii o vystoupení na základě 50. článku 

Lisabonské smlouvy. V okamžiku, kdy členský stát uvědomí Evropskou radu o svém odchodu 

z Evropské unie, přestane být do 2 let jejím členem, pokud se obě strany nedomluví na jiném 

termínu. Dvouletý termín v tomto případě funguje jako přechodné období, během něhož 

se očekává úprava vzájemných vztahů mezi Evropskou unií a členským státem, který ji 

opouští, a také možnost přípravy na nová po-brexitová pravidla pro podniky a ostatní sektory. 

Den stanovený pro definitivní vystoupení Británie z EU je pátek 29. března 2019 v 11 hodin 

tamního času (Hošek, 2018). 

1.1 Soft a hard brexit 

Tyto termíny fungují jako bližší označení dvou způsobů odchodu Velké Británie z Evropské 

unie. První varianta, tedy „soft“ brexit, je charakterizována snahou o co nejvýhodnější 

smlouvy s Evropskou unií, které by se svým obsahem příliš nelišily od aktuálních podob 

dohod.  

V tomto duchu je také představa Británie vystupovat jako člen evropského trhu s možností 

volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Na druhé straně „hard brexit“ je variantou 
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podstatně ráznější, kdy by se jednalo o úplné vystoupení Spojeného království z evropského 

jednotného trhu a nastavení zcela nových vztahů na základě pravidel Světové obchodní 

organizace (Hošek, 2018; Hunt a Wheeler, 2019). 

1.2 Historie 

Z historického hlediska lze počátek debat o ukončení členství datovat již od roku 1973, kdy 

se Spojené království stalo členem takzvaného Evropského hospodářského společenství 

(EHS), předchůdce Evropské unie. Už tehdy byly dohody o vstupu problematické 

a výsledkem bylo britské referendum konané hned v roce 1975, kdy ale voliči hlasovali 

pro zachování členství v EHS. V roce 1992 byla podepsána Maastrichtská smlouva, kterou 

vznikla Evropská unie, ale ani to se neobešlo bez snah o udržení britské suverenity (např. 

nezavázání se přijmout euro, kooperace zejména v ekonomické rovině, odmítnutí politické 

unie) (Lewis, 2014). 

Tato snaha britské společnosti o zachování suverenity a neochota podrobení se nadvládnímu 

uskupení je však typická. Pro britskou zahraniční politiku byla řadu let stěžejní orientace 

na unii anglicky hovořících zemí, mezi něž patřily Spojené státy americké a země 

Commonwealthu. Tuto neochotu k evropské integraci je možné zaznamenat už v politice 

Winstona Churchilla (Gifford, 2014). 

Markantnější změna nastala v roce 1997, kdy se premiérem stal labouristický a proevropský 

Tony Blair. „Manifest Labouristické strany se zavazuje ukončit ‚thatcherovský‘ konfrontační 

styl jednání s Evropou, kvůli kterému se Spojené království dostalo do izolace, slibuje 

vybudovat nové vtahy na principech vzájemné spolupráce a konstruktivní angažovanosti“ 

(Ondrová, 2006, s. 83). 

Během několika let ale zesílily hlasy pro opuštění Evropské unie a na ty zareagovala 

konzervativní strana v čele s Davidem Cameronem příslibem, že pokud vyhrají parlamentní 

volby konané v roce 2015, vyhlásí do roku 2017 referendum o ukončení členství Velké 

Británie v EU (Hošek, 2018). 

1.3 Britská veřejnost 

Stejně jako byl postoj Británie vůči různým evropským uniím střídavě kladný a záporný, tak 

byl i postoj britských voličů rozdělen na stranu pro brexit a proti brexitu. Podporovatelé 

vystoupení z EU považovali za priority udržení suverenity Spojeného království, snížení 

příspěvku do evropského rozpočtu a omezení počtu migrantů. Zastánci setrvání v Evropské 

unii proti těmto výrokům argumentovali zhoršením ekonomické situace v případě vystoupení 
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z EU a snížením počtu pracovních míst. V referendu se vyjádřilo přes 70 % voličů, což lze 

považovat za nadprůměrnou účast. Z povolebních průzkumů jako největší zastánci 

pro opuštění EU vyšlo Skotsko a Severní Irsko. Naopak v Anglii a Walesu byl tento názor 

minimální (Hunt a Wheeler, 2019; Wiesnerová, 2016). 

Záměrem kapitoly zabývající se ukončením členství Spojeného království v Evropské unii je 

získat základní informace o tématu, které budu v této diplomové práci používat jako příklad 

pro praktickou část, a zároveň tak možnost lépe porozumět závěrečným výsledkům výzkumu 

a interpretovat je. Nyní se v textu přesunu k samotnému teoretickému vymezení rámcování, 

které bude sloužit jako výzkumná metoda pro tuto práci. 
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2 Nastolování agendy 

V úvodu této části nejdříve představím nastolování agendy. Poté bude třeba si upřesnit 

a vymezit vztah mezi teorií nastolování agendy a konceptem rámcování. Tento krok je 

důležitý především k vyvarování se nepřesností v definici a užití těchto dvou výzkumných 

konceptů, ke kterým vzhledem k jejich těsnému vztahu dochází často. Další kapitolu pak 

věnuji samostatnému rámcování jakožto hlavnímu teoretickému podkladu, na kterém bude 

založen pozdější výzkum této diplomové práce. 

„(Tisk) často možná bez úspěchu říká lidem, co by si měli myslet, ale dokáže neuvěřitelně 

zdařile svým čtenářům nabídnout, o čem by měli přemýšlet“ (Cohen, 1963, s. 13). 

Dnes víme, že masová média nejen přinášejí informace, ale ovlivňují i způsob, jakým jsou 

zpracovány. V oblasti mediálních studií se nastolování agendy (agenda- settings) řadí mezi 

klíčové koncepty zabývající se účinkem masových médií a distribucí témat ve veřejném 

prostoru. Nastolování agendy pracuje s předpokladem, že masová média přinášejí pouze 

určité obrazy o fungování společnosti a s nimi pak mediální publikum individuálně pracuje 

(Škodová a Nečas, 2009). Média mají tak moc přímo, nebo nepřímo ovlivňovat představy, 

přesvědčení, postoje, hodnoty a chování příjemců sdělení (Šulcová, 2010). 

Reifová (2004) nastolování agendy definuje jako nástroj konstrukce reality skrze masová 

média, který obsahuje proces jak výběru, tak i vyloučení určitých témat mediálních sdělení 

(Reifová, 2004). Jiní vidí v nastolování agendy typ sociálního učení (Weaver, 2007). 

Pro lepší orientaci můžeme nastolování agendy rozdělit podle typu analýzy (Dearing 

a Rogers, 1996) na hierarchické a longitudinální nebo podle stupně analýzy (Weaver, 2007) 

na nastolování agendy prvního (first level agenda-setting), druhého stupně (second level 

agenda-setting) a intermediální nastolování agendy (intermedia agenda-setting). 

V navazující kapitole navážu na již zmíněný problém, a to vymezením vztahu mezi výše 

popsaným nastolováním agendy a rámcováním, které bude hlavním teoretickým pilířem 

pro tuto diplomovou práci. 

2.1 Vztah nastolování agendy a rámcování 

Jak již bylo řečeno, vzhledem k povaze výzkumu, který bude uplatněn v této diplomové práci, 

je nutné upřesnit si teoretické přístupy, které se zabývají vztahem mezi rámcováním 

a nastolováním agendy. Na následujících řádcích představím konkrétní postoje vědců, 

zabývající se touto tématikou. 
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Odborná literatura hovoří o dvou postojích, kterými lze výše uvedený vztah pochopit. První 

přístup uvažuje o rámcování jako o procesu nastolování agendy a definuje rámcování jako 

nastolování agendy druhého stupně, které upřesňuje první úroveň nastolování agendy, 

rozšiřuje původní definici teorie a zaměřuje se na přenos atributů významnosti (McCombs 

a Shaw, 1993; Scheufele, 1999; Trampota, 2006). Tento přístup nazývá rámcování: 

„…ústřední organizační myšlenkou zpravodajského obsahu, která mu dává kontext 

a napovídá, co je tématem, a to tak, že selektuje, zdůrazňuje, zamlčuje a komentuje“ 

(McCombs, 2009, s. 132–133). Rámcování jako druhý stupeň nastolování agendy se tedy 

soustředí na výběr a zdůraznění některých atributů, které souvisejí s objektem popisovaným 

v mediální agendě. 

Druhý postoj odlišuje rámcování od nastolování agendy a chápe jej jako oddělený samostatný 

výzkumný koncept. Zastánci této myšlenky považují sloučení těchto dvou přístupů za 

neopodstatněné a zavádějící, na základě čehož podle nich dochází k přehlédnutí či chybnému 

vyložení zkoumaných skutečností. 

S. D. Reese spatřuje původ tohoto sloučení v definování rámcování ve vztahu k „význačnému 

rysu“ (salience) neboli „význačnosti“. Vzhledem k tomu, že je podle jeho přesvědčení 

výzkumná metoda nastolování témat založena na „přenosu význačného rysu“, dochází tak 

k snadné záměně těchto přístupů. Podle něj je ale význačnost pouze nástrojem rámcování, 

který usnadňuje rámce tvořit a zároveň identifikovat v textu. Principem této analýzy je pak 

rámcování daného podtextu sdělení, což podkládá i definicí Entmana: „ …u rámcování nejde 

o pouhou význačnost, ale o ‚způsob‘, jakým tuto význačnost podáváme – a to takovým 

způsobem, abychom podpořili určitý výklad…“ (Šulcová, 2010, s. 18). 

Mezi další zastánce tohoto přístupu patří například Scheufele (1999), podle nějž 

se nastolování agendy zabývá výběrem událostí, zatímco rámcování se týká zpracovávání již 

vybrané události. De Vreese popisuje rozdíl mezi rámcováním a nastolováním následovně: 

„Zatímco teorie nastolování agendy řeší významnost témat, rámcování se zabývá tím, jak jsou 

témata prezentovaná“ (de Vreese, 2005b, s. 53). 

Z výše napsaného je tedy pro další bádání nutné mít na paměti, že existuje dvojí způsob 

uchopení teorie nastolování agendy a konceptu rámcování, díky němuž často dochází 

k nejasnostem, a to zejména je-li koncept rámcování spojen pouze s procesem výběru 

a pojmem význačnosti. Po seznámení s teorií nastolování agendy a následném vymezení vůči 

konceptu rámcování se nyní v samostatné kapitole budu detailněji věnovat rámcování jakožto 

podstatné části této diplomové práce. 
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3 Rámcování 

V této kapitole podrobněji představím rámcování, přesněji teoretický základ, s kterým později 

budu pracovat v praktické části a na kterém bude založena výzkumná analýza této diplomové 

práce. Jelikož je rámcování obsáhlým pojmem, rozdělím tuto kapitolu pro lepší orientaci 

do několika podkapitol a těmi jsou: úvod do problematiky současného stavu rámcování 

(nastínění aktuální situace), definice pojmu rámcování (co je to rámec a rámcování), proces 

rámcování (jako komunikační postup), čtyři zdroje rámců (původce, text, příjemce, kultura) 

a závěrem identifikace rámců v textu (vyhledávání rámců). 

3.1 Úvod do problematiky rámcování 

Teorii rámcování se věnuje nepřeberné množství autorů a publikací, nicméně jednu věc mají 

všichni společnou. Tou je právě nejednotnost definice teorie, výzkumu a vymezení pojmu 

rámcování. Tento fakt mnozí vědci potvrzují, například Semetková a Valkenburgová tvrdí, že: 

„…neexistuje jednotná definice mediálních rámců a rámcování…“ (Semetko a Valkenburg, 

2000, s. 94). Názory na uchopení tohoto vědeckého paradigmatu se často rozcházejí, což 

v důsledku vede k jisté neopatrnosti v užívání pojmu rámcování, což mimo jiné potvrzuje 

i Claese de Vreese: „…termín rámcování je v literatuře uváděn se zjevnou nedůsledností…“ 

(de Vreese, 2005a, s. 51).  

Tato situace může mít hned několik příčin. Teorii nespojuje ani jedno signifikantní jméno 

vědce, ani jednotná výzkumná tradice (Van Gorp, 2005). Dále je problematická samotná 

multidimenzialita konceptu, která slučuje mnoho rovin do jedné, počínaje od různých 

teoretických přístupů (kognitivní, konstruktivistický, kritický) a typologií (rámce specifické 

a obecné) až přes samotnou problematiku médií, jakou je například komunikační proces, který 

v sobě zahrnuje jak produkci zpráv, tak i jejich následné vnímání veřejností. V neposlední 

řadě se jedná o relativně mladý koncept, který se začal významněji prosazovat až v 80. letech 

20. století. 

Vědci se však rozchází i v názorech na tuto nejednotnost. Jedna skupina v čele s Robertem 

Entmanem vyzývá k nalezení jednotícího prvku a k ucelení definice teorie rámcování 

(Entman, 1993). Druhá skupina spatřuje v nejednotnosti konceptu přínos a možnost širšího 

rozhledu.  

„Teoretická a paradigmatická různorodost vede k ucelenému náhledu na proces rámcování“ 

(D’Angelo, 2002, s. 871). Přesto se i přes zmíněné spory dostává teorii rámcování značné 

pozornosti a zájmu ze strany badatelů a teoretický i metodologický výzkum pomocí této 
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metody je stále častěji aplikován v praxi. „Rámcování si mezi mediálními vědci stále více 

získává respekt jako multidimenziální koncept, který má schopnost odpovídat na výzkumné 

otázky v oblastech produkce zpráv, obsahu mediálních textů a jejich efektů“ (Šulcová, 2010, 

s. 12). 

3.2 Definování rámce a rámcování 

Rámcování pochází z anglického pojmu framing (rámce, rámcování) a své kořeny získalo 

v kognitivní a sociální psychologii. Po historické stránce je spojováno se jmény Ervinga 

Goffmana (1986), popřípadě Gregoryho Batesona (1972).  

„Okolní svět nejsme schopni vnímat a chápat v jeho úplnosti, proto při poznávání aplikujeme 

tzv. primární rámce, výkladová schémata, která nám umožňují klasifikovat a smysluplně 

interpretovat informace a svět kolem nás“ (Entman, 1993, s. 50). Primární rámce nejsou 

vrozené, ale považujeme je za výsledek ontogeneze a socializace jedince. Mohou tedy odrážet 

vlivy společenských norem či ideologií. Obecně termín rámcování označuje jak konkrétní 

rámce, tak proces rámcování neboli produkci, přejímání a reprodukci těchto rámců (Entman, 

1993). 

Jak již bylo řečeno, díky své multidimenzionalitě nemá rámcování jednu ucelenou definici 

a jednotící paradigma, na kterém by se shodla vědecká většina (Van Gorp, 2005, de Vreese, 

2005a; Semetko a Valkenburg 2000). Existuje mnoho výzkumných přístupů a vymezení 

konceptu rámcování vzniklých na základě dosavadních empirických výzkumů a teoretických 

studií. Přesto lze mezi dosavadními výzkumy, které tento obor významně ovlivnily, 

zaznamenat jednotící prvek, a tím je potřeba využívat při produkci zpráv jistý interpretační 

rámec neboli slovy Gamsona a Modiglianiho: „centrálně organizovanou myšlenku, rámec, 

která dává smysl sdělovaným částem událostí a spojuje je do konzistentního celku“ (Gamson 

a Modigliani, 1989, s. 56). 

Klíčovou ideou je tedy přeorganizovat široké spektrum informací do srozumitelného sdělení 

a vytvořit tak smysluplnou událost. Mediální prostředník využívá určité téma, poskytuje 

specifický úhel pohledu a zasazuje tak informace do jistého kontextu. Výsledek je pak vhodný 

k interpretaci příjemcům sdělení, jimž takto vytvořené rámce usnadňují nejen pochopení 

obsáhlosti a hodnotového významu těchto událostí, ale i komplexnosti agendy média 

(Van Gorp, 2005). Rámce tedy oživují soubor kulturních hodnot a zásad a zároveň vytvářejí 

kontext (Capella a Jamieson, 1997). Je však důležité upozornit, že se nejedná o zcela nové 

myšlenky, ale o jejich určitý výběr a zdůraznění. Rámcováním událostí neboli uplatňováním 

rámců tak nazýváme proces vytváření smyslu. „Jedná se o proces vytváření smyslu, kdy 
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se určité hledisko či vlastnost tématu, události, myšlenky...vyzdvihnou do popředí, přitáhne 

se k nim pozornost, a jiné se potlačí“ (Zhou, 2008, s. 119). 

Podle Roberta M. Entmana rámcování „znamená vybírat určité aspekty vnímané reality 

a zvýšit jejich významnost ve sdělovaném textu tak, že se prosazuje určitá definice problému, 

kauzální vysvětlení, morální hodnocení nebo také doporučení řešení popisované záležitosti“ 

(Entman, 1993, s. 52). Rámce jsou tedy součástí dynamického komunikačního procesu, který 

zahrnuje komunikátora, text, příjemce a kulturu (Entman, 1993). Reese pak k rámcování 

přistupuje jako ke způsobu, kterým média, mediální profesionálové a publikum organizují 

události a témata (Reese, 2001). Rámce pak mohou být obecně definované jako: „sociálně 

sdílené a trvalé organizační principy, které pomocí symbolů smysluplně strukturují sociální 

svět“ (Reese, 2001, s. 11). Konkrétněji tuto myšlenku představují Gamson a Modigliani 

(1989). Rámce charakterizují jakožto hlavní myšlenky sdělení, které mohou být rozloženy 

na prvky v podobě frází, metafor a dalších nástrojů. Každá taková myšlenka se pak zkoumá 

jako celek (Gamson a Modigliani, 1989). 

3.3 Proces rámcování 

Mediální teoretici zastávají více či méně podobný názor na definování samotného procesu 

rámcování. Většina z nich tak pod tento pojem zahrnuje nejen proces vzniku a ustanovení 

rámců v textu, ale zároveň i jejich účinky na příjemce (Entman, 1993; Scheufele, 2000). 

Vědci se tak snaží vytvořit ucelený model procesu rámcování, díky němuž by se výzkumy 

vyhnuly situaci, kdy se soustředí buď pouze na jeho vznik a výskyt v textu, nebo naopak jen 

na účinky rámců na publikum (de Vreese, 2005a; Semerádová, 2018). 

Nejčastěji jmenovaným vědcem je pak Robert M. Entman (1993). Ten ve své teorii rozděluje 

rámcování do čtyř základních bodů – definici problému, kauzální interpretaci, morální 

hodnocení a návrh řešení. Podobně jako Entman (1993) i Scheufele (1999) definoval čtyři 

základní kategorie tzv. modelu procesu výzkumu rámcování, a to – budování rámce, 

nastolování rámce, individuální výsledné efekty rámcování a novináři jako součást publika. 

Z obou vědců vychází ve svém článku de Vreese (2005b), který proces rámcování rozděluje 

na dvě části, a to na budování rámců (frame-building) a jejich nastolování (frame-setting) 

(Entman, 1993; de Vreese, 2005b; Scheufele, 1999). 

Budování rámců je ovlivněno žurnalistickým prostředím a zároveň skupinami společnosti, 

které jsou spjaty s mediální agendou. Konkrétněji se jedná o interakce mezi novináři, politiky 

a elitami. Nastolování rámců je potom o interpretaci sdělení samotným jedincem, závisí tedy 
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zejména na jeho subjektivních vlastnostech a předchozím vědění (de Vreese, 2005b). 

Dále de Vreese uvádí ještě interní a externí faktory, které ovlivňují podobu mediálních rámců. 

„Interní faktory zahrnují mediální organizace, novináře a jejich osobní charakteristiky (např. 

gender, sebepojetí, kariéra), profesionální normy (např. objektivita, oddělování faktů 

a názorů nebo zpravodajské hodnoty), organizační vlivy (např. periodicita média), normativní 

požadavky (např. ochrana svobody slova), ekonomické podmínky (např. snižování nákladů) 

nebo představy o publiku“ (Vicenová, 2017, s. 9). Mezi externí faktory pak patří politici, elity 

a zájmové skupiny nebo společenská hnutí (de Vreese, 2005b). 

Je tedy důležité mít stále na paměti, že rámcování je komunikační proces, tedy záležitost 

dynamická, nikoliv statická, a i v případě sjednoceného pojmenování všech složek procesu 

mohou rámce vést k odlišným interpretacím a měnit postoje jednotlivců či jejich politická 

rozhodnutí, případně motivovat jedince či skupinu k akci (de Vreese, 2005b; Entman, 1993; 

Scheufele, 2000). 

3.4 Čtyři zdroje rámců 

Rámce tedy mají, jak bylo výše uvedeno, několik vlastností. Definují problém (kdo co dělá 

a jaké jsou s tím spojeny přínosy a výdaje), označují původce či příčinu stavu, dále tyto role 

hodnotí a nakonec nabízí a obhajují možná řešení situace a anticipují jejich účinek (Reese, 

2001). Entman (1993) jejich charakteristiku ještě dál rozvíjí a tvrdí, že rámce mohou 

v různých fázích komunikace vycházet ze čtyř zdrojů, a to sdělení komunikátora, 

textu, sdělení příjemce a z kultury. Komunikátor (původce, autor) sdělení činí rozhodnutí 

o tom, co vyjádřit a jak to vyjádřit (případně zdůraznit či vynechat). Text (obsah) vyjadřuje 

rámce pomocí přítomnosti, zdůraznění či nepřítomnosti klíčových slov, frází, obrázků 

a zdrojů. Příjemce (publikum) přistupuje ke sdělení s individuálním pojetím (zkušenostmi, 

výkladem, hodnocením), které může být použitými rámci ovlivněno. Kultura pak představuje 

soubor běžně užívaných rámců, které jsou přítomné v obecném diskurzu a postojích 

sociálních skupin. 

3.5 Identifikace rámců v textu 

Podobně jako není jedna ucelená definice popisující proces rámcování, neexistuje ani 

jednotný způsob identifikace rámců v mediálních textech. I v tomto případě lze však nalézt 

postupy, které se používají častěji. Mezi takové základní přístupy při obsahové analýze patří 

vyhledávání rámců pomocí indukce a dedukce (de Vreese, 2005a; Semetko a Valkenburg, 

2000). 
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3.5.1 Induktivní a deduktivní přístup 

Induktivní přístup je postup, kdy rámce nejsou předem definovány a úkolem výzkumníka je 

tyto specifické rámce v mediálním sdělení identifikovat. Jedná se tedy o kvalitativní metodu, 

přičemž za její nevýhodu bývá považován malý výchozí vzorek a neopakovatelnost výzkumu, 

se kterým se váže neschopnost ověřit výsledky (de Vreese, 2005b; Semetko a Valkenburg, 

2000).  

V opozici stojí deduktivní přístup, který vychází z předem daných rámců a používá určené 

postupy rámcování. Kvantitativní metodou pak zkoumá, nakolik se v mediálním textu rámce 

vyskytují. Nevýhodou této metody je možná existence nedefinovaného rámce. Aby takový 

rámec nebyl přehlédnut, měl by být výzkumník schopen velmi dobře odhalit právě ty rámce, 

které jsou jasně dané a určené. Při identifikaci rámců podle deduktivního přístupu, který bude 

mimo jiné použit i v praktické části této diplomové práce, je podle Semetko a Valkenburg 

(2000) vhodné vyhledávat nejen předem dané charakteristiky rámce, ale i slova nebo slovní 

spojení charakteristická pro určitý rámec. „V praxi většina výzkumníků uplatňuje při výzkumu 

rámcování analýzu komunikátu, kdy se vyhledávají slova, která by na daný rámec mohla 

poukazovat (například u rámce „konfliktu“ mohou na tento rámec poukazovat slova jako 

‚protivník‘, ‚vítězství‘, ‚prohra‘, ‚střet‘ a podobně)“ (Šulcová, 2010, s. 49). K zarámování textu 

jako celku pak výzkumníci kromě daných charakteristik, slov a slovních spojení často 

uplatňují otázky. Vzhledem k možnosti pracovat s velkým vzorkem a opakovatelnosti 

výzkumu (tedy schopnosti ověřit si výsledky) je deduktivní přístup preferovanější metodou, 

která se používá zejména při identifikaci obecných rámců (Šulcová, 2010). 

3.5.2 Kritéria pro identifikaci rámců v textu 

Společným cílem většiny mediálních teoretiků je dosáhnout při výzkumu maximální 

exaktnosti. Tato snaha je zřejmě spojena s již popsanou nejednotností teoretického vymezení 

jak procesu rámcování, tak i samotných rámců. Přílišným upřením pozornosti na průkaznost 

výzkumu ale může dojít k situaci, kdy výzkumníci přehlédnou hledané rámce a sníží 

tak validitu výsledných zjištění (Van Gorp, 2005). 
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Předejít těmto nesrovnalostem se snaží například J. N. Cappella a K. H. Jamiesonová (1997) 

a navrhují čtyři kritéria pro určení rámce. Těmito podmínkami jsou následující: 

1) Musí mít identifikovatelné pojmové a jazykové charakteristiky. 

2) Musí být standardně vysledovatelný v novinářské praxi. 

3) Musí být možné spolehlivě rozlišit jeden rámec od druhého. 

4) Musí mít reprezentativní hodnotu bez vztahu k výzkumníkovi (jeho představ 

a očekávání), který jej zkoumá (Cappella a Jamieson, 1997). 

Tankard (2001) vyhledává rámce ještě detailnějším postupem, a to pomocí jedenácti daných 

charakteristik. Podle něj rámce poznáme podle titulku, podtitulku, vybrané a výrazně 

označené přímé řeči, perexu, vizuálu a jeho popisu, selekce zdrojů, statistických ukazatelů, 

finální sumarizace a loga (Tankard 2001). 

Kapitolu rámcování využiji jako výchozí teoretický podklad pro tuto diplomovou práci, 

přičemž se na následujících řádcích zaměřím přímo na konkrétní přístupy, které jsou důležité 

v kontextu vybraného výzkumu pro praktickou část. 

3.6 Teoretické přístupy rámcování 

Již bylo mnohokrát uvedeno, že v případě rámcování se jedná o nejednotný koncept, což 

může souviset i s faktem, že existuje několik teoretických přístupů, jak k danému paradigmatu 

přistupovat. V kapitole teoretické přístupy rámcování stručně představím nejčastěji 

se uplatňující tři základní přístupy podle D ’Angela (2002), a to kognitivní, konstruktivistický 

a kritický, přičemž v následující kapitole svou kategorizaci rozšířím o typologii podle Claese 

de Vreese (2005a) a Semetko a Valkenburg (2000). Tato specifikace není pouze 

pokračováním obecného teoretického vymezení rámcování, ale bude mít své odůvodnění 

zejména v praktické části této diplomové práce.  

3.6.1 Kognitivní přístup 

Kognitivní nebo také kognitivistický přístup svou pozornost zaměřuje na jedince a skutečnost, 

jak, do jaké míry a za jakých okolností mediální rámce nalézají odezvu u jednotlivců a vedou 

k přijetí (souladu a reprodukci), přehodnocení či zamítnutí rámce (de Vreese, 2005a). 

Tento proces vyjednávání (negotiation) se uskutečňuje v okamžiku, kdy se střetává rámec 

s předchozími znalostmi jedince, jak je popisuje D ‘Angelo (2002), „sémantické uzlové 

struktury schematicky uspořádané v paměti“ (D’Angelo, 2002, s. 875). Intenzita těchto 

struktur posléze určuje sílu, s jakou se rámec prosazuje při rozhodovacích procesech jedince.  
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Mezi vědce, kteří pracují s tímto přístupem, patří například Scheufele (1999, 2000) 

nebo později ještě v souvislosti s touto prací blíže představení De Vreese (2005a) 

či Valkenburgová a Semetková (1999).  

3.6.2 Konstruktivistický přístup 

Tento přístup se na rozdíl od kognitivního zajímá méně o jedince a jeho zpracování rámce, 

a naopak se více zabývá otázkou rámce jako součásti socializačního procesu a jednoho 

z dostupných zdrojů při formulování názorů a postojů (Gamson, 1992). Konstruktivisté 

zastávají teorii, že lidé svobodně kooptují (co-optation) různé nástroje a s jejich pomocí pak 

následně rámce zpracovávají. Rámce jsou tedy vybrány vlastním rozhodnutím. Tento fakt 

však dle Gamsona a Modiglianiho (1989) nevylučuje skutečnost, že mediální rámce 

a zpracování zpráv i tak mají jistý vliv na tvorbu našeho názoru. „Vytváření si názoru 

o událostech vyžaduje úsilí a nástroje, které jsou rozvinuté, ve středu pozornosti a snadno 

dostupné mají větší pravděpodobnost, že budou užity“ (Gamson a Modigliani, 1989, s. 10). 

Média jsou pak jakási diskuzní fóra pro různé jedince, sociální skupiny, instituce a ideologie, 

kde se střetávají snahy o definování a konstrukci sociální reality (Gurevitch a Levy, 1985, 

s. 19). 

Mezi zastánce tohoto přístupu se řadí zejména jmenovaní Gamson a Modigliani (1989), 

se kterými jsou tyto tzv. sociálně-konstruktivistické myšlenky nejčastěji spojovány.  

3.6.3 Kritický přístup 

Kritický náhled vychází ze vztahu rámcování a moci. Rámce jsou mocenským nástrojem 

jedněch nad druhými, sociální nerovnosti a nedemokratické distribuce zpráv. Kritičtí vědci 

tedy chápou rámce jako výstupy mediální rutiny. „Média zprostředkovávají informace 

o daných tématech a událostech z perspektivy hodnot zastávaných politickými 

a ekonomickými elitami“ (D’Angelo, 2002, s. 876). 

Média tak záměrně vybírají určité informace a jiné opomíjejí. Ve výsledku dominují rámce 

specifické a dále rámce reprodukující zjednodušený pohled na svět, které podporují status 

quo.  

Rámce zastávající odlišné perspektivy jsou zcela vyloučeny (D’ Angelo, 2002). „Kritická 

perspektiva chápe rámce jako ovládající, hegemonické a navázané na širší mocenské elity“ 

(Reese, 2007, s. 149). Nicméně i v tomto přístupu se vyskytuje jistá nejednotnost názorů. 

Na jedné straně se tedy vědci kloní k záměrné ideologii a systematické předpojatosti 

a na straně druhé stojí druhá skupina vědců v čele s D. A. Scheufelem a Tewksbury (2007), 



 

19 

který zastává názor, že způsob, jakým média a novináři pracují s konceptem rámcování, je 

pouze výsledkem rezonance s už existujícími základními schématy příjemců mediálních 

sdělení a: „to neznamená, že většina novinářů se snaží zkreslovat události či klamat publikum. 

Ve skutečnosti rámcování je pro ně nezbytným nástrojem, díky němuž mohou zredukovat příliš 

komplexní témata, což je nezbytné kvůli omezením daným médiím vysílacím časem či 

prostorem na stránce“ (Scheufele a Tewksbury, 2007, s. 12). V tomto případě dochází 

k paradoxní situaci, kdy „…kritičtí vědci upozorňují na nebezpečí nahlížet na předpojatost 

a potažmo rámování z čistě ideologických pozic“ (Šulcová, 2010, s. 35). 

Podle R. Entmana tvoří skutečnou předpojatost právě tito vědci, kterým kvůli přílišnému 

zaměření na ideologickou stránku věci uniká její pravá podstata, a to že v médiích je obecně 

upřednostňována snazší varianta prezentace, sociální rámce stojí spíše na jednotlivci 

než na vysvětlení příčiny a důsledku problému. U zpravodajství politických témat 

se pak problémy zjednodušují a emoce dostávají přednost před fakty a zábava před 

podstatnými informacemi (Entman, 2004). V návaznosti dle Šulcové (2010) Entman dokonale 

vystihuje podstatu rámcování, tj. schopnost odhalovat na první pohled neviditelné významové 

roviny a tím pádem možnost upozornit na latentní nebezpečí, které by mohlo ohrozit základní 

principy demokratických společností (Šulcová, 2010).  

Jak již bylo výše uvedeno, mezi kritické teoretiky se řadí zejména D ’Angelo (2002),  

D. A. Scheufele a Tewksbury (2007) či R. Entman (2004). 

3.7 Typy rámců 

Oblast odborného zájmu o rámcování je poměrně obsáhlá a je možné ji nahlížet z mnoha 

perspektiv. Pro účely této diplomové práce nyní blíže představím typologie vycházející 

z tradice výzkumů nastolování agendy, konkrétně kategorizaci Claese de Vreese (2005a), 

který hovoří o specifických a obecných rámcích. V tomto kontextu se detailněji budu věnovat 

strategickému rámcování (de Vreese, 2005a) a obecným zpravodajským rámcům Semetko 

a Valkenburg (2000).  

3.7.1 Specifické rámce 

Specifické rámce jsou takové, které se vztahují vždy k jednomu konkrétnímu tématu 

či události. Jsou výsledkem induktivních postupů. Jejich výhodou je úzce vymezené 

zkoumání daného rámce, které může přinést velmi detailní informace, nicméně právě tato 

specifičnost je velmi vymezuje a nepřenosnost získaných výsledků je tak zároveň 

i nevýhodou tohoto typu zkoumání (de Vreese, 2005a). 
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3.7.2 Obecné rámce 

Obecné rámce naopak přesahují hranice pouze jednoho tématu, zabývají se širšími kontexty 

sdělení a disponují obecnou platností. Jsou výsledkem deduktivních postupů. Mohou 

se vzájemně přenášet, prolínat, a to jak v časových, tak kulturních souvislostech (de Vreese, 

2005a). Výhodou obecných rámců je hlavně skutečnost, že se dají snadno přenášet na jiná 

zkoumaná témata, dokážou se vypořádat s rozsáhlými vzorky a pomáhají rozkrývat rozdíly 

mezi různými typy médií (jako například televize versus tisk) či styly médií (například bulvár 

versus seriózní tisk)“ (Semetko a Valkenburg, 2000, s. 95). Přínosem, ale i nevýhodou je 

riziko zaměření pozornosti na jiný než rámcovaný problém a efektivnost metody je vzhledem 

k obecnosti slabší. Většinou tak nepřináší o zkoumaném tématu nové či detailní informace 

(de Vreese, 2005a). 

Mimo to existují ještě konkrétní obecné rámce. Ty se používají zejména pro volební 

zpravodajství během určitých politických období. Tyto rámce jsou dle Schucka, et al. (2013) 

definovány jako rámec strategický, který se věnuje mediálnímu chování politiků a zákulisním 

událostem jednotlivých kampaní, dále rámec dostihových závodů (horse-race), který 

se zabývá sociální aktivitou mezi politickými aktéry skrze informace o kampaních, a rámec 

konfliktu popisující střety mezi politiky v médiích. O vztahu mezi politickými aktéry a médii 

v předvolebním období pak informuje rámec metapokrytí (Schuck et al, 2013). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že oba typy rámců mají pozitivní i negativní charakteristiky. 

Zároveň jak u specifických, tak i obecných rámců můžeme potvrdit na základě dosavadních 

poznatků v oblasti přispění v řadě velmi důležitých zjištění. U specifických rámců mezi 

takové významné studie patří například práce Gamsona a Modiglianiho (1989) či Roberta 

Entmana (1993). V případě obecných rámců je na místě zmínit Iyegarovu práci (1991) 

a studii Semetkové a Valkenburgové (2000) a de Vreeseho (2005a), které budou i teoretickým 

podkladem pro tuto diplomovou práci a kterým se v následující kapitole budu detailněji 

věnovat. Závěrem je nutné říci, že i přes pozitivní a negativní vlastnosti obou typologií 

se výzkumníci raději přiklání k využívání rámců obecných (de Vreese, 2005a; Van Gorp, 

2005; Semetko a Valkenburg, 2000). 

3.7.2.1 Obecné rámce a jejich rámcování 

Strategické rámcování podle Claese de Vreese (2005a) a pět obecných rámců od Semetko 

a Valkenburg (2000) poslouží jako hlavní pilíře pro teoretickou, ale i praktickou část této 

práce, a proto se jim tato kapitola bude detailněji věnovat. 
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Obecné rámce lze rozdělit do dvou skupin. Prvním modelem jsou rámce zaměřené 

na politické kampaně, aktéry, volby a politickou komunikaci obecně. Zástupcem tohoto typu 

obecného rámce je strategické rámcování (de Vreese, 2005a). Pět obecných zpravodajských 

rámců je pak příkladem druhého modelu, jehož rámce jsou orientované na konvence, normy 

a rutiny v redakční praxi (Semetko a Valkenburg, 2000). 

3.7.2.2 Strategické rámcování 

Na základě členění obecných rámců, jak jej popsal Claese de Vreese (2005a), se strategické 

rámcování řadí do první skupiny, která se váže na politické prostředí a komunikaci. Rámec 

strategie lze definovat jako rámcování konfliktem či vnášením atributu konfliktu 

do politického zpravodajství. Jinými slovy zprávy se zaměřují například na výhru a porážku, 

užívají slova jako „válka“, „hra“, „závod“ a tak podobně. 

Charakteristika strategického rámcování: 

1) Soustředí se na výhru a prohru. 

2) Používá soutěžní a bojové příměry. 

3) Jeho součástí jsou herci, kritici a publikum. 

4) Soustředí se na styl kandidátů a na to, jak jsou vnímáni. 

5) Zdůrazňuje předvolební průzkumy a vzájemné pozice kandidátů (de Vreese, 2005a). 

Uplatňováním strategického rámcování média přispívají k šíření politického cynismu 

a posilují nedůvěru veřejnosti k politické reprezentaci (Cappella a Jamieson, 1997; de Vreese, 

2005a). Vědcem, který se zabýval používáním konfliktního rámce, byl T. E. Patterson (1993), 

a to ve své studii zkoumající zpravodajství o amerických volbách, v období od roku 1960 

do roku 1992 (de Vreese, 2005a). 

3.7.2.3 Pět zpravodajských rámců 

Zřejmě nejucelenější kategorizaci obecných rámců přináší vědkyně Holli A. Semetková 

a Patti M. Valkenburgová (2000), které svým výzkumem navázaly na studii Neumana 

a kolektivu (1992). Svoji práci zdůvodnily tvrzením, že: „se předchozí teoretici spíše zabývali 

výslednými efekty rámcování na mediální publikum, málo pozornosti ale bylo věnováno 

vytvoření obsahových analytických indikátorů, které by důvěryhodně měřily výskyt známých 

rámců ve zpravodajství“ (Semetko a Valkenburg, 2000, s. 95). 
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Autorky tak rozlišily pět typů obecných zpravodajských rámců, a to jmenovitě: konfliktu, 

důrazu na jednotlivce (human interest), ekonomického důsledku, morálky a odpovědnosti 

(Semetko a Valkenburg, 2000). 

KONFLIKT (Conflict) 

„Tento rámec zdůrazňuje konflikt mezi jednotlivci, skupinami či institucemi a využívá ho jako 

prostředku k získání pozornosti ze strany příjemců ...“ (Semetko a Valkenburg, 2000, s. 95). 

U tohoto rámce také často dochází k redukci obsáhlejších témat na zjednodušené 

a polarizované konflikty. Dle autorů Putnama a Shoemakera jsou pak za znaky konfliktního 

rámcování v textu považovány projevy neshod, otevřených slovních potyček mezi aktéry, 

napětí mezi dvěma a více stranami a nesourodost názorů (Putnam a Shoemaker, 2000). 

Pro vysokou úspěšnost v získání pozornosti příjemce mediálního sdělení se tento způsob 

rámce řadí k jednomu z nejčastějších užití metody rámcování (Semetko a Valkenburg, 2000). 

DŮRAZ NA JEDNOTLIVCE (Human interest) 

Tento rámec se snaží o personalizaci, dramatizaci a emotivnost zpráv s cílem zasáhnout 

a udržet pozornost širokého okruhu příjemců mediálního sdělení. Dle autorek je důraz 

na jednotlivce druhým nejpoužívanějším rámcem (Semetko a Valkenburg, 2000). 

EKONOMICKÉ DŮSLEDKY (Economic consequences) 

Tento rámec rozebírá události a témata optikou ekonomických důsledků pro jednotlivce, 

skupiny, instituce, regiony či státy. I tento rámec se mezi mediálními sděleními vyskytuje 

poměrně v hojné míře (Semetko a Valkenburg, 2000). 

MORÁLKA (Morality)  

Rámec morálních hodnot se zabývá přítomností morálních zásad a žádoucího, pro danou 

situaci doporučeného chování. Rámuje události a témata v kontextu náboženských hodnot 

a morálních předpisů. Obě autorky připomínají, že novináři tento rámec do sdělení zasazují 

často nepřímo, prostřednictvím promluv či odkazů k zainteresovaným skupinám. Tento 

morální rámec se však objevuje spíše v mysli příjemců než v samotných mediálních sděleních 

(Semetko a Valkenburg, 2000). 
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ODPOVĚDNOST (Responsibility) 

Rámec odpovědnosti prezentuje událost nebo téma takovým způsobem, aby bylo možné 

připsat odpovědnost za příčinu nebo řešení situace určitému jedinci, skupině lidí či instituci 

(Semetko a Valkenburg, 2000). 

Semetková a Valkenburgová dále zjistily, že užití mediálních rámců závisí nejen na druhu 

zpráv, ale i na tématu. Výzkum neprokázal výraznější rozdíl mezi jednotlivými typy médií 

(av/print). Větší diferenci autorky zaznamenaly při srovnání bulvárních a seriózních titulů. 

Důraz na jednotlivce byl nejčastěji užitým rámcem bulvárních médií. Rámec konfliktu 

a zodpovědnosti častěji využívala média seriózní (Semetko a Valkenburg, 2000). 

V praktické části této práce budu při výzkumné analýze vyhledávat právě strategické 

rámcování podle Claese de Vreese (2005a) a pět obecných rámců Semetko a Valkenburg 

(2000). Výše uvedené řádky mi tak poslouží jako teoretický základ a kompas, kterým se budu 

při praktickém výzkumu řídit. 

3.8 Dosavadní výzkumné práce 

Závěr teoretické části vyhradím pro souhrn dosavadních výzkumných prací, které se svým 

zaměřením dotýkají tematiky této diplomové práce. Největší prostor v podobě samostatné 

podkapitoly pak budu věnovat výzkumné práci Katji Ballmannové (2017), která mi poslouží 

jednak jako inspirace pro vlastní výzkum, jednak jako vzorek k porovnání s výsledky 

výzkumu této diplomové práce. 

Aktuálně lze již dohledat mnoho výzkumných prací, které se věnovaly nebo věnují tématu 

odchodu Velké Británie z Evropské unie. Situace kolem brexitu neboli termínu, kterým 

se zkráceně označuje tento odchod, jak již bylo v této práci popsáno dříve, nabízí řadu 

výzkumných pohledů, jakými lze celý proces uchopit. Výzkumníci mohou na tuto situaci 

nahlížet pohledem politickým, ekonomickým, právním atd., a vybírat tak ze širokého spektra 

témat, která by mohli zkoumat. 

V obecném charakteru je dosavadní odborná reflexe týkající se odchodu Velké Británie 

z Evropské unie primárně zaměřena na politickou (Hloušek a Kaniok, 2018), ekonomickou 

(Armstrong a Portes, 2016), právní (Musilová, 2016) či historickou (Baxendale a Wellings, 

2015) povahu problému. 

Při konkrétnější rešerši, která se hlouběji zajímala o spojení brexitu a mediálních studií, 

lze pak dohledat zajímavé zahraniční práce, které toto téma zkoumaly z hlediska vytváření 
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určitého mediálního obrazu. Výzkumy se opět zabývají zejména politickou a ekonomickou 

situací, kterou událost brexitu přinesla, nicméně zkoumají ji ve spojení s mediálními výstupy. 

Často byla věnována pozornost také vztahu mezi Velkou Británií a Evropskou unií, 

a to například v práci Nadji T. Harvard – „Should I Stay Or Should I Go“, která zkoumala 

zobrazení Evropské unie v anglickém tisku poslední týdny před britským referendem 

(Harvard, 2017). Deník The Guardian se prezentoval jako „zůstat“ (stay) v EU médium, 

přestože spojoval téměř všechny své články s negativním a nedemokratickým obrazem 

Evropské unie. Naproti tomu deník The Telegraph sice neuvedl ani jeden argument, který by 

přímo naznačoval, že Evropská unie trpí demokratickým deficitem, přesto však publikoval 

mnoho článků, které hovoří o její nedemokratičnosti. Harvard (2017) naznačila i nastolování 

agendy druhého stupně, a to výrokem deníku The Guardian, který uvedl, že lidé mají 

problémy porozumět Evropské unii. Tento atribut charakterizující EU ale nebyl podložen 

faktickými ani nezaujatými zdroji, které by mohly podpořit rozhodnutí, komu občan poskytne 

svůj volební hlas (Harvard, 2017). 

Největší množství výzkumů se pak zabývalo zejména zobrazením brexitu v mediálních 

sděleních a otázkou, zdali tyto výstupy zaujímaly určité stanovisko. Příkladem může být  

D. Khabaz, který ve svém článku: „Framing Brexit - the role, and the impact, of the national 

newspapers on the EU referendum“ publikuje obsahovou analýzu článků nejprodávanějších 

anglických deníků v období před referendem, na jejímž základě dochází k závěru, že většina 

z nich vykazovala podporu kampaně pro-leave, tedy pro odchod Velké Británie z Evropské 

unie (Khabaz, 2018). Kvalitativní obsahovou analýzu mediálního pokrytí brexitu dvou 

významných (a politicky odlišných) anglických deníků vypracoval i I. Muhammad (2018), 

a to v rámci teorie sociální odpovědnosti.  

Podobným tématem, ale tentokrát konkrétněji v souvislosti s teorií rámcování, se zaobírala 

i studie „Media Framing in the 2016 ‘Brexit’ Referendum“ (Hellman, 2016). Práce testovala 

existující předpoklady teorie rámcování na příkladu kampaní odejít (pro-leave) a zůstat (stay), 

které vedly k EU-referendu ve Velké Británii. Hellman za pomoci dotazníkových dat 

rámcovala tři týdny mediálního obsahu kampaní s cílem zjistit, zda bude nalezena asociace 

mezi obsahem médií a veřejným míněním (Hellman, 2016). 

Výsledky studie potvrdily, že: „… není to pouze ,hlučnost‘ jednotlivých rámců, která určuje 

jejich sílu ve veřejné debatě, a ve hře jsou i jiné faktory, které by bylo vhodné prozkoumat 

detailněji pomocí dalších teoretických metod...“ (Hellman, 2016, s. 64). 
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E. Lundblad (2017) se ve své diplomové práci: „Framing the vote for Brexit – The Leave 

campaign and the EU-referendum“ snaží lépe objasnit vztah mezi efektem rámcování 

a komunikací politických elit – v tomto případě ovlivnění a mobilizaci voličů v EU-referendu. 

Pomocí kvalitativní výzkumné metody nejdříve identifikuje rámce, které daná kampaň 

použila ve svých publikacích. V diskuzi se pak věnuje užitečnosti (availability) 

a použitelnosti (applicability) těchto rámců s ohledem na význačnost veřejnosti a médií 

(Lundblad, 2016). 

Z výše uvedeného lze tedy vyčíst, že téma odchodu Velké Británie z Evropské unie a způsoby 

tohoto pokrytí v mediálních sděleních bylo již zkoumáno mnoha různými metodami,  

a to ať už kvalitativně, nebo kvantitativně. Nicméně většina z těchto výzkumů se orientovala 

pouze na případ Velké Británie v období před referendem a zabývala se zejména anglickým 

tiskem a jeho reprezentací brexitu či EU-referenda v souvislosti s možným ovlivněním 

veřejnosti. Prozkoumat zahraniční (v případě této práce českou) mediální prezentaci brexitu 

formou rámcování se tedy ukazuje jako doposud nepříliš probádaná oblast, jejíž výzkum 

by mohl poskytnout zase jiný úhel pohledu, a to jak na způsob rámcování, tak na prostředí, 

ve kterém je použito.  

3.8.1 Studie Ballmannové 

Významným zdrojem inspirace pro tuto diplomovou práci byl výzkum Katji Ballmannové: 

„Brexit in the news – frames and discourse in the transnational media representation of 

Brexit“, zkoumající brexit jako událost mezinárodní, která se tedy netýká pouze Velké 

Británie. Ballmann (2017) se rozhodla prozkoumat mediální obraz brexitu v období po 

referendu, a to z pohledu tří zahraničních mediálních online platforem – německé Deutsche 

Welle, francouzské France 24 a katarské Al Jazeery English.
1
 

Cílem práce byla analýza mediální prezentace brexitu za použití vzorku online 

zpravodajských článků, které byly zveřejněny po EU-referendu až do konce roku 2016. Jak je 

výše uvedeno, byly vybrány tři rozdílné zpravodajské platformy, přičemž dvě z nich 

evropského a jedna mimoevropského charakteru, což mělo získat ještě rozmanitější 

komparativní studii pozdějších výsledků. Studie tedy analyzuje všechny články, které byly 

publikovány po EU-referendu v roce 2016 a obsahovaly slovo „brexit“, s kterým bylo 

nalezeno nejvíce souvisejících odkazů, tedy mnohem více, než tomu bylo například u výrazů 

jako: „EU-referendum“ nebo „UK-referendum“ (Ballmann, 2017). 

                                                           
1
 Nadále uvedené pod zkratkami DW, F24 a AJE 
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Studie je teoreticky založená na sociálním konstrukcionismu podle Karena S. Johnson-

Carteea „... což znamená být sociálně vytvořen skrze proces, který je často ovládán masovými 

médii” (Johnson-Cartee, 2005, s. 4). V první části se výzkum opírá o kvantitativní metodu 

v kontextu rámcování, kde pět obecných rámců podle Semetko a Valkenburg je určeno; 

konfliktní rámec, rámec důrazu na jednotlivce, ekonomický rámec, rámec odpovědnosti 

a morálky (Semetko a Valkenburg, 2000).  

K dosažení jasných výsledků byl konfliktní rámec vzhledem k své dominanci později 

rozčleněn do tří kategorií, a to podle svého původu (polický, ekonomický a socio-kulturní). 

V závěru je tato část je ještě rozšířena o údaj „scope”
2
, který rozlišuje, zda je článek 

prezentován v kontextu jedné, či více zemí a rozděluje tak hranici mezi zprávami národními 

a mezinárodními.  

Druhou fází výzkumu byla kvalitativní kritická diskurzivní analýza. Ta na základě výsledků 

rámcování konkrétněji prozkoumala šest náhodných článků, které obsahovaly rámec 

nejdominantnější, tj. konfliktu a rámec subjektivního názoru, tj. důrazu na jednotlivce. 

„Články zabývající se důrazem na jednotlivce jsou pro tento výzkum považovány 

za produktivní, jelikož jsou otevřené prezentaci subjektivního názoru ohledně Brexitu“ 

(Ballmann, 2017, s. 44). V závěru studie jsou porovnány jak výsledky mediálních platforem, 

tak výsledky obou výzkumných metod. 

Ballmannová provedla rozbor 320 článků, přičemž 209 článků a podíl 65.31 % představovalo 

DW, 58 článků a podíl 18,13 % AJE a nakonec 53 článků a podíl 16,56 % patřilo F24. Je zde 

viditelný jasný rozdíl v počtu článků, které byly v analyzovaném časovém úseku publikovány 

danými médii. Tento údaj dle Ballmannové přivádí k myšlence, že pro DW bylo téma brexitu 

důležitější než pro F24 nebo AJE, nicméně zároveň přiznává, že tato konspirace není 

dostatečně podložena a může být dána i např. použitím jiného termínu pro brexit v případě 

ostatních médií. Obecně nejvíce článků (mezi 30 % – 53 %) bylo publikováno na konci 

června. Po červenci pak jejich množství klesalo, lehký nárůst nastal v říjnu v DW. 

Výsledky rámcování, konkrétněji distribuci obecných rámců, ukázaly shodu mezi DW, F24 

i AJE. Všechny platformy vykazovaly dominanci konfliktního rámce a potvrzovaly tak důraz 

na vyvíjející se tenze a konfliktní potenciál brexitu. Konkrétnější členění konfliktního rámce 

pak ukázalo, že jeho původ byl nejčastěji politického charakteru a byl asociován s 65 % až 85 

% procenty obsahů článků všech analyzovaných médií. Překvapením se ukázaly výsledky 

                                                           
2
 Pro charakteristiku „scope“ jsem v odborné literatuře nenalezla vhodný český ekvivalent (prostor, záběr, 

rozsah), a proto budu používat termín v anglickém originále. 
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AJE, které nevykazovaly přílišný zájem o sociální a kulturní původ konfliktu, přestože 

se portál na svých webových stránkách označuje jako „hlas lidu“ (Ballmann, 2017, s. 29). 

Analýza identifikovala ještě dva další dominantní rámce. Ekonomický rámec se nejčastěji 

objevoval v článcích DW a F24 (obsahovala ho zhruba čtvrtina všech případů), přičemž 

Ballmannová toto vysvětlila evropským charakterem těchto médií, zatímco rámec důrazu 

na jednotlivce byl častější na platformě DW a AJE. Zajímavostí je výskyt tří dominantních 

rámců v případě DW a pouze dvou rámců u F24 a AJE, což potvrzuje původní teorii o větším 

zájmu o událost brexitu z německé strany (Ballmann, 2017). Absence rámců morality 

a odpovědnosti byla vysvětlena obecnou nejasností, která celý odchod Velké Británie 

z Evropské unie provází. 

Pomocí údaje scope byla nalezena i rozdílnost mezi evropskými a ne-evropskými 

platformami. DW a F24 rámcovaly články více v mezinárodním kontextu a vzájemném 

vztahu mezi zeměmi (zhruba v 65 %), než tomu bylo u AJE, která se spíše držela národního 

profilu (kolem 54 %). 

Druhá část výzkumu pomocí kritické diskurzivní analýzy ukázala významnější rozdílnosti 

mezi články evropských a ne-evropských zpravodajských platforem a neprokázala 

ani jednotné uchopení mezi jejich přístupy ve zpracování tématu brexit. Články DW a F24 

se svým obsahem zaměřovaly zejména směrem k EU, což Ballmannová hodnotí jako větší 

sounáležitosti mezi státy Evropské unie. Rozdíly byly potvrzeny i v rámcích s důrazem 

na jednotlivce, kdy články DW byly emocionálnějšího rázu, než tomu bylo u publikací F24 

a AJE. Nalezeny byly ale i aspekty společné všem třem mediálním platformám. Brexit byl 

prezentován zejména v politické rovině, citace pocházely více od politických představitelů 

než od běžných občanů a ekonomický dopad brexitu byl vždy charakterizován spíše 

negativně. V každém článku byl také zmíněn alespoň jeden politický koncept, nicméně 

přestože byly prezentovány jako součást diskurzu o brexitu, často jejich spojitost nebyla 

dostatečně vysvětlena. Dominantní koncept nebyl nalezen, ale příklad populismu 

a globalizace byl zmíněn ve více článcích (Ballmann, 2017). 
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Závěrem lze říci, že kvantitativní metoda rámcováním nepotvrdila diametrální rozdílnosti 

mezi zkoumanými vzorky a vždy byly nalezeny podobnosti alespoň mezi dvěma médii. 

Jemná odchylka se ukázala pouze u německého média DW (publikovalo více článků, 

vykazovalo více hlavních rámců atd.), což se ale vzhledem k nedostatečnému množství 

celkových informací nemůže stanovit jako jednoznačný výsledek. Větší neshody odkryla 

kritická diskurzivní analýza, která výsledky rámcování podrobila konkrétnějšímu sledování 

(Ballmann, 2017). 

V druhé polovině, tedy v praktické části této diplomové práce nejprve představím 

metodologii, která bude použita ve výzkumné analýze a následně se přesunu k samotnému 

výzkumu. Závěr bude patřit rozboru, porovnávání a zhodnocení získaných výsledků. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Metodologie výzkumu 

Kapitola metodologie výzkumu stanovuje základní pilíře analýzy, které budou 

uplatněny v následující praktické části práce. V úvodu kapitoly představím výzkumný 

problém, na jehož základě pak vymezím hlavní cíl této práce. Dále určím výzkumné otázky 

a výzkumnou metodu, které mi pomohou zodpovědět stanovený cíl. Předposlední podkapitola 

bude obsahovat selekci základního a výběrového souboru. Závěr metodologie výzkumu bude 

popisovat kódovací proces. 

4.1 Vymezení výzkumného problému  

V praktické části této práce budu na základě konceptu rámcování zkoumat, jak bylo 

prezentováno téma ukončení členství Spojeného království v Evropské unii českými 

zpravodajskými médii. Odchod Velké Británie z Evropské unie byl a doposud je velkým 

tématem, kterým se zabývají zejména britská, ale i zahraniční zpravodajská média. Jak již 

bylo uvedeno v teoretické části práce, tato událost vyvolává v evropském, 

ale i mimoevropském zpravodajství celé spektrum otázek. V českém mediálním prostředí je 

téma brexitu také diskutováno, nicméně většinou se jedná o aspekty související s vývojem 

politického či ekonomického vztahu mezi Českou republikou a Velkou Británií. Existující 

(česká i zahraniční) odborná reflexe zpravodajství o brexitu je představena v kapitole 

Dosavadní výzkumné práce. Na základě výše popsaných informací předpokládám, 

že ve zpravodajství českých médií bude možné identifikovat různé rámce, jejichž 

prostřednictvím téma brexitu interpretují.  

4.2 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem tohoto výzkumu bude zjistit, jak bylo v průběhu roku 2016 rámcováno téma 

brexitu ve vybraných českých denících. Výzkum je primárně ukotven v konceptu 

tzv. obecných rámců (de Vreese, 2005a; Semetko a Valkenburg, 2000).  
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Pro analýzu obecných rámců jsem se rozhodla ze tří důvodů:  

1) Koncept využívá značná část výzkumů rámcování. 

2) Zvolený postup umožňuje interpretaci výsledků zkoumání v komparativní perspektivě 

(viz 3.8.1 studie Ballmannové) a pomáhá rozkrývat rozdíly mezi různými typy a styly 

médií (viz 3.7.2 obecné rámce). 

3) Metodologie analýzy obecných rámců (operacionalizace konceptu a popis 

jednotlivých analytických kategorií). 

Podstatným důvodem je i skutečnost, že je tato metodologie ve zdrojové literatuře přehledně 

popsána, což považuji vzhledem k omezeným zkušenostem s odbornou analytickou prací 

za přínosné. 

Pro nalezení odpovědi na hlavní výzkumný cíl této práce si položím pět výzkumných otázek. 

První část bude založena na konceptech obecného rámcování podle de Vreese (2005a) 

a Semetko a Valkenburg (2000), které jsou konkrétněji popsány v kapitole Obecné rámce. 

Výsledky této části následně využiji ke komparaci českých a zahraničních médií, čímž 

si zodpovím zbývající výzkumné otázky. Jako zástupce pro zahraniční média bude použit 

výsledek K. Ballmannové (viz 3.8.1 Studie Ballmannové). 

4.3 Výzkumné otázky 

Za účelem získání odpovědi na hlavní cíl této práce následně formuluji pět výzkumných 

otázek. Ty budou vycházet z konceptu obecného rámcování, jak je popsáno v teoretické části 

této práce (de Vreese, 2005a; Semetko a Valkenburg 2000). Pro každou z výzkumných otázek 

vytvořím jednu či více proměnných s několika možnými výslednými hodnotami, které budou 

po zanesení do kódovací knihy představovat výsledky analýzy. Očekávám, že odpovědi 

na jednotlivé výzkumné otázky poskytnou konkrétní představu o tom, jak média v Česku 

prezentovala téma ukončení členství Spojeného království v Evropské unii ve sledovaném 

období roku 2016. 

HLAVNÍ CÍL: Jak bylo rámcováno téma ukončení členství Spojeného království v Evropské 

unii v českých zpravodajských médiích? 

VO 1) Uplatňují česká zpravodajská média strategické rámcování? 

V první výzkumné otázce se budu ptát na to, zdali česká média uplatňovala strategické 

rámcování v případě zpravodajství o ukončení členství Spojeného království v Evropské unii. 
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Budu přitom vycházet z konceptu strategického rámcování Claese de Vreese (2005a), které je 

popsáno ve stejnojmenné podkapitole v teoretické části této práce.  

VO 2) Objevuje se ve zpravodajství o ukončení členství Spojeného království v Evropské unii 

pět zpravodajských rámců? 

V rámci druhé výzkumné otázky budu ve zkoumaném vzorku hledat pět zpravodajských 

rámců podle Semetko a Valkenburg (2000) (viz 3.7.2.3 Pět zpravodajských rámců). Otázky 

budou mít následující formulaci: 

 Jak častý byl v článcích výskyt konfliktního rámce?  

 Jak častý byl v článcích výskyt odpovědnostního rámce?  

 Jak častý byl v článcích výskyt lidského rámce, tedy důrazu na jednotlivce?  

 Jak častý byl v článcích výskyt rámce ekonomických důsledků?  

 Jak častý byl v článcích výskyt morálního rámce?  

VO 3) Jak se lišila jednotlivá média v rámcování tématu? 

K nalezení odpovědi pro třetí výzkumnou otázku mi pomohou výsledky získané z prvních 

dvou výzkumných otázek, kdy porovnám získaná data ohledně strategického rámcování 

a výskytu pěti zpravodajských rámců v jednotlivých zpravodajských médiích. 

VO4) Jaký je převažující scope českého zpravodajství o brexitu? 

Pro odpověď na čtvrtou výzkumnou otázku stanovím i scope, což je charakteristika, kterou 

využila K. Ballmannová (2017) ve své studii zkoumající rozdílnosti mezi Deutsche Welle, 

Al Jazeera English a France 24, přičemž postup a výsledky jsou detailněji popsány 

v teoretické části této diplomové práce (viz 3.8.1 Studie Ballmannové). 

VO5) Do jaké míry odpovídá rámcování v českém zpravodajství podobě zpravodajství médií 

v zahraničí? 

Pro zodpovězení páté výzkumné otázky využiji informace získané z předchozích výzkumných 

otázek. Konkrétněji tedy porovnám výsledky druhé výzkumné otázky této práce s výsledky 

analýzy K. Ballmannové (pět obecných rámců v ČR vs. pět rámců v DW, AJ a F24) a stejně 

tak budu postupovat v případě charakteristiky scope (ČR vs. svět). 

4.4 Výzkumná metoda 

Vybraná metodologie pro navrhovaný výzkum bude dána tématem a hlavním cílem této 

práce. Nástrojem pro analýzu obecných rámců bude kvantitativní obsahová analýza. Jedná 



 

32 

se o deduktivní přístup, sledované kategorie jsou předem definovány a rozpracovány 

do kódovací knihy, kterou se řídí sběr dat (de Vreese, 2005a). Jako výhodou této metody 

vidím zejména možnost zpracovat velké množství dat a také následnou přehlednost při 

prezentaci výsledků pomocí tabulek a grafů. Předpokládám, že tento přístup bude objektivní, 

replikovatelný a snadno porovnatelný s výsledky ostatních výzkumů (Semetko a Valkenburg, 

2000). Nevýhodou a limitem této metody může být právě velký výzkumný vzorek, který 

neumožňuje odkrýt hlubší povahu výzkumného problému a nepřináší tak o zkoumaném 

tématu nové či detailní informace. Bude třeba dát si pozor i na již zmíněnou subjektivitu 

při interpretaci výsledků, ke které může dojít při nejasném vymezení pravidel na začátku 

analýzy (Disman, 2000; Trampota a Vojtěchovská, 2010). 

V analýze budu pracovat pouze s obecnými rámci, a to ze dvou důvodů. V prvním případě 

se nebudu snažit hledat konkrétní informace, které přináší užití specifických rámců, neboť ty 

jsou zkoumány induktivně (většinou pomocí kvalitativní obsahové analýzy). Druhým 

důvodem bude pozdější komparace získaných výsledků s prací K. Ballmann (2017), která 

se ve svém výzkumu zabývala pouze rámci obecnými. V první fázi analýzy budu vycházet 

z konceptu obecných rámců s použitím strategického rámcování dle de Vreese (2005a). 

V druhé části pak výzkumný vzorek rozdělím a prozkoumám pomocí kategorizace obecných 

rámců dle Semetko a Valkenburg (2000), přičemž budu hledat rámec konfliktu, důrazu 

na jednotlivce, ekonomických důsledků, morálky a odpovědnosti. Na závěr provedu 

komparativní analýzu získaných výsledků, a to v rámci výzkumných otázek této práce. 

4.5 Základní a výběrový soubor 

Jako základní výzkumný soubor této diplomové práce bude vybráno zpravodajství šesti 

českých tištěných periodik, a to: Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, 

Právo, deník Blesk a Haló noviny. Tyto celostátní deníky a jejich obsahy, které se budou 

vyjadřovat k tématu ukončení členství Velké Británie v Evropské unii, vytvoří průřez 

mediální nabídky na českém trhu, a proto je zvolím jako reprezentativní vzorek 

pro plánovanou kvantitativní obsahovou analýzu. Očekávám, že tento výběr bude moci 

poskytnout zajímavý materiál pro závěrečnou komparativní analýzu.  

Základní obsahovou jednotkou výzkumného vzorku budou články zabývající se daným 

tématem. Za takto definovaný text budu považovat ty články, v jejichž obsahu naleznu 

klíčové slovo brexit. Důvody pro toto kritérium jsou popsané v úvodní kapitole této práce. 

Mimo jiné to bude i v souladu s výzkumem K. Ballmannové (2017), který je detailněji popsán 

v teoretické části a jehož výsledky budu později využívat k získání odpovědí na výzkumné 
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otázky této diplomové práce. V návaznosti na zmíněný výzkum je mým předpokladem, 

že obsah a styl rámcování článků budou relativně shodné s online verzemi umístěnými 

na internetu, a proto nebude problém s komparací získaných výsledků. 

Analyzovaným obdobím bude rok 2016, který považuji za reprezentativní vzhledem k nárůstu 

výskytu tématu v českých médiích, a to z důvodu konání referenda o ukončení členství 

Spojeného království v Evropské unii. V této práci budu analyzovat všechny články 

vybraných tištěných deníků publikované po uskutečnění referenda dne 24. června 2016 až 

do 31. prosince téhož roku. Toto období bude vybráno z jak výše uvedeného důvodu většího 

nárůstu zájmu ze strany českých zpravodajských médií, tak zároveň jako relevantní vzorek 

pro následnou analýzu a komparaci se studií K. Ballmannové (viz 3.8.1 Studie Ballmannové). 

K vyhledání článků s tímto klíčovým slovem použiji online kontinuální mediální monitoring 

společnosti Newton media. Tímto způsobem získám články vhodné pro stanovení základního 

souboru. V případě vysokého počtu článků zmenším základní soubor tak, že do výzkumného 

vzorku systematicky zařadím každý třetí text původního výběru. Také vyřadím články, které 

budou obsahovat zadané heslo, ale nebudou se věnovat téma ukončení členství Velké Británie 

v Evropské unii. Důvodem pro toto rozhodnutí bude snaha provést kvalitní analýzu 

rámcování tématu brexitu, aniž by byly ohroženy stanovené výzkumné cíle této práce nebo 

znehodnocena validita získaných výsledků. 

4.6 Kódovací proces 

Po ustanovení výzkumného cíle, otázek a výběrového souboru si připravím kódovací knihu. 

K tomuto kroku využiji počítačový program Microsoft Excel. Výše stanovené proměnné 

zakóduji do tabulky, a to v pořadí: datum, médium, strategický rámec, pět obecných rámců 

a scope. Datum budu kódovat ve formě „dd.mm.yy.“ a každému médiu přiřadím číslo, čímž 

se jednak proces kódování zrychlí a zároveň bude i přehlednější jak pro výzkumníka, 

tak pro případné čtenáře.  

Na třetím a čtvrtém místě tabulky bude výskyt strategického rámcování a pěti zpravodajských 

rámců, přičemž u obou těchto proměnných stanovím tři možné odpovědi a tj. ano, ne a nelze 

určit. Možnost nelze určit bude sloužit jako varianta pro případ, když článek nebude 

odpovídat ani jedné z uvedených hodnot. Články budu vyhodnocovat na základě poznatků 

o konceptu rámcování, přičemž se budu opírat zejména o studii de Vreese (2005a) a Semetko 

a Valkenburg (2000). 
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Posledním bodem tabulky bude scope, což je charakteristika používaná v práci Ballmannové 

(2017). Mým úkolem bude sledovat, zdali jsou články národního, mezinárodního či jiného 

charakteru. Tuto proměnnou zakóduji podle skutečnosti, zda bude článek rozebírat sledované 

téma pouze v rámci jedné (národní charakter), anebo více (mezinárodní charakter) zemí. Jiná 

možnost bude opět formulována jako odpověď „nelze určit“ a bude představovat situaci, kdy 

článek nebude patřit ani do jedné z uvedených kategorií. 

Za předpokladu, že se v průběhu kódování objeví i neplánované hodnoty, které nejsou 

stanoveny v základním kódovacím souboru, se budu snažit situaci objektivně vyhodnotit 

v kontextu se stanovenými výzkumnými cíli a posléze ji zařadit do výzkumné analýzy. 

Jestliže takový případ nastane, budu o něm detailněji referovat v kapitole závěrečného 

souhrnu výsledků výzkumu. Po nakódování dat přistoupím k finálnímu kroku, a to k analýze 

a zodpovězení předem stanovených výzkumných otázek v souvislosti se získanými výsledky 

výzkumu. Za účelem poskytnutí úplné představy výzkumu bude kódovací tabulka zahrnuta 

do příloh této diplomové práce. 
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5 Výsledky výzkumné analýzy 

V kapitole výsledky výzkumné analýzy budu interpretovat informace získané analýzou 

výběrového souboru. Pro lepší orientaci zařadím do textu i výsledné tabulky a grafy, a to jak 

v absolutních číslech, tak v procentech.  

Tabulka 1: Zastoupení jednotlivých deníků ve výběrovém souboru (N=284) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V praktické části této diplomové práce bylo kvantitativní obsahovou analýzou prozkoumáno 

celkem 284 článků zveřejněných mezi 24. červnem a 31. prosincem roku 2016 obsahujících 

klíčové slovo brexit, a to z šesti českých deníků – deníku Blesk, Hospodářských novin, 

Lidových novin, Mladé fronty DNES, Práva a Haló novin. 

Nejvíce článků pocházelo z Hospodářských novin, celkem se jednalo o 67 artiklů (23,6 %). 

Následovaly Lidové noviny s 62 články (21,8 %), Právo s 58 články (20,4 %) a hned za ním 

Mladá fronta DNES s 56 články (19,7 %). Další byly Haló noviny s 39 články (13,7 %) 

a na posledním místě deník Blesk pouze s 2 články (0,7 %), přičemž tento značný odstup je 

zřejmě způsoben bulvární povahou zmíněného deníku, pro jehož charakteristický obsah není 

odchod Velké Británie z Evropské unie zajímavým tématem. Vzhledem k tomuto velice 

nízkému počtu článků byl v této analýze deník Blesk považován za irelevantní vzorek, 

kterému nebyla ve výsledném souhrnu věnována pozornost. 

  

1 
POPIS ANALYZOVANÝCH 

DAT 
MÉDIUM 

POČET 

ČLÁNKŮ 
% 

1.1 Počet Blesk 2 0,7 

  Hospodářské 

noviny 
67 23,6 

  Lidové noviny 62 21,8 

  MF DNES 56 19,7 

  Právo 58 20,4 

  Haló noviny 39 13,7 

  celkem 284 100 
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Graf 1: Vývoj počtu článků od 24. června do 31. prosince 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak již bylo uvedeno, výběrový soubor byl zkoumán v období mezi 24. červnem 

a 31. prosincem roku 2016, což bylo zdůvodněno zvýšenou pozorností médií jak českých, 

tak zahraničních a také komparativní analýzou založenou na studii Katji Ballmannové (2017), 

která je konkrétněji popsána v teoretické části této práce (viz 3.8.1 Studie Ballmannové). 

Z grafu č. 1 pak proměnné na svislé straně osy představovaly množství článků s tematikou 

související s obsahem a výzkumem této práce. Vodorovná osa zastupovala časový údaj. 

Na uvedeném grafu č. 1 je vidět zřetelný nárůst zájmu ze strany médií zejména 24. června, 

což lze vysvětlit referendem o vystoupení z Evropské unie, které bylo ve Spojeném království 

konáno o den dříve. V těchto prvních dnech média zmíněnému tématu věnovala  

10 až 20 článků denně. V červenci 2016 už ale v českých médiích zájem opadá 

až na příležitostné malé výkyvy, které se na základě poznatků získaných během analýzy 

ukázaly pouze jako případy, kdy byl brexit v článku použit jako příklad či porovnání 

se subjektivním názorem či s jiným tématem. Znatelnější vzestup je možné zaznamenat 

v listopadu a také na konci roku. V prvním případě se téma brexitu častěji objevovalo 

ve spojitosti s americkými volbami a výhrou Donalda Trumpa a také s žalobou týkající 

se výsledků referenda, která byla v Londýně vznesena kadeřníkem Deiro de Santosem 

a investiční manažerkou Ginou Millerovou. V druhé situaci pak média často bilancovala 

uplynulý rok v rámci ekonomických důsledků. 

V následujících podkapitolách budu prezentovat výsledky získané z výše uvedené 

kvantitativní obsahové analýzy pro konkrétní výzkumné otázky. Závěrem pak na základě 

těchto dílčích výsledků zodpovím hlavní výzkumný cíl této práce, a to: Jak bylo rámcováno 

téma ukončení členství Spojeného království v Evropské unii v českých zpravodajských 

médiích. 
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5.1 VO1: přítomnost strategického rámcování 

První výzkumnou otázkou, na kterou analýza hledala odpověď, byla přítomnost strategického 

rámcování ve vybraných médiích. V případě strategického rámcování jsou rámce zaměřené 

na politické kampaně, aktéry, volby a politickou komunikaci obecně. Rámec strategie lze 

definovat jako rámcování konfliktem či vnášením atributu konfliktu do politického 

zpravodajství. Jinými slovy zprávy se zaměřují například na výhru a porážku, užívají slova 

jako „válka“, „hra“ či „závod“ (de Vreese, 2005a). 

Počty Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

přítomen 

nepřítomen 

celkem 

0 16 18 12 14 8 68 

2 51 44 44 44 31 216 

2 67 62 56 58 39 284 

         

Podíly (v %) Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

přítomen 

nepřítomen 

celkem 

- 23,9 29,0 21,4 24,1 20,5 23,9 

100 76,1 71,0 78,6 75,9 79,5 76,1 

2 67 62 56 58 39 284 

Tabulka 2: Výskyt strategického rámcování ve vybraných médiích (N = 284) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Každému médiu byla přiřazena číslice, pod kterou se následně kódovalo, zdali je článek 

strategicky rámcován. Toto rozdělení bylo pro lepší orientaci médiím ponecháno 

i pro všechny další části analýzy. Možnosti odpovědí na otázku, zda byl rámec přítomen, byly 

tři a to: ano, ne a nelze určit. Informace k proměnným jsou detailně popsány v kapitole 

obsahující metodologii této práce. 

Z tabulky č. 2 je patrné, že ve všech českých zpravodajských médiích bylo strategické 

rámcování uplatněno. Jak bylo uvedeno v úvodu kapitoly, deník Blesk není do výsledného 

souhrnu vztažen kvůli nedostatečnému počtu článků, vhodných pro analýzu. Z celkového 

počtu 284 článků jich 68 bylo strategicky rámcováno. Výsledek tedy potvrzuje uplatnění 

strategického rámcování, nicméně zároveň ukazuje, že se ve zkoumaných médiích nejednalo 

o dominantní formu zpracování informací. Tuto teorii dokazuje fakt, že 216 článků, tedy 

nadpoloviční většina, strategicky rámcována nebyla. Procentuálně tak bylo strategicky 

rámcováno pouze 23,9 % zkoumaných článků. 
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Při pohledu na jednotlivá média je pak čitelné, že Lidové noviny strategicky rámcovaly 

nejčastěji, a to konkrétně 18 z celkového počtu 62 článků. Procentuálně tedy strategicky 

zpracovaly 29,0 % svých obsahů, týkajících se odchodu Spojeného království z Evropské 

unie. Následovaly Hospodářské noviny, které z 67 článků strategicky rámcovaly 16 článků 

(23,9 %), další bylo Právo s číslem 14 (24,1 %) z 58 článků, Mladá fronta DNES rámcovala 

12 (21,4 %) z 56 článků, a nakonec Haló noviny s 8 (20,5 %) strategicky rámcovanými 

články z celkového množství 39 článků. 

Po vyhodnocení první části analýzy, která vycházela z konceptu strategického rámcování 

Claese de Vreese (2005a), lze potvrdit, že česká média ve zkoumaném období uplatnila 

strategické rámcování v případě zpravodajství o ukončení členství Spojeného království 

v Evropské unii. Zároveň však výsledky analýzy ukázaly, že strategické rámcování nebylo 

použité v nadpoloviční většině zveřejněných článků, a tak nemůže být považováno 

za dominantní princip zpracování informací danými médii. 

5.2 VO2: přítomnost pěti zpravodajských rámců 

Skrze druhou výzkumnou otázku analýza zkoumala, zdali se ve vybraných médiích objevuje 

pět zpravodajských rámců dle studie Semetko a Valkenburg (2000), která je detailněji 

popsána v teoretické části této práce. Podle autorek lze v textu nalézt až pět typů generických 

rámců – konfliktní, odpovědnostní, důrazu na jednotlivce, ekonomický a morální, přičemž je 

možné, aby se tyto rámce vzájemně překrývaly. Studie také tvrdí, že nejčastěji se pak v textu 

vyskytuje rámec konfliktu a důrazu na jednotlivce. Další je pak rámec odpovědnosti, 

následovaný ekonomickým rámcem. Za nejméně používaný byl označen rámec morální. 

Číselné rozdělení médií v kódovací knize zůstalo totožné jako u první výzkumné otázky 

a stejně tomu tak bylo v případě možných odpovědí. 

5.2.1 Konfliktní rámec 

Konfliktní rámec je v textu charakterizován jako rámec, který zdůrazňuje názorový nebo 

fyzický konflikt jedinců, skupin, národů či jiných subjektů. Podle tabulky č. 3 všechna 

analyzovaná média (vyjma deníku Blesk) tento rámec ve svých textech uplatnila. Celkem 

bylo 111 článků (39,1 %) konfliktně rámcováno a 173 článků (60,9 %) nikoliv. Rámec 

konfliktu se opakovaně vyskytoval souběžně se strategickým rámcováním, nicméně jak 

výsledky ukazují, byl využíván častěji. Toto může být dáno obecnější definicí rámce konfliktu 

a širším záběrem témat, nikoliv zejména těch na politickou agendu, jako je tomu 

u strategického rámcování. Nejčastěji konfliktně rámcovaly deník Právo (28 článků) a Lidové 

noviny (27 článků). Následovaly Hospodářské noviny s 22 články a Mladá fronta DNES 
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(18 článků). Rámec konfliktu byl sice nejméně používaný v Haló novinách (16 článků), 

nicméně při zohlednění faktu, že ve výběrovém souboru mají tyto noviny celkem 39 článků, 

jedná se tak o téměř polovinu publikovaných textů se zkoumaným tématem. Závěrem lze 

konstatovat, že konfliktní rámec uplatnila všechna relevantní analyzovaná média, a to zhruba 

ve 40 % svých článků. 

Počty 

  

Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 přítomen 0 22 27 18 28 16 111 

 nepřítomen 2 45 35 38 30 23 173 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

         

Podíly (v %) 

 

Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 přítomen - 32,8 43,5 32,1 48,3 41,0 39,1 

 nepřítomen 100 67,2 56,5 67,9 51,7 59,0 60,9 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

Tabulka 3: Výskyt konfliktního rámce ve vybraných médiích (N = 284) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.2.2 Rámec odpovědnosti 

Články, které by v obsahu uplatňovaly rámec odpovědnosti, tzn. popisovaly by odpovědnost 

jedinců, vlád, institucí a dalších za pozitivní či negativní události či výsledky jednání, tvořily 

celkem 32,4 %, tedy 92 článků. Tentokrát je rozdíl v použití rámce médii markantnější, než 

tomu bylo v případě konfliktního rámcování. Články, ve kterých rámec odpovědnosti použit 

nebyl, tvoří 67, 6 % (192 článků). Možnou teorií pro tuto rozdílnost mezi rámci je fakt, že 

konflikt lze rámcovat v obecnější rovině. Čtenář ho z textu tzv. pocítí, nicméně nemusí mu 

být přímo adresován. U rámce odpovědnosti už se většinou přímo označuje činitel a to mohl 

být důvod, proč jej média, která se ve velké míře prezentují svou nezaujatostí, tak často 

nepoužívala. Například kontroverzní deník Blesk použil rámec odpovědnosti v 50 % svých 

článků, což je sice vzhledem ke zmíněné irelevantnosti deníku pro tento výzkum 

nepodstatnou, nicméně zajímavou informací. Podobně tomu bylo i v případě Lidových novin 

48,4 % (30 článků). V absolutních číslech se na další pozici umístil deník Právo s 22 články 

(37,9 %) a Mladá fronta DNES s 15 články (26,8 %). Zajímavé srovnání poskytly výsledky 

Hospodářských a Haló novin. V obou případech bylo odpovědnostně rámcováno 12 článků, 

nicméně v Hospodářských novinách toto číslo představovalo 17, 9 % celkového počtu článků, 
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zatímco v Haló novinách to bylo celých 30,8 %. V souhrnu je ale jasně dáno, že v otázce 

odchodu Velké Británie z Evropské unie byl ve zkoumaných médiích rámec odpovědnosti 

uplatněn. 

Počty 

 

Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 přítomen 1 12 30 15 22 12 92 

 nepřítomen 1 55 32 41 36 27 192 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

                

Podíly (v %) 

 

Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 přítomen 50,0 17,9 48,4 26,8 37,9 30,8 32,4 

 nepřítomen 50,0 82,1 51,6 73,2 62,1 69,2 67,6 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

Tabulka 4: Výskyt odpovědnostního rámce ve vybraných médiích (N = 284) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.2.3 Rámec důrazu na jednotlivce 

Na základě výsledků analýzy a tabulky č. 5 bylo celkem 124 článků, tedy 43,7 % 

personalizováno či dramaticky a emocionálně vykresleno, tedy jinými slovy v nich byl použit 

rámec důrazu na jednotlivce. Z celkového množství 284 článků byl tedy téměř v polovině 

uplatněn tento typ rámcování. Nejčastěji tento rámec používaly Lidové noviny, a to celkem 

v 35 článcích, což odpovídá nadpoloviční většině (56,5 %). Rámec důrazu na jednotlivce byl 

přesně v polovině všech článků Mladé fronty DNES. U Práva, Hospodářských i Haló novin 

se užití tohoto rámce týkalo zhruba 40 % zkoumaných článků. Pouhou zajímavostí bylo, 

že svými články často dramatický deník Blesk takto nerámcoval žádný ze svých textů. 

Závěrem tato analýza prokázala, že rámec důrazu na jednotlivce byl skutečně hojně 

používaný, a to napříč všemi zkoumanými médii. Vyvolání emocí, což je obecně fungující 

princip k získání pozornosti čtenáře, a zároveň snaha vyjádřit subjektivní názor autora mohly 

být zdrojem těchto výsledků. 
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Počty 

 

Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 přítomen 0 25 35 28 21 15 124 

 nepřítomen 2 42 27 28 37 24 160 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

         

Podíly (v %) 

 

Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 přítomen 0,00 37,3 56,5 50,0 36,2 38,5 43,7 

 nepřítomen 100,0 62,7 43,5 50,0 63,8 61,5 56,3 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

Tabulka 5: Výskyt rámce důrazu na jednotlivce ve vybraných médiích (N = 284) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.2.4 Ekonomický rámec 

Rámec ekonomických důsledků se obvykle vztahuje k ekonomickému zpravodajství a řeší 

události a témata optikou ekonomických důsledků pro jednotlivce, skupiny, instituce, regiony 

či státy. Tímto způsobem bylo rámcováno 64 článků (22,5 %), což při celkovém počtu 

284 článků vytváří dojem, že tento rámec média příliš neuplatňují. Na druhou stranu byla 

takto rámcována téměř čtvrtina všech článků a při úvaze, že ekonomika je relativně vymezené 

téma, se už tento výsledek nejeví tak slabý. Podle očekávání nejčastěji takto rámcovaly 

Hospodářské noviny, a to celkem 32 článků (47,8 %), což jen odpovídá jejich ekonomickému 

zaměření. Se značným rozdílem pak na druhém místě skončily Lidové noviny a jejich 

11 článků (17,7 %). Podobně na tom byla s 10 (17,9 %) a 9 články (15,5 %) i Mladá fronta 

DNES a deník Právo. Haló noviny ekonomický rámec uplatnily pouze ve 2 článcích (5,1 %). 
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Počty   Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 přítomen 0 32 11 10 9 2 64 

 nepřítomen 2 35 51 46 49 37 220 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

                

Podíly 

(v %) 

  Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 přítomen 0,0 47,8 17,7 17,9 15,5 5,1 22,5 

 nepřítomen 100,0 52,2 82,3 82,1 84,5 94,9 77,5 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

Tabulka 6: Výskyt ekonomického rámce ve vybraných médiích (N = 284) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.2.5 Morální rámec 

Jak už název napovídá, rámec morálních hodnot se zabývá přítomností morálních zásad 

a žádoucího, pro danou situaci doporučeného chování. Rámuje události a témata v kontextu 

náboženských hodnot a morálních předpisů. Tento rámec zkoumaná média uplatňovala 

nejméně často, a to konkrétně pouze v 38 článcích (13,4 %). Vzhledem k tomu, že je morální 

rámec do textu často zasazován nepřímo (např. skrze promluvy či odkazy) a objevuje se tak 

spíše v mysli příjemců než v samotných mediálních sděleních, nebyl tento výsledek natolik 

překvapující. U všech médií byl výsledný počet takto rámcovaných článků zhruba stejný. 

V absolutních číslech se jednalo o rozmezí mezi 6 až 9 články na jedno médium. Procentuálně 

se zastoupení morálního rámce v médiích pohybovalo okolo 14 %.  

Po vyhodnocení výsledků analýzy týkajících se jednotlivých zpravodajských rámců podle 

konceptu Semetko a Valkenburg (2000) je platné tvrzení, že česká média v případě 

zpravodajství o ukončení členství Spojeného království v Evropské unii ve zkoumaném 

období tyto rámce, a to bez výjimky, uplatňovala. Nejčastěji uplatňovala rámec důrazu 

na jednotlivce (43,7 %), což je v rozporu s tvrzením Semetko a Valkenburg (2000), které 

ve své studii jako nejpoužívanější uvedly rámec konfliktu. Ten se na základě výzkumu této 

diplomové práce umístil na druhém místě (39,1 %). Tyto závěry se tak pouze lehce vychylují 

od výsledků očekávaných podle teorie. V téměř třetině mediálních článků (32,4 %) byl použit 

rámec odpovědnosti. Na konci tabulky pak skončily rámce ekonomických důsledků (22,5 %) 

a morálky (13,4 %). Přestože analýza potvrdila uplatnění všech pěti strategických rámců, a to 

ve všech zkoumaných médiích, tak pouze v jednom případě (Lidové noviny a uplatnění rámce 
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důrazu na jednotlivce) byl použit v nadpolovičním množství článků (56,5 %). Nicméně i tak 

byl podíl u některých médií signifikantní, a tudíž se potvrdil fakt, že je rámcování určitě 

úrodnou oblastí pro další vědecké zkoumání. 

Počty 

 

Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 přítomen 1 6 9 8 7 7 38 

 nepřítomen 1 61 53 48 51 32 246 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

                

Podíly (v %) 

 

Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 přítomen 50,0 9,0 14,5 14,3 12,1 17,9 13,4 

 nepřítomen 50,0 91,0 85,5 85,7 87,9 82,1 86,6 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

Tabulka 7: Výskyt morálního rámce ve vybraných médiích (N = 284) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

5.3 VO3: rozdíly v rámcování tématu mezi jednotlivými médii  

K nalezení odpovědi na třetí výzkumnou otázku: „Jak se lišila jednotlivá média v rámcování 

tématu?“ byly třeba tabulky s výsledky, jež vzešly z prvních dvou výzkumných otázek. 

Rozdíly v podílech jednotlivých rámců mezi médii tak představovaly hledané informace, a to 

jak v případě uplatnění strategického rámcování, tak i pěti zpravodajských rámců. 

U strategického rámcování analýza neprokázala výrazné rozdíly mezi jednotlivými médii. 

V absolutních číslech bylo v průměru strategicky rámcováno kolem 14 článků na jeden deník, 

což odpovídá podílu 24 %. Tabulky s výsledky pro rámcování konfliktem přinesly na první 

pohled opět podobná čísla, nicméně při bližším prozkoumání bylo možné nalézt zajímavé 

údaje. Rámec konfliktu byl hojně uplatněn ve všech zkoumaných médiích, a jak již bylo 

uvedeno, jednalo se o druhý nejčastěji používaný rámec. Ve všech médiích se vyskytl alespoň 

jeden případ, kdy byl článek strategicky rámcován a zároveň se v něm nacházel i rámec 

konfliktu. Tuto shodu lze vysvětlit teoretickou podobností v kontextu identifikace rámců jako 

např. použití konfliktních slov a bojových příměrů. Strategické rámcování je však do jisté 

míry omezeno politickou agendou (viz. 3.7.2.2 Strategické rámcování), a proto byl zřejmě 

rámec konfliktu, který je méně specifický, častější. Na posledním místě se v tabulce umístily 

Haló noviny s počtem 16 konfliktem rámcovaných článků. Oproti Hospodářským novinám, 

které takto rámcovaly 22 článků, to vypadá jako jasný rozdíl. Detailnější analýza však 
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ukázala, že Haló noviny měly ve výběrovém souboru celkem 39 článků, což je v porovnání 

s 67 články Hospodářských novin informace, která by měla být brána v potaz. Z nového úhlu 

pohledu je pak čitelné, že v Haló novinách tak články obsahující rámec konfliktu tvořily 

41 %, kdežto u Hospodářských novin to bylo 32,8 %. 

V případě rámce odpovědnosti dominovaly s počtem 30 článků Lidové noviny. Tato 

informace není nijak alarmující vzhledem k tomu, že se v celkovém souhrnu vygenerovaných 

článků umístily s počtem 62 textů na druhém místě. Opět lze ale nalézt zajímavé srovnání, 

a to s Hospodářskými novinami (celkem 67 článků), které rámec odpovědnosti použily pouze 

v 12 případech. Možným vysvětlením tohoto rozdílu je zaměření Hospodářských novin, 

a to zejména ekonomická povaha témat, přičemž analýza ekonomického rámce tento fakt 

potvrdila. Obecně byl ale zaznamenán úbytek v počtu rámcovaných článků, přičemž odpovědí 

na tento pokles mohla být snaha zachovat si neutrální postoj, což je v kontextu definice 

odpovědnostního rámcování nelehký úkol. 

Jak již bylo řečeno, nejčastěji média používala rámec důrazu na jednotlivce, a to konkrétně 

v celkovém počtu 124 článků, což odpovídalo 43,7 % souhrnného podílu. Tento typ rámce s 

sebou přinesl i jediný případ celého výzkumu, kdy bylo množství rámcovaných článků 

v nadpolovičním zastoupení. Jednalo se o Lidové noviny, které takto rámcovaly 35 článků, 

převedeno na podíl 56,5 %. Další výrazné zastoupení se objevilo u Mladé fronty Dnes (50 %). 

Znaky charakteristické pro rámec důrazu na jednotlivce byly sledovatelné ve všech 

zkoumaných médiích. V případě Mladé fronty Dnes, Lidových a Hospodářských novin 

se jednalo zejména o personalizaci. Právo a Haló noviny byly charakteristické častou 

dramatizací svých článků. Tyto informace však vznikly na základě subjektivního názoru 

při zpracovávání dat, proto by bylo vhodné je podložit další (např. kvalitativní) studií. 

V rámci ekonomických důsledků s naprostým přehledem dominovaly Hospodářské noviny 

(47,8 %), což bylo zřejmě dáno jejich zaměřením na ekonomická témata. U ostatních médií, 

která se neorientují převážně na ekonomiku, tento rámec představoval v průměru 17 %. 

Výjimkou byly Haló noviny, které s počtem 2 článků (5,1 %) neprokázaly zájem o takový 

způsob rámcování. 

Poslední komparace byla charakteristická společným prvkem všech zkoumaných médií, 

a to celkově velmi nízkým uplatněním morálního rámce (13,4 %). Tento jev však nebyl příliš 

překvapující vzhledem ke spíše subjektivní identifikaci morálních rámců textu čtenářem, což 

je fakt podložený v teoretické části práce. Nejvyšší procentuální zastoupení měly Haló noviny 

(17,9 %) a i v tomto případě se opakovala situace, kdy neměly nejvyšší počet článků ze všech 
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zkoumaných deníků. Nicméně z výše uvedených údajů lze toto vysvětlit jejich celkově 

nízkým zastoupením ve výběrovém souboru a dále také zmiňovanou tendencí personalizace 

a dramatizace, což jsou svým způsobem charakteristiky použitelné i v morální rovině.  

5.4 VO4: převažující scope českého zpravodajství o brexitu  

Pro odpověď na čtvrtou výzkumnou otázku bylo třeba stanovit scope, což je charakteristika 

zpravodajství, kterou ve své studii použila K. Ballmannová (viz. 3.8.1 Studie Ballmannové). 

Sledovaným cílem bylo zjistit, zda jsou články národního, mezinárodního či jiného 

charakteru. Po přiřazení této proměnné k článkům jednotlivých médií bylo možné vyhodnotit 

převažující scope českého zpravodajství o brexitu, a to jak v absolutních číslech, tak 

i v procentuálních podílech. 

Počet Scope Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 národní ČR 2 4 11 12 8 7 44 

 národní UK 0 15 10 11 10 3 49 

 mezinárodní 0 47 41 33 40 29 190 

 nelze určit 0 1 0 0 0 0 1 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

         

Podíl 

(v %) 

Scope Blesk Hospodářské 

noviny 

Lidové 

noviny 

MF 

DNES 

Právo Haló 

noviny 

Celkem 

 národní ČR 100,0 6,0 17,7 21,4 13,8 17,9 15,5 

 národní UK 0,0 22,4 16,1 19,6 17,2 7,7 17,3 

 mezinárodní 0,0 70,1 66,1 58,9 69,0 74,4 66,9 

 nelze určit 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

 celkem 2 67 62 56 58 39 284 

 % z celku 0,7 23,6 21,8 19,7 20,4 13,7 100,0 

Tabulka 8: Scope českého zpravodajství (N = 284) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na základě výsledků analýzy bylo zjištěno, že nejčastější scope českého zpravodajství byl 

mezinárodního charakteru. Z výběrového souboru 284 článků bylo takto označeno 190 

článků, tedy 66,9 % celkového obsahu. Lze tedy říci, že mezinárodní scope v českých 

médiích zcela dominoval. Národní scope byl v průběhu, na základě získaných výsledků 

výzkumu, rozdělen na český a britský. Národní scope českého charakteru byl identifikován 
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ve 44 článcích (15,5 %). V případě národního scope britského charakteru to bylo 49 článků 

(17,3 %). V jednom případě byl scope článku označen jako „nelze určit“.  

5.5 VO5: komparativní analýza rámcování v českém a zahraničním 

zpravodajství 

Komparace výše provedených analýz s výsledky studie Katji Ballmannové (2017), která 

posloužila jako zahraniční příklad, poskytla odpověď na pátou výzkumnou otázku této práce. 

Nejdříve bylo porovnáno procentuální uplatnění konceptu rámcování v českých 

a zahraničních médií. Poté byly zhodnoceny výsledky, které představovaly použití pěti 

zpravodajských obecných rámců. Na závěr analýzy bylo provedeno srovnání českého 

a zahraničního zpravodajství z hlediska „scope“. 

5.5.1 Výsledky analýzy K. Ballmannové  

Z výsledků K. Ballmannové (viz 3.8.1 Studie Ballmannové) vyplývá, že 65,31 % celkového 

zastoupení konceptu rámcování tvořily články německého média DW. Se znatelným 

odstupem následovala katarská AJE s podílem 18,13 %. Francouzské F24 tvořilo 16,56 %. 

Z teoretického podkladu K. Ballmannové se jednalo o 209 článků DW, 58 článků AJE 

a 53 článků F24. Při srovnání jak se základním (850 článků), tak s výběrovým souborem 

představujícím české zastoupení, tj. 284 článků, lze zaznamenat patrný rozdíl v intenzitě 

distribuce ohledně daného tématu. Toto je ovšem dáno počtem sledovaných médií, kdy 

se v případě K. Ballmannové jednalo vždy o jedno médium na jeden stát. V případě této práce 

bylo zkoumáno médií šest. Při srovnání pouze jednoho českého média (s největším podílem 

z výběrového souboru) by byl český podíl 23,6 %. České zastoupení rámcování brexitu by 

pak zhruba odpovídalo výsledkům francouzského F24 a katarské AJE. Je tedy zřejmé, 

že v Německu byl zájem o dané téma větší než ve zbylých zemích. 

Tabulka představující časovou distribuci článků ukazuje, že DW, F24 i AJE produkovaly 

nejvíce článků (30–50 %) v červnu 2016 a poté jejich množství klesalo. Stejně tak tomu bylo 

i v případě českých médií (viz graf č. 1). V tomto období ve Velké Británii probíhalo 

referendum o vystoupení z Evropské unie. Shoda mezi českými a zahraničními médii může 

být tedy vysvětlena jako mezinárodní zájem o aktuální dění kolem brexitu. Propad zájmu 

o dané téma je patrný v období července–srpen, a to jak v českých, tak zahraničních médiích. 

Až do října lze zaznamenat malé výkyvy u všech sledovaných médií, nicméně pro detailnější 

zhodnocení by bylo nutné provést kvalitativní analýzu jednotlivých článků. V listopadu je jak 

u českých, tak zahraničních médií zřetelnější nárůst v distribuci článků. Na základě poznatků 
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získaných během analýzy lze předpokládat, že se jednalo o spojování daného tématu 

s volbami v USA. Nicméně toto je jen subjektivní názor založený na poznatcích výzkumníka 

během analýzy českých článků, a proto by pro faktické výsledky bylo zapotřebí další studie. 

 

Graf 2 Uplatnění rámcování v DW, F24 a AJE v % (N =320) 

Zdroj: Ballmann, 2017 

 

Graf 3 Distribuce článků v průběhu sledovaného období DW, F24 a AJE v % (N=320) 

Zdroj: Ballmann, 2017 

5.5.2 Pět obecných rámců v ČR vs. Pět rámců v DW, F24 a AJE  

Z výsledných grafů K. Ballmannové vyplývá, že v německém (55,02 %), francouzském 

(66,04 %) i katarském (55,17 %) médiu byl nejčastěji uplatněn rámec konfliktu. V českých 

médiích byl nejčastěji použit rámec důrazu na jednotlivce (43,7 %). Rámec konfliktu 

se v českém případě umístil až na druhém místě s podílem 39,1 % (viz tabulky č. 3 a č. 5). 

Rámec důrazu na jednotlivce často používala i katarská AJE (27,59 %). V německém DW 

zastupoval tento rámec podíl 14,83 % a u francouzského F24 to bylo pouhých 5,66 %. 
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V případě DW i F24 byl ekonomický rámec druhý nejpoužívanější. V obou případech byl 

přítomen zhruba ve 20 %. Velmi podobné zastoupení měl i v případě českých médií (22,5 %), 

nicméně se i tak zařadil až za rámec odpovědnosti, jehož podíl představoval 32,4 %. Katarská 

AJE se svými výsledky těchto rámců od ostatních médií znatelně lišila. Ekonomický rámec 

představoval 8,62 % a rámec odpovědnosti pouhé 1,72 %. Celkem vysoké procento článků 

AJE (5,17 %) bylo označeno jako nedefinovatelné. V českých i zahraničních médiích byl 

nejméně uplatněn morální rámec. Extrémním případem bylo francouzské F24, kde nebyl 

obsažen ani v jednom ze zkoumaných článků.  

Závěrem lze z výše popsaných výsledků analýz říci, že nejvíce se v uplatnění jednotlivých 

rámců shodovalo německé a francouzské médium, a to zejména v uplatnění konfliktního 

a ekonomického rámce. Česká média se lišila nejčastěji použitými rámci, nicméně celkové 

procentuální rozdíly nebyly výrazné. Patrnou odlišností mezi českými a zahraničními médii 

bylo zastoupení neidentifikovatelných článků. Tento fakt lze vysvětlit tím, že rámcování je 

do jisté míry subjektivní analýzou a výše uvedené závěry byly vyhodnoceny dvěma 

rozdílnými výzkumníky. 
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Graf 4 Uplatnění jednotlivých rámců v DW, F24 a AJE v % (N=320) 

Zdroj: Ballmann, 2017. 

5.5.3 Scope ČR vs. svět 

Výsledky analýzy K. Ballmannové ukazují, že v článcích německé DW a francouzského F24 

byl v nadpoloviční většině uplatněn scope mezinárodního charakteru. Konkrétně v 67,46 % 

článků DW a v 65,38 % článků F24. Tyto závěry jsou v souladu s výsledky analýzy týkající 

se výskytu scope v českých článcích, který byl v 66,9 % rovněž mezinárodního charakteru. 

V případě katarské AJE představoval nadpoloviční podíl scope národního charakteru 

(53,45 %). Tyto výsledky mohou být dány členstvím v Evropské unii, které je spojovacím 

prvkem německých, francouzských a českých médií. Jejich články tak mohly být častěji 

v kontextu Spojeného království a evropských států, nicméně předpoklad by bylo třeba 

potvrdit detailnější kvalitativní analýzou.  
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Graf 5 Scope DW, F24 a AJE v % (N=320) 

Zdroj: Ballmann, 2017 

5.6 Hlavní cíl výzkumné analýzy 

Odpověď pro hlavní cíl této práce, tj. jak bylo rámcováno téma ukončení členství Spojeného 

království v Evropské unii v českých zpravodajských médiích, byla získána souhrnem 

výsledků výše popsaného výzkumu. Na základě provedené analýzy lze potvrdit, že téma 

brexitu bylo v českých zpravodajských médiích rámcováno. Nejčastěji dané téma rámcovaly 

Hospodářské noviny (67 článků), nejméně často pak Haló noviny (39 článků). Tento výsledek 

mohl být dán zaměřením jednotlivých deníků. Hospodářské noviny téma zpracovávaly 

nejčastěji po ekonomické stránce (47,8 %), Haló noviny po stránce konfliktní (41 %). 

Všechna sledovaná média věnovala tématu brexitu nejvíce pozornosti v červnu, což velmi 

pravděpodobně souviselo s probíhajícím referendem o ukončení členství Velké Británie 

v Evropské unii. V tomto období bylo distribuováno největší množství článků. Další 

významné momenty v distribuci už nenastaly, pouze lehký nárůst u všech médií v listopadu 

a ke konci roku. Na základě poznatků získaných během analýzy byl tento jev interpretován 

jako informování o brexitu v kontextu s volbami v USA a s ekonomickým bilancováním roku 

2016. Nicméně pro validitu těchto poznatků by byla nutná další analýza kvalitativního 
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charakteru. Provedená analýza dále potvrdila, že média uplatňovala oba zkoumané způsoby 

rámcování. Strategické rámcování bylo uplatněno všemi sledovanými médii, nicméně tento 

způsob zpracování informací se neukázal jako dominantní. Celkově bylo takto rámcováno 

23,9 % všech zkoumaných článků. V případě pěti zpravodajských rámců bylo rovněž 

potvrzeno uplatnění ve všech médiích. Rámce byly použity všechny (konfliktu, odpovědnosti, 

důrazu na jednotlivce, ekonomiky a morality) a často se jich v článcích objevilo i více 

najednou. Nejčastěji média rámcovala téma brexitu skrze rámec důrazu na jednotlivce 

(43,7 %). Naopak morální rámec byl uplatněn nejméně (13,4 %). Na základě teoretického 

podkladu této práce je tedy možné říci, že články byly rámcovány zejména emotivně 

a dramaticky. Články obsahující pro danou situaci doporučené chování, náboženské 

či morální hodnoty se naopak příliš nevyskytovaly. Závěrem česká média v porovnání 

se zahraničními téma ukončení členství Spojeného království v Evropské unii rámcovala 

méně často konfliktně, ale naopak dávala přednost důrazu na jednotlivce. Procentuální rozdíly 

v použití konkrétních rámců pak byly méně patrné v komparaci s médii, která pochází 

z členských států Evropské unie. 

5.7 Souhrn 

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak bylo rámcováno téma ukončení členství Spojeného 

království v Evropské unii v českých zpravodajských médiích. Analýza zkoumala šest 

českých deníků, a to Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladou frontu DNES, Právo, Haló 

noviny a deník Blesk. Tento výběrový soubor obsahoval 284 článků s klíčovým slovem 

brexit, které byly publikovány v průběhu roku 2016. Nejdříve bylo vyhodnoceno, zda 

se v článcích sledovaných médií objevovalo strategické rámcování. Dále analýza zkoumala 

uplatnění pěti zpravodajských rámců, přičemž byla pro každé médium vytvořena tabulka 

s absolutními čísly a procentuálními podíly jednotlivých rámců. Z těchto výsledků bylo 

posléze možné zodpovědět výzkumné otázky týkající se komparace jak českých, tak 

zahraničních médií. Předposledním krokem analýzy byla interpretace charakteristiky scope.  

Výsledky analýzy ukázaly, že česká zpravodajská média uplatňovala v článcích týkajících 

se brexitu jak strategické rámcování, tak pět zpravodajských rámců. Největší pozornost byla 

tématu věnována v červnu 2016, což bylo dáno probíhajícím referendem o ukončení členství 

Spojeného království v Evropské unii. Nejčastěji dané téma rámcovaly Hospodářské noviny 

(67 článků), což odpovídá 23,6 %, nejméně často pak Haló noviny s 39 články (13,7 %). 

Deník Blesk byl kvůli nízkému počtu (2 články tedy 0,7 %) vyřazen z celkového souhrnu. 
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Z celkového počtu 284 článků bylo strategicky rámcováno 68 článků, tedy 23,9 %. Výsledek 

tedy potvrzuje uplatnění strategického rámcování, nicméně zároveň ukazuje, 

že se ve zkoumaných médiích nejednalo o dominantní formu zpracování informací. Lidové 

noviny strategicky rámcovaly nejčastěji, a to v 18 (29,0 %) z celkového počtu 62 článků. 

Nejméně často použily strategické rámcování Haló noviny, a to pouze v 8 (20,5 %) z 39 

článků. 

Pomocí pěti zpravodajských rámců bylo celkem rámcováno 111 článků (39,1 %). 

V komparaci se strategickým rámcováním lze tedy říci, že byl tento způsob zpracování tématu 

častější.  

Analýza také prokázala, že česká média uplatňovala ve zkoumaném období všechny rámce 

(konfliktu, odpovědnosti, důrazu na jednotlivce, ekonomiky a morality). Nejčastěji, konkrétně 

ve 124 případech (43,7 %), média rámcovala téma brexitu skrze rámec důrazu na jednotlivce. 

Nejméně často byl uplatněn rámec morální (38 článků, 13,4 %). 

Při komparaci jednotlivých českých zpravodajských médií nebyly v případě strategického 

rámcování prokázány výrazné rozdíly. V průměru bylo na jeden deník strategicky rámcováno 

14 článků (24 %). V případě uplatnění pěti zpravodajských rámců byly mezi jednotlivými 

deníky nalezeny rozdíly, které lze vysvětlit specifickým zaměřením jejich obsahů. 

Hospodářské noviny nejčastěji používaly ekonomický rámec (32 článků, 47,8 %). 

U Lidových novin to byl rámec důrazu na jednotlivce (35 článků, 56,5 %), přičemž toto byl 

jediný případ, kdy bylo rámcováno nadpolovičního množství článků zkoumaného média. 

Mladá fronta DNES také používala tento rámec nejčastěji (28 článků, 50 %). V případě 

deníku Právo byl nejčastěji používaný rámec konfliktu (28 článků, 48,3 %) a stejně tomu tak 

bylo u Haló novin (16 článků, 41 %). Ve všech sledovaných denících byl nejméně uplatněn 

rámec morální. 

Dále bylo na základě výsledků analýzy zjištěno, že v českých zpravodajských médiích 

dominoval scope mezinárodního charakteru. Z výběrového souboru 284 článků bylo takto 

definováno 190 článků (66,9 %). 

V porovnání se zahraničními médii pak česká zpravodajská média dané téma rámcovala méně 

často za pomoci konfliktního rámce, ale naopak dávala přednost rámci důrazu na jednotlivce. 

V použití jednotlivých rámců byly vypozorovány menší rozdíly u médií, jejichž státy jsou 

součástí Evropské unie, a stejně tomu tak bylo v případě scope charakteristiky. 
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Na základě výsledků získaných z provedené výzkumné analýzy bylo prokázáno uplatnění 

rámců v českých zpravodajských médiích. Jako omezení výzkumu bylo shledáno uplatnění 

pouze kvantitativního přístupu. Přestože bylo vyhledávání a posuzování rámců vykonáváno 

se snahou o co nejobjektivnější přístup, kvalitativní metoda by byla vhodným doplňkem, 

který by mohl usnadnit vysvětlení získaných závěrů. Závěrem by tento výzkum mohl 

posloužit jako výchozí studie pro další zkoumání daného tématu. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak česká zpravodajská média rámcovala téma 

tzv. brexitu neboli ukončení členství Spojeného království v Evropské unii v průběhu roku 

2016. Kvantitativní obsahovou analýzou bylo sledováno šest vybraných českých deníků 

a jejich způsob rámcování článků zabývajících se tématem brexitu. Podíly některých médií 

se značně lišily v publikaci článků obsahujících dané téma a deník Blesk byl kvůli 

irelevantnímu množství textů vyřazen z celkového hodnocení. Tento výsledek byl zapříčiněn 

rozdílným obsahovým zaměřením jednotlivých deníků. Nejvíce pozornosti bylo zaznamenáno 

v průběhu června, což bylo vysvětleno referendem o vystoupení z Evropské unie, které v tu 

dobu probíhalo ve Velké Británii. 

První část výzkumu byla postavena zejména na strategickém rámcování podle de Vreese 

(2005a) a pěti zpravodajských rámcích autorek Semetko a Valkenburg (2000). Analýza 

prokázala, že ve sledovaném období byly oba tyto způsoby rámcování uplatněny. Podle 

definice de Vreese (2005a) se rámec strategie váže na politické prostředí a komunikaci, 

což vysvětluje uplatnění tohoto rámcování v případě brexitu jakožto politicky významné 

události. Strategické rámcování bylo použito ve všech zkoumaných médiích, nicméně 

z výsledků bylo patrné, že se nejednalo o dominantní způsob zpracování daného tématu. 

Rámec strategie byl téměř ve dvou třetinách případů definován společně s rámcem konfliktu 

dle Semetko a Valkenburg (2000). Vzhledem k tomu, že je tento rámec definován také jako 

rámcování konfliktem či vnášením atributu konfliktu, nebyl tento závěr velkým překvapením 

(de Vreese, 2005a).  

Analýza pěti zpravodajských rámců prokázala, že nejčastěji používaný byl rámec důrazu 

na jednotlivce, který je specifický personifikací, dramatizací a vnášením emocí do zpráv. 

Cílem tohoto rámce je udržet pozornost širokého okruhu příjemců mediálního sdělení.  

V případě toho rámce byl nalezen jediný případ (Lidové noviny) celého výzkumu, kde byla 

více než polovina článků takto rámcována. Zmíněný konfliktní rámec se umístil na druhém 

místě. S interpretací rámců podle Semetko a Valkenburg (2000) se tak výsledky této analýzy 

téměř shodují. Ve všech médiích byl nejméně uplatněn rámec morální. Tento výsledek mohl 

být dán tím, že je tento rámec zasazován do textu často nepřímo, prostřednictvím promluv 

či odkazů a objevuje se tak spíše v mysli příjemců než v samotných mediálních sděleních 

(Semetko a Valkenburg, 2000). 

Druhá část výzkumu se zabývala komparativní analýzou získaných výsledků. Při komparaci 

jednotlivých českých zpravodajských médií nebyly v případě strategického rámcování 
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prokázány výrazné rozdíly. V případě uplatnění pěti zpravodajských rámců byly mezi 

jednotlivými deníky nalezeny odchylky dané rozdílným zaměřením jejich obsahů. 

Hospodářské noviny nejčastěji používaly ekonomický rámec, Lidové noviny a Mladá fronta 

DNES rámec důrazu na jednotlivce. Deník Právo nejčastěji používal rámec konfliktu a stejně 

tomu tak bylo u Haló novin. 

V další části se analýza zaměřila na komparaci výsledků rámcování v případě českých 

a zahraničních médií, jejichž hlavním zdrojem byla práce K. Ballmannové (2017). Na základě 

výzkumu bylo zjištěno, že nejčastější scope českého zpravodajství byl mezinárodního 

charakteru, což korespondovalo s výsledky těch zahraničních médií, jejichž státy jsou rovněž 

členy Evropské unie. Na základě těchto výsledků tak prezentace brexitu v kontextu dvou 

a více zemí nachází své opodstatnění. V kontextu získaných výsledků národního scope byla 

charakteristika v průběhu výzkumu ještě rozšířena na národní scope českého a britského 

charakteru. Česká média rámcovala téma ukončení členství Spojeného království v Evropské 

unii nejčastěji pomocí rámce důrazu na jednotlivce, zatímco u zahraničních médií byl 

nejčastěji uplatněn rámec konfliktu. Soulad mezi českými a zahraničními médii byl nalezen 

v případě morálního rámce, a to jako nejméně často použitého typu rámcování.  

Na základě provedené kvantitativní obsahové analýzy mediálních textů byly nalezeny rámce, 

skrze které vybrané deníky prezentovaly téma ukončení členství Spojeného království 

v Evropské unii neboli brexitu. Z této analýzy však nelze vyvodit závěry o tom, jaké účinky 

měly tyto interpretace na veřejné mínění. Rámcování se řadí k teorii nastolování agendy, 

podle které lze pouze předpokládat, jaká témata jsou skrze média prezentována jako 

nejdůležitější. Tato skutečnost je také ovlivněna předchozími zkušenostmi veřejnosti (Dearing 

a Rogers 1996). Nicméně vzhledem k tomu, že je brexit událost, o které se česká společnost 

informuje zejména skrze zpravodajská média, je pravděpodobné, že tyto interpretace mohly 

mít vliv na to, jak veřejnost o tomto tématu přemýšlela. 

Tato práce zkoumala, jak bylo téma ukončení členství Spojeného království prezentované 

na základě analýzy článků českých deníků. Získané informace by bylo vhodné prozkoumat 

skrze další studie, zejména kvalitativního charakteru, které by mohly pomoci více objasnit 

výsledky této práce. Zároveň by bylo zajímavé rozšířit sledované období, a to až do doby, kdy 

bude téma brexitu vyřešeno, což vzhledem ke stále probíhajícím jednáním v době výzkumu 

této práce nebylo možné. Závěry získané v této diplomové práci mohou posloužit jako základ 

pro budoucí výzkumy zabývající se konceptem rámcování nebo tématem brexitu. 
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Summary 

The goal of this diploma thesis was to find out how the Czech news media framed the topic 

of Brexit, or the termination of the United Kingdom's membership in the European Union 

during 2016. Six selected Czech newspapers and their way of framing articles dealing with 

the topic of Brexit were analyzed by quantitative content analysis. The shares of some media 

were markedly different in the publication of articles on the subject and daily Blesk was 

excluded from the overall ranking due to an irrelevant number of texts. This result was caused 

by the different focus of the content of individual diaries. Most attention was recorded during 

June, which was explained by a referendum on the withdrawal from the European Union that 

was in progress at that time in the UK. 

The first part of the research was mainly based on the strategic de Vreese framing (2005a) and 

the five news frameworks by Semetko and Valkenburg (2000). The analysis showed that both 

of these framing methods were applied in the reviewed period. According to the definition by 

de Vreese (2005a), is the strategy framework linked to the political environment and 

communication, which explains the application of this framing in case of Brexit 

as a politically significant event. Strategic framing was used in all studied media, but the 

results showed that it was not the dominant way of processing the topic. The strategy 

framework was defined in almost two thirds of the cases together with the Semetko 

and Valkenburg conflict framework (2000). Since this framework is also defined as framing 

by conflict or by bringing up the attribute of conflict, this conclusion was not a big surprise 

(de Vreese, 2005a). 

The analysis of the five news frameworks has shown that the most commonly used 

framework was the emphasis on the individual, which is specific for personification, 

dramatization, and bringing emotions into reporting. The aim of this framework is to keep the 

attention of a wide range of recipients of media announcements. 

In the case of this framework, a single case (Lidové noviny) in the whole research was found, 

where more than a half of the articles was thus framed. The above mentioned conflicting 

framework ended up on the second place. Thus, with the interpretation of the Semetko and 

Valkenburg (2000) frameworks, the results of this analysis are almost identical. The moral 

framework was least used in all media. This result could be due to the fact that this framework 

is often embedded in the text indirectly, through speeches or references, and appears in the 

minds of the recipients rather than in the media announcements themselves (Semetko and 

Valkenburg, 2000). 
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The second part of the research dealt with a comparative analysis of the results obtained. 

There were no significant differences in the case of strategic framing when compared with 

each individual Czech news media. In case of application of five news frameworks, 

aberrations were found between individual diaries, given by the different focus of their 

contents. Hospodářské noviny most often used the economic framework, Lidové noviny and 

Mladá fronta DNES the framework of emphasis on individual. The daily Právo most often 

used the framework of the conflict and the same was with the case of Haló newspaper. 

In the next part, the analysis focused on the comparison of framing results in the case 

of Czech and foreign media, whose main source was the work of K. Ballmann (2017). Based 

on the research, it was found that the most common scope of Czech news was of international 

character, which corresponded with the results of those foreign media whose countries are 

also members of the European Union. Based on these results, the presentation of Brexit in the 

context of two or more countries is justified. The Czech media framed the theme of ending 

of the UK's membership in the European Union most often through a framework of emphasis 

on the individual, while the framework of conflict was most often applied in foreign media. 

The correspondence between Czech and foreign media has been found in the case of the 

moral framework as the least frequently used framing type. 

Based on the quantitative content analysis of media texts, frameworks were found through 

which the selected diaries presented the topic of ending the UK's membership in the European 

Union or so called Brexit. However, no conclusions can be made from this analysis on the 

effects of these interpretations on public opinion. The framing is one of the agenda-setting 

theory according to which it is only possible to assume what topics are presented by the media 

as the most important. This is also influenced by previous public experiences (Dearing 

a Rogers 1996). However, since the Brexit is an event that Czech society is particularly 

informed about through the news media, it is likely that these interpretations may have 

affected how the public thought about the subject. 

This work studied how was the topic of ending UK membership presented based on the 

analysis of articles from Czech news media. The information obtained should be explored 

through further studies, particularly of a qualitative character, which could help to clarify the 

results of this work. At the same time, it would be interesting to extend the reference period 

until the Brexit topic is resolved, which was not possible due to the ongoing negotiations at 

the time of the research. The conclusions of this diploma thesis can serve as a basis for future 

research dealing with the concept of framing or Brexit. 
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Příloha č. 1 

Kódovací kniha 

 

 

KÓD NÁZEV PROMĚNNÉ HODNOTA PROMĚNNÉ DEFINICE PROMĚNNÉ

01DAT Datum vydání DD.MM.YY

02MED Médium 1 Blesk

2 Hospodářské noviny

3 Lidové noviny

4 Mladá fronta DNES

5 Právo

6 Haló noviny

03STRA Strategické rámcování 1 ano

Obsahuje článek prvky strategického rámcování, tedy podle 

definice de Vreese:

 1. soustředí se na výhru a prohru,

2. používá soutěžní a bojové příměry,

3. jeho součástí jsou herci, kritici a publikum,

4. soustředí se na styl kandidátů a na to, jak jsou vnímáni,

5. zdůrazňuje předvolební průzkumy a vzájemné pozice kandidátů

2 ne

3 nelze určit

04KON Rámec:Konflikt 1 ano

Tento rámec zdůrazňuje konflikt mezi jednotlivci, skupinami či

institucemi a využívá ho jako prostředku k získání pozornosti

ze strany příjemců.

2 ne

3 nelze určit

04ODP Rámec: Odpovědnost 1 ano

Rámec odpovědnosti prezentuje událost nebo téma takovým 

způsobem, aby bylo možné připsat odpovědnost za příčinu 

nebo řešení situace určitému jedinci, skupině lidí či instituci.

2 ne

3 nelze určit

04JED Rámec: Důraz na jednotlivce 1 ano

Tento rámec se snaží o personalizaci, dramatizaci a emotivnost 

zpráv s cílem zasáhnout a udržet pozornost širokého okruhu 

příjemců mediálního sdělení. Dle autorek je důraz na 

jednotlivce druhým nejpoužívanějším rámcem. 

2 ne

3 nelze určit

04EKO
Rámec: Ekonomický 

důsledek
1 ano

Tento rámec rozebírá události a témata optikou ekonomických 

důsledků pro jednotlivce, skupiny, instituce, regiony či státy. I 

tento rámec se mezi mediálními sděleními vyskytuje poměrně v 

hojné míře.

2 ne

3 nelze určit

04MOR Rámec: Morálka 1 ano

Rámec morálních hodnot se zabývá přítomností morálních 

zásad a žádoucího, pro danou situaci doporučeného, chování. 

Rámuje události a témata v kontextu náboženských hodnot a 

morálních předpisů.

2 ne

3 nelze určit

05SCO Scope 1 národní čr Specifikace scope národního charakteru - český

2 národní uk Specifikace scope národního charakteru - britský

3 mezinárodní Specifikace scope národního charakteru - jiný

4 nelze určit


