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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 



8 

 

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% 



21 

 

     
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% 



26 

 

  

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% 
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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 Borovička1. 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”2, ty ilegální přechody 

od 50. let. Čas od času, třeba při 2. světové válce, USA tu migraci uvolnily, protože potřebovali 

“braceros”3. 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 

                                                           
1 Bohuslav Borovička, redaktor Právo (pokrýval především jihovýchodní Asii, Latinskou Ameriku a Balkán) 
2 „espaldas mojadas“ – Mexičané, kteří se do USA dostávali přeplaváním řeky Río Grande 
3 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.  
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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. 

 

 

 

 


