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Anotace 

Žijeme v době, kterou zásadně ovlivňují média. Konzumujeme informace každý den, 

v podstatě každou hodinu i minutu našeho života. To, jakým způsobem jsou v médiích 

vyobrazeny určité sociální skupiny, národy, identity, zásadně ovlivňuje naše vnímání. Je 

prokázáno, že čím déle a častěji na nás zkreslené obrazy působí, tím více jim budeme věřit. 

Diplomová práce se zaměřila na mediální obraz Mexika ve vysílání České televize. 

V kvalitativní, kvantitativní obsahové analýze můžeme pozorovat, že většina odvysílaných 

zpráv je negativního zabarvení a často se týká migrace, politiky Donalda Trumpa nebo 

přírodních katastrof. I proto, že je Mexiko geograficky a kulturně českému prostředí 

vzdálené, se do zpravodajství dostávají zpravidla takové zprávy, které nesou velkou 

negativitu nebo závisí na jiné elitě – Spojených státech. Pokud je český divák takovému 

vysílání vystaven pravidelně, může získat dojem, že Mexiko je nebezpečná, zaostalá země. 

Je třeba si ale povšimnout i pozitivních informací, které jsou často vyloučeny, což má za 

následek vznik výše uvedených zkreslených názorů. 

 

Annotation 

We live in a time that is fundamentally affected by the media. We consume media content 

every day, essentially every hour and every minute of our lives. The way in which media 

depicts certain social groups, nations and identities significantly affects our perception of 

them. It has been proven that the longer we are exposed to these distorted images, the more 

likely we are to trust them. This thesis thus focuses on the media image of Mexico in Czech 

Television broadcasting. In a qualitative and quantitative content analysis, we can see that 

most of the broadcasted messages are negative and often refer to migration, Donald Trump's 

policy or natural disasters. Furthermore, given that Mexico is geographically and culturally 

distant from the Czech environment, the only news that makes its way into broadcasting is 

usually highly negative or is dependent on another elite, such as the United States. When 

Czech viewers are exposed to said broadcasts on a regular basis, they may get the biased 

impression that Mexico is a dangerous, underdeveloped country. However, it is worth noting 

the extent of positive information which is oftentimes being excluded, resulting in the 

aforementioned distorted views and opinions being formed. 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce Mediální obraz Mexika ve zpravodajství České televize jsem si vybrala 

ze dvou důvodů. Tím prvním je ten, že jako studentku žurnalistiky mě vždy nejvíce zajímalo 

právě audiovizuální vysílání a poměrně brzy mi bylo jasné, že bych v televizi ráda pracovala. 

V listopadu roku 2018 jsem tedy jako stážistka do České televize nastoupila a jako redaktorka 

tam působím dodnes. I díky tomu si troufám tvrdit, že vím, jak tvorba zpráv v televizi funguje, 

jaké jsou kritéria vybírání informací a jak příspěvky vznikají.  

A druhým důvodem, proč jsem si vybrala zrovna Mexiko, je ten, že kromě žurnalistiky studuji 

ještě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy magisterský obor Iberoamerikanistika. Latinská 

Amerika mě vždy zajímala. Je mi velmi blízká latinskoamerická kultura a literatura, stejně tak 

si myslím, že je tento region výjimečný a jedinečný historií i politikou.  

Během studií jsem se vždy nejvíce věnovala právě Mexiku a Střední Americe. Jako volitelné 

předměty jsem si často zapisovala ty, které prohlubovaly znalost o Mexiku. I v seminárních 

pracích jsem se snažila propojit moje znalosti z Fakulty sociálních věd s Latinskou Amerikou. 

Za uplynulé dva roky tak vznikly práce jako: Mediální systém v Mexiku, Povolání novináře 

v Mexiku, Současná migrační situace – Mexiko, Lidská práva v Salvadoru, Intervence USA 

v Latinské Americe nebo Narconomics (ekonomické aspekty drogového obchodu v Latinské 

Americe).  

Poměrně často se setkávám s názory, že Latinská Amerika je velmi nebezpečná, zaostalá a 

zdaleka ne na takové úrovni, jako Evropa nebo USA. Tyto hodnotící soudy se velmi často 

snažím vyvracet a nějakým způsobem proti nim bojovat, jelikož s nimi zásadně nesouhlasím. 

Myslím, že si nejprve musíme uvědomit, že na okolní svět se díváme skrz náš, evropský pohled. 

Hodnocení jako „latinos jsou zaostalí, protože nemají to, co máme my tady v Evropě“ je podle 

mě nesmyslné. Latinos jsou především jiní. Měli naprosto jinou historii – jsou to národy, které 

byly několik století pod nadvládou koloniálních mocností. Negativní je i hodnocení indiánů – 

řada lidí si myslí, že jsou primitivní. Není to tak. Z historie víme, že jejich znalosti o 

matematice, zavlažování, zemědělství, stavebnictví nebo astronomii byly daleko rozsáhlejší a 

na vyšší úrovni než ty naše. Někteří namítnou, že indiáni neznali kolo. Není ovšem potvrzené, 

že to kolo neznali. Například prof. Markéta Křížová, PhD., česká historička a etnoložka 

specializující se na předkolumbovské dějiny, na přednáškách uvádí, že indiáni kolo možná i 

znali. Tehdejší kultury si ovšem nechtěly ulehčovat práci. To by totiž znamenalo den volna. To 

je něco, co bylo u indiánů považováno za nevhodné. Bývají také někdy označováni za barbary 
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– obzvláště Aztékové nebo Mayové, kteří prováděli krvavé rituály. Musíme si ovšem uvědomit, 

že toto jsou kulturní náležitosti, které jsou pro nás možná nepochopitelné, ale v zemích, kde se 

tak dělo, šlo o naprosto běžnou, normální věc.  

Osobně jsem se velmi často setkala s tím, že pokud do Latinské Ameriky odjedu, měla bych se 

pomalu bát o svůj život. Zažila jsem to při cestě jak do Argentiny, tak do Brazílie i Uruguaye. 

S mým nápadem studovat v Mexiku pak zásadně nesouhlasilo moje blízké okolí. Mexiko má 

bohužel tak špatnou pověst, že to negativní naprosto zastínilo vše pozitivní.  

I proto jsem se rozhodla psát diplomovou práci o mediálním obrazu Mexika, a to abych sama 

mohla zanalyzovat, kolik zpráv se týká negativní tematiky – migrace, drog nebo násilí. To jsou 

samozřejmě fenomény, které zde existují, ale nejsou tím jediným, co Mexiko charakterizuje. 

Naopak. Mexiko má neuvěřitelné historické i kulturní bohatství, je to jedna z nejmodernějších 

a nejrozvinutější zemí v Latinské Americe a má zásadní podíl na světovém obchodu. Nesmíme 

také opomenout mexickou kuchyni, která si získala oblibu po celém světě. Zprávy o tom 

pozitivním ovšem v médiích chybí. 

Ostatně pokřivený obraz Latinské Ameriky mě osobně zaujal natolik, že v současné době také 

na toto téma píšu i moji druhou diplomovou práci, kterou budu na FF UK obhajovat v červnu 

2020. Práce se jmenuje „Stereotypizace Latinské Ameriky“. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, 

co si o Latinské Americe myslí Češi – napříč všemi věkovými kategoriemi. V dotazníkovém 

šetření budu zkoumat, jak se na Latinskou Amerikou dívají děti, lidé ve středním i důchodovém 

věku. Aby byl výzkum dostatečně reprezentativní, bude aplikován na široký vzorek – z každé 

věkové kategorie budu usilovat nejméně o 250 odpovědí. Ideálně bych tedy měla získat 750 až 

1000 výpovědí. Mám za sebou již několik hloubkových rozhovorů, na základě kterých budu 

dotazníky sestavovat. Už z těchto několika málo rozhovorů je očividné, že lidé jsou ovlivněni 

médii – a to jak zpravodajstvím, tak například seriály a filmy. Jejich pohled je většinou 

negativní, obzvláště lidé z menších měst pak často do souvislosti s otázkami dávají slova jako 

nebezpečné, barbarské, apod.  

Cílem této diplomové práce není popírat nebo skrývat problémy, se kterými se Mexiko a celá 

Latinská Amerika potýkají. Naopak – spíše bych ráda upozornila na to, že problémy Mexika 

jsou odlišné od toho, co se v médiích většinou prezentuje. Např. drogový obchod postihuje 

Latinskou Ameriku – obzvlášť Střední Ameriku, která funguje jako pozemní trasa pro transport 

drog z And. Pohoří And, obzvláště jeho východní svahy, mají ideální podmínky pro pěstování 

rostliny koka, která je využívaná na výrobu kokainu. Tamní malí zemědělci se koky nechtějí 

vzdát, protože jim vynáší o mnoho víc než pole kávy nebo banánů. Sám prezident Bolívie, Evo 
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Morales, rostlinu velmi chrání a říká, že to je tradiční plodina a není jejich chybou, že z ní 

drogové kartely vytváří bílý prášek. Je ale důležité si uvědomit, že to jsou konzumenti a 

poptávka po drogách, která drží výrobu kokainu nad vodou. Hlavně Spojené státy. Pokud bude 

v USA po kokainu poptávka, bude se v Latinské Americe vyrábět. Tento drogový obchod pak 

s sebou nese další negativní jevy – násilí. A násilí způsobuje migraci.  

O čem se v médiích tolik nemluví a co je opravdový problém, který doslova ochromuje 

mexickou politiku i ekonomiku, je korupce. Je to bohužel fenomén, který je znatelný napříč 

celou Amerikou. A zde opět vidíme, jak jsou jednotlivé dílčí potíže propojeny – korupce je 

zčásti způsobena i drogovým obchodem.  

I přes značné problémy jsem přesvědčená, že celá Latinská Amerika je přívětivým kontinentem.  

Jako velké plus této diplomové práce, které já osobně velmi oceňuji, jsou rozhovory s mými 

vyučujícími z oboru Iberoamerikanistika. Pan profesor Opatrný a pan doktor Perutka jsou 

odborníky, kteří v našem českém prostředí toho o Mexiku vědí nejvíce. Jejich cenné výpovědi 

jsou zaznamenány v plném znění v příloze a části rozhovorů jsem použila jak do teoretické části 

práce, tak do analytické.  

Co se týče odklonění od tezí, jako jedinou zásadní změnu vidím v tom, že místo rozhovoru 

s PhDr. Radkem Bubnem, PhD., který působí jako politolog na katedře Ibero-amerických 

studií, jsem zvolila rozhovor s již zmíněným Mgr. Lukášem Perutkou, PhD. Důvodem pro 

vynechání rozhovoru byl fakt, že pan doktor Buben se spíše specializuje na problematiku 

Venezuely, Bolívie nebo Nikaragui. Vzhledem k tomu, že na katedře začal v nedávné době 

působit právě pan doktor Perutka, který sám v Mexiku dlouhodobě působil, zvolila jsem 

možnost rozhovoru právě s ním.  

Dalším lehkým odkloněním je vynechání samostatné kapitoly o odborných studiích a 

analýzách, které vyhodnocují aktuální situaci v Mexiku z hlediska migrace, ekonomiky nebo 

školství. Jako logičtější se zdála být varianta zakomponování statistik a odborných faktů přímo 

do textů v teoretické i praktické části.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část této diplomové práce je rozdělena na dvě větší kapitoly. První se týká Mexika. 

Přestože jsem si vědoma, že tato práce je mediální analýzou, považuji za důležité, abych 

alespoň na několika stránkách představila Mexiko – a to jak po stránce historické, geografické, 

tak i té současné a politické. Pokud chci v následujících kapitolách rozebírat, jak se o Mexiku 

referuje a proč je to třeba špatně, je nezbytné tuto zemi alespoň trochu znát. Popis Mexika by 

vystačil na celou jednu diplomovou práci, i pro účely tohoto výzkumu jsem geografický i 

historický popis značně zredukovala a vybrala pouze ty události, které považuji za nezbytně 

nutné.  

V mediální části jsem se potom zaměřila na to, co je žurnalistika, co jsou média a jak ovlivňují 

publika. V jednotlivých podkapitolách také krátce rozebírám, jaký je proces tvorby zpráv. 

V této části považuji za důležité zmínit fenomény jako gatekeeping, agenda setting, pohovořit 

o tom, co je považováno za objektivní zpravodajství a jak vznikají stereotypy. Tyto kapitoly by 

měly pomoci i v praktické části, ve které by se měly vyzkoumané jevy reflektovat do teorie. 

Měla bych být schopná okomentovat, proč například žurnalisté vybírají určité typy zpráv a proč 

je o Mexiku referováno v takové podobě, jako to vidíme na obrazovkách televize.  
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1.1 MEXIKO 

Abychom mohli vyhodnotit, jakým způsobem na Mexiko nahlíží média a společnost, je nutné 

si v úvodní kapitole říct – co je to Mexiko. Musíme zodpovědět, kde se nachází, jak je na tom 

ekonomicky, politicky, jaká je kultura země a historie. Pro účely následujících kapitol pracuji 

hlavně se dvěma publikacemi – první je kniha Mexiko od prof. PhDr. Josefa Opatrného, CSc.,1 

druhé Dějiny Latinské Ameriky od doc. PhDr. Jana Klímy2. 

Strukturu mexických dějin jsem členila podle publikace Historia general de México (Obecné 

dějiny Mexika). Tu pravidelně sepisují a obnovují historikové z El Colégio de México3 – 

výzkumného a pedagogického ústavu, který se zaměřuje na společenské a humanitní vědy a 

v hlavním městě Mexika byl založen už v roce 1940. Instituce funguje také jako univerzita. 

Jejich dějinné svazky jsou v současné historiografii považovány za nejlepší a nejucelenější 

sbírku mexické historie.  

Pro účely diplomové práce jsem také požádala o rozhovory dva odborníky na Mexiko, oba ze 

střediska Ibero-amerických studií. Prvním je již zmiňovaný profesor Josef Opatrný, druhým 

potom Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. 4 

1.1.1 GEOGRAFICKÉ NÁLEŽITOSTI 

Spojené státy mexické (Estados Unidos de México) mají celkovou rozlohou 1 972 550 km2 a 

žije zde asi 121 736 809 obyvatel (Opatrný 2016, s. 214). Mexiko se nachází na pomezí 

dvou regionů - Severní a Střední Ameriky. „V přísně geografickém smyslu končí Severní 

Amerika na jihu Tehuantepeckou šíjí, Yucatán a krajní jihovýchod Mexika patří už do Střední 

Ameriky“, (Klíma 2015, s. 17).  Obecně ale odborníci Mexiko přiřazují spíše k Severní 

                                                           

1 Josef Opatrný je český historik a iberoamerikanista. Je profesorem obecných dějin, jeho specializací jsou dějiny 

Latinské Ameriky – především pak Kuby a Mexika, 19. století a historie indiánských válek. Napsal několik 

významných knih jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. Mezi nejznámější patří například: Amerika 

v proměnách staletí, Stát osamělé hvězdy a americko-mexická válka, Pamatujte na Alamo, Válka Severu proti 

Jihu, Viva Cuba Libre, Válka Mohykánů nebo Poslední indiánské války. V letech 1990-2018 vedl Středisko 

Ibero-amerických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Za rozvoj české hispanistiky získal 

v roce 2003 Řád Isabely Katolické z rukou španělského krále Juana Carlose.  

 

2 Jan Klíma, český historik, se specializuje především na portugalsky mluvící země a kolonialismus v Africe a 

Americe. Na Univerzitě Hradec Králové založil kabinet Ibero-amerických studií.   

 
3 https://www.colmex.mx/es/sobre 

 
4 Lukáš Perutka je absolvent doktorského studia Iberamerikanistika na FF UK. Nyní působí na katedře a vyučuje 

především dějiny 19. století a současnou historii Mexika a Střední Ameriky. Mezi roky 2014-2018 působil na 

univerzitě Tecnológico de Monterrey na severu Mexika, kde vyučoval světové dějiny.  

https://www.colmex.mx/es/sobre
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Americe. Ze severu ho od Spojených států amerických odděluje řeka Río Bravo del Norte, na 

jihu potom od Guatemaly řeka Usumacinta (ibid., s. 16).  

Ze západu jsou břehy Mexika omývány Tichým oceánem, z východu to jsou vody Atlantiku 

(Karibské moře a Mexický záliv). Státu náleží hned dva poloostrovy – Baja California (Dolní 

Kalifornie) a poloostrov Yucatán. Na jihu Mexické vysočiny se soustředí vulkanické pásmo, 

kde se nachází nejvyšší hory (známé sopky) – Citlatépetl (5699 m), Popocatépetl (5452 m) a 

Iztaccíhuatl (5280 m). Právě v horských pásmech se nachází spousta nerostného bohatství – dá 

se v podstatě říct, že v Mexiku se těží všechno: stříbro, zlato, uran, olovo, zinek, tuha, antimon, 

rtuť, cín, ropa a zemní plyn (Klíma 2015, s. 16).  

I díky své velikosti, různé nadmořské výšce se v Mexiku nachází hned několik podnebných 

pásem. Země je tímto naprosto unikátní a rozmanitá. Najdeme zde jak teplé pásmo u 

přímořských destinací, které nazývá tierra caliente, tak chladnější pásmo tierra fría v horách a 

nejvýše položené studené pásmo tierra helada. Oblast Mexického zálivu je vysokosrážková, 

ročně tam naprší až 1540 mm, nejméně srážek je naopak v oblasti Dolní Kalifornie – tam naprší 

za rok asi 145 mm. Část, asi 17 %, pokrývají lesy, velkou část vysoké horské oblasti a také 

suchá pásma a polopouště – na severu Mexika v regionu Sonora se nachází proslulé vysoké 

kaktusy (Klíma 2015, s. 16).  

Hlavním městem je Ciudad de México, kde žije asi 21 000 000 obyvatel. Mezi další významná 

mexická města patří Guadalajara (téměř 5 000 000 obyvatel), Monterrey (asi 4 500 000 

obyvatel) nebo Puebla (téměř 3 000 000 obyvatel) (Opatrný 2016, s. 214).  

1.1.2 HISTORIE 

Osídlení Mexika sahá hluboko do lidské historie. Podle odborníků „na území dnešního Mexika 

dorazili první lidé asi před 30 000 lety a zanechali v této době svoje stopy v pěti lokalitách. Za 

nejstarší považují archeologové zbytky ležení lovců a sběračů na březích říčky u Cedralu 

nedaleko San Luis Potosí“ (Opatrný 2016, s. 9).  

Po zemědělské revoluci a změny životního stylu od lovců a sběračů na zemědělce se na území 

začaly vyvíjet různé civilizace. V polovině 20. století tento kulturní areál nazval antropolog 

Paul Kirchhoff názvem Mesoamerika (Kirchhoff, 1943).   

Opatrný píše: „Za první mesoamerickou civilizaci je považována civilizace Olméků. (…) bez 

ní by nebylo ani kultury aztécké, ani mayské, které podle nich vyrůstají na olméckých tradicích 

zhotovování monumentálních skulptur, opracování jadeitu, budování civilních i sakrálních 

staveb. Kromě toho pojí olméckou kulturu s Aztéky a Mayi také výrazná sociální diferenciace 
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s oddělením elity v podobě vládců a profesionálních kněží od venkovského substrátu rolníků 

(kteří elitu živili), dokonalý kalendář, datované památníky, stély atd.“ (2016, s. 13-14).  

Jak jsem zmiňovala v předchozím odstavci, na území se kromě Olméků vyskytovali také 

Aztékové a Mayové. To jsou nejznámější předkolumbovské civilizace, na území Mesoameriky 

jich žilo ale daleko více. Byly to dále třeba kultury Zapotécké, Teotihuacanské, Toltécké nebo 

Mixtécké. Kultury mezi sebou válčily a silnější kmen si podroboval ty slabší. Předkolumbovské 

kultury dnes nazýváme indiáni. Je to ovšem označení, které jim dali Evropané a je to označení 

nesprávné. „Pro původní obyvatele Severní, Střední i Jižní Ameriky se ujal nevhodný 

Kolumbův termín indiáni (španělsky indios = Indové) evokující objevitelovo tvrzení, že doplul 

do Indie“ (Klíma 2015, s. 35).  

„Kolumbova flotila přirazila 12. 10. 1492 k ostrovu Guanahaní na Bahamách (…). Pak plul 

Kolumbus ke Kubě, kterou nazval Juana. Na dalším ostrově Haiti, který nazval Española, 

založil o Vánocích osadu Navidad“ (Klíma 2015, s. 68). Kolumbus celkem uskutečnil 4 plavby 

– až do své smrti byl ale přesvědčen o tom, že objevil Indii (Opatrný 2016, s. 27).  

Španělé se z ostrovní části poměrně rychle dostali až na pevninu – hnala je tam touha po drahém 

zboží a zlatě. Středem aztécké říše bylo v první polovině 16. století město Tenochtitlán. Ostatně 

na jeho základech stojí i dnešní hlavní město Mexika – Ciudad de México. Dodnes je 

považováno za nejstarší město na západní polokouli. Právě Tenochtitlán stál v cestě dobyvateli 

Hernánu Cortésovi. „Při bojích byl Tenochtitlán zapálen, Španělé, kteří se zatěžkali 

naloupeným zlatem, tonuli v jezeře Texcoco za „smutné noci“ (noche triste5) z 30. 6. na 1. 7. 

1520, (…) za pomocí děl a válečných člunů Tenochtitlán dobyli“ (Klíma 2015, s. 74). Tím se 

Mexiko dostalo pod nadvládu Evropanů.  

Až do začátku 19. století fungovalo Mexiko jako vicekrálovství Nové Španělsko (Virreinato de 

Nueva España) pod španělskou Korunou. Vicekrálovství sahalo od Kostariky po Kalifornii. A 

žilo zde asi 6 500 000 obyvatel. Byl to právě filosofický a průmyslový rozmach v druhé 

polovině 18. století, nové humanistické směry, které do Nového světa pronikaly z Evropy nebo 

Velká francouzská revoluce, které předznamenaly touhu kolonií po nezávislosti (Klíma 2015, 

s. 163-164; Opatrný, 2016, s. 84-85). „Po zprávách o dynastické krizi ve Španělsku žádali 19. 

7. 1808 radní města Mexika, aby místokrál José Iturrigaray vyhlásil provizorní nezávislost“ 

(Klíma 2015, s. 165). Boje za nezávislost se samozřejmě neobešly bez vleklých sporů a ztrátách 

na životech. Nakonec Mexiko svou nezávislost na španělských koloniích vyhlásilo 24. srpna 

                                                           
5 Jako „noche triste“ je dodnes nazývána bitva mezi Aztéky a conquistadory, během které Hernán Cortés dobyl 

aztécké hlavní město Tenochtitlán.  
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1821 (Opatrný 2016, s. 91).  

Hned v počátcích nezávislosti se ale Mexiko začalo potýkat s fenoménem, který je pro celý 

region Latinské Ameriky poměrně typicky – a v určitých formách se drží až dodnes. 

„V průběhu konfliktů zesílily pozice úspěšných generálů, kteří využili svého mimořádného 

postavení hned v prvních měsících po dosažení nezávislosti k obohacení a proniknutí do 

politického života. Začala se vytvářet tradice caudillů, silných mužů s velkým pozemkovým 

majetkem, dobrými kontakty v armádě a mezi předními politiky na místní i celostátní úrovni.“ 

Tito takzvaní caudillové byli velmi bohatí, byli tak nezávislí na státě. Pod sebou měli spousty, 

stovky zaměstnanců a tito lidé mohli i krizových situacích fungovat jako soukromá armáda. I 

caudillové měli věrné politické klienty. Tato široká síť jim ve volbách přinášela oblíbenost a 

hlavně tolik potřebné hlasy (Opatrný 2016, s. 95).  

V prvním století nezávislosti Mexiko zažilo velké ztráty. V tehdejší době byla země o mnoho 

větší, než je její současná velikost. Mexičtí kreolové a indiáni historicky dlouhodobě žili na 

území, které dnes spadá pod USA. Toto území ztratili v Mexicko-americké válce. Tu vyvolal 

spor o tehdy mexický Texas.  Území si začali nárokovat osadníci ze severu. Výsledkem byla 

válka, která skončila v neprospěch Mexika. „Mexiko muselo odstoupit Spojeným státům víc 

než dvě pětiny svého dosavadního teritoria, obrovské území mezi Texasem na východě a 

Kalifornií na západním pobřeží, tedy oblast zahrnující mj. dnešní Nové Mexiko, Arizonu a 

Colorado. Hranicí se stala řeka Río Grande del Norte. Spojené státy vyplatily Mexiku 15 

milionů dolarů (…)“ (Opatrný 2016, s. 109).  

50. léta 19. století v Mexiku patřily jednomu člověku, právníkovi indiánského původu (což bylo 

tou dobou skutečně ojedinělé) – tím byl Benito Juárez. Dodneška je považován za jednu 

z nejvýznamnějších postav moderní mexické historie. Dvakrát byl prezidentem a jeho vlády se 

vždy nesly ve znamení modernizace země. „Osobně dozíral na zlepšování komunikační sítě 

v hornatém státě. Stavba silnic měla otevřít místním výrobcům možnost prodeje na národním i 

světovém trhu. (…) inicioval pěstování plodin, které místní zemědělci zatím opomíjeli, 

především tabáku, bavlny a kávovníku. (…) žádal na federální úrovni odstranění vnitřních cel 

a na druhé straně zvýšení vnější clení bariéry, která by chránila produkty slabého domácího 

průmyslu před konkurencí levného importovaného průmyslového zboží. Stejný důraz kladl 

Juárez i na rozvoj veřejného školství. V horských indiánských vesnicích zakládal základní 

školy, kde se děti učily číst a psát španělsky, zřídil i několik tzv. normální škol pro přípravu 

učitelů a dal impuls k budování škol pro dívky a ústavů pro výuku praktických oborů“ (Opatrný, 

2016, s. 111). Juárez se zasadil především o začlenění indiánského obyvatelstva mezi ostatní 



 

9 

 

mexické obyvatele kreolského původu. Tato představa naštěstí neskončila pouze u něj a stala 

se programem i všech následujících vlád až do začátku 21. století (Opatrný 2016, s. 125).  

Juárez měl řadu příznivců, ale také spoustu odpůrců – a to hlavně z řad konzervativců. 

„Juárezova podpora sekularizaci státu mu přinesla nepřátelství vlivných církevních kruhů (…)“ 

(Opatrný 2016, s. 111). Obzvlášť ve chvíli, kdy se Juárez ucházel o křeslo prezidenta už 

poněkolikáté. V té chvíli se na výsluní dostal Porfirio Díaz, který si podporu veřejnosti získal 

heslem „Ne znovuzvolení“. (ibid., s. 127). Vláda Porfiria Díaze nebyla pro obyvatele Mexika 

příjemným obdobím. „(…) zajistil růst těžby nerostů a rozvoj dopravy za cenu krutého 

vykořisťování zejména indiánských nádeníků pracujících 12-14 hodin denně za hladovou 

mzdu, preferoval latifundisty, církev a zahraniční společnosti. Asi 95% venkovských rodin 

nemělo žádnou půdu a muselo se dát najímat na práce za symbolickou mzdu nebo za jídlo. 

Náznaky odporu a vzpoury Díaz brutálně likvidoval“ (Klíma 2015, s. 233). Paradoxně právě 

Díaz, který dříve kritizoval Juáreze s mottem „Ne reelekci“ se do prezidentského úřadu nechal 

zvolit šestkrát a prezidentský mandát prodloužil na 6 let. Podmínky, které Díaz nastolil, 

vyvolaly revoluci. Životní úroveň byla vysoká pouze asi pro 60 000 Mexičanů. Ti ostatní byli 

ovšem tvrdě vykořisťováni prací na statcích a v továrnách (Klíma 2015, s. 234).  

V roce 1910 v Mexiku vypukla revoluce, „jedna z nejdůležitějších událostí současných dějin 

Latinské Ameriky. Představovala nejrozsáhlejší pokus transformovat archaické ekonomicko-

sociální struktury země a uvrhla do krize systém vlády domácí oligarchie spojené se 

zahraničním kapitálem“ (Opatrný 2016, s. 141). Opoziční exilový kabinet, v čele s Franciscem 

Maderem, vyhlásil Plán ze San Luis Potosí. Ten žádal „ústavní vládu, všeobecné volební právo, 

návrat půdy indiánským občinám, malým rolníkům a středním rancheros i další sociální 

reformy“ (Klíma 2015, s. 294).  

Revoluce trvala až do roku 1917, kdy byla podepsána ústava z Querétara. „Ústava měla značný 

význam nejen pro Mexiko, ale pro celou Latinskou Ameriku a v jistém smyslu i pro země 

budoucího „třetího světa“. Její jednotlivé paragrafy garantovaly důležité změny v sociální, 

hospodářské, kulturní a politické oblasti (…).“ Tato ústava zajistila maximálně osmihodinovou 

pracovní dobu, stejně tak právo na stávku. Vycházela vstříc i požadavkům revoluce – na základě 

ústavy se uskutečnila pozemková reforma, která pomohla zejména venkovu, nacionalizovalo 

se nerostné bohatství. Přímo tato forma ústavy zásadně ovlivnila i následující zakládající 

dokumenty dalších latinskoamerických zemí. (Opatrný 2016, s. 145-146). Nutno ovšem 

podotknout, že všichni představitelé revoluce nakonec zemřeli násilnou smrtí (ibid., s. 147).  

Rok 1929 byl ve znamení světové hospodářské krize. Pro Mexiko je to také rok, kdy se k moci 



 

10 

 

dostala Národní revoluční strana PRI (Partido Nacional Revolucionario, od roku 1946 pak 

známá pod novým názvem Partido Revolucionario Institucional). Ta byla u moci dlouhých 71 

let. O té bylo známo, že oscilovala mezi pravicovým a levicovým smyšlením – podle toho, jak 

se to právě hodilo. Na počátku 21. století toho Mexičané měli již dost a vládu tradiční PRI 

ukončily prezidentské volby v roce 2000, ve kterých zvítězil Vicente Fox. Tímto obdobím 

začíná demokratizace země (Opatrný 2016, s. 192). 

1.1.3 MEXIKO V SOUČASNOSTI 

20. i 21. století pro Mexiko znamenalo příležitosti i prohry. V roce 1938 byla založená státní 

naftařská společnost PEMEX6 (Opatrný 2016, s. 160), a „nejvýznamnějším ekonomickým 

krokem se stal vstup Mexika do Severoamerické oblasti volného obchodu (NAFTA)7 

smlouvami z let 1992 a 1994“ (Klíma 2015, s. 430). NAFTA má dodnes své příznivce i 

odpůrce, obzvlášť protože se na úroveň vedle sebe staví tři neporovnatelné státy. „Naděje na 

vyrovnání pozice s dalšími dvěma členy seskupení se zdály být naprosto liché, dosvědčoval to 

stále větší problém hranice s USA. Ta se stala zřetelným mezníkem mezi Mexikem 

udržovaným v chudobě a bohatnoucím sousedem, proto na ní dal prezident Carter instalovat 

zábrany a prezident Clinton v roce 1994 zpřísnil dohled nad ilegálními imigranty až do té míry, 

že se na ně začalo střílet“ (Klíma 2015, s. 430).  

Například Lukáš Perutka ale NAFTU hodnotí velmi pozitivně, v rozhovoru8 říká, že „pokud 

musím vybrat událost, která byla pro Mexiko naprosto zásadní, musím zmínit událost z roku 

1994, která Mexiko provází dodnes. Jde o vstup do organizace NAFTA. (…) musíme uznat 

jednoznačný přínos, který měla na rozvoj mexického hospodářství. Troufám si tvrdit, že bez ní 

by země měla mnohem vážnější ekonomické problémy podobně jako Brazílie nebo v tom horším 

případě Venezuela“.   

Na otázku, jak by hodnotil období po roce 2000 Lukáš Perutka odpovídá: „Pokud bych to měl 

shrnout jednou větou, období 2000-2017 by se v Mexiku dalo označit jako léta zklamaných 

nadějí jak z ekonomického, tak z politického vývoje. Země vstupovala do nového milénia plna 

optimismu, který ale brzy vyprchal pod tíhou závažných strukturálních problémů, které se žádné 

vládě nepodařilo odstranit.“ 

 

                                                           
6 Petróleos Mexicanos 
7 North American Free Trade Agreement 
8 Hloubkový rozhovor, 3. května, 2019, v textu jsou výpovědi z rozhovorů znázorněny kurzívou.  
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Zemi v současné době asi nejvíc trápí drogový obchod. Mexiko v tom doplácí hlavně na svou 

geografickou polohu – celá Střední Amerika a Mexiko totiž slouží jako pozemní trasa pro 

transport drog ke svému největšímu konzumentovi – USA. Není to Mexiko, ale Spojené státy, 

které jsou v současnosti největším drogovým trhem na světě. Mexičtí politikové se dlouhodobě 

snaží s drogami a kartely bojovat. Pokud ovšem USA nebudou efektivněji potírat poptávku, 

budou snahy Mexičanů zbytečné. „(…) vláda Spojených států, neschopná zastavit tuto tendenci 

likvidací či alespoň omezením poptávky u amerických konzumentů, postupovala stále 

militantněji při jednáních s představiteli tranzitních zemí i zemí, kde se pěstovaly rostliny 

používané k výrobě drog nebo se ze syntetické drogy vyráběly. Požadovala po nich, aby na 

svém území tranzitu či výrobě zabránily, aniž brala v úvahu starou pravdu liberálních ekonomů 

odkazující na vztah poptávky a nabídky.“ Všichni asi dobře znají kolumbijské drogové kartely 

a drogového bosse Pabla Escobara. Plán Kolumbie, který realizovala Bogota ve spolupráci 

s Washingtonem, měl za cíl rozbít tento drogový obchod. Výsledkem ovšem bylo, že se pouze 

rozbily kolumbijské drogové kartely, jejich místo následně přebraly ty mexické. Výrobu ani 

konzumaci drog to ovšem nijak nezměnilo (Opatrný 2016, s. 193).  

Na území Mexika operuje několik kartelů – mezi nejznámější patří Golfo, Sinaloa, Tijuana, 

Familia Michoacana, Los Zetas, a jiné. Kartely mají rozdělené zóny napříč Mexikem a i ve 

Spojených státech. Jejich brutalita často míří na konkurenční narcotraficantes, policii, státní 

aparát, soudce nebo novináře. Není nic, čeho by kartely nebyly schopny dosáhnout. Jsou známí 

vysokou mírou brutality (často těla mrtvých zohaví a na viditelných místech je prezentují 

k zastrašení konkurence a veřejnosti). Dokázali si zajistit širokou síť zkorumpovaných nejenom 

úředníků a policistů, ale i vysokých státních představitelů. Ostatně vznik kartelu Los Zetas je 

zářným příkladem neomezených možností. „Název „Z“ byl volací znak speciálního útvaru 

mexické federální policie pro boj s organizovaným zločinem, skvěle vyzbrojený, vycvičený i 

placený, (…). V devadesátých letech získal kartel Golfo, v této době zřejmě nejmocnější 

z kartelů, skupinu policistů s volacím znakem „Z“, včetně nejvyšších důstojníků do svých 

služeb jako „ochranku“ či sicarios – nájemné vrahy. Po nějaké době se Zetas osamostatnily a 

vytvořily vlastní kartel, považovaný americkými úřady za technologicky nejvyspělejší, 

nejsofistikovanější a nejbrutálnější“ (Opatrný 2016, s. 194).  

O drogovém obchodu v Mexiku Lukáš Perutka říká „Mexiko nemá problém s drogami (to mají 

Spojené státy), ale Mexiko má problém s organizovaným zločinem. Ten má v dnešní době tak 

široké portfolio aktivit, že by jej konec obchodu s drogami prakticky nepostihl. Ostatně 
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mediálně známá figura Joaquín „Prcek“ Guzmán9 vytvořil podle analytiků organizaci s tak 

širokou škálou aktivit, že si v ničem nezadala s americkým Amazonem.“ 

V roce 2006 tak tehdejší prezident Felipe Calderón vyhlásil „Válku proti drogám“. „11. 

prosince 2006 prezident oznámil, že v boji proti kartelům nasadí armádu, a krok zdůvodnil 

rozsáhlými kontakty narkobaronů v mexických policejních složkách, jak v policii jednotlivých 

států, tak v silách federálních“ (Opatrný 2016, s. 195). Výsledkem operací ovšem nebylo 

uklidnění situace, ale enormní nárůst mrtvých. Tisíce příslušníků drogových kartelů bylo 

zavražděno buď armádou, nebo znepřátelenými gangy. U kartelů v posledních 15 letech velmi 

znatelně roste brutalita, se kterou jednají jak se zadrženými civilisty, tak s protivníky. Pokud se 

armádě podařilo jeden kartel vymýtit, jeho místo okamžitě zaujal nový. Jak říká Opatrný: 

„(příslušníci kartelů) nebyli jen oběťmi střetů s armádou, ale hlavně války starých i nových 

kartelů o území, na němž se nepřestávali pohybovat na místě padlých noví bojovníci“ (ibid.).  

Právě válka proti drogám měla za následek obrovský nárůst ve statistikách o násilí. Počet vražd 

v Mexiku je alarmující a v roce 2017 bylo zabitých 43 160 - to je 34,1 mrtvých na 100 000 

obyvatel (Our World in Data 2019).10 K číslu profesor Josef Opatrný říká: „No ale 90% těch 

zabitých jsou narcotraficantes – no a mrtvý narcotraficante, to je dobrý narcotraficante.“11 

I kvůli výše popsaným problémů se o Mexiku často referuje jako o nebezpečné zemi. Pravda 

to určitě je – ale jen částečně. „Tvrdit o Mexiku, že je nebezpečné, je podle mého názoru 

mediální zkratka a ignorantská generalizace. Především je Mexiko hodně velké, aby se na něj 

daly uplatnit jakékoliv zobecňovací soudy. Zhodnotil bych to tak, že jsou v Mexiku nebezpečná 

místa, především některá velká města, zejména u hranic s USA. Jsou zde ale lokality, jako 

poloostrov Yucatán nebo stát Querétaro, kde je bezpečno podobně jako v Západní Evropě. (…) 

Viděl jsem statistiku, kde se jasně zračilo, že 80% násilných trestných činů se odehraje ve 3 

čtvrtích z cca 100. (…) Navíc drogové kartely chápou, že turisté jim přinášejí nemalé zisky a 

proto jsou prakticky ve všech resortech (snad s výjimkou Acapulca) chráněni,“ vysvětluje 

Lukáš Perutka.  

Podobně se k tomu vyjadřuje i Josef Opatrný: „Mexiko samozřejmě nebezpečný je, jsou tam 

nebezpečný zóny. Ale zdaleka není nebezpečný tolik jako jiná místa Latinské Ameriky. Na 

100 000 obyvatel je o polovinu míň mrtvých než v Brazílii, čtvrtina než v Salvadoru nebo 

                                                           
9 Bývalý šéf mexického drogového kartelu Sinaloa, někdy znám také pod přezdívkou El Chapo. Guzmán byl už 

několikrát zatčen a z vězení dvakrát utekl. Po zatčení v roce 2016 byl vydán do USA. 17. července 2019 byl 

odsouzen na doživotí. 
10 https://ourworldindata.org/homicides 
11 Osobní rozhovor, 9. dubna, 2019.  

https://ourworldindata.org/homicides
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Hondurasu.“ 12 

Velkým tématem, pokud mluvíme o Mexiku, je pak migrace. Vše souvisí hlavně se současnou 

karavanou středoamerických migrantů na mexicko-americké hranici. Právě migrace z Mexika 

ale už přestává být v zemi velké téma. Migrační vzorec se mění, a zatímco dříve za hranice 

státu odcházely miliony lidí, v současné době se spousta Mexičanů vrací do své rodné země. 

Podle Institute Migration Policy „(…) in recent years, migration patterns have changed due to 

factors including the improving Mexican economy, stepped-up U.S. immigration enforcement, 

and the long-term drop in Mexico’s birth rates. (…) More Mexican immigrants have returned 

to Mexico than have migrated to the United States, and apprehensions of Mexicans at the U.S.-

Mexico border are at a 40-year low. (…) Mexico is also no longer the top origin country among 

the most recent immigrants to the United States. (…) In addition, newer immigrants from 

Mexico are more likely to be college graduates and have stronger English skills than those who 

arrived in prior decades (Migration Policy Institute 2018).13 14 15 

K migraci Lukáš Perutka uvádí: „Migrace je mediálně vděčným tématem, jako všechno, co 

souvisí s Donaldem Trumpem. Byl to on, kdo ji vtáhnul do své předvolební kampaně, když se 

rozhodl prosadit stavbu na hranici s Mexikem. Pokud se ale člověk oprostí od rozvášněných 

                                                           
12 Nutno ovšem podotknout, že Honduras i Salvador jsou považovány za jedny z nejnebezpečnějších zemí na 

světě. V seminární práci o lidských právech v Salvadoru jsem například uvedla, že: „Salvador se dlouhodobě 

potýká s vysokým počtem vražd na obyvatele. Podle organizace Amnesty International bylo v roce 2016 

evidováno celkem 5280 mrtvých a v roce 2017 číslo spadlo na 3605 vražd. I přestože tento meziroční propad je 

jistým pozitivním znamením, stále jsou tato čísla alarmující (Amnesty International, 2018). Our World in Data 

uvádí historické maximum vražd v Salvadoru v roce 2015 – tehdy bylo údajně spácháno 6777 vražd. V roce 

2016 pak 3506 a v roce 2017 to bylo 3451 vražd. I tato statistika tak potvrzuje propad. Pokud ovšem 

přepočítáme počet vražd na obyvatele, zas tak pozitivní obraz z toho nevychází. Porovnejme statistiku třeba 

s Českou republikou. V Salvadoru bylo v roce 2015 spácháno 112,6 vražd na 100 000 obyvatel, o dva roky 

později to bylo 56,69 vražd na 100 000 obyvatel. V Česku – v roce 2015 1,19 vražd na 100 000 obyvatel a v roce 

2017 číslo klesá na 1,14 (Our World in Data, 2019).“ 

 
13 https://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states 

 
14 „V posledních několika letech se ale migrační vzorec změnil, a to hlavně kvůli faktorům, které vyplývají ze 

zlepšování mexické ekonomiky, silnějším anti-imigračním opatřením ze strany USA a dlouhodobému poklesu 

mexické porodnosti. Více mexických imigrantů se vrací do Mexika než těch, kteří emigrovali do USA. Počet 

zadržených Mexičanů na americko-mexické hranici je na čtyřicetiletém minimu. Mexiko už není „top“ zemí 

původu mezi nedávnými imigranty do USA. Navíc – noví imigranti z Mexika jsou často vysokoškolsky vzdělaní 

a mají lepší znalosti angličtiny než ti, kteří do USA emigrovali v předchozích dekádách.“ 

 
15 Tématem migrace v Mexiku jsem se taktéž zabývala během studií Iberoamerikanistiky, v jednosemestrálním 

průzkumu uvádím, že Mexiko je nejenom tzv. tranzitní a emigrační zemí, ale stává se také státem, do kterého 

začíná přicházet hodně imigrantů. Ve výzkumu píšu: „A zatímco v minulých letech byli mezi imigranty 

především obyvatelé Střední Ameriky, jako jsou Guatemalci, Hondurasané nebo Salvadorci, v současné době se 

i tento trend mění. Mezi imigrantskými zeměmi je už i USA, Kuba, Venezuela nebo Čína (OECD, 2018). U 

Venezuelanů a Kubánců je poměrně jasné, že tomu tak je kvůli složité politické situaci v domovské zemi. Ale proč 

Američané nebo Číňani? Pravdou je, že Mexiko se v současné chvíli stává velmi atraktivní zemí pro zahraniční 

investory. Mexiko ekonomicky roste. A na USA jej vážou silné ekonomické dohody. Čína využívá příležitostí ve 

většině zemí Latinské Ameriky a jinak tomu není ani v Mexiku (New York Times, 2013).“ 

https://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states
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emocí a vezme v potaz fakta, pak dojde k poznání, že to v dnešní době vůbec není téma. 

Mexičané se v současnosti naopak ze Spojených států vracejí, případně jsou deportováni. 

Migrace byla problémem a fenoménem asi třicet let (1980-2010), kdy bylo v jednom roce 

zadrženo na hranici i 1,5 milionu lidí. V dnešní době je to tak 200 tisíc a prakticky všichni jsou 

vráceni zpět.“ 

1.1.3.1 ROK 2017 V MEXIKU 

Výzkum v této diplomové práci se týká pouze roku 2017. Je tomu tak z toho důvodu, že tento 

rok byl v současné historii jedním z nejvýraznějších.  

Předvolební kampaň 

„2017, to byl rok očekávání prezidentských voleb v Mexiku. Byla tam jedna velká otázka, jestli 

AMLO16 ty své protivníky naprosto zdrtí nebo jestli bude mít konkurenci. Nakonec se ukázalo 

ve volbách, že výrazně zvítězil – a Mexiko bylo plné otázek, jak si tedy bude počínat. Jestli 

nastane kardinální proměna Mexika nebo ne,“ komentuje rok 2017 Josef Opatrný. Mexický 

prezident López Obrador se o křeslo prezidenta ucházel celkem třikrát, uspěl až při posledním 

pokusu. Za stranu MORENA pak v půlce roku 2018 prezidentské volby vyhrál (Gobierno de 

México 2019).17 Během těchto voleb Mexičané také volili 128 členů senátu a 500 nových 

poslanců. Byl to jeden z největších volebních dnů v historii Mexika, a podle některých zdrojů 

byly předvolební kampaně jedny z nejnásilnějších – zemřelo během nich až 130 politiků (ABC 

2018). 18 

Donald Trump a migrace 

„Zeď – vždyť tu postavili demokrati. Ne sice celou, ale demokrati. A Obama a to jeho 

vypovídání ilegální imigrantů. Ten jich vypověděl víc než Trump,“ říká profesor Opatrný. Právě 

ale Donald Trump a jeho silná rétorika vůči Mexiku jsou vděčným tématem médií. Do televizí 

i do tisku se tak slavná mexická zeď dostala v posledních letech díky Trumpovi mnohem 

častěji. Sliby amerického prezidenta, který tvrdil, že postaví zeď o 5 metrů vyšší a budou to 

Mexičané, kteří za ni zaplatí, jsou sice v poslední době opět aktuální a současný Kongres 

Trumpovi dokonce nějaké peníze přislíbil. Jestli ale zeď reálně bude stát, to nikdo neví.   

 

                                                           
16 Andrés Manuel López Obrador – prezident Mexika, „AMLO“ je celosvětově uznávaná a užívaná přezdívka 

(zkratka jména)  
17 https://www.gob.mx/presidencia/estructuras/andres-manuel-lopez-obrador 
18 https://www.abc.net.au/news/2018-07-02/mexico-elections-what-andres-manuel-lopez-obrador-victory-

means/9932218 

https://www.gob.mx/presidencia/estructuras/andres-manuel-lopez-obrador
https://www.abc.net.au/news/2018-07-02/mexico-elections-what-andres-manuel-lopez-obrador-victory-means/9932218
https://www.abc.net.au/news/2018-07-02/mexico-elections-what-andres-manuel-lopez-obrador-victory-means/9932218
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Zemětřesení 

Za celý rok 2017 bylo v Mexiku zaznamenáno 227 zemětřesení, které přesáhly hodnotu 4,6 na 

stupnici Richterovy škály (Volcano Discovery, 2019).19 Dvě nejhorší, nejsmrtelnější a 

nejsilnější zemětřesení od roku 1985 zasáhly Mexiko v září roku 2017. První o síle 8,2 stupně 

v oblasti Chiapas (region Oaxaca) způsobilo silné tsunami a na následky zemětřesení zemřelo 

98 lidí a přes 300 jich bylo zraněno. Druhé, ani ne dva týdny poté, zasáhlo hlavní město Ciudad 

de México, Morelii a Pueblu. Přestože bylo zemětřesení slabší, „pouze“ o síle 7,1 stupňů, 

zemřelo 370 lidí a přes 6 000 jich bylo zraněno (World Vision, 2017). 20 

Nejkrvavější rok v novodobé historii 

Rok 2017 byl také v médiích často jmenován jako jeden z nejkrvavějších roků v tomto století. 

Tématu se věnovaly v podstatě všechna světová média – například CNN21, Time22, Voice of 

America23, CBC24, InSight Crime25, Reuters26 nebo Business Insider27 (a spousta dalších). Nové 

statistiky zároveň ukazují, že rok 2018 tyto rekordy opět překonal, a ani letošek není pozadu. 

Jak ale upozorňují odborníci, vysoká čísla málokdy odkazují na civilisty. Většina z mrtvých 

jsou z řad narcotraficantes. Z části jsou pak také mezi mrtvými policisté a vojáci.  

Ve velkém nebezpečí jsou v Mexiku i novináři. V roce 2017 bylo podle Comittee to Protect 

Journalist zavražděno celkem 47 novinářů, z toho 8 v Mexiku. Více zabitých novinářů už bylo 

jen v Iráku a Sýrii – tedy ve válečných oblastech. Od roku 1992, kdy se začala statistika 

evidovat, to bylo pro Mexiko roční maximum.(Comittee to Protect Journalists, 2018).28 Jiné 

statistiky mluví i o vyšších číslech, téměř žádná ze statistik neziskových organizací se 

neshoduje. Je to hlavně proto, že není jednoduché určit, zda byl některý novinář zabit náhodně 

nebo kvůli svému povolání.  

 

  

                                                           
19 https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/mexico/archive/2017.html 
20 https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2017-mexico-earthquakes-facts 
21 https://edition.cnn.com/2018/07/31/americas/mexico-homicides-2017-new-numbers/index.html 
22 https://time.com/5111972/mexico-murder-rate-record-2017/ 
23 https://www.voanews.com/americas/mexico-homicides-hit-record-level-2017-data-show 
24 https://www.cbc.ca/news/world/mexico-record-homicide-rate-1.4497466 
25 https://www.insightcrime.org/news/analysis/2017-deadliest-year-organized-crime-related-homicides-mexico/ 
26 https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/murders-in-mexico-rise-by-a-third-in-2018-to-new-

record-idUSKCN1PF27J 
27 https://www.businessinsider.com/mexico-violence-most-killings-in-decades-2017-2018-violent-start-2018-1 
28 https://cpj.org/americas/mexico/ 

https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/mexico/archive/2017.html
https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2017-mexico-earthquakes-facts
https://edition.cnn.com/2018/07/31/americas/mexico-homicides-2017-new-numbers/index.html
https://time.com/5111972/mexico-murder-rate-record-2017/
https://www.voanews.com/americas/mexico-homicides-hit-record-level-2017-data-show
https://www.cbc.ca/news/world/mexico-record-homicide-rate-1.4497466
https://www.insightcrime.org/news/analysis/2017-deadliest-year-organized-crime-related-homicides-mexico/
https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/murders-in-mexico-rise-by-a-third-in-2018-to-new-record-idUSKCN1PF27J
https://www.reuters.com/article/us-mexico-violence/murders-in-mexico-rise-by-a-third-in-2018-to-new-record-idUSKCN1PF27J
https://www.businessinsider.com/mexico-violence-most-killings-in-decades-2017-2018-violent-start-2018-1
https://cpj.org/americas/mexico/
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1.2 MEDIÁLNÍ TEORIE 

Média hrají naprosto zásadní a neodmyslitelnou součást našich životů. “Mediální komunikace 

představuje v pozdně moderních společnostech velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a 

poznatků pro stále větší okruh příjemců. Problém sdílené informovanosti, chápání souvislostí a 

reflexe vlastního postavení a sdílené hodnotové orientace se pro moderního člověka stávají 

základní podmínkou uplatnění jednotlivce a jeho zapojení do společnosti. Média vstupují do 

soukromého života jedince a vnášejí do něj nebývalou měrou veřejný rozměr, sdílený 

s ostatními,” (Jirák, Köpplová 2003, s. 11).  

Společnost i média na sobě závisí. Navzájem se ovlivňují a formují. Nejenomže média hledají 

inspiraci ve společnosti a vlastně pro ni samotnou existují, náš každodenní život by bez médií 

byl naprosto jiný. „Média současně nabízejí množství neustále se opakujících interpretací 

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

mediální komunikaci zdají být - sdílené s ostatními“ (Jirák, Köpplová 2003, s. 11). 

Dnešní novinařina je „konstrukcí a zveřejňováním zprávy o současných událostech, lidech nebo 

okolnostech veřejného významu či zájmu. Tato konstrukce se zakládá na informacích 

získaných z důvěryhodných zdrojů,“ (McQuail 2016, s. 33).  

Je to o zjišťování, co je nového. Žurnalisté, přestože se odborníci nemohou dohodnout, zda to 

vůbec je profese, by měli dodržovat daná pravidla – psaný i nepsaný úzus. Jak říká Osvaldová, 

je to „symbol spasení a zároveň Pandořina skříňka,“ (Osvaldová a kolektiv 2001, s. 9).  

Žurnalistika se veřejnosti zodpovídá. „Spočívá to primárně v tom, že by se novináři měli 

vyhnout jakémukoliv nabádání k nenávisti, násilí nebo poškozování dobré pověsti,“ (McQuail 

2016, s. 47).  

V této diplomové práci se obracím pouze na audiovizuální vysílání. Jak uvádí Martin Lokšík, 

to je „určeno očím a uším diváka.“ Obrazová a zvuková složka jsou hlavními vyjadřovacími 

prostředky audiovizuálního vysílání. Jejich kombinace je „nejpřirozenějším a 

nejkomplexnějším smyslovým zprostředkováním informací o okolním světě“ (Osvaldová a 

kolektiv 2001, s. 73).   
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1.2.1 SOCIÁLNÍ KONSTRUKCE REALITY VE SVĚTĚ MÉDIÍ 

Mediální konstrukce reality stojí na základech teorie sociální konstrukce reality. Tu ve své 

stejnojmenné knize popsali Peter Berger a Thomas Luckmann. V publikaci, která vyšla už 

v roce 1966, se ptají, jakým způsobem je utvářena každodenní realita. A nejenom to – rozebírají 

také, jakým způsobem je tato realita vnímána.  

Hned v první kapitole autoři pokládají otázku, co je skutečné a jak to člověk může poznat? 

„Každodenní život se jeví jako realita, kterou lidé nějak vykládají a jež má pro ně subjektivní 

význam jako určitý logicky soudržný svět. (…) Svět každodenního života není totiž pouze 

světem, který obyčejní členové společnosti pokládají za danou realitu při svém subjektivním a 

cílevědomém každodenním jednání. Je to také svět, který má svůj původ v jejich myšlenkách a 

činnostech a který je právě těmito myšlenkami a činnostmi jako reálný udržován“ (Berger, 

Luckmann 1999, s. 25).  

Naše vědomí, které vytváří naši každodenní realitu, má podle nich spoustu struktur, které se 

tvoří na základě zkušeností a významů přikládaných k zážitkům. Jako příklad uvádějí situaci, 

kdy je člověk pokousán psem. V mém vědomí zůstává vzpomínka na to, jak se mi do nohy 

zakousl pes, v mém vědomí se utváří myšlenka, že se bojím psů a ve vědomí mi zůstává 

přesvědčení, že všichni psi jsou nebezpeční a já z nich mám strach (Berger, Luckmann 1999, s. 

26-27). Takovou situaci si vlastně můžeme přenést i na téma této diplomové práce – v mém 

vědomí zůstává vzpomínka na včerejší zprávy, ve kterých jsem v reportáži viděla záběry 

drogových gangů v Mexiku, které surově zabily své protivníky. Z toho vyvozuji, že obyvatelé 

Mexika jsou nebezpeční vrazi a narcotraficantes. Z toho usuzuji, že Mexiko je nebezpečná 

země a pokud nechci být zavražděna, nikdy se do ní pro jistotu nepodívám.  

Jak říká Berger a Luckmann, naše realita každodenního života je všem ostatním nadřazená. 

Není možno ji ignorovat a nelze ji nijak oslabit – věnuji jí tedy největší pozornost (Berger, 

Luckmann 1999, s. 27).  

Sociální konstrukt reality můžeme celkem snadno přenést do světa médií. Právě média jsou 

prostředkem, která realitu popisují. Zároveň se na základě mediálních obsahů naše každodenní 

realita tvoří. „Mediální produkty jsou reprezentacemi nikoliv přirozeně daného světa, ale světa 

konstruovaného v konkrétní historické situaci – a samy se na této konstrukci podílej“ (Jirák, 

Köpplová 2015, s. 273).  

Podle některých teoretiků naše znalosti a realita každodenního života závisí právě na médiích. 

„Whatever we know about our society, or indeed about the world in which we live, we know 
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through the mass media29“ (Luhmann 2000, s. 1).  

Luhmann se soustředí hlavně na masová média, která popisuje jako: „all those institutions of 

society which make use of copying technologies to disseminate communication. This means 

principally books, magazines and newspapers manufactured by the printing press, but also all 

kinds of photographic or electronic copying procedures, provided that they generate large 

quantities of products whose target groups are as yet undetermined. Also included in the term 

is the dissemination of communication via broadcasting (...)”30 (Luhmann 2000, s. 2).  

Jako masová média Jirák a Köpplová jmenují „periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání 

a veřejně dostupná sdělení na internetu“ Jsou to často ty formy sociální komunikace, které jsou 

díky technickým vymoženostem dostupné velkému počtu uživatelů, nabízejí obsahy, které jsou 

dostupné pravidelně a průběžně a navíc jsou pro ně užitečné (2015, s. 18). 

Německý sociolog Luhmann také v citované knize The reality of mass media popisuje, jaký 

vliv konkrétně má televize. Říká, že v televizním vysílání „there are numerous possibilities for 

intervening in order to shape the material - use of several cameras and overlays during 

recording, choice of perspective and film clips and, of course, choice of events selected for 

broadcasting and choice of broadcasting time. With digitalization the array of possibilities for 

manipulation might be expected to increase”31 (Luhmann 2000, s. 39). 

Luhmann tvrdí, že jakékoliv naše vědění (historické, sociologické, o přírodních vědách, apod.) 

je podmíněno tomu, co jsme slyšeli (Luhmann 2000, s. 1).  

Jak z tezí výše zmíněných teoretiků vyplývá, média a mediální obsahy mají velký vliv na naše 

myšlení, na utváření našich názorů a tvoření naší každodenní reality. Výše jsme si tedy 

potvrdili, že to, co vidíme ve zprávách nebo čteme v novinách, ovlivňuje náš svět. V analytické 

části této práce si utvoříme obraz toho, jak je Mexiko v médiích prezentováno. Můžeme tak 

předpokládat, že atributy, které budou Mexiku přiřazeny ve vysílání ČT, budou ty samé 

atributy, které si s touto zemí asociují publika masových médií.  

 

                                                           
29 „Vše, co víme o naší společnosti nebo o světě, ve kterém žijeme, víme díky masovým médiím.“ 

 
30 „Všechny sociální instituce, které využívají kopírovacích technologií k šíření komunikace. To jsou především 

knihy, magazíny a noviny vyráběné tiskárnou, ale také všechny druhy fotografických a elektronických 

kopírovacích postupů vytvářených tak, že generují velké množství produktů, jejichž cílové skupiny ještě nejsou 

určeny. Součástí toho je i šíření komunikace prostřednictvím vysílání (…).“ 

 
31 „Existuje zde řada možností, jak je možno formovat materiál – použití několika kamer, překrývání při 

nahrávání, výběr perspektivy nebo klipů a, samozřejmě, výběr událostí pro vysílání a výběr vysílacího času. 

S digitalizací lze očekávat, že se pole možností pro manipulaci vysílání jenom rozšíří.“ 
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1.2.2 TVORBA ZPRÁV 

Zprávy mají být „správně načasované, pravdivé, objektivní, nezávislé, přiměřeným způsobem 

reflektují realitu, jsou relevantní pro zájmy předpokládaného publika, jsou předvídatelné a 

využívají formu narativity“ (McQuail 2016, s. 34).  

 „Za výběrem zpráv do zpravodajství existuje nějaký soubor kritérií pro rozhodování, který je 

relativně obecný, tedy sdílený více novináři a redakcemi - a akceptovaný dokonce i čtenáři jako 

určitá forma návyku či intuitivně přijímané normy“ (Trampota 2006, s. 24).  

Za podobou zprávy stojí novináři, kteří mají na výslednou zprávu značný vliv. A zprávy jsou 

tvořeny na základě předem daných pravidel. „(…) projevují se hlavně ustavením a 

zakonzervováním pracovních rutin, tedy ustálených výrobních postupů” (Jirák, Köpplová 2003, 

s. 54).  

Tyto normy novináři aplikují nejenom na příběh a zprávu samotnou, ale i na aktéry, kteří se 

v příběhu objevují, jejich blízkost k publiku, apod. “Novináři vybírají nejen téma události, ale 

také adekvátní informace, aktéry a místa, které do příběhu zahrnout a které nechat opomenuty 

- tedy které zamlčí (…). Na všech úrovních výběru navíc musí novináři zohledňovat naplňování 

celé řady dobově a sociálně podmíněných požadavků - normativních (etika, objektivita, 

vyváženost), estetika (dobrý novinářský příběh, jasná dějová linka), představ o předpokládaném 

publiku (jeho zájmy, zvědavost, …)” (Trampota 2006, s. 25).  

Při tvorbě zpráv se aplikuje řada postupů, které určují, které reportáže nebo články se dostanou 

do zpravodajství a které ne. Ty budou rozebrány v následujících kapitolách.  
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1.2.2.1 ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY 

Soubor kritérií, na základě kterých se vybírají informace, se nazývají zpravodajské hodnoty. 

“Zpravodajství má velmi stabilní a předvídatelný charakter - výběr, zařazení a zpracování zpráv 

se děje podle zažitých a opakujících se kritérií, zpravodajských hodnot“ (Jirák, Köpplová 2003, 

s. 77).  

Zpravodajské hodnoty jsou souborem určitých charakteristik, na základě kterých má zpráva 

větší šanci proniknout do zpravodajství. Jako jeden z prvních se k nim vyjádřil Walter 

Lippmann. Ten v knize Public Opinion z roku 1922 pojmenovává pět základních hodnot, a to: 

jednoznačnost, překvapení, prostorová blízkost, osobní zaujetí, konflikt (Lippmann 2015).  

Tomáš Trampota v publikaci Zpravodajství hodnoty přebírá a cituje od několika autorů. Podle 

Johanna Galtunga a Mari Ruegové mezi hodnoty patří: frekvence, práh pozornosti, 

jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, kontinuita, variace, vztah k elitním národům, 

vztah k elitním osobám, personalizace, negativita. I Westerstahl vymezuje pět hodnot: 

důležitost, blízkost, dramatičnost, přístup, ideologie (Trampota 2006, s. 26). 

Trampota také uvádí, že u televize jsou kritéria výběru odlišná od kritérií pro tištěná média. 

Přednost mají ty zprávy, kde je možnost obrazového zpravodajství, a samozřejmě také ty, kde 

je vlastní zpravodaj. Dá se říct, že televize má určitou „mapu zpravodajství“, geografické 

zpravodajské pokrytí je tak značně ovlivněno zúročením redaktorů na místě. Je tak jasné, že 

pokud bude redaktor v Bruselu, zpráva odtud se do relace dostane, a to i kdyby to byla zpráva 

nevýznamná. Pokud by se podobná událost udála v Mexiku nebo jiném vzdáleném místě, do 

zpravodajské relace by neměla šanci proniknout. Výběr zpráv pro televizní vysílání je také 

přísnější než u jiných, například tištěných médií. A to proto, že do relace se vejde menší 

množství událostí než do jednoho výtisku novin (Trampota 2006, s. 27-28). 

Nestačí vždy, aby zpráva splňovala pouze jednu zpravodajskou hodnotu. Často jde o jejich 

kombinaci nebo intenzitu. “O překročení prahu může rozhodovat jak intenzita jedné hodnoty 

(např. míra negativity události), tak kombinace více hodnot (negativita ve spojení s blízkostí, 

překvapením, elitní osoby, apod.) (Jirák, Köpplová 2003, s. 77). 

1.2.2.2 AGENDA SETTING 

Média přiřazují tématům důležitost. Tím vytváří určitou společenskou agendu – tedy to, o čem 

se bude mluvit, psát a přemýšlet. Maxwell McCombs ve své knize Agenda Setting říká: „O 

téměř všech zájmech ve veřejné agendě platí, že se občané zabývají zprostředkovanou 

skutečností, realitou poskládanou ze zpráv novinářů“ (McCombs 2009, s. 25).  
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McCombs ve své knize také široce popisuje, jak nastolování agendy vnímá ve zpravodajství. 

„Zprávy nás denně upozorňují na nejnovější události a změny v širším okolí mimo naši přímou 

zkušenost. Ale novinové a televizní zprávy, dokonce i zhuštěné strany bulvárních novin či 

internetových stránek toho dělají mnohem víc, nejen upozorňují na existenci důležitých událostí 

a témat. Editoři a vedoucí zpravodajství každý den vybírají a zveřejňují zprávy, čímž zaměřují 

naši pozornost a ovlivňují, která denní témata vnímáme jako nejdůležitější. Schopnost 

ovlivňovat významnost témat ve veřejné agendě se označuje jako schopnost zpravodajských 

médií nastolovat agendu“ (McCombs 2009, s. 26).  

Důležité aspekty nastolování agendy v tisku jsou například titulky, velikost nadpisu, u televize 

pak mluví hlavně o zařazení do večerní relace, o pozici zprávy ve vysílání a také o její délce. 

Pokud se dané téma objevuje opakovaně, dává to zprávě na významu a důležitosti. Veřejnost 

se pak podle významu, které je zprávě přiřazené v médiu rozhodne, která témata jsou důležitá. 

„Agenda zpravodajských médií se stává do značné míry veřejnou agendou” (McCombs 2009, 

s. 26).  

Otcem myšlenky nastolování agendy byl podle McCombse už Walter Lippmann. Ten v knize 

Public Opinion z roku 1922 tvrdí, že média nám pomáhají pochopit věci, které jsou mimo naši 

osobní zkušenost. Pomáhají nám tak tvořit názor na věci, kterými nejsme bezprostředně 

obklopeni. McCombs říká, že podle Lippmanna „zpravodajská média, naše okna do širého světa 

ležícího mimo naši bezprostřední zkušenost, určují naši kognitivní mapu světa. Veřejné mínění 

reaguje nikoli na okolní prostředí, ale na pseudoprostředí, které vytvářejí zpravodajská média“ 

(McCombs 2009, s. 28).  

Když zde Lippmann mluví o takzvaném pseudoprostředí, musíme si uvědomit, že popisovaná 

realita je neúplná a nepřesná. Naše reakce tak není na prostředí skutečné, ale imaginární 

(McCombs 2009, s. 51).    

Nastolováním témat a jejich promítáním do zpravodajství pak můžeme pozorovat fenomény, 

kdy publikum přebírá témata i do svých životů. Ve chvíli, kdy je ve zpravodajství v reportáži 

zobrazeno násilí, publikum a běžní občané mohou mít strach ze zločinnosti, stane se to tématem 

ve společnosti, mluví se o tom, přestože reálně zločinnost třeba statisticky klesá (McCombs 

2009, s. 61). Podobně McCombs mluví i o tom, že čím větší potřebu orientace jednotlivec má, 

tím více bude naslouchat médiím, které poskytují informace o dané problematice (2009, s. 106-

107). To znamená, že Češi, kteří nemají většinou velké znalosti o Mexiku a nejsou schopni si 

sami nalézt informace z „první ruky“ (návštěvou země, komunikací s tamními občany, apod.), 

budou v této problematice spoléhat na média a to, co jim média jako zprávy poskytnou.  
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Termín „agenda setting“ není výmyslem Waltera Lippmanna. Poprvé ho použil právě Maxwell 

McCombs se svým kolegou Donaldem Shawem už v roce 1972 v odborném časopise Public 

Opinion Quarterly ve studii, kterou nazvali „Chapel Hill study“. Ta se týkala prezidentských 

voleb z roku 1968. Ve studii uvedli hypotézu, že masová média nastolují agendu témat politické 

kampaně. Média podle nich stejně tak ovlivňují významnost těchto témat mezi voliči (Trampota 

2006). 

1.2.2.3 GATEKEEPING 

Gatekeeping se dá popsat jako proces, při kterém je rozhodováno, které zprávy se pustí nebo 

nepustí do vysílání. A gatekeeper, takzvaný vrátný, je ve světě médií zpravodaj, redaktor nebo 

editor  - ti rozhodují, co se dostane do zpráv a co skončí v koši. “Novináři se při výkonu profese 

setkávají s ohromným množství potenciálních zpráv, z nichž jen omezené množství mohou 

využít v obsahu svého média” (Trampota 2006, s. 38).  

Jako první s termínem gatekeeping přišel Kurt Lewin, který zkoumal, jak lidé nakupují 

potraviny. Ve sféře mediální se pojmem zabýval David Manning White. Ten popisuje, jak se 

novináři vypořádávají s nadbytkem zpráv a jak se potom rozhodují, co se do zpráv dostane a co 

ne. Jeho případová studie The Gate Keeper: A Case Study in the Selection of News sleduje „pana 

Bránu“ – Mr. Gates, editora v regionálním deníku, a vyhodnocuje, na základě čeho zařazuje 

nebo vyřazuje zprávy z konečného obsahu zpravodajství. Podle Whitea se „pan Brána“ 

rozhoduje podle dvojího typu – a to na základě obsahu, kdy se mu zpráva nezdá dostatečně 

zajímavá, nebo z důvodu organizačních, tedy například když už není v novinách prostor na 

publikování informace (Trampota 2006, s. 38-39).  

Zprávy, které se do finálového výběru dostanou, jsou podle Whitea spojeny s určitým 

hodnotovým úsudkem editora – to, jak editor zprávy vybírá, dost závisí na jeho zkušenostech, 

na jeho subjektivním pohledu a vlastním úsudku. Témata, která mají největší šanci ve 

zpravodajství uspět, jsou ty s hlubokým lidským příběhem, politické zprávy, stručné a jasné, 

s menším počtem aktérů a statistických dat (Trampota 2006, s. 39).  

Tématem gatekeepingu se později také široce zabývala Pamela Shoemaker. Ta říká, že 

„gatekeepng se týká každého komunikátora, který se účastní jakéhokoli komunikačního aktu 

(…). Gatekeepng začíná v momentě, kdy se komunikační pracovník poprvé dozví o aktuálním 

či potenciálním sdělení, a končí v bodě, kdy je podmnožina těchto sdělení přenesena k příjemci. 

Brána je rozhodovací bod jak při cestě dovnitř, tak při cestě ven“ (Shoemaker 2009, s. 58).  

Shomaker tvrdí, že žádný gatekeeper nepodlehá jen vlastnímu, subjektivnímu úsudku, ale je na 
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něj naléháno také z okolí – jeho rozhodnutí podléhá profesním vztahům v mediální organizaci, 

pracuje pod tlakem rutin a také je pod tlakem venkovního světa (Shoemaker 2009, s. 62).  

1.2.2.4 STEREOTYPY 

„Média mají sklon některé aktéry zpravodajských příběhů znázorňovat určitým ustáleným 

způsobem, čímž vytvářejí jejich mediální reprezentace. Ty se mohou různým způsobem 

odlišovat od reálné charakteristiky aktérů, a proto je důležité jejich medializovanou podobu 

zkoumat a sledovat“ (Trampota 2006, s. 91). Ustálený způsob reprezentace aktérů nazýváme 

stereotypem.  

Stereotypizace je „sociální klasifikací určitých skupin a jejich reprezentace pomocí 

zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků, jež výslovně (explicitně) či nepřímo 

(implicitně) představují soubor hodnot, soudů a předpokladů týkajících se takových skupin, 

jejich vlastností, minulosti a vývoje“ (Jirák, Köpplová 2003, s. 145). 

U médií je větší náchylnost ke stereotypizaci a stejně tak je zde riziko toho, že stereotyp, který 

je promítán do médií, se snadno promítne do společnosti. “Média nejsou pouhým zrcadlem 

reality, ale ustávají verze reality způsobem, který závisí na sociálních pozicích, zájmech, cílech 

těch, kteří je produkují (…). Reprezentace nabízené zpravodajstvím se mohou různou měrou a 

různým způsobem odlišovat od reality popisovaného“ (Trampota 2006, s. 92).  

Konzumenti médií celkem vděčně přijímají stereotypy. Zjednodušuje to pro ně každodenní 

realitu a usnadňuje to pochopit ty jevy a fenomény, které sami dost dobře neznají. „Zvláště tam, 

kde publikum nemá vlastní zkušenost je velmi pravděpodobné, že bude považovat za skutečnost 

to, co o této skupině nabízejí média,“ (Jirák, Köpplová 2003, s. 144). 

Přisuzování atributů různým skupinám může být komplikovaného z toho pohledu, že vždy se 

jedná o porovnávání kultur nebo aktérů na základě našeho vlastního pohledu. „každá 

reprezentace je rekontextualizací sociální praxe - atributy vybrané ze svého přirozeného 

kontextu a dosazené do kontextu nového“ (Trampota 2006, s. 92).  
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1.2.2.5. OBJEKTIVITA VE ZPRAVODAJSTVÍ 

V žurnalistice a od žurnalistů se neustále vyžaduje takzvaná objektivita. Ale co to je, jak se 

měří? A dá se vůbec stoprocentní objektivity dosáhnout? „Vždy může zároveň existovat více 

pravd, a to i z pohledu takzvaně nezaujatých pozorovatelů,“ (Osvaldová a kolektiv 2001, s. 12). 

Řada odborníků zastává ten názor, že naprosté objektivity nelze dosáhnout. Už samotný výběr 

odkazuje k určitému subjektivnímu postoji a interpretování zprávy v sobě vždy ponese určité 

hodnocení. U tisku bude zpráva nějak otitulkována, umístěna na první nebo poslední stránce 

novin. U televizního vysílání je zpráva zařazena v určitém pořadí do relace, pokrývají ji nějaké 

obrázky a zvuky. To jsou samozřejmě obvyklé postupy, ale už můžou nést neobjektivní 

hodnocení. „Neexistuje osoba bez předsudků, ať se jakkoliv snaží nahradit tento handicap 

profesionální objektivností, protože sama objektivnost, hodnocená různými jedinci, je od 

přírody nespolehlivým měřítkem,“ (Osvaldová a kolektiv 2001, s. 12). 

Jak tedy dosáhnout takového zpravodajství, které sice možná nebude stoprocentně objektivní, 

ale bude se objektivnosti co nejvíce blížit? McQuail uvádí, že bychom měli následovat tyto 

principy: „relevance, přesnost, spolehlivost (důvěryhodnost zdroje), základ ve faktech (jako 

styl a forma), oddělení faktů od názorů a interpretace, vyváženost a nestrannost mezi stranami 

v jakémkoliv sporu, neutralita formulací i prezentace“ (McQuail 2016, s. 116). 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

„Média každý den vybírají z velkého množství událostí, které se odehrávají a z nichž mohou 

věnovat svůj prostor jen nepatrnému vzorku. V určitých obdobích jsou média pozornější 

k některým tématům a jiná nechávají nepovšimnuta. To, zda si určité téma vyberou a kolik mu 

věnují prostoru, je jeho implicitním ohodnocením“ (Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 100).  

To, jak média zprávy vybírají, jaké je jejich implicitní ohodnocení a jak jsou zprávy následně 

vnímány, je cílem praktické části diplomové práce.  

V té jsem hodně pracovala s publikací Metody výzkumu médií od Tomáše Trampoty a Martiny 

Vojtěchovské, dále jsem nastudovala několik publikací od Jana Hendla a knížku Základy 

kvantitativního šetření od Keitha Punche.  

Nejvíce jsem čerpala právě z Trampoty a Vojtěchovské. Jejich shrnutí možných mediálních 

výzkumů dobře vede právě žurnalistické diplomové práce ke zvolení správné metody i následné 

aplikace a vyhodnocení výsledků.  

Inspirovala jsem se také u některých diplomových prací, které na Fakultě sociálních věd byly 

v předchozích letech obhájeny. Zmínila bych pak především práci Klára Zelenkové Mediální 

obraz Afriky ve vysílání České televize v letech 2009 až 2012.  
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2.1 METODOLOGIE PRÁCE 

Výzkum se týká pouze zpravodajství České televize. Zkoumaný úsek byl zúžen pouze na rok 

2017 – a to z důvodu toho, že se jedná o rok, který byl pro Mexiko v mnoha ohledech zásadní. 

Je to rok, kdy byla v plném proudu prezidentská kampaň, zemi zasáhla dvě silná zemětřesení, 

rok 2017 byl také vyhlášen jako jeden z nejkrvavějších v novodobé historii a nakonec je to také 

rok, kdy byl do funkce zvolen Donald Trump, který je v zahraniční politice vůči Mexiku velmi 

vyhraněný.  

V průzkumu kombinuji jak kvantitativní, tak kvalitativní způsob šetření. Je to z toho důvodu, 

aby byl naplno využit potenciál typů měření a eliminovaly se nevýhody, které každé zkoumání 

má. „Jelikož jak kvalitativní, tak kvantitativní metody mají své výhody i nevýhody, často se 

využívá jejich kombinace. Kombinování metod bývá označováno jako triangulace“ (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010, s. 20). V této práci používám metodu triangulace sekvenční – tedy na 

výsledky kvantitativního výzkumu aplikuji kvalitativní metodu šetření (ibid.)  

Kvantitativní měření zahrnují dotazníky, kvantitativní obsahovou analýzu, různé experimenty 

a vždy odpovídají na otázku „kolik“.  Kvantitativní výzkumy se vyznačují vysokou mírou 

standardizace (sběr dat probíhá u všech vzorků shodně), měří počet a výskyt proměnných, jejich 

frekvenci a dá se statisticky zapsat. Výsledky jsou přesné, přenositelné a replikovatelné. 

Nevýhodou výzkumu je to, že se zaměřuje pouze na kvantifikaci, některé prvky výzkumu jsou 

ale významnější a nejdou statisticky změřit (Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 17).  

Kvalitativní šetření se ptá na otázku „jak“ a mezi metody můžeme zahrnout hloubkové 

rozhovory, ohniskové skupiny nebo zúčastněné pozorování. Výzkum není standardizovaný a 

může zde nastat problém v subjektivním vnímání problematiky ze strany výzkumníka nebo 

v jeho reliabilitě. Výzkum se také týká malého počtu vzorků. Na druhou stranu ale může 

výzkumník jít do hloubky (Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 18).  

Praktická část této diplomové práce se skládá z několika dílčích výzkumů. Hlavní a nosná část 

této práce se opírá o obsahovou analýzu vysílání České televize. Pro doplnění byly k práci 

zpracovány také dotazníky mezi studenty středních škol, rozhovory s odborníky na Mexiko a 

rozhovor s editorem zahraniční redakce České televize. Výsledky výzkumu jsou také 

konfrontovány se statistikami, analýzami, které jsou k mexické problematice uváděny 

světovými organizacemi.  
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2.1.1 KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA 

Hlavní částí výzkumu je takzvaná Berelsonova analýza. „(…) Kvantitativní šetření je navrženo 

tak, aby přineslo numerická data měřením proměnných“ (Punch 2008, s. 13). U takzvané 

tematické agendy médií kvantitativní obsahová analýza zkoumá „jakými tématy se média 

zabývají a jak velký prostor jim věnují“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 99). Podle Trampoty 

taková analýza umí sledovat proměny mediálních obsahů v čase, dokáže porovnávat různé 

mediální krajiny a může určitým způsobem předvídat, jaká témata jsou pro veřejnost důležitá 

(ibid.).  

Takzvaný výzkum tematické agendy je tradiční součástí kvantitativního šetření. „Výzkum 

tematické agendy v zásadě představuje rozložení obsahů zkoumaného vzorku médií do 

zvolených tematických kategorií a v měření prostoru, který média těmto tematický kategoriím 

věnují (ibid., s. 100).  

Výzkum je postavený na sledování jednoho tématu v agendě médií - na pokrytí Mexika ve 

zpravodajství. Nezabývá se tedy celou agendou média, protože nepopisuje skladbu mediálního 

produktu. Tato analýza je vhodná pro zpracovávání většího množství textů, protože je schopná 

nám kvantifikovat výstupy do statistických dat. Pro vytvoření analýzy je nutné provést 

následující kroky: 

- „formulace výzkumné otázky nebo hypotézy, 

- definice výběrového souboru, 

- výběr patřičného vzorku ze souboru, 

- výběr a definice jednotky měření,  

- konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány,  

- vystavení systému kvantifikace 

- trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu,  

- kódování obsahů,  

- analýza shromážděných dat,  

- definice závěrů“ (Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 103-104) 

 

Z těchto kroků jsem samozřejmě vyloučila bod „trénink kódovačů a provedení pilotního 

výzkumu“, jelikož na výzkumu pracuji sama.  
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Protože ještě zatím v českém prostředí nebyl zpracováván výzkum na téma mediálního obrazu 

Mexika ve zpravodajském vysílání, nebudu určovat hypotézu, ale pouze výzkumné otázky 

(VO): 

- VO 1.: Kterému tématu (oboru) se zpravodajství ČT o Mexiku věnuje nejvíce? 

- VO 2.: V jakém poměru jsou ve zpravodajství ČT negativní a pozitivní zprávy o Mexiku? 

- VO 3.: Je počet zpráv ve zpravodajství ČT o Mexiku konstantní nebo během určitých událostí 

narůstá (např. při projevech D. Trumpa)? 

Výběrový soubor zkoumání je ohraničen na:  

a) zprávy, které se věnují Mexiku  

b) celý rok 2017 

c) zpravodajství České televize, bez publicistiky a dokumentů.  

Kategorie jednotlivých proměnných, na základě kterých sestavíme kódovací knihu (manuál), 

jsem stanovila na základě tzv. „emergent kódování“. To znamená, že před zvolením kategorií 

je prozkoumán vzorek. Na základě toho určuji proměnné, do kterých můžou být jednotlivé 

příspěvky přiřazovány (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 106). Kategorie jsou následující: 

 

Hlavní téma 

- migrace 

- drogy 

- příroda 

- kriminalita 

- politika 

- ekonomika 

- sport 

- kultura 

- historie 

- jiné 

 

Typ zprávy  

- hard news 

- soft news 
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Zabarvení 

- negativní 

- pozitivní 

- nelze určit  
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2.1.2 VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÉ ANALÝZY 

K vyhledávání zpráv jsem použila mediální archiv Newton Media. Do vyhledávání jsem zadala 

slovo „Mexiko“, časové rozmezí nastavila na celý rok 2017 a jako zdroj jsem vybrala ČT1 nebo 

ČT24. Web ČT24 jsem do vyhledávání nezahrnula, protože jsem se rozhodla pracovat jen 

s audiovizuálním vysíláním.  

Z tohoto vyhledávání vyšlo 330 zpráv. Po okamžitém vyřazení některých zpráv, které neměly 

s Mexikem nic společného (například zprávy vztahující se k Novému Mexiku – stát v USA), 

jsem získala celkově 293 zpráv. Celkový seznam zpráv je k nahlédnutí v příloze č. 1.  

Počítala jsem i ty zprávy, které se opakovaly – obzvláště v kontinuálním vysílání ČT24 se 

některé takzvaně dublovaly, ta samá zpráva tak byla vysílána i několikrát za den.   

Z tohoto výběru jsem zprávy řadila do tří kategorií – hlavní (Mexiko bylo hlavním tématem 

celé zprávy), vedlejší (Mexiko bylo vedlejším tématem celé zprávy) a výčet (Mexiko bylo 

zmíněno ve výčtu zemí nebo uvedeno jako příklad, nehrálo ani hlavní, ani vedlejší roli).  

Nejvíce zpráv se nachází v hlavní kategorii – téměř v polovině případů. Celkem jde o 140 zpráv. 

Ve „výčtu“ (tedy ve zprávách, kde je Mexiko jen mimoděk zmíněno), je 99 záznamů.  

důležitost   

hlavní 140 

vedlejší 54 

výčet 99 

celkem 293 
 

Tabulka 1: Rozdělení zpráv podle důležitosti 

zdroj: autorka 

 

U každé zprávy jsem určila téma, kterému se zpráva věnuje. Nejvíce, celkem 81 zpráv, se 

věnovalo migraci. V této kategorii se nacházely všechny zmínky o zdi, o ilegálních imigrantech 

i obecné zprávy o migraci. Druhá nejpočetnější kategorie se s celkovými 70 záznamy týkala 

přírody. Sem jsem zařadila především zprávy o zemětřesení nebo varování před hurikány. Na 

třetím místě je kategorie politika. Zde je 47 zpráv a zařazovala jsem sem všechny záznamy o 

zahraniční politice (hlavně té ze strany Donalda Trumpa vůči Mexiku), dále mezinárodní 

politiku (např. vyhoštění velvyslanců) aj. U ekonomiky pak šlo především o zprávy ve spojením 

se smlouvou NAFTA.  

Celkem překvapivě se čistě tématu drog věnovaly jen 4 zprávy. To ovšem neznamená, že by se 

tato tematika neobjevila za celý rok vícekrát. Drogy jsou totiž fenoménem, který neexistuje 

samostatně. Často doprovází (nebo je spíše doprovázen) i jinými tématy, které jsou v souvislosti 
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s Mexikem velmi často zmiňovány – migrací a kriminalitou. Pokud se větší část informace 

věnovala právě jiným tématům a drogy byly zmíněny na okraj, řadila jsem zprávy spíše 

k migraci nebo obecně kriminalitě. Ostatně tyto tři témata – migrace, kriminalita, drogy – jsou 

v Mexiku natolik provázanými jevy, že je poměrně těžké je oddělit a brát samostatně. Dalo by 

se tak i uvažovat, že bychom tyto tři jevy dali do jedné kategorie, např. pod název kriminalita. 

V tom případě by nám pak podobných zpráv za rok 2017 vyšlo 101. Pro účely této práce ovšem 

uvažuji, že rozdělení jevů do jednotlivých kategorií je vhodné hlavně kvůli přehlednosti.  

 

hlavní téma   v % 

migrace 81 27,65% 

příroda 70 23,89% 

politika 47 16,04% 

ekonomika 41 13,99% 

kriminalita 16 5,46% 

sport 16 5,46% 

jiné 11 3,75% 

kultura 6 2,05% 

drogy 4 1,37% 

historie 1 0,34% 
 

Tabulka 2: Rozdělení podle tématu 

zdroj: autorka 

 

Typ zprávy jsem rozřadila na hard a soft. Do hard spadaly v podstatě všechny zprávy ze světa 

politiky, migrace, zprávy o zemětřeseních a jiné. Těch bylo početně nejvíce – celkem 266. Do 

kategorie soft pak zmínky o kultuře, historii nebo sportovní zprávy.  

typ zprávy   

hard 266 

soft 27 
 

Tabulka 3: Rozdělení podle typu zprávy 

zdroj: autorka 

 

Do výběru pořadů jsem zahrnula zpravodajství v širším smyslu – tedy i ty pořady, které jsou 

vyráběny zpravodajstvím ČT, ale mohou být považovány i zčásti za publicistické. Mezi takové 

spadá například Newsroom, Interview nebo Události, komentáře. Samozřejmostí pak bylo 

zařadit zpravodajství na ČT1, Události v regionech, Události, kontinuální vysílání ČT24, pořad 

Horizont, 90´ nebo sportovní zprávy Branky, body, vteřiny.  
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Nejvíce zpráv o Mexiku se za rok 2017 objevilo v kontinuálním vysílání ČT24, celkem 116. 

Téměř o polovinu méně pak v pořadu Horizont. Třetí relace, která o Mexiku vysílala nejvíce, 

byly Události.  

pořad   v % 

ČT24 116 39,59% 

Horizont 60 20,48% 

Události 41 13,99% 

90´ 18 6,14% 

UK 16 5,46% 

BBV 16 5,46% 

ČT1 10 3,41% 

Interview 6 2,05% 

UvR 5 1,71% 

Newsroom 3 1,02% 

Týden v justici 1 0,34% 

Studio Burza 1 0,34% 
 

Tabulka 4: Rozdělení podle pořadu 

zdroj: autorka 

 

Pro zajímavost – respektive pro porovnání – jsem v mediálním archivu Newton Media také 

zkusila vyhledat pod stejnými podmínkami i jiné státy. Z výsledků tak můžeme porovnat, 

kolikrát se o Mexiku informovalo v kontextu zahraničního zpravodajství. Zadala jsem tedy celý 

rok 2017 a poté vysílání ČT1 a ČT24 a do klíčových slov vložila pokaždé jiný název země.  

Nejprve v kontextu Latinské Ameriky. Nevyhledávala jsem úplně všechny země v regionu, 

vynechala jsem například menší ostrovy v Antilách. Mexiko s prvotními 330 výsledky (bez 

detailního procházení zpráv a vyřazování těch, které nemají s kontextem nic společného) je 

v tomto regionu zemí, o které se v České televizi informuje úplně nejvíce. Následuje Kuba a 

Venezuela, což jsou země, které se dlouhodobě potýkají se složitou politickou situací. Největší 

země Latinské Ameriky, Brazílie, se umístila s 113 výsledky na čtvrtém místě. Na opačném 

konci tohoto výběru se nachází Kostarika, Paraguay a Uruguay.  
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země počet 

Mexiko 330 

Venezuela 248 

Kuba 200 

Brazílie 113 

Argentina  93 

Portoriko 77 

Chile 69 

Kolumbie 68 

Panama 40 

Salvador 24 

Ekvádor 24 

Bolívie 20 

Guatemala 18 

Nikaragua 18 

Haiti 16 

Honduras 11 

Paraguay 9 

Kostarika 9 

Uruguay 5 
 

Tabulka 5: Počet zpráv za rok 2017 v zemích Latinské Ameriky 

zdroj: autorka 

 

Z výběru jsem vyřadila Peru – to z toho důvodu, že z archivu vyšlo přes 240 výsledků. U Peru 

je ovšem ten problém, že klíčové slovo „Peru“ může odkazovat i na slovesa „prát“, „prát se“, 

podstatné jméno „pero“, aj. Jak jsem již podotkla dříve, v této části se už nebudu věnovat 

každému státu zvlášť a není možné provést detailní analýzu výsledků a u Peru procházet každou 

reportáž a vyřazovat ty zprávy, které se nehodí.  

A v kontextu světovém – opět se jedná o náhodný výběr zemí. Z tohoto vyhledávání vychází 

jako nejfrekventovanější země Německo. Následuje Rusko, Spojené státy a jednoduše řečeno 

naši sousedi a státy G8. Poměrně překvapivě se početní výsledky u Kanady a Austrálie zhruba 

ztotožňují s těmi o Mexiku.  
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země počet 

Německo 2715 

Rusko 2567 

USA 1755 

Francie 1571 

Čína 1459 

Polsko 1411 

VB 1295 

Slovensko 1201 

Rakousko 928 

Itálie 856 

Španělsko 740 

Japonsko 518 

Kanada 366 

Libye 319 

Egypt 293 

Austrálie 257 

Finsko  223 

Indie 185 

Maroko 54 

Keňa 44 

Albánie 34 

Mongolsko 32 
 

Tabulka 6: Počet zpráv za rok 2017 v náhodně vybraných zemích 

zdroj: autorka 

 

Zprávy jsem také rozřazovala podle data – můžeme si tak určit, ve kterém měsíci vyšlo o 

Mexiku nejvíce zpráv a následně uvažovat nad tím, za jakého důvodu to bylo.  

Početně nejvíce zpráv se objevilo v lednu – celkem 69. Důvod je celkem jasný. Nástup Donalda 

Trumpa do funkce prezidenta Spojených států a jeho drsná rétorika vůči Mexiku. Kritikou 

nešetřil – opíral se především do migrace, oháněl se sliby se stavbou „skvělé“ zdi a veřejně 

odsuzoval smlouvu NAFTA.  

Hned v závěsu je září, celkem se v tomto měsíci objevilo 67 zpráv. V září Mexiko zasáhla dvě 

velmi silná zemětřesení. Při nich zemřelo dohromady asi 400 lidí. Byla to jedna z nejhorších 

přírodních katastrof, která v moderní historii Mexiko potkala. Ostatně Mexiko je díky své 

poloze v takzvaném „Ohnivém kruhu“ častou obětí zemětřesení nebo vulkanických erupcí. Je 

to způsobené třením litosférických desek a jejich podsouváním pod sebe.  

 

 

 



 

35 

 

Poměrně dost zpráv o Mexiku se objevilo také v únoru - 35. V tomto případě šlo především o 

doznívání té velké vlny, která se v lednu zvedla okolo Trumpa. Hodně se hodnotil měsíc v jeho 

funkci a vzhledem k jeho častým projevům, při kterých zmiňoval zeď nebo NAFTU, se do 

zpráv Mexiko často dostávalo právě díky němu.  

měsíc   

leden 69 

únor 35 

březen 17 

duben 18 

květen 11 

červen 13 

červenec 10 

srpen 15 

září 67 

říjen 23 

listopad 7 

prosinec 8 
 

Tabulka 7: Počet zpráv podle měsíců 

zdroj: autorka 
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2.1.3 KVALITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA 

U kvalitativní části analýzy jsem pracovala se stejným vzorkem, jako v předchozí části. 

Zaměřila jsem se především na celkové vyznění zprávy – tedy zda má reportáž negativní nebo 

pozitivní konotace. Dále jsem sledovala klíčová slova, které byly použity do titulků nebo na 

složení jednotlivých pořadů – například zda se kontinuální vysílání více věnuje určitému typu 

zpráv a jak se třeba odlišuje od Událostí, komentářů.  

I u této analýzy si určím výzkumné otázky:  

- VO 4.: V jakých konotacích je Mexiko zobrazováno? S úspěchy (např. v ekonomickém světě) 

nebo jako problémová země (skrze migraci či násilí, apod.)? 

- VO 5.: Jaký stereotyp reportáže ČT o Mexiku vytváří? 

Jako u předchozí analýzy, i tady je základní soubor ohraničen na:  

a) zprávy, které se věnují Mexiku  

b) celý rok 2017 

c) zpravodajství České televize, bez publicistiky a dokumentů.  
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2.1.4 VÝSLEDKY KVALITATIVNÍ OBSAHOVÉ ANALÝZY 

 

U zpráv jsem hodnotila, jaké je jejich zabarvení – pozitivní, negativní nebo nejde určit. 

V podstatě se dá říct, že všechny zprávy o migraci nebo přírodních katastrofách jsou negativní. 

Zprávy o migraci často obsahovaly sousloví jako „nelegální migranti z Mexika“, u zemětřesení 

se pak často mluvilo o katastrofě a sčítal se počet obětí. To samé samozřejmě platí pro drogy a 

kriminalitu. U reportáží, kde ovšem zpráva byla poměrně krátká a jen informativního charakteru 

(např. „Trump prohlásil, že zeď postaví“) a neobjevovaly se tam určení jako „nelegální 

překročení hranice“ nebo „zeď má pomoci zastavit drogový obchod“ apod., jsem jako 

hodnocení zadávala právě písmeno x – „nejde určit“. Vyloženě pozitivních zpráv bylo velmi 

málo – bylo to několik zpráv o humanitární pomoci Mexika, kulturní zprávy o hudbě a 

hudebních festivalech, jmenování a vítání nových velvyslanců nebo zpráva o penzistech, kteří 

se na důchod stěhují do teplých krajů – třeba do Mexika.  

Z 293 zpráv jsem u 144 určila, že mají negativní zabarvení. Písmeno x (nejde určit) bylo 

přiřazeno k 138 reportážím. 

zabarvení   

negativní 144 

pozitivní 11 

x 138 
 

Tabulka 8: Zabarvení reportáží 

zdroj: autorka 

 

 

Poměrně zajímavé výsledky vycházejí, pokud v názvech reportáží budu hledat určitá klíčová 

slova. Například při zadání klíče „Trump“ (v různých podobách – Trumpovi, Trumpa, 

Trumpova, apod.) vychází, že toto slovo se v headlinech objevilo (z 293 zpráv) celkem 65krát. 

Pokud jako klíč zadám jméno mexického prezidenta v letech 2012-2018 „Peña Nieto“ (opět 

v různých podobách a skloňováních, obě jména nebo zvlášť), zjistím, že příjmení mexického 

politika nebylo v titulku ani jednou.  
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Dále se do titulku v souvislosti s Mexikem často psalo slovo „zemětřesení“ (42krát) nebo 

„USA“ (35krát) a „Amerika“ (14krát). Populární je samozřejmě i „zeď“ (20krát) nebo 

„migrace“ (13krát).  

klíčová slova   

Mexiko 95 

Trump 65 

zemětřesení 42 

USA 35 

zeď 20 

Amerika 14 

migrace 13 

Peña Nieto 0 
 

Tabulka 9: Klíčová slova v titulku 

zdroj: autorka 

 

 

V kvalitativní části se chci také zaměřit na jednotlivé pořady a složení jednotlivých reportáží. 

Podívejme se na ČT24. Z celkového počtu 293 zpráv se nejvíce zpráv vysílalo právě 

v kontinuálním vysílání. To poměrně věrně odráží celkovou skladbu vysílání o Mexiku. Ostatně 

právě kontinuál zabírá největší část celkového počtu reportáží – s 116 příspěvky je to skoro     

40 % celkové skladby. Hlavní téma, kterému se v kontinuálu zpravodajství nejvíce věnuje, byla 

příroda. Nejvíce zpráv se týkalo zemětřesení nebo hurikánové sezony. Dále se zpravodajství 

často věnovalo migraci – zprávám o postavení zdi nebo plánech Trumpa. Řada příspěvků se 

také týkala ekonomiky, hlavně pak informacím o revidování smlouvy NAFTA. Příspěvky 

převážně řešily především negativní témata. Jednalo se o poměrně krátké reportáže nebo čtené 

zprávy, bez hostů nebo vstupu zahraničního redaktora. Zásadní zprávy (např. prohlášení 

Trumpa nebo informace o zemětřesení) se opakovaly v průběhu kontinuálního vysílání 

několikrát. Povětšinou zůstaly příspěvky ve stejném formátu, u zemětřesení se obměňoval např. 

počet obětí, ostatní synchrony, asynchrony i záběry zůstávaly stejné. 85 zpráv se Mexiku 

věnovalo jako hlavnímu tématu. To značí i to, že kontinuální vysílání je méně analytické a spíše 

se věnuje hlavnímu tématu zprávy, jde více „k věci“.  

zabarvení   

negativní 68 

pozitivní 6 

X 42 
 

Tabulka 10: Zabarvení reportáží, ČT24 

zdroj: autorka 
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hlavní téma   

příroda 47 

migrace 23 

politika 19 

ekonomika 16 

kriminalita 8 

drogy 2 

kultura 1 

sport 0 

jiné 0 

historie 0 
 

Tabulka 11: Téma reportáží, ČT24 

zdroj: autorka 

 

důležitost   

hlavní 85 

vedlejší 9 

výčet 22 
 

Tabulka 12: Důležitost reportáží, ČT 24 

zdroj: autorka 

 

20 % zpráv z vysílání o Mexiku se objevilo v Horizontu. Tedy v pořadu, který se věnuje 

zahraničnímu zpravodajství. Hlavní témata, kterým se pořad věnoval, byly hlavně migrace, 

ekonomika a politika. Ve skladbě reportáží bylo viditelné, že se Horizont více a detailněji 

věnuje právě prohlášením Donalda Trumpa, mezinárodní politice, vztahům Mexika s jinými 

státy a také smlouvě NAFTA. Reportáže byly delší, minimálně se objevují čtené zprávy. Často 

téma okomentoval v živém vstupu redaktor v zahraničí (to byl vždy Martin Řezníček, tehdejší 

zahraniční zpravodaj v USA) nebo i host ve studiu. V menším měřítku se Horizont věnoval 

přírodním katastrofám. Co se týče důležitosti zpráv a rozdělení na hlavní/vedlejší/výčet, 

skladba u pořadu Horizont je rozdělena téměř přesně na třetiny. Značí to i to, že Mexiko mělo 

jak svá vlastní témata, tak se objevilo i v jiných – pro porovnání nebo jako uvedení příkladu.  

zabarvení   

negativní 31 

pozitivní 2 

x 27 
 

Tabulka 13: Zabarvení reportáží, pořad Horizont 

zdroj: autorka 
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hlavní téma   

migrace 23 

ekonomika 11 

politika 8 

příroda 6 

kriminalita 6 

jiné 4 

kultura 2 

drogy 0 

sport 0 

historie 0 
 

Tabulka 14: Téma reportáží, pořad Horizont 

zdroj: autorka 

 

 

důležitost   

hlavní 22 

vedlejší 19 

výčet 19 
 

Tabulka 15: Důležitost reportáží, pořad Horizont 

zdroj: autorka 

 

Události věnovaly Mexiku celkem 41 zpráv -  necelých 14 % z našeho vzorku. Nutno ovšem 

podotknout, že 18 z nich jsou v záznamech označeny pouze jako „výčet“. Zpráva se tedy 

v hlavním ani vedlejším tématu Mexiku reálně nevěnovala, Mexiko bylo v reportáži mimoděk 

zmíněno. Za celý rok se Mexiko ve večerní relaci jako hlavní téma objevilo třináctkrát. Šlo 

především o zprávy o migraci ve spojitosti s Donaldem Trumpem. Podle závažnosti tématu 

nebo jeho aktuálnosti se ve vysílání objevovaly jak reportáže, tak čtené zprávy. Pravidlem bylo, 

že pokud se o tématu informovalo poprvé a jednalo se o negativní, hard zprávu, bylo jí 

věnováno více prostoru prostřednictvím reportáže. Doplnění (např. aktuality několik dní po 

zemětřesení, doplnění o počtu obětí, apod.) už jsou spíše formou čtené zprávy. V souvislosti 

s Donaldem Trumpem pak vysílání bylo někdy doplněno i o živé vstupy zahraničního 

zpravodaje v USA Martina Řezníčka. Ten zpravidla nikdy nemluvil o Mexiku jako o hlavním, 

samostatném tématu, ale Mexiko spíše zmínil jako vedlejší téma (např. při rozebírání migrace, 

stavby zdi, a jiné).  

zabarvení   

negativní 20 

pozitivní 1 

x 20 
 

Tabulka 16: Zabarvení reportáží, Události 

zdroj: autorka 
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hlavní téma   

migrace 18 

příroda 6 

ekonomika 6 

politika 5 

jiné 3 

drogy 2 

historie 1 

kriminalita 0 

kultura 0 

sport 0 
 

Tabulka 17: Téma reportáží, Události 

zdroj: autorka 

 

důležitost  

hlavní 13 

vedlejší 10 

výčet 18 
 

Tabulka 18: Důležitost reportáží, Události 

zdroj: autorka 

 

V případě pořadu 90´ můžeme pozorovat, že se hodně témat spojuje s politikou. A to především 

politikou USA – od toho se ostatně odvíjí i jednotlivé tematické kategorie. U kategorie 

„migrace“ jde především o prohlášení Trumpa, u kategorie „ekonomika“ pak o smlouvu 

NAFTA. U kategorie „politika“ opět jednání Donalda Trumpa s mexickými zástupci nebo o 

vztahy mezi Spojenými státy a Mexikem. V podstatě jediné téma, které se věnovalo čistě 

Mexiku, bylo to o ničivém zemětřesení v září 2017.  

hlavní téma   

migrace 7 

politika 5 

ekonomika 3 

příroda 2 

jiné 1 

drogy 0 

historie 0 

kriminalita 0 

kultura 0 

sport 0 
 

Tabulka 19: Téma reportáží, pořad 90´ 

zdroj: autorka 

 

 

 



 

42 

 

zabarvení   

negativní 10 

pozitivní 1 

x 7 
 

Tabulka 20: Zabarvení reportáží, pořad 90´ 

zdroj: autorka 

 

 

téma   

hlavní 7 

vedlejší 2 

výčet 9 
 

Tabulka 21: Důležitost reportáží, pořad 90´ 

zdroj: autorka 

 

Pokud bychom se bavili o Událostech, komentářích, zde je viditelný trend, že Mexiko se sem 

v podstatě jako hlavní, samostatné téma téměř nedostane. V 11 případech z 16 celkových 

zmínek se jednalo pouze o „výčet“. Při analýze vlastního obsahu je očividné, že Mexiko je 

používáno pouze jako příklad při referování o migrační politice. 

 

hlavní téma   

politika 5 

migrace 4 

příroda 4 

ekonomika 3 

jiné 0 

drogy 0 

historie 0 

kriminalita 0 

kultura 0 

sport 0 
 

Tabulka 22: Téma reportáží, pořad Události, komentáře 

zdroj: autorka 

 

 

 

zabarvení   

negativní 6 

pozitivní 0 

x 10 
 

Tabulka 23: Zabarvení reportáží, pořad Události, komentáře 

zdroj: autorka 
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téma   

hlavní 3 

vedlejší 2 

výčet 11 
 

Tabulka 24: Téma reportáží, pořad Události, komentáře 

zdroj: autorka 

 

 

U ostatních pořadů byl počet záznamů v řádech jednotek. V případě pořadu Interview se 

všechna témata týkala politiky USA nebo brexitu a jeho vlivu na zahraniční země a jak se 

k problematice staví třeba právě Donald Trump. Mexiko, jako samostatné téma, nebylo řešeno 

ani jednou. Pokaždé se objevilo pouze v kolonce „výčet“. U pořadu Newsroom šlo samozřejmě 

témata ze světa médií. Zmiňovali se zavraždění mexičtí novináři i protesty proti nesvobodě, 

kterou tamní média mají. A u Událostí v regionech šlo vždy o česká témata, do kterých bylo 

Mexiko nějakým způsobem začleněno – například mexičtí hudebníci v Čechách, studenti 

z Mexika na výměnném pobytu, aj.  

 

  



 

44 

 

2.1.5 DOTAZNÍK 

Doplňkovým materiálem pro účely této diplomové práce jsou dotazníky. Ty nemají fungovat 

jako analytická součást práce, ale spíše jako materiál, který dotváří kontext této problematiky.  

Jako základní soubor pro dotazník jsem si určila studenty středních škol. Je to z toho důvodu, 

že studenti (přestože si to sami možná ani neuvědomují) konzumují ve velké míře média a jsou 

jimi ovlivňováni. Zcela upřímně také přiznávám, že jsem nad dotazníkem chtěla mít plnou 

kontrolu, sama ho distribuovat a dozírat na jeho vyplňování – to je u středoškolských tříd o 

mnoho jednodušší než například při dotazování na internetu nebo distribuování dotazníků na 

ulici, apod.  

Mezi výběrový soubor jsem zahrnula pouze tři třídy. Takto malý vzorek jsem zvolila proto, že 

se jedná pouze o doplňkový materiál. Ve výběru je třída ze Středního odborného učiliště 

kadeřnického v Karlíně (třída bez maturity) s 19 studenty, dále třída z Obchodní akademie a 

Střední odborné školy generála Františka Fajtla v Lounech (třída s maturitou) s 23 studenty a 

jedna třída z Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech s 19 studenty. Celkem se tak průzkumu 

zúčastnilo 61 studentů.   
V dotazníku je kombinace otevřených, polootevřených a uzavřených otázek. Jeho plné znění je 

v příloze této diplomové práce (č. 2).   

Při zpracovávání dotazníku jsem si předem určila následující výzkumné otázky:  

VO 1:Jakou představu o Mexiku studenti středních škol mají? 

 

VO 2: Jak hodnotí Mexiko, a to z hlediska postavení ve světě, ekonomiky, životní úrovně, atd.? 

 

VO 3: Řadí studenti českých středních škol Mexiko mezi nebezpečné a zaostalé země? 

 

Hlavní proměnné, se kterými jsem při zpracování dotazníku pracovala, jsou: 

 bezpečnost země 

 úroveň, vyspělost země 

 ekonomika 

 suroviny a produkty 

 historie Mexika 

 pozice v zahraniční politice a ve světě 

 geografické náležitosti 
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2.1.6 VÝSLEDKY DOTAZNÍKU 

Výsledky dotazníku zpracované do statistických tabulek jsou v plném znění k nahlédnutí 

v přílohách: 

- výsledky Střední odborné učiliště kadeřnické, příloha č. 3 

- výsledky Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, příloha 

č. 4 

- výsledky Gymnázium Václava Hlavatého, příloha č. 5 

- souhrnné výsledky dotazníku, příloha č. 6 

 

Pro rozbor vybírám jen některé otázky, u kterých mě výsledky z celého dotazníku zaujaly 

nejvíce.  

Otázka na jazyk byla otevřená, studenti tak odpovědi psali bez nápomocných možností. U 

obchodní akademie a odborného učiliště kromě španělštiny padaly i odpovědi jako angličtina, 

portugalština, „američtina“ nebo „mexičtina“. Mexičtina pak z hlediska historiografie není 

naprosto špatnou odpovědí, ve staročeštině se tak totiž říkalo jazyku nahuatl, tedy původnímu 

indiánskému jazyku Aztéků. Předpokládám ale, že studenti obchodní akademie se neorientují 

v indiánských jazycích a tuto odpověď tak počítám jako nesprávnou. Někdy studenti do 

odpovědí udávali i více možností, odpovědí je tedy více než studentů (61) – celkem 68. Z toho 

správně jako španělštinu označilo 76% respondentů.  

8 - jazyk   % 

španělština 52 76,47% 

angličtina 10 14,71% 

portugalština 2 2,94% 

mexičtina 2 2,94% 

nevím 1 1,47% 

američtina 1 1,47% 

celkem 68 100,00% 
 

Tabulka 25: Výsledky dotazníku, otázka "Jakým jazykem se v Mexiku mluví" 

zdroj: autorka 

 

Co se týče asociací, které studenti ve spojení s Mexikem uvádějí, zdaleka nejvíce převládá jídlo 

(odpovědi se lišily od obecného „jídlo“ až po tacos, tortilla, chilli papričky nebo salsa). Dále se 

odkazují na typické mexické oblečení (sombrero, pončo) a alkohol (tequila). Poměrně 

překvapivě v asociacích získala „jen“ 7% kategorie kriminalita (sem jsem zařadila pojmy jako 

drogy, násilí, vraždy, apod.).  
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9 - asociace   % 

Jídlo (chilli, salsa, taco, tortilla, …) 50 28,74% 

oblečení (sombrero, poncho) 35 20,11% 

alkohol (tequila) 18 10,34% 

příroda (kaktus, poušť, sopky, podnebí) 15 8,62% 

kriminalita (drogy, násilí) 13 7,47% 

stát + státní symboly (barvy, lidé, jazyk, …)  10 5,75% 

kultura, umění (keramika, Den mrtvých, …)  10 5,75% 

zvířata (čivava, býci) 5 2,87% 

zeď, Donald Trump 4 2,30% 

historie (kovbojové, pyramidy,…) 4 2,30% 

knírek 4 2,30% 

počasí 4 2,30% 

fotbal 2 1,15% 

celkem 174 100,00% 
 

Tabulka 26: Výsledky dotazníku, asociace se slovem Mexiko 

zdroj: autorka 

 

U otázek, které jsem měřila na Likertově škále, se odpovědi zdají být celkem „nicneříkající“. 

Studenti se velmi často uchylovali k možnosti „ambivalentní postoj“ nebo nevím a z jejich 

odpovědí nevyplývá, že by si o Mexiku mysleli, že je to např. zaostalá, chudá nebo nesvobodná 

země. Třeba u zaostalosti, studenti v téměř polovině případů uvedli, že s tvrzením nesouhlasí. 

U otázek na bezpečnost jsou odpovědi velmi vyrovnané a není z toho znatelné, že by studenti 

byli přesvědčeni o tom, že Mexiko nebezpečné je. Vůbec nejčastěji zde kroužkovali číslo 3, 

tedy odpověď „ambivalentní postoj – neumím se rozhodnout“. Vlastně se jim vůbec nedivím, 

sama bych nejspíše tuto možnost volila. Co se týče nebezpečí a Mexika, každý region je 

naprosto jiný – některé jednoduše nebezpečné jsou a některé vůbec ne. 
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10 - škála postoj             

Mexiko je:  1 2 3 4 5 x 

nebezpečná země 7 9 29 7 1 7 

zaostalá země 1 2 21 29 0 7 

chudá země 0 7 29 13 2 9 

ekonomicky nevýznamné 1 4 20 16 8 11 

nesvobodná země 1 4 15 13 7 20 

       

10 - škála postoj v %             

Mexiko je:  1 2 3 4 5 x 

nebezpečná země 11,67% 15,00% 48,33% 11,67% 1,67% 11,67% 

zaostalá země 1,67% 3,33% 35,00% 48,33% 0,00% 11,67% 

chudá země 0,00% 11,67% 48,33% 21,67% 3,33% 15,00% 

ekonomicky nevýznamné 1,67% 6,67% 33,33% 26,67% 13,33% 18,33% 

nesvobodná země 1,67% 6,67% 25,00% 21,67% 11,67% 33,33% 
 

Tabulka 27: Likertova škála - postoje, 1 - naprosto souhlasím, 2 - souhlasím, 3 - ambivalentní postoj, 4 - nesouhlasím, 5 - 

naprosto nesouhlasím, X – nevím 

zdroj: autorka 

 

Úplně nejvíce mě odpovědi šokovaly asi u otázky č. 13. V té měli respondenti v 6 možnostech 

kroužkovat, jaká je gramotnost Mexičanů. Skoro třetina volila možnost 61-70%, další třetina 

možnost 71-80% a 19% respondentů si dokonce myslí, že gramotnost v Mexiku se pohybuje 

v rozmezí 51-60%. Pouze jeden student správně zakroužkoval možnost 91-100%.  

13 - gramotnost   % 

méně než 50% 5 8,47% 

51% - 60% 11 18,64% 

61% - 70% 18 30,51% 

71% - 80% 18 30,51% 

81% - 90% 6 10,17% 

91% - 100% 1 1,69% 

celkem 59 100,00% 
 

Tabulka 28: Výsledky dotazníku, otázka "Jaká je v Mexiku gramotnost" 

zdroj: autorka 

 

Už od roku 2000 se gramotnost v Mexiku drží nad 90%, v současné době je to asi 95% (Unesco 

Institute for Statistics, 2019)32.  Mexiko má navíc jedno z nejvyspělejších školství v celé 

Latinské Americe. Třeba veřejná univerzita UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 

México) se dlouhodobě drží mezi pěti nejlepšími v tomto regionu. Školství má samozřejmě 

svoje problémy, jako je třeba nízký podíl indiánů ve vyšších úrovních vzdělávání. Kvalita a 

úroveň školství je zde ale vysoká.  

                                                           
32 http://uis.unesco.org/en/country/mx 

http://uis.unesco.org/en/country/mx
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V kulturní otázce, kde jsem respondenty nechala kroužkovat mexické umělce z výběru šesti 

hispánských jmen, se nejvíce popularity dostalo Diegu Riverovi – byl kroužkován v 25 % 

případů. Diego Rivera opravdu z Mexika pochází, jeho výběr mě ale poněkud překvapil. 

Přestože je to v současnosti můj nejoblíbenější mexický výtvarník, v době středoškolských 

studií pro mne byl celkem neznámou osobou. Naopak jeho manželka, Frida Kahlo, celosvětově 

uznávaná malířka, velmi excentrická a slavná osobnost, získala jen 8 hlasů z celkových 91. 

Přitom Kahlo proslula i tím, že do svého díla i osobního života často zakomponovávala mexický 

folklór. A to ať už výběrem oblečením nebo tím, že malovala tradiční mexické symboly – 

zvířata, květiny nebo lebky. Je pravděpodobné, že Fridu Kahlo respondenti sice znají, ale už ji 

nepřiřazují k Mexiku. Ostatně Kahlo na sebe vzala takovou podobu celého latinskoamerického 

umění. Z mojí vlastní zkušenosti si pamatuji, jak jsem při návštěvě Buenos Aires viděla turisty, 

kteří ve velkém (a za velké peníze) kupovali upomínkové předměty právě s Fridou Khalo. Jen 

tak pro zajímavost – z hlavního města Mexika do hlavního města Argentiny byste se letecky 

dostali asi za 9 hodin. Vzdušnou čarou je to cca 7500 km. Argentinské a mexické umění nemá 

kromě přívlastku „latinskoamerické“ nic společného.  

17 - umělci   % 

Frida Kahlo 8 8,79% 

Octavio Paz 19 20,88% 

Pablo Picasso  13 14,29% 

Salvador Dalí 12 13,19% 

Diego Rivera 23 25,27% 

Miguel de Cervantes 16 17,58% 

celkem 91 100,00% 
 

Tabulka 29: Výsledky dotazníku, otázka "Který z umělců pochází z Mexika" 

zdroj: autorka 

 

U otázky na původní indiánský kmen se respondenti nejčastěji uchylovali ke kroužkování 

možnosti Apačové. Zde je celkem evidentní, že jsou ovlivněni právě médii a kinematografií, 

která Apače často zobrazovala (např. Vinnetou). Správně je ovšem odpověď Aztékové.  

18 - etnická 
skupina   % 

Inkové 14 23,33% 

Guaraní 3 5,00% 

Apačové 22 36,67% 

Aztékové 21 35,00% 

celkem 60 100,00% 
 

Tabulka 30: Výsledky dotazníku, otázka "Jak se nazývá etnická skupina na území Mexika" 

zdroj: autorka 
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Velmi mě překvapily odpovědi u otázky na prezidenta. Možnosti jsem vybrala naschvál tak, 

aby respondenti mohli vylučovací metodou určit správnou odpověď, protože je mi celkem 

jasné, že AMLO není světově známou osobností. Mezi možnostmi se tak objevily dvě naprosto 

ikonické osobnosti latinskoamerické historie – Juan Perón a Fidel Castro a současný 

venezuelský prezident Nicolás Maduro. Předpokládala jsem, že v takovém výběru bude AMLO 

vyčnívat jako jediná volitelná možnost. Výsledky ale spíše ukazují na popularitu určitých jmen 

a osobností a jejich okamžitou asociaci s „čímkoliv latinskoamerickým“.  

19 - prezident   % 

Fidel Castro 16 28,07% 

Nicolás Maduro 15 26,32% 

AMLO 15 26,32% 

Juan Perón  11 19,30% 

celkem 57 100,00% 
 

Tabulka 31: Výsledky dotazníku, otázka "Kdo je současný prezident Mexika" 

zdroj: autorka 

 

U této otázky odpovídali studenti gymnázia nejlépe, i tak jsou jejich výsledky ale (z mého 

hlediska) poměrně žalostné. 40 % jich zakroužkovalo Lópeze Obradora, 30 % gymnazistů 

Peróna. Juan Domingo Perón je už 45 let po smrti.  

U středních odborných škol jsou výsledky ještě o něco horší, studenti obchodní akademie 

nejčastěji kroužkovali Fidela Castra, kadeřníci Nicoláse Madura. 

Poslední otázka obsahovala mapu Latinské Ameriky, na které měli respondenti zakroužkovat 

Mexiko. Nejlépe si vedli studenti gymnázia, jejich úspěšnost byla stoprocentní. Studenti 

obchodní akademie kroužkovali správně v 78 % odpovědí a nejhůře na tom byli kadeřníci. Zde 

se trefili jen 4 studenti (21 %).  

Při sečtení všech odpovědí dohromady vychází, že správně polohu určilo 67 % studentů.  

21 - mapa   % 

správně 41 67,21% 

špatně 18 29,51% 

nevyplněno 2 3,28% 

celkem 61 100,00% 
 

Tabulka 32: Výsledky dotazníků, kroužkování Mexika na mapě 

zdroj: autorka 
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V odpovědích odpovídali nejsprávněji studenti gymnázia. I přesto bych u některých otázek 

očekávala úroveň o něco vyšší. Z dotazníků pro mě vyplývá, že studenti o Mexiku nemají příliš 

negativní mínění – nezdá se, že by si mysleli, že jde o nebezpečnou nebo zaostalou zemi. Oni 

si možná totiž o Mexiku nemyslí vůbec nic. Odpovědi spíše ukazují na to, že mají jakousi 

základní představu, o svých odpovědích ale příliš nepřemýšlí (v jedné odpovědi uvádějí, že si 

nemyslí, že by se jednalo o zaostalou nebo nesvobodnou zemi, v následujících odpovědích pak 

ten samý student zakroužkuje, že v zemi panuje diktatura a gramotnost je tam na úrovni pod  

50 %).  

U některých odpovědí se mi také zdá, že odpovědi zásadně závisí na tom, jaké panuje na dané 

střední škole paradigma. Například gymnazisté v 90 % uváděli, že Mexiko se nachází v regionu 

Střední Ameriky. Tato odpověď ve své podstatě není úplně nesprávná, protože do regionu je na 

základě historických a kulturních souvislostí Mexiko také někdy přiřazováno a jižní cíp země 

opravdu je středoamerický. Geograficky a dle většiny odborníků je ale zařazení do Severní 

Ameriky „správnější“ – více faktické a lépe podložitelné daty, protože se tak určuje na základě 

zeměpisných náležitostí. U této možnosti je ale dost pravděpodobné, že učitel zeměpisu na této 

škole studenty zrovna učí, že Mexiko patří do Střední Ameriky. Není to nesprávné a 

pravděpodobně čerpá z práce akademika, které se k této variantě také uchyluje. Nejvíce je tento 

fenomén vidět asi na otázkách z kulturního prostředí – u literatury, kinematografie a výtvarného 

umění se studenti jednotlivých škol často shodovali mezi sebou, souhrnně napříč školami už 

potom ne. Opět – pravděpodobně dost závisí na učitelích zeměpisu, literatury nebo španělštiny 

a jejich individuální volbě učiva.  

Kdybych měla odpovědět na výzkumné otázky, vypadalo by to potom následovně:  

VO 1:Jakou představu o Mexiku studenti středních škol mají? 

Z asociací si u Mexika vybavují hlavně jídlo a alkohol nebo typické mexické oblečení. Stejně 

tak se často odkazovali na přírodu nebo počasí. Paradoxně – a pro mě překvapivě – násilí, drogy 

nebo kriminalitu zmiňovali celkem výjimečně.  

 

VO 2: Jak hodnotí Mexiko, a to z hlediska postavení ve světě, ekonomiky, životní úrovně, atd.? 

U ekonomických otázek respondenti správně kroužkovali třeba členství ve skupinách jako je 

NAFTA, OSN nebo WTO. Pravdou je, že třeba skupinu G8+5 (nejvyspělejší země světa) 

z celkových 89 odpovědí k Mexiku přiřadili jen 3 studenti. Výsledky na mě působí spíše 

takovým dojmem, že něco ví, základní představu mají, obecně se ale o téma moc nezajímají, 

neumí si propojit souvislosti.  
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VO 3: Řadí studenti českých středních škol Mexiko mezi nebezpečné a zaostalé země? 

Jak jsem psala v minulé otázce – obecně o Mexiku toho moc neví a stejně tak se neumí ani 

rozhodnout, jestli Mexiko je nebo není nebezpečné, jestli je nebo není zaostalé. Některé 

odpovědi vybírali zmateně, kroužkovali možnosti, které si navzájem odporovaly.  
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2.1.7 HLOUBKOVÉ ROZHOVORY 

Posledním doplňujícím materiálem jsou kvalitativní rozhovory. Dva jsou s odborníky na 

Mexiko, profesorem Josefem Opatrným a doktorem Lukášem Perutkou. S Lukášem Perutkou 

jsem se předběžně na okruzích a tématech otázek domlouvala osobně, část práce jsme spolu i 

konzultovali, otázky k rozhovoru jsem mu nakonec otázky (kvůli časové vytíženosti) zaslala 

pře e-mail. U těchto rozhovorů jsem pracovala s hrubou strukturou – tedy měla jsem dopředu 

připravené nějaké otázky, protože jsem věděla, čeho chci, aby se témata týkala. Respondenty 

jsem ovšem nechala volně mluvit (i doktor Perutka měl při osobním setkání po zaslání otázek 

možnost se mnou vyznění otázek konzultovat a mohl se k tématům volně vyjadřovat). 

Nepracovala jsem ani s polootevřenými a uzavřenými otázkami, protože nešlo o „testování“ 

respondentů.  

Další rozhovor proběhl také s editorem zahraniční redakce Petrem Zavadilem. Ten je 

samozřejmě známý také jako bývalý zpravodaj ve Francii. Už od útlého věku má velmi silné 

vazby na Španělsko i Latinskou Ameriku – ve svém dětství strávil několik let na Kubě. Po 

vystudování hispanistiky na FF UK začal působit nejenom jako novinář, ale také jako 

překladatel ze španělštiny a francouzštiny.  

U hloubkových rozhovorů jsem si nestanovila žádné výzkumné otázky ani hypotézy, jelikož se 

jedná o odborný doplňkový materiál a nepokládám je za výzkum.  

Plné znění všech rozhovorů je v přílohách. 
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2.1.8 VÝSLEDKY ROZHOVORŮ 

Při otázce na mediální obraz Mexika Josef Opatrný říká: „Ten (mediální obraz) je spíš horší. 

Spíš se mluví o negativech. A já se obávám, že většina lidí věří tomu, že když jedete do Mexika, 

tak to abyste sepsal poslední vůli.“ Je logické, že odborník na Mexiko, který zemi sám 

nespočetněkrát navštívil a v problematice se orientuje, nebude s určitou stereotypizací 

souhlasit. Pan profesor Opatrný k otázce ještě dodává: „Tady jsem poznamenaný svou 

profesionální deformací. Protože já si o Mexiku myslím jen to nejlepší. A mám tendenci všude 

přemlouvat obecenstvo, aby negativům nevěřilo. Prosím vás - ty drogy, to je objektivní 

skutečnost. Ale když si budete dávat pozor, tak se s tím opravdu nesetkáte. To je moje letitá 

zkušenost. Říká se “jedeš do Mexika, tam tě oddělaj, to je nebezpečná země.” Není to 

nebezpečná země. Ale vím, že je to obecný přesvědčení.“ 

Ani jeden z odborníků nepopírá, že Mexiko má své problémy a může být v určitých situacích 

nebezpečné. Shodují se ovšem na tom, že okolo bezpečnosti panuje v Evropě až neodůvodněný 

strach. „(o Mexiku se mluví negativně kvůli drogám a migraci) – to je taková mediální zkratka 

přecházející místy až do hysterie,“ říká Lukáš Perutka. 

Podle Opatrného má Mexiko špatný mediální obraz všude: „Je to stejný všude. A všude stejně 

nespravedlivý. I Španělé mají obavy z drogových kartelů. Drogový kartely samozřejmě existují, 

s tím se nepohne, ale ti operují na svých územích a válčí spolu. Pak je otázka, jestli máte smůlu 

a zrovna se přimotáte do toho boje, kdy si drogový kartely lokálně vyřizují svoje účty. Nebo tam 

udělají nájezd na nepřátelský území, aby ukázali, že jsou statní válečníci. Tam občas “zařve” 

nějakej nevinnej. To je bohužel jistý riziko. No ale 90% těch zabitých jsou narcotraficantes - no 

a mrtvý narcotraficante, to je dobrý narcotraficante.“ 

V tom mu částečně odporuje Lukáš Perutka, který uvádí, že „ve světě je tomu jinak, zejména 

v USA, kde žije podstatná komunita španělsky hovořících obyvatel, ale především je Mexiko 

důležitým sousedem. Už před Trumpovým nástupem bylo Mexiko objektem různých analýz, 

které se netýkaly jen migrace, jak by se mohlo zdát po roce 2016. Další světová média jako 

BBC nebo Al Jazeera potom mají i svou španělskou mutaci, případně úzce spolupracují 

s mexickými mediálními domy. Díky tomu se tak zajímavé informace dostávají i do zpráv v 

jejich originálních jazycích.  

Podle Petra Zavadila to ovšem není nijak překvapivé. U vzdálených oblastí bohužel musí být 

obsah zpráv redukován na ty nejzásadnější a nejdůležitější. A ty jsou většinou negativní. 

„Obecně platí, že vzdálenější destinace jsou pro zpravodajství zajímavé ve chvíli, kdy se objeví 

nějaké dramatické zprávy. A to bohužel často znamená zprávy negativní. Stojí přitom za zmínku, 
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že podobně postupují i stejně velké nebo i větší televize v Evropě, snad s výjimkou Španělska.“ 

Navázání na české prostředí potom zvyšuje šanci, že bude zpráva vysílána. „Zájem o Latinskou 

Ameriku vyvolává také tzv. „česká stopa“, tedy když se v některé zemi dějí věci, které mají 

návaznost na Českou republiku (teď mluvím především o cestách českých politiků s důrazem 

na vzájemnou ekonomickou výměnu), nebo když se tam odehrává něco s přesahem do nám 

bližších oblastí, především do Evropy (například se mluví o Ekvádoru v souvislosti s případem 

Juliana Assange),“ vysvětluje Zavadil. 

Když jsme společně s odborníky probírali, co jsou skutečné a reálné problémy současného 

Mexika, Opatrný i Perutka spíše zmiňovali politickou situaci a korupci. „Těch problémů je celá 

řada, ale se všemi souvisí všudypřítomná korupce. Ta vede k tomu, že stát není efektivní, že 

Mexiko je po ekonomické stránce prakticky levná montovna, že se úředníci mnohdy vybírají na 

základě osobních vazeb a ne kvalifikace, že se ve státním školství učitelské posty dědí jako někde 

v monarchii, a tak bych mohl pokračovat. Bohužel vede také k znechucení obyvatel z politiky a 

ti pak hledají východisko ve volbách nejrůznějších populistů. Ti se sice zaklínají vymýcením 

korupce, transparentností, férovými výběrovými řízeními a dalšími opatřeními, ale nakonec 

zůstane jen u slibů, případně bezzubých nařízení. V korupci tak spatřuji asi největší ohrožení 

budoucnosti země, protože je jednak hluboce zakořeněná a jednak souvisí prakticky se všemi 

oblastmi fungování státu,“ říká Lukáš Perutka.  

Sám Opatrný zmiňuje, že celému latinskoamerickému regionu není věnována dostatečná 

pozornost. A to přestože bychom se z něj mohli učit. „Latinská Amerika, to je kontinent 

budoucnosti. Bohužel je to kontinent budoucnosti už asi 200 let. A ta budoucnost pořád 

nepřichází. Ale je to velmi zajímavý kus světa, ekonomicky, politicky. Co se týče ekonomiky, 

suroviny, potraviny, všechno možný tam je. A nejen to - Embraer a všechno, na co si 

vzpomenete.“  

Josef Opatrný vysvětluje, že politické procesy v Latinské Americe, jsou pro Evropu i USA 

velmi důležité. Hlavně proto, že se zde dají pozorovat určité jevy a fenomény, které se můžou 

šířit i do zbytku světa. „A potom je tam ještě jedna věc, která nebude možná znít dobře - je to 

jistá politická laboratoř. Tam jsou různý procesy, který se můžou stát kdekoliv jinde ve světě. A 

v některých případech v Latinské Americe se dějou dřív než jinde v Atlantickém světě. Ten útok 

proti politickým stranám, který je teď v Evropě masivní, to bylo v Latinský Americe už před 

dvaceti lety. A ty výsledky byly stejný. To je růst populismu. A objevují se režimy, který byste 

nikdy neřekla, že můžou existovat. Víte, že furt říkám Venezuela - to byl demokratický stát, který 

se demokratickou cestou dostal k naprostýmu rozpadu. Představa, že se to v Evropě nemůže 



 

55 

 

stát, je naprosto mylná. Zrovna tak se to může stát tady. Je fakt, že politikové jsou nepoučitelní.“ 

S rozhovorů s Josefem Opatrným i Lukášem Perutkou vyplývá jediné – Mexiko (a celá 

Latinská Amerika) je podceňovanou zemí, jejíž potenciál není brán vážně a není i kvůli 

předsudkům a stereotypům využit.  

S profesorem Opatrným jsme krátce také hovořili o České televizi. Pan profesor je poměrně 

častým hostem při záležitostech, které se Latinské Ameriky týkají. K mediálnímu pokrytí říká 

následující: „To je dobrý. Víte, že já občas jsem pozván a všichni ti redaktoři, co se mnou mluví, 

jsou informovaní. Takže to, na co se ptají, má hlavu a patu, odpovídá to reálu. S tím, že mě 

občas nutí do toho, abych řekl, jestli je tam opravdu tak nebezpečno. Ale to celkem chápu, že 

musí vyjít vstříc divákům (smích). Ale v tomto případě říkám jen to nejlepší, jen ty nejlepší 

zkušenosti. Anebo - co se týče například Venezuely. Tam mají tendenci se ptát, kdy už Maduro 

skončí. Neskončí. Dokud ho bude podporovat armáda, neskončí. Ale chápu, že ty zprávy 

odněkud musí mít. To je BBC - o těch si nemyslím nic moc, ale je to v Evropě nejuznávanější 

kanál. A tak když se mě ptají, tak vím, odkud vítr vane, odkud teče ta informace. Ale Česká 

televize informovaná je, a tu informaci potom pravdivě přenáší.“  

Právě absence vlastního zpravodaje a přebírání zpráv ze zahraničních serverů má vliv i na 

podobu českého zpravodajství. Je na nich značně závislé. „Zdroje pro tuto oblast jsou stejné 

jako pro všechny ostatní: tedy především Reuters, AP a Eurovision. To mluvím o obrazové 

složce příspěvků. V případě, že se nějaké konkrétní téma zpracovává, informace čerpáme 

samozřejmě i z otevřených místních zdrojů dostupných na internetu,“ doplňuje Petr Zavadil.  

Editor Petr Zavadil také uvádí a upozorňuje, že i Česká televize se snaží z místa přenášet vlastní 

zprávy. „(…) dovolil bych si jen upozornit na to, že ČT byla jediné české médium (alespoň 

pokud vím), která v posledním roce vyslala alespoň na pár dní do Mexika zpravodaje, konkrétně 

Davida Miřejovského z Washingtonu. Byla to sice cesta zaměřená na jedno téma (migrační 

krize na hranici mezi Mexikem a USA), ale přesto se ukázalo, že zpravodaj na místě je 

mimořádně důležitý, protože zpravodajství rázem získalo na šíři záběru. Ty reportáže považuji 

za velmi povedené.“ 

Podle Opatrného Česká televize informuje dobře. Přiznává ale, že je to často hlavně 

v negativních souvislostech a právě to vytváří špatné asociace. „To je ta věc toho mediálního 

obrazu. Ten ovlivňuje to veřejný mínění. A vytváří mytický obrazy, který nemají s realitou nic 

společnýho. A pak lidi věří tomu, že je Mexiko extrémně nebezpečnou zemí. A že když tam jedete, 

tak si říkáte o likvidaci.“ 
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2.2 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VÝZKUMU A KONFRONTACE  

Z výsledků obsahové analýzy a z analýzy jednotlivých příspěvků lze říci, že jejich prezentace 

v médiích, jejich pozice v relaci a vůbec jejich vysílání velmi závisí na hodnotách, které jsme 

si již určili v teoretické části. Mexiko není kulturně, společensky ani geograficky blízké českým 

divákům. Aby se reportáž o Mexiku dostala do vysílání, velmi často splňuje následující 

náležitosti: 

- je velmi negativní – pokud vyšla reportáž o Mexiku samotném, kde Mexiko bylo 

hlavním tématem a nezáviselo např. na Trumpovi nebo jiných okolnostech, vždy se 

jednalo o negativní zprávy. Příkladem může být zemětřesení v Mexiku. Dalším 

příkladem je pak zpráva z konce 2017, která informuje o nejkrvavějším roku 

v novodobých mexických dějinách 

- závisí na elitě – v tomto případě „elitou“ rozumíme prezidenta Spojených států Donalda 

Trumpa. Ten je vůči Mexiku velmi kritický, vymezuje se proti němu dlouhodobě a do 

médií opakovaně dostává témata, která ovšem už ani nejsou problémem. Zmiňuje 

například stále dokola zeď, ta ovšem na hranicích z velké části stojí. Co osobně já vidím 

za problém, je to, že pokaždé, když mluví o migraci, mluví hlavně o Mexiku a 

mexických migrantech. Pravdou ovšem je, že podíl mexických migrantů je v dnešní 

době minimální. Řada těch, kteří se snaží překročit mexicko-americkou hranici, pochází 

ze Střední Ameriky – Guatemaly, Hondurasu nebo Salvadoru. To jsou země, které 

opravdu trpí vysokou kriminalitou a také klimatickými změnami. Pro tyto tradičně 

zemědělské země je velkou tragédií sucho a nedostatek vody. Lidé, jejichž živobytí 

závisí na produkci ovoce, zeleniny a jiných surovin, doslova nemají co prodávat – tedy 

ani co jíst. Jak jsme viděli v kvantitativní části analýzy, o Guatemale, Hondurasu nebo 

Salvadoru bylo za rok 2017 minimum zmínek. Osobně také často narážím na to, že když 

zmíním jakoukoliv středoamerickou zemi, lidé nemají vůbec ponětí, o čem mluvím. 

Netuší, kde se stát nachází, často ho řadí do Asie nebo Afriky. Netuší, jaká je historie 

nebo kultura země a s jakými závažnými problémy se právě teď třeba Honduras nebo 

Salvador potýkají. Pokud se mluví o migraci, často se zmiňuje pouze Mexiko. Je to 

především z toho důvodu, že i tito středoameričtí migranti překračují hranici z Mexika 

– a na Mexiko je vyvíjen nátlak, aby tuto migraci zastavilo.  

- ideologie – v současné době je migrace velmi diskutována. Je tak téměř zaručené, že 

jakákoliv zpráva, která se bude týkat migrace, bude mít ve zpravodajství úspěch. 

V našem prostředí se stále více diskutuje o migraci z Afriky nebo Asie, protože pro 
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Českou republiku znamená „bezprostřední ohrožení“. Ta středoamerická není 

v českých médiích tolik frekventovaná, ale pokud bychom se podívali třeba na 

zahraniční zpravodajství – BBC, Al Jazeera nebo CNN, zjistíme, že v tomto prostředí 

je migrace ve Střední Americe v podstatě denním tématem.  

Ve zpravodajství o Mexiku podle mě naprosto chyběly některé „pozitivní“ události, které 

v jiných světových médiích proběhly a určitě byly zajímavé. Byly jimi například velké 

archeologické nálezy, které v roce 2017 proběhly v blízkosti hlavního města – v Teotihuacánu. 

O tom se říká, že je nejstarším městem na celém americkém kontinentu a v době své největší 

slávy byl také největším obchodním, kulturním a společenským centrem. Předloni byly 

vykopány právě důležité podzemní tunely, které odhalily, jak fungovaly indiánské pyramidy 

(The Guardian, 201733; National Geographic, 2017) 34.  

V roce 2017 Mexiko vybudovalo obrovskou přírodní mořskou rezervaci, která je největší v celé 

Severní Americe. Někdy se jí také přezdívá „Galapágy Severní Ameriky“. Rezervace je se 

rozkládá na 148 000 km2 a je stejně velká jako stát Illionis. Nachází se u souostroví 

Revillagigedo. Mořský park byl vytvořen hlavně kvůli ochraně obřích rejnoků, keporkaků, 

stěhovavých ptáků, želv a desítek endemických druhů v této oblasti. Mořská plocha byla dlouho 

půdou pro komerční lov tuňáka a jiných druhů ryb. Od roku 2017 je v této oblasti zakázán 

veškerý rybolov a výstavba hotelů na ostrovech. Cílem rezervace je obnovit mořskou populaci, 

která byla zasažena komerčním rybolovem (Reuters, 2017)35.   

Těch dobrých zpráv bylo samozřejmě více. I v ekonomickém sektoru – Mezinárodní měnový 

fond pro Mexiko vydal velmi pozitivní prognózy. Mexiko řadí mezi velké rozvíjející se 

ekonomiky a po recesi z roku 2016 byl růst v roce 2017 vyšší, než se původně předpokládalo. 

Společně s Brazílií a Argentinou to jsou v latinskoamerickém regionu nejrychleji rostoucí 

ekonomiky (Mezinárodní měnový fond, 2017)36.  

 

 

 

 

                                                           
33 https://www.theguardian.com/science/2017/apr/24/mexicos-ancient-city-guards-its-secrets-but-excavation-

reveals-new-mysteries 
34 https://news.nationalgeographic.com/2017/07/tunnel-pyramid-teotihuacan-Mexico-archaeology-spd/ 
35 https://www.reuters.com/article/us-mexico-environment/mexico-creates-marine-reserve-around-islands-called-

galapagos-of-north-america-idUSKBN1DO2MQ 
36 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/07/07/world-economic-outlook-update-july-2017 

https://www.theguardian.com/science/2017/apr/24/mexicos-ancient-city-guards-its-secrets-but-excavation-reveals-new-mysteries
https://www.theguardian.com/science/2017/apr/24/mexicos-ancient-city-guards-its-secrets-but-excavation-reveals-new-mysteries
https://news.nationalgeographic.com/2017/07/tunnel-pyramid-teotihuacan-Mexico-archaeology-spd/
https://www.reuters.com/article/us-mexico-environment/mexico-creates-marine-reserve-around-islands-called-galapagos-of-north-america-idUSKBN1DO2MQ
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Z hlediska výzkumných otázek můžeme říct, že: 

- VO 1.: Kterému tématu (oboru) se zpravodajství ČT o Mexiku věnuje nejvíce? 

Necelých 28 % všech vysílaných zpráv o Mexiku se týkalo migrace – a to ať už zpráv o stavbě 

zdi, analýzách světové migrace nebo protiimigrační politiky Donalda Trumpa. 24 % 

zpravodajství se věnovalo přírodě – respektive přírodním katastrofám, jako byly dvě velká 

zemětřesení nebo varování před hurikány. 16 % zpráv informovalo o politice. Ve většině 

případů se ovšem jednalo o zprávy, které měly přímou spojitost s Donaldem Trumpem – tedy 

jeho politické kroky nebo jednání s Mexikem. O samostatné politice Mexika bylo minimum 

zpráv.  

- VO 2.: V jakém poměru jsou ve zpravodajství ČT negativní a pozitivní zprávy o Mexiku? 

Téměř polovina zpráv, přes 49 % procent reportáží, v sobě nesla negativní konotace. Mezi jasně 

negativní zprávy patřily ty migrační, které často mluvily o nelegálním překročení hranice, 

vyhoštění migrantů, stavbu zdi, zastavení drogového obchodu, aj. Velmi negativní byly zprávy 

o přírodních katastrofách nebo i ekonomické o smlouvě NAFTA, která byla ve většině reportáží 

kritizována Trumpem.  

- VO 3.: Je počet zpráv ve zpravodajství ČT o Mexiku konstantní nebo během určitých událostí 

narůstá? 

Zpravodajství o Mexiku rozhodně závisí na událostech a v určitých obdobích narůstá. Souvisí 

to hlavně s projevy Donalda Trumpa. Po analýze zpráv zcela jasně vychází, že pokud by Trump 

přestal mluvit, Mexiko by se do zpravodajství skoro vůbec nedostalo. Většina zpráv se odvíjí 

od jeho osobnosti, jeho plánů a zahraniční politiky. Velký prostor byl Mexiku věnován v září 

2017, kdy byla země postihnuta zemětřesením.  

- VO 4.: V jakých konotacích je Mexiko zobrazováno? S úspěchy (např. v ekonomickém světě) 

nebo jako problémová země (skrze migraci či násilí, apod.)? 

Mexiko je určitě zobrazováno jako problémová země, která má problém s migrací, násilím, 

drogovým obchodem i přírodními živly. Tou problémovou zemí z ní ovšem dělají okolní 

faktory – opět musím zmínit Donalda Trumpa. Jeho hodnotící soudy jsou často do zpravodajství 

přenášeny. Ano – on Mexiko kritizuje, ale on v podstatě kritizuje vše. To, že on říká, že Mexiko 

je ekonomicky slabá země, to, že on říká, že z Mexika přichází jako imigranti jen kriminálníci, 

kteří ve Spojených státech kradou a živí je drogový obchod, ještě neznamená, že to je pravda.  

Ve skutečnosti si spousta odborníků nedokáže představit, co by Spojené státy bez Latinské 

Ameriky dělaly. Už od dob Monroeovy doktríny se Latinské Americe s nadsázkou říká „zadní 
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dvorek Spojených států“. A ono to platí dodnes. Spojené státy by nefungovaly bez 

latinskoamerických přistěhovalců, kteří zastávají práci uklízečů, prodavačů, kuchařů, apod. 

Spojené státy by nefungovaly bez levné latinskoamerické pracovní síly. Spojené státy 

z Latinské Ameriky berou vše – ropu, minerály, ovoce, zeleninu, potraviny i jiné suroviny. 

Jednoduše proto, že Latinská Amerika má vše a Spojené státy to mají na dosah. Vždy si 

nárokovali právo na to, zasahovat do latinskoamerické politiky i ekonomiky. A konkrétně 

Mexiko je levnou montovnou amerických produktů.  

- VO 5.: Jaký stereotyp reportáže ČT o Mexiku vytváří? 

Zcela určitě. Reportáže Mexičany vyobrazují jako migranty nebo kriminálníky, kteří jsou navíc 

velmi chudí. Velmi často vidíme Mexičany tragických situacích – ať už to jsou matky s malými 

dětmi, které čekají na americké hranici nebo zraněné při přírodních katastrofách. Nevidíme už 

Mexiko a jeho obyvatele při běžných denních činnostech. Nevidíme pracující Mexičany. 

V binární opozici proti nim vždy stojí silný, bílý muž, který je kritizuje. V těchto porovnáních 

pak Mexiko vypadá jako méněcenné.  
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zaměřila na mediální pokrytí Mexika ve zpravodajském vysílání České 

televize. Z výsledků obsahové analýzy vychází, že mediální obraz je převážně negativní. 

Mexiko je zobrazováno jako nebezpečná země, která je v opozici vůči Spojeným států zaostalá 

a méněcenná. Většina zpravodajství o Mexiku závisí na zahraniční politice USA. 

Z dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi studenty středních škol, pak vychází, že 

studenti nemají široké znalosti o Mexiku. Zemi často asociují se zkreslenými stereotypy (ponča, 

klobouky, mexická kuchyně, drogy a alkohol), už ale moc nevěří, že by Mexiko mohlo být 

ekonomicky silné nebo na vysoké úrovni. V rozhovorech s odborníky na Mexiko je pak vidět, 

že právě iberoamerikanisté se zjednodušováním, které je v médiích prezentováno, nesouhlasí. 

Jako hlavní problémy často vidí naprosto jiné záležitosti, než je třeba mediálně hojně 

prezentovaná migrace. Konkrétně migrace je pak často dávána do souvislosti s Mexikem, a to 

i přestože je to problém spíše Střední Ameriky – Guatemaly, Salvadoru a Hondurasu. 

Z kvantitativní analýzy přitom víme, že o těchto zemích bylo ve zpravodajství České televize 

minimum zmínek, které s migrací ani nesouvisely. 

Praktická část potom potvrzuje i teoretické koncepty, které byly uvedeny na začátku práce. 

Značně se zde projevuje využití zpravodajských hodnot, které sází na geografickou a kulturní 

blízkost, negativitu nebo vztah k elitě. Stejně tak je vidět, že i zprávy, které ve světových 

médiích proběhly, se do vysílání ČT nedostaly. To odkazuje na využívání principů 

gatekeepingu i agenda setting. Mexiko je pak i kvůli snazšímu pochopení pro diváka 

vyobrazováno ve zjednodušujících stereotypech. Ostatně to potvrzuje i samotný editor z České 

televize, který přiznává, že zprávy z větší vzdálenosti a které jsou pro českého diváka „cizí“ 

musí splňovat řadu parametrů, aby se do vysílání vůbec dostaly.   



 

61 

 

SUMMARY 

The focus of this thesis was on the media coverage of Mexico in the news broadcasting of Czech 

Television. The results of the content analysis indicate that the aforementioned country’s media 

image is mostly associated with negative paradigms. Mexico is often portrayed as a dangerous, 

underdeveloped country which is inferior in comparison to the United States. Most news about 

Mexico are dependent and influenced by US foreign policy. A questionnaire survey conducted 

among high school students in the Czech Republic suggests that the younger generation does 

not have complete knowledge of Mexico. The analysis found that said students often associate 

the country with distorted stereotypes (ponchos, traditional hats, Mexican cuisine, drugs and 

alcohol), but they no longer believe that Mexico could be economically strong or developed. 

Interviews with experts on Mexico show that Ibero-Americanists disagree with the 

simplification that is presented in the media. They often see the main issues to be completely 

different than the ones that are presented in media – such as migration. In particular, migration 

is often linked to Mexico, even though it is a problem which encompasses most countries in 

Central America – mostly Guatemala, El Salvador and Honduras.  

It can be observed from the quantitative analysis that these countries had barely any mention in 

Czech Television news, and the few mentions of them were outside of the scope of migration. 

The practical part then provides strong evidence in favor of the theoretical concepts that were 

introduced at the beginning of the thesis. The use of news values that rely on geographical and 

cultural proximity, negativity, or relationship with the elite is significantly evident here. 

Furthermore, the results refer to the use of gatekeeping principles and agenda setting. Mexico 

is also depicted in simplistic stereotypes for ease of understanding. Correspondingly, said 

premise was also confirmed by the editor from Czech Television, who admits that news from 

distant countries which may be "unfamiliar" to the average Czech viewer, must meet a number 

of parameters in order to get into the broadcasting at all. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA Č. 1 – VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÉ ANALÝZY 

 

NÁZEV DATUM DŮLEŽITOST TÉMA 
TYP 
ZPRÁVY ZABARVENÍ POŘAD 

Republikáni mění 
americkou politiku 03.01.2017 vedlejší ekonomika hard x Horizont 

Ford továrnu 
v Mexiku nepostaví 03.01.2017 hlavní ekonomika hard negativní 90´ 

Mladá spisovatelka 
píše o cestování 04.01.2017 výčet jiné soft x UvR 

Továrna Ford v 
Michiganu 04.01.2017 hlavní ekonomika hard negativní ČT24 

Ekonomický 
protekcionismus 
ve světě 05.01.2017 vedlejší ekonomika hard x Horizont 

Vsází USA na 
protekcionismus 05.01.2017 vedlejší ekonomika hard negativní Horizont 

USA a Rusko - spor 
o tajné služby 06.01.2017 vedlejší politika hard negativní UK 

Incká pyramida 
poodhaluje 
tajemství říše 08.01.2017 výčet kultura soft negativní Horizont 

Mexické nepokoje 
kvůli zdražování 11.01.2017 hlavní kriminalita hard negativní Horizont 

Zdražování a 
nepokoje v Mexiku 11.01.2017 hlavní ekonomika hard negativní Horizont 

USA: zeď proti 
migraci 12.01.2017 hlavní migrace hard negativní ČT24 

USA: zeď proti 
migraci 12.01.2017 hlavní migrace hard negativní ČT24 

Budoucí vztahy 
mezi USA 
a Mexikem 12.01.2017 hlavní politika hard negativní Horizont 

Vztahy USA 
a Mexika 12.01.2017 hlavní politika hard negativní Události 

Změna pro 
Kubánce ve 
Spojených státech 12.01.2017 vedlejší migrace hard x ČT24 

Budoucnost 
imigrantů v USA 15.01.2017 hlavní migrace hard negativní Události 

Trumpovy vzkazy 
pro Evropu 16.01.2017 výčet ekonomika hard x Události 

Střelba v Cancúnu 18.01.2017 hlavní kriminalita hard negativní ČT24 

Střelba v Cancúnu 18.01.2017 hlavní kriminalita hard negativní ČT24 

Host: Vondra 
Alexandr; bývalý 
ministr obrany a 
zahraničí 19.01.2017 výčet politika hard x Interview 
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Amerika má 
nového prezidenta 
II 20.01.2017 výčet politika hard x UK 

Donald Trump a 
svět 20.01.2017 výčet politika hard negativní Události 

Inaugurační den ve 
Washingtonu 20.01.2017 vedlejší migrace hard negativní Události 

Narkobaron vydán 
do USA 20.01.2017 hlavní drogy hard negativní ČT24 

První dny 
prezidenta Trumpa 23.01.2017 výčet politika hard x UK 

První rozhodnutí 
prezidenta Trumpa 23.01.2017 výčet politika hard x Události 

Trump chce 
zrevidovat 
smlouvu NAFTA 23.01.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Trump chce 
zrevidovat 
smlouvu NAFTA 23.01.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Mayová navštíví 
Trumpa 23.01.2017 výčet politika hard x ČT24 

Trumpovy plány 23.01.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Trumpovy plány 23.01.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Trumpovy plány 23.01.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Lesní požáry v 
Chile 24.01.2017 výčet příroda hard pozitivní ČT24 

Lesní požáry v 
Chile 24.01.2017 výčet příroda hard pozitivní ČT24 

První kroky 
prezidenta Trumpa 
v úřadu 25.01.2017 vedlejší migrace hard negativní Horizont 

Trump zřejmě 
zakáže přijímání 
migrantů 25.01.2017 vedlejší migrace hard x ČT1 

První dny Donalda 
Trumpa v úřadu 25.01.2017 vedlejší migrace hard x Horizont 

PLány Donala 
Trumpa 25.01.2017 vedlejší migrace hard negativní Události 

Trumpova 
imigrační politika 25.01.2017 hlavní migrace hard x Horizont 

Ničivé požáry v 
Chile 25.01.2017 výčet příroda hard pozitivní ČT24 

Ničivé požáry v 
Chile 25.01.2017 výčet příroda hard pozitivní ČT24 

Trump vydal příkaz 
ke stavbě zdi 25.01.2017 hlavní migrace hard x 90´ 

Vznikne zeď mezi 
USA a Mexikem? 25.01.2017 hlavní migrace hard x Horizont 

Omezení legálně 
držených zbraní 26.01.2017 výčet politika hard x UK 
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Prezidentská 
rozhodnutí 
Donalda Trumpa 26.01.2017 vedlejší politika hard x Události 

Setkání Donalda 
Trumpa s 
republikány 26.01.2017 výčet politika hard x Horizont 

Prezident Trump 
na sjezdu 
republikánů 26.01.2017 vedlejší politika hard negativní 90´ 

Téma Událostí, 
komentářů 26.01.2017 výčet migrace hard x UK 

Host: Anýž Daniel; 
analytik, novinář 26.01.2017 vedlejší politika hard x Interview 

Demokraté brzdí 
kroky Donalda 
Trumpa 26.01.2017 hlavní migrace hard x Události 

Americko-mexické 
vztahy 26.01.2017 hlavní migrace hard x Horizont 

Trump vydal příkaz 
ke stavbě zdi 26.01.2017 hlavní migrace hard negativní ČT24 

Aktuální projev 
Donalda Trumpa 26.01.2017 hlavní migrace hard negativní Události 

Trump chystá 
odchod z dohody 
NAFTA 26.01.2017 hlavní ekonomika hard negativní 90´ 

Mexiko: za zeď na 
hranicích 
nezaplatíme 26.01.2017 hlavní migrace hard x ČT24 

Mexiko za zeď 
nezaplatí 26.01.2017 hlavní migrace hard x ČT24 

Mexiko za zeď 
nezaplatí 26.01.2017 hlavní migrace hard x ČT24 

Mexiko za zeď 
nezaplatí 26.01.2017 hlavní migrace hard x ČT24 

Mexiko za zeď 
nezaplatí 26.01.2017 hlavní migrace hard x ČT24 

Mexiko za zeď 
nezaplatí 26.01.2017 hlavní migrace hard x ČT24 

Trumpovy 
exekutivní příkazy 27.01.2017 vedlejší ekonomika hard x Horizont 

Britská premiérka 
v USA 27.01.2017 vedlejší ekonomika hard x Události 

Trump a Mayová 
jednali v Bílém 
domě 27.01.2017 vedlejší politika hard negativní 90´ 

Vyšetřování příčin 
požárů v Chile 28.01.2017 výčet příroda hard pozitivní ČT24 

Donald Trump a 
protiimigrační 
opatření 29.01.2017 vedlejší migrace hard negativní Horizont 

Prezident Trump a 
ekonomika USA 29.01.2017 vedlejší ekonomika hard x Horizont 
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Trumpova 
zahraniční politika 29.01.2017 vedlejší ekonomika hard x Horizont 

Donald Trump a 
vztahy s Mexikem 29.01.2017 vedlejší politika hard negativní Horizont 

Trumpův 
protiimigrační 
dekret 30.01.2017 výčet migrace hard x UK 

Host: Přibáň Jiří; 
právník a sociolog, 
Cardiff Law School, 
University of 
Wales 02.02.2017 výčet ekonomika hard x Interview 

Ostrá slova 
prezidenta Trumpa 02.02.2017 vedlejší politika hard negativní Horizont 

Trump varoval 
Mexiko 02.02.2017 hlavní politika hard negativní ČT24 

Mexický drogový 
boss Guzmán si 
stěžuje na 
podmínky v 
americkém vězení 04.02.2017 hlavní drogy hard negativní Události 

Exekutivní příkazy 
Donalda Trumpa 05.02.2017 výčet migrace hard x 

Týden v 
justici 

Omezení vývozu 
produktů z 
drůbeže 06.02.2017 výčet ekonomika hard x Události 

Host: Hnízdo 
Bořivoj; politolog, 
Metropolitní 
univerzita Praha 09.02.2017 výčet politika hard x Interview 

Zahraniční politika 
Donalda Trumpa 09.02.2017 výčet ekonomika hard x UK 

Japonský prezident 
na návštěvě USA 10.02.2017 výčet ekonomika hard x Horizont 

Protesty proti 
deportaci mexické 
ženy 10.02.2017 hlavní migrace hard negativní Horizont 

Kanadský premiér 
na návštěvě USA 13.02.2017 výčet ekonomika hard negativní Horizont 

Jednání Trump - 
Trudeau 13.02.2017 výčet ekonomika hard x Události 

Maduro kritizuje 
Spojené státy 15.02.2017 výčet drogy hard negativní ČT24 

Dohoda o volném 
obchodu mezi 
Kanadou a EU je 
blíže ke schválení 15.02.2017 výčet ekonomika hard x UK 

Vztahy mezi USA a 
Evropou 21.02.2017 výčet migrace hard x 90´ 

Trumpův první 
měsíc ve funkci 21.02.2017 výčet politika hard x 90´ 
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Trumpův první 
měsíc ve funkci 21.02.2017 výčet migrace hard x 90´ 

Nový poradce pro 
národní 
bezpečnost USA 21.02.2017 výčet migrace hard negativní Horizont 

Nový poradce pro 
národní 
bezpečnost USA 21.02.2017 výčet migrace hard negativní Události 

Trumpův první 
měsíc ve funkci 21.02.2017 výčet migrace hard x 90´ 

Tvrdší přístup USA 
k imigrantům 22.02.2017 vedlejší migrace hard negativní Horizont 

Tvrdší postoj vůči 
ilegálním 
migrantům 22.02.2017 vedlejší migrace hard negativní Události 

Americká vláda 
razantně zpřísňuje 
postupy proti 
ilegálním 
imigrantům 22.02.2017 vedlejší migrace hard x UK 

Rex Tillerson s 
Johnem Kellym 
míří do Mexika 22.02.2017 hlavní politika hard x ČT24 

Napjaté vztahy 
mezi USA a 
Mexikem 22.02.2017 hlavní politika hard negativní ČT24 

Jednání USA s 
Mexikem 22.02.2017 hlavní politika hard negativní 90´ 

Americký ministr 
zahraničí je v 
Mexiku 23.02.2017 hlavní politika hard negativní ČT24 

Vztahy USA 
a Mexika 23.02.2017 hlavní politika hard negativní Události 

Vztahy USA 
a Mexika 23.02.2017 hlavní politika hard negativní Horizont 

Trump slíbil uspíšit 
stavbu hraniční zdi 24.02.2017 hlavní migrace hard negativní Horizont 

Trumpův dekret k 
pracovnímu trhu 24.02.2017 vedlejší migrace hard negativní Události 

Trump: stavba zdi 
u Mexika začne 
dřív 24.02.2017 hlavní migrace hard negativní 90´ 

Američtí ministři 
uklidňují Mexiko 24.02.2017 hlavní migrace hard negativní ČT24 

Mexiko kritizuje 
USA 24.02.2017 hlavní politika hard negativní ČT24 

Ministři v Mexiku 24.02.2017 hlavní politika hard x ČT24 

USA podle Donalda 
Trumpa 01.03.2017 výčet politika hard x Horizont 

Projev amerického 
prezidenta v 
Kongresu 01.03.2017 výčet migrace hard x ČT1 
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Projev Donalda 
Trumpa v 
Kongresu 01.03.2017 výčet migrace hard x Události 

Projev Donalda 
Trumpa v 
Kongresu 01.03.2017 výčet migrace hard x ČT24 

Trump mluvil v 
Kongresu 01.03.2017 vedlejší migrace hard negativní ČT24 

Trump mluvil v 
Kongresu 01.03.2017 vedlejší migrace hard negativní ČT24 

Trump mluvil v 
Kongresu 01.03.2017 vedlejší migrace hard negativní ČT24 

Golfista Johnson 
vyhrál v Mexiku 06.03.2017 výčet sport soft x BBV 

Trump míří na 
Obamacare a 
imigraci 12.03.2017 vedlejší migrace hard x Horizont 

Trumpův první 
rozpočet 16.03.2017 výčet migrace hard x Horizont 

První rozpočet 
podle Trumpa 16.03.2017 výčet migrace hard x Události 

Merkelová na 
návštěvě u 
Trumpa. USA a EU 17.03.2017 výčet ekonomika hard x UK 

Schůzka Trump-
Merkelová 17.03.2017 výčet ekonomika hard x Události 

První osobní 
setkání Trumpa s 
Merkelovou 18.03.2017 výčet ekonomika hard x ČT24 

Trumpova prohra v 
Kongresu 25.03.2017 výčet migrace hard x Události 

Protesty proti 
Kremlu 27.03.2017 výčet politika hard negativní UK 

České drogové 
delikty v zahraničí 31.03.2017 vedlejší drogy hard negativní Události 

Protivládní 
protesty ve 
Venezuele 01.04.2017 vedlejší politika hard x ČT24 

Richard Bona na 
JazzFestu 05.04.2017 výčet kultura soft pozitivní UvR 

Prestižní jezdecký 
seriál 06.04.2017 výčet sport soft x BBV 

19 leté tenistky se 
přestavily ve finále 
v Charlestonu 10.04.2017 výčet sport soft x BBV 

Aktivní život v 
penzi 12.04.2017 výčet jiné soft pozitivní Události 

Problémy s 
projektem Edison 12.04.2017 výčet jiné soft x UvR 

Duarte čeká na 
vydání do Mexika 17.04.2017 hlavní politika hard negativní ČT24 
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Interview se 
zpravodajem ČT v 
USA Martinem 
Řezníčkem 19.04.2017 výčet migrace hard x Interview 

Jarní zasedání 
MMF 20.04.2017 výčet ekonomika hard negativní ČT24 

Schůzka skupiny 
G20 22.04.2017 výčet ekonomika hard x ČT24 

Nelegální likvidace 
odpadů 23.04.2017 výčet jiné hard x Události 

Zeď, která může 
přijít draho 24.04.2017 hlavní migrace hard negativní Horizont 

100 dnů Donalda 
Trumpa 25.04.2017 výčet migrace hard x Horizont 

Hynek Kmoníček u 
prezidenta Trumpa 25.04.2017 výčet migrace hard x 90´ 

Blíží se 100 dnů 
Trumpa 25.04.2017 výčet migrace hard x Horizont 

Daňová reforma 
Donalda Trumpa 26.04.2017 výčet migrace hard x Události 

USA o dohodě 
NAFTA 27.04.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Sto dnů prezidenta 
Trumpa 28.04.2017 výčet migrace hard x Události 

Od konce 
intervencí ČNB 
uplynul měsíc 04.05.2017 výčet ekonomika hard x 90´ 

Fenomén Fatima: 
100 let 14.05.2017 výčet kultura soft x Horizont 

Zdi, které rozdělují 
svět 14.05.2017 výčet migrace hard negativní Horizont 

Protesty v Mexiku 17.05.2017 hlavní kriminalita hard negativní ČT24 

Protesty v Mexiku 17.05.2017 hlavní kriminalita hard negativní ČT24 

Drogové kartely 
míří na novináře 18.05.2017 hlavní kriminalita hard negativní Horizont 

Protesty ve 
Venezuele 20.05.2017 výčet politika hard x ČT24 

Den bez novin, 
protesty v ulicích 21.05.2017 hlavní kriminalita hard negativní Newsroom 

Trumpova 
návštěva Saúdské 
Arábie 22.05.2017 výčet politika hard x Horizont 

Trump a Evropa: 
evropská armáda 29.05.2017 výčet migrace hard x UK 

Fenomén 
novodobého 
otroctví 31.05.2017 vedlejší migrace hard x Horizont 

Reakce na 
Trumpovo 
rozhodnutí o 
klimatu 02.06.2017 výčet politika hard x ČT24 
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Protesty novinářů 
v Mexiku 04.06.2017 hlavní kriminalita hard negativní Newsroom 

Monstra v Hlubině 05.06.2017 výčet kultura soft x UvR 

Interview s Igorem 
Lukešem 06.06.2017 výčet migrace hard x Interview 

Lidická tragédie v 
proměnách času 10.06.2017 výčet historie soft x Události 

Plíživé riziko tzv. 
špinavých bomb 15.06.2017 výčet jiné hard x Horizont 

Portugalsko 
- Mexiko 18.06.2017 hlavní sport soft x BBV 

Vládní 
odposlouchávání 
novinářů 20.06.2017 hlavní jiné hard negativní Horizont 

Galerie dne 22.06.2017 výčet migrace hard x Horizont 

Vládní 
odposlouchávání 
novinářů 25.06.2017 hlavní jiné hard negativní Horizont 

Dva novináři, 
kurdský a 
francouzský, 
zemřeli v Mosulu 25.06.2017 vedlejší jiné hard negativní Newsroom 

Portugalsko - Chile 29.06.2017 vedlejší sport soft x BBV 

Německo - Mexiko 30.06.2017 hlavní sport soft x BBV 

Zlatý pohár to je 
fotbalový 
šampionát pro 
hráče Severní a 
Střední Ameriky 10.07.2017 hlavní sport soft x BBV 

Nová točna v 
Českém Krumlově 17.07.2017 vedlejší kultura soft x UvR 

Protesty ve 
Venezuele 18.07.2017 výčet politika hard x ČT24 

Příčiny migrace ve 
světě 20.07.2017 výčet migrace hard x Horizont 

Migrace v Americe 20.07.2017 vedlejší migrace hard negativní Horizont 

Policie ve státě 
Texas našla v 
nákladním voze 8 
mrtvých lidí 23.07.2017 hlavní migrace hard negativní ČT24 

Dvoudenní stávka 
ve Venezuele 27.07.2017 výčet politika hard x ČT24 

Venezuela po 
dvoudenní stávce 28.07.2017 výčet politika hard x ČT1 

Peníze na stavbu 
zdi 28.07.2017 hlavní migrace hard negativní ČT24 

Peníze na stavbu 
zdi 28.07.2017 hlavní migrace hard negativní ČT24 

Tomáš Berdych 
svedl s 
Australanem 
Kokkinakisem v 05.08.2017 výčet sport soft x BBV 
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semifinále tuhou 
bitvu 

Nové napětí ve 
Venezuele 06.08.2017 vedlejší migrace hard x ČT24 

K Mexiku míří silná 
bouře 07.08.2017 hlavní příroda hard x ČT24 

Noví velvyslanci v 
Česku 08.08.2017 hlavní politika hard pozitivní 90´ 

Hurikán v Mexiku 10.08.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Nová 
severoamerická 
obchodní jednání 16.08.2017 hlavní ekonomika hard x Události 

Začíná jednání o 
dohodě NAFTA 16.08.2017 hlavní ekonomika hard x Horizont 

USA nezaútočí na 
KLDR bez souhlasu 
Soulu 17.08.2017 výčet politika hard x ČT1 

Přerušení styků s 
KLDR 17.08.2017 výčet politika hard x ČT24 

Přerušení styků s 
KLDR 17.08.2017 výčet politika hard x ČT24 

Boj o moc ve 
Venezuele 19.08.2017 výčet politika hard x ČT24 

Prezident Trump 
vrací úder 23.08.2017 vedlejší politika hard negativní Horizont 

Finanční trhy 23.08.2017 výčet ekonomika hard negativní 
Studio 
Burza 

Projev amerického 
prezidenta 23.08.2017 vedlejší migrace hard x Události 

Následky hurikánu 
Harvey 31.08.2017 vedlejší příroda hard pozitivní Horizont 

V Americe vyrostli, 
ale nejsou tam 
doma 04.09.2017 vedlejší migrace hard x Horizont 

Osud dětí 
ilegálních 
přistěhovalců v 
USA 04.09.2017 vedlejší migrace hard x Události 

Víza pro dětské 
přistěhovalce v 
USA 06.09.2017 vedlejší migrace hard x ČT24 

Hurikán Irma. 
Sezóna hurikánů 08.09.2017 výčet příroda hard negativní UK 

První kroky při 
katastrofách 08.09.2017 vedlejší příroda hard negativní Horizont 

Nejsilnější 
zemětřesení za sto 
let 08.09.2017 hlavní příroda hard negativní Události 

Vyhoštění 
velvyslance 08.09.2017 hlavní politika hard x ČT24 

Vyhoštění 
velvyslance 08.09.2017 hlavní politika hard x ČT24 
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Zemětřesení v v 
Mexiku: obětí je už 
15 08.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení v 
Mexiku  08.09.2017 hlavní příroda hard negativní UK 

Silné zemětřesení v 
Mexiku 08.09.2017 hlavní příroda hard negativní Horizont 

Jih Mexika zasáhlo 
zemětřesení 08.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT1 

Zemětřesení v 
Mexiku 08.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení v 
Mexiku 08.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Hurikán Irma 
zasáhl severní 
pobřeží Kuby 09.09.2017 vedlejší příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení v 
Mexiku má už 61 
obětí 09.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení 
v Mexiku má už 61 
obětí  09.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Hurikán Irma na 
Floridě 10.09.2017 výčet příroda hard negativní Události 

Nové sankce proti 
Severní Koreji 12.09.2017 výčet politika hard x ČT24 

Rekordy tropických 
bouří 12.09.2017 výčet příroda hard negativní 90´ 

Severní Ameriku 
ohrožuje další 
hurikán 16.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Mexiko zasáhlo 
silné zemětřesení  19.09.2017 hlavní příroda hard negativní 90´ 

Mexiko zasáhlo 
silné zemětřesení  19.09.2017 hlavní příroda hard negativní UK 

Zemětřesení v 
Mexiku 19.09.2017 hlavní příroda hard negativní Horizont 

Při zemětřesení v 
jižním Mexiku 
zemřelo nejméně 
216 lidí 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Přes dvě stě obětí 
ničivého 
zemětřesení 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní Události 

MZV: Češi mezi 
oběťmi zatím 
nejsou 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

MZV: Češi mezi 
oběťmi zatím 
nejsou 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 
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MZV: Češi mezi 
oběťmi zatím 
nejsou 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

MZV: Češi mezi 
oběťmi zatím 
nejsou 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení 
v Mexiku: nejméně 
216 obětíí 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení 
v Mexiku: nejméně 
217 obětíí 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Přes 200 obětí 
zemětřesení v 
Mexiku  20.09.2017 hlavní příroda hard negativní UK 

Jih Mexika zasáhlo 
silné zemětřesení  20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT1 

Jih Mexika zasáhlo 
silné zemětřesení  20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Jih Mexika zasáhlo 
silné zemětřesení  20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Jih Mexika zasáhlo 
silné zemětřesení  20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení v 
Mexiku 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení v 
Mexiku 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení v 
Mexiku 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení v 
Mexiku 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení v 
Mexiku 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení v 
Mexiku 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení v 
Mexiku 20.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Léčba rozsáhlých 
popálenin u dětí 21.09.2017 výčet jiné hard x Události 

Počet obětí 
úterního 
zemětřesení 
v Mexiku stále 
stoupá 21.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení 
v Mexiku: drtivý 
úder  21.09.2017 hlavní příroda hard negativní Horizont 

Zemětřesení v 
Mexiku: boj s 
časem 21.09.2017 hlavní příroda hard negativní Horizont 

Mexiko po 
zemětřesení  21.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT1 
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Mexiko po 
zemětřesení  21.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT1 

Mexiko po 
zemětřesení  21.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT1 

Mexiko: 230 
mrtvých 21.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Mexiko: 230 
mrtvých 21.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Mexiko: 230 
mrtvých 21.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Mexiko po ničivém 
zemětřesení  21.09.2017 hlavní příroda hard negativní Události 

Mexiko po ničivém 
zemětřesení  21.09.2017 hlavní příroda hard negativní Události 

Mexiko: 273 
mrtvých 22.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Mexiko: 273 
mrtvých 22.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Mexiko: 273 
mrtvých 22.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Mexiko: 273 
mrtvých 22.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Mexiko: 273 
mrtvých 22.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Počet obětí 
zemětřesení v 
Mexiku stoupl na 
286  22.09.2017 hlavní příroda hard negativní Události 

Počet obětí 
úterního 
zemětřesení v 
Mexiku dál stoupá  23.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zemětřesení 
v Mexiku má už 
295 obětí  23.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Zeď mezi USA 
a Mexikem  28.09.2017 hlavní migrace hard x ČT24 

Počet obětí 
zemětřesení v 
Mexiku z minulého 
týdne přesáhl 340 29.09.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

USA: stavba zdi na 
hranici s Mexikem 30.09.2017 hlavní migrace hard x ČT24 

Ve Spojených 
státech začali 
stavět prototyp 
hraniční zdi  s 
Mexikem 06.10.2017 hlavní migrace hard x Události 

Hurikán Nate se 
blíží k pobřeží USA 07.10.2017 výčet příroda hard negativní ČT24 

Hurikán Nate se 
blíží k pobřeží USA 07.10.2017 výčet příroda hard negativní ČT24 
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Podmínky Donalda 
Trumpa 09.10.2017 vedlejší migrace hard negativní Události 

Kolumbie: rok poté 12.10.2017 výčet kriminalita hard negativní Horizont 

Jednání o dohodě 
NAFTA 12.10.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Jednání o dohodě 
NAFTA 12.10.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Jednání o dohodě 
NAFTA 12.10.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Jednání o dohodě 
NAFTA 12.10.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Jednání o dohodě 
NAFTA 12.10.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Osud přistěhovalců 
ve Spojených 
státech 14.10.2017 výčet migrace hard negativní Události 

Čeští reprezentanti 
v malém fotbalu si 
na světovém 
šampionátu zahrají 
o titul 15.10.2017 vedlejší sport soft x BBV 

Češi vyhráli zlato 16.10.2017 vedlejší sport soft x BBV 

Češi vyhráli zlato 16.10.2017 vedlejší sport soft x BBV 

Lidé a roboti v 
souboji o práci 18.10.2017 výčet ekonomika hard x Horizont 

Galerie dne 18.10.2017 výčet kriminalita hard negativní Horizont 

Vývoj počtu 
absolventů VŠ 20.10.2017 výčet jiné hard negativní 90´  

Mexiko po 
zemětřesení  20.10.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Mexiko po 
zemětřesení  20.10.2017 hlavní příroda hard negativní ČT24 

Galerie dne 23.10.2017 výčet kultura soft pozitivní ČT24 

O titul mistra světa 
půjde v Mexiku, 
kde se pojede 
Velká cena 
Formule 1 29.10.2017 vedlejší sport soft x BBV 

Hamilton má titul 
na dosah 30.10.2017 vedlejší sport soft x BBV 

Hamilton má titul 
na dosah 30.10.2017 vedlejší sport soft x BBV 

Vztahy mezi USA, 
EU, NATO 08.11.2017 výčet migrace hard negativní 90´ 

Svatba přes hranici 20.11.2017 hlavní migrace hard x Horizont 

Demonstrace v 
Mexiku  20.11.2017 hlavní kriminalita hard negativní ČT24 

Dohoda NAFTA 22.11.2017 hlavní ekonomika hard x ČT24 

Nejnásilnější rok v 
Mexiku za 20 let  24.11.2017 hlavní kriminalita hard negativní Horizont 

Mexiko a násilí  24.11.2017 hlavní kriminalita hard negativní Horizont 

Svatba přes hranici 26.11.2017 hlavní migrace hard x Horizont 
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Losování o pořadí v 
MS ve fotbale 01.12.2017 výčet sport soft x BBV 

V Mexiku se koná 
Mistrovství světa 
handicapovaných 
plavců   05.12.2017 vedlejší sport soft x BBV 

Kreml se ohradil 
proti Trumpovu 
výroku 19.12.2017 výčet migrace hard x ČT1 

Strategie 
bezpečnosti USA 19.12.2017 vedlejší migrace hard X ČT24 

Galerie dne 20.12.2017 výčet jiné soft pozitivní Horizont 

Rekordní počet 
vražd v Mexiku 26.12.2017 hlavní kriminalita hard negativní ČT24 

Rekordní počet 
vražd v Mexiku 26.12.2017 hlavní kriminalita hard negativní ČT24 

Rekordní počet 
vražd v Mexiku 26.12.2017 hlavní kriminalita hard negativní ČT24 
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PŘÍLOHA Č. 2 – DOTAZNÍK 

Otázky dostali studenti ve třech fázích – nejprve vyplňovali otázky č. 1 – č. 10, v druhé fázi 

měli k dispozici pouze otázky č. 11 – 17. a nakonec vyplňovali otázky č. 18 – 21 (bylo tomu 

tak hlavně z toho důvodu, že některé otázky mohly napovědět v odpovědi v průběhu dotazníku. 

První část dotazníku měla být pro studenty nejlehčí a náročnost se měla s každou částí zvyšovat. 

Správné otázky jsou zde vyznačeny tučně a podtržením. 

 

1 - Jaké je vaše pohlaví? 

žena 

muž 

jiné 

 

2 - Kolik je vám let? 

……………………………………………………... 

 

3 - Jakou školu (obor) studujete? 

……………………………………………………....  

 

4 - Sledujete nebo čtete pravidelně nějaké médium? Pokud ano, jaké.  

………………………………………………………. 

 

5 - Navštívili jste někdy Mexiko?  

ano 

ne 

nevím 

 

6 - Máte ve svém blízkém okolí někoho, kdo pochází z Mexika? 

ano 

ne  

nevím 

 

7 - Na jakém kontinentu se Mexiko nachází (otevřená otázka): 

Amerika  

 

8 - Jakým jazykem se v Mexiku mluví (otevřená otázka):  

španělsky 
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9 - Napište tři věci, které se vám při slově “Mexiko” vybaví: 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

……………………………………………………... 

 

10 - Vyznačte na škále svůj postoj: 

1 = rozhodně souhlasím 

2 = souhlasím 

3 = ambivalentní postoj (neumím se rozhodnout, současně souhlasím i nesouhlasím) 

4 = nesouhlasím 

5 = rozhodně nesouhlasím 

x = nevím 

Mexiko je nebezpečná země 1 2 3 4 5 X 

Mexiko je zaostalá země 1 2 3 4 5 X 

Mexiko je chudá země 1 2 3 4 5 X 

Mexiko je ekonomicky nevýznamné 1 2 3 4 5 X 

Mexiko je nesvobodná země 1 2 3 4 5 X 

 

11 - Mexiko se nachází na americkém kontinentu. Kontinent je dělen na tři regiony: Severní Ameriku, 

Střední Ameriku a Jižní Ameriku. Do kterého regionu Mexiko patří? 

Severní Amerika 

Střední Amerika 

Jižní Amerika 

 

12 - Jaké státní zřízení v Mexiku je? 

diktatura 

monarchie 

demokracie 

 

13 - Jaká je gramotnost v Mexiku?  

méně než 50% 

51% - 60% 

61% - 70% 

71% - 80% 

81% - 90% 

91% - 100% 
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14 - Do kterých skupin Mexiko patří?  

NAFTA 

OSN  

EU 

WTO (World Trade Organization = Světová obchodní organizace)  

G8+5 (sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa) 

NATO 

V4  

 

15 - Jak se nazývá původní obyvatelstvo na území Ameriky? 

Aboridžinci 

Sentinelci 

Indiáni 

Sámové 

 

16 - Který mořeplavec a kolonizátor ve službách Katolických králů Španělska uskutečnil 4 plavby přes 

Atlantský oceán a objevil Ameriku?  

James Cook 

Fernão de Magalhães 

Kryštof Kolumbus 

Amerigo Vespucci 

 

17 - Kteří z následujících umělců pocházejí z Mexika? 

Frida Kahlo 

Octavio Paz 

Pablo Picasso 

Salvador Dalí 

Diego Rivera 

Miguel de Cervantes 

 

18 - Původní obyvatelé Ameriky se nazývají Indiáni. Podle zvyklostí a geografického výskytu se dělí 

na několik etnických skupin. Která etnické skupiny se podle vás vyskytuje na území Mexika? 

Inkové 

Mapučové 

Guaraní 

Apačové 

Aztékové  
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19 - Mexiko je demokratická republika. Kdo je současný prezident?  

Fidel Alejandro Castro Ruz 

Nicolás Maduro Moros 

Andrés Manuel López Obrador 

Juan Domingo Perón 

 

20 - Světově uznávaná je také mexická kinematografie. Za posledních 5 let vyhráli Oscara za nejlepší 

režii hned 3 mexičtí režiséři. Autoři filmů jako Tvář vody, Revenant: Zmrtvýchvstání, Birdman, Roma 

nebo Gravitace jsou někdy nazýváni také „Tres Amigos“ (Tři kamárdi). O které 3 režiséry se jedná? 

Alfonso Cuarón 

Guillermo del Toro 

Antonio Banderas 

Alejandro González Iñárritu 

Javier Bardem 

Diego Luna 

 

21 - Vyznačte na mapě Mexiko:  
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PŘÍLOHA Č. 3 – VÝSLEDKY DOTAZNÍKU, STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KADEŘNICKÉ 

7 - kontinent   % 

Amerika 12 63,16% 

Španělsko 1 5,26% 

USA 1 5,26% 

nevím 5 26,32% 

celkem 19 100,00% 

     

8 - jazyk   % 

španělština 13 50,00% 

nevím 1 3,85% 

angličtina 10 38,46% 

portugalština 1 3,85% 

američtina 1 3,85% 

celkem 26 100,00% 

     

9 - asociace   % 

jídlo 16 30,19% 

oblečení (sombrero, poncho) 11 20,75% 

drogy 5 9,43% 

kriminalita 3 5,66% 

kaktus 3 5,66% 

příroda (např. sopky, poušť, podnebí) 2 3,77% 

hudba (rumbakoule) 2 3,77% 

zvířata  2 3,77% 

kovbojové 2 3,77% 

alkohol (tequila) 1 1,89% 

obyvatelé (tmavá kůže) 1 1,89% 

kultura (Den mrtvých) 1 1,89% 

počasí 1 1,89% 

piñata 1 1,89% 

Divoký západ 1 1,89% 

město 1 1,89% 

celkem 53 100,00% 

  

10 - škála postoj               

Mexiko je:  1 2 3 4 5 x celkem 

nebezpečná země 3 1 9 3 0 2 18 

zaostalá země 0 0 6 9 0 3 18 

chudá země 0 1 8 5 0 4 18 

ekonomicky nevýznamné 0 2 7 2 3 4 18 

nesvobodná země 0 3 2 2 1 10 18 
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10 - škála postoj v procentech             

Mexiko je:  1 2 3 4 5 x 

nebezpečná země 16,67% 5,56% 50,00% 16,67% 0,00% 11,11% 

zaostalá země 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 0,00% 16,67% 

chudá země 0,00% 5,56% 44,44% 27,78% 0,00% 22,22% 

ekonomicky nevýznamné 0,00% 11,11% 38,89% 11,11% 16,67% 22,22% 

nesvobodná země 0,00% 16,67% 11,11% 11,11% 5,56% 55,56% 

 

11 - region   % 

Severní 5 26,32% 

Střední 7 36,84% 

Jižní 7 36,84% 

celkem 19 100,00% 

     
12 - zřízení   % 

diktatura 5 26,32% 

monarchie 2 10,53% 

demokracie 12 63,16% 

celkem 19 100,00% 

     
13 - gramotnost   % 

méně než 50% 1 5,56% 

51% - 60% 2 11,11% 

61% - 70% 4 22,22% 

71% - 80% 7 38,89% 

81% - 90% 4 22,22% 

91% - 100% 0 0,00% 

celkem 18 100,00% 

   

14 - skupiny   % 

NAFTA 2 10,00% 

OSN 4 20,00% 

EU 2 10,00% 

WTO 4 20,00% 

G8+5 2 10,00% 

NATO 5 25,00% 

V4 1 5,00% 

celkem 20 100,00% 

   

15 - původní obyvatelé   % 

Aboridžinci 0 0,00% 

Sentinelci 3 15,79% 

Indiáni 13 68,42% 

Sámové 3 15,79% 

celkem 19 100,00% 
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16 - mořeplavec   % 

James Cook 1 5,26% 

Fernao de Magalhaes 0 0,00% 

Kryštof Kolumbus 18 94,74% 

Amerigo Vespucci 0 0,00% 

celkem 19 100,00% 

   

17 - umělci   % 

Frida Kahlo 2 6,45% 

Octavio Paz 2 6,45% 

Pablo Picasso  6 19,35% 

Salvador Dalí 6 19,35% 

Diego Rivera 6 19,35% 

Miguel de Cervantes 9 29,03% 

celkem 31 100,00% 

    
18 - etnická skupina   % 

Inkové 2 10,53% 

Guaraní 1 5,26% 

Apačové 13 68,42% 

Aztékové 3 15,79% 

celkem 19 100,00% 

   

19 - prezident   % 

Fidel Castro 3 16,67% 

Nicolás Maduro 11 61,11% 

AMLO 1 5,56% 

Juan Perón  3 16,67% 

celkem 18 100,00% 

   

20 - režiséři   % 

Alfonso Cuarón 7 17,50% 

Guillermo del Toro 5 12,50% 

Antonio Banderas 6 15,00% 

Alejandro González Iñárritu 4 10,00% 

Javier Bardem 9 22,50% 

Diego Luna 9 22,50% 

celkem 40 100,00% 

   

21 - mapa   % 

správně 4 21,05% 

špatně 13 68,42% 

nevyplněno 2 10,53% 

celkem 19 100,00% 
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PŘÍLOHA Č. 4 – VÝSLEDKY DOTAZNÍKU, OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA GENERÁLA 

FRANTIŠKA FAJTLA 

7 - kontinent   % 

Amerika 22 95,65% 

Asie 1 4,35% 

celkem 23 100,00% 

     

8 - jazyk   % 

španělština 20 86,96% 

"mexičtina" 2 8,70% 

portugalština 1 4,35% 

celkem 23 100,00% 

     

9 - asociace   % 

jídlo 19 29,23% 

oblečení (sombrero, poncho) 14 21,54% 

alkohol (tequila) 7 10,77% 

knírek 4 6,15% 

kaktus 4 6,15% 

počasí 3 4,62% 

zvířata (býci) 2 3,08% 

státní symbol (vlajka, zvíře, apod.) 2 3,08% 

drogy 1 1,54% 

fotbal 1 1,54% 

hudba 1 1,54% 

latino ženy 1 1,54% 

kultura (Den mrtvých) 1 1,54% 

umění (keramika) 1 1,54% 

obyvatelé 1 1,54% 

příroda (poušť) 1 1,54% 

Mexická vlna 1 1,54% 

zeď 1 1,54% 

celkem 65 100,00% 

  

10 - škála postoj               

Mexiko je:  1 2 3 4 5 x celkem 

nebezpečná země 4 4 11 2 0 2 23 

zaostalá země 1 1 6 12 0 3 23 

chudá země 0 3 9 8 2 1 23 

ekonomicky nevýznamné 1 2 7 8 2 3 23 

nesvobodná země 1 1 4 6 4 7 23 
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10 - škála postoj v procentech             

Mexiko je:  1 2 3 4 5 x 

nebezpečná země 17,39% 17,39% 47,82% 8,69% 0,00% 8,69% 

zaostalá země 4,34% 4,34% 26,08% 52,17% 0,00% 13,04% 

chudá země 0,00% 13,04% 39,13% 34,78% 8,69% 4,34% 

ekonomicky nevýznamné 4,34% 8,69% 30,43% 34,78% 8,69% 13,04% 

nesvobodná země 4,34% 4,34% 17,39% 26,08% 17,39% 30,43% 

 

11 - region   % 

Severní 4 17,39% 

Střední 18 78,26% 

Jižní 1 4,35% 

celkem 23 100,00% 

     

12 - zřízení   % 

diktatura 1 4,35% 

monarchie 1 4,35% 

demokracie 21 91,30% 

celkem 23 100,00% 

     

13 - gramotnost   % 

méně než 50% 2 8,70% 

51% - 60% 5 21,74% 

61% - 70% 10 43,48% 

71% - 80% 5 21,74% 

81% - 90% 0 0,00% 

91% - 100% 1 4,35% 

celkem 23 100,00% 

     

14 - skupiny   % 

NAFTA 5 13,16% 

OSN 7 18,42% 

EU 0 0,00% 

WTO 12 31,58% 

G8+5 1 2,63% 

NATO 7 18,42% 

V4 6 15,79% 

celkem 38 100,00% 

     

15 - původní obyvatelé   % 

Aboridžinci 1 4,35% 

Sentinelci 0 0,00% 

Indiáni 22 95,65% 

Sámové 0 0,00% 

celkem 23 100,00% 
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16 - mořeplavec   % 

James Cook 0 0,00% 

Fernao de Magalhaes 1 4,55% 

Kryštof Kolumbus 19 86,36% 

Amerigo Vespucci 2 9,09% 

celkem 22 100,00% 

     

17 - umělci   % 

Frida Kahlo 3 10,34% 

Octavio Paz 7 24,14% 

Pablo Picasso  5 17,24% 

Salvador Dalí 4 13,79% 

Diego Rivera 7 24,14% 

Miguel de Cervantes 3 10,34% 

celkem 29 100,00% 

     

18 - etnická skupina   % 

Inkové 7 31,82% 

Guaraní 1 4,55% 

Apačové 9 40,91% 

Aztékové 5 22,73% 

celkem 22 100,00% 

     

19 - prezident   % 

Fidel Castro 10 45,45% 

Nicolás Maduro 2 9,09% 

AMLO 7 31,82% 

Juan Perón  3 13,64% 

celkem 22 100,00% 

     

20 - režiséři   % 

Alfonso Cuarón 13 20,31% 

Guillermo del Toro 10 15,63% 

Antonio Banderas 15 23,44% 

Alejandro González Iñárritu 5 7,81% 

Javier Bardem 6 9,38% 

Diego Luna 15 23,44% 

celkem 64 100,00% 

     

21 - mapa   % 

správně 18 78,26% 

špatně 5 21,74% 

nevyplněno 0 0,00% 

celkem 23 100,00% 
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 PŘÍLOHA Č. 5 – VÝSLEDKY DOTAZNÍKU, GYMNÁZIUM VÁCLAVA HLAVATÉHO 

7 - kontinent    %  

Amerika 19 100% 

celkem 19 100,00% 

      

8 - jazyk    %  

španělština 19 100% 

celkem 19 100,00% 

      

9 - asociace   % 

jídlo 15 26,79% 

oblečení (sombrero, poncho) 10 17,86% 

alkohol (tequila) 10 17,86% 

kaktus 3 5,36% 

drogy 2 3,57% 

Donald Trump 2 3,57% 

příroda (např. sopky) 2 3,57% 

násilí 2 3,57% 

barvy (např. zelená nebo červená)  2 3,57% 

španělština 1 1,79% 

tanec 1 1,79% 

historie (např. pyramidy) 1 1,79% 

piñata 1 1,79% 

čivava 1 1,79% 

fotbalista Chicharrito  1 1,79% 

zeď 1 1,79% 

státní symbol 1 1,79% 

celkem 56 100,00% 

  

10 - škála postoj               

Mexiko je:  1 2 3 4 5 x celkem 

nebezpečná země 0 4 9 2 1 3 19 

zaostalá země 0 1 9 8 0 1 19 

chudá země 0 3 12 0 0 4 19 

ekonomicky nevýznamné 0 0 6 6 3 4 19 

nesvobodná země 0 0 9 5 2 3 19 

 

10 - škála postoj v %               

Mexiko je:  1 2 3 4 5 x celkem 

nebezpečná země 0,00% 21,05% 47,37% 10,53% 5,26% 15,79% 100,00% 

zaostalá země 0,00% 5,26% 47,37% 42,11% 0,00% 5,26% 100,00% 

chudá země 0,00% 15,79% 63,16% 0,00% 0,00% 21,05% 100,00% 

ekonomicky nevýznamné 0,00% 0,00% 31,58% 31,58% 15,79% 21,05% 100,00% 

nesvobodná země 0,00% 0,00% 47,37% 26,32% 10,53% 15,79% 100,00% 
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11 - region   % 

Severní 1 5,26% 

Střední 17 89,47% 

Jižní 1 5,26% 

celkem 19 100,00% 

   

12 - zřízení   % 

diktatura 0 0,00% 

monarchie 2 10,53% 

demokracie 17 89,47% 

celkem 19 100,00% 

   

13 - gramotnost   % 

méně než 50% 2 11,11% 

51% - 60% 4 22,22% 

61% - 70% 4 22,22% 

71% - 80% 6 33,33% 

81% - 90% 2 11,11% 

91% - 100% 0 0,00% 

celkem 18 100,00% 

   

14 - skupiny   % 

NAFTA 15 48,39% 

OSN 7 22,58% 

EU 0 0,00% 

WTO 7 22,58% 

G8+5 0 0,00% 

NATO 2 6,45% 

V4 0 0,00% 

celkem 31 100,00% 

   

15 - původní obyvatelé   % 

Aboridžinci 0 0,00% 

Sentinelci 1 5,26% 

Indiáni 18 94,74% 

Sámové 0 0,00% 

celkem 19 100% 

   

16 - mořeplavec   % 

James Cook 0 0,00% 

Fernao de Magalhaes 1 5,26% 

Kryštof Kolumbus 17 89,47% 

Amerigo Vespucci 1 5,26% 

celkem 19 100,00% 
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17 - umělci   % 

Frida Kahlo 3 9,68% 

Octavio Paz 10 32,26% 

Pablo Picasso  2 6,45% 

Salvador Dalí 2 6,45% 

Diego Rivera 10 32,26% 

Miguel de Cervantes 4 12,90% 

celkem 31 100,00% 

   

18 - etnická skupina   % 

Inkové 5 26,32% 

Guaraní 1 5,26% 

Apačové 0 0,00% 

Aztékové 13 68,42% 

celkem 19 100,00% 

   

19 - prezident   % 

Fidel Castro 3 17,65% 

Nicolás Maduro 2 11,76% 

AMLO 7 41,18% 

Juan Perón  5 29,41% 

celkem 17 100,00% 

   

20 - režiséři   % 

Alfonso Cuarón 8 16,67% 

Guillermo del Toro 13 27,08% 

Antonio Banderas 3 6,25% 

Alejandro González Iñárritu 6 12,50% 

Javier Bardem 6 12,50% 

Diego Luna 12 25,00% 

celkem 48 100,00% 

     

21 - mapa   % 

správně 19 100% 

špatně 0 0 

nevyplněno 0 0 

celkem 19 100,00% 
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PŘÍLOHA Č. 6 – SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKU 

7 - kontinent   % 

Amerika 53 86,89% 

nevím 5 8,20% 

Španělsko 1 1,64% 

Asie 1 1,64% 

USA 1 1,64% 

celkem 61 100,00% 

   

   

8 - jazyk   % 

španělština 52 76,47% 

angličtina 10 14,71% 

portugalština 2 2,94% 

mexičtina 2 2,94% 

nevím 1 1,47% 

američtina 1 1,47% 

celkem 68 100,00% 

 

9 - asociace   % 

jídlo 50 28,74% 

oblečení (sombrero, poncho) 35 20,11% 

alkohol (tequila) 18 10,34% 

příroda (kaktus, poušť, sopky, podnebí) 15 8,62% 

kriminalita (drogy, násilí) 13 7,47% 

stát + státní symboly 10 5,75% 

kultura, umění (keramika, Den mrtvých, …)  10 5,75% 

zvířata (čivava, býci) 5 2,87% 

zeď, Donald Trump 4 2,30% 

historie (kovbojové, pyramidy,…) 4 2,30% 

knírek 4 2,30% 

počasí 4 2,30% 

fotbal 2 1,15% 

celkem 174 100,00% 

 

10 - škála postoj               

Mexiko je:  1 2 3 4 5 x celkem 

nebezpečná země 7 9 29 7 1 7 60 

zaostalá země 1 2 21 29 0 7 60 

chudá země 0 7 29 13 2 9 60 

ekonomicky 
nevýznamné 1 4 20 16 8 11 60 

nesvobodná země 1 4 15 13 7 20 60 
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10 - škála postoj               

Mexiko je:  1 2 3 4 5 x celkem 

nebezpečná země 11,67% 15,00% 48,33% 11,67% 1,67% 11,67% 100,00% 

zaostalá země 1,67% 3,33% 35,00% 48,33% 0,00% 11,67% 100,00% 

chudá země 0,00% 11,67% 48,33% 21,67% 3,33% 15,00% 100,00% 

ekonomicky 
nevýznamné 1,67% 6,67% 33,33% 26,67% 13,33% 18,33% 100,00% 

nesvobodná země 1,67% 6,67% 25,00% 21,67% 11,67% 33,33% 100,00% 

  

11 - region   % 

Severní 10 16,39% 

Střední 42 68,85% 

Jižní 9 14,75% 

celkem 61 100,00% 

   

12 - zřízení   % 

diktatura 6 9,84% 

monarchie 5 8,20% 

demokracie 50 81,97% 

celkem 61 100,00% 

   

13 - gramotnost   % 

méně než 50% 5 8,47% 

51% - 60% 11 18,64% 

61% - 70% 18 30,51% 

71% - 80% 18 30,51% 

81% - 90% 6 10,17% 

91% - 100% 1 1,69% 

celkem 59 100,00% 

   

14 - skupiny   % 

NAFTA 22 24,72% 

OSN 18 20,22% 

EU 2 2,25% 

WTO 23 25,84% 

G8+5 3 3,37% 

NATO 14 15,73% 

V4 7 7,87% 

celkem 89 100,00% 
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15 - původní obyvatelé   % 

Aboridžinci 1 1,64% 

Sentinelci 4 6,56% 

Indiáni 53 86,89% 

Sámové 3 4,92% 

celkem 61 100,00% 

   

16 - mořeplavec   % 

James Cook 1 1,67% 

Fernao de Magalhaes 2 3,33% 

Kryštof Kolumbus 54 90,00% 

Amerigo Vespucci 3 5,00% 

celkem 60 100,00% 

   

17 - umělci   % 

Frida Kahlo 8 8,79% 

Octavio Paz 19 20,88% 

Pablo Picasso  13 14,29% 

Salvador Dalí 12 13,19% 

Diego Rivera 23 25,27% 

Miguel de Cervantes 16 17,58% 

celkem 91 100,00% 

   

18 - etnická skupina   % 

Inkové 14 23,33% 

Guaraní 3 5,00% 

Apačové 22 36,67% 

Aztékové 21 35,00% 

celkem 60 100,00% 

   

19 - prezident   % 

Fidel Castro 16 28,07% 

Nicolás Maduro 15 26,32% 

AMLO 15 26,32% 

Juan Perón  11 19,30% 

celkem 57 100,00% 

   

20 - režiséři   % 

Alfonso Cuarón 28 18,42% 

Guillermo del Toro 28 18,42% 

Antonio Banderas 24 15,79% 

Alejandro González Iñárritu 15 9,87% 

Javier Bardem 21 13,82% 

Diego Luna 36 23,68% 

celkem 152 100,00% 



 

96 

 

   

21 - mapa   % 

správně 41 67,21% 

špatně 18 29,51% 

nevyplněno 2 3,28% 

celkem 61 100,00% 
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PŘÍLOHA Č. 7 – ROZHOVOR S PROFESOREM JOSEFEM OPATRNÝM 

Jak byste zhodnotil rok 2017 v Mexiku?  

2017 to byl rok očekávání prezidentských voleb v Mexiku. Byla tam jedna velká otázka, jestli 

AMLO ty své protivníky naprosto zdrtí nebo jestli bude mít konkurenci. Nakonec se ukázalo 

ve volbách, že výrazně zvítězil. A Mexiko bylo plné otázek, jak tedy si bude AMLO počínat. 

Jestli nastane kardinální proměna Mexika nebo ne. Byli lidi, kteří upozorňovali na to, že AMLO 

byl léta militantem PRI a jestli ta jeho nová politika nespočívá jenom v tom, že se chce dostat 

do toho prezidentského úřadu. Nakonec se ukázalo, že to bylo to druhý. Ta diskuze byla velmi 

razantní. A otázky, jak si počne s tím počtem mrtvých. On vždy zdůrazňoval, že ti zahynulí ve 

válce, s tím se musí skončit. Jak to potom řešil, to už je jiná věc. To byl jeden z jeho úhlavních 

programových bodů. Dalších z bodů byla korupce, která je v Mexiku masivní a jak se ukazuje, 

to taky nezměnil. To byl rok 2017 v politický sféře - diskuze, jak ten López bude pokračovat.  

Často se o tom roku 2017 mluví hlavně negativně, zemětřesení, nejkrvavější rok, Trump a zeď. 

Souhlasíte s tím, že to bylo hlavně negativní? Nebo vidíte i pozitivní chvíle? 

Pozitivní nebo negativní, bylo to pokračování toho “tradičního mexickýho”. Ty naděje, že se 

to překlopí do něčeho lepšího, se opakují před každými volbami. Vždy se ukáže, že se to nikam 

nepřeklápí. A co se týče zdi, AMLO toho samozřejmě okamžitě využil. Byla to otázka, v jaký 

podobě bude stát a vidíte, že se o tom diskutuje do dneška. Vždycky jsou takový vlny, který 

jsou živější a který jsou míň živý. A samozřejmě je velká diskuze o tom, co budou dělat ti 

nešťastní Středoameričani, který jsou na mexickým území. A ten tlak, aby tam Středoameričani 

zůstali, to je trvalý předmět zájmu a řešení je v nedohlednu.  

Řekl byste, že je Mexiko nebezpečná země? V čem ano, v čem ne? Na co má běžný turista dbát? 

A má se bát? 

Tohle je věc, kterou vždy v diskuzi o Mexiku zdůrazňuji. Mexiko samozřejmě nebezpečný je, 

jsou tam nebezpečný zóny. Ale zdaleka není nebezpečný tolik jako jiná místa Latinské 

Ameriky. Na 100 000 obyvatel je o polovinu mrtvých míň než v Brazílii, čtvrtina než v 

Salvadoru nebo Hondurasu. Ti mrtví jsou fakt. Ale existují tam bezpečný zóny. Turista si musí 

dát pozor hlavně na to, aby nechodil tam, kam mu to místní nedoporučují. Není to tak, že by 

byly zóny a priori nebezpečný, ono se to mění. Když vám před rokem někdo o nějakém místě 

řekne, že tam byl a že to bylo v pohodě, dnes to může být už jinak. To skutečně se musíte ptát 

těch lokálů, kam chodí a kam nechodí. Pak jsou turistický enklávy, kde jakýkoliv obavy nejsou 

na místě. Vždycky se něco může stát, ale že by se vám něco stalo v Cancúnu nebo místa, kam 
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se dostane běžný český turista nebo památky, archeologické vykopávky, to ne. Tam se spíš 

musí dát pozor na to, aby se mu tam prodejci nepokoušeli vnutit archeologický vykopávky. 

Kdyby měl smůlu a někdo mu vnutil skutečný nálezy, tak tam hrozí vězení. Dostat se v Mexiku 

do vězení kvůli archeologický loupeži, to je asi větší nebezpečí. Jsou i Češi, kteří tam jezdí 

kvůli rostlinám a živočichům a to je taky veliký riziko.  

Jaký je podle vás mediální obraz Mexika?  

Je spíš horší. Spíš se mluví o negativech. Já se obávám, že většina lidí věří tomu, že když jedete 

do Mexika, tak to abyste sepsal poslední vůli. Ale tohleto neplatí. Ten negativní obraz existuje.  

Je mediální obraz Mexika jiný ve světě než v Česku? Jak se k informování o Mexiku staví jiná 

média? Je vidět rozdíl v anglosaském x hispánském x východním bloku? 

Ne, to si nemyslím. Je to stejný všude. A všude stejně nespravedlivý. I Španělé mají obavy z 

drogových kartelů. Drogový kartely samozřejmě existují, s tím se nepohne, ale ti operují na 

svých územích a válčí spolu. Pak je otázka, jestli máte smůlu a zrovna se přimotáte do toho 

boje, kdy si drogový kartely lokálně vyřizují svoje účty. Nebo tam udělají nájezd na nepřátelský 

území, aby ukázali, že jsou statní válečníci. Tam občas “zařve” nějakej nevinnej. To je bohužel 

jistý riziko. No ale 90% těch zabitých jsou narcotraficantes - no a mrtvý narcotraficante, je 

dobrý narcotraficante. 

Vytváří to podle vás v občanech ČR stereotypy? Jaké? Co si podle vás Češi o Mexiku myslí? 

Tady jsem poznamenaný svou profesionální deformací. Protože já si o Mexiku myslím jen to 

nejlepší. A mám tendenci všude přemlouvat obecenstvo, aby negativům nevěřilo. Prosím vás - 

ty drogy, to je objektivní skutečnost. Ale když si budete dávat pozor, tak se s tím opravdu 

nesetkáte. To je moje letitá zkušenost. Říká se “jedeš do Mexika, tam tě oddělaj, to je 

nebezpečná země.” Není to nebezpečná země. Ale vím, že je to obecný přesvědčení.  

Jak hodnotíte zpravodajské pokrytí České televize v Latinské Americe, potažmo v Mexiku?  

To je dobrý. Víte, že já občas jsem pozván a všichni ti redaktoři, co se mnou mluví, jsou 

informovaní. Takže to, na co se ptají, má hlavu a patu, odpovídá to reálu. S tím, že mě občas 

nutí do toho, abych řekl, jestli je tam opravdu tak nebezpečno. Ale to celkem chápu, že musí 

vyjít vstříc divákům (smích). Ale v tomto případě říkám jen to nejlepší, jen ty nejlepší 

zkušenosti. Anebo - co se týče například Venezuely. Tam mají tendenci se ptát, kdy už Maduro 

skončí. Neskončí. Dokud ho bude podporovat armáda, neskončí. Ale chápu, že ty zprávy 

odněkud musí mít. To je BBC, o těch si nemyslím nic moc, ale je to v Evropě nejuznávanější 

kanál. A tak když se mě ptají, tak vím, odkud vítr vane, odkud teče ta informace. Ale Česká 
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televize informovaná je, a tu informaci potom pravdivě přenáší 

Zasloužila by si Latinská Amerika (LA) vlastního zahraničního zpravodaje ČT? 

To by si určitě zasloužila, ale nevím, z čeho by to platili. Určitě Latinská Amerika, to je 

kontinent budoucnosti. Bohužel je to kontinent budoucnosti už asi 200 let. A ta budoucnost 

pořád nepřichází. Ale je to velmi zajímavý kus světa, ekonomicky, politicky. Co se týče 

ekonomiky, suroviny, potraviny, všechno možný tam je. A nejen to - Embraer a všechno, na co 

si vzpomenete. A potom je tam ještě jedna věc, která nebude možná znít dobře - je to jistá 

politická laboratoř. Tam jsou různý procesy, který se můžou stát kdekoliv jinde ve světě. A v 

některých případech v LA se dějou dřív než jinde v Atlantickém světě. Ten útok proti 

politickým stranám, který je teď v Evropě masivní, to bylo v LA už před dvaceti lety. A ty 

výsledky byly stejný. To je růst populismu. A objevují se režimy, který byste nikdy neřekla, že 

můžou existovat. Víte, že furt říkám Venezuela - to byl demokratický stát, který se 

demokratickou cestou dostal k naprostýmu rozpadu. Představa, že se to v Evropě nemůže stát, 

je naprosto mylná. Zrovna tak se to může stát tady. Je fakt, že politikové jsou nepoučitelní. Ale 

měli by se poučit. A ta LA, ten nějaký zpravodaj, který by tohle viděl a seriózně to 

zprostředkoval, by byl hrozně užitečný. Po roce ´90 tam žádný naši zpravodajové nebyli. Ale ti 

to místo musí znát a musí mít o něj zájem, ne jako Borovička37. Ten jednou řekl, že jel do Chile 

s tím, co tam chce vidět a že ví, co o tom napíše. Tak to prosím vás je špatná varianta.  

Známý symboly ve zpravodajství - zeď a emigrace. Není to vůči Mexiku nefér? Když je ta 

karavana Středoamerická? 

To je nefér, to máte pravdu. Ta emigrace přes mexickou hranici představuje pro USA velký 

problém. Je to daný katastrofální situací v Salvadoru, Hondurasu. Je to historická záležitost. 

Tahle hranice byla vždycky pod tlakem - vzpomeňte si na “mokrý záda”38, ty ilegální přechody 

od 50. let. Čas od času, třeba při 2. světové válce, USA tu migraci uvolnily, protože potřebovali 

“braceros”39. Ale jinak je to pořád v takových vlnách. A jakmile se objeví nějaký domácí 

problém, ihned se to vyhrotí na těch zahraničně-politických problémech. A zeď - vždyť tu 

postavili demokrati. Ne sice celou. Ale demokrati, Obama a to jeho vypovídání ilegálních 

imigrantů. Ten jich vypověděl víc než Trump. To je ta věc toho mediálního obrazu. Ten 

ovlivňuje to veřejný mínění. A vytváří mytický obrazy, který nemají s realitou nic společnýho. 

A pak lidi věří tomu, že je Mexiko extrémně nebezpečnou zemí. A že když tam jedete, tak si 

                                                           
37 Bohuslav Borovička, redaktor Právo (pokrýval především jihovýchodní Asii, Latinskou Ameriku a Balkán) 
38 „espaldas mojadas“ – Mexičané, kteří se do USA dostávali přeplaváním řeky Río Grande 
39 dělníci 
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říkáte o likvidaci.  

Co by vůbec USA dělaly bez imigrantů? 

Výborně, to je správná otázka. Bez emigrantů, kteří stříhají ploty a myjí nádobí a tohleto, to by 

žádný Američan dneska už nedělal. Oni to sice před 70 lety dělali, ale zlenivěli. A dobrý bidlo, 

vždycky pálí. A skutečně - co bych bez nich dělali, správná otázka. Všude, kde se podíváte, tak 

ty “podřadný” práce vykonávají. A nejenom Mexičani, to jsou obecně latinos ze všech zemí.  

  



 

101 

 

PŘÍLOHA Č. 8 – ROZHOVOR S LUKÁŠEM PERUTKOU 

Zhodnoťte prosím vývoj v Mexiku od roku 2000 do 2017.  

Pokud bych to měl shrnout jednou větou, období 2000-2017 by se v Mexiku dalo označit jako 

léta zklamaných nadějí jak z ekonomického, tak z politického vývoje. Země vstupovala do 

nového milénia plna optimismu, který ale brzy vyprchal pod tíhou závažných strukturálních 

problémů, které se žádné vládě nepodařilo odstranit. 

Pokud bych měl vybrat, jaké události byly pro Mexiko naprosto zásadní, musím zmínit událost 

z roku 1994, která ale Mexiko provází dodnes. Jde o vstup do organizace NAFTA – tedy 

smlouvy o severoamerické zóně volného obchodu. Má mnoho kritiků, ale musíme také uznat 

jednoznačný přínos, který měla na rozvoj mexického hospodářství. Troufám si tvrdit, že bez ní 

by země měla mnohem vážnější ekonomické problémy podobně jako Brazílie nebo v tom 

horším případě Venezuela. 

Druhou událostí byla proměna politického systému od roku 2000, kdy skončila nadvláda jedné 

strany PRI (Institucionální revoluční strana). Mexiko se stalo prakticky poslední zemí Latinské 

Ameriky, která přešla k demokracii. Ta samozřejmě není ideální a mnoho obyvatel s ní není 

spokojeno, ale řekl bych, že trajektorie je v zásadě správná. Nedávno dokonce reformy 

pokročily tak daleko, že se voleb mohou účastnit i nezávislí kandidáti, což vede sice k některým 

excesům, jako byla volba Jaime Rodriguéze Calderóna za guvernéra státu Nuevo León. Na 

straně druhé to ale v budoucnu zcela nepochybně povede k narušení tradičních korupčních 

vazeb. 

Konečně bych zmínil vyhlášení „Války proti drogám“ prezidentem Felipe Calderónem v roce 

2006, ale spíše v symbolické rovině. Podle statistik totiž časově koresponduje s jedním 

z nejpalčivějších problémů, kterému Mexiko v současnosti čelí, a sice násilí. Obchod s drogami 

a organizovaný zločin existovaly v Mexiku už dříve, ale teprve po roce 2000 se to začalo 

projevovat na počtu násilných trestných činů. Válka proti drogám ale nebyla jediným důvodem, 

což bude čím dál tím více markantnější v budoucnu. Každopádně jde o fenomén celé Latinské 

Ameriky, který je potřeba řešit. 

Je podle vás Mexiko nebezpečná země? Proč ano, proč ne? 

Tvrdit o Mexiku, že je nebezpečné, je podle mého názoru mediální zkratka a ignorantská 

generalizace. Především Mexiko je hodně velké, aby se na něj daly uplatnit jakékoliv 

zobecňovací soudy. Zhodnotil bych to tak, že jsou v Mexiku nebezpečná místa, především 

některá velká města, zejména u hranic s USA. Jsou zde ale lokality jako poloostrov Yucatán 
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nebo stát Querétaro, kde je bezpečno podobně jako v Západní Evropě. I v těch nebezpečnějších 

městech existují ale zóny, kde je počet vražd alarmující a zóny, kde se nic neděje. Během mého 

pobytu v třetím největším městě země Monterrey jsem viděl statistiku, kde se jasně zračilo, že 

80 % násilných trestných činů se odehraje ve 3 čtvrtích z cca 100. Ošidné je pak před 

nebezpečími varovat turisty, neboť ti se do těchto nejistých oblastí ani nemají, jak dostat – 

nejezdí tam mnohdy ani MHD. Mohou se sice k něčemu přimotat, ale to se dnes může stát 

kdekoliv. Navíc drogové kartely chápou, že turisté jim přinášejí nemalé zisky, a proto jsou 

prakticky ve všech resortech (snad s výjimkou Acapulca) chráněni. 

Jaký je podle vás mediální obraz Mexika? Dokážete zhodnotit české prostředí vs. světová 

média? 

V české prostředí jednoznačně negativní, pravděpodobně proto, že zprávy o hromadných 

vraždách jsou zaručený clickbait. Je zajímavé, že v poslední době tyto zprávy tak trochu 

vymizely, ačkoli násilí v Mexiku roste. Patrně proto, že se už nevraždí tak okázale, jako tomu 

bylo v minulosti. Opačným extrémem jsou cestopisné zkazky, kterých je plný internet. Ty ale 

často líčí všechno v růžových barvách, což pak může vyvolávat falešný dojem, že je v Mexiku 

naprosto bezpečno, což není. Pokud jde o nějaké seriózní analýzy, odbornější a hodnotící články 

a tak podobně, ty se u nás snad vůbec nevyskytují, respektive jsem takové nezaznamenal. Ve 

světě je tomu jinak, zejména v USA, kde žije podstatná komunita španělsky hovořících 

obyvatel, ale především je Mexiko důležitým sousedem. Už před Trumpovým nástupem bylo 

Mexiko objektem různých analýz, které se netýkaly jen migrace, jak by se mohlo zdát po roce 

2016. Další světová média jako BBC nebo Al Jazeera potom mají i svou španělskou mutaci, 

případně úzce spolupracují s mexickými mediálními domy. Díky tomu se tak zajímavé 

informace dostávají i do zpráv v jejich originálních jazycích.  

O Mexiku se často mluví negativně v souvislosti s drogami nebo migrací. Jak je to ve 

skutečnosti? Je to tak? 

Osobně bych řekl, že je to obdobný příklad jako výše. Taková mediální zkratka přecházející 

místy až do hysterie. Mexiko nemá problém s drogami (to mají Spojené státy), ale 

s organizovaným zločinem. Ten má v dnešní době tak široké portfolio aktivit, že by jej konec 

obchodu s drogami prakticky nepostihl. Ostatně mediálně známá figura Joaquín „Prcek“ 

Guzmán, bývalý šéf jednoho z nejmocnějších kartelů Sinaloa, vytvořil podle analytiků 

organizaci s tak širokou škálou aktivit, že si v ničem nezadala s americkým Amazonem. 

Migrace je pak zase mediálně vděčným tématem, jako všechno, co souvisí s Donaldem 

Trumpem. Byl to on, kdo ji vtáhnul do své předvolební kampaně, když se rozhodl prosadit 
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stavbu zdi na hranici s Mexikem. Pokud se ale člověk oprostí od rozvášněných emocí a vezme 

v potaz fakta, pak dojde k poznání, že to v dnešní době není vůbec téma. Mexičané se 

v současnosti naopak ze Spojených států vracejí, případně jsou deportováni. Migrace byla 

problémem a fenoménem asi třicet let (1980-2010), kdy bylo v jednom roce zadrženo hranici i 

1,5 milionu lidí. V dnešní době je to tak 200 tisíc a prakticky všichni jsou vráceni zpět. 

Co je podle vás v současnosti největší problém Mexika?  

Těch problémů je celá řada, ale se všemi souvisí všudypřítomná korupce. Ta vede k tomu, že 

stát není efektivní, že Mexiko je po ekonomické stránce prakticky levná montovna, že se 

úředníci mnohdy vybírají na základě osobních vazeb a ne kvalifikace, že se ve státním školství 

učitelské posty dědí jako někde v monarchii, a tak bych mohl pokračovat. Bohužel vede také 

k znechucení obyvatel z politiky a ti pak hledají východisko ve volbách nejrůznějších populistů. 

Ti se sice zaklínají vymýcením korupce, transparentností, férovými výběrovými řízeními a 

dalšími opatřeními, ale nakonec zůstane jen u slibů, případně bezzubých nařízení. V korupci 

tak spatřuji asi největší ohrožení budoucnosti země, protože je jednak hluboce zakořeněná a 

jednak souvisí prakticky se všemi oblastmi fungování státu.     
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PŘÍLOHA Č. 9 – ROZHOVOR S PETREM ZAVADILEM 

Hypotézou mojí práce je, že ČT o Mexiku informuje hlavně negativně a v zúženém pohledu. 

Shoduje se na tom i řada odborníků, např. pan profesor Josef Opatrný mi při rozhovor řekl, že 

je vysílání vůči Mexiku nespravedlivé. Prosím - okomentujte to.  

 Nemyslím si, že Mexiko by v tomto ohledu zaujímalo nějaké výjimečné postavení. Pokud byste 

psala práci o Bangladéši, Thajsku nebo Kyrgyzstánu, snadno byste došla k obdobným závěrům. 

Obecně platí, že vzdálenější destinace jsou pro zpravodajství zajímavé ve chvíli, kdy se objeví 

nějaké dramatické zprávy. A to bohužel často znamená zprávy negativní. Stojí přitom za 

zmínku, že podobně postupují i stejně velké nebo i větší televize v Evropě, snad s výjimkou 

Španělska. 

V případě Mexika to v poslední dekádě, možná dvou, byly nepochybně především zprávy 

spojené s drogovými válkami. Na druhou stranu bych si přeci jen dovolil upozornit na to, že 

ČT byla jediné české médium (alespoň pokud vím), která v posledním roce vyslala alespoň na 

pár dní do Mexika zpravodaje, konkrétně Davida Miřejovského z Washingtonu. Byla to sice 

cesta zaměřená na jedno téma (migrační krize na hranici mezi Mexikem a USA), ale přesto se 

ukázalo, že zpravodaj na místě je mimořádně důležitý, protože zpravodajství rázem získalo na 

šíři záběru. Ty reportáže považuji za velmi povedené. Ale připouštím, že to byl zatím výjimečný 

počin, a doufám, že přijdou další cesty, i díky tomu, že si tam náš zpravodaj vytvořil nějaké 

kontakty. 

Jaké parametry musí zpráva z Mexika (potažmo z celé Latinské Ameriky) splňovat, aby se do 

zpravodajství ČT dostala? 

 Zčásti jsem na to už odpovídal. Zprávy z Latinské Ameriky obecně, ale třeba i z jihovýchodní 

Asie, musí svědčit o mimořádné politické (viz případ Lula v Brazílii nebo v poslední době dění 

ve Venezuele), společenské (viz před lety záchrana chilských horníků zavalených v dole) nebo 

přírodně-katastrofické krizi (například řádění hurikánu na mexickém pobřeží). Zájem o 

Latinskou Ameriku vyvolává také tzv. „česká stopa“, tedy když se v některé zemi dějí věci, 

které mají návaznost na Českou republiku (teď mluvím především o cestách českých politiků 

s důrazem na vzájemnou ekonomickou výměnu), nebo když se tam odehrává něco s přesahem 

do nám bližších oblastí, především do Evropy (například se mluví o Ekvádoru v souvislosti 

s případem Juliana Assange). Podtrhuji, že mluvím o hlavní zpravodajské relaci. ČT24 a pořad 

Horizont ČT24 se Latinské Americe věnují přeci jen častěji. Mexiko konkrétně se v poslední 

době objevovalo i v těchto pořadech především v souvislosti s migrační krizí. 
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Jaké zdroje (agentury, zpravodajské servery, zpravodajové) pro zprávy z Mexika (i celé 

Latinské Ameriky) nejčastěji využíváte? 

Zdroje pro tuto oblast jsou stejné jako pro všechny ostatní: tedy především Reuters, AP a 

Eurovision. To mluvím o obrazové složce příspěvků. V případě, že se nějaké konkrétní téma 

zpracovává, informace čerpáme samozřejmě i z otevřených místních zdrojů dostupných na 

internetu. 

Pro oblast Latinské Ameriky ČT nikdy neměla zpravodaje. Proč tomu tak je? Uvažovalo se o 

tom někdy?  

Nejsem naštěstí na tak vysoké rozhodovací úrovni, abych věděl, zda o tomto postu někdy vedení 

vážně uvažovalo. Nicméně stávající vedení ČT má (na rozdíl třeba od rozhlasu, který ovšem 

nedávno zpravodaje alespoň dočasně v Latinské Americe měl) zájem na rozšiřování sítě 

zpravodajů. Pokud tento trend vydrží, třeba dojde i na Latinskou Ameriku, což by mě osobně 

velmi potěšilo. Coby bývalého studenta profesora Opatrného mě oblast samozřejmě stále velmi 

zajímá. 

 

 

 


