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Anotace  

S příchodem internetu došlo ke změně mediálního prostředí a také mnoha teorií, které byly do 

té doby vztahovány pouze k tradičním médiím. Základy předkládané práce jsou postaveny na 

otázce, zda tradiční média a média nová vytváří odlišné mediální obrazy. Tato otázka je dále 

rozvíjena kapitolami na téma konstrukce reality, mediální konvergence, teorie agenda-setting 

nebo sociálních sítí a dále zkoumána na příkladu voleb prezidenta České republiky. O post 

hlavy státu se v roce 2018 ucházelo dohromady devět kandidátů a takový počet s sebou 

přinesl mnoho výzev pro média tradičního typu. Právě televize, tisku a rozhlasu se totiž týká 

omezení v podobě maximálního počtu znaků či stopáže, a proto musí docházet k vynechávání 

a zjednodušování některých informací. Sociální sítě podobnými problémy netrpí, naopak se 

s jejich příchodem uživatelé setkávají s novými charakteristikami. Na základě dat sebraných 

ze vstupů veřejnoprávní České televize a příspěvků uveřejněných na facebookových 

stránkách konkrétních kandidátů došlo ke komparaci a stanovení, jak se liší mediální obraz 

podávaný odlišnými typy médií. 

 

Annotation 

With the beginning of the Internet era a lot of the traditional media characteristics along with 

the classic media theories changed. The foundations of this diploma thesis are built on the 

question whether the traditional media and the new media are constructing different media 

images. The topic is further analyzed in the chapters about the construction of reality, media 

convergence, agenda-setting theory or social network. The analytical parts studied the main 

sources – television and social network – on the example of the Czech presidential election in 

2018. After the data were gathered there were stated thirteen topic clusters and each unit of 

the collected data was categorized into those. There was also categorization on sources and 

the amount of representation of every candidate. After analyzing these data a comparison was 

made and after that a conclusion whether there are any differences between traditional and 

new media. 
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ÚVOD 
 

V lednu roku 2018 proběhla již druhá přímá volba prezidenta České republiky. O post 

hlavy státu se ucházelo osm kandidátů, kteří s prezidentskou funkcí neměli žádnou 

zkušenost, a jeden, který svůj post obhajoval.  

 S takto vysokým počtem kandidátů se museli vypořádat nejen voliči, ale také 

média. Zejména pak média tradičního typu vykazují charakteristiky, které podobný 

úkol značně komplikují – vzhledem k imperativu vyváženosti a omezenému prostoru 

(ať už jde o stopáž či počet znaků) lze jen obtížně nastolit témata týkající se všech 

kandidátů a prozkoumat je jinak než čistě povrchně. Každý příspěvek, který by média 

uveřejnila a který by se zaměřoval na prezidentské volby, by nemohl hovořit pouze o 

jednom či dvou kandidátech, musel by zahrnout celé jejich spektrum. A pokud 

vezmeme jako příklad běžný příspěvek v hlavní zpravodajské relaci České televize, 

který má přibližně dvě minuty, lze tento závazek naplnit jen těžko. 

 Omezeným počtem znaků se ale typicky nemusí zabývat nová média. 

S příchodem internetu dostali nejen novináři k dispozici nekonečný prostor, na kterém 

mohou pojednávat o všech tématech tak podrobně, jak jen chtějí. A samozřejmě 

sociální sítě nejsou pouze výsadou novinářů. Svůj profil na nich má miliony 

konkrétních uživatelů, kteří se nemusí zatěžovat požadavkem vyváženosti, a přesto 

mohou distribuovat informace. 

 Předkládaná diplomová práce analyzuje poslední část předvolebního období, 

které připadalo na prvních 12 dní roku 2018, v podobě, jak ho prezentovala Česká 

televize (jakožto zástupce tradičních médií), a v podobě, ve které ho představuje 

zástupce nových médií – v tomto případě facebookové stránky jednotlivých kandidátů. 

Klade si otázku, jaký mediální obraz vytváří oba typy médií – v čem se budou shodovat 

a v čem lišit.  

 Nejen v akademických kruzích se již několik let mluví o tak zvané mediální 

konvergenci, teorii, která mluví o neustálém sbližování v rámci mediální krajiny 

(Moravec, 2016: 22). Toto sbližování může probíhat vícero způsoby, nicméně jeden 

z nich je představován postupným stíráním rozdílů mezi novými a tradičními médii. 

Zda byl tento proces patrný i na počátku roku 2018, je jednou ze stěžejních myšlenek 

této práce. Ta byla dále rozpracována do těchto výzkumných otázek: 
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VO1: Jaký je mediální obraz kandidátů prvního kola prezidentských voleb 2018 

podávaný zástupcem tradičních médií? 

VO2: Jaký je mediální obraz kandidátů prvního kola prezidentských voleb 2018 

podávaný zástupcem nových médií? 

V03: Jaké jsou rozdíly mezi mediálním obrazem kandidátů prvního kola 

prezidentských voleb 2018 podávaným zástupcem tradičních médií a zástupcem 

nových médií? 

 

V první části práce je nastíněn vývoj televizního vysílání v České republice s důrazem 

na Českou televizi a politickou komunikaci. Následuje kapitola věnována novým 

médiím, speciálně pak sociálním sítím – jejich popisu, ale i otázkám jejich fungování 

v prostředí žurnalistiky a volebních kampaní. Předkládaná diplomová práce se ale 

dotkne i mediální konvergence, sociální konstrukce reality a teorii agenda-setting.  

 Ve druhé části pak dojde k nastínění metodiky, sběru dat a jejich analýze. Na 

základě sebraných informací je pak stanoveno, jaký mediální obraz podala obě média, 

zda docházelo k překryvům, či se, alespoň v tomto případě, mediální konvergence 

nedostala ještě tak daleko.  

 

Oproti schváleným tezím doznala tato práce několika málo změn. První se týká 

teoretické části, která původně měla obsahovat samostatnou kapitolu o volebních 

kampaních. Vzhledem k faktu, že některé tyto informace bylo třeba zmínit již 

v kapitolách věnující se jak tradičním, tak novým médiím, bylo vhodnější rovnou 

navázat podkapitolami o politické komunikaci a o volbách.  

 V tezích bylo také původně zamýšleno zařadit do kapitoly k agenda-setting i 

koncept gatekeepingu. V průběhu práce se ovšem ukázalo, že se jedná sice o téma 

komplexní, ovšem pro tuto práci ne až tak podstatné a nosné, proto jevu gatekeepingu 

není věnovaný takový prostor. V několika kapitolách je mu ovšem stále věnována 

pozornost.  

 V tezích jsou také uvedeny dvě samostatné kapitoly pojednávající o sociální a 

mediální konstrukci reality. Jedná se ovšem o témata natolik provázaná, že autorka 

uznala za vhodné je propojit v jednu kapitolu. 

 Při provádění rešerší se také nepatrně rozšířilo tematické rozkročení některých 

kapitol, je třeba ovšem říci, že základní struktura zůstává stále stejná. Stejně tak drobné 

změny doznala i praktická část. V tezích bylo uvedeno, že bude mimo jiné analyzován 
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také rozsah příspěvků. Po provedené rešerši se ale pro tuto analýzu nejevil důvod a 

autorka došla k závěru, že by z těchto dat nemohl být vyvozený žádný relevantní závěr. 
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1. TRADIČNÍ MÉDIA 
 

1. 1.    Televize 

Tento zástupce masových médií vstupuje do mediální krajiny na přelomu 40. a 50. let 

20. století a svůj zásadní rozmach pak zaznamenává během 60. let (Bednařík, Jirák a 

Köpplová, 2011: 246, 282). Podobně jako rozhlas dříve, i televizní vysílání navázalo na 

předcházející technologický pokrok – zejména ho ovlivnil vznik telefonu, telegrafu, 

rozvoj fotografie (pohyblivé i nehybné) nebo možnost nahrát zvuk. Ani rozhlas ani 

televize ale nevznikly na základě potřeby z řad publika – spíše až v průběhu své 

existence tyto technologie hledaly své využití (Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011: 18). 

Obsahy, které se těšily, a stále těší, největší oblibě, byly tak zvaně odvozené, tedy 

vypůjčené z již zavedených médií. Jde například o filmy, hudbu nebo zprávy (McQuail, 

2009: 39). Zejména ve svých počátcích byla televize publikem považována za rozhlas 

obohacený o obraz, a proto v rané fázi televizního vysílání přebíralo toto médium i 

některé rozhlasové pořady (Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011: 18). 

 V Úvodu do teorie masové komunikace se můžeme dočíst, že zásadní 

charakteristikou televize je vysoká míra regulace ze stran veřejných institucí – 

například co se týče udělování licencí (McQuail, 2009: 39). Míra regulací je ovšem 

částečně geograficky odlišná. Zatímco evropské země se spíše přikláněly k vysílacím 

médiím jakožto k projevu národní kultury, a proto bylo do jejich chodu více externě 

zasahováno, Spojené státy americké se od počátku vydaly cestou soukromých médií, 

která disponovala větší mírou nezávislosti (Jirák a Köpplová, 2015: 79). 

Dalším významným prvkem tohoto média je pak způsob šíření televizního 

obsahu od centra směrem k periferii a zároveň propojování televize s politikou. Právě 

v období voleb pak hraje televizní vysílání stěžejní roli – diváci mohou sledovat volební 

studia nebo předvolební debaty, ve kterých kandidáti mohou zapůsobit na potenciální 

voliče (McQuail, 2009: 39). 

 

1. 1. 1.    Televizní vysílání v Československu a později v České republice po 

roce 1989 

Československá mediální krajina byla do roku 1989 pod vlivem komunistické ideologie, 

proto na začátku 90. let vyvstala otázka, jak média revitalizovat. Ve stejné době 

politická garnitura rozhodla o přechodu k tzv. duálnímu systému, tedy mediálnímu 
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systému, ve kterém současně fungují jak média veřejnoprávní, tak média soukromá. 

Pro správné fungování médií veřejné služby byla odstátněna média státní a aby byl 

umožněný vznik soukromých médií, byly pro tyto účely uvolněny kmitočty. V rámci 

veřejnoprávního televizního vysílání pak chvíli stále existovala Československá 

televize, v roce 1992 už ale vzniká Česká televize (Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011: 

368, 377). 

Ze soukromých televizních stanic vznikla jako první v listopadu 1992 Premiéra, 

která se později stala první celoplošnou televizní stanicí. V roce 1997 se pak 

přejmenovala na Primu. Dva roky po vzniku Premiéry byla udělena licence TV Nova. 

Chod obou stanic později předznamenal příklon k imperativu zisku a zároveň rezignaci 

na výchovný charakter, který měla ve svých kodexech zasazená média veřejné služby. 

V 90. letech začala právě média veřejnoprávního charakteru oslabovat (Bednařík, Jirák 

a Köpplová, 2011: 378). 

 Server MediaGuru (2014) se v jednom ze svých článků věnoval vývoji české 

mediální scény. V této analýze, jež vychází z odhadů ARBOmedia, rozděluje sílu 

jednotlivých mediatypů na trhu na základě množství reklamních investic. Na počátku 

90. let až 83 % investic směřovalo do tištěné reklamy. Zásadním mezníkem, který 

proměnil rozložení sil, znamenal rok 1994, kdy své vysílání zahájila TV Nova, a podíl 

investic do tištěných médií tak klesl pod 50 %. V roce 1998 se nejsilnějším mediatypem 

stává televize.  

Proměna mediálního trhu po roce 1989 ovlivněná možností existence 

soukromých médií zapříčinila fragmentaci pozornosti mediálního publika. Tuto 

rozdrobenost může vysvětlovat i srovnání serveru MediaGuru (2014), ze kterého 

vyplývá, že mezi lety 1990–2012 narostl počet registrovaných televizních stanic z 50 na 

334. Tento skokový nárůst logicky vedl nejen k větší fragmentaci, ale i poklesu 

diváckých preferencí nejsledovanějších televizních stanic, tedy TV Nova a ČT1. Tyto 

stanice si nicméně společně s Primou i po nástupu digitalizace v roce 2005 zachovaly 

své přední postavení.  

 

1. 1. 2.    Česká televize 

Česká televize vznikla 1. 1. 1992 na základě Zákona 483/1991 o České televizi. Zákon 

předznamenává fungování tohoto veřejnoprávního média takto: „Česká televize 

poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů … za účelem 
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naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby 

zachovat mediální pluralitu.“ Zároveň zákon uvádí její hlavní principy, kterými jsou 

objektivita, ověřování, vyváženost, všestrannost, ale i přispívání právnímu vědomí 

obyvatel ČR nebo rozvíjení kulturní identity Čechů.  

 Zákon 483/1991 ale mluví také o Kodexu ČT, který se dotýká podobných 

principů jako samotný zákon. Dokument je schvalovaný Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu ČR a slouží nejen pracovníkům České televize jako návod při rozhodování 

v určitých situacích, ale i divákům jako příslib kvality – souhrnně tedy stanovuje zásady 

naplňování veřejné služby. Jak uvádí zákon i sám kodex – pokud dojde k porušení 

zásad uvedených v dokumentu, je takové považováno za porušení pracovní kázně. Jak 

se ovšem píše na oficiálních stránkách veřejnoprávní televize – tradice chápání 

významu slova „kodex“ vede spíše k subjektivnímu etickému cítění toho kterého 

člověka, „zákon v tomto případě předpokládá přijetí souboru norem, jež budou 

vymahatelné, a tedy dostatečně určité a konkrétní“ (Kodex ČT, 2003). 

 Statutárním orgánem České televize je generální ředitel, kterého volí Rada 

České televize na 6leté funkční období. Již zmíněný zákon 483/1991 definuje Radu jako 

orgán, skrze který uplatňuje veřejnost své právo na kontrolu činnosti ČT. Kromě 

jmenování a odvolání ředitele má tak ve svých kompetencích například schvalování 

rozpočtu, kontrolu jeho plnění, dohlížení nad plněním zásad veřejné služby nebo 

předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČT. 

Poslanecké sněmovně je Rada České televize ze své činnosti také odpovědna a volí i 

odvolává členy Rady, kterých je celkem patnáct. Poslanci by přitom měli mít na zřeteli 

fakt, že by ve finálním složení rady měly být zastoupeny veškeré významné kulturní, 

politické, regionální i sociální názory (Česká televize, nedatováno). 

 

1. 1. 3.    Události 

Události jsou hlavní zpravodajskou relací České televize. Na ČT1 se vysílají od roku 

1993 a od roku 2005 také na kanálu ČT24. Události prošly divácky nejvýraznější 

proměnou na počátku dubna v roce 2012, kdy se prodloužila stopáž na 50 minut, ale 

změnilo se i vysílací studio a podoba zpráv. Podle Rackové (2012: 31–37), co se týče 

žánru, mají diváci nejčastěji možnost vidět ucelené reportáže. Změnila se také 

struktura zpráv – redaktoři tak nastolí hlavní téma, na něž pak navazuje množství 
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kratších příspěvku, které ho dále rozvíjí. V průběhu let se také mění moderátoři, jež 

celou relací provází. 

 

1. 1. 4.    Televize a politické kampaně před příchodem nových médií 

Počátky televizního vysílání znamenaly příslib rozšíření informovanosti společnosti. 

Odborník na politickou komunikaci J. G. Blumler (1970: 100) se konkrétně domníval, 

že televize přiblíží politické otázky lidem, kteří by jinak měli k těmto tématům 

komplikovaný přístup. Spolu s touto teorií tak vznikla i řada výzkumů, které potvrdily, 

že občané díky televiznímu vysílání získali mnoho podstatných informací o důležitých 

politických tématech (Gurevitch, Coleman a Blumler, 1968: 165). 

 Postupem času ale došlo k několika proměnám. Jednou z nich byla paradoxní 

situace, kdy způsob televizního referování o politických událostech přispěla k částečné 

depolitizaci. V rámci vysílání můžeme totiž pozorovat tendence k personalizaci celého 

politického prostředí – ve svém důsledku je pak na prvním místě referováno o tom 

kterém představiteli, základní téma ale mnohokrát ustupuje do pozadí, a ztrácí se tak 

pozitivní vliv, který původně televize do politického světa přinášela (Gurevitch, 

Coleman a Blumler, 2009: 166). Často se pak mluví o paralelách se sportovní 

žurnalistikou, která popisuje události jako souboje – novináři rámcují situace v duchu 

win-lose situací a soustředí se především na to, kdo je právě v pomyslném vedení, tedy 

například na procenta, která vychází ve volebních preferencích. V angličtině se pro 

tento typ žurnalistiky vžil pojem Horse race journalism (Gan, Teo a Detenber, 2016: 

448). Gurevitch, Coleman a Blumler (2009: 166) nabízí jedno z možných vysvětlení – 

podle nich tento mechanismus vychází ze základní charakteristiky televize a tou je 

vizuálnost. V takovém médiu jsou konkrétní lidské obličeje snáze zapamatovány než 

mnohdy abstraktní myšlenky a témata.  

 Během předvolebních kampaní začala hrát televize pro politiky zcela zásadní 

roli a mezi politickými představiteli a novináři se vytvořil nový vztah. Zpočátku měli 

politici značnou kontrolu nad tím, jaký obsah televize odvysílá, vlivem událostí jako 

například aféra Watergate, ale i ve světle technologických změn se vztah proměnil. Od 

novinářů se začala očekávat větší skepse k tvrzením politiků a konfliktnější přístup 

(Gurevitch, Coleman a Blumler, 2009: 165). 

 Zůstává otázkou, jak se promění tento vztah dále. Televize, společně s ostatními 

zástupci tradičních médií, zaznamenává spíše pokles zájmu v řadách svého publika. 
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Svůj vliv na tom má nepochybně rozmach internetu, ale i světová krize z roku 2008. Ta 

v České republice zapříčinila odliv zahraničních majitelů největších médií a posílila 

koncentraci vlastnictví v rukou nejbohatších Čechů. Do jejich portfolia pak spadá nejen 

zájem o to ovládnout různá média, ale i politické ambice, které pak v kombinaci 

s působením na mediálním trhu naznačují silný střet zájmů (Vojtová, 2017: 59). 

 

1. 1. 5.    Televize a politické kampaně na konci 20. a počátku 21. století 

S příchodem internetu získalo publikum moc zasahovat do mediálního obsahu. Do 

vztahu, který dříve zahrnoval pouze politiky a média, tak začínají silně zasahovat i 

samotní občané. Tuto změnu si přirozeně uvědomují i samotní politici, pro které je sice 

televize důležitým komunikačním kanálem, zároveň ale významnou část svého PR 

přesunuli do nových médií (Gurevitch, Coleman a Blumler, 2009: 167-169). Jak uvedl 

J. Jelínek z digitální agentury Business Factory pro server Info.cz: „České politické 

strany se začaly zajímat o digitál mnohem vážněji, než tomu bylo doposud, a to i kvůli 

volbě prezidenta ve Spojených státech nebo kampani k brexitu, kde digitál sehrál 

velmi významnou roli.“ Dříve podle něj byly zásadní offline formáty jako billboardy a 

právě televizní spoty. Jelínek zároveň dodává, že online sociální sítě mívají mnohem 

zřetelnější zásah než tradiční média (Žižková, 2017). 

Místy je ale na internetu patrná silná inspirace televizními formáty. Jak 

například uvádí V. Klement (2014), specialista na korporátní a politický marketing, 

v komunálních volbách v roce 2014 řada stran uveřejňovala na svých sociálních sítích 

videopříspěvky – ať už šlo o rozhovory nebo programová videa. Zajímavým propojením 

videoobsahu, politiky a názorů občanů je také aplikace Pojď do mě. Ta pochází z dílny 

hnutí ANO a vyzývá mobilní uživatele, aby nahráli svou otázku pro premiéra Andreje 

Babiše. Některé z nich jsou pak zveřejněny na stránkách hnutí i na jejich youtubovém 

kanálu společně s reakcí předsedy vlády (Rímský, 2017). Ten v těchto projevech často 

působí méně formálně než v televizním vysílání – natáčí se sám přední kamerou 

telefonu nebo se můžeme setkat s videi, kde se věnuje kromě odpovídání i jídlu. 

Zatímco dříve se rozumělo samo sebou, že politici budou ve veřejném prostoru 

prezentováni pouze v perfektním světle (Gurevitch, Coleman a Blumler, 2009: 165), 

digitální doba tyto poměry otáčí. Mohou se tak vyjadřovat i odlehčenějším způsobem 

než v televizi, a působit tak více lidsky. To vše nahrává většímu ztotožnění diváka 

s politikem. 
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 Příklon k interaktivitě ale není fenomén, který by přinesl až internet. I v českém 

televizním prostředí se můžeme do dnešního dne setkat s pořady, které zapojují 

publikum, jenž může živě komunikovat s politikem. Můžeme zmínit například Máte 

slovo s M. Jílkovou nebo pořad na zpravodajské ČT24 90‘. V prvním jmenovaném 

pořadu se ptají diváci, kteří jsou přítomni společně s politiky ve studiu, v 90‘ se pak 

mohou diváci ptát prostřednictvím sociálních sítí. 
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2. NOVÁ MÉDIA 
 

2. 1.    Vznik nových médií 

S termínem nová média přišel v začátcích 60. let M. McLuhan, čímž označoval média 

elektronická. V roce 1967 pak přichází W. Schramm a kolektiv s publikací The New 

Media: Memo to Educational Planners, ve které se zabývali otázkou, v čem mohou být 

nová média nápomocná. Zde se také dotýkáme problematiky samotného termínu. W. 

Schramm totiž pod pojmem „nová média“ rozuměl film, rozhlas nebo televizi. To, co se 

tehdy zdálo nové, dnes máme za tradiční a nezbývá než zacházet s tímto neurčitým 

termínem opatrně. Označení „nová média“ totiž postupně dostaly například i 

walkmany, videorekordéry nebo herní konzole (Štětka a Šmahel, 2009: 7). 

 Nová média jsou spojována s příchodem internetu, přičemž zásadním se pro ně 

stal Web 2.0. Tento termín použila poprvé designérka Darcy DiNucci ve svém článku 

Fragmented Future (1999). V roce 2004 pak významně přispěl k popularizaci pojmu 

Tim O’Reilly a společnost Medialive International, která pořádala konferenci 

s tématem Web 2.0. Právě O’Reilly během své přednášky popsal další vývojovou etapu 

webu důkladněji – jako jeden z jeho rysů zmínil důležitost samotných uživatelů, kteří 

budou vytvářet obsah (Wagner, 2008). Orientace na uživatele je ostatně protknutá i do 

další zásadní charakteristiky Webu 2.0 – personalizace. Tvůrci stránek se snaží o 

trvalejší upoutání návštěvníka za pomoci registrace nebo například prostřednictvím 

cookies. Celý tento proces pak staví základy pro přesně zacílený marketing (Pohl, 

2008). 

 Další z výhod, kterou Web 2.0 přináší, je také větší míra interakce. S příchodem 

nové etapy webu tak můžeme zasahovat do obsahu, komentovat ho či ho kompletně 

vytvářet. Sociální sítě jsou toho nejzářnějším příkladem, své zastoupení si ale našly také 

blogy nebo vzdělávací server, na který mohou přispívat sami čtenáři, – Wikipedie 

(Mašek, 2009).   

 

2. 2.    Charakteristika nových médií 

Jak už bylo uvedeno výše, jednoznačně definovat nová média jde jen obtížně. Je možné 

ale říct, že do jejich množiny spadají média digitální, která stojí na digitálním kódování 

obsahů. Právě tato vlastnost pak ovlivňuje jejich podobu i schopnosti (Macek, 2011: 

14). 
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 J. Macek (2013: 164–165) ve svém textu Poznámky ke studiím nových médií 

uvádí, že numerická kódovatelnost nových médií má více důsledků. Zahrnuje do nich 

nestrannost, modularitu, manipulovatelnost, proměnlivost a automatizovatelnost. 

Významnou roli pak hraje i síťovatelnost nových médií nebo také binární kód, jenž nová 

média využívají. 

 Binární kód je postavený na dvou číslicích označovaných jako 1 a 0. Tento fakt 

má mimo jiné velký vliv na zpracování, přenositelnost, ale i uskladnitelost dat, protože 

„binární kód může být zpracováván, zaznamenáván a přenášen rozmanitými 

způsoby, využívajícími pouhé dva stavy přenosového kanálu nebo záznamového 

nosiče (zapnuto/vypnuto).“ (Macek, 2011: 23) 

 

Pokud budeme chtít zúžit naši množinu ještě více, můžeme postavit nová média do 

opozice k tradičním masovým médiím, tedy takovým, která šíří informace z jednoho 

zdroje k velkému počtu často anonymních a zpravidla pasivních příjemců. Setkáváme 

se tu tak s významným jevem, který se stává charakteristickým pro nová média – 

z anonymního pasivního publika, které si vybírá z přednastaveného programu a 

předpřipravené agendy, se stávají aktivní uživatelé, jimž je ušitý konkrétní obsah přímo 

na míru. Zatímco se dříve publikum pouze posadilo k televizi, novinám nebo rozhlasu 

a přijímalo, dnes vyhledává na internetu i v databázích, komunikuje prostřednictvím 

e-mailu a messengerů nebo natáčí a posílá zajímavý materiál do televizí. Publikum ve 

věku nových médií dostává do rukou moc, která dříve příslušela pouze televizi, 

rozhlasu nebo tisku (Štětka a Šmahel, 2009: 7–8).  

  

V polovině 90. let laická, ale především odborná veřejnost diskutovala o důsledcích, 

které přinese internet pro běžnou společnost. Zpočátku se tyto debaty soustředily 

především okolo myšlenky, že díky internetu lidé získají neomezený přístup 

k informacím. Postupem času ale vyšlo najevo, že se stejnou měrou bude využívat i 

k mezilidské komunikaci a začalo docházet ke vzniku virtuálních komunit (Brake, 

2014: 15). Někteří teoretici pak mluvili o tom, že lidé budou z těchto nových typů vztahů 

v mnohém těžit – dozví se například něco o sobě a ti uživatelé, kteří se v běžném životě 

cítí se svými názory opomíjení či utlačovaní, si na internetu budou moct snáze najít 

podobně smýšlející přátelé (McKenna a Bargh, 1998: 681). Ve prospěch posílení 

komunikace mezi lidmi mluví i Lee Raine a Barry Wellman (2012: 13). Ti tvrdí, že se 

mylně uvádí, že jsou uživatelé příliš koncentrovaní na své smartphony a zapomínají na 
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své okolí – ve skutečnosti se totiž v aplikacích snaží dozvědět něco o ostatních lidech. 

Proto podle autorů v zásadě nelze mluvit o izolaci, ale naopak o posílení diskuze a 

napojení na společnost. 

Kolem přelomu tisíciletí veskrze pozitivní výhled do budoucnosti internetového 

užívání ovšem začal blednout. Spoustu otázek budil například fakt, že surfovat po 

internetu začali čím dál více děti a náctiletí. Jejich rodiče se pak obávali například volně 

dostupné pornografie, ale i přemíry sezení u počítače a možné nadváhy nebo 

agresivního chování zapříčiněného hraním online her a sledováním audiovizuálního 

obsahu plného násilí (Brake, 2014: 16–17).  

S rozvojem internetu se začala objevovat také otázka, jak nové médium změní 

politické prostředí a soutěžení. V polovině devadesátých let vznikla studie, která se 

věnovala prezidentské kampani mezi Billem Clintonem a Bobem Dolem. Autoři v ní 

mluvili o dvou zásadních benefitech, které internet pro politické kampaně přináší – 

polidštění politiků a přímý kontakt s občany. V roce 1996 ovšem internet stále nebyl 

ještě natolik rozšířený, aby tyto tendence mohly mít reálný dopad, a tak v závěru studie 

stojí, že ještě stále nemá schopnost utvářet politické názory a měnit voličské chování 

(Johnson, Braima a Sothirajah, 1999: 99, 113–114).  

Navzdory tomu si nicméně některé politické strany začaly před začátkem 

nového tisíciletí uvědomovat, že se musí přizpůsobit technickému pokroku, a začaly 

tak vznikat webové stránky, na kterých politická uskupení mohla uveřejňovat svůj 

program, vize a informace o stranících (Herkman, 2012: 26). Na vyšší úroveň mohla 

ale politická komunikace a marketing postoupit až se sociálními sítěmi. 

 

2. 3.    Sociální sítě 

Mediální teoretici se prozatím neshodli na ustálené definici, která by stoprocentně 

vystihovala sociální sítě. Podle Boyd a Elisson (2007: 211) je ale můžeme definovat jako 

služby, které uživatelům umožňují: 

 

1. Vytvářet úplně či částečně veřejný profil uvnitř jednotného systému. 

2. Vybudovat a prezentovat ostatním seznam ostatních uživatelů, se kterými sdílí 

spojení. 

3.  Nahlížet do výše zmíněných seznamů, a to svých i ostatních uživatelů ze 

stejného systému. 
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První sociální síť (podle výše uvedené definice) se objevila už v roce 1997 a nesla název 

SixDegrees.com (Boyd a Elisson, 2007: 214), trvalo ale ještě několik let, než se tento 

fenomén online prostředí stal nedílnou součástí mnoha životů. Všeobecný nárůst 

popularity sociálních sítí pak zapříčinilo několik jevů. 

První z nich dále rozvíjí již zmíněný fakt, že sociální sítě dávají běžným lidem 

možnost sdílet obsah, a to nejen svůj vlastní, ale i obsah jednotlivých značek. Z této 

charakteristiky pak profitují také zpravodajská média, která uveřejňují články, zvukové 

záznamy či videa, a pokud jejich publikum dostatečně zaujmou, sdílí ho na svých 

profilech dále. Čtenáři, posluchači a diváci se tak sami stávají šiřiteli zpráv a 

v konečném důsledku i propagátory sdílených médií. Tvůrci sociálních sítí si jsou 

popularity této funkce dobře vědomi, a proto svým uživatelům možnost sdílet co 

nejvíce usnadňují (Haniaková, 2017: 5). 

Tohoto využívají mimo jiné i tvůrci politických kampaní k tzv. virálnímu 

marketingu. V rámci něj si kladou za cíl ukázat určité vrstvě občanů takový obsah, který 

budou chtít šířit dál, a tento obsah (a zároveň reklama na politické uskupení) se pak 

bude samovolně pohybovat po internetu. Tímto se uživatelé internetu, resp. sociálních 

sítí stávají pracovníky, kteří za svou aktivitu ovšem nedostávají zaplaceno. Zároveň toto 

sdílení na vlastních profilech funguje i jako volební doporučení pro přátele (Dohnal, 

2014: 31–31). 

Kromě již zmíněného prostoru, který sociální sítě dávají běžným lidem, je 

dalším benefitem také praktičnost. Uživatelé sociálních sítí se totiž stávají v určitém 

slova smyslu nezávislí na prostoru a čase (Brake, 2014: 53, Divišová, 2017: 8) – 

nemusíme tedy sedět u televize v konkrétní dobu, abychom viděli a slyšeli přenos 

z tiskové konference. Veškerý obsah mohou uživatelé zhlédnout o pár hodin později 

mimo svůj obývací pokoj. Rainie a Wellman (2014: 101–103) v takovém případě mluví 

o tzv. absenční přítomnosti a přítomné absenci. 

 Důležitým prvkem pro rozšíření sociálních sítí se také stala velká dostupnost 

technologií. Mobilní telefony, internet a tablety už dávno nejsou výsadou pro 

nejbohatší část společnosti, ale díky své ceně a uživatelské přístupností se dostávají do 

rukou široké mase lidí (Divišová, 2017: 8).  
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2. 3. 1.    Společenské dopady využívání sociálních sítí 

Jedinečnost sociálních sítí je skrytá už v samotném názvu. Tato nepřehlédnutelná 

součást online prostoru dává svým uživatelům možnost větší socializace. Jak ale uvádí 

již zmiňované Boyd a Ellison (2007: 211), jejich úspěch nespočívá ani tak v možnosti 

seznámit se s velkým počtem neznámých lidí, ale spíše v samotném vyjádření a 

zviditelnění jejich kontaktů například v podobě seznamu přátel. Zároveň dochází 

k proměně samotných vztahů. 

Sociální sítě daly za vznik propojenému individualismu, který je orientovaný na 

volnější, rozdrobenější vazby. Dříve se lidé na vesnicích i ve městech shromažďovali na 

základě rodinných spřízněností, přátelství, geografické blízkosti nebo náboženských 

přesvědčeních. Nyní sdružování probíhá na jiné úrovni. Malé skupiny se mohutně 

rozšiřují a spojují je častokrát velmi úzce vymezené koníčky a názory. Není to ale pouze 

vlivem internetu a sociálních sítí – studie ukazují, že formování malých, úzce svázaných 

skupin bylo na ústupu už po několik generací. Nejrůznější výzkumy a studie ale stále 

pokračují ve zjišťování, zda sociální sítě spíše interpersonální vztahy nenarušují 

(Rainie a Wellman, 2014: 8–9). 

 Sociální sítě také často přináší určitou úlevu nad navazováním nových vztahů. 

Nejsme nuceni ostatní oslovovat vždy jen napřímo, u mnoha lidí tedy odpadá ostych. 

Nové vztahy, stejně jako všechny ostatní, je ale třeba udržovat při životě – to celé je 

ztížené spoustou dalších impulsů a vzruchů, které nová média přináší. Lidé na 

sociálních sítích nemohou pasivně spoléhat na to, že se o ně rodina nebo vesnická 

komunita postará. Sociálním sítím zkrátka dominuje aktivita v mnoha ohledech 

(Rainie a Wellman, 2014: 9). 

 

2. 3. 2.    Sociální sítě a žurnalistika 

V odborných kruzích se staly sociální sítě jedním z mnoha témat výzkumů. Právě jejich 

závěry pak došly k tomu, že se vyskytly v rámci novinářských standardů významné 

rozdíly mezi tradiční žurnalistikou a žurnalistikou na sociálních sítích (Lischka, 2018: 

3–4). Druhá jmenovaná žurnalistika přichází s důrazem na interaktivitu, přímé 

zapojení čtenářů (například v podobě komentářů či vyjádření pozitivního názoru 

v podobě tlačítka „To se mi líbí“) a větším důrazem na lidskost (Craig a Yousuf, 2013: 

96, Lischka, 2018: 4). Tyto aspekty vedou pak k většímu zaměření na samotné uživatele 

a potenciální čtenáře (Andersson a Wadbring, 2015: 128–129). 
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 Změn doznaly i zpravodajské hodnoty editorů obsahu na sociálních sítích. Ti 

více preferují zpravodajství zaměřené na faktory jako emoce, překvapení, úspěch, 

společenská a národní blízkost čtenáři, konflikt, sociální dopad a důležitost. Závěry 

některých studií mluví ve prospěch faktu, že pokud médium uveřejní obsah, který je 

soustředěn primárně na fakta, nezaznamenává pak velké zapojení ze strany uživatelů 

(Weber, 2014: 4–5, 7–8).  

 Podle Lischka (2018: 2–4, 14) sociální sítě přináší zásadní změnu 

v demografickém zacílení zpravodajských médií – zatímco nákupy tradičních tištěných 

médií silně klesají, a to zejména u mladších generací, u sociálních sítí mohou média 

zasáhnout i toto publikum. Díky metrikám a statistikám, které jsou pro správce profilů 

dostupné, je možné měřit počet lidí, kteří klikli na ten který obsah, a na základě toho 

v budoucnu přizpůsobovat publikovaný obsah. 

 

2. 3. 3.    Využití sociálních sítí v žurnalistice jako nástrojů a zdrojů 

S příchodem sociálních sítí si začala řada médií uvědomovat, že je lze vytěžit ve svůj 

prospěch. Mohou tak posilovat povědomí o konkrétním médiu, mohou toto povědomí 

předat cílové skupině, ke které by se běžně nedostala, a v neposlední řadě mohou 

komunikovat se svým publikem (Dostálová, 2017: 14). 

 Přesuňme se v tuto chvíli na pole marketingu. Odborníci z tohoto odvětví v 

rámci posilování povědomí o značce (v našem případě médiu) mluví o tak zvaném 

brandingu. Levine (2003: 4) ho popisuje jako „komplexní proces, který zajišťuje, že se 

představa o značce dostane do myslí zákazníků v tom nejlepším světle a udrží se tam“. 

Do brandingu spadá vytváření identity značky, produktu či služby a prezentování 

kvalit. Tato činnost byla před vznikem nových médií provozována už v offline 

prostředí, později se některé její znaky do online světa překlopily a některé přibyly. 

Mezi stěžejní znaky online změn patří i interaktivita (Lilleker, 2014: „Introducing 

Interactivity“) – správci sociálních sítí berou v úvahu uživatele a snaží se jim ušít 

příspěvky na míru, připravují pro ně nejrůznější hry nebo infografiky. To celé vede 

k většímu emočnímu napojení konzumenta a značky (Dostálová, 2017: 14). Stěžejní pro 

úspěch těchto metod je sběr dat, který, jak se ukázalo například při skandálu 

společnosti Cambridge Analytica, může být i silně problematický (Cadwalladr a 

Graham-Harrison, 2018). Díky němu nicméně firmy mohou lépe pochopit uživatele té 

které sociální sítě, a mohou na ně tak lépe cílit a vytvářet individualizované příspěvky.  
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Zatímco využívání sociálních sítí jako nástrojů může přinášet mediálním domům 

mnoho benefitů, u využívání Facebooku a dalších sítí jako zdrojů už se jedná o poměrně 

problematický faktor. Zejména – pokud je na sociální sítě nahlíženo prizmatem 

uživatelů – ve světle neustálého rozšiřování fake news prostřednictvím 

dezinformačních webů, jež mohou mít následný dopad na mnoho aspektů společnosti. 

Závěry studie z americké Ohio State University došly například k stanovisku, že fake 

news hrály významnou roli v nezvolení Hillary Clinton v amerických prezidentských 

volbách 2017. Podle tohoto výzkumu existuje silná provázanost mezi odlivem 

demokratických voličů (a dřívějších podporovatelů Baracka Obamy) a několika 

nepravdivými zprávami, které byly rozšířeny nejen po sociálních sítích, ale i tradičních 

médiích. Mezi ně patřilo šíření informací o chatrném zdraví Clinton, podpoře Donalda 

Trumpa ze strany papeže a odeslání zbraní islamistickým džihádistům na základě 

rozhodnutí tehdejší ministryně zahraničí Hillary Clinton (Gunther, Beck a Nisbet, 

2018: 2). 

 

Ze sociálních sítí ale čerpají kromě běžných uživatelů také novináři. Organizace 

MyNewsDesk (2017) se zajímala, z jakých zdrojů nejčastěji čerpají žurnalisté pro 

informace. V 75 % případů je stále nejpopulárnější vlastní ověřená síť kontaktů, na 

následující příčce se umístily tiskové zprávy. Sociální sítě, konkrétně Facebook a 

Twitter, považuje za důležitý zdroj 53 % novinářů. Při odpovídání kromě jiného platilo, 

že čím mladší novinář odpovídal, tím svolnější byl k čerpání ze sociálních médií. 

 Zde se také dotýkáme teorie gatekeepingu, která pojímá žurnalistiku a všechny 

její objekty obrazně řečeno jako klíčníky, jež stojí u pomyslných bran a ovlivňují, které 

informace jimi projdou a které ne. První fáze vytváření zpráv probíhá tam, kde jsou 

brány nejslabší – tedy u samotného publika. Tato fáze je v současné době ještě více 

zjednodušená – aby lidé poslali do světa jakoukoli zprávu, stačí o ní napsat na své 

sociální sítě. Podle L. Canter (2013: 473–474) toto vede k současné realitě, ve které už 

často nejsou zpravodajské kauzy nejprve zveřejněny v tradičních mainstreamových 

médiích, ale jsou dávno předtím pověšeny právě na sociální sítě samotnými občany. 

Role novináře je tak zcela obcházena. N. Bruno (2011: „From the CNN Effect to the 

Twitter Effect“) popsala stav, kdy občané dávno reportují o důležitých jevech na svých 

sociálních sítích a novinář se teprve dostavil na místo události, jako Twitter efekt. To 

podle ní může vést k větší diverzifikaci zdrojů (neboli k odklonu od neustálého 
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oslovování zdrojů z řad oficiálních garnitur), zviditelnění občanů nebo může varovat 

před nebezpečím v místech, ve kterých vypukla epidemie. Část mainstreamových médií 

si sílu sociálních sítí uvědomuje natolik, že vyčlenilo několik speciálních novinářů, kteří 

sociální sítě sledují, aby jim neunikly případné novinky, a později se získanými 

informacemi pracují dále (Canter, 2013: 475) – mohou je převzít jako zprávu, rozšířit 

ji nebo mohou informace sloužit jako základ rozsáhlejšího novinářského příspěvku, 

který mohou dále rozpracovat v sérii různých článků a příspěvků. 

 Jednou z otázek zůstává, jak se žurnalistika v budoucnu vypořádá s neustálým 

tokem informací od lidí, kteří mohou být nespolehliví. Novináři ve svém povolání stále 

hrají o co největší přesnost i rychlost – ověřovat tvrzení ze sociálních sítí ubírá na 

rychlosti, ale přidává na přesnosti, čímž ale novináři zároveň popírají jednu ze zásad 

svého povolání. Ve své studii N. Bruno (2011: „Verification and reliability in the age of 

the „1440-minute news cycle“) dochází ke zjištění, že při zemětřesení na Haiti zavedená 

média jako The Guardian nebo CNN v mnoha situacích nejprve informace ze sociálních 

sítí přebírala a uveřejňovala a až poté ověřovala pravdivost. Novinářský model založený 

pouze na zdrojích ze sociálních sítí nemá budoucnost, ale stejně tak není podle autorky 

studie udržitelný ani model založený pouze na zpravodajích. Proto je podle Bruno 

nejvýhodnější obrátit se k propojenější žurnalistice, kde budou online i offline svět 

spolupracovat. 

  

2. 3. 4.    Facebook 

Začátky nejvyužívanější sociální sítě jsou spojeny s elitní vysokou školou Harvard, pro 

jejíž studenty byla nejprve určena. Postupně se dostala i na další univerzity z řady Ivy 

League, nicméně až do září roku 2005 si držela uzavřenou komunitu uživatelů – pro 

registraci bylo totiž nutné disponovat univerzitním e-mailem (Boyd a Ellison, 2007: 

218). 

 Od roku 2006 se mohli připojit všichni lidé starší 13 let, a Facebook tak 

expandoval mezi širokou veřejnost. Do tří let se z něj pak stala sociální síť s nejvyšším 

počtem uživatelů (Bellis, 2019). 

 Podle statistického portálu Statista (2019) se nyní počet uživatelů sociální sítě 

Facebook v poslední čtvrtině roku 2018 rozrostl na 2,32 miliardy lidí, kteří se na svůj 

účet přihlásili minimálně jednou měsíčně. Momentálně je Facebook na základě 

celkového počtu aktivních uživatelů největší sociální sítí. 
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2. 3. 5.    Prezentace politiků na Facebooku 

Popularita sociálních sítí mezi politiky naplno propukla zejména po úspěšné 

předvolební prezidentské kampani B. Obamy v roce 2008, a inspirovala tak mnoho 

politických představitelů. Jedním z důvodů, proč má většina politiků v poslední dekádě 

na Facebooku svůj profil je i fakt, že se jim tak částečně daří vyřadit ze hry média. 

Informace od poslanců, senátorů a podobně tedy nejsou předávány zprostředkovaně 

(Larsson a Kalsnes, 2014: 654). 

Jakýkoli uživatel Facebooku má několikero možností, jak o sobě dát vědět širší 

veřejnosti. Mezi ty základní patří veřejný osobní profil nebo stránka. Stránky nejčastěji 

využívají firmy a veřejné osobnosti, které tak jejich pomocí mohou propagovat 

produkty či služby, budovat svou značku a komunikovat se zákazníky nebo, v případě 

politiků, svými voliči. Kromě toho mohou správci stránek využívat inzerci a dozví se 

více o demografii uživatelů, kteří stránku navštěvují (Facebook, 2018b). 

V případě využití veřejného profilu i stránky má politik (nebo správce) možnost 

přidat profilovou fotografii, na které bývá nejčastěji vyobrazený on sám, a fotografii 

úvodní. Například u premiéra Andreje Babiše nebo místopředsedy vlády Jana 

Hamáčka vidíme na úvodních obrázcích samotné politiky buď zachycené při hovoru 

s ostatními, nebo v doprovodu ostatních významných politiků. Tato část profilu tedy 

politika může dokreslovat jako společenského člověka, který umí komunikovat 

s ostatními.  

 

Obrázek č. 1: Profilová a úvodní fotografie z facebookové stránky Andreje Babiše 

Zdroj: https://www.facebook.com/AndrejBabis/ 
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Obrázek č. 2: Profilová a úvodní fotografie z facebookové stránky Jana 

Hamáčka 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/hamacekjan/ 

 

Podle specialistky sociálních sítí Heliz Mazouri (2018) je jedním z měřítek kvality 

politické kampaně míra zapojení veřejnosti. Zároveň podotýká, že s profilem politika 

se musí zacházet jako s profilem jakékoli jiné značky. Proto je třeba mít při budování 

kampaně na zřeteli cíle, ke kterým je třeba dojít. 

 

Mezi ty krátkodobé řadí: 

• Vytvořit pozitivní obraz o politikovi nebo o tématu, které politik propaguje. 

• Rozvířit debatu okolo politika nebo politikem vyzdvihovaném tématu. 

• Přimět uživatele k akci.  

 

Do dlouhodobých cílů Mazouri pak zařazuje: 

• Přivést významné politiky, aby byli aktivní na sociálních sítích. 

• Objevit možnosti lepšího, více personalizovaného cílení – na základě lokace 

nebo například demografických ukazatelů. 

• Mít na zřeteli, že nejde pouze o nejbližší možné volby, a přizpůsobit tomu svou 

komunikaci. 

 

Na předposlední bod z dlouhodobých cílů navazuje prvek, díky kterému může být 

kampaň na sociálních sítích tak úspěšná – cílení. O jak mocný nástroj jde, lze vidět 

například na prezidentských volbách v USA. Během nich se využívá rozsáhlých 

databází, díky kterým mohou velké týmy prezidentských kandidátů zacílit na konkrétní 

věk, rasu nebo náboženskou preferenci. Brad Parscale, vedoucí digitálních médií 

prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, říká, že díky souboru e-mailových adres 
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Trumpových podporovatelů, se jeho tým mohl dostat zároveň k jejich facebookovým 

profilům. Ty si poté roztřídili mimo jiné na základě pohlaví, etnika a lokality 

(Lindholm, 2017). Naprosto klíčovým se pak staly tak zvané „Podobné okruhy 

uživatelů“, jež „pomáhají reklamami oslovit lidi, kteří jsou stejní (nebo podobní) jako 

lidé v okruzích uživatelů, kteří se už o firmu zajímají“ (Facebook, 2018a). Takto pak 

rozšířili původní databázi na seznam čítající přibližně 100 milionů Američanů 

(Lindholm, 2017). 

 Databáze pak obsahovala osobní informace týkající se konkrétních zájmů, 

osobnostních rysů vyvozených na základě chování v online prostředí a podobně.  

Těchto znalostí tvůrci Trumpovy kampaně využili, když sestavovali jednotlivá sdělení 

– každé skupině potenciálních voličů byly na základě sebraných charakteristik 

představovány jiné informace. Celý tento proces vešel ve známost jako Project Alamo 

(Lindholm, 2017). 

 

2. 3. 6.    Přináší sociální sítě zásadní změnu politického prostředí? 

Jedním ze základních kamenů demokracie je diskuze mezi občany a politiky. Ve věku 

Facebooku je tato činnost výrazně zjednodušená, její skutečné naplnění ale prozatím 

nebylo na základě mnoha studií potvrzeno. Politici jsou sice na sociálních sítích často 

přítomni, nejsou ale aktivní při debatách s ostatními uživateli. V mnoha případech tedy 

přetrvává jednosměrná komunikace, na kterou jsme zvyklí také u médií tradičních 

(Sørensen, 2015: 665). 

 Otázkou změny, kterou by mohly sociální sítě přinášet, se zabývají také dvě 

teorie – ekvalizační a normalizační hypotéza (Schweitzer, 2008). Tyto myšlenky se 

původně zabývaly obecně prostředím na world wide webu, postupně se s nimi ale 

začalo v akademických kruzích pracovat i v souvislosti se sociálními sítěmi (Bartůněk, 

2017: 17). V rámci těchto teorií se politologové přou, zda internet a sociální sítě jako 

Facebook nebo Twitter vyrovnaly možnosti vybudovat úspěšnou politickou kampaň, 

nebo zda se pouze opakují mechanismy známé z komunikace typické pro offline 

kampaně.  

 Ekvalizační hypotéza se k online prostředí staví jako k novátorskému faktoru, 

který mění podmínky politické komunikace. Založit profil a provozovat ho podle 

zastánců hypotézy vyžaduje výrazně nižší náklady než běžná kampaň v tradičních 

médiích. Podobně jako sociální sítě daly hlas běžným občanům, pro které bylo 
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komplikované vystoupit v televizi, tisku nebo rozhlasu, stejně tak obdařily hlasem i 

nové a malé politické strany a hnutí, jež nedisponují velkým rozpočtem. Ekvalizační 

hypotéza tak říká, že vyvážení možností sebepropagace u zavedených i nezavedených 

stran může ovlivnit otevřenost soutěžení, a to se tak může vymanit ze zaběhlých vzorců 

(Bartůněk, 2017: 17). 

 V opozici k ekvalizační teorii stojí teze normalizační. Ta popisuje vstup nových 

médií a potažmo i těch sociálních jako proces, který pouze kopíruje stávající 

mechanismy a v konečném důsledku je dokonce posiluje. Nová média tak v tomto 

vidění politického souboje společnost zrcadlí – neposouvají ji ale k větší demokratizaci 

a inovaci. Zavedené, známé strany jsou podle zastánců normalizační teorie více slyšet i 

v rámci nových médií. Finance totiž hrají roli nejen v offline, ale i online prostředí – 

zaplatit si placené příspěvky a profesionály šikovně spravující politické profily, stojí 

nemalé částky. Nehledě na to, že velká jména, známá ze zavedených stran a tradičních 

médií, vyhledávají sami uživatelé (Bartůněk, 2017, 17–18). 
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3. MEDIÁLNÍ KONVERGENCE 
 

S příchodem internetu a nástupem nových médií došlo k proměně mediální krajiny. 

Jak tradiční, tak nová média nezůstala ve vakuu a navzájem se začala ovlivňovat a 

proměňovat. Přibližně od 80. let tedy můžeme být díky vlivu digitalizace a počítačových 

sítí svědky nástupu konceptu konvergence (Moravec, 2016: 22). 

S pojmem konvergence původně nepřišli mediální teoretici – termín, který 

označuje neustálé sbližování dvou nebo více jevů, pochází z oblasti přírodních věd a až 

časem se začal objevovat v politických vědách, ekonomii nebo mediální teorii. Jak 

uvádí Gordon (2003: 58), lze jen těžko vysledovat, kdo použil pojem konvergence 

v souvislosti s komunikačními technologiemi poprvé, zároveň ale dodává, že do širšího 

povědomí v tomto kontextu dovedl pojem v první polovině 80. let 20. století Ithiel de 

Sola Pool (1983: 27–28).  

 

Velmi obecnou definici mediální konvergence přináší Slovník mediální komunikace, 

který ji popisuje jako „průběžné sbližování médií z hlediska přípravy, distribuce a 

vnímání obsahů. Tento proces je podmíněn rozvojem technologií a jeho výsledkem je 

současný nebo následný výskyt stejných mediovaných sdělení v různých 

technologických formách.“ (Reifová et al., 2004: 111) Toto vysvětlení je ovšem 

nekompletní – množina výsledků mediální konvergence je totiž mnohem širší, než 

Slovník mediální komunikace nabízí.  

Do redefinice pojmu významně zasáhnul profesor Univerzity Jižní Kalifornie 

Henry Jenkins. Ten ve své knize Convergence culture: where old and new media 

collide přichází s konkrétnějším pojetím: „Konvergenci považuji za tok obsahu přes 

několikeré mediální platformy, spolupráci mezi rozmanitými mediálními odvětvími 

a migrační chování mediálního publika, které půjde téměř kamkoli ve snaze najít ten 

druh zábavy a zážitku, který chce.“ (Jenkins, 2006: 2) 

Pátrání po jediné definici je ale prozatím velmi obtížné. Vzhledem k tomu, že se 

snažíme popsat stále neukončený proces, musela by se i samotná definice velmi často 

měnit.  

 

 S překotným vývojem přišla logická otázka, kam budou média směřovat 

v budoucnu – nejen jaká bude jejich forma a obsah, ale i skrze jaká zařízení budou lidé 

média konzumovat. Existovala teorie, která říkala, že se jednoho dne veškerý obsah 
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sjednotí v jednom jediném zařízení, právě ale již citovaný Henry Jenkins tento návrh 

popírá. V první řádě napadá fakt, že tato teorie redukuje celou proměnu, kterou 

prochází média, na čistě technologickou záležitost. Ve svém dalším argumentu se opírá 

o zprávu Cheskin Research z roku 2002, ve které se tvrdí, že v rámci elektronických 

zařízení naopak dochází k divergenci. Valná většina obsahu se tedy sdružuje na 

nejrůznějších technologických platformách, kterých neustále přibývá. Protože se tedy 

jedná pouze o zdání o jediném médiu, nazývá ho Jenkins klamem černé skříňky 

(Jenkins, 2006: 14–16). 

 

3. 1.    Internetizace tradičních masových médií 

Internetizace tradičních masových médií popisuje proces, v rámci kterého internet 

zásadně a viditelně ovlivňuje tradiční masová média, která pod jeho vlivem přebírají 

některé charakteristiky internetu (Fortunati, 2005: 38). Kromě již zmíněného 

novinářského využívání webu jako nástroje a zdroje pro novináře, můžeme zmínit také 

významný dopad digitálního prostoru na novinářský styl. Žurnalistika se čím dál více 

zrychluje – nemusí se čekat na uzávěrku, vyžaduje se co nejrychlejší vydání článku, 

čímž se zvyšuje riziko chybovosti. Vzhledem k faktu, že internetová média mají často 

alespoň část svého obsahu bezplatnou, snaží se média ušlé zisky dorovnat jinde. 

S tímto jevem přichází důraz na to, aby se na články co nejvíce klikalo, a čtenářům 

(resp. divákům a posluchačům) byly zobrazovány reklamy od inzerentů. 

Jedním z jevů, jak internet ovlivnil média jsou i pokusy s robotickou 

žurnalistikou, potažmo s žurnalistikou automatizovanou. Tento pokrok se může jevit 

jako velká úspora času, protože se novináři mohou věnovat komplikovanějším 

článkům, mají více času na práci se zdroji, ověřování nebo práci v terénu. Ani 

automatizovaná žurnalistika ale není všemocná – bývá nutná kontrola výstupů a také 

je třeba vždy myslet na to, že programování se chopili opět lidé, proto může být stejně 

subjektivní, jako jsou samotní novináři (Javůrek, 2018).  

 

3. 2.    Medializace internetu 

Spolu s běžnou populací začala využívat internet také média, která nyní v digitálním 

prostoru uveřejňují svůj zpravodajský a publicistický obsah. Pro média byl internetový 

prostor novou příležitostí, jak zaujmout své publikum, které se čím dál více odklánělo 
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od sledování médií v tištěné podobě. Vstup mediálních domů na pole internetu, jak 

shrnuje Leopoldina Fortunati (2005: 30), proběhl ve třech fázích: 

 

1. Přibližně v polovině 90. let tištěná média zaznamenala nárůst popularity 

internetu a začala na něj překlápět téměř nezměněný obsah, který si publikum 

mohlo přečíst již ve verzi tištěné.  

2. Ve druhé fázi začala média více využívat potenciál, který internet nabízel tím, že 

tištěnou verzi digitální obsah doplňoval. Už nenabízel pouze totožné články. 

3. Během prozatím poslední fáze se média naučila pracovat s internetem a využívá 

jeho výhod. Třetí éry ale zasáhly i nevýhody, které digitální prostor nabízí. Ty se 

týkají především problému se zpeněžením obsahu, což má základ především 

v neochotě uživatelů k placení. Server MediaGuru uvedl výsledky výzkumu 

agentury Boomerang Communication, ze kterého vyplývá, že pouze 8 % Čechů 

je ochotných platit za obsah na webu (MediaGuru, 2019). 

 

3. 3.    Mediální hybridizace 

Hybridizovaným médiím se věnuje odborník na politickou komunikaci A. Chadwick 

(2010: 4) mimo jiné ve své studii The Political Information Cycle in a Hybrid News 

Systém: The British Prime Minister and the „Bullygate“ Affair. Popisuje je jako 

koexistenci tradičních a nových médií, přičemž přiznává tradičním médiím stále jejich 

moc, početné publikum i to, jak jsou pro běžné občany v jejich životech podstatná. 

Zároveň si je vědom modernity nových médií a jejich dalších benefitů. Chadwick tak 

stojí s touto teorií v opozici k teorii absolutní mediální konvergence, která odhaduje, že 

tradiční média v budoucnu zaniknou (Jirků, 2018a: 44). 
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4. SOCIÁLNÍ KONSTRUKCE REALITY 
 

S termínem sociální konstrukce reality přišli ve stejnojmenné knize v roce 1966 

američtí sociologové P. L. Berger a T. Luckmann. Teorie vychází z předpokladu, že 

realita je vytvářená společností a zkoumá, jakými způsoby k tomuto dochází. Lidé 

podle této teorie nejen vytváří svou verzi světa, ale zároveň ihned zapomínají, že to 

právě oni jsou jeho tvůrci (Reifová a kol., 2004: 278).  

 Berger s Luckmannem (1999: 9) definují realitu jako „vlastnost náležející 

jevům, kterým přisuzujeme existenci nezávislou na naší vlastní vůli (tyto jevy 

nepřestanou existovat, i kdybychom si to sebevíc přáli)“. Zároveň podotýkají, že pojem 

realita (společně s termínem „vědění“, ke kterému se dostaneme později) je pojmem 

relativním. To, co je realita pro občana České republiky a zástupce střední třídy se 

zřejmě nebude shodovat s realitou běžného člověka žijícího v oblasti rovníkové Afriky. 

Zatímco Čech se bude věnovat otázkám svého zaměstnání či rodiny, pravděpodobně se 

nebude často zabývat problematikou nedostatku potravy či strachu z nákazy některého 

z virových onemocnění. Říkáme proto, že je realita silně vázána na kontext, a musíme 

brát v úvahu sociální, demografické nebo geografické okolnosti.  

 V životě se setkáváme s bezpočtem realit, světů, mezi nimiž různě přecházíme. 

Mezi těmito světy se jako klíčová vyskytuje realita každodenního života, jež se zároveň 

stává zásadní pro sociologii vědění. Každodenní život je realita člověka, která pro něj 

vytváří soudržný svět a která má původ (a je zároveň udržována) v myšlenkách a 

aktivitách toho kterého člověka. Navzdory tomu, že tato realita není všeobjímající a 

nezahrnuje (ani nemůže) veškeré skutečnosti, které jsou pro chod světa podstatné, 

sociologové na takovou realitu pohlíží jako na danou a vychází z ní při její analýze 

(Berger a Luckmann, 1999: 27–29). 

 V knize Sociální konstrukce reality autoři označují realitu každodenního života 

jako realitu par excellence. Je pro každého člověka tou nejvýše postavenou realitou, 

která má na život nejviditelnější dopad a těší se největší pozornosti toho kterého 

člověka – jen s velkými obtížemi by ji šlo byť jen ignorovat. Zároveň nám tento typ 

reality připadá naprosto přirozený, samozřejmý a nastavuje základ vnímání světa. 

Přirozenost každodenního života je z části dána také tím, že je odvislá od současné 

přítomnosti a přítomného okamžiku (autoři konkrétně formulují tuto skutečnost, že je 

„realita každodenního života organizována podél osy tady … a teď“ (Berger a 

Luckmann, 1999: 28). Do sféry každodenního života pak mohou spadat i jevy, které se 
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nesoustředí přímo na bodech „tady“ a „teď“, nicméně čím více se tyto jevy vzdalují 

počátku, tím více oslabuje jejich naléhavost a naše pozornost. Zařadit sem můžeme 

například obecná, abstraktní témata, která nejsou dostupná přímé zkušenosti. Zároveň 

platí, že do reality každodenního života nelze zahrnovat vše, co se v našem životě 

přirozeně vyskytne. 

 Uvedli jsme, že realita každodenního života má nadřazené postavení v rámci 

všech realit, kterými procházíme. Velkou roli v této nadřazenosti pak hraje jazyk. 

Běžnou mluvou objektivizujeme sféru okolo sebe a vždy se přitom dopouštíme určitého 

zkreslení – pokud totiž popisujeme neběžné situace, používáme jazyk své každodenní 

reality a snažíme se pro náš běžný svět neobvyklé situace stáhnout zpět do bezpečně 

známé každodenní reality (Berger a Luckmann, 1999: 27). Podobný jev bychom mohli 

vztáhnout i na referování o neobvyklých skutečnostech v médiích, mezi něž můžeme 

zařadit například válečné konflikty, které jsou pro běžného člověka mimo sféru 

běžného života a jen stěží si může hrůzy tohoto jevu sám vymyslet. 

 Sociální konstrukce reality je pak úzce navázána na tzv. sociologii vědění. Pojem 

vědění souvisí s již definovanou realitou – můžeme ho popsat jako jistotu, že jevy, které 

existují nezávisle na naší vůli, jsou „skutečné a jsou nositeli určitých znalostí“ (Berger 

a Luckmann, 1999: 9). Podobně jako jsme si zmiňovali u pojmu realita její relativnost, 

také vědění není všeplatné. A právě z této skutečnosti vychází pak potřeba sociologie 

vědění, která zkoumá různorodost vědění v těch kterých společenských kontextech a 

„procesy, v jejichž průběhu začne být jakýkoli soubor „vědění“ sociálně chápán jako 

„realita“ (Berger a Luckmann, 1999: 11).“ 

 Stěžejní pro sociologii vědění je fakt, že samotné vědění je předáváno 

v sociálních situacích. Pro samotné studium sociologie vědění je potom výchozím 

bodem zkoumání způsobu, jakým společnost vytváří realitu (Berger a Luckmann, 1999: 

22). 

 

V procesu vytváření reality hrají média zásadní roli. Berger a Luckmann (1999) je 

zmiňují ve své Sociální konstrukci reality pouze okrajově, nicméně uvádí, že při studiu 

sociologie vědění bychom měli zohledňovat veškeré aspekty, které považujeme ve 

společnosti za znalost. Stejně tak D. McQuail (2009: 17) tvrdí, že masová média hrají 

zásadní roli při vytváření individuální i společenské identity – na základě mediálních 

obsahů přizpůsobujeme například to, jak se oblékáme, jak trávíme volný čas nebo do 

jakých restaurací chodíme.  
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 V rámci mediální komunikace neustále dochází k předávání informací z míst a 

událostí, na které by se běžní občané nedostali. Můžeme tedy říci, že média mají 

schopnost zpřítomňovat nepřítomné. Samozřejmě touto dovedností nedisponují pouze 

média, podobné činnosti se dopouštíme i v prostém vyprávění o svých zážitcích 

známým a přátelům. Zásadní roli ale ve většině případů hraje opět jazyk. Právě na 

základě jeho bohatosti mají mluvčí velmi mnoho možností, jak sestavit konkrétní 

sdělení, a tím ovlivňují a vytváří reprezentovanou (zpřítomněnou) realitu (Reifová a 

kol., 2004: 212). Díky těmto prostředkům vznikají nejrůznější, od sebe odlišné 

reality, které se ovšem mohou stále vztahovat k jedné jediné události.  

Rozdíly ale nemusí být způsobeny drobnými nuancemi, které člověku poskytuje 

jazyk jako takový, může také docházet k záměrnému či nezáměrnému vytváření a šíření 

dezinformací. V samotném důsledku pak jsou shromážděny informace, které vytvoří 

zcela nový náhled na známou událost. Právě prezidentské volby v roce 2018, zejména 

pak vypolarizované období před druhým kolem, byly bohaté na dezinformační 

kampaně. V řetězových e-mailech, které byly rozesílány, jejich autoři (a ve svém 

důsledku pak také ti uživatelé, kteří zprávy šířili dál) odkazovali na prezidentskou 

debatu mezi J. Drahošem a M. Zemanem, a kritizovali prvně jmenovaného za zbabělost 

a domnělou potřebu získat dopředu debatní otázky (Jirků, 2018b: 70). Nejen obsahem, 

ale i silně bulvarizovanou formou e-mailů se pak podíleli na vzniku nové reality – 

pseudoreality.  

O jiných realitách či obrazech hovoří také D. Boorstin, který tvrdí, že tyto 

reprodukované reality bývají pro publikum častokrát zajímavější než samotná realita, 

kterou dobře známe. Autor termínu „pseudoudálost“ tento obraz dále popisuje jako 

„hráz nereality, která stojí mezi námi a skutečnými fakty“ (Boorstin, 1992: 

„Extravagant Expectations“). Hlavní roli v sociální konstrukci reality hraje pro 

teoretiky především jazyk, Boorstin se na něj ovšem nezaměřuje jako na hlavní 

prostředek, kterým lidé sami sebe oklamávají. Naopak zásadní se mu zdál vzestup 

fotografie ale také fakt, že lidé často o skutečnou realitu nestojí, ale chtějí být 

oklamáváni (Boorstin, 1992: „From News Gathering to News Making: A Flood of 

Pseudo-Events“).  

 Prezidentské volby tentokrát v americkém prostředí zkoumala studie 

z University of Wisconsin-Madison. Ta mluví o riziku, že v budoucnu bude americká 

politika čím dál více formována pseudorealitou. Pro podporu svých argumentů si 

vybrali dvě dezinformace – jednu o Baracku Obamovi a druhou o Sarah Palin. Druhá 
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jmenovaná mylná informace má pak svůj původ v komediálním pořadu Saturday Night 

Live a byla zmíněna v rámci parodování americké političky. Navzdory tomu, že se 

jednalo o žert, této dezinformaci řada Američanů uvěřila (Devitt, 2012). 

 Podobnou situaci jsme ostatně mohli zaznamenat i v českém prostředí. Jindřich 

Šídlo ve svém pořadu Šťastné pondělí z recese vyzval před prvním kolem 

prezidentských voleb voliče Miloše Zemana, aby zůstali doma, protože stávající 

prezident postupuje do druhého kola automaticky. Tato zpráva si následně začala žít 

svým životem a Českou republikou začaly kolovat letáky se stejnou informací. Z obav, 

že zejména starší lidé dezinformaci uvěří, podala členka Strany práv občanů Ludmila 

Večerková trestní oznámení (Procházková, 2018). 

 

4. 1.    Rozpracování teorie sociální konstrukce reality 

Adoni a Mane (1984: 325–326) ve své studii Media and the Social Construction of 

Reality navazují na Sociální konstrukci reality a shrnují, že hlavní roli hrají tři druhy 

realit. První z nich je realita objektivní, kterou lidé vnímají jako tu část světa, jež 

nevyžaduje dalšího ověřování a je postavená na faktech. Ačkoli je možné mít o tomto 

světě pochybnosti, lidé zpravidla tyto pochybnosti musí potlačit, aby byli schopni 

běžného způsobu života. 

 Druhá realita je symbolická realita. Tato se skládá ze symbolického vyjádření 

reality objektivní – typickým zástupcem zpodobnění této části reality jsou pak různé 

druhy umění, literatura, hudba či například výtvarné umění, nebo mediální obsah.  

 A konečně třetí realitou je realita subjektivní neboli realita konkrétního jedince, 

jež staví na předcházejících dvou – objektivní a symbolické. Vztah, který mezi těmito 

třemi prvky vzniká, ale není pouze jednosměrný. Protože subjektivní realita je 

základem činnosti ve společnosti, ovlivňuje, a dokonce zajišťuje objektivní a 

symbolickou realitu.  

 Mezi jednotlivými realitami se v mediálním kontextu objevují specifické jevy. 

V polovině 20. století se vědci zabývali mimo jiné otázkou, jaké vztahy jsou mezi 

symbolickou a objektivní realitou, – jak například odráží obsah časopisů postoje 

Američanů k manželství nebo menšinám. Výzkumy na toto téma se ukázaly být jako 

nosné, a proto se rozšířily například k analýzám diskurzu, ale úzce se dotýkají 

například i teorie gatekeepingu (Adoni a Mane, 1984: 328–330).  
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 Jednou z dalších vědeckých otázek na poli mediální teorie je, jak vypadá vztah 

mezi symbolickou a subjektivní realitou – neboli jak média ovlivňují vnímání reality. 

Zde můžeme navázat na diskuze o otázce, zda například televizní vysílání dokáže 

ovlivnit životní postoje svých diváků. Jak zjistil G. Gerbner a jeho kolegové (1980: 705–

706), na konci 60. let, mohli američtí diváci vidět v televizním v průměru 80 % násilí, 

a kladl si otázku, zda tento fakt posílí strach z násilí i v reálném životě televizních 

konzumentů. Podobné otázky vyvstávaly i v souvislosti s mírou, jakou mohou být lidé 

ovlivněni v rámci svých politických rozhodnutí. I těmto tématům se věnoval výzkum 

na poli teorie agenda-setting, která se zabývá otázkou, do jaké míry mohou média 

určovat významnost témat ve společnosti (McCombs, 2009).  
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5. AGENDA-SETTING 
 

Zpravodajství a publicistika mají na společnost účinky v krátkodobém i dlouhodobém 

časovém horizontu. K dlouhodobým účinkům se řadí i teorie agenda-setting, která říká, 

že média jsou schopná ve společnosti nastolovat určitá témata. Základem pro tento 

koncept je myšlenka Bernarda C. Cohena (1963: 13), který tvrdil, že média mají na 

společnost spíše kognitivní než přímo přesvědčovací účinky. Pokud se tedy podle této 

teorie začne v médiích častěji objevovat například problematika důchodů a jejich 

zvyšování, společnost nad tímto začne přemýšlet jako nad zásadním tématem. 

Neznamená to ovšem, že by všichni občané automaticky přijali myšlenku, že je třeba 

důchody zvyšovat. 

 Agenda-setting má v tomto ohledu významné dopady nejen na ovlivnění témat, 

o kterých politici mluví, ale také na ovlivnění samotných činů politických představitelů. 

Kupříkladu vládní priority jsou často odvislé od potřeb lidu a od témat, která občané 

vnímají jako podstatná. Podobný princip platí i v případě voleb – publikum je médii 

vzděláváno, a díky tomu pak může při volbách zhodnotit, zda jimi zvolení političtí 

reprezentanti splnili své závazky (Feezell, 2017: 483-484). Příchod nových médií pak 

nastoluje otázku, zda a jak se promění tyto mechanismy. 

 Podstatnou charakteristikou teorie agenda-setting je její dlouhodobost, ke které 

se vztahuje i kumulativnost a opakování. Tyto rysy posiluje ještě fakt, že média často 

seskupují a propojují témata do jednotlivých celků a kontextů. Zásadním 

předpokladem v rámci výzkumů na poli agenda-setting je i konstruktivismus. V rámci 

něj k médiím řada teoretiků přistupuje jako k prvku, který pouze neodráží realitu, ale 

tuto realitu především vytváří (Trampota, 2006: 113).  

 

Za teorií nastolování agendy stojí mediologové Maxwell McCombs a Donald L. Shaw. 

Oba se věnovali výuce žurnalistiky na University of North Carolina a společně také 

v roce 1972 uveřejnili průlomovou Chapel Hill Study. Základy studie byly postaveny na 

událostech z téže doby – v roce 1968 v USA probíhaly volby a občané v nich měli 

možnost rozhodnout o vítězi mezi zástupcem demokratů Hubertem Horatiem 

Humphreym a republikánem Richardem Nixonem, pozdějším vítězem (McCombs, 

2009: 29–30, Tichý, 2016).  

 Na samém počátku stála ústřední hypotéza, zda masová média nastolují 

tematickou agendu politické kampaně tím, že ovlivní, jak voliči vnímají významnost 
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témat. Svůj výzkum pak provedli na vzorku náhodně vybraných nerozhodnutých 

voličů, kteří měli stanovit pět klíčových témat dne. Zároveň autoři výzkumu zjistili 

devět hlavních zpravodajských zdrojů oněch voličů a provedli jejich obsahovou 

analýzu. V závěru bylo zjištěno, že důležitost témat dle jednotlivých participantů studie 

téměř dokonale korespondovala s frekvencí a pořadím umístění oněch témat ve 

zpravodajských médií. McCombs a Shaw tak byli schopni potvrdit, že média skutečně 

byla schopna ovlivnit to, o čem voliči přemýšleli (McCombs, 2009: 30–33).  

 Postupem času se výzkumy agenda-setting posunuly dále a obohatily teorii o 

další koncepty, mezi něž patří rámcování a priming. Robert M. Entman (1993: 52) 

vysvětluje prvně jmenovaný koncept jako „vybírání určitých aspektů vnímané reality 

a jejich zvýznamňování v konkrétním textu, přičemž je takto konáno ve snaze ukázat 

určitou definici problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení a/nebo doporučení 

řešení situace“. M. McCombs (2009: 134) ho popisuje o něco jednodušeji jako 

„dominantní perspektivu pohledu na objekt“ a „všudypřítomný popis a charakterizaci 

objektu“. Při rámcování se podle autorů dopouštíme několika zkreslujících faktorů – 

„vybíráme, zdůrazňujeme, zamlčujeme a komentujeme“ (ibid.,: 133). 

Jako příklad pro ilustraci rámcování si můžeme vzít událost z prvního dne 

prvního kola prezidentských voleb, kdy se přímo ve volební místnosti vrhla 

k prezidentu Zemanovi polonahá aktivistka a křičela při tom heslo, jenž odkazovalo na 

Zemanův vztah k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi (Kopecký, 2018). Dva 

různé webové portály informovaly o dívce jinak. Portál iRozhlas.cz zveřejnil rozhovor, 

kde se Ukrajinky novinář ptal mimo jiné na podmínky, za kterých byla držena na policii 

i na její politické názory na Zemana (Golis, 2018a). Server Tn.cz (2018) oproti tomu 

uveřejnil článek s titulkem „Žena, která útočila na Zemana, promluvila: Češi jsou jako 

zombie!“, který se také týkal Angeliny Diashové a vybíral citace dívky, kde například 

prohlašuje, že jí nezáleží na vysokém věku Zemana, a prohlášení policie, ve kterém 

rozporují většinu informací, které Diashová médiím řekla. 

Rámcování spolu s jeho odnoží primingem hraje významnou roli pro politiky – 

speciálně právě v rámci primingu se zaměřujeme na zdůrazňování určitých aspektů, 

díky čemuž mohou političtí představitelé proměnit vnímání veřejnosti, a tím mohou 

částečně soupeřit s rámci, které vytváří novináři (Entman, 1993: 55). I v tomto hrají 

významnou roli sociální sítě, na kterých politici mohou říct pouze své stanovisko a 

zvýraznit nebo potlačit, co sami uznají za vhodné. 
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5. 1.    Agenda-setting ve věku sociálních sítí 

V časech výzkumů M. McCombse a D. Shawa se publikum dostávalo do kontaktu pouze 

s médii tradičními. Moderní čtenář, posluchač či divák je ale v současnosti ovlivněný i 

novými médii společně s jejich charakteristikami, které byly shrnuty v předcházejících 

kapitolách. Studie, jež analyzují téma nastolování agendy ve věku sociálních sítí, 

dochází ke zjištění, že schopnost nastolovat agendu již není výsadou pouze tradičních 

médií – stejnou schopnost mají i média nová. Boynton s Richardsonem (2015: 1930) 

ve své studii Agenda setting in the twenty-first century docházejí dokonce k závěru, že 

v jimi zkoumaných případech televize, jakožto zástupce tradičních médií, o tuto 

schopnost zcela přišla. 

 Sociální sítě promluvily nejen do teorie agenda-setting jakožto celku, ale také do 

jeho politické části. Zatímco dříve se publikum, které se rozhodlo přijímat obsah 

z tradičních médií, mohlo jen stěží vyhnout politickým tématům, dnes je tomu jinak. 

V první kapitole týkající se tradičních médií, bylo uvedeno, že v českých médiích 

znamenala 90. léta silný příklon k zábavě, a právě na tento vývoj navázala i nová média 

a přinesla i větší selektivitu z řad publika. Když se konzument chtěl dříve dozvědět 

novinky ze světa ekonomie, pravděpodobně si koupil noviny, které mu kromě 

ekonomie nabídly i politické informace. V 21. století je naopak velmi snadné uspořádat 

si obsah svých sociálních sítí na základě vlastních preferencí. Doplňující témata tak 

uživatelé na svých telefonech, tabletech a počítačích vídají v menší míře než dříve. Na 

základě tohoto jevu si můžeme klást otázku, zda ve společnosti může přetrvávat obecné 

povědomí o politických událostech mezi lidmi, kteří si tyto informace vyhledávat 

nezamýšlejí. Jinými slovy se můžeme ptát, jak vypadá přebírání politické agendy, 

pokud jsme jejímu nastolování vystaveni v daleko menší míře (Feezell, 2017: 483).
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6. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

Druhá část této práce bude věnována analýze mediálního obrazu podávaného 

zástupcem tradičních a zástupcem nových médií. Pro tento účel byla zvolena metoda 

kvantitativní obsahové analýzy, jež dokáže zjistit, která témata jsou v jednotlivých 

médiích nejdominantnější a v jakém rozsahu se jim věnují. Díky tomuto typu analýzy 

je možné porovnávat mezi sebou jednotlivá média, zjišťovat odlišnosti nebo do určité 

míry predikovat následný tematický vývoj. Obsahová analýza může být cenná nejen pro 

mediální teoretiky, ale také pro samotná média – ty mohou jejím prostřednictvím 

zjistit, zda naplňují požadavky tematické různorodosti a vyváženosti. K největšímu 

rozvoji v rámci zkoumání mediální agendy došlo po již zmíněných výzkumech agenda-

setting, tedy Chapel Hill Study od M. McCombse a D. Shawa (Trampota a 

Vojtěchovská, 2010: 100–101).  

 Kvantitativní obsahová analýza s sebou přináší řadu výhod – například 

kvantifikovatelnost, ale i relativní nezávislost výsledků na výzkumníkovi, spolehlivost 

měření nebo zobecnitelnost vůči základnímu souboru (Hendl, 2005: 46–49). Tento typ 

analýzy je zároveň vhodný pro zkoumání velkého objemu dat, se kterým operuje i tato 

diplomová práce (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 103).   

 V rámci výzkumu tematické agendy se můžeme zaměřovat na jediné téma a 

spolu s ním studovat kritéria jako prostor, který je mu v médiích poskytován, nebo jak 

se v čase vyvíjí. V případě této diplomové práce se ovšem budeme soustředit na 

postihnutí celé tematické skladby, která zahrnuje více motivů. Tyto údaje pak můžeme 

kvantifikovat a porovnávat mezi sebou (Trampota a Vojtěchovská, 2010: 102). 

 Kromě témat jsou v rámci jednotlivých příspěvků na sociálních sítích sledovány 

také odkazy na zdroje. Díky tomu můžeme vypozorovat, zda dochází k přebírání 

agendy mezi novými a tradičními typy médií, a pokud ano, jakým směrem k tomuto 

přenosu dochází – tedy zda ovlivňují tradiční média internet a sociální sítě, nebo zda 

je tomu naopak. Zároveň nám v otázce přebírání agendy mohou pomoct samotná 

témata – pokud bude docházet k překryvu témat a tento překryv bude vykazovat 

časovou posloupnost (tedy například na Facebooku byla uveřejněna informace o cestě 

do zahraničí a druhý den byla tato informace v Událostech), lze také říci, že dochází 

k přebírání agendy. 



36 
 

6. 1.    Výzkumné otázky 

Pro účely kvantitativní obsahové analýzy byly stanoveny tři výzkumné otázky.  

 

VO1: Jaký je mediální obraz kandidátů prvního kola prezidentských voleb 2018 

podávaný zástupcem tradičních médií? 

VO2: Jaký je mediální obraz kandidátů prvního kola prezidentských voleb 2018 

podávaný zástupcem nových médií? 

V03: Jaké jsou rozdíly mezi mediálním obrazem kandidátů prvního kola 

prezidentských voleb 2018 podávaným zástupcem tradičních médií a zástupcem 

nových médií? 

 

6. 2.    Výběrový soubor 

Analýza byla prováděna na příkladu českých prezidentských voleb, které probíhaly 

v roce 2018. O post hlavy státu se v abecedním pořadí ucházeli tito kandidáti (MVČR, 

2017): 

 

1. Jiří Drahoš 

2. Pavel Fischer 

3. Petr Hannig 

4. Marek Hilšer 

5. Michal Horáček 

6. Jiří Hynek 

7. Vratislav Kulhánek 

8. Mirek Topolánek 

9. Miloš Zeman 

 

Do výběrového souboru byli zahrnuti zástupci tradičních i nových médií. Myšlenka, na 

které je postavená analýza, vychází z rozdílů, které panují mezi těmito druhy médií. O 

post hlavy státu se ucházelo celkem 9 kandidátů a média jim musela dát vyvážený 

prostor. V případě tradičních médií šlo kvůli omezené stopáži či počtu znaků o úkol 

komplikovaný. Pokud budeme brát v úvahu média veřejnoprávní, musíme ještě 

výrazněji myslet také na vyváženost – pokud bychom tedy zpracovávali téma věnující 

se prezidentským volbám, museli bychom dát všem uchazečům stejný prostor, tedy 
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například stejnou délku promluv či stejný počet zmínek. Pokud si vezmeme například 

2minutový zpravodajský televizní příspěvek a pouze tento čas vydělíme počtem 

kandidátů, dostaneme se k necelým 13,5 sekundám. Po odečtení času, během kterého 

vystupuje redaktor, nám na každého uchazeče o post hlavy státu zbývá pouze pár 

vteřin. Je otázkou, jak lze nastolit složitá témata a nechat kandidáty, aby se v takto 

zkrácené časové dotaci stihli vyjádřit. Sociální sítě, jakožto zástupce nových médií, ale 

omezeným rozsahem ani svázaností kodexem netrpí. Ve věku konvergence je ovšem 

stále otázkou, zda se rozdíly mezi tradičními a novými médii nesetřely natolik, že 

budou v některých ohledech vykazovat stejné znaky. 

 

V rámci nových médií byl vybrán Facebook jakožto nejrozšířenější sociální síť (Lorenc. 

2017). V průběhu zkoumaného období pak byly do analýzy zahrnuty oficiální stránky 

jednotlivých prezidentských kandidátů, které jsou opatřeny modrým štítkem značící 

ověření (Facebook, nedatováno). 

V případě tradičních médií došlo k výběru České televize, která má jakožto 

veřejnoprávní médium specifické postavení v rámci mediální krajiny. Kromě svého 

kodexu je svázána i speciálním zákonem, což je jev, který v rámci médií soukromých 

médií nenajdeme, a dává tímto České televizi určité charakteristické rysy. 

 Zástupce veřejnoprávních médií byl vybrán jako protipól Facebooku. Pro 

mediální teorii je důležité zjistit, zda mediální konvergence došla natolik daleko, že 

dochází k ovlivňování takto odlišných typů médií, nebo zda si různé typy médií 

zachovala svá specifika. 

 

6. 2. 1.    Způsob sběru dat – Události 

Hlavní zpravodajská relace Události byla zkoumána během prvních dvanácti dnů roku 

2018. Tento téměř hodinový pořad je rozdělen na několik celků (ve sledovaném období 

se tento počet pohyboval mezi 25–30 příspěvky), které jsou přímo vymezeny pod celým 

dílem. Právě toto ohraničení bylo pak převzato do diplomové práce – každá část, 

určená Českou televizí jako jeden příspěvek, byla považována i v této práci za jednu 

jednotku. 

Rozhodnutí, které z těchto jednotek budou podrobeny zkoumání, bylo 

stanoveno na základě klíčových slov. Do těch patřila jmena všech devíti kandidátů, 

jejich přímé promluvy, ale také označení „prezident“ (a slova odvozená), popřípadě 
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synonymum „hlava státu“. Pokud při analýze došlo k nalezení obecného pojmenování 

„prezident“ či „hlava státu“, dále se podle kontextu zvažovalo, zda se jedná buď o 

stávajícího českého prezidenta, nebo o potenciálního budoucího (automaticky tedy 

byly vyřazovány příspěvky o některé ze zahraničních hlav státu). Také pokud bylo 

uvedeno plné označení „prezident Miloš Zeman“, bylo s tímto počítáno jako s jedním 

výskytem. 

Pokud příspěvek prošel těmito kritérii, byl přepsán transkript příspěvku. Česká 

televize nabízí přepisy Událostí a s těmi také pracovala tato analýza. Pro úplnost a pro 

stanovení autora promluvy pak byly citace osobností, kromě promluv redaktorů, 

uváděny v uvozovkách a se jmény.  

 

6. 2. 2.    Způsob sběru dat – Facebook 

Také na Facebooku platilo stejné zkoumané období jako v případě Událostí, tedy 

prvních dvanáct dní roku 2018. Všichni kandidáti měli ve zkoumaném období aktivní 

facebookové stránky, z těch pak byla i sebraná data. Ze všech zveřejněných příspěvků 

byly analyzovány primárně jejich textové části přímo na profilu. V drtivé většině 

případů byly přikládány ještě odkazy, videa, fotografie a podobně. V přílohách je poté 

uvedeno, co za typ dodatku pod příspěvkem byl přiložen. Pokud byla textová část 

tematicky nejednoznačná, přihlíželo se k tématu připojeného příspěvku – jako příklad 

můžeme vzít příspěvek Petra Hanniga, který ve své textové části obsahoval pouze 

hashtag #budmehrdi a k němu přiložil obrázek s doplňujícím vyjádřením. Veškeré 

debaty a rozhovory, které byly přikládány k příspěvkům, ale přepisovány nebyly – 

pokud textová část chyběla úplně, byl příspěvek vyřazen. 

 

V obou případech, jak u Událostí, tak u Facebooku, byly zohledňována dominantní 

témata příspěvku. Příspěvek měl samozřejmě málokdy jedno jediné téma, byl ale 

kladen důraz na vysledování nejzastoupenějšího tématu. V nejednoznačných 

případech docházelo k uvádění témat dvou. 

 

Zároveň bylo analyzováno, z jakého mediálního zdroje kandidáti čerpali. Zásadní bylo 

uvedení přímého názvu média či odkazu v samotném textu, popřípadě zobrazení 

náhledu pod textem příspěvku nebo, v případě uveřejnění videa, uvedení loga televize 

v rohu obrazovky. Pokud byly zveřejňovány odnože různých webů, jako je například 
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ona.idnes.cz nebo volby.idnes.cz, docházelo ke sloučení pod hlavičku domovského 

serveru idnes.cz.  

 K analýze byly připuštěny ty příspěvky, které jako zdroj uváděly média. 

Abychom mohli určit, zda dochází k přebírání agendy jednoho média jiným médiem, 

byly odkazy například na Asociaci soukromého zemědělství ČR nepodstatné. 

 

6. 3.    Tematické rozdělení 

Každý příspěvek byl rozdělný do následujících kategorií: 

1. Domácí a zahraniční politika 

2. Institut prezidenta 

3. Kampaň 

4. Minulost 

5. Obecné informace 

6. Osobnostní 

7. Parlament 

8. Partnerka a rodina 

9. Podpora 

10. Průzkumy 

11. Předvolební debaty a rozhovory 

12. Vymezování se 

13. Ostatní 

 

6. 3. 1.    Domácí a zahraniční politika 

Tato tematická rovina zahrnovala názory kandidáta na vnitřní či vnější politiku České 

republiky. Kategorie domácí a zahraniční politika se v mnoha případech dotýkala 

bezpečnosti země, ale i otázky Evropské unie nebo migrační krize. Důvod, proč nebyla 

stanovena kategorie vycházející z programu kandidátů, je fakt, že byly programy často 

spíše názorové a hodnotové, a neuváděly konkrétní kroky, jež by uchazeči o post hlavy 

státu učinili. Často navíc byly vymezeny spíše vágně a bylo by obtížné odlišit, zda 

v příspěvcích kandidáti odkazují na svůj program či zda se jedná o názory 

k záležitostem, jež prezident v parlamentární demokracii ovlivnit nemůže. Ve výše 

zmíněném výčtu je zmíněná i kategorie „Osobnostní“, která se věnuje životním 

hodnotám, jež se v programech také vyskytují.  
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 Pokud například nahlédneme do programu Marka Hilšera, můžeme se v části 

„Bezpečná Česká republika“ dočíst, že bychom si měli více uvědomovat bezpečnost naší 

země i že by se měla posílit důvěra mezi policejními složkami a občany (Hilšer, 

nedatováno). Spíše než o program, který stanoví, jak by tohoto kandidát dosáhnul, se 

jedná více o vyjádření názoru či osobnostní hodnoty. 

Podobně v textu na stránkách Jiřího Hynka, který dokonce ani nenese název 

program, ale vykazuje některé jeho známky, můžeme najít vyjádření: „Politik musí mít 

energii, elán a osobní odhodlání. Při veškeré skromnosti říkám, že všechna tato 

kritéria splňuji. Navíc mám srdce a k tomu rozum.“ (Hynek, nedatováno) 

Jak je vidět, obě ukázky zahrnují spíše názorová a hodnotová stanoviska – jedno 

z možných vysvětlení je zkrátka ten fakt, že kandidáti si jsou sami vědomi toho, že 

pravomoci prezidenta České republiky nejsou tak rozsáhlé jako pravomoci členů vlády, 

a proto nezakomponovali návrhy postupů při řešení konkrétních problémů. Na základě 

toho nedošlo ke spojení náhledů na domácí politiku a lidských hodnot, které se 

obyčejně potkávají právě v programech. 

  

6. 3. 2.    Institut prezidenta 

Do této kategorie spadaly veškeré pravomoci, povinnosti prezidenta, stejně jako 

konkrétní činnosti spojené s výkonem funkce prezidenta nebo ústavní zvyklosti vázající 

se k hlavě státu. Otázka ústavních zvyklostí byla ve zkoumaném období v médiích často 

skloňována. Právě na přelomu let 2017 a 2018 totiž docházelo k formování vlády, jejímž 

sestavením byl rukou prezidenta Miloše Zemana pověřen předseda hnutí ANO Andrej 

Babiš. Ačkoli se většina poslanců vyslovovala již před hlasováním o důvěře proti vládě, 

Miloš Zeman prohlašoval, že dá Andreji Babišovi dostatek času a poté ho pověří i 

podruhé pokusem sestavit vládu znovu. V médiích se zejména řešila otázka nejasnosti 

ústavy ve věci délky období, jak dlouho může vládnout vláda bez důvěry. 

 Stejně tak do této kategorie byly zahrnuty aktivity typické pro prezidenta – tedy 

například novoroční oběd s první dámou, předsedou vlády a jeho partnerkou, hradní 

oslavy k příležitosti 100. výročí Československé republiky a podobně.  

 

6. 3. 3.    Kampaň 

Téma „kampaň“ bylo přiřazeno všem příspěvkům, jež typicky souvisí s předvolebním 

děním kandidáta, které má za cíl dostat ho do povědomí voličů. Spadají sem tedy 
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například odkazy na kontaktní části kampaně – nejrůznější pozvánky na shromáždění, 

diskuze s voliči, posezení, ale i záběry z tiskových konferencí. Zároveň sem byly 

zařazeny volební spoty či informace o nich anebo apely a výzvy ke sdílení příspěvků, 

podpoře a eventuální slova díků za podporu.  

 Otázka kampaně pak byla problematická v případě Miloše Zemana, který před 

volbami prohlásil, že žádnou kampaň nepovede. Voliči ho měli posuzovat podle jeho 

aktivit v průběhu pětiletého funkčního období (Sattler, 2017). Pro část občanů ovšem 

zůstávalo otázkou, zda hlava státu svůj slib dodržela. V roce 2017 se totiž například 

objevily billboardy se sloganem „Zeman znovu 2018“ a ukázalo se, že jejich 

zadavatelem je spolek Přátelé Miloše Zemana. Ten má ve svém čele Zemanovy 

spolupracovníky Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého. Právě druhý jmenovaný pak 

uvedl, že tímto pouze Zemana podporují – tato podpora ovšem, podle prezidentova 

poradce, není to samé jako kampaň (Vrbová, 2017). 

 

6. 3. 4.    Minulost 

Označením „minulost“ byly opatřeny ty příspěvky, které odkazovaly k profesní historii 

některého z kandidátů. V prezidentských volbách 2018 kandidovali dva bývalí premiéři 

České republiky, Mirek Topolánek a Miloš Zeman, kteří tak už v minulosti významně 

zasáhli do politického vývoje.  

 Nešlo ale pouze o politickou historii, do této kategorie byly zařazovány i 

příspěvky, které se týkaly manažerské minulosti ze soukromého sektoru. To se týkalo 

například Vratislava Kulhánka a jeho působení ve Škoda Auto či společnosti Robert 

Bosch (Ščotková, 2018) nebo i Jiřího Hynka. 

 

6. 3. 5.    Obecné informace 

Tato část se vztahovala k informacím ohledně voleb, které jsou obecného nebo 

praktického charakteru. Mohlo jít například o vysvětlení postupu, jak žádat o voličské 

průkazy, nebo v jaký čas a jaké dny mohou lidé k volbám dorazit. Zároveň sem byly 

zařazeny obecné informace o financování voleb, organizační záležitosti a odkazy na 

samotné odvolení kandidátů. 
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6. 3. 6.    Osobnostní 

Jakmile příspěvek reflektoval především postoje, hodnoty či životní názory 

jednotlivých kandidátů, bylo mu přiřazeno téma „osobnostní“. Příspěvky, které byly 

zařazeny do této kategorie, vycházely z povahy kandidáta a jeho názorů na chování. 

 

6. 3. 7.    Parlament 

Téma parlament se dostalo do výběru kategorií z kontextových důvodů. V době, kdy se 

blížilo první kolo prezidentských voleb, docházelo i k sestavování vlády, ve kterém hrál 

významnou roli prezident republiky. Ten 8. ledna, tedy čtyři dny před prvním dnem 

prvního kola voleb, využil svého práva, které mu přiděluje ústava, a předstoupil se 

svým projevem v Poslanecké sněmovně ČR.   

 Do podtémat, která spadala do této kategorie, tak bylo zařazeno sestavování 

vlády nebo vyjádření k předsedovi vlády Andreji Babišovi. 

 

6. 3. 8.    Partnerka a rodina 

Pod toto téma spadaly příspěvky o úloze první dámy a vizích partnerek kandidátů na 

prezidenta ČR. Kromě toho sem byly zahrnuty i příspěvky týkající se celé rodiny, tedy 

dětí, popřípadě rodičů. 

 V prezidentské kampani v roce 2013 měla výraznou roli například dcera Miloše 

Zemana Katka, která tak nahrazovala svou matku, jež se kampaně příliš neúčastnila, – 

sám Zeman Kateřinu veřejně přezdíval titulem „první slečna“. Po několika skandálech 

se ale stáhla z veřejného života a ve volbách 2018 se objevila pouze na tiskové 

konferenci při vyhlašování výsledků voleb (Guryčová, 2018a). 

 

6. 3. 9.    Podpora 

Označením „podpora“ byly označeny ty příspěvky, ve kterých bylo vyjádřeno odhodlání 

voliče, že svůj hlas věnuje jednomu z kandidátů. Uchazeči o post hlavy státu zejména 

vyzdvihovali, pokud slova podpory vyjádřila slavná osobnost. Tradičně se také 

novinářská obec zajímá, zda politické strany sdělí svým voličům doporučení, koho 

z kandidátů volit. 

 Mezi odborníky na politický marketing se stále vede debata o míře prospěšnosti 

veřejné podpory ze strany známých osobností. Výzkumy ukazují, že taková podpora 
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může mít často i negativní dopad, a proto s ní musí být zacházeno velmi opatrně. 

Například při amerických volbách v roce 2016 byla ze strany celebrit masivně 

podporována demokratická kandidátka Hillary Clinton a později se ukázalo, že jí to 

mohlo spíše ublížit. Volba mezi Clinton a Trumpem byla velmi vypolarizovaná a 

příklon celebrit na jednu stranu tuto polarizaci pouze vyostřil (Kornhaber, 2016).  

 

6. 3. 10.    Průzkumy 

Do této kategorie spadaly jak průzkumy, tak volební kalkulačky nebo ankety. Stejně 

jako před sněmovními volbami, i před těmi prezidentskými platí, že se od určitého data 

nesmí zveřejňovat oficiální průzkumy volebních preferencí. V případě loňských 

prezidentských voleb padlo datum, od kterého zákaz platil, na 9. ledna včetně (Pilous, 

2018), což zasáhlo i do zkoumaného období. 

 

6. 3. 11.    Předvolební debaty a rozhovory 

K předvolebnímu období tradičně patří debaty a rozhovory. O síle účinku těchto debat 

můžeme diskutovat, jisté nicméně je, že se jejich pořádání věnuje mnoho médií.  

 Od mnohokrát analyzované debaty mezi prezidentskými kandidáti J. F. 

Kennedym a R. Nixonem uplynulo už téměř 60 let a za tuto dobu se média posunula. 

Uživatelé mohou na zpravodajských portálech sledovat diskuze v přímých přenosech a 

na sociálních sítích je pak komentovat, popřípadě přispívat svými otázkami do vysílání. 

 Do prezidentských debat 2018 ovšem nezasáhlo všech devět kandidátů – 

alespoň před prvním kolem. Stejně jako se M. Zeman rozhodl oficiálně nevést kampaň, 

stejně tak odmítl navštěvovat debaty se svými protikandidáty, pouze svolil 

k pravidelným rozhovorům v pořadu Týden s prezidentem v Televizi Barrandov. 

Absence stávajícího prezidenta v debatách byla předmětem výtek ze strany ostatních 

osmi kandidátů. 

 

6. 3. 12.    Vymezování se 

Do této kategorie byly zařazeny ty příspěvky, ve kterých se kandidáti stavěli do opozice 

nejen vůči svým politickým konkurentům a jejich vlastnostem nebo činům. Kromě 

vymezování se vůči Miloši Zemanovi, jako kontroverznímu politikovi, sem mohlo 
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spadat i vyzdvihování rozdílů mezi uchazeči, kteří si byli hodnotově podobní, nebo 

vymezování se vůči nepolitickým postavám. 

 

6. 3. 13.    Ostatní 

Obligátní kategorie, kam byly zahrnuty jednotky, jež vybočovaly svou tematikou. 

Spadali sem různé příspěvky, které informovaly o ojedinělých incidentech, a podobně. 
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6. 4.    Výsledky 

6. 4. 1.    Jaký je mediální obraz kandidátů prvního kola prezidentských voleb 

2018 podávaný zástupcem tradičních médií? 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ve sledovaném období se v pořadu Události odvysílalo celkem 57 příspěvků, které 

obsahovaly klíčová slova (nebo slova odvozená) „prezident“, „hlava státu“, jméno 

jednoho z devíti kandidátů nebo jejich přímou řeč. Vůbec nejčastěji, konkrétně v 11 

případech, byla klíčová slova nalezena očekávaně poslední zkoumaný den, tedy 12. 1. 

2018. Neplatilo ovšem, že by tendence byla celých 12 dní vzrůstající. Zpravodajské 

příspěvky v Událostech totiž ovlivňovaly nejen blížící se volby, ale i ostatní události, 

kterých byl prezident součástí. Na počátku roku se část Událostí věnovala tradičnímu 

novoročnímu obědu ve složení premiér – prezident společně s jejich partnerkami. 

Zároveň do 12denního zkoumaného období zasáhl Andrej Babiš, který ve stejné době 

sestavoval svou první vládu. Mohli jsme tedy vidět televizní příspěvky o premiérových 

návštěvách prezidenta na Pražském hradě nebo diskuze ohledně otázky druhého 

pokusu při jmenování ministerského předsedy. 
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Tabulka č. 1: Prezidentské příspěvky v Událostech 

Datum Příspěvky celkem Prezidentské příspěvky Procento 

01.01. 26 5 19 % 

02.01. 28 8 29 % 

03.01. 29 2 7 % 

04.01. 28 4 14 % 

05.01. 30 3 10 % 

06.01. 26 2 8 % 

07.01. 28 1 4 % 

08.01. 30 2 7 % 

09.01. 25 3 12 % 

10.01. 29 9 31 % 

11.01. 28 7 25 % 

12.01. 25 11 44 % 

Celkem 332 57  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Počet příspěvků o jednotlivých kandidátech 

 

 

                Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z celkem 57 příspěvků, které se alespoň okrajově věnovaly prezidentským volbám nebo 

kandidátům, byla vůbec nejčastěji zmiňována současná hlava státu Miloš Zeman, a to 

ve 33 případech (58 %). Zbývající kandidáti pak byli zmíněni nejčastěji v 5 až 6 

příspěvcích. Tomuto rozmezí se vymykal pouze bývalý předseda vlády Mirek 

Topolánek, který byl zmíněný v 9 příspěvcích.  
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Tabulka č. 2: Zmínky o jednotlivých kandidátech 

Kandidát Počet příspěvků Procenta 

J. Drahoš 6 11 % 

P. Fischer 5 9 % 

P. Hannig 6 11 % 

M. Hilšer 6 11 % 

M. Horáček 5 9 % 

J. Hynek 5 9 % 

V. Kulhánek 5 9 % 

M. Topolánek 9 16 % 

M. Zeman 33 58 % 

      Zdroj: vlastní zpracování 

 

V souvislosti s touto statistikou pak není překvapením, že nejdominantnějším 

zástupcem v každém příspěvku byl také Miloš Zeman. Pokud byli zmiňováni i ostatní 

kandidáti, byl většinou věnovaný stejný prostor všem devíti uchazečům o post hlavy 

státu.  

 S tímto souvisí i určitá výhoda, kterou si nese prezident, který ve volbách svůj 

post obhajuje. Jednak je jeho přístup do médií v lecčems snazší, zároveň je ale většina 

nadějných kandidátů porovnávána právě s dosluhujícím prezidentem. Například 

příspěvek číslo 27 v přepisech Událostí se věnuje průzkumům volebních preferencí. 

Kromě odhadů, jak by si mohlo vést všech devět uchazečů, je pak závěr příspěvku 

věnován porovnávání vybraných čtyř kandidátů pouze s Milošem Zemanem. Tím 

dochází k vychýlení počtu zmínek o současném prezidentovi v jeho prospěch.  
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Tematická agenda 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci věnovala největší prostor obecným 

informacím, prostřednictvím kterých sdílela především obecné informace o volbách. 

Odvysílala tak příspěvky, které mohli publiku pomoct například při vyřizování 

voličských průkazů nebo vysvětlit průběh samotné volby. To je v souladu 

s veřejnoprávním charakterem České televize – ta má nejen diváka bavit, ale i rozvíjet 

a vzdělávat.  

 Druhou nejzastoupenější kategorií je s 29 % téma „parlament“, následované 

tématem „institut prezidenta“. Ostatní kategorie jsou zastoupené v řádech jednotek 

procent, přičemž téma „kampaň“ nebyla obsažena v jediném příspěvku. V příspěvcích 

Událostí tedy nebyly zmiňovány odkazy na kontaktní kampaně či na volební spoty 

kandidátů. 
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Tabulka č. 3: Prezidentská tematická agenda v Událostech 

Téma Zastoupení (absolutní) Zastoupení (procentuální) 

Domácí a zahraniční politika 1 2 % 

Institut prezidenta 7 11 % 

Kampaň 0 0 % 

Minulost 4 6 % 

Obecné informace 21 34 % 

Osobnostní 1 2 % 

Parlament 18 29 % 

Partnerka a rodina 2 3 % 

Podpora 1 2 % 

Průzkumy 2 3 % 

Předvolební debaty a rozhovory 2 3 % 

Vymezování se 1 2 % 

Ostatní 2 3 % 

Celkem 62 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6. 4. 2.    Jaký je mediální obraz kandidátů prvního kola prezidentských voleb 

2018 podávaný zástupcem nových médií? 

 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkový počet příspěvků zveřejněných za 12denní období na facebookových stránkách 

všech devíti kandidátů se vyšplhal k číslu 437. Nejaktivnější byl se 71 příspěvky Mirek 

Topolánek, naopak vůbec nejméně aktivní (12 příspěvků) pak byl na své facebookové 

stránce Miloš Zeman.  

 

Tabulka č. 4: Příspěvky jednotlivých kandidátů 

Kandidát Počet příspěvků Procenta 

J. Drahoš 47 11 % 

P. Fischer 58 13 % 

P. Hannig 51 12 % 

M. Hilšer 57 13 % 

M. Horáček 40 9 % 

J. Hynek 52 12 % 

V. Kulhánek 48 11 % 

M. Topolánek 71 16 % 

M. Zeman 12 3 % 

Celkem 437 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tematická agenda 

 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nejvíce zmiňovanými tématy byly předvolební debaty a rozhovory spolu s kampaněmi. 

Vůbec nejméně kandidáti přispívali na své facebookové stránky s příspěvky o své 

minulosti, obecných informacích a institutu prezidenta. Následující analýze byly 

podrobeny pouze témata, která překročila 5% hranici zastoupení. 

 

Domácí a zahraniční politika 

 

 

       Zdroj: vlastní zpracování 
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Dohromady bylo na facebookových stránkách kandidátů uveřejněno 35 příspěvků, 

které vyjadřovaly názory na domácí a zahraniční politiku. Nejvíce v této kategorii 

vynikal Petr Hannig, který problematice věnoval přes čtvrtinu svých příspěvků. 

 Právě u Petra Hanniga pak byla tato tematika zmiňována v souvislosti 

s migrační krizí i Evropskou unií, ke které se vyjadřoval velmi kriticky. Ostatně 

například svůj volební spot zveřejnil na youtubovém kanále „NE Bruselu – Národní 

demokracie“. Otázkou Evropské unie a naší samostatnosti v rámci tohoto uskupení se 

zabýval ve svých příspěvcích i Mirek Topolánek nebo Jiří Hynek. 

 Vyšší počet příspěvků u Jiřího Drahoše se věnoval otázce povinných 

přerozdělovacích kvót, ale i přijetí či nepřijetí eura nebo bezpečnosti. Popíral v nich 

například, že by byl pro bezvýhradné přijímání uprchlíků, a zdůrazňoval péči o 

bezpečnost v České republice. To je v ostrém kontrastu s dezinformační kampaní, která 

probíhala zejména prostřednictvím řetězových e-mailů, v nichž stálo, že je Drahoš silně 

prouprchlický kandidát (Golis, 2018b). 

 

Kampaň 

 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

Alespoň jeden příspěvek spadající do kategorie „kampaň“ se objevil u všech kandidátů, 

a to i u současného prezidenta Zemana, který veřejně slíbil, že kampaň nepovede. 

Dohromady se uveřejnilo 89 příspěvků, které byly označeny tímto tématem. 
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 Nejvíce v tomto ohledu vynikal Pavel Fischer, u něhož byla kampaňově 

zaměřená až polovina příspěvků. Společně s Markem Hilšerem pak svůj profil silně 

zaměřovali na kontaktní část kampaně, uveřejňovali tak texty, fotografie a videa 

z návštěvy měst, akcí na jejich podporu a podobně. Pavel Fischer a jeho tým pak přišli 

s hashtagem #tyrkysovarevoluce, jímž opatřovali příspěvky z kampaně. 

 S třetím nejvyšším počtem kampaňových příspěvků se umístil Petr Hannig. 

Jeho obsah se ovšem nevěnoval přímému kontaktu s voliči a návštěvě měst, ale spíše 

apelům a výzvám ke sdílení jeho myšlenek. 

 

Osobnostní 

 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

V zastoupení tématu „osobnostní“ nejvíce vybočoval Michal Horáček, jehož příspěvky 

byly v téměř 40 % případů hodnotového charakteru. Mluvil o naději, potřebě zastávat 

se slabších nebo o lidech, kterých si váží. Jedno z možných vysvětlení může ležet v jeho 

povolání textaře, v rámci něhož bylo důležité vložit emoce do textu. 

 Se značným odstupem se za Horáčkem umístili Jiří Hynek a Petr Hannig. Druhý 

jmenovaný měl, podobně jako Pavel Fischer s #tyrkysovarevoluce nebo Marek Hilšer 

se #srdcenahrad, také svůj hashtag #budmehrdi. A právě i díky důrazu na hrdost 

spadaly některé jeho příspěvky do kategorie osobnostní. Také vyjadřoval své 

rozhořčení nad podle něj nespravedlivým rozhovorem na DVTV, který s ním vedl 

Martin Veselovský. 
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Předvolební debaty a rozhovory 

 

 

    Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všech devět kandidátů věnovalo některé příspěvky poutáním na debaty a rozhovory. 

Nejméně se jejich akcentací zabýval Jiří Drahoš a nejvíce naopak Jiří Hynek a Mirek 

Topolánek. Právě pak bývalý premiér z let 2006–2009 zdůrazňoval fakt, že se podle 

něj někteří soupeři z prezidentské volby vyhýbají konfrontaci. Konkrétně jmenoval 

Miloše Zemana a jeho obecné odmítání kampaně a debat, ale také Jiřího Drahoše, který 

se podle Topolánka obával selhání. 

 Právě u zmiňování debat a rozhovorů byly nejvíce připojovány odkazy na další 

média, ve kterých k těmto diskuzím docházelo. Pro kandidáty bylo pak snadné vytvořit 

příspěvek – stačilo pouze sdílet odkaz a případně připojit krátký komentář.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

J. Drahoš

P. Fischer

P. Hannig

M. Hilšer

M. Horáček

J. Hynek

V. Kulhánek

M. Topolánek

M. Zeman

Graf č. 9: Debaty a rozhovory - procento příspěvků 
vůči ostatním tématům



55 
 

Podpora 

 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

V této kategorii se vyskytli dva kandidáti, kteří na svých profilech neuvedli jediného 

podporovatele, a těmi byli Miloš Zeman a Michal Horáček. Naopak na druhé straně 

stojí Jiří Drahoš, který se hojně věnoval sdílení především videí, na kterých lidé 

slibovali, že svůj hlas ve volbách dají právě jemu. Především pak šlo o známé osobnosti 

jako Eva Holubová nebo Roman Vaněk, ale snažil se nevynechat žádnou skupinu – 

rodiny s dětmi, podnikatele nebo sportovce. 

 Na druhém místě se umístil Pavel Fischer. I ten zmiňoval umělce a celebrity, ale 

také například Karla Schwarzenberga, který kandidoval v prezidentských volbách 

v roce 2013, nebo bývalého premiéra Petra Pitharta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

J. Drahoš

P. Fischer

P. Hannig

M. Hilšer

M. Horáček

J. Hynek

V. Kulhánek

M. Topolánek

M. Zeman

Graf č. 10: Podpora - procento příspěvků vůči 
ostatním tématům



56 
 

Vymezování se 

 

 

    Zdroj: vlastní zpracování  

 

Vůbec nejvíce se ze všech kandidátů vymezoval Marek Hilšer a předmětem takto 

laděných příspěvků pak často byl Miloš Zeman. Hilšer v nich prezidenta vyzýval do 

debat, kritizoval jeho billboardy a vzdor vyjadřoval i poukazováním na prázdnou židli 

v debatách. 

 Mirek Topolánek pak převzal také téma Zeman, ale kromě něj se stavěl do 

opozice i vůči Jiřímu Drahošovi. A konečně třetí v pořadí Michal Horáček, který 

dokonce uveřejnil fiktivní debatu mezi ním a prezidentem. Horáček byl ve videu 

naklíčován do jednoho z dílů pořadu Týden s prezidentem a vedl s ním domnělý 

rozhovor. Michal Horáček se ale také ve svých příspěvcích ohrazoval proti Jaromíru 

Soukupovi a jeho oblibě v nástěnkách nebo proti poslanci Zdeňku Ondráčkovi, který 

Horáčka osočil ze spolupráce s StB. 
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Partnerka a rodina 

 

 

    Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hlava státu často vystupuje na nejrůznějších událostech společně se svou manželkou. 

Možnost poznat budoucí první dámu lidé dostali v debatě partnerek prezidentských 

kandidátů, které se zúčastnilo sedm žen a jeden muž – ovdovělý Petr Hannig. Ivana 

Zemanová pozvání odmítla. Nejvíce se o svých partnerkách popřípadě celé rodině 

zmiňovali Michal Horáček a Vratislav Kulhánek.   

 

Zdroje 

 

Kandidáti ke svým příspěvkům připojovali také odkazy na nejrůznější média. 

Odkazovali celkem na 33 médií, přičemž se 22 odkazy byl nejzastoupenější 

jednoznačně iDnes.cz následovaný servery Novinky.cz a Aktualne.cz. 

 

   Tabulka č. 5: Zdroje (zpravodajské servery) 

Médium Počet odkazů 

Aktualne.cz 10 

Novinky.cz 12 

iDnes.cz 23 

      Zdroj: vlastní zpracování 
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 Často se stávalo, že kandidáti odkazovali jak na samotný server, tak na jeho 

facebookovou stránku (tedy například na stránku Blesk.cz a Facebook Blesk.cz) a 

podobně na různé servery, které ovšem spadají pod jedno médium (tedy například 

rozhlas.cz a irozhlas.cz). Pokud sečteme tyto typy odkazů vztahující se ke stejnému 

serveru, je stále na prvním místě iDnes.cz, ale tentokrát se za ním umístil Blesk.cz 

společně se serverem Novinky.cz. 

 

   Tabulka č. 6: Zdroje (zpravodajské servery + facebookové stránky) 

Médium Počet odkazů 

Novinky.cz 12 

Blesk.cz 12 

iDnes.cz 24 

      Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zpravodajskému portálu iDnes.cz bylo nejčastěji přiřazováno téma předvolebních 

debat a rozhovorů, a to ve 13 případech. Stejně tak v případě Blesk.cz byly nejčastěji 

zmiňovány debaty a rozhovory – konkrétně v devíti případech. U serveru Novinky.cz 

byly nejčastěji, tedy ve 4 případech, zmiňovány osobnostní témata. 
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6. 4. 3.    Jaké jsou rozdíly mezi mediálním obrazem kandidátů prvního kola 

prezidentských voleb 2018 podávaným zástupcem tradičních médií a 

zástupcem nových médií? 

 

Jak pořad Události, tak facebookové profily kandidátů byly sledovány po dobu prvních 

dvanácti dnů v lednu 2018 a počty příspěvků se výrazně lišily. Česká televize odvysílala 

ve své hlavní zpravodajské relaci celkem 332 příspěvků, z toho v 57 z nich se vyskytla 

zmínka o kandidátech či prezidentských volbách. V průměru tedy odvysílala 4,75 

prezidentských příspěvku na den.  

 Oproti tomu na Facebooku bylo analyzováno celkem devět profilů, což mělo za 

následek, že se v tomto případě počet zveřejněných příspěvků významně navýšil – 

dohromady kandidáti zveřejnili 437 příspěvků. V průměru tedy mohli uživatelé vidět 

36,4 příspěvku denně. 

 

Kandidáti 

   

 Tabulka č. 7: Komparace zmínek o kandidátech 

Kandidát Události Facebook 

J. Drahoš 11 % 11 % 

P. Fischer 9 % 13 % 

P. Hannig 11 % 12 % 

M. Hilšer 11 % 13 % 

M. Horáček 9 % 9 % 

J. Hynek 9 % 12 % 

V. Kulhánek 9 % 11 % 

M. Topolánek 16 % 16 % 

M. Zeman 58 % 3 % 

              Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále proběhla analýza míry zastoupení jednotlivých kandidátů – tedy v případě 

Událostí, v kolika příspěvcích byli zmíněni ti kteří kandidáti, a v případě Facebooku 

jakou mírou se každý kandidát podílel na celkovém počtu 437 příspěvků. 

 V případě Událostí bylo rozložení poměrně vyrovnané – tedy až na prezidenta 

Miloše Zemana, který byl zmiňován v nadpoloviční většině příspěvků. O jeho 

protikandidátech jsme se přitom mohli doslechnout pouze v 9–16 %, přičemž horní 

hranici tohoto intervalu obsadil bývalý premiér Mirek Topolánek, který byl díky své 

politické minulosti výjimkou. 
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 Porovnáme-li tato čísla s daty z Facebooku, můžeme konstatovat, že opět 

vybočuje stávající prezident. Zatímco procentuální podíly mezi zbývající osmičkou 

kandidátů zůstávají pozoruhodně na stejných číslech (a opět Mirek Topolánek 

vybočuje se svými 16 %), Miloš Zeman dosáhnul na pouhá 3 % veškerých příspěvků. 

 Silný nepoměr mezi příspěvky Miloše Zemana v Událostech a na Facebooku 

může být vysvětlen Zemanovým odmítnutím kampaně. I příspěvky, které zveřejňoval 

na své facebookové stránce, se týkaly spíše jeho činnosti prezidenta, a ne přesvědčování 

a apelu na uživatele. Je ovšem otázkou, zda Zemanovy zásahy do sestavování vlády a 

jeho vystoupení ve sněmovně nebylo skrytou formou sebepropagace. Ostatně pro tuto 

teorii se vyslovuje i Jan Outlý, kontrolor z Úřadu pro dohled nad hospodařením 

politických stran a hnutí, který tvrdí, že prezident kampaň vedl a jako další příklad 

tohoto uvádí například Zemanovy cesty do krajů v průběhu předvolebního období 

(Guryčová, 2018b). 

 

 

    Zdroj: vlastní zpracování 

 

Toto je zároveň podnět pro tradiční, a především veřejnoprávní média, která se 

dostávají do prekérní situace. Na jednu stranu musí jejich zpravodajství zůstat 

vyvážené a nedávat více prostoru jednomu z kandidátů. Jenže prezident, který 

obhajuje svůj mandát, nenese pouze roli kandidáta, ale také hlavy státu. Právě v tomto 

případě pak mohou sociální sítě potvrdit svůj potenciál faktoru, který dokáže vrátit hlas 

lidem, jež v tradičních médiích nedostávají takový prostor. Tímto můžeme navázat na 
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problematiku nastíněnou v teoretické části o ekvalizační hypotéze, která tvrdí, že 

sociální sítě narovnávají soutěžní prostředí v politice.  

 Tato práce se nesnaží na základě sebraných dat odůvodnit konečný výsledek 

voleb. Nicméně podíváme-li se na výsledek prvního kola voleb, ve kterém Zeman 

skončil s necelými 39 % hlasů (Info.cz, 2018), mohly by na analýzu navázat další 

závěrečné práce. Tento vyrovnaný procentuální zisk (v poměru Miloš Zeman a ostatní 

kandidáti) by totiž skutečně mohl naznačovat platnost ekvalizační hypotézy. 

 

Témata 

 

Tabulka č. 8: Komparace témat 

Téma Události Facebook 

Domácí a zahraniční politika 2 % 8 % 

Institut prezidenta 11 % 2 % 

Kampaň 0 % 20 % 

Minulost 6 % 1 % 

Obecné informace 34 % 2 % 

Osobnostní 2 % 14 % 

Parlament 29 % 2 % 

Partnerka a rodina 3 % 5 % 

Podpora 2 % 12 % 

Průzkumy 3 % 3 % 

Předvolební debaty a rozhovory 3 % 22 % 

Vymezování se 2 % 6 % 

Ostatní 3 % 3 % 

          Zdroj: vlastní zpracování 

 

Co se týče tematické agendy, v Událostech byly prezentovány příspěvky, které 

v souvislosti s prezidentskou tematikou zmiňovaly kontext obecných informací, 

parlamentu a institutu prezidenta. Oproti tomu kandidáti na svých facebookových 

profilech nabízeli témata jako předvolební debaty, kampaň nebo se soustředili na 

prezentaci svých osobnostních rysů, hodnot a postojů. Zajímavé je, že mezi těmito šesti 

zmíněnými agendami, které byly akcentovány v Událostech nebo na facebookových 

profilech jde o skutečně markantní procentuální rozdíly, a to dokonce i v tématu, které 

by mohlo být očekáváno i v Událostech – tedy předvolební debaty a rozhovory. 
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Tabulka č. 8: Komparace nejfrekventovanějších témat 

Téma Události Facebook 

Obecné informace 34 % 2 % 

Parlament 29 % 2 % 

Institut prezidenta 11 % 2 % 

Předvolební debaty a rozhovory 3 % 22 % 

Kampaň 0 % 20 % 

Osobnostní 2 % 14 % 

            Zdroj: vlastní zpracování 

 

Veřejnoprávní médium, jakým je Česká televize, se soustředilo na zpravodajství o 

současném dění (tedy o sestavování vlády, které spadalo do kategorie „parlament“) a 

praktické informace. Jak již bylo řečeno výše – veřejnoprávní médium nemá pouze 

bavit, má také svému publiku předat užitečné informace a dovzdělat ho. Předat lidem 

praktické informace ale není hlavním cílem Facebooku. Zejména v prostředí politiky 

jsou, jak je uvedeno v teoretické části, využívány ke zlidštění kandidátů. Mohou si 

dovolit (a dokonce je to po nich často vyžadováno) působit méně formálně, a uživatelé 

se pak s nimi snáze ztotožní. I tuto teorii potvrzují data z analyzované tematické 

agendy. 

  

Zdroje 

 

Pro účely této analýzy byly zohledňovány pouze zdroje, které pocházely z ostatních 

médií. Je tomu tak proto, že mělo dojít ke zjištění, zda tradiční či nová média přebírají 

od sebe navzájem agendu. Proto se do podrobnějšího zkoumání nedostaly příspěvky a 

zdroje, na které bylo odkazováno v pořadu Události, neodkazovaly totiž zřetelně na 

žádné jiné médium, pouze na zdroje z řad zástupců politiků, úřadů, voličů a podobně. 

Oproti tomu příspěvky na facebookových stránkách kandidátů odkazovali na jiné 

médium ve 120 příspěvcích ze 437, tedy ve 27 % případů. 

 V rámci facebookových příspěvků docházelo k odkazování na zpravodajské 

servery, které mají svůj původ v tištěné podobě – jmenovat můžeme například server 

iDnes.cz, který obsahově spolupracuje s Mladou frontou DNES (iDnes, 2011), nebo 

Blesk.cz, který má svůj předobraz v tištěném Blesku. 

 Obecně ale kandidáti odkazovali v drtivé většině na zpravodajské servery, 

popřípadě na sociální sítě médií. Jedno z možných vysvětlení je určitá praktičnost – 

pokud kandidát chtěl dát vědět o debatě, které se zúčastní, a třeba připojit odkaz, na 
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kterém mohou voliči diskuzi sledovat, bylo pro něj nejjednodušší odkázat na online 

média. Pouhá výzva, aby si uživatelé v konkrétní čas zapnuli televizi, by mohla být příliš 

riskantní.  

 

Fakt, že média přebírají agendu, nemusí být patrný pouze doslovným zmíněním zdroje. 

Je samozřejmě možné, že buď tradiční nebo nová média obecně (či pouze jejich 

zástupce) fungují jako dominantní prvek, nastolují tematickou agendu a ostatní média 

převezmou pouze samotný motiv. V případě naší analýzy ovšem můžeme tento postup 

téměř s určitostí vyloučit. Tematický překryv byl totiž minimální a spíše bychom mohli 

říct, že docházelo ke vzájemnému doplňování se. 

 

  



64 
 

7. ZÁVĚR 
 

Tato diplomová práce se věnovala mediálnímu obrazu prezidentských voleb 

v tradičních a nových médiích. Analýze byly podrobeny příspěvky hlavní zpravodajské 

relace České televize Událostí a facebookové příspěvky na stránkách všech devíti 

kandidátů. 

 Teoretická část se věnovala stručnému nástinu týkajícího se televizního vysílání, 

a to zejména v České republice. Kromě popisu vývoje komerčního vysílání byl kladen 

důraz především na deskripci charakteristik České televize – co jí formovalo a co od ní 

diváci mohou očekávat. Zvláštní důraz byl také věnován roli televizního vysílání 

v politických kampaních. 

 Dále se pak teoretická část diplomové práce věnovala novým médiím – jejich 

vzniku a charakteristice, přičemž byl nabídnut jak technický popis, tak také mediálně-

teoretický. Vzhledem k zaměření práce pak bylo navázáno kapitolou o sociálních sítích. 

Kromě jejich popisu byly shrnuty také studie, jež se zaměřují na společenské dopady 

sociálních sítí a na vztah mezi žurnalistikou a sociálními sítěmi – jak se v současné 

době dají využívat jako nástroj i jako zdroj. Celá kapitola byla zakončena shrnutím dvou 

teorií, jež se věnují otázce, zda sociální sítě přináší v politické soutěži skutečně nový 

prvek, nebo zda pouze opakují zaběhnuté pořádky. 

 Mezi tradičními a novými médii dochází k neustálému sbližování, proto 

následovala část věnující se mediální konvergenci, internetizace tradičních masových 

médií, medializaci internetu a mediální hybridizaci. 

 Protože se práce věnuje vytváření mediálního obrazu, byla další kapitola 

věnována procesu jeho vytváření, tedy sociální konstrukci reality. Stěžejní literatura, 

ze které bylo čerpáno, byla kniha od autorů Berger a Luckmann Sociální konstrukce 

reality. 

 Závěr teoretické části je pak věnovaný teorii agenda-setting. Bylo pojednáno o 

jejím původu spočívajícím v objevech M. McCombse a D. L. Shawa, ale byl nastíněn i 

další výzkum týkající se účinků médií na publikum. 

 V analytické části byly stanoveny důvody pro zvolení kvantitativní obsahové 

analýzy, zároveň bylo vymezeno zkoumané období i popsán způsob sběru dat. Pro 

tematické ukotvení byl stanovený seznam možných kategorií, do kterých mohly spadat 

konkrétní příspěvky. Kromě analýzy příspěvků Událostí a příspěvků na facebookových 

stránkách kandidátů došlo také k jejich komparaci.  
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Následně byly zodpovězeny základní výzkumné otázky, které byly stanoveny na 

počátku zkoumání. 

 

VO1: Jaký je mediální obraz kandidátů prvního kola prezidentských voleb 2018 

podávaný zástupcem tradičních médií? 

 

Hlavní zpravodajská relace České televize Události uveřejnila za 12denní výzkumné 

období celkem 57 příspěvků, které obsahovaly klíčová slova a slova odvozená od 

termínů „prezident“, „hlava státu“, jméno jednoho z devíti kandidátů nebo jejich 

přímou řeč. Počet příspěvků, který odpovídal těmto kritériím, kolísal, ovšem platí, že 

nejvyšší počet (44 % z celých Událostí) byl naměřen poslední den, tedy 12. 1. 2018. 

Součástí mediálního obrazu je také zastoupení jednotlivých kandidátů v příspěvcích. 

Z 57 příspěvků se ve 33 z nich (58 %) mluvilo o Miloši Zemanovi, který tímto výrazně 

předstihnul ostatní protikandidáty, jež byli zmíněni v 5–6 příspěvcích. Jedinou 

výjimku představoval Mirek Topolánek, který byl zmíněný víckrát díky své politické 

minulosti. V rámci tematické agendy se v Událostech nejčastěji mluvilo o obecných 

informacích, parlamentu a institutu prezidenta. Česká televize tím naplnila svůj 

veřejnoprávní charakter, v rámci kterého by měla publikum také vzdělávat. Nejčastěji 

vyzdvihovaná témata také ovlivnil fakt, že v době předvolební prezidentské kampaně 

Andrej Babiš sestavoval svou první vládu a chystal se požádat Poslaneckou sněmovnu 

ČR o důvěru. Miloš Zeman se ke krokům nového premiéra vyjadřoval a vystoupil také 

ve sněmovně. Při analýze, ze kterých médií zpravodajství vycházelo, nebyly zjištěny 

žádné odkazy na ostatní média. 

 

VO2: Jaký je mediální obraz kandidátů prvního kola prezidentských voleb 2018 

podávaný zástupcem nových médií? 

 

Devět kandidátů na post hlavy státu uveřejnilo od 1. 1. 2018 – 12. 1. 2018 dohromady 

437 příspěvků. Nejméně příspěvků bylo zveřejněno na stránce Miloše Zemana a nejvíce 

pak na Facebooku Mirka Topolánka. I v tomto případě bylo několik témat, která na 

facebookových stránkách převládala – zcela markantně vybočovaly zmínky o 

předvolebních debatách a rozhovorech spolu s odkazy na kampaně. Do druhé 

jmenované kategorie pak spadaly zmínky o návštěvách voličů v různých českých 
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městech nebo apely a výzvy ke sdílení a podpoře. Desetiprocentní hranici zmínek pak 

překročily příspěvky, které obsahovaly hodnoty kandidátů, a upozornění na 

podporovatele z řad celebrit i na ve veřejném prostoru neznámé lidi. Naopak mizivé 

procento zastoupení bylo v tématech politické a podnikatelské minulosti kandidátů, 

obecných informací k volbám, institutu prezidenta a parlamentu. Při analýze zdrojů 

pak bylo nejčastěji odkazováno na zpravodajský portál iDnes.cz. 

 

V03: Jaké jsou rozdíly mezi mediálním obrazem kandidátů prvního kola 

prezidentských voleb 2018 podávaným zástupcem tradičních médií a zástupcem 

nových médií? 

 

V pořadu Události bylo za zkoumané období zveřejněno celkem 337 příspěvků a z toho 

57 z nich obsahovalo některé z klíčových slov. Oproti tomu na facebookových stránkách 

bylo dohromady zveřejněno 437 příspěvků. Také došlo k analýze, kteří kandidáti byli 

nejčastěji zmiňováni. A zatímco v Událostech bylo zastoupení jednotlivých kandidátů 

poměrně vyrovnané (ve většině mezi 9–11 %), u Miloše Zemana se toto číslo vyšplhalo 

na 58 %. To je v ostrém kontrastu s jeho 3% zastoupením v rámci facebookových 

stránek. Také náhled na tematiku v Událostech byl jiný než v případě zástupce nových 

médií. V České televizi byly nejčastěji akcentovány obecné informace o volbách, otázky 

parlamentu a institutu prezidenta. Tato stejná témata ale na facebookových stránkách 

dosáhla shodně pouze po 2 %. Nejčastější témata na Facebooku pak byly předvolební 

debaty a rozhovory, kampaně a osobnostní hodnoty. Také tyto kategorie nebyly 

v Událostech téměř vůbec akcentovány (předvolební debaty a rozhovory byly zmíněny 

ve 3 %, hodnoty kandidátů ve 2 % a kampaně nebyly zmíněny ani v jednom případě). 

Při analýze zdrojů byly zjištěny časté odkazy na ostatní média na facebookových 

stránkách, v Událostech tomu ale tak nebylo v žádném případě.  

 

Všechny závěry můžeme shrnout tak, že byly nalezeny v rovině témat u zástupců jak 

tradičních, tak nových médií zásadní rozdíly, a to především na tematické rovině. 

Mediální obrazy se tedy silně odlišovaly. Právě při analýze tematické agendy data 

ukázala, že nedocházelo k překryvům – spíše se jednotlivé kategorie doplňovaly. To 

naznačuje, že neustálé přibližování tradičních a nových médií nebylo v tomto případě 

prokázáno. Také u přístupu ke zdrojům analýzy došly k odlišným výsledkům. Naopak 
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určitý překryv byl zpozorován u míry zastoupení jednotlivých kandidátů – jediný, u 

kterého se tradiční a nová média neshodla byl prezident Miloš Zeman. 
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SUMMARY 
 

In the beginning of 2018 the Czech people could vote in their second direct 

presidential election. Nine candidates were there to run for the post and because of 

this fairly high number another challenge for the traditional media appeared.  

 Television, radio or print typically have to deal with a limited space (or time) 

for their news. Next important task traditional media have lies also in the 

requirement of the impartiality. They can not give one candidate more space than the 

other. In the end journalists have to divide each story into nine parts. That is not the 

issue for the new media – especially social network. 

 This diploma thesis dealt with the question whether different types of media 

bring different kind of media image. The answer to that could be made on the 

grounds of two main chapters of this paper. First was the theoretical part where were 

included topics like social network and their role in the political communication, the 

agenda-setting theory, social construction of reality or the media convergence.  

 The analytical part of the diploma thesis was built on two main data sources. 

The first one came from the Czech Television’s Události and the second came from 

the facebook pages of the each candidate. After that there were stated thirteen topic 

clusters and each unit of the collected data was categorized into one of those. Along 

with that sources of the data were analyzed and also the representation of each 

candidate. Next a comparison of all the information was made. 

 The first question was about the traditional media image of the presidential 

election. All of the candidates, except for one, were mentioned 5-9 times. The one 

exception was Miloš Zeman – he was mentioned almost 35 times. The most common 

topic were general election informations, parliament and the instituion of the 

president. There was no source referencing. 

 The second question was about the new media image of the presidential 

election. Miloš Zeman was also en exception in here. Only this time he was the least 

active one (slightely over 3%). The most active was the former prime minister Mirek 

Topolánek. Most mentioned were these topics: debates/interviews, the campaign 

itself and personal characteristics. The most common source was iDnes.cz. 

 The third question was about the comparison of those two (traditional and 

new) media images of the presidential election. Miloš Zeman stands out in both of the 

previous questions therefore the media image is in this case very different. Also the 
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topic clusters in both of the traditional and the new media were distinct and we can 

say they were almost complementary. There were also differences between source 

referencing as the traditional media were citing none and the new media were 

referencing alot – the most used was the iDnes.cz website. 

 As the conclusion, there are still significant differences between the traditional 

and the new media. Although the media convergence is obvious in almost every 

aspect of the journalistic environment it does not seem that it would come so far as 

the black box fallacy says. We can say that although the Internet era changed alot 

both the traditional and the new media are still maintaining its substantial traits. 
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