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Anotace 

Diplomová práce se zabývá vlivem globálních agentur na podobu 

zahraničních rubrik v českém periodickém tisku. Teoretická část přibližuje 

koncepty intermediálního nastolování agendy a globalizace zpravodajství. Dále 

jsou v krátkosti představeny teorie gatekeepingu, zpravodajských hodnot 

a mediálních rutin. Zařazeny jsou také profily vybraných médií. V další části je 

podrobně představena metodologie celého výzkumu. Samotný výzkum se člení 

do dvou částí. V první, rozsáhlejší části je pomocí kvantitativní obsahové analýzy 

zkoumána agenda ČTK a vybraných českých deníků. Je mapováno, jaké mediální 

zdroje jsou užívány, jaká se objevují témata a jací aktéři dostávají prostor. 

Ve druhé, doplňkové části, je prostřednictvím analýzy textu zjišťováno, zda a jak 

české deníky ve vybraných příspěvcích přebírají texty z ČTK, zda jsou doslovně 

kopírované. Výsledky obou výzkumů a komentáře k nim jsou představeny 

v závěru práce. 

 

Annotation 

What effect do global news agencies have on foreign sections of Czech daily 

newspapers; that’s the focus of this master thesis. The theoretical part of the 

thesis introduces two before-mentioned concepts of intermedia agenda-setting 

and globalization of news. Other theoretical concepts like gatekeeping, news 

values or media routine are also briefly presented. So are profiles of selected 

media outlets are also presented. Next part of the thesis introduces the reader to 

methodology upon which the research is based. The research itself is divided into 

two parts. The first one is a quantitative content analysis of ČTK's foreign news 

agenda during the specified period. The same analysis was also carried out for 

selected Czech daily newspapers. The research focused on several variables – 

what media sources are being used, what topics do the articles cover or who are 

the actors mentioned in the articles. The second part of the research focused on 

whether and on what scale do daily papers use texts provided by ČTK and if 



 

 

they’re being used without adjustments. Main findings of the research with 

commentary are presented in the conclusion section of this thesis. 
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ÚVOD  
Globální zpravodajské agentury tradičně předávají a prodávají informace 

jiným médiím. Hlavní agentury, jakými jsou Reuters, Associated Press, popř. ještě 

Agence France-Presse, vytvořily mezinárodní síť a distribuují zprávy nejen 

jednotlivým redakcím, ale také národním agenturám dalších zemí – kupř. v České 

republice ČTK. 

Většinové publikum zná tyto organizace maximálně jako zdroj, na který 

odkazují jiná média. Pravdou je, že s tisíci zaměstnanci, kteří pracují pro agentury 

po celém světě, mají dostatek kapacity, aby byly tzv. všude a u všeho (Newton 

Media: 2014). Málokdo si ale uvědomuje, jak zásadně jsou schopné promlouvat 

do agendy médií a že společně s informacemi jim mohou podsouvat i své 

hodnoty, názory, zájmy.  

Právě z toho důvodu může být jejich role vnímána i problematicky, a to 

v souvislosti s  parametry vyvážeností zpravodajství a rozmanitosti mediálních 

zdrojů a jevy v literatuře označovanými jako globalizace zpravodajství. (Boyd-

Barrett a Rantanenová: 1998) či intermediální nastolování agendy 

(McCombs: 2009).  

Pokud v souvislosti s výsledky výzkumů nastolování agendy připustíme fakt, 

že média ovlivňují veřejný prostor a spoluurčují tematickou agendu veřejnosti 

(příp. politiky), musíme si klást otázku, zda a případně do jaké míry jsou schopny 

velké agentury nastolovat agendu českým médiím?  

Cílem práce je proto zjistit, jak ovlivňují globální zpravodajské agentury 

podobu zahraničního zpravodajství v českém periodickém tisku, a to především 

prostřednictvím národní agentury ČTK, která je významným zdrojem informací 

pro tuzemská média. Potenciální vliv bude zkoumán skrz tematickou strukturu 

a aktéry, kteří se ve zpravodajství vyskytují.  

Oproti původně schváleným tezím bylo provedeno několik změn. Zásadní je 

především nahrazení výzkumného vzorku. Na základě rešerše odborné literatury 

jsem se rozhodla, že upustím od analýzy příspěvků publikovaných v agentuře 

Reuters a místo toho budu analyzovat příspěvky ze zahraničního servisu ČTK. 

Předpokladem totiž je, že se zprávami z ČTK česká média pracují více než se 
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zprávami z cizích agentur. Sama ČTK odebírá zprávy všech velkých agentur, což 

potvrdila i ve výroční zprávě publikované v roce 2018 (ČTK: 2018). 

Dále bude do výzkumné části zařazena případová studie, díky které se 

pokusím zjistit, zda a případně do jaké míry deníky doslovně přebírají texty z ČTK. 

K jejímu začlenění jsem se rozhodla během tvorby kvantitativní obsahové analýzy 

a po přečtení několika desítek článků. V nich jsem několikrát zaregistrovala, že 

texty v denících jsou opravdu velmi podobné příspěvkům v ČTK. Tato část je 

chápána jako pokus, který by měl doplnit data získaná prostřednictvím 

kvantitativní obsahové analýzy.  
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1. TEORETICKÝ RÁMEC  
V  úvodní části této diplomové práce budou představeny koncepty, ze kterých 

teoreticky čerpá následný výzkum. Nejdříve vysvětlím, jaký je vztah zpravodajství 

k realitě, poté přiblížím teorii nastolování agendy, resp. její třetí stupeň –  

intermediální nastolování agendy – a globalizaci zpravodajství. Krátce se budu 

věnovat také gatekeepingu, zpravodajským hodnotám a mediálním rutinám, tedy 

konceptům, které s těmito dvěma oblastmi souvisí. 

 

1.1. ZPRAVODAJSTVÍ A JEHO VZTAH K REALITĚ 

Potřeba a touha být informován existuje od počátku lidské civilizace. 

„Zpravování o významných, zajímavých překvapivých, úspěšných, tragických 

či jinak atraktivních událostech patří k nejstarším projevům společenského 

života“ (Trampota: 2006, s. 9). Právě zpravodajství má v liberálně-

demokratických společnostech zvláštní a významné postavení. Důvodů je přitom 

hned několik – informace získané prostřednictví zpravodajství mají lidem nejen 

pomáhat orientovat se ve světě, ale také rozhodovat se v roli voličů atp. „Pro svůj 

předpokládaný vztah k realitě (vždyť jsou „o ní“) se zprávy často považují 

za relativně věrohodnou informaci o světě, lidech, společnosti“ 

(Trampota: 2006, s. 24). 

Jaký je vlastně vztah médií a reality? Tak zní i jedna ze základních otázek 

oboru mediálních studií. Většina vědců se přiklání k teorii, kterou představila 

na konci 60. let dvojice sociologů Peter Berger a Thomas Luckmann1
. V jejich 

pojetí realita sama o sobě není daná, vytvářejí si ji až jedinci na základě 

neustálých interakcí. Do procesu „utváření reality“ přitom může vstoupit, 

a tak ho i ovlivnit kdokoli. Jedním z mocných aktérů jsou právě média. 

„V mediálních studiích je tento proces označován jako mediální konstrukce 

reality. Nejčastěji bývá spojován se zpravodajskými formáty/pořady“ 

(Lapčík a kol.: 2015, s. 3). 

                                                             
1
 V knize The Social Construction of Reality (1966) 



12 

 

Reifová a kol. se navíc domnívá, že lidé porovnávají skutečnost právě s tím, co 

vidí, čtou nebo slyší prostřednictvím médií, a tak „(…) bloky skutečností, které 

nemají mediální předobraz, z kategorie skutečnost vypadávají, nejsou 

registrovány, není jim připsán status reality“  (Reifová a kol.: 2004, s. 107). 

Zároveň je třeba si uvědomit, že realita prezentovaná médii je pouze 

konstruktem, obrazem skutečnosti. Na tom, jaký tento obraz bude, má vliv 

mnoho činitelů. Ovlivňuje jej kupř. zaměření mediální organizace, osobnost 

novinářů, ale i způsob jejich práce nebo zdroje, od kterých informace čerpají. 

V každém případě tato „mediální realita“ je nakonec ukazována z určitého úhlu 

pohledu, odráží představy svých tvůrců o tom, co má být medializováno. (Lapčík 

a kol.: 2015) „Hledání odpovědi na otázku, co se může dostat do zpravodajství, 

vede k nalezení kritérií, podle nichž se zprávy sestavují“ (Trampota: 2006, s. 37). 

V souvislosti s tímto problémem si vědci kladou hned několik otázek – kupř. kdo 

nebo co nastoluje mediální agendu? Jaké jsou filtry při výběru zpráv? 

Jak samotný proces sestavování zpravodajské agendy probíhá? Do této vědní 

sféry spadá několik teorií. Tato diplomová práce se konkrétněji zaměřuje na dvě 

poměrně úzce propojené oblasti – intermediálním nastolováním agendy 

a globalizaci zpravodajství.  

 

1.2. NASTOLOVÁNÍ AGENDY 

Jaký vliv mají média na publikum? A mají vůbec nějaký? Odpověď na tyto 

otázky hledalo a stále hledá mnoho odborníků. Poznatky směřující k této oblasti 

se v historii už několikrát proměnily. Od počáteční fáze, kterou provázelo 

přesvědčení, že média jsou všemocná (do 30. let 20. století), přes útlum této 

představy (od 30. do 60. let), následné znovuobjevení víry v jejich moc (70. léta), 

až po přesvědčení, že sice dokážou konstruovat významy, zároveň je ale důležité, 

jak je publikum dokáže přijímat (McQuail: 2015). 

 Koncept nastolování agendy náleží do třetí fáze, přičemž základním 

předpokladem je, že „média, ať už přímo nebo nepřímo, ovlivňují představy, 

přesvědčení, postoje, hodnoty a chování příjemců“ (Burton, Jirák 2001: 347). 

Jinými slovy to, o čem lidé hovoří nebo o čem třeba jen přemýšlejí, je silně 
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ovlivněno právě médii. Ta mají schopnost skrze nastolenou mediální agendu 

ovlivňovat agendu veřejnou (McCombs: 2009). 

Pravděpodobně jako jeden z prvních si jevu povšiml už ve 20. letech Walter 

Lippmann, jenž tvrdil, že média mohou formovat lidské vnímání světa. 

Ve 40. letech se pak fenoménu věnoval také Paul Lazarsfeld, který hovořil 

o schopnosti médií vytvářet témata. V neposlední řadě se důležitou stala i práce 

Bernarda Cohena (1963), jenž „nepřisuzuje médiím přímé persvazivní účinky, 

ale spíše účinky kognitivního charakteru. Tvrdí, že média nejsou schopna 

přesvědčovat lidi o tom, co si mají myslet, ale spíše určují oblasti a témata, 

o kterých by lidé měli přemýšlet“ (Červenka a kol.: 2008 s. 17). Ani jeden z této 

trojice ale ještě nepracoval s doslovným termínem „agenda-setting“ (Červenka 

a kol.: 2008). 

Zásadní přelom ve zkoumání nastolování agendy nastal o několik let později, 

konkrétně na konci let šedesátých. V té době američtí profesoři Maxwell 

McCombs a Donald Shaw (1972) založili tradici výzkumů zkoumajících vliv médií 

na veřejné mínění, jež pojmenovali právě „agenda setting“.2
 Jejich základní 

myšlenkou bylo, že masové sdělovací prostředky nastolují každodenní 

tematickou agendu
3, čímž ovlivňují postoj veřejnosti k probíraným tématům. 

Jinými slovy témata, která média preferují a zařazují do své agendy, postupně 

v průběhu času začne veřejnost vnímat jako důležitá. Původní tezi nakonec 

podpořily i závěry, které autoři prezentovali na konci výzkumu. Dle nich mají lidé 

„sklon přijímat mediální definici toho, co je důležité“ (McCombs, 

Shaw: 1972, s. 184). 

Ačkoli má jejich studie mnoho nedostatků, stala se zcela zásadní, a to hned 

z několika důvodů. Kromě toho, že zde byla formulována samotná hypotéza 

o nastolování agendy, měla „zásadní vliv i na nastavení paradigmatu pro budoucí 

studie zabývající se podobnou problematikou“ (Červenka a kol.: 2008 s. 17). 

McCombs se Shawem totiž přiměli odborníky, aby svou pozornost směřovali 

                                                             
2
 McCombs a Shaw zkoumali teorii agenda-setting v kontextu předvolebních kampaní. Jako první 

provedli studii v americkém městečku Chapel Hill, kde zkoumali obsahy místních médií 
a proměňující se názory čtenářů právě s ohledem na to, o čem a jak média referovala. O čtyři roky 
později pak provedli obdobnou, ještě rozsáhlejší studii ve městě Charlotte. 
3
 Resp. tematickou agendu v době předvolebních kampaní.  
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k tematické agendě a toku šíření zpráv. Počínaje tímto výzkumem tak tradice 

nejen pokračovala, ale dále se i prohlubovala (Červenka a kol.: 2008). 

K rozvoji agenda-settingu přispěla jistě i studie Raye Funkhousera (1973). Ten 

se rovněž věnoval tomu, jak mediální agenda ovlivňuje tu veřejnou. Na rozdíl 

od výše popsaných výzkumů ale studoval agendu médií, která vycházela v celých 

Spojených státech po dobu deseti let. Autor došel k závěru, že „množství 

mediální pozornosti věnované dané otázce silně ovlivňuje, jak bude viditelná 

pro veřejnost. Avšak zdá se, že míra mediální pozornosti úzce nesouvisí s postoji 

veřejnosti k těmto otázkám a souvisejícím politikám“ (Funkhouser: 1973, s. 74). 

A jak je to s přesvědčením o schopnosti médií nastolovat témata a ovlivňovat 

veřejnou agendu v současnosti? Podle Nečase a Trampoty (2007) je dnes tento 

potenciál víceméně potvrzený. Proměňuje se ale intenzita, se kterou tak média 

činí. Ta je závislá na typu komunikace, tématech i individuálních vlastnostech 

příjemců.  

 

1.2.1. VÝZKUMY AGENDA SETTINGU  
Výzkumy patřící do kategorie nastolování agendy mohou být prováděny 

dle různých měřítek – kupř. dle času (dlouhodobé, krátkodobé), nebo tzv. podle 

stupně analýzy. Tuto velmi rozšířenou kategorizaci vytvořil David H. Weaver 

(1998), který výzkumy rozčlenil do tří skupin: analýzy prvního stupně, analýzy 

druhého stupně a analýzy třetího stupně, jinak nazvaného intermediální 

nastolování agendy.  

Analýzy prvního stupně hledají vztah mezi tím, s jakým rozsahem a frekvencí 

média zprávy pokrývají a jak ta jsou vnímána veřejností. Analýzy druhého stupně 

upínají svou pozornost na to, jak jsou jednotlivá témata v médiích zobrazována, 

tedy k jejich atributům a tzv. rámcům. „Rámcovat znamená vybírat určité aspekty 

vnímané reality a zvýšit jejich významnost ve sdělovaném textu tak, že se 

prosazuje určitá definice problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení 

a/nebo doporučené řešení popisované záležitosti“ (Entman: 1993, s. 52). 

S důrazem na tyto dva stupně nastolování agendy byly provedeny desítky 

odborných výzkumů zahrnujících i mnoho univerzitních prací.  
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A právě s jejich vzrůstajícím počtem začalo být jasné, že média skutečně 

mají vliv na nastolování veřejné agendy. Vědci proto začali pátrat také po tom, 

kdo nastoluje mediální agendu jako takovou. Jak vysvětluje McCombs (2009, 

s. 147) ve výzkumech prvního a druhého stupně analýzy představuje mediální 

agenda danost, nezávislou proměnnou. V úvahách třetího stupně se ale stala 

něčím, co je třeba vysvětlit, tedy závislou proměnnou. Autor tvrdí, že odpověď 

na otázku, kdo nastoluje agendu médiím, lze rozčlenit do tří kategorií. Pro lepší 

pochopení tyto kategorie znázorňuje metaforicky jako cibuli.  

 

 

OBRÁZEK Č. 1. DĚLENÍ VLIVŮ; PŘEVZATO Z MCCOMBSE (2009, S. 149) 

 

„Na povrchu naší cibule se nachází klíčové vnější zdroje zpráv, jako 

např. prezident Spojených států, běžné aktivity v oboru public relations a cíle 

zadavatelů volebních kampaní. (…) Normy a tradice představují tu vrstvu 

cibule, která je nejblíže jejímu středu, a určují základní pravidla konečného 

utváření mediální agendy.“ (McCombs: 2009, s. 148-149) Mezi těmito dvěma 

vrstvami se pak nachází třetí, která popisuje vzájemný vliv mezi různými 

médii. Tento jev je dnes běžně označován jako intermediální nastolování 

agendy.
4
 

 

                                                             
4
 V anglickém originále intermedia agenda setting.  
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1.2.2. KDO NASTOLUJE MEDIÁLNÍ AGENDU? 

Jak již bylo řečeno výše, výzkumy zaměřující se na tuto oblast agendy 

zkoumají samotný proces nastolování mediální agendy a vlivy, které do něj 

promlouvají. „Do této oblasti patří bezesporu široký proud organizačních analýz, 

s koncepty jako je gatekeeping, zpravodajské hodnoty, mediální rutiny etc.“ 

(Nečas a Trampota: 2007, s. 12). Než se proto zaměřím na samotné intermediální 

nastolování agendy, představím v krátkosti tyto tři teorie.  

 

1.2.2.1. GATEKEEPING 

Reifová a kol. (2004) označuje gatekeepery za držitele pozic v rámci 

mediální organizace. Právě oni rozhodují o výběru témat i událostí, které budou 

v daných médiích publikovány. Metaforicky se tedy dá říct, že určují, co projde 

branou, a dostane se tak do veřejného prostoru. Tito lidé přitom nerozhodují jen 

o tématech a událostech jako takových. Mají vliv i na to, na základě jakých zdrojů 

se bude informovat, co se použije za materiály, kdo dostane v příspěvku prostor 

se vyjádřit.  

Samotný termín není od počátku spojen s oblastí mediálních studií. K nim 

se dostal z příbuzného vědního oboru – sociologie. Krátce po druhé světové válce 

pojem vymyslel Kurt Lewin, který zkoumal počínání rodin v obchodech 

s potravinami. Tento americký psycholog a sociolog se snažil určit, jaké faktory 

jsou během nakupování rozhodující a ty následně pojmenoval jako gatekeepery. 

Ve sféře výzkumu médií je za propagátora označován David Manning White, a to 

především kvůli jeho studii „Gatekeeper: případová studie výběru zpráv“ (White: 

1950). Autor se zde zaměřil na osobnost editora, konkrétně svoji studii provedl 

na vybraném novináři z deníku, který vycházel v oblasti amerického 

středozápadu. Editorova práce spočívala v tom, že z došlých agenturních textů 

vybíral zprávy, které pustí. Hlavní výsledky studie? Podle Whitea (1950) se 

ukázalo, že zařazení událostí do zpráv je velmi subjektivním procesem, který je 

závislý na individualitě editora. Sám autor upozornil, že sice sledoval pouze 

jednoho editora, ale ten má několik tisíc následovníků, kteří „hrají důležitou roli 

„brány“ v procesu komunikace“ (White: 1950, s. 390). 
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Na základech Whiteovy studie pak postavilo své bádání mnoho dalších 

odborníků. Jmenuji kupř. práci Pamely Shoemakerové (1997), která teorii 

rozšířila i na osoby příjemců. Ti podle stejných principů rozhodují, jestli zprávu 

přijmou, nebo odmítnou. 

 

1.2.2.2. MEDIÁLNÍ RUTINY 

Někdy v souvislosti s teorií gatekeepingu, někdy samostatně pak stojí teorie 

mediálních rutin. Ta se snaží odpovědět na otázku, jakými způsoby jsou zprávy 

vybírány a zpracovány. Mediální rutiny podle Shoemakerové a Reese představují 

„vzorové, opakované praktiky a formy, které mediální pracovníci užívají při své 

práci“ (Shoemaker a Reese: 1996, s. 100). Jak vysvětluje Jirák a  Köpplová, tyto 

zavedené postupy práce se využívají ve všech typech činnosti a u všech 

mediálních produktů, tedy i u zpravodajství. To zdánlivě působí, že se „musí 

vyrovnávat s událostmi, které jsou namnoze překvapivé a neočekávané a jejich 

zpravování jako by ani nebylo možné předem naplánovat“ (2003, s. 76). Avšak 

takové události v praxi tvoří jen velmi malou část obsahu, většina událostí je 

naopak předvídatelných, nebo dokonce očekávaných.  

Oba typy událostí nicméně v konečné fázi podléhají právě tomu, jak je 

redaktoři zpracují. To závisí nejen na jejich osobě, kreativitě, zkušenostech, 

zájmech, ale jak upozorňuje Trampota (2006), je to ve velké míře i mediální 

organizace, která ovlivňuje konečnou podobu zpráv. Právě ona totiž „vybírá, jaké 

redaktory zaměstná, motivuje je, aby pracovali pro ni vyhovujícím způsobem, 

a zároveň kontroluje, zda redaktoři zcela naplňují představy média a produkují 

zprávy v požadované podobě“ (Trampota: 2006, s. 48). Ve většině redakcí je navíc 

ustavena silná hierarchie, kde se pravidelně opakujícím procesům vyhnout nedá.  

Současně je třeba zdůraznit, že tyto postupy pomáhají žurnalistům jejich 

profesi zvládnout. Novináři pracují v neustálém časovém presu uzávěrek, a právě 

rutiny jim tento tlak ulehčují, protože poskytují návody na zpracování různých 

typů událostí. Tyto postupy nejsou nápomocné jen v konečné fázi zpracování 

informací. Probíhají i na dřívějších úrovních: při samotném sestavování agendy 

zpravodajství, při vyhledávání informací nebo při práci se zdroji 
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(Trampota: 2006). Podle Shoemakerové a Reese (1996) práce podléhající rutinám 

pomáhá zodpovědět tři otázky: co je přijatelné pro publikum, co je schopna 

redakce zpracovat, jaký materiál má vůbec od svých zdrojů k dispozici. 

 

1.2.2.3. ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY 

Další představovaný koncept obrací svou pozornost ke zprávám samotným. 

Co je vlastně zpravodajskými hodnotami (v originále news value) myšleno? Podle 

Jiráka a Köpplové (2003) představují všechny faktory, které v daném čase 

i prostředí určují, zda bude informace zařazena do zpravodajství. O tom může 

rozhodnou jak intenzita jedné hodnoty, tak kombinace více hodnot. Pojmenovat 

faktory, které obyčejné informaci dávají šanci stát se zprávou hodnou 

publikování, se snažilo mnoho mediálních odborníků.  

S vlastním seznamem přišel už na počátku dvacátých let Walter 

Lippmann (1922). Ten určil pět hodnot – jednoznačnost, překvapení, prostorová 

blízkost, osobní zaujetí, konflikt. Mezi nejcitovanější studie v této oblasti patří 

práce Johana Galtunga a Marie Rugeové (1965). Dvojice analytiků zkoumala 

norské zpravodajství o zahraničních událostech. Na základě výsledků své studie 

sestavili dvanáct norem. Jmenovitě to jsou: frekvence, jednoznačnost, 

etnocentrismus, souznění, překvapení, kontinuita, variace, vztah k elitním 

národům/osobám, personalizace, negativita, práh pozornosti. Čím více těchto 

faktorů informace naplňuje, tím spíše se stane zprávou.  

Jirák a Köpplová v souvislosti se zpravodajskými hodnotami zmiňují, že jejich 

existence má důsledky i pro celou společnost. Kupř. „způsobuje, že některé 

události jsou médii nadhodnocené v nějakém svém aspektu, který je zpravodajsky 

hodnotný, a tím zkreslené ve významu“ (2003, s. 78). Dvojice také upozorňuje, že 

znalosti těchto faktorů využívají subjekty, které se chtějí v médiích prosadit. Ty 

pak mohou obsah cíleně ovlivňovat ve svůj prospěch (Jirák a Köpplová: 2003). 

 

1.2.3. INTERMEDIÁLNÍ NASTOLOVÁNÍ AGENDY   
Vraťme se ale k McCombsově návrhu na dělení vlivů,  (viz obr. č. 1, s. 15) 

přesněji k prostřední vrstvě „cibule“. Co v praxi znamená, že agendu médií 
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ovlivňují i jiná zpravodajská média? Jednoduše to, že novináři nevyužívají 

jako zdroj „pouze extramediální subjekty, či institucializované informační sítě 

jako jsou například zpravodajské agentury, ale také jiná (často konkurenční) 

média“ (Nečas, Trampota: 2007, s. 12). Škála toho, jak mohou novináři se svojí 

konkurencí pracovat, je různorodá – od pouhé kontroly cizích obsahů 

přes inspiraci a další posunutí témat až po kopírování konkrétních příspěvků. 

Sledování jiných médií se každopádně stalo pevnou součástí žurnalistické 

profese. Ehrlich (1997) tuto praxi nazývá „kompetitivním éthosem médií“ 

a vysvětluje, že pozorování je určitým strategickým rituálem, díky kterému se 

jednotlivé redakce ujišťují, že volba jejich agendy byla správná. „Sledujeme 

konkurenci. Nechceme, aby měli cokoli, co my nemáme,“ vysvětlil jeden 

z oslovených novinářů Ehrlichovi (1997, s. 305).  

Neuman (1992) popisuje, že novináři žijí v určitém specifickém, dalo by se 

říci izolovaném prostředí, ve kterém nemají příliš hluboký kontakt s okolním 

světem. „Žurnalisté komunikují se svým publikem, ale neslyší ho a nevidí. Je to 

jednosměrná konverzace. Fungují ve světě, který je obydlen hlavně jejich zdroji, 

specialisty na public-relations a jinými novináři“ (Neuman a kol.: 1992, s. 3). 

Potvrzení o správnosti jejich práce, o vhodném nastolení témat, které se setká 

s ohlasem publika, tak přichází právě skrz jiná média.  

 

1.2.3.1. NEW YORK TIMES JAKO ELITNÍ MÉDIUM  
Ne všechna média na trhu mají stejné postavení a stejnou moc ovlivňovat 

agendu ostatních. McCombs (2009) upozorňuje na existenci tzv. „elitních“ médií 

a vysvětluje, že „ve Spojených státech roli nastolovatele intermediální agendy 

často hraje New York Times a tato role je natolik zavedená, že Associated Press 

své zaměstnance každý den upozorňuje na agendu zpráv titulní strany zítřejšího 

vydání“ (McCombs: 2009, s. 165). 

A nejen vliv na agenturu AP. Jak stvrzují Dearing a Rogers (1996), když 

New York Times určí, že nějaké téma je hodno zpracování, ostatní americká 

média se toho chopí. V praxi to vypadá tak, že ještě v ten samý den o tématu 
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referují zpravodajské stanice a následující den ho převezmou stovky deníků 

po celých Spojených státech.  

Konkrétním příkladem, který demonstruje moc tohoto amerického média, 

může být chemické znečištění kanálu Love Canal, který se nachází ve státě New 

York. Tématu se sice dlouhou dobu věnovala lokální média, třeba místní deníky 

ve městech Buffalo a New York, avšak teprve když vyšel na titulní straně New 

York Times, dostalo se mu skutečné pozornosti (Dearing a Rogers: 1996). 

Význam „spočívá v prestiži Timesů jako média a v jejich vrozené síle (…) 

sdělovat státnímu a národnímu publiku význam a emblematickou povahu Love 

Canalu, a dostat tak otázku likvidace Love Canalu a nebezpečných odpadů 

do veřejné agendy“ (Ploughman: 1995, s. 69). 

 

1.2.3.2. CNN EFEKT 

Za podobně vlivné elitní médium je považována také americká televize 

CNN, podle níž byla dokonce pojmenována jedna teorie, tzv. „CNN efekt“. 

Jádrem myšlenky je, že média mohou ovlivňovat zahraniční politiku jednotlivých 

vlád, a to zejména v otázce řešení různých humanitárních krizí. Efekt (někdy též 

faktor) odkazuje k mediálnímu pokrývání krizových událostí a tvrdí, že pokud jim 

média věnují dostatek prostoru, zajistí tím zvýšenou pozornost publika, a tak 

v konečné fázi donutí vládu činit potřebné kroky, přičemž nejčastěji se jedná 

o vojenské intervence (McPhail: 2014; Robinson; 2002).  

Debata o možném vlivu televizních stanic, resp. v užším smyslu o vlivu 

americké CNN, započala po skončení studené války. Konkrétně k tomu přispěly 

dva konflikty odehrávajících se v 90. letech 20. století. Jednak to byla válka 

v Perském zálivu, která je považována za „první v přímém přenosu“, a to právě 

kvůli kontinuálnímu vysílání CNN přímo z místa. Dalším důležitým milníkem pak 

byly boje v Somálsku. „Běžně se tvrdí, že intervence během humanitárních krizí 

v severním Iráku (1991) a Somálsku (1992) byly částečně řízeny zprávami 

o trpících lidech“ (Paterson: 1997, s. 1). „CNN se díky svému pokrývání stala 

nejvýznamnější zpravodajskou organizací na světě“ (Thussu 

a Freedman: 2003, s. 121). 
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Mimo to je také teorie spojená s všeobecným rozvojem nového formátu 

vysílání, na jehož počátku stála právě televize CNN. „CNN dramaticky změnila 

globální mediální scénu. Z formátu založeném na třiceti nebo šedesátiminutovém 

pořadu v hlavním vysílacím čase se stal 24hodinový formát“ 

(McPhail: 2014, s. 142). Jako reakce na její úspěch začaly vznikat další 

specializované kanály, které poskytují neustálý přísun aktuálního zpravodajství, 

včetně informací o právě probíhajících konfliktech nebo jiných katastrofách  

(McPhail: 2014). „Růst a diverzifikace CNN, včetně vytvoření mezinárodní CNN, 

ovlivnily mnoho aspektů globální komunikace a mezinárodních vztahů 

(Gilboa: 2005, s. 28). 

V nedávné době se pak začalo hovořit i o tzv. Al Jazeera efektu. Ten je 

možné chápat jako paralelní k CNN efektu, avšak Al-Jazeera efekt zohledňuje vliv 

„nových typů zdrojů, včetně netradičních zpravodajských organizací, občanských 

novinářů, bloggerů, médií povstaleckých skupin, sociálních hnutí a nevládních 

organizací“ (Lafi: 2014, s. 41).  

Název je odvozen od katarské televizní stanice, které do svého 

programového vysílání „přidává síť zpráv s obsahem z islámských webových 

stránek, blogů a dalších online nabídek. Pomáhá tak podporovat nebývalou 

soudržnost v celosvětové muslimské komunitě. Al Jazeera je paradigmatem vlivu 

nových médií“ (Seib: 2008, s. 9). 

Zayani (2005) upozorňuje také na kontroverze, které jsou s tímto kanálem 

spojeny. „V oficiálních arabských kruzích je Al Jazeera obrazem vzpoury, 

a dokonce vyvolala diplomatické krize“  (Zayani: 2005, s. 1). V západních zemích 

naopak „roste obava, že satelitní kanály jako je Al Jazeera, představují vážnou 

výzvu pro evropskou politiku kulturního přizpůsobování se komunity 

přistěhovalců“ (Zayani: 2005, s. 8). Al Jazeera je zkrátka fenoménem, který má 

potenciál ovlivňovat veřejné mínění v arabském světě a současně je oknem 

k západu (Zayani: 2005). 

Vraťme se ale ještě k CNN efektu (popř. celkově vlivu elitních médií). 

I tato teorie se setkává s mnoha kritickými ohlasy. McQuail (2009) připomíná, že 

nikdy nebyla skutečně hloubkově potvrzena. „Není pochyb o tom, že globální 

komunikace se stala významnějším faktorem při zahraničních intervencích a její 
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řízení je mnohem obtížnější než řízení domácích médií. Zatím nemáme k dispozici 

žádný přesvědčivý důkaz o tom, že globální komunikace byla zásadním 

urychlujícím faktorem v jakémkoli mezinárodním konfliktu poslední doby“ 

(McQuail: 2009, s. 545). 

Též Gilboa ve své studii došel k podobným závěrům. Dle něj dosud nebyly 

předloženy dostatečné důkazy o validaci CNN efektu a „mnoho děl tento účinek 

přehánělo“ (Gilboa: 2005, s. 29). 

Školkay (2009) pro změnu upozorňuje na to, že „intenzivní zpravodajství 

o určitém konfliktu vede ke zpravodajskému a společensko-politickému podcenění 

jiných konfliktů, často mnohem závažnějších než jsou ty, o kterých - i tzv. seriózní 

či média veřejné služby – informují“ (Školkay: 2009, s. 150). 

 V neposlední řadě Paterson (1998) kritizuje prostý fakt, že relativně malý 

počet elitních médií, kam patří i CNN a New York Times, rozhodují, jaké události 

budou považovány za zásadní, a to v globální měřítku. Celosvětově se tak 

mediální obsahy stávají homogenními, což je důsledku ovlivněno právě těmito 

mocnými organizacemi. Ty navíc skrze mediální agendu prosazují své postoje, 

hodnoty a zájmy (Paterson: 1998). Podrobněji se kritice tzv. globalizace 

zpravodajských obsahů budeme věnovat níže (kap. 1.3.). 

 

1.2.3.3. VÝZKUMY PROVEDENÉ V OBLASTI INTERMEDIÁLNÍHO 

NASTOLOVÁNÍ AGENDY  

Přítomnost intermediálního předávání agendy připustili už samotní 

McCombs se Shawem (1972) v rámci výsledků svých prvních výzkumů v Chapel 

Hill. Poměrně zajímavým faktem je, že ačkoli od té doby vzniklo nespočet studií, 

které se zaměřují na první a druhý stupeň nastolování agendy, těch co se věnují 

třetímu stupni, je poskromnu (Nečas a Trampota: 2007, s. 12).  

Rozšířené jsou zejména analýzy, které mapují intermediální agendu 

v konkrétních státech (uveďme třeba Cushion a kol. 2018; Guo a Vargo: 2016). 

V posledních letech pak vzrostl počet výzkumů, které se zaměřují na roli 

sociálních sítí (Twitteru) při tvorbě intermediálních agend (Li: 2018; Valenzuela 

a kol.: 2017; Bakan a Melek: 2016). Podle Hardera a kol. (2017) nedávná vlna 
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digitalizace změnila intermediální nastolování agendy, a to především kvůli 

rychlosti, kterou disponují online média a které se televize ani papírová média 

nemohou vyrovnat. Současně ale upozorňují na postavení těchto „pomalejších 

médií“ a domnívají se, že ty by mohly mít legitimizující a posilovací úlohu.   

Zajímavé výsledky přinesla práce Gua a Vargy (2017), kteří analyzovali 

4708 online zpravodajských zdrojů v 67 zemích světa a snažili se popsat vzájemné 

ovlivnění mezi nimi v oblasti mezinárodních zpráv. Studie ukazuje, že bohatší 

země nejen nadále přitahují většinu pozornosti světového zpravodajství, ale také 

s větší pravděpodobností rozhodují, jak ostatní země vnímá svět. Avšak zároveň 

poukazují na to, že mezinárodní tok není tak přísně orientován na USA, jak bylo 

dříve prezentováno (Guo a Vargo: 2017). 

V českém prostředí přispěli již citovaní Nečas s Trampotou studií 

Intermediální agenda českých médií (2007). Autoři se soustředili na „zmapování 

základních charakteristik intermediální agendy v českých médiích“ (Nečas 

a Trampota: 2007, s. 13). Sledovali nejen média, na která je nejvíce odkazováno, 

ale i ta, která naopak nejvíce informací přebírají. V neposlední řadě také 

analyzovali, jaké typy zpráv jsou přebírány. Po celý rok (1.7.2004 až 30.6.2005) 

zkoumali patnáct médií. Pro svou práci zvolili metodu kvantitativní obsahové 

analýzy, přičemž vzorkem jim bylo 9 571 jednotek. Jedním z hlavních závěrů je, 

že „největší podíl odkazů byl obsažen v denících. (…) Výrazně méně odkazů se 

vyskytlo v rámci vzorku rozhlasových stanic a v rámci televizních stanic“ (Nečas 

a Trampota: 2007, s. 13). V porovnání konkrétních médií se pak intenzita 

odkazování také odlišuje – kupř. Česká televize odkazovala desetkrát více než TV 

Nova.  

Pro tuto práci, která se dále bude zaměřovat na agendu vybraných 

deníků, je ovšem stěžejní zjištění, které se týká právě jich. Autoři konstatují, 

že „mezi sledovanými českými deníky nejčastěji odkazovala na jiná média 

Mf Dnes (2 349 odkazů). Velké množství odkazů nicméně zaznamenali 

i u Lidových novin a Práva. Naopak výrazně méně jich bylo nalezeno 

u Hospodářských novin a Blesku. U posledního jmenovaného to může „vycházet 

z odlišného způsobu výběru a zpracovávání událostí do zpráv, ze snahy přinášet 

jiný typ zpráv spíše skandálního charakteru (a přinášet je jako první) a také 
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ze specifické agendy média“ (Nečas a Trampota: 2007, s. 14). U Hospodářských 

novin to naopak může být způsobeno odlišnou a úzce specializovanou profilací 

deníku. Dle autorů se potvrdilo, že kromě organizačních vlivů je při tvorbě 

agendy důležité také sledování konkurence. Všechny deníky přitom nejvíce 

odkazují na televizní stanice. V otázce přebírání témat u tří sledovaných deníků 

(Hospodářských novin, Lidových novin a Práva) dominuje oblast politiky (Nečas 

a Trampota: 2007). 

Nečas s Trampotou zároveň upozorňují, že se jejich studie zaměřila pouze 

na explicitní odkazy, proto má omezenou výpovědní hodnotu. V této souvislosti 

připomínají fakt, že „některá média mohou mít silnější sklon neodkazovat na jiná 

(zejména konkurenční) média, ačkoli jejich agendu zčásti mohou přebírat“ (Nečas 

a Trampota: 2007, s. 18). Současně se domnívají, že by bylo třeba prozkoumat 

vliv agentur na tvorbu deníků, z čehož částečně vychází i cíl této diplomové 

práce.  

V tuzemské akademické sféře pak v posledních letech vznikaly 

i diplomové práce, které se alespoň částečně intermediálnímu nastolování 

agendy věnují. Jan Czech (2017) zkoumal tyto procesy na příkladu Českého 

rozhlasu, přičemž využil metodu kvantitativní obsahové analýzy. Ve vybraných 

příspěvcích, tedy těch, které obsahovaly alespoň jeden intermediální odkaz, 

zkoumal typy zdrojů. Ty rozdělil na hlavní (celý nebo většina příspěvku přejata) 

a vedlejší (poskytuje pouze doplňující informace). Zde sledoval, je-li odkazováno 

na deníky, jiná tištěná média, televizní stanice, rozhlasové stanice 

nebo zpravodajské weby. Zároveň zkoumal témata a jejich lokaci 

(domácí/zahraniční). 

 Závěry jeho analýzy přinesly užitečná data. „Tištěná média dohromady 

měla v počtu odkazů jasnou převahu nad ostatními typy médií, čímž se i v českém 

prostředí potvrdila role tisku jako hlavního nastolovatele agendy“ (Czech: 2017, 

s. 62). Mezi nimi pak byly jako elitní identifikovány tři české deníky – Mladá 

fronta Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny. Z toho plyne, že tyto tři deníky 

ve sledovaném období výrazně ovlivňovaly agendu dalšího média, v tomto 

případě Českého rozhlasu. Ten „odkazuje na ostatní česká média nejčastěji 

u tématu politika, jež zahrnuje více než třetinu všech intermediálních odkazů. 
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Druhý nejvyšší počet odkazů byl naměřen u tématu kriminalita a třetím v pořadí 

bylo téma ekonomika“ (Czech: 2017, s. 53). Czech tedy potvrdil významnost 

politických témat. Částečným omezením jeho práce je, že do výzkumu nezařadil 

zpravodajské agentury, tedy ani ČTK, u které je předpoklad, že se významně 

podílí na utváření agendy ostatních médií. Zároveň nezkoumal ani vliv 

zahraničních médií.  

O dva roky dříve než Czech se intermediální agendou zabývala Kateřina 

Ciborová (2015). Ta zkoumala poměrně úzce specifikované téma – budování 

mediální zdravotnické agendy v českých zpravodajských médiích. Autorka 

rozdělila práci na dva celky, pro které zvolila odlišné výzkumné metody. V první 

části aplikovala metodu kvantitativní obsahové analýzy, pomocí které mapovala 

témata, aktéry, autory, zdroje a rámce. Sledovala celkem 1825 příspěvků. Z dat 

vyplynulo, že média dávala největší prostor tematické kategorii, kterou Ciborová 

specifikovala jako „Financování zdravotnictví“. Zdravotnickým tématům celkově 

se ze sledovaných médií nejvíce věnoval deník Právo. Zajímavé je zjištění týkající 

se citací aktérů, které budou sledovány i v  této práci. „Ve většině případů (téměř 

72 procent) byl hlavní aktér v textu přítomný, tedy přímo citovaný“ (Ciborová: 

2015, s. 48). U zakódovaných vedlejších aktérů „byl v 76 procentech aktivní, tedy 

přímo citovaný“ (Ciborová: 2015, s. 49). Autorka současně odhalila, že 

u zdravotnických témat je ČTK uvedena jako autor jen v 8 % případů, ve 2,5 % 

případů je uvedena jako spoluautor. „Nejvíce článků podepsaných ČTK se v roce 

2013 objevilo v Lidových novinách“ (Ciborová: 2015, s. 56). Lidové noviny také 

nejčastěji odkazovaly na mediální zdroj pomocí textu. „Celkem analyzovaná 

média ve zdravotnických článcích a reportážích odkazovala devadesátkrát, odkaz 

se tedy objevil v 5 procentech článků a reportáží,“ píše Ciborová (2015, s. 57).  

Ve druhé části prováděla rozhovory se samotnými novináři, kteří jí 

přiblížili, jak vypadá tvorba mediální agendy v praxi. S jejich pomocí identifikovala 

šest obecných motivů, které odpovídají na otázku, jak novináři pracují s agendou 

ČTK a ostatních médií. Někteří se přitom u konkurence pouze inspirují, popř. 

sledují, co udělala jinak, jiní se naopak tomu, co už vyšlo v jiném médiu, vyhýbají. 

Dalším motivem pak bylo to, že se novináři pomocí konkurence udržují v obraze 

nebo ji využívají k rešerši pro zpracování vlastních témat (Ciborová: 2015). 
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Autorka se sice věnovala úzce specifikované zdravotnické mediální agendě, avšak 

její práce rozšířila povědomí o intermediální agendě mezi českými médii, a to 

zejména v oblasti redakčních procesů.  

 

1.3. GLOBALIZACE ZIPRAVODAJSKÝCH OBSAHŮ 

Jak už bylo řečeno, koncept intermediálního nastolování agendy je úzce 

provázán s další teorií – globalizací zpravodajských obsahů, a to zejména pokud 

se zaměříme na vliv zahraničních elitních médií (viz předchozí kapitola) nebo 

globálních zpravodajských agentur. Těm se proto budeme věnovat níže.  

 

1.3.1. MÉDIA A GLOBALIZACE  

Média a globalizace – dva pojmy, které k sobě mají velmi blízko, a to tak, 

že když se hovoří o jednom, většinou se neopomene zmínit ani druhý. 

Rantanenová (2005) toto spojení metaforicky připodobňuje k počítači a jeho 

obrazovce, ačkoli podle ní nebyl vztah mezi médii a globalizací vždy na první 

pohled rozpoznatelný a přesně popsatelný. Už v 60. letech se jej snažil 

postihnout jeden z prvních teoretiků mediálních studií Marshall McLuhan, který 

svět připodobňoval ke globální vesnici. „Po třech tisíciletích (…) přišel dramatický 

zvrat. Svět se scvrkl. Elektricky smrštěný glóbus je pouhou vesnicí“ (McLuhan, 

1991: 16). Co to ale vlastně znamená? Jak upřesňuje Šimůnek (2002) metafora 

vesnice má demonstrovat, že se ze světa stal malý prostor, ve kterém mohou lidé 

bez větších problémů komunikovat a prakticky okamžitě mají informace 

o událostech, které se odehrály na druhém konci zeměkoule. K této zásadní 

přeměně dopomáhá především neustálý rozvoj nových technologií. „Rychlou 

nabídku mediálních produktů zajišťuje možnost digitalizace jakéhokoli 

obrazovaného či jazykové sdělení a možnost jeho přenosu pomocí satelitního 

či internetového spojení“ (Jirák, Köpplová: 2003, s. 195-196). 

Fakt, že média jsou po celém světě propojená a navzájem se více či méně 

ovlivňují, je tedy už delší dobu nezpochybnitelný. Otázkou ale dále zůstává, co 

toto spojení znamená, jaké jsou jeho možné důsledky a je-li to vlastně pozitivní 



27 

 

skutečnost? Globalizaci médií, či specifičtěji zpravodajských obsahů, se věnovalo 

mnoho autorů. Pravděpodobně tak ani není překvapením, že výsledky jejich 

bádaní, vyřčené teorie a hypotézy jsou často ve vzájemném rozporu. 

Jak upozornil Štětka (2002) reflexi vztahu, který se odehrává mezi médii 

a globalizací nelze redukovat na jednu univerzální poučku. Autor proto nabídnul 

rozčlenit jednotlivé teorie či hypotézy do tří kategorií, které rozlišil podle toho, 

jaký postoj k procesu globalizace médií zaujímají.  

 

1) Radikálně optimistická verze  

Podle teorií spadajících do této skupiny jsou informace nejcennějším 

zdrojem, a proto jejich dostupnost co největšímu množství lidí je chápána 

jako záruka společenského pokroku. Ideově odkazují k již citovanému 

Marshallu McLuhannovi a jeho představě o globální vesnici. „(…) idea 

vedla v rámci tohoto paradigmatu v 80. letech k požadavkům 

na liberalizaci komunikačních trhů v západní Evropě, které měly být 

otevřeny „svobodnému pohybu“ (free-flow) informací. V něm je také 

spatřována garance pro demokratizaci zemí s dosud autoritářskými 

režimy“ (Štětka: 2002, s. 4). 

 

2) Kritický globalismus  

Tento směr upozorňuje na to, že namísto avizované svobody 

a rovnosti přístupu k informacím nastal pravý opak. V globálním systému 

distribuce informací má totiž hlavní slovo velmi malý počet mediálních 

konglomerátů, jejichž „(…) hlavním cílem není služba veřejnosti, ale snaha 

dosáhnout co největšího zisku a hájení zájmů svých investorů, popřípadě 

vlád zemí, odkud primárně pocházejí“ (Štětka: 2002, s. 4). Svým jednáním 

tak ohrožují demokratické zásady společnosti. Autoři spadající do této 

linie vycházejí především z konceptů kulturního imperialismu, který se 

v jejich pojetí mění na imperialismus mediální. Jeho úkolem je šířit pouze 
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jednu, homogenizovanou komodifikovanou kulturu s důrazem 

na konzumní aspekty života.  

 

3) Skeptické (tradicionalistické) stanovisko  

Autoři spadající do této kategorie nepopírají zjevný fakt propojování 

světa a globální výměnu informací. Nesouhlasí ale s tím, že vzniká jedna 

univerzální kultura, která ničí kultury lokální. Podle nich jsou média stále 

převážně národní, ať se hovoří o agendě nebo vlastnické struktuře. 

Proces, který zde nastal, by tak raději pojmenovali slovem 

internacionalizace. 

 

1.3.1.1. GLOBALIZACE JAKO WESTERNIZACE 

Globalizace vnímaná spíše jako kulturní, resp. mediální imperialismus 

nebo westernizace (v češtině zezápadnění) – původci podobných myšlenek se 

staví k procesům globalizace médií kriticky. Jejich stanoviskem je, že volný tok 

informací je ideologickým nástrojem kapitalismus. Postoj zastávají především 

autoři, kteří v nastoleném procesu spatřují odsouzeníhodnou národnostní 

svrchovanost západu. (Kunczik: 1995) 

Podle Hesmondhalgha (2002) má kulturní imperialismus obecně 

za následek několik změn. Předně západní země doslova vnucují své 

(i zpravodajské) produkty státům po celém světě. Tato jejich aktivita pak ničí 

původní tradice, homogenizuje kulturu a mění hodnotové systémy těchto zemí.  

Dle Štětky (2002) v oblasti mediálních studí prvně tuto teorii přednesl 

Herbert Schiller prostřednictvím knihy „Masová komunikace a americké 

impérium“ (1969). Schiller se domnívá, že americká mediální kultura je invazivní 

a jejím cílem je především podpora konzumu (Schiller: 1969). 

Sobhan (1981 v Kunczik: 1995) rozlišil dokonce několik úrovní 

nevyváženého toku zpráv. Ten se podle něj neprojevuje jen mezi vyspělými 

a rozvojovými státy, ale v rámci rozvinutých států také mezi malými a velkými 
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zeměmi, a dále pak dokonce mezi jednotlivými státy samotného rozvojového 

světa. Navíc se podle autora odlišuje i to, jaké konkrétní obsahy zpráv a jakou 

rychlostí se šíří. Lépe jsou na tom zprávy politické, hůře sociální nebo kulturní. 

V neposlední řadě je pak zásadní nerovnost mezi distribucí tzv. „dobrých“ 

a „špatných“ zpráv. Špatnými rozumí ty, které referují o katastrofách, poruchách, 

konfliktech. Takové typy zpráv se rozšiřují rychleji a snadněji se dostanou 

do mediálních agend. Naopak informace, které hlouběji popisují každodenní 

životy lidí, třeba i dlouhodobé problémy a jejich potenciální řešení, mají 

obtížnější postavení.  

Vrcholu dosáhl tento směr na přelomu let 70. a 80., kdy k aktivitě podnítil 

Organizaci spojených národů. OSN tehdy dospěla k názoru, že nastolené nerovné 

uspořádání musí změnit. První řešení, které navrhla, bylo sepsáno do tzv. 

„Deklarace o masových médiích“ (1976). Tato úmluva „poukazovala na globální 

povahu komunikace a vyzývala země třetího světa ke spolupráci v oblasti 

informačních a komunikačních toků“ (Jirák, Köpplová: 2015, s. 130). Avšak 

západní země s návrhem nesouhlasily, protože jej považovaly za manévr 

tehdejšího Sovětského svazu, který měl pouze posílit jeho postavení a oslabit 

západ. „Jediným výsledkem napjaté a konfrontační diskuse, která proběhla 

nad návrhem deklarace, bylo ustavení komise vedené irským diplomatem Seanem 

MacBridem, jež dostala za úkol prozkoumat komunikační situaci a formulovat 

možná řešení do budoucna s přihlédnutím ke specifickým potřebám rozvojových 

zemí a nutnosti podpořit v nich modernizační proces“ (Jirák, Köpplová: 2015, 

s. 130). Tak byla nakonec 24. října 1980 přijata rezoluce, která měla nové 

uspořádání nastolit. Vžilo se pro ni označení „Nový světový informační 

a komunikační řád“ (NWICO), avšak její správný název je „Mnoho hlasů, jeden 

svět“ (v originále „Many Voices, One World“). Zpráva shrnula základní 

východiska, díky kterým mělo být dosaženo rovnováhy v globálních informačních 

a komunikačních tocích. Avšak další politický vývoj vyznačující se sílící 

komercionalizací médií „vedl k tomu, že principy NWICO nikdy nevstoupily v život 

a diskuse o nich postupně slábla“ (Jirák, Köpplová: 2015, s. 130). 

Naopak znovu posilovaly hlasy autorů, kteří nastavené poměry začali 

opětovně kritizovat. V oblasti globalizace zpravodajství se zaměřují především 



30 

 

na fakt, že informační toky jsou ovládány dominantními světovými agenturami, 

popř. nejvýznamnějšími světovými zpravodajskými stanicemi (viz CNN efekt, 

kap. 1.2.3.2.).  

 

1.3.1.1.1.  GLOBÁLNÍ AGENTURY A JEJICH VLIV NA TVORBU 

MEDIÁLNÍCH OBSAHŮ 

Tiskovou (též zpravodajskou, informační) agenturou se rozumí mediální 

organizaci, která se zabývá získáváním, zpracováváním, ukládáním a šířením 

textových, obrazových, zvukových či audiovizuálních informací (Reifová 

a kol. 2004). Trunečková (2011) zároveň dodává, že ono šíření zpráv vykonávají 

agentury za úplatu. „Její servisy nakupují ve velkém a veřejnosti zprostředkovávají 

jiní – redakce periodického tisku, zejména denního, ale i týdenního, zpravodajské 

úseky rozhlasových a televizních stanic či internetových serverů. Pro servisní 

pozici vůči médiím se pro tiskové agentury historicky vžilo označení „noviny 

novin“ či „noviny novinářů“ (Trunečková: 2011, s. 32). 

Avšak právě v souvislosti s šířením i prodejem informací může být role 

agentur vnímána problematicky. Jeden z nejcitovanějších teoretiků tohoto 

kritického směru Boyd-Barrett (1998) kritizuje především několik globálních 

zpravodajský agentur
5
, které „podkopávají povrchní zdání rozmanitosti 

mediálních zdrojů. (…) Hlavní agentury jako Reuters (U.K.) a Associated Press (AP) 

(USA) vytvořily mezinárodní zpravodajskou síť a distribuovaly zprávy mediálním 

i nemediálním klientům po celém světě“ (Boyd-Barrett: 2002, s. 1). Tyto globální 

organizace dodávají zprávy také národním agenturám6, které je dále distribuují 

jednotlivým neagenturním médiím, tedy do redakcí novin, časopisů, televizí, rádií 

i internetových serverů. Avšak ti všichni s přebíranými zprávami přejímají i názory 

a hodnoty, které západní agentury zastávají – včetně vyznění konkrétních 

událostí nebo vyobrazení osob, národů i mezinárodních konfliktů. Agentury 

podle něj pokládají zájmy západu za normu, což se projevilo např. „v jejich 

                                                             
5
V osmdesátých letech podle Boyd-Barrett (1978, 1980) byla síť globálních zpravodajských 

agentur tvořena „Velkou čtyřkou“ - Agence France Press (AFP), Associated Press (AP), Reuters, 

United Press International (UPI). V roce 1996 pak dle téhož autora pokleslo množství hlavních 
agentur na tři, protože agentura UPI již není konkurenceschopná. (Boyd-Barret: 1998) 
6
 V České republice ČTK, pozn. autorky  
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zpravodajství o studené válce, a v jejich zkreslených globálních mapách 

upřednostňujících zprávy ze západní Evropy, Spojených státu a z jiných dějišť 

určitých událostí majících přímou relevanci pro západní zájmy“ (Boyd-Barrett: 

2002, s. 8). 

Podobně Paterson shledává hrozbu v silné závislosti na agenturním 

zpravodajství, což dle něj „vede nejen k omezení a homogenizaci veřejného 

diskurzu o tématech zahrnutých v agenturách, ale také k omezení rozsahu témat 

dostupných pro veřejnost“ (2001, s. 89). Dle Kunczika (1995) existují autoři 

(kupř. Fernández (1981) Huth (1980) nebo Meier a Schanne (1979), kteří 

odhadují, že tyto mocné zpravodajské organizace na celém světě ovládají až 80 % 

trhu se zpravodajstvím.  

Nadto je mezi autory rozšířená představa, že mezinárodní agentury 

nedávají všem stejný prostor. „Na formování informační sítí má vliv, které oblasti 

od mezinárodních agentur informace odebírají. Geografická příslušnost 

frekventovaných příjemců mezinárodních zpráv může ovlivňovat témata a oblasti, 

které jsou mezinárodními agenturami intenzivně pokrývány“ 

(Trampota: 2006, s. 175). 

V praxi to znamená, že zahraniční zpravodajství jednotlivých médií se 

„většinou věnuje událostem ve velkých, blízkých a bohatých zemích, 

nebo v takových zemích, které mají příbuznou kulturu a řeč. (…) Většina 

zahraničního zpravodajství zaměřuje pozornost na malý počet probíhajících krizí 

(kupříkladu konflikt na Blízkém východě). (…) Rozvojové země se dostanou 

do zpravodajského hledáčku rozvinutých zemí jen tehdy, pokud v nich nastanou 

události ohrožující ekonomické nebo strategické zájmy „velkých mocností“. Jindy 

se zpravodajství zaměří na zanedbávané oblasti tehdy, když problémy 

a katastrofy dosáhnou takového měřítka, že zaujmou i publikum ve vzdálených 

zemích, jimž nehrozí žádné nebezpečí“ (McQuail: 2009, s. 273). 

Wu (2000) v této souvislosti zmiňuje, že pak je svět stereotypizován 

a viděn perspektivou oněch elitních národů. Giddens (1999) je označuje 

jako státy „Prvního světa“. Podle Lapčíka a kol. (2015) právě tyto státy určují, 

jak budou ve světě vnímány zbylé státy. V důsledku to může znamenat 
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i znevýhodnění rozvojových států, včetně komplikací v oblasti jejich 

ekonomického a politického růstu.  

Avšak zde je nutné podotknout, že globální agentury a jejich organizace 

zpravodajských toků nejsou jedinými důvody, proč takto média jednají. Vliv má 

na to řada dalším faktorů (kupř. zpravodajské hodnoty, viz kap. 1.2.2.3). 

V neposlední řadě se teoretici zastávající tento směr domnívají, že 

agenturám jde v současnosti především o zisk. „Zužitkovaly politickou 

a ekonomickou hodnotu zpráv jako komodity ovlivňující hodnotu jiných komodit. 

Vytvořily transnacionální spojení mezi státem, kapitálem, médii a občanskou 

společností: stát a kapitál poskytly záštitu a příjmy s cílem zajistit si informace 

a zároveň ovlivnit ty z nich, jež agentury předávaly veřejným médiím“ (Boyd-

Barrett: 2002, s. 2). 

 

1.3.1.2. GLOBALIZACE JAKO LOKALIZACE A DOMESTIKACE  

Jak již bylo naznačeno, proti výše nastíněným představám o globalizaci 

jako westernizaci, popř. mediálnímu imperialismu, se staví mnoho odborníků. 

McQuail (2009) a Štětka (2002) se shodují, že tento názor byl již vyvrácen 

v obecné produkci médií, kam lze započíst široké spektrum forem a obsahů, tedy 

nejen zpravodajství. V samotných informačních tocích podle nich vliv západu 

nadále přetrvává, avšak je možné polemizovat s tím, jak je silný. 

Tato polemika může být vedena na několika úrovních. Je možné 

rozporovat to, do jaké míry globální agentury skutečně ovlivňují ty národní a jaký 

ty mají následně vliv na produkci samotných novin, časopisů, televizí, rádií 

či internetových serverů. Podobným výzkumům se již věnovalo mnoho badatelů 

a jeden takový je i součástí této diplomové práce (viz výzkumná část).  

 V neposlední řadě mnoho autorů zpochybňuje také tezi o homogenizaci 

zpravodajských obsahů. Štětka (2002) připomíná třeba sociologa Ulricha Becka. 

„Jen málokterá teorie, říká Ulrich Beck, byla v poslední době tak jednoznačně 

vyvrácena jako ta, která popisuje kulturní globalizaci jako homogenizaci“ (Štětka: 

2002, s. 10). Globalizace je úzce propojena s lokalizací, resp. že lokalizace je 

součástí globalizace. To v důsledku znamená, že globální produkt je vždy 
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přizpůsoben lokálním zvyklostem, a ani zpravodajské obsahy tak nejsou úplně 

jednolité (Štětka: 2002). 

Lull tvrdí, že globalizace neznamená něco absolutně univerzálního. Lokální 

systémy ani kultura se všemi svými aspekty nezanikají. Navzdory globalizaci 

„nejsme a nebudeme stejní lidé“ (Lull: 2000, s. 233). 

Jako obdobný termín, který je v protikladu k homogenizaci, lze chápat 

také „domestikaci“. Ta se ve zpravodajských obsazích projevuje ve dvou 

podobách, jenž Nečas a Vochocová osvětlují na příkladu českých médií: „a) 

explicitní „přibližování“ tématu prostřednictvím paralel s událostmi v národní 

historii nebo v historii zemí kulturně blízkých; b) zdůrazňování lokálních aspektů 

tématu globálního, zejména vztahování mezinárodních událostí k vnitrostátní, 

příp. vnitrostranické politice (aniž by tato přímo s mezinárodním významem 

události souvisela), a také zvýznamňování role české v události“ 

(Nečas a Vochocová: 2014). 

 

1.3.1.3. VYBRANÉ VÝZKUMY GLOBALIZACE ZPRAVODAJSTVÍ  
A VLIVU AGENTURNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ 

Zobrazováním států v mediální agendě se v posledních letech věnovalo 

hned několik autorů. Jmenujme třeba práci Cohena a kol. (2012). Tým zkoumal 

zahraniční zpravodajství v sedmnácti rozdílných zemích světa – „velkých i malých, 

východních a západních, rozvinutých a rozvíjejících se, bohatých a chudých atd.“ 

(Cohen a kol.: 2012, s. 305). Jejich projekt se zaměřil na zahraniční televizní 

zpravodajství, přičemž měl za cíl analyzovat a porovnávat jednotlivé zpravodajské 

příspěvky. Sledovali přitom mnoho faktorů – od politické moci přes mezinárodní 

postavení až ke kulturním a historickým vazbám. Pomocí obsahové analýzy 

zkoumali hlavní večerní zpravodajské relace vybraných televizí, a to ve čtyřech 

vybraných týdnech od ledna do dubna 2012. Jejich datová sada obsahovala 

17 500 zpráv (Cohen a kol.: 2012).  

Skupina došla k závěrům, které jsou důležité i pro tuto diplomovou práci. 

Na začátek je důležité říci, že ačkoli se zahraniční zpravodajství v jednotlivých 

zemí liší, lze vypozorovat shodné prvky. Těmi jsou především význam 
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regionalismu, dominance supervelmocí nebo pozornost upřená k regionům, kde 

probíhá krize. Teprve pokud zbude prostor, dostanou se do mediální agendy 

ostatní státy. Ze všech států a území „téměř polovina (46 %) nebyla během 

tohoto čtyřtýdenního období pokrytá ani jednou. (…) Naše studie tedy znovu 

zdůrazňuje, že v zahraničních (televizních) zprávách je Afrika téměř úplně 

ignorována (přinejmenším pokud žádná krize nepřitahuje pozornost)“ (Cohen 

a kol.: 2012, s. 307). Důležitý je i další poznatek – ve zkoumaných zemích byly 

nejvíce pokrývány události ze Spojených států a Velké Británie (Cohen a kol.: 

2012). 

Homogenizací zpravodajství a vlivem agentur se ve své práci zaobírá kupř. 

Denis Wu (2003). Ten zkoumal původní zprávy, které pocházely z 210 zemí světa, 

a jejich následnou prezentaci ve 44 vybraných státech. Snažil se přitom 

prozkoumat, je-li ve zpravodajském toku rozdíl mezi vyspělými a rozvíjejícími se 

zeměmi. K tomu se snažil určit i „dominantní prediktory toku zpráv na globální 

úrovni“ (Wu: 2003, s. 10). Ve své studii zkoumá hned devět faktorů, které by 

mohly mít vliv na objem mezinárodního zpravodajství. Zajímal se o svobodu tisku 

v zemích, kde zprávy vycházejí, o velikost populace, geografickou rozlohu, 

blízkost tzv. hostitelské a hostující země7, o jazyky, kterými tyto země mluví, 

o obchodní vztahy mezi zeměmi, ekonomickou sílu a historii daných zemí. 

V neposlední řadě mapoval i to, kolik mezinárodních agentur má v zemi, o které 

se referuje, pobočku (Wu: 2003). 

Na základě provedeného výzkumu se autor domnívá, že ve výběru zpráv 

ze zahraničí hraje roli především ekonomický zájem, jazyk a kulturní propojení se 

zemí, o které je referováno. V případě naplnění těchto vazeb se do médií 

nedostanou pouze ekonomické informace, ale i zprávy, které se věnují kulturní 

oblasti. Nálezem „je status „superhvězdy“ USA“ (Wu: 2003, s. 20). Právě zprávy 

z tohoto státu byly pokrývány nejvíce. Výsledky nutí autora k zamyšlení – 

„pravděpodobně existuje konsenzus, že Spojené státy jsou nejen ekonomickou 

a vojenskou mocností, ale také impozantní v kulturních odvětvích (…)“ (Wu: 2003, 

s. 20). Za Spojenými státy se pak umístily Francie a Velká Británie (Wu: 2003). 

                                                             
7
 Tedy jak je země, o které je referováno, geograficky blízká zemi, která referuje.  



35 

 

 Ve stejném výzkumu se pak věnoval i postavení globálních 

zpravodajských agentur, které je podle něj spojeno s hospodárností a finanční 

efektivitou. Proto není překvapením, že mezinárodní zpravodajské agentury jsou 

stále prediktorem toku zpráv. „Vzhledem k tomu, že používání zpravodajských 

kopií nebo záznamů poskytnutých zpravodajskými službami je mnohem 

hospodárnější než správa zpravodajských kanceláří nebo odesílání 

korespondentů, množství mezinárodních zpráv v dané zemi je ovlivněno 

přítomností zpravodajských agentur umístěných v této zemi“ (Wu: 2003, s. 21). 

Jako velmi zajímavé shledává Wu zjištění, že faktor zpravodajských agentur 

působí mnohem více na média v rozvinutých než v rozvojových zemích 

(Wu: 2003). Bude tedy zajímavé sledovat, zda se tyto trendy potvrdí 

i ve výzkumu, který bude součástí  této diplomové práce. Zejména pak zda-li  se 

USA, Francie a Velká Británie taktéž umístni na vrcholu zemí, o kterých je nejvíce 

referováno. 

Obdobně jako u intermediálního nastolování agendy pak v posledních 

letech vzniklo i několik diplomových prací, jejichž autoři se zaměřili na oblast 

globalizace zpravodajství v českých médiích. Miluše Trefancová (2013) se 

věnovala agenturnímu zpravodajství ČTK a Reuters a jejich vlivu na obsah 

zahraničních rubrik deníků Lidové noviny a Hospodářské noviny. Ve své práci 

z roku 2013 pomocí kvantitativní obsahové analýzy zkoumala příspěvky 

z vybraných zahraničních stránek těchto dvou deníků a snažila se určit, jak moc 

redakce přebírají zprávy z Reuters a ČTK, jak texty pozměňují, kam je umisťují 

a do jaké míry přiznávají využívaní agenturního zpravodajství. Vzorkem jí byly 

zahraniční příspěvky, které vyšly v období dvou měsíců roku 2012 v Lidových 

a Hospodářských novinách.  

Její analýza prokázala, že ve sledovaném období o něco více přebíraly 

zprávy Hospodářské noviny. Dále „zprávy ze zahraničí se na stránkách obou 

deníků objevují nejčastěji převzaté z agentur, v takovém případě je ale nutné 

připomenout, že bývají nejčastěji jen krátkého rozsahu“ (Trefancová: 2013, s. 79). 

Autorka zároveň na svém výzkumném vzorku prokázala, že u Lidových novin 

i Hospodářských novin bylo mnohem více odkazů na českou agenturu ČTK než 

na zahraniční Reuters. Zároveň oslovila redaktory z těchto deníků, kteří se shodli, 
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že „bez agenturních zpráv si svou práci příliš představit nedokážou. Utrpěla by 

tím prý celistvost a kompletnost zpravodajství, zazněl i názor, že agenturní zprávy 

jsou nutným základem pro výrobu kvalitního zpravodajství“ (Trefancová: 

2013, s. 80). Autorka poskytla cenný podklad pro tuto diplomovou práci, zejména 

co se týče potvrzení domněnky, že české deníky (v tomto případě Lidové 

a Hospodářské noviny) přebírají zprávy z agentury ČTK. Nicméně vycházela pouze 

u explicitního odkazování na agenturní zdroje a z toho, jak je s takovými články 

nakládáno, resp. jsou-li umístěny na titulní stranu nebo dovnitř listu, upraveny 

(tj. v jejím výzkumu podepsány redaktorem). Nezkoumala kupř. témata ani 

aktéry objevující se v jednotlivých zprávách. 

Na Masarykově univerzitě v Brně obhájil diplomovou práci s názvem 

„Globalizace a domestikace v zahraničním zpravodajství ČT a STV v roce 2009“ 

David Povolný. Ten zkoumal podobnosti a odlišnosti vybraných zpravodajských 

relací v České a Slovenské televize, a to na vzorku zpráv, které byly odvysílány 

v sedmi vybraných týdnech v letech 2008 a 2009. Autor si kladl několik otázek – 

ke kterým zemím ze vztahuje zpravodajství vybraných televizních stanic, jaká 

témata převažují, jaká je valence zpráv, jaký je jejich vztah k domácímu kontextu, 

jaké zprávy jsou pokrývány reportérem, zda-li se zahraniční zpravodajství ve 

sledovaném období lišilo (Povolný: 2009). 

Jeho analýza prokázala, že do výběru promlouvá domestikace, která se 

projevuje především aktuálními politickými zájmy. Dále se dle výsledků svého 

výzkumu se domnívá, že „globalizace má zřejmě svůj dopad na podobu 

zpravodajství v relativně velkém počtu zpráv s mezinárodním charakterem. (…) 

většina těchto událostí se odehrává v euro-atlantickém prostoru. Ostatní regiony 

– zejména Afrika a Střední a Jižní Amerika – jsou velmi často ignorovány, jakkoliv 

je z výzkumu pozorovatelný růst mediálního významu Asie, potažmo Číny 

jako důležitého globálního hráče“ (Povolný: 2009, s. 71). Tento poznatek, ač 

z televizního zpravodajství, je prospěšný i pro tuto diplomovou práci. Bude 

zajímavé sledovat, zda se trend potvrdí napříč sledovanými českými deníky.  

Vlivu agentur na zpravodajské obsahy deníků se věnovala i Kateřina 

Vančurová (2014). Ta se soustředila se na agenturní zpravodajství ČTK 

a zkoumala, jak jej jednotlivé sledované deníky přebírají a jak s ním dále pracují. 
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Primárně ale vycházela z teorie gatekeepingu. Ve své práci zvolila metodu 

kvantitativní obsahové analýzy, přičemž se snažila potvrdit několik hypotéz: 

deníky přebírají zprávy i s důležitostí, kterou jim přiřkne ČTK; ve sledovaném 

období jsou více zastoupeny jiné zdroje než ČTK; témata i geopolitické zastoupení 

se shodují (Vančurová: 2014). 

Její práce přinesla mj. další důležitý závěr, a to že „ačkoli je k dispozici 

mnoho zdrojů a je dnes možné pracovat se zahraničními informačními zdroji, 

české deníky v případě zahraničního zpravodajství v téměř polovině případů 

preferují přejímat servis ČTK včetně geopolitického zaměření“ (Vančurová: 2914, 

s. 100). Vančurová tak svým výzkumem opět potvrdila jednu z tezí, ze kterých 

vychází tato diplomová práce, totiž že deníky v mnoha případech přebírají 

zahraniční servis od České tiskové kanceláře.  

 

1.4. AKTÉŘI VE ZPRAVODAJSTVÍ   
V předchozích kapitolách jsme hovořili o globálních agenturách 

jako o zdrojích, které poskytují své zprávy národním agenturám nebo médiím. 

Současně jsme upozornili na to, že zdrojem se mohou stát i sama média, která si 

často vzájemně vyměňují agendu. Dalším možným chápáním pojmu „zdroj“ je 

jeho pojetí ve významu aktéra, od kterého žurnalista informace čerpá a který pak 

v mediálních obsazích dostává prostor.  

Aktéři, jak vysvětluje Hagen (1993) mohou být organizace nebo jedinci, 

kteří zásobují informacemi jednotlivá média. V každém případě mají silný vliv 

na konečnou podobu zpravodajských obsahů. McNair (2004) k tomu dodává, že 

zpravodajství je „stále ve větší míře produktem činnosti odehrávající se mimo 

bezprostřední pracovní prostředí novináře – je to komunikační činnost úmyslně 

organizovaná a uspořádaná tak, aby utvářela zprávy příznivé vůči jedincům 

nebo organizacím, které ji vynakládají “ (McNair: 2004, s. 144). 

Ne všichni jedinci nebo organizace ale mají rovnocennou možnost 

vystupovat ve zprávách, promlouvat o událostech a komunikovat svůj postoj 

k nastolené problematice. Novináři si pečlivě vybírají, koho nechají promluvit. 
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Jak vysvětluje Curran (2002), neelitní skupiny mají obecně omezený a složitější 

přístup do mediální agendy.  

Podobný názor zastávají i Shoemakerová a Reese (1996). Ti tvrdí, že ačkoli 

mají novináři obvykle na výběr ze širokého spektra různých zdrojů, povětšinou 

dávají přednost těm oficiálním, kam se počítají vládní úředníci nebo třeba policie. 

Není to jen proto, že tyto zdroje jsou „snadněji dostupné pro rozhovor, ale také 

proto, že novináři a jejich editoři věří, že oficiální zdroje mohou sdělit něco 

důležitého“ (Shoemakerová a Reese: 1996, s. 181). Autorky navíc přidávají další 

důvod, proč jsou novináři zaměření na využití především těchto oficiálních 

zdrojů. Výpověď takové aktéra jim totiž de facto ulehčuje práci, protože 

„eliminuje potřebu dvojitého a trojitého ověřování faktů“ (Shoemakerová 

a Reese: 1996, s. 181). 

V této souvislosti Eldridge (1995) hovoří o tzv. „hierarchii přístupu“. To 

znamená, že některé zdroje jsou pro novináře důležitější, což se v praxi projevuje 

různými způsoby. Rozdíly jsou třeba v tom, jak žurnalisté s výpověďmi 

jednotlivých aktérů pracují, kupř. citují-li je přímo nebo jen parafrázují jejich 

slova.  

Další odlišnosti pak lze nalézt v umístění jejich výpovědi v rámci celého 

textu. „Řazení promluv zdrojů není významově neutrální. Někdo promlouvá 

jako první a má možnost vytvářet úvodní interpretační rámec zprávy (zasvěcuje 

příjemce do celé události), jiný mluvčí následuje, jeho výpověď je (…) často reakcí 

na již vyřčené (Trampota: 2006, s. 81). 

Kunczik (1995) se domnívá, že jako zdroje jsou vyhledávány především 

elitní osoby nebo instituce, které produkují takové informace, jenž jsou 

potenciálně zajímavé pro publikum. „Platí to o to víc, čím vyšší je ceteris paribus8
 

sociálního postavení příslušné osoby nebo instituce. (…) Soustředění pozornosti 

na elitní osoby vede k tomu, že se politické dění zviditelňuje zásadně v jednání 

vlivných osob“ (Kunczik: 1995, s. 133). 

Elitním osobám je zpravidla – obdobně jako elitním národům – dávám 

větší prostor. Takové osoby není třeba dlouze představovat, předpokládá se totiž 

jejich obecná znalost. „V oblasti politiky je takovým člověkem například britská 
                                                             
8
 Za stávajících podmínek, pozn. autorky  
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královna, prezident USA či Ruska a v českém prostředí například i slovenský 

premiér“ (Lapčík a kol. 2015, s. 14). 

 

1.5. MÉDIA  
Některé globální agentury mají vliv na podobu zpravodajství po celém 

světe. V odborné literatuře (třeba Boyd-Barrett a Rantanenová: 1998; 

Rafeeq a Jiang: 2018) jsou označovány jako tzv. „Velká trojka“. Níže si tyto 

agentury krátce představíme blíže a zároveň připojíme ještě profil České tiskové 

kanceláře. V druhé části nastíníme aktuální situaci v oblasti tištěných médií, resp. 

deníků v České republice a krátce se seznámíme s deníky, jejichž příspěvky budou 

ve  výzkumné části analyzovány. 

 

1.5.1. AGENTURA REUTERS  

Agentura Reuters byla založena v říjnu 1851 v Londýně německým 

imigrantem Juliem Reuterem (Read: 1994). Postupem času se stala jednou 

z největších mediálních organizací na světě. Od roku 2008 je součástí nadnárodní 

korporace Thomson Reuters – ta v současnosti zaměstnává 25 800 lidí, z toho 

2 700 pracuje v divizi Reuters News. Příjmy mediální divize Reuters News se 

v posledních deset let pohybují okolo 300 milionů amerických dolarů ročně – 

v roce 2018 výrazně stouply na 370 milionů amerických dolarů. Příjmy 

zpravodajské agentury ale tvoří jen zlomek příjmů celé agentury – v roce 2018 to 

bylo 7 % z celkových 5,5 miliard USD (Thomson Reuters: 2019). 

Reportéři pracují „na 200 místech po celém světě, ve více než 100 zemích“ 

(Kamalipour a kol.: 2019, s. 159). Jejich zprávy, videa i fotografie odebírá zhruba 

1000 redakcí novin a asi 750 televizních stanic ve 115 zemích světa. Reuters 

doručuje informace v šestnácti jazycích (Kamalipour a kol.: 2019). 

Za své hlavní konkurenty agentura považuje Associated Press, Agence France-

Presse, Getty a Bloomberg (Thomson Reuters: 2019). 
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1.5.2. AGENTURA AP 

Agentura Associated Press za svůj vznik udává rok 1846 – tehdy se pět 

vydavatelů novin ve městě New York rozhodlo spolupracovat a založit kurýrní 

službu, která by byla schopná dodávat informace z Mexicko-americké války 

rychleji než pošta. Tehdejší název byl Harbour News Association. Pod názvem AP 

organizace působí od roku 1892 (AP: 2019). 

AP funguje jako nezisková organizace – představenstvo společnosti tvoří 

zástupci amerických vydavatelských společností. Pobočky má na 254 místech 

po celém světě, působí ve 100 zemích (AP Annual Report: 2019). Tahle čísla se 

ale postupně snižují – ještě v roce 2013 měla AP ve světě 282 kanceláří a působila 

ve 110 zemích (AP Annual Report: 2014). Silnou pozici má na území Spojených 

států, kde díky šíři své zpravodajské sítě prakticky nemá konkurenci. Agentura 

dodává obsah ve třech jazycích – angličtině, španělštině a arabštině. 

Nejdůležitější část příjmů – 82 % agentura získává z prodeje svého obsahu 

(AP Annual Report: 2018). V roce 2017 téměř polovina těchto příjmů plynula 

od televizních společností (48 %), dále z novin (23 %) internetových médií (9 %), 

agentur (8 %) a rádií (4 %) (AP Annual Report: 2018).  

 

1.5.3. AGENTURA AFP 

Agence France-Presse (AFP) vznikla v roce 1835 v Paříži, a je tak nejstarší 

mezinárodní zpravodajskou agenturou na světě.  Současně je také označována 

za agenturu, která poskytuje „třetí největší světový zpravodajský servis, 

po Reuters a AFP“ (McPhail: 2014, s. 184). Zaměstnává 2400 lidí, z toho 1700 

novinářů. Ti působí ve 151 zemích a po celém světě má agentura 201 kanceláří. 

Obsah klientům dodává v celkem šesti jazycích – francouzštině, angličtině, 

španělštině, portugalštině, němčině a arabštině (AFP: 2019). 

AFP uvádí, že má po celém světě 5000 klientů – přesto nezanedbatelná číst 

příjmů (43 %) pochází od klientů z Francie. V roce 2018 dosáhla společnost 

obratu 300 milionů EUR. Od roku 2014 ale celkové hospodaření agentury končí 

každoročně ve ztrátě – v roce 2018 dosáhla výše 2,6 milionů EUR (AFP Facts 

matter: 2019). 
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Prioritou pro AFP má být v dalších letech rozšíření nabídky jejich vizuálních 

produktů (fotografie a video). Agentura plánuje, že v roce 2023 bude prodej 

těchto produktů tvořit 50 % z celkových příjmů z prodeje (v roce 2018 to bylo 

39 %).  Za zmínku v této souvislosti stojí také fakt, že v roce 2017 se AFP podařilo 

získat významného klienta – britská BBC se rozhodla odebírat video obsah právě 

od AFP, a přidala se tak k dalším třem stovkám médií, které těchto služeb 

využívají (AFP Facts matter: 2019). 

 

1.5.4. AGENTURA ČTK  
Česká tisková kancelář byla založena zákonem č. 517/1992 Sb., o České 

tiskové kanceláři. Je přímým nástupcem Československé tiskové kanceláře vzniklé 

28. října 1918. ČTK náleží statut veřejnoprávního média. Jak uvádí sama 

organizace na svých stránkách (ČTK: 2019), v současné době již není dotována 

z financí státu, ale vlastní produkcí. V České republice je momentálně jedinou 

zpravodajskou agenturou, která nabízí kompletní servis. Existuje ještě Česká 

informační agentura (ČIA), avšak ta se zaměřuje pouze na finanční sektor (ČIA: 

2019). 

Zahraniční zpravodajství ČTK je tvořeno kombinací různých způsobů. 

Agentura má na třech místech vlastní zpravodaje – v Bratislavě, Berlíně a Bruselu. 

Uvádí nicméně, že čerpá „ze servisů světových, mezinárodních i národních 

tiskových agentur (…) pečlivě monitorujeme veškerá důležitá zahraniční média“ 

(ČTK: 2019). Ve výroční zprávě z roku 2017 konkrétně udává, že nakupuje 

zpravodajství „všech „velkých“ agentur, kam se počítají agentury světové 

(Reuters, AP, AFP) a klíčové agentury regionální, jako dpa a TASS“  (ČTK: 2018). 

Sama je pak dodavatelem servisu pro jiná média – deníky, televize, rádia, 

internetové servery. Všem poskytuje nepřetržité zpravodajské informace a sama 

se navíc zapojuje do výměnného toku informací, kdy naopak od ní odebírají 

informace média i agentury v zahraničí (ČTK: 2018). 

Ředitelem ČTK je Jiří Majstr, kterého zvolila Rada ČTK v roce 2017 na období 

šesti let (ČTK: 2017). Šéfredaktorkou zpravodajství ČTK se v lednu 2018 stala 

Radka Matesová Marková (ČTK: 2018b). 
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1.5.5. SOUČASNÁ SITUACE V TUZEMSKÉ MEDIÁLNÍ SFÉŘE V OBLASTI 

DENNÍCH TISKOVÝCH MÉDIÍ  
 Charakteristickým rysem české mediální scény je, že média i celá 

vydavatelství jsou zkupována malým množstvím lidí. Současně ale vznikají i úplně 

nové projekty – tak shrnuje rok 2018 na tuzemském mediálním trhu studie 

Institutu Reuters zvaná Digital News Report 2019. Jeden z jejích spoluautorů 

Václav Štětka (2019) upozorňuje, že média jsou pod kontrolou domácích 

magnátů. Jako příklad uvádí Andreje Babiše, který k mediálnímu domu MAFRA 

v loňském roce připojil ještě vydavatelství Bauer Media. „Tento krok znamenal 

téměř dokončení procesu převzetí tiskových médií tuzemskými podnikateli - 

pozoruhodná změna oproti době před několika lety, kdy na trhu dominovali 

zahraniční investoři“ (Štětka: 2019, s. 78). Autor vnímá celkovou situaci v oblasti 

tisku jako pesimistickou, přesto vidí známku naděje. Tou je podle něj vznik 

nového deníku – Deníku N (Štětka: 2019). 

Na českém trhu mohou aktuálně čtenáři vybírat z devíti celostátních 

placených deníků. Jsou to Aha!, Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá 

fronta DNES, Právo a Sport (Unie vydavatelů: 2019). Ministerstvo kultury dále 

eviduje i Haló noviny a již zmíněný Deník N (Ministerstvo kultury: 2019). 

 

1.5.6. PRODANÝ NÁKLAD DENÍKŮ  
Dle údajů, které v pravidelných intervalech zveřejňuje Unie vydavatelů, je 

dlouhodobě nejprodávanějším deníkem Blesk. Z posledních uveřejněných dat 

za období května 2019 lze zjistit, že si jej průměrně každý den koupilo 188 809 

čtenářů. Následují: Mladá fronta Dnes (111 231 prodaných výtisků), Právo 

(66 195 prodaných výtisků), Aha! (43 104 prodaných výtisků), Lidové noviny 

(33 260 prodaných výtisků), Sport (33 222 prodaných výtisků) a Hospodářské 

noviny (32 409 prodaných výtisků). Pro Haló noviny nejsou dostupná data (Unie 

vydavatelů: 2019). 
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1.5.7. PROFIL DENÍKU BLESK 

První číslo Blesku vyšlo v roce 1992. S inspirací na německý deník Blick se 

už od počátku profiluje jako bulvární deník. Na internetových stránkách Czech 

News Center je Blesk prezentovaný jako „barevný deník nové doby nevyhýbající 

se žádným tématům a přinášející přehledné aktuální zpravodajství, zajímavosti 

a senzace z domova i ze světa, doplněné rozsáhlým obrazovým materiálem. 

Pravidelně se věnuje servisním tématům, jako je cestování, zdraví, vše pro ženy, 

auto-moto, vzdělávání nebo bydlení, články jsou plné rad a doporučení“ (CNC: 

2019). Majitelem je společnost Czech News Center (CNC) (MediaGuru: 2019), 

šéfredaktorem Radek Lain.  

 

1.5.8. PROFIL DENÍKU HALÓ NOVINY 

Haló noviny jsou českým deníkem, který vychází od roku 1991. Jedná se 

o stranicky profilovanou tiskovinu, která je spojena s Komunistickou stranou 

Čech a Moravy. „Deník obdobně jako KSČM se svým zaměřením prezentuje 

jako vyhraněně levicový, antikapitalistický, antifašistický, antimilitaristický, 

prosocialistický a promarxistický, kriticky a antikapitalisticky hodnotí společnost 

v období po sametové revoluci 1989, kriticky se staví k průběhu evropské 

integrace“ (Periodik: 2019). Šéfredaktorem je Petr Kojzar, vlastníkem společnost 

Futura (Periodik: 2019).  

 

1.5.9. PROFIL DENÍKU HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 

Hospodářské noviny pravidelně vycházejí od roku 1990. Jsou zaměřené 

především na informace z české i světové ekonomiky, byznysu a financí. Těmto 

zprávám dávají největší prostor ze všech českých deníků. K tomu, jak uvádí popis 

na stránkách jejich vydavatele, „přináší od pondělí do pátku všeobecné 

zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři“ (Economia: 2019). 

Vlastníkem je společnost Economia (MediaGuru: 2019), momentálním 

šéfredaktorem Martin Jašminský. 
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1.5.10. PROFIL DENÍKU LIDOVÉ NOVINY 

Dnešní Lidové noviny se hlásí k odkazu stejnojmenného deníku 

založeného v roce 1893 v Brně. Během více než sto dvaceti let bylo jejich 

vydávání několikrát zakázáno. Nepřetržitě vychází od roku 1990. O periodiku se 

mluví jako o novinách, které jsou „vyhledávány pro své původní zpravodajství 

z politiky a byznysu, erudované komentáře, názory předních osobností z domova 

i ze světa a také pro kvalitní přílohy“ (Mafra: 2019). Na postu šéfredaktora je 

István Léko. Deník spadá pod mediální dům MAFRA (MediaGuru: 2019). 

 

1.5.11. PROFIL DENÍKU MLADÁ FRONTA DNES 

První číslo Mladé fronty Dnes vyšlo roku 1990. Profiluje se jako nezávislá 

tiskovina, která vychází i v regionálních mutacích. „Přináší aktuální a kvalitní 

zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve specializovaných 

přílohách a časopisech,“ píše MAFRA (2019b) o deníku na svých stránkách 

a dodává, že se jedná o největší seriózní deník na území České republiky. 

Šéfredaktorem je Jaroslav Plesl. Stejně jako Lidové noviny také Mladá fronta 

Dnes patří k mediálnímu domu MAFRA (MediaGuru: 2019). 

 

1.5.12. PROFIL DENÍKU PRÁVO 

Deník Právo s tímto jednoslovným názvem vychází od roku 1995. Předtím byl 

k dostání pod názvem Rudé právo, a to od roku 1991. Navazoval tak 

na stejnojmenný předrevoluční deník (Vlčková: 2016). V dnešní době je Právo 

charakterizováno jako tiskovina, která  „nabízí kromě rozsáhlého přehledu 

událostí také fundované komentáře a analýzy, reportáže a informace z regionů“ 

(Periodika: 2019). Šéfredaktorem je Zdeněk Porybný a majitelem společnost 

Borgis (MediaGuru: 2019). 
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2. VÝZKUMNÁ ČÁST – METODOLOGIE  

Výzkum je rozdělen na několik částí. V první části bude představen výzkumný 

problém a stanoveny cíle výzkumu. Dále budou definovány výzkumné otázky 

a představeny výzkumné metody. Následně bude specifikován výzkumný vzorek 

a stanovena kódovací jednotka, proměnné i postup kódování.  

 

2.1. VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU 

Fakt, že globální zpravodajské agentury i jiná, zejména „elitní“ média 

celosvětově ovlivňují tok zpravodajských informací, je v dnešní době potvrzen 

mnoha výzkumy (Cohen a kol.: 2012, Wu: 2002). Avšak odborníci se stále 

rozcházejí v názorech, jak velký a zásadní jejich vliv skutečně je. Někteří z nich 

(Paterson: 2001) se kloní k názoru, že zpravodajství je kvůli nim homogenizované 

a že tyto vlivné organizace vnucují s mediální agendou také své západní postoje, 

názory, hodnoty (Boyd-Barrett a Rantanenová: 1998). Proti tomu stojí druhá 

skupina (Lull: 2000; Nečas a Vochocová: 2014), která sice nezpochybňuje 

dominanci těchto médií, ale již nesouhlasí s homogenitou zpravodajských obsahů 

nebo s ničením lokálních tradic a kultur. Naopak tvrdí, že se obsahy přizpůsobují 

domácímu publiku, jsou tzv. lokalizovány a domestikovány.  

Pokusím se tedy určit, do jaké míry ovlivňují globální zpravodajské 

agentury podobu zahraničního zpravodajství vybraných českých tištěných deníků. 

Potenciální vliv budu zkoumat jednak přímo, a to prostřednictvím odkazů 

na mediální zdroje, které se objevují v příspěvcích deníků. Za druhé budu tento 

vliv zkoumat prostřednictvím agentury ČTK, která je významným zdrojem 

informací pro zpravodajskou agendu českých deníků (Newton Media: 2013; 

Trefancová: 2013; Vančurová: 2014). 

 

2.2. VÝZKUMNÉ CÍLE 

Diplomová práce má stanoveny čtyři cíle: 1. zjistit, jak často jsou 

využívány globální zpravodajské agentury a další mediální zdroje při tvorbě 

zahraničního zpravodajství u ČTK a deníků; 2. určit, jaká je tematická struktura 
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publikovaných zahraničních příspěvků u ČTK i u deníků; 3. prozkoumat, jací aktéři 

se vyskytují v příspěvcích ČTK a deníků; 4. potvrdit nebo vyvrátit, že zahraniční 

příspěvky ČTK a deníků jsou doslovně stejné. 

K dosažení stanovených cílů budou použity dvě výzkumné metody. 

Pro první tři cíle se jeví jako nejlepší kvantitativní obsahová analýza, která 

shromáždí potřebná data o zdrojích, tématech i aktérech. Druhou metodou, 

která pomůže splnit čtvrtý cíl, bude případová studie – textová analýza 

a komparace. Díky ní na konkrétních případech zjistím, zda jednotlivé deníky 

přebírají texty z ČTK, resp. do jaké míry jsou totožné.  

 

2.3. ČÁST I – KVANTITATIVNÍ OBSAHOVÁ ANALÝZA 

2.3.1. VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

K prvnímu cíli, který se zaměřuje na otevřené, resp. mediální zdroje 

s důrazem na globální zpravodajské agentury, jsou vztaženy výzkumné otázky č. 1 

až 3. Za otevřený je označován zdroj, který má veřejně přístupné informace, 

tradičně publikované v médiích (v novinách, časopisech, rozhlasovém 

či televizním vysílání, nových médiích) nebo tiskových agenturách. Současně jím 

mohou být i veřejně dostupné dokumenty (rejstříky, apod.) (Trunečková: 2017, 

s. 272). Zde se zaměřím pouze na zdokumentování médií jako zdrojů, proto 

„mediálním zdrojem“ rozumím zpravodajskou agenturu nebo jiné zpravodajské 

médium. Indikátory k tomuto souboru výzkumných otázek jsou proměnné č. 12 

až 14 (viz kap. 2.3.2., kde jsou zaznamenány i hodnoty proměnných). 

Současně předpokládám, že novináři, ať už z ČTK nebo z deníků, na jiné 

mediální zdroje odkazují, protože „odkázat na zdroj informace patří k základním 

povinnostem zpravodaje“  (Trunečková: 2017, s. 272). 

V souvislosti s tím, od jakých mediálních subjektů ČTK a deníky informace 

čerpají, je nutné vzpomenout na koncepty intermediálního nastolování agendy 

a globalizace zpravodajství. Potvrdí se, že největší globální agentury i na našem 

trhu významně ovlivňují tok zpravodajských informací (Wu: 2003, Paterson: 2001 
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Boyd-Barrett a Rantanenová: 1998)? Je jejich síla tak zásadní, že kontrolují 

většinu zpravodajské produkce (Fernández: 1981; Huth: 1980)? A jak různorodé 

jsou zdroje, které nejen ČTK, ale i deníky využívají k tvorbě zahraničních 

zpravodajských obsahů? K odpovědím mohou pomoci tyto tři výzkumné otázky: 

 

VO1: Jaké mediální zdroje byly jmenovány v zahraničních příspěvcích ČTK 

ve sledovaném období? 

V této výzkumné otázce analyzuji, jak s mediálními zdroji pracuje 

agentura ČTK. Důraz je kladen na použití globálních tiskových agentur, sledována 

jsou ale i jiná média. Předpokladem je, že pokud ČTK čerpá informace z jiných 

médií, odkazuje v souladu s žurnalistickou praxí (Trunečková: 2017) na tyto 

zdroje prostřednictvím svých textů, přičemž zdrojů může být v jednom článku 

více.  

V této analýze jsou u každého příspěvku zaznamenány maximálně dva 

mediální zdroje, a to ty, které: 1) jsou jmenovány na prvním a druhém místě 

v článku a/nebo 2) jsou v článku zmíněny vícekrát než zbylé zdroje a/nebo 3) je 

od nich převzata většina informací, ze kterých je tvořen článek.  

Ve výsledcích už dále nebude rozlišeno, je-li mediální zdroj zaznamenán 

jako první nebo druhý, zdroje jsou si rovny. V tomto případě jde o zmapování 

toho, jaké konkrétní mediální zdroje jsou užívány a s jakou frekvencí, jsou-li 

rozmanité.  

 

VO 2: Jaké mediální zdroje byly jmenovány v zahraničních příspěvcích deníků 

ve sledovaném období? 

Deníky taktéž využívají pro tvorbu svých příspěvků referujících 

o zahraničním dění různé mediální zdroje – zpravodajské agentury včetně domácí 

ČTK nebo jiná média. I periodika v mnoha případech odkazují na mediální zdroj 

přímo prostřednictvím textů.  

V této výzkumné otázce postupuji stejně jako u ČTK (viz VO 1).  
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VO3: Jaké mediální zdroje byly uvedeny jako autoři nebo spoluautoři 

zahraničních příspěvků deníků ve sledovaném období? 

Prostřednictvím této výzkumné otázky se snažím postihnout fakt, že deníky 

nemusí jmenovat mediální zdroj v příspěvku, ale mohou jej zahrnou v signatuře 

jako autora či spoluautora textu. Autor je chápán jako původce a tvůrce článku 

(Halada: 2017), v žurnalistické praxi často uváděn na začátku, nebo naopak 

na konci textu. Pokud se takto odkazuje na tiskové agentury, je většinou 

v signatuře uvedena jejich zkratka, která „vzniká nejčastěji složením začátečních 

písmen plného názvu tiskové agentury“ (Trunečková: 2017, s. 233). 

Započítány opět budou maximálně dva mediální zdroje, v tomto případě 

ty, které budou uvedeny v signatuře na prvním, popř. druhém místě. 

Ve výsledcích nebude rozlišena důležitost těchto zdrojů.
9
 

 

Pro druhý cíl jsou navrženy výzkumné otázky č. 4 až 6 a jejich podotázky. 

S jejich pomocí bude zkoumána tematická struktura vybraných článků z ČTK 

i deníků. Dílčí výsledky jsou následně porovnány. Indikátory pro otázky směřující 

k tematické struktuře jsou proměnné č. 4 a 5. (viz kap. 2.3.3).  

Připomeňme, že ne všechna témata se dostanou do mediálních obsahů, 

ne všechna dostanou v agendě médií stejný prostor. Již bylo řečeno, že zprávy 

politické do ní mají snadnější přístup než kulturní, sociální nebo ekologické. 

A podobně špatné zprávy se mnohem jednodušeji šíří než dobré zprávy (Sobhan: 

1981). Teorie hovořící o nerovném přístupu témat do mediální agendy je úzce 

propojena s myšlenou, že u jednotlivých událostí záleží také na tom, v jaké zemi 

se odehrávají. Podle mnohých (kupř. Cohen a kol.: 2012; Wu: 2003, 

Lapčík a kol.: 2015) média dávají přednost zprávám, které referují o velkých, 

blízkých a bohatých zemích, popř. zemích s podobnou kulturou a řečí. Naopak 

rozvojové země se do mediální agendy dostanou jen výjimečně, zejména tehdy, 

když v nich nastane katastrofa značného rozsahu. Avšak nesmíme zapomenout, 

                                                             
9
 Samotní redaktoři deníků nejsou započítáváni jako mediální zdroj; kódovány jsou pouze jiné 

zpravodajské agentury nebo jiná zpravodajská média. Pro tuto analýzu je totiž důležité 
zmapování vlivu jiných médií, proto vlastní autorství není podstatou.  
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že „mezinárodní zprávy uváděné v médiích jsou hlavním, ne-li jediným zdrojem, 

díky kterému je průměrné publikum vystaveno jiným částem světa“ (Wu: 2003, s. 

10). Proto je důležité, jak jsou jednotlivé státy a události v mediálních obsazích 

zobrazovány. V důsledku mohou média vrhat na některé rozvojové země 

zkreslený obraz, stereotypizovat je, a mít tak negativní vliv na jejich rozvoj.  

 

VO4: Jaká je tematická struktura zahraničních příspěvků ČTK ve sledovaném 

období? 

 V rámci této otázky analyzuji, jaké tematické kategorie se ve výběrovém 

souboru článků ČTK objevují nejčastěji. Vždy je analyzováno jedno hlavní téma. 

Tím je chápáno téma, kterému: 1) se věnuje většina příspěvku a/nebo 2) se 

objevilo na prvním místě v příspěvku a/nebo 3) je v příspěvku zmiňováno 

nejčastěji (Schulz a kol.: 2004). 

Členění do tematických kategorií vyplývá z analýzy Herberta G. Kariela 

a Lynna A. Rosenvalla (1995), kteří ve své studii rozřadili konkrétní textové 

příspěvky do dvanácti obecných kategorií. S tímto členěním pracovali i čeští 

výzkumníci Lapčík a kol. (2015) v analýze pro Český rozhlas. 

Dvanáct tematických kategorií a příspěvky, které do nich náleží, jsou 

konkrétně: 

1) politická a ekonomická – do této kategorie spadají příspěvky věnované domácí 

i zahraniční politice, smlouvám, volbám, mezinárodnímu obchodu, ekonomice, 

diplomacii, legislativě 

2) kriminalita a soudnictví – zprávy o zločinech, soudech, policii, vězeňství 

3) lidmi zaviněné nehody – autonehody, únik chemikálií z továren, atp. 

4) živelní katastrofy – záplavy, zemětřesení, laviny, atp. 

5) ekologie a zdroje – příspěvky o environmentálních problémech a přírodních 

zdrojích 
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6) věda a medicína – nové objevy, jejich vývoj, nové technologie, zdravotnictví, 

atp. 

7) sport 

8) podnikání a finanční sektor 

9) spotřebitelská témata – životní náklady, růst cen, vzdělávání spotřebitelů, atp. 

10) sociální témata – životní styl, historie, cestování, vzdělání, náboženství, atp. 

11) umění a kultura 

12) poutavý lidský příběh – informace o známých osobnostech, jejich úmrtí, 

svatbách, chování, životě, úspěších či skandálech (Lapčík a kol.: 2015). 

 

VO 5: Do jakých lokací jsou ve sledovaném období témata ČTK umisťována? 

Prostřednictvím této výzkumné otázky analyzuji, do jakých lokací jsou 

umístěna témata z výběrového souboru článků ČTK. U každého příspěvku je 

kódováno jedno hlavní umístění tématu. To je primárně určeno prostřednictvím 

domicilu, který stanovuje sama ČTK. Domicilem se rozumí „zeměpisné označení 

místa, kde se stala požadovaná událost. (…) v oblasti zahraničního zpravodajství 

se uplatňuje geograficky zástupná role hlavního města, případně se jméno málo 

známého či dosud neznámého konkrétního místa kombinuje s teritoriálním 

zařazením (stát)“ (Trunečková: 2017, s. 73). V tomto výzkumu je jako umístění 

kódován stát, což znamená, že město v domicilu je zařazeno ke státu, ve kterém 

se reálně nachází. Pokud je v domicilu uveden přímo stát, je kódován ten.  Jsem 

si vědoma toho, že „u zpráv skládaných z informací přicházejících k určitému 

tématu či události z různých míst je možný i zdvojený, ztrojený... domicil“ 

(Trunečková: 2017 s. 73). V takovém případě je tedy kódováno vždy to umístění, 

které se objeví na prvním místě.  

Státem se rozumí subjekt mezinárodního práva, který je vymezen státním 

územím, státní mocí, stálým obyvatelstvem a schopností vstupovat do vztahu 

s jinými státy.  
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VO6: Jaká je tematická struktura zahraničních příspěvků deníků ve sledovaném 

období? 

 Tematická struktura bude analyzována také u výběrového souboru článků 

z deníků. Postup viz VO4. 

 

VO7: Do jakých lokací jsou témata zahraničního zpravodajství deníků 

ve sledovaném období nejčastěji umisťována? 

 Taktéž bude zaznamenáno umístění témat. U každého příspěvku je 

kódováno jedno hlavní umístění tématu, které je primárně určeno 

prostřednictvím domicilu. Ten stanoví sama média, která jej uvádí v záhlaví 

článků. Město uvedené v  domicilu bude zařazeno k příslušnému státu, ve kterém 

se nachází, stát uvedený v domicilu bude zaznamenán jako stát. Pokud bude 

v této položce určeno více měst nebo více států, bude započítán ten, který se 

objeví na prvním místě.  

V případě, že deník nestanoví umístění prostřednictvím domicilu sám, 

určím jej sama. Za hlavní umístění bude považován stát, který je dominantní 

ve vztahu k hlavnímu tématu, tedy ten, ve kterém se stala sledovaná událost. 

Pokud se příspěvek vztahuje k více událostem, které se odehrály v různých 

státech, bude kódován stát, v němž se stala událost, které se věnuje 1) většina 

příspěvku a/nebo 2) se objevila na prvním místě v příspěvku a/nebo 3) je 

v příspěvku zmiňována nejčastěji. 

 

VO8: Jaká je shoda v tematické struktuře zahraničního zpravodajství ČTK 

a deníků ve sledovaném období? 

 V této otázce budou porovnány výsledky z výzkumných otázek 4 až 7.  

 

Třetí cíl je rozpracován výzkumnými otázkami 7 až 9, které jsou vztaženy 

ke skladbě aktérů. Otázky vychází z výše definovaného pojetí aktérů a jejich 
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přístupu do mediální agendy. Připomenu, že existuje tzv. „hierarchie přístupu“ 

aktérů do zpravodajství (Eldridge: 1995). Jinými slovy ne všichni mají možnost 

ve zprávách prezentovat své názory a postoje, a stejně tak ne všichni dostávají 

stejný prostor, což v důsledku ovlivňuje konečnou podobu mediální agendy. 

Rozdíly přitom nejsou pouze mezi oficiálními a neoficiálními aktéry 

(Shoemakerová a Reese: 1996), ale i na úrovni samotných oficiálních aktérů. 

Z nich podle mnohých (kupř. Curran: 2002; Kunczik: 1995; Lapčík a kol. 2015) 

dostávají největší prostor tzv. „elitní“ osoby. V neposlední řadě nezapomínejme, 

že ani řazení jejich promluv není neutrální – někdo vytváří rámec celé zprávy, jiný 

doplňuje nebo reaguje (Eldridge: 1995). 

 

VO9: Jaká byla skladba aktérů v zahraničním zpravodajství ČTK? 

 Ve výběrovém vzorku příspěvků z ČTK analyzuji aktéry, kteří dostanou 

prostor. Aktéry se v tomto případě rozumí osoby nebo instituce, které byly 

v příspěvku zmiňovány, vyjma jiných médií10. Dále není rozlišeno, zda se jedná 

o jednotlivce, skupinu nebo organizaci. Pokud se v rámci příspěvku vyskytuje více 

aktérů, je třeba určit, kdo je hlavní a kdo vedlejší. Jako hlavní aktér je kódována 

osoba nebo instituce, které byla věnována většina příspěvku a/nebo se objevila 

na prvním místě v příspěvku a/nebo je v příspěvku zmiňována nejčastěji. 

Jako vedlejší aktér je kódována osoba nebo instituce, která byla druhá nejčastěji 

zmiňovaná a/nebo ji byla věnována druhá největší část příspěvku (Schulz a kol.: 

2004). 

V rámci analýzy je zkoumáno i to, jaký dostávají aktéři prostor. To 

znamená jsou-li původci výpovědi a jsou citováni přímo. Parafrázovaná nebo 

jinak převyprávěná slova nejsou počítána jako citace.  

Tato výzkumná otázka bude sledována v rámci proměnných č. 6 až 9. (viz kap. 

2.3.3).  

 

                                                             
10

 Ty jsou analyzovány ve VO1 a VO2.  
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VO10: Jaká byla skladba aktérů v zahraničním zpravodajství deníků 

ve sledovaném období? 

 Postup viz VO9.  

 

VO11: Jaká je shoda mezi skladbou aktérů vyskytujících se v zahraničních 

příspěvcích ČTK  a deníků ve sledovaném období? 

V této otázce budou porovnány výsledky z VO9 a VO10.  

 

1.1.1. Výzkumná metoda – kvantitativní obsahová analýza 

Pro zodpovězení výše položených otázek byla vybrána jakožto vhodná 

výzkumná metoda kvantitativní obsahová analýza. Ta je již „tradičním nástrojem 

zkoumání mediálních obsahů (pro své výsadní postavení mezi metodami 

zkoumání obsahů bývá někdy zjednodušeně označována jen jako obsahová 

analýza)“ (Trampota, Vojtěchovská: 2010, s. 103). Původně je spojena se jménem 

Bernarda Berelsona, který ji v 50. letech 20. století definoval pro vědecké účely. 

Avšak k jejímu rozvoji došlo především na přelomu 60. a 70. let 20. století, což 

souvisí s výzkumy nastolování agendy, ze kterých částečně vychází i tato práce.  

„Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra strukturovanosti 

a s tím je spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti. Při rozboru podléhá každý krok 

explicitně formulovaným pravidlům“11
 (Schulz a kol.: 2004, s. 29). 

Jak dále shrnuje Vojtěchovská s Trampotou (2010) jakožto kvantitativní 

metoda zkoumání má hned několik výhod – je přenositelná, poskytuje výsledky 

nezávislé na výzkumníkovi, její výsledky mohou být jasně a jednoznačně 

prezentovány v tabulkách a grafech. Na druhou stranu jako každá jiná metoda 

má i obsahová analýza své nedostatky. Kritici upozorňují, že sice nabízí tvrdá 

data, avšak už je nedokáže vysvětlit. Nadto ji odpůrci vytýkají, že redukuje 

skutečnost na počitatelné jevy, které dále rozřazuje do kategorií určených 

                                                             
11

 Pozn pro me Analyza obsahu mediálních sdeleni 29 
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výzkumníky. „I přes tyto nedostatky je dobře a s rozmyslem prováděná 

kvantitativní analýza přínosnou indexací mediálních obsahů a přináší určitý popis 

mediálních sdělení“ (Trampota a Vojtěchovská: 2011, s. 110). 

 

2.3.2. SPECIFIKACE VÝZKUMNÉHO VZORKU POSTUP PŘI JEHO 
URČOVÁNÍ 

Základním souborem obsahové analýzy jsou příspěvky vydané 

prostřednictvím tzv. Infobanky ČTK12
 ve třech vybraných dnech, a to 30. září 

2018, 14. února 2019 a 2. dubna 2019. Tyto tři dny byly určeny pomocí 

náhodného výběru (funkce RANDBETWEEN programu Microsoft Excel). Vybíráno 

bylo z období od 1. května 2018 do 30. dubna 2019. Druhým základním 

souborem jsou příspěvky vybraných deníků, které vycházely vždy následující den 

po dnu, ve kterém byly analyzovány příspěvky ČTK. Jedná se tedy o: 1. říjen 2018, 

15. únor 2019 a 3. duben 2019.  

K analýze bylo po předběžném prozkoumání vybráno šest českých 

tištěných deníků – Blesk, Haló noviny, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá 

fronta Dnes a Právo.  

Následovalo určení výzkumných vzorků. U ČTK byla procedura výběru 

provedena v pěti krocích: prostřednictvím selektivních možností, které Infobanka 

ČTK nabízí byly zvoleny 1) pouze zprávy ze světa (tj. sedm regionů vyjma ČR13
), 

2) zprávy přinášející zahraniční servis, 3) pouze kompletní zprávy, respektive 

jejich finální verze.  

                                                             
12

 Samotná ČTK popisuje Infobanku ČTK na svých stránkách jako „Soubor databází aktuálního 
zpravodajství ČTK, očekávaných událostí, zpravodajských archivů, dokumentačních databází 
a textů českých novin“ (Infobaka ČTK: 2019). 
13

 Regiony ČTK dělí na: Evropa, EU, NATO; Země bývalé SSSR (mimo EU); Blízký východ; Afrika; 
Latinská Amerika a Karibik, Antarktida; Asie, Austrálie; USA, Kanada, OSN (Infobaka ČTK: 2019) 
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OBRÁZKY Č. 2. A 3., PRINTSCREEN VÝBĚR ZPRÁV V INFOBANCE ČTK I A II 

 

ČTK u mnohých zpráv v průběhu dne jednotlivé verze upravuje 

a zpřesňuje, poslední verze je tedy nejaktuálnější a zároveň mnohdy doplněná 

o více zdrojů. Dále byly 4) započítávány tzv. profily, které ČTK vydává k důležitým 

událostem nebo jako připomínku významných osobností. Vynechány naopak byly 

tzv. headliny (krátké zprávy, často v rozsahu jedné nebo dvou vět, které redaktoři 

ČTK následně rozpracovávají do klasických zpravodajských příspěvků) a tzv. fleše 

(rozšířený headline, zpravidla na jeden odstavec, opět rozpracován 

do zpravodajských příspěvků), a to proto, že jsou součástí kompletních zpráv, 

které již byly započítány ke kódování. Dále byly vynechány i tzv. plány, deníky, 

avíza a protexty. Tyto položky nebylo důležité v rámci výzkumu sledovat. V tomto 

případě byly prozatím vynechány i souhrny (viz níže). Vybráno bylo celkem 163 

příspěvků.  

K nim byly 5) přidány ještě vybrané příspěvky z tzv. „Souhrnu zpráv ČTK ze 

zahraničí“. K získání těchto souborů bylo nutné vynechat krok. č.  1 (viz výše), 

protože volba regionů způsobuje, že se v „souhrnech“ neobjeví žádná nalezená 

položka. Z toho důvodu byl ponechán pouze výběr zahraničního servisu, 

zaškrtnuta položka „souhrny“ a do vyhledávacího pole napsáno „Souhrn zpráv“. 

Souhrny zpráv ze zahraničí vydává ČTK několikrát za den a jedná se o krátké, 

zpravidla shrnující zprávy. Tyto soubory byly prostudovány a následně z nich byly 
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vybrány zprávy, které se informačně nepřekrývaly s již zahrnutými příspěvky. 

Takto bylo přidáno k souboru dalších devětadvacet příspěvků.  

 

 

OBRÁZEK Č. 4, PRINTSCREEN VÝBĚR ZPRÁV V INFOBANCE ČTK III 

 

V součtu se tedy jedná o celkem 192 příspěvků z ČTK.  

Pro získání dat byl použit přístup do Infobanky ČTK, který má k dispozici 

Fakulta sociální věd Univerzity Karlovy ve studovně. Dále byl s vědomím 

zaměstnavatele použit také přístup, kterým disponuje Česká televize, v níž jsem 

během tvorby analýzy zaměstnána. 

U deníků byly zvoleny dva postupy k získání analyzovaných dat, a to 

proto, aby mohly být kódovány všechny výše uvedené deníky. 1) První postup byl 

aplikován na čtyři deníky: Haló noviny, Lidové noviny, Mladou frontu Dnes 

a Právo. Tyto deníky mají pravidelné speciální rubriky, kde se objevují 

zpravodajské příspěvky věnující se světovému dění. V Haló novinách se tato 

rubrika nazývá „Ze zahraničí“, v Lidových novinách je tato rubrika pojmenována 

„Svět“, v Mladé frontě Dnes se rubrika jmenuje „Ze světa“ a v Právu mají rubriku 

„Ze zahraničí“. Z těchto rubrik byly kódovány všechny zpravodajské příspěvky. 

2) Druhý postup byl aplikován u dvou zbylých deníků – Blesku a Hospodářských 

novin. Tyto deníky nemají samostatné rubriky, které se věnují zahraničnímu dění, 

proto zde byly vybrány příspěvky, jenž byly prostřednictvím svého domicilu 

umístěny do zahraničních oblastí.  
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Takto bylo ke kódování celkem vybráno 165 příspěvků. Konkrétně 18 

z Hospodářských noviny, 19 z Blesku, 19 z Mladé fronty Dnes, 23 z Lidových 

novin, 31 z Haló novin a 55 z Práva. Pro získání dat byly použity tištěné papírové 

verze jednotlivých deníků.  

TABULKA Č. 1, POČET ANALYZOVANÝCH 
PŘÍSPĚVKŮ V JEDNOTLIVÝCH DENÍCÍCH 

NÁZEV POČET PŘÍSPĚVKŮ 

Blesk 19 

Haló noviny 31 

Hospodářské 
noviny 

18 

Lidové noviny 23 

Mladá fronta Dnes 19 

Právo 55 

 

Dohromady z ČTK a českých deníků bude tedy podrobeno analýze 

357 příspěvků. 

 

2.3.3. KÓDOVACÍ JEDNOTKA, PROMĚNNÉ A POSTUP KÓDOVÁNÍ  
Jako kódovací jednotka, jež bude analyzována z hlediska zkoumaných 

proměnných, je určen jeden příspěvek v ČTK nebo jeden příspěvek v deníku. 

Příspěvkem se u ČTK rozumí jeden článek, tedy text publikovaný v Infobance ČTK, 

který má konkrétní nadpis a je určen přesný čas jeho publikace. U deníků se 

příspěvkem rozumí text zpravodajského charakteru, který je prostorově 

ohraničený a má vlastní titulek. Byly zcela vynechány autorské komentáře 

či názorová publicistika vztahující se k zahraničním tématům a taktéž nebyly 

započítány texty, které pouze doprovázely obrazový materiál. V takovém případě 

se totiž nejednalo o klasický článek. 

Pro sběr a vyhodnocení dat byl využit tabulkový procesor od firmy 

Microsoft zvaný Microsoft Excel. Ten následně posloužil také k tvorbě tabulek 

a grafů.  
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V rámci této analýzy bylo sledováno celkem třináct proměnných. Všechny 

byly zaznamenávány do kódovací knihy, která je přiložena k této diplomové práci. 

První tři proměnné identifikují datum, médium a konkrétní příspěvek. Další se 

vztahují k samotným otázkám výzkumu a určují „ryzí pojmenování“, tedy 

nominální škálu. Při ní „není mezi vyhledávaným znakem a přidělenými čísly 

žádný „přirozený“ vztah, neboť čísla jsou pouze náhodně přidělena“  (Schulz 

a kol.: 2004, s. 42). 

U každého příspěvku tedy byly sledovány následující proměnné:  

Proměnná č. 1) Datum příspěvku (formát DD.MM.YYYY) 

Proměnná č. 2) Médium, ve kterém je příspěvek uveřejněn (ČTK, Blesk, Haló 

noviny, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Právo) 

Proměnná č. 3) Titulek příspěvku (viz kompletní seznam titulků, zaznamenáno 

kvůli dohledání k následné případové studii, příloha č. 6) 

Proměnná č. 4) Tematická kategorie (viz doplnění níže) 

Proměnná č. 5) Lokace témat (stát, viz kompletní seznam kódovaných států, 

příloha č. 2) 

Proměnná č. 6) Hlavní aktér (jedinec, skupina osob nebo instituce, viz kompletní 

seznam aktérů, příloha č. 3) 

Proměnná č. 7) Přímá citace hlavního aktéra (ano/ne) 

Proměnná č. 8) Vedlejší aktér (jedinec, skupina osob nebo instituce, viz 

kompletní seznam aktérů v kódovací knize, příloha č. 3) 

Proměnná č. 9) Přímá citace vedlejšího aktéra (ano/ne) 

Proměnná č. 10) V příspěvku zmíněný mediální zdroj (viz kompletní seznam 

zmíněných mediálních zdrojů, příloha č. 4) 

Proměnná č. 11) Další v příspěvku zmíněný mediální zdroj (viz kompletní seznam 

v příspěvcích zmíněných mediálních zdrojů, příloha č. 4) 
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Proměnná č. 12) Autor nebo spoluautor textu (kódováno pouze u deníků, viz 

kompletní seznam mediálních zdrojů uvedených v signatuře jako autor nebo 

spoluautor textu, příloha č. 5) 

Proměnná č. 13) Další autor nebo spoluautor textu (kódováno pouze u deníků, 

viz kompletní seznam mediálních zdrojů uvedených v signatuře jako autor nebo 

spoluautor textu, viz příloha č. 5) 

 

Tematické kategorie (proměnná č. 4) mohou nabývat hodnot: (0) nelze 

určit; (1) kategorie politická a ekonomická; (2) kriminalita a soudnictví; (3) lidmi 

zaviněné nehody; (4) živelní katastrofy; (5) ekologie a zdroje; (6) věda a medicína; 

(7) sport; (8) podnikání a finanční sektor; (9) spotřebitelská témata; (10) sociální 

témata; (11) umění a kultura; (12) poutavý lidský příběh; (13) jiné. 

Citace aktérů hlavních i vedlejších (viz proměnné č. 7, 10) je kódována 

variantami citován přímo (1), tzn. jeho řeč je jasně uvedena uvozovkami, 

necitován přímo (2), jeho řeč je parafrázována, v textu je pouze zmíněn 

a nedostal prostor se vyjádřit.  

 

2.4. PŘÍPADOVÁ STUDIE  

2.4.1. CÍL A VÝZKUMNÉ OTÁZKY  
K poslednímu stanovenému cíli dopomůže výzkumná otázka č. 12. 

Zaměřím se na konkrétní texty a porovnám míru jejich shody. Tato část doplňuje 

výsledky získané kvantitativní obsahovou analýzou. Z té totiž vyplyne případná 

shoda na úrovni užívaných zdrojů, aktérů nebo tematické struktury, avšak ani to 

nemusí znamenat, že jsou texty plně shodné. Zprávy naopak mohou vykazovat 

aspekty heterogenity (Rantanenová: 2005). Mohou tedy mapovat stejné události 

a využívat totožné zdroje nebo aktéry, ve výsledku ale nejsou jednolité.  
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VO12: Do jaké míry se shodují vybrané příspěvky agentury ČTK a deníků?  

 Již několikrát bylo řečeno, že ČTK je významným zdrojem informací 

pro české deníky (Newton Media: 2013). Můžeme si ale pokládat otázku, do jaké 

míry jsou texty publikované v ČTK – a následně v denících totožné. Jsou natolik 

podobné, že jim redaktoři mění jen titulek? Nebo pouze vycházejí z informací 

poskytnutých ČTK, ale dále jsou kombinované i s informacemi z jiných zdrojů?  

Shodu určím pomocí několika kroků (viz postup kódování níže v této kapitole) 

a dále ji vyhodnotím pomocí sedmibodové škály od 1 (zcela odlišné) do 7 (zcela 

shodné). Výsledek je vyjádřen procentuelně. 

 

1) 0-15 % 

2) 16-30 %  

3) 31-45 % 

4) 46-60 % 

5) 61-75 % 

6) 76-90 % 

7) 91-100 % 

 

2.4.2. VÝZKUMNÁ METODA – PŘÍPADOVÁ STUDIE, KOMPARACE  
Případová studie se zaměřuje na sledování konkrétního příkladu, jenž zkoumá 

v jeho celistvosti. Je to empirická studie a nejčastěji odpovídá na otázky „jak“ 

a „proč“. Může být jednopřípadová, kdy analyzuje pouze jedno téma, 

nebo vícepřípadová, v takovém případě se zajímá o vícero témat (Trampota 

a Vojtěchovská: 2010). 

  „Data je možné vyhodnocovat čtyřmi způsoby (Yin, 2003): srovnáváním dat 

s předpokládaným vzorem, vytvořením explanace, časovou analýzou 

nebo využitím logických modelů“ (Trampota a Vojtěchovská: 2010, s. 62). 
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V této práci aplikuji metodu komparace neboli srovnávání, což je 

„v nejobecnějším smyslu způsob myšlení spočívající ve vzájemném přiřazování 

jevů k sobě a v uvažování o jejich podobnostech a rozdílnostech“ 

(Vodáková: 2017). Komparativním výzkumem porovnám vybrané jevy. 

V takovémto typu analýzy je třeba definovat objekty, které budu srovnávat, 

a stanovit kritéria k vymezení jejich vztahů (Dvořák a kol: 2014). 

 

2.4.3. SPECIFIKACE VÝZKUMNÉHO VZORKU  A POSTUP PŘI JEHO 
VÝBĚRU 

Základní soubory této případové studie vychází z již 

stanovených výběrových souborů předchozí obsahové analýzy. Prvním základním 

souborem je tedy 192 příspěvků, které byly vydané prostřednictvím Infobanky 

ČTK, druhým základním souborem je 165 příspěvků, jenž vyšly ve vybraných 

českých denících.  

Protože se zaměřuji především na vliv globálních agentur, byly v prvním 

kroku vyselektovány příspěvky z ČTK, které měly jako mediální zdroj uvedenou 

některou z globálních agentur – Reuters, AP, AFP
14. Následně byly předběžně 

prozkoumány titulky a obsahy těchto článků, které byly porovnány s titulky 

a obsahy článků publikovaných v denících. Pokud byla shledána tematická shoda, 

byly tyto články zařazeny do příslušného souboru. Následně byly náhodným 

výběrem zvoleny dvě sady textů. Každou sadu tvoří jeden text z ČTK a dále 

možné verze tohoto textu, které vyšly v denících následující den po publikaci 

textu v ČTK.   

První sadu tvoří čtyři texty –  jeden původní text z ČTK  a tři jeho možné 

verze – z deníků Haló noviny, Mladá fronta Dnes a Právo. Všechny příspěvky 

tematicky odkazují ke kauze Paula Manaforta. Druhou sadu tvoří tři texty – jeden 

původní text z ČTK dvě jeho možné verze – z deníků Haló noviny a Lidové noviny. 

Všechny texty spojuje téma jednáni o Sýrii v Soči.  

Pro získání dat byl opět využit přístup do Infobanky ČTK, který má 

k dispozici Fakulta sociální věd Univerzity Karlovy ve studovně. Dále byl 
                                                             
14

 Tzn. na pozici „mediální zdroj 1“ nebo „mediální zdroj 2“byla zakódována alespoň jedna 
z agentur – Reuters, AP, AFP (viz také VO1).  
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s vědomím zaměstnavatele užit také přístup, kterým disponuje Česká televize, 

v níž jsem během její tvorby zaměstnána. Pro získání textů z deníků byl využit 

Mediální archiv společnosti Newton Media, který nabízí Fakulta sociálních věd 

Univerzity Karlovy.  

 

2.4.4. KÓDOVACÍ JEDNOTKY, PROMĚNNÉ A POSTUP  

Jednotky, které budu srovnávat, jsou vybrané příspěvky z ČTK a deníků. 

Článek z ČTK je v tomto případě považován za vzor, texty z deníků za verze 

vzorového článku. Každý ze sledovaných článků z deníků bude zvlášť porovnán se 

vzorem z ČTK a dále bude určena míra jejich shody. Ta se může pohybovat 

na škále 1-7 (viz kapitola 3.2.1.). 

 Míra shody je určována pomocí několika kroků. 1) je analyzována 

počítačovým programem Copyleaks (bližší popis dále v této kapitole); 2) texty 

analyzuji sama, a to na úrovni I) použitých zdrojů; II) aktérů vyskytujících se 

v textu
15

; III) jazykových prostředků využitých v textu s důrazem na lexikální 

prostředky, kompoziční výstavbu textu a titulky.  

 V rovině lexikální porovnám užité slovní výrazy a určím, jsou-li synonymní. 

V rovině textové se zaměřím na slohovou výstavbu daného článku. Vycházím 

z toho, že „(…) ucelený text obsahuje zpravidla tři části: začátek – úvod, střed – 

stať (hlavní část) a závěr“  (Čechová: 2011, s. 392). Takto členěná textová analýza 

tedy může určit „odlišné převyprávění jedné události různými deníky“ (Trampota 

a Vojtěchovská: 2010, s. 143). Zhodnotím také titulky, které tradičně k událostem 

zaujímají hodnotící stanovisko (Shatury: 1999) a často  obsahují „zhuštěně 

formulovaná informativní sdělení“ (Jedlička: 1970).  Také podle Slovníku 

žurnalistiky (2017) je funkcí titulku „vzbudit pozornost, zvědavost, ulehčit výběr 

a naznačit obsah materiálu“ (s. 251). 

Jak už bylo řečeno, k určení míry shody dopomůže v prvním kroku 

počítačový nástroj. Existuje několik programů, které dokážou porovnat dva texty 

(například Microsoft Word ve funkci Porovnat, DupliChecker). 

                                                             
15

 Též jsou-li citováni přímo a jsou-li využity totožné citace. 
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Po prvotním prozkoumání jsem zvolila volně dostupných program Copyleaks
16

. 

Tento nástroj umožňuje rozpoznat plagiátorství a parafrázovaný obsah pomocí 

pokročilé technologie, a to ve všech jazycích (Copyleaks: 2019). Program pomocí 

vlastních algoritmů skenuje všechna slova použitá ve dvou textech (v originálu 

a jeho verzi) a komparuje je, přičemž zvýrazňuje shodná slova i shodné pasáže, 

a to na jakémkoli místě v textu.  

V akademickém prostředí je používán a doporučován hlavně ke kontrole 

plagiátorství (kupř. Badiger: 2017; Jadhav: 2019). V našem případě ale stejným 

způsobem poslouží k porovnání původního článku (text ČTK) a jeho potenciálních 

verzí (příspěvky v denících).   

  

 

                                                             
16

 Volně dostupné z: https://copyleaks.com/ 

https://copyleaks.com/
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST – VÝSLEDKY KÓDOVÁNÍ  

3.1. OBSAHOVÁ ANALÝZA  

3.1.2. MEDIÁLNÍ ZDROJE  

 

VO1: Jaké mediální zdroje jsou jmenovány v příspěvcích zahraničního 

zpravodajství ČTK ve sledovaném období? 

Ve sledovaném období bylo u ČTK kódováno celkem 192 příspěvků, 

přičemž u každého z nich mohly být zaznamenány maximálně dva mediální 

zdroje. Jak bylo řečeno, ve výsledcích není rozlišena důležitost zdrojů ani to, jestli 

byl u příspěvků zaznamenán jeden nebo dva zdroje. ČTK uvedla alespoň jeden 

mediální zdroj u 130 příspěvků (67,7 %), pouze u 62 (32,3 %) nebyl uveden žádný 

odkaz na mediální zdroj.  

 

GRAF Č. 1, ČLÁNKY S UVEDENÍM, NEBO NEUVEDENÍM MEDIÁLNÍHO ZDROJE V ČTK, N=192 

 

 

V těchto 130 článcích bylo napočteno celkem 165 odkazů na 69 různých 

mediálních zdrojů. Nyní uvádíme média, která byla jmenována nejčastěji, jejich 

kompletní seznam i s počtem výskytů je přiložen k této diplomové práci 

(viz příloha č. 7). 
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TABULKA Č. 2:  

NEJUŽÍVANĚJŠÍ ZDROJE V ČTK N=165 

NÁZEV MÉDIA POČET PŘÍSPĚVKŮ 

Reuters 33 

AFP 16 

AP 16 

BBC 11 

agentura DPA 5 

Denník N 4 

The Guardian 4 

agentura APA 4 

server Politico 3 

 

Z výsledků je patrné, že pokud v příspěvcích ČTK čerpá z jiných médií, jsou 

to především tři největší globální agentury – Reuters, AFP, AP, mezi nimiž 

naprosto dominuje první jmenovaná. Za nimi následovaly britská BBC, německá 

agentura DPA, slovenský Denník N, britský The Guardian, australská agentura 

APA a americký server Politico. Většinu mediálních zdrojů (51 z celkových 69) 

přitom ČTK v rámci sledovaného vzorku využila pouze jednou.  

 Pokud se ještě vrátíme ke třem největším globálním agenturám –  

Reuters, AP a AFP, lze konstatovat, že alespoň jedna z nich je využita jako zdroj 

v bezmála jedné třetině případů17
. To z nich ve sledovaném období činí nejsilnější 

typ mediálních zdrojů. Avšak nepotvrdilo se, že národní agentury ovládají (Boyd-

Barrett a Rantanenová: 1998), nebo že dokonce řídí až 80 % produkce 

(Fernández: 1981; Huth: 1980). Nutno ale podotknout, že v mnoha případech 

může být jejich tvorbou inspirováno nebo ovlivněno i lokální médium nebo jiná 

národní agentura, ze kterých ČTK následně čerpá. Tyto vlivy už nelze v rámci této 

analýzy vysledovat.  

 

                                                             
17

 U jednoho příspěvku byly zakódovány jako zdroj současně dvě globální agentury. Tento 
příspěvek je do celkových výsledků započítán jen jednou. 
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GRAF Č. 2., ALESPOŇ JEDNA GLOBÁLNÍ AGENTURA JAKO ZDROJ, N=192 

 

 

Ačkoli tedy agentura ve velkém čerpá z globálních agentur (Reuters, AP, 

AFP) a elitních médií (zejména BBC, The Guardian), lze tvrdit, že mediální zdroje 

ČTK jsou rozmanité. Mezi hojně využívané se ve sledovaném období dostal 

i slovenský Denník N nebo německá agentura DPA. Nadto ČTK získává informace 

z národních agentur nebo médií lokálního významu. 

 

VO2: Jaké mediální zdroje jsou jmenovány v příspěvcích zahraničního 

zpravodajství deníků ve sledovaném období? 

 V denících bylo ve sledovaném období podrobeno analýze 165 příspěvků, 

přičemž u 75 z nich (45,5 %) byl přímo v článku jmenován alespoň jeden mediální 

zdroj. U 90 z nich (54,5 %) pak nebyl v článku uveden žádný odkaz na mediální 

zdroj.  

GRAF Č. 3., ČLÁNKY S UVEDENÍM, NEBO NEUVEDENÍM MEDIÁLNÍHO ZDROJE V DENÍCÍCH, N=165 
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Konkrétní výsledky se liší v závislosti na periodiku. V poměru ku počtu 

článků, které byly u jednotlivých deníků analyzovány, je zřejmé, že na jiná média 

nejvíce odkazují Haló noviny (v 64,5 %). Následují Lidové noviny (56,5 %), Právo 

(45,5 %), Mladá fronta Dnes (36,8 %), Blesk (26,3 %) a Hospodářské noviny 

(27,8 %).  

 

GRAF Č. 4., ČLÁNKY S UVEDENÍM ALESPOŇ JEDNOHO MEDIÁLNÍHO ZDROJE V PŘÍSPĚVCÍCH 
DLE JEDNOTLIVÝCH DENÍKŮ 

 

 

 U každého příspěvku mohly být zaznamenány maximálně dva mediální 

zdroje. Celkem bylo rozlišeno a započítáno 97 odkazů na 60 různých mediálních 

zdrojů.  V následující tabulce jsou uvedeny mediální zdroje, na které bylo v součtu 

odkázáno nejvícekrát. Jejich kompletní seznam i s počtem výskytl je v příloze této 

práce (viz příloha č. 8). 
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Prostřednictvím článků bylo nejvíce odkazů zaznamenáno pro agentury 

AP (7), Reuters (5) a ČTK (5). Čtyřikrát bylo odkázáno na Denník N a The 

Guardian, shodně třikrát pak na agenturu AFP, polský deník Gazeta Wyborcza 

a americký The New York Times. Na většinu mediálních zdrojů je ale odkázáno 

pouze jednou (v deseti případech) nebo dvakrát (také v deseti případech). 

Zaměřme se nyní na tři globální agentury – Reuters, AFP a AP. Celkově 

bylo alespoň jedno médium z této „Velké trojky“ jmenováno v pouhých 13 

článcích ze 165 možných.18
 

 

GRAF Č. 5, ALESPOŇ JEDNA GLOBÁLNÍ AGENTURA JAKO ZDROJ V PŘÍSPĚVCÍCH ČTK, N=165 

 

 

                                                             
18

 Pokud byly v jednom článku zmíněné současně dvě agentury, počítá se článek jen jednou.  

TABULKA Č.3 MEDIÁLNÍ ZDROJE S NEJVÍCE ODKAZY 

V DENÍCÍCH 

 

N=97 

MEDIÁLNÍ 
ZDROJ 

Blesk 
Haló 

noviny 
HN LN MfD Právo 

POČET 
ODKAZŮ 

Agentura AP 
 

3 
 

2 
 

2 7 

Agentura Reuters 
 

4 
 

1 
  

5 

Agentura ČTK 
 

5 
    

5 

Denník N 1 1 
   

2 4 

The Guardian 
   

1 
 

3 4 

Agentura AFP 
 

2 
 

1 
  

3 

Gazeta Wyborcza 
  

1 1 
 

1 3 

New York Times 
 

2 
  

1 
 

3 



69 

 

Zajímavých zjištěním je, že ve sledovaném období odkázaly 

prostřednictvím článků na tyto globální agentury pouze tři deníky – Haló noviny 

(celkem 9 odkazů), Lidové noviny (čtyři odkazy) a Právo (dva odkazy). Zbylá 

zkoumaná periodika s nimi nepracovala.  

Důležitým poznatkem také je, že přímo v článcích většina deníků 

neodkazovala ani na agenturu ČTK. Učinil tak jediný z nich – Haló noviny, a to 

v pěti případech.  

 

VO3: Jaké mediální zdroje jsou uváděny jako autoři nebo spoluautoři 

zahraničních příspěvků deníků ve sledovaném období? 

Opět bylo analyzováno 165 článků a jejich signatura. Zde byly kódovány 

na pozici autora nebo spoluautora textu maximálně dva mediální zdroje. Alespoň 

jeden mediální zdroj byl jako autor nebo spoluautor uveden u 82 článků (49,7 %). 

Osmdesát tři příspěvků (50,3 %), nemá uvedeno jako autora nebo spoluautora 

jiný mediální zdroj. To znamená že jsou buď podepsány pouze redaktorem 

periodika, nebo autor není uveden vůbec, což pro stanovené cíle této analýzy 

nebylo třeba rozeznávat. 

 

GRAF Č. 6, PŘÍSPĚVKY S UVEDENÍM, NEBO NEUVEDENÍM MEDIÁLNÍHO ZDROJE V SIGNATUŘE, 

TJ. JAKO AUTORA/SPOLUAUTORA TEXTU V DENÍCÍCH, N=165 
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 Nejvíce prostřednictvím signatury jmenuje zdroj deník Právo. Ve srovnání 

s celkovým počtem článků, které byly u tohoto deníku analyzovány (55), odkázal 

na jiné médium ve 48 případech. Následují Haló noviny (19 z celkových 31 

případů), Mladá fronta Dnes (12 z celkových 19 analyzovaných článků) a Lidové 

noviny (12 z 23 zkoumaných článků). 

 

GRAF Č. 7, ČLÁNKY S UVEDENÍM ALESPOŇ JEDNOHO ZDROJE V SIGNATUŘE, TJ. NA POZICI 

AUTORA/SPOLUAUTORA TEXTU DLE JEDNOTLIVÝCH DENÍKŮ 

 

 

  U této otázky je ale třeba eliminovat případné zakódování mediálních 

zdrojů, kterým již byly započítány v předchozí výzkumné otázce. Bylo zjištěno, že 

situace, kdy by byl nějaký zdroj započítán dvakrát, protože jej médium uvedlo 

jako autora/spoluautora článku a současně na něj ve  stejném textu zároveň 

přímo odkázalo, nastala pouze u dvou případů. Tyto dvě položky proto byly 

odečteny z konečných výsledků týkajících se autorství.19
  

 Po odečtení těchto dvou případů bylo v rámci položky autor 

nebo spoluautor textu v analyzovaném období zaznamenáno 89 odkazů 

na pouhá tři média.  

 

 

                                                             
19

 Konkrétně se jedná o jeden odkaz pro agenturu DPA a jeden odkaz pro CNN, oba odkazy 

v deníku Právo. Procentuální zastoupení autorů nebo spoluautorů (viz graf č. 6) to neovlivní.  
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TABULKA Č. 4; 

MEDIÁLNÍ ZDROJE V SIGNATUŘE  DENÍKŮ 

  

N=330 

NÁZEV MÉDIA Haló noviny LN MfD Právo CELKEM 

Agentura ČTK 19 12 12 33 76 

Agentura DPA 
   

11 11 

CNN 
   

2 2 

CELKEM 19 12 12 46 89 

 

 Nejvíce se prostřednictvím autorství odkazuje na agenturu ČTK. Tuto 

organizaci uvedla mnohokrát hned čtyři média – Právo (33krát), Haló noviny 

(19krát), Mladá fronta Dnes (12krát) a Lidové noviny (12krát). Deník Právo dále 

odkázal v jedenácti případech na agenturu DPA a dvakrát na CNN
20

.  

 

GRAF Č. 8, ČLÁNKY S UVEDENÍM ČTK V SIGNATUŘE, TJ. NA POZICI AUTORA/SPOLUAUTORA TEXTU 

V JEDNOTLIVÝCH DENÍCÍCH 

 

 

Lze tedy potvrdit, že ČTK je významným dodavatelem zahraniční agendy 

pro česká média (Newton Media: 2013; Trefancová: 2013; Vančurová: 2014).  

Naopak ani jedna ze tří globálních globálních agentur21
 nebyla 

ve sledovaném období uvedena jako autor/spoluautor textu, a to u žádného 

z analyzovaných příspěvků. 

                                                             
20

 Resp. ve 12 a 3 případech, avšak po jednom u každého bylo odečteno, viz výše.  
21

 Reuters, AFP, AP 
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Dodejme ale ještě jeden souhrnný údaj týkající se deníků. Při porovnání 

výsledků zaznamenaných prostřednictvím položek „mediální zdroj“ 

nebo „autor/spoluautor“ textu bylo spočítáno, že ve sledovaném období u 40 

článků (24,2 %), tedy méně než jedné třetiny příspěvků, nebyl uveden žádný 

odkaz na jiné médium. Jinými slovy ve všech čtyřech možný proměnných, 

u kterých mohl být kódován zdroj, byla zapsána nula (neuveden).  

 

GRAF Č. 9, ČLÁNKY, KDE NENÍ UVEDEN MEDIÁLNÍ ZDROJ V TEXTU ANI V SIGNATUŘE, TJ. JAKO 

AUTOR/SPOLUAUTOR TEXTU DLE JEDNOTLIVÝCH DENÍKŮ 

 

 

Ve srovnání s počtem článků, jenž byly analyzovány u jednotlivých deníků, 

je shledán procentuálně největší podíl článků bez uvedení mediálních zdrojů 

u Blesku a Hospodářských novin. Tyto výsledky tak potvrzují závěry Nečase 

a Trampoty (2007). Naopak nejmenší podíl je ve sledovaném období zaznamenán 

u Haló novin.  

 

3.1.3. TÉMA 

VO4:  Jaká je tematická struktura zahraničních příspěvků ČTK ve sledovaném 

období? 

 Ve sledovaném období bylo kódováno u ČTK celkem 192 příspěvků. Ty 

byly tematicky rozčleněny do dvanácti kategorií, a to podle předem určeného 

klíče (viz kap 2.3.1). Dle očekávání bylo nejvíce zahraničních příspěvků zařazeno 
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do tematické kategorie „Politika a ekonomika“. Ta se objevila ve 44,3 % případů, 

což je více než dvojnásobný počet oproti druhé kategorii „Kriminalita 

a soudnictví“, kam spadá 19,3 % příspěvků.  

TABULKA Č. 5, 

TEMATICKÉ KATEGORIE V ČTK  

 

N=192 

NÁZEV KATEGORIE POČET ČLÁNKŮ % 

Politika a ekonomika 85 44,3 

Kriminalita a soudnictví 37 19,3 

Sociální témata 21 10,9 

Poutavý lidský příběh 11 5,7 

Lidmi zaviněné nehody 11 5,7 

Umění a kultura 9 4,7 

Živelné katastrofy 6 3,1 

Věda a medicína 6 3,1 

Ekologie a zdroje 3 1,6 

Podnikání a finanční sektor 2 1,0 

Spotřebitelská témata 1 0,5 

CELKEM 192 100,0 

 

S dalším poměrně výrazným odstupem následuje kategorie „Sociální 

témata“. Sem spadá 10,9 % textů. Do zbylých tematických oblastí bylo zařazeno 

velmi málo příspěvků. Do jedné z předem určených kategorií – „Sportu“, nebyl 

zakódován ani jeden text.  

Prostřednictvím této výzkumné otázky tak bylo potvrzeno, že co se týče 

zahraničního zpravodajství, agentura publikuje nejvíce článků referujících 

o politice a ekonomice. Naopak zahraniční příspěvky, které se věnují kultuře, 

ekologii nebo spotřebitelským tématům, byly ve sledovaném období v mediální 

agendě upozaděny (Sobhan: 1981; Lapčík a kol. 2015).  

 

 

VO 5: Do jakých lokací jsou ve sledovaném období témata ČTK umísťována? 

U této otázky bylo ve sledovaném období opět kódováno všech 192 

příspěvků publikovaných prostřednictvím Infobanky ČTK, a to podle předem 

stanovených pravidel (viz kapitola č. 2.3.1.). 

Při pohledu na celkové výsledky je zřejmé, že nejvíce článků se věnovalo 

tématům ze Spojených států amerických (17,7 %). Následuje Velká Británie 

(10,9 %) a s poměrně značným odstupem Polsko (6,3 %). V následující tabulce 
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jsou uvedeny pouze státy, do kterých bylo umístěno nejvíce zpráv. Kompletní 

seznam lokací témat je přiložen k této práci (viz příloha č. 2). 

 

TABULKA 6,  

STÁTY DLE KATEGORIÍ 
V ČTK  

         

N=192 

KATEGORIE USA VB PL GER FR RUS SVK 
MK

22
 

IT AUT 

Politika 

a ekonomika 
16 14 9 3 1 5 4 5 2 2 

Kriminalita 

a soudnictví 7 3 
 

5 5 2 3 
  

2 

Lidmi zaviněné 
nehody      

1 1 3 
 

1 

Živelní katastrofy 
         

1 

Ekologie a zdroje 
        

1 
 

Věda a medicína, 
technologie 

3 
       

2 
 

Podnikání 
a finanční sektor     

1 
     

Spotřebitelská 
témata     

1 
     

Sociální témata 2 
 

1 1 
 

1 
  

1 
 

Umění a kultura 2 2 1 2 1 
     

Poutavý lidský 
příběh 

4 2 1 
   

1 
   

CELKEM 34 21 12 11 9 9 9 8 6 6 

% 17,7 10,9 6,3 5,7 4,7 4,7 4,7 4,2 3,1 3,1 

  

 Ihned za Polskem následuje další geografický soused České republiky 

a současně významný ekonomický partner – Německo. Mezi deset států, kterým 

se věnuje zahraniční agenda ČTK, se dostaly i další sousední země – Slovensko 

a Rakousko. Dále sem náleží ještě Francie, Rusko, Severní Makedonie a Itálie.  

Jak upozornili Cohen a kol. (2012), celosvětově jsou nejvíce pokryty 

události týkající se velmocí – USA a Velké Británie. Tyto dvě země suverénně 

vedou v článcích z kategorie „Politika a ekonomika“. Boyd-Barrett (1998, 2002) 

tuto skutečnost kriticky spojuje s vlivem globálních agentur (Reuters, AFP) 

pocházejících právě z USA a Velké Británie.  

                                                             
22

 Během výzkumu změnil stát svůj název z Makedonie na Severní Makedonie. Jedná se ale o 
stejný stát, tudíž jsou hodnoty sečteny.  
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Potvrdilo se také, že „sousední země obvykle dostávají velkou pozornost“  

(Cohen a kol. 2012). Dále se prokázalo, že významnou roli hraje faktor 

regionalismu. V tomto případě jsou mediálně pokryty události v zemích Evropy, 

včetně těch, se kterými jsme byli v historii spojeni (Rusko). U evropských zemí 

i u USA zajímají  ČTK také kriminální a soudní případy, nehody, nebo třeba 

kultura. Pro zbylé země, ať už asijské, africké nebo jihoamerické, zbylo 

ve sledovaném období minimum prostoru. To ale v konečném důsledku může 

ovlivňovat jejich obraz ve světě a přispívat ke stereotypizaci těchto zemí. 

V neposlední řadě to může mít neblahý vliv na jejich rozvoj (Wu: 2000). 

 



76 

 

VO6: Jaká je tematická struktura zahraničních příspěvků deníků ve sledovaném 

období? 

U deníků bylo kódováno 165 vybraných příspěvků, které byly rozděleny 

do dvanácti tematických kategorií. Opět se potvrdila se orientace na témata 

patřící do kategorie „Politika a ekonomika“. Tento trend byl zaznamenán u pěti 

ze šesti zkoumaných deníků. Jiná je situace pouze u Blesku, kde ve sledovaném 

období zvítězila kategorie „Poutavý lidský příběh“. Avšak to není vzhledem 

k bulvárnímu zaměření tohoto periodika překvapivé. 

 

TABULKA Č. 7, TEMATICKÉ KATEGORIE 
V DENÍCÍCH   

   

N=165 

NÁZEV KATEGORIE Blesk Haló 
noviny 

HN LN MfD Právo CELKEM 

Politika a ekonomika 2 16 10 14 7 23 72 

Kriminalita a 

soudnictví 
2 3 3 4 5 13 30 

Sociální témata 1 4   2 5 1 13 

Poutavý lidský příběh 7     1 1 3 12 

Věda a medicína 2 1 2   1 5 11 

Živelné katastrofy 1 2 1 2   2 8 

Spotřebitelská 
témata 

3 3       2 8 

Ekologie a zdroje 1 1       3 5 

Umění a kultura   1 2     1 4 

Lidmi zaviněné 
nehody 

        2 2 

CELKEM 19 31 18 23 19 55 165 
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U deníků v celkovém souhrnu následují kategorie „Kriminalita 

a soudnictví“, „Sociální témata“ a „Poutavý lidský příběh“. Ten publikovaly 

i Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Právo. Ani jeden příspěvek nebyl zařazen 

do kategorií „Sport“ a „Spotřebitelská témata“.  

 

VO7: Do jakých lokací jsou témata zahraničního zpravodajství deníků 

ve sledovaném období nejčastěji umísťována? 

Z celkového počtu 165 analyzovaných příspěvků bylo nejvíce zpráv 

umístěno do USA. Následuje Německo a Velká Británie.  

TABULKA Č. 8,  

STÁTY DLE KATEGORIÍ 
V DENÍCÍCH 

        

N=165 

KATEGORIE USA GER GB PL RUS SVK RI MK FR 

Politika a 

ekonomika 
11 5 9 2 4 2 

 
5 1 

Kriminalita a 

soudnictví 5 5 1 
 

2 3 
  

2 

Lidmi zaviněné 
nehody  

1 
  

1 
    

Živelní katastrofy 
      

5 
  

Ekologie a zdroje 
    

1 
    

Věda a medicína, 
technologie 

7 1 
       

Spotřebitelská 
témata 

1 
  

2 
     

Sociální témata 1 3 
 

3 
 

1 
   

Umění a kultura 
  

1 2 
    

1 

Poutavý lidský 
příběh 

5 1 2 
  

1 1 
  

CELKEM 30 16 13 9 8 7 6 5 4 

% 18,2 9,7 7,9 5,5 4,8 4,2 3,6 3,0 2,4 

 

Následuje trojice dalších historicky i kulturně blízkých států – Polsko, 

Rusko a Slovensko. Prostor pro „vzdálenou“ zemi, v tomto případě Indonésii, 
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která se neřadí mezi státy „Prvního světa“ (Giddens: 1999) byl zaznamenán 

pouze v případě referování o živelné katastrofě, čímž se na vybraném vzorku 

potvrdily předchozí výzkumy (kupř. Wu: 2000). O této události shodně referovalo 

pět deníků, které vydaly šest článků.23
 

 Při bližším pohledu ale musíme upozornit také na fakt, ze v kategorii 

„Politika a ekonomika“ vítězí Spojené státy, za nimi je Velká Británie a až poté 

následuje Německo. To se na vyšší pozici v celkových výsledcích dostalo zejména 

kvůli zprávám z kategorie „Kriminalita a soudnictví“.  

Pokud se ještě podíváme na jednotlivé deníky, ne u všech vedou zprávy 

z USA. U Hospodářských novin zvítězila Velká Británie a u deníku Mladá fronta 

Dnes Německo. Současně ale nebyla zaznamenána žádná vzdálená 

nebo rozvojová země jako ta, o které by bylo informováno nejvíce.  

 

TABULKA Č. 9; NEJVÍCE 
ZASTOUPENÉ STÁTY 
DLE DENÍKŮ 

 

N=165 

NÁZEV MÉDIA NÁZEV STÁTU 
POČET 

PŘÍSPĚVKŮ 

Blesk USA 4 

Haló noviny USA 6 

Hospodářské noviny Velká Británie 3 

Lidové noviny USA 4 

Mladá fronta Dnes Německo 6 

Právo USA 8 

  

VO8: Jaká je shoda v tematické struktuře zahraničního zpravodajství ČTK 

a deníků ve sledovaném období?  

 Shoda v procentuální zastoupení je zaznamenána u většiny tematických 

kategorií. Předně u ČTK i deníků byl potvrzen trend silné orientace na zprávy 

z kategorie „Politiky a ekonomiky“. U periodik tato kategorie nevede pouze 

u deníku Blesk, který dává největší prostor zprávám z oblasti „Poutavý lidský 

příběh“.  

                                                             
23

 Pět z kategorie“Živelná katastrofa“ a jeden z kategorie „Poutavý lidský příběh“. Všechny se 
vztahují ke stejné události.  
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 Pokud data z deníků sečteme a porovnáme s daty získanými z ČTK, vidíme 

v souhrnu velmi podobné výsledky. Více než tříprocentní rozdíl byl zaznamenán 

pouze u třech kategorií – „Lidmi zaviněné nehody“, „Spotřebitelská témata“, 

„Věda a medicína“.  

TABULKA Č 10; POROVNÁNÍ ČLÁNKŮ DLE TEMATICKÝCH 

KATEGORIÍ (hodnoty jsou uváděny v procentech) 

NÁZEV KATEGORIE ČTK; N=192 DENÍKY; N=165 

Politika a ekonomika 44,3 43,6 

Kriminalita a soudnictví 19,3 18,2 

Sociální témata 10,9 7,9 

Poutavý lidský příběh 5,7 7,3 

Lidmi zaviněné nehody 5,7 1,2 

Umění a kultura 4,7 2,4 

Živelné katastrofy 3,1 4,8 

Věda a medicína 3,1 6,7 

Ekologie a zdroje 1,6 3,0 

Podnikání a finanční sektor 1,0 0,0 

Spotřebitelská témata 0,5 4,8 

 

Při porovnání procentuálního zastoupení článků z jednotlivých států se 

výrazně odlišují pouze výsledky pro Německo, které u deníků zaznamenalo 

v souhrnu 4% nárůst. Lze ale tvrdit, že u deníků i u ČTK se potvrdila silná 

orientace na zprávy z USA a Velké Británie. (Cohen a kol: 2012; Povolný: 2009; 

Lapčík a kol:2015). 

 

TABULKA Č. 11, POROVNÁNÍ STÁTŮ  
(hodnoty jsou uvedeny  v procentech) 

  

NÁZEV STÁTU 
ČTK; 

N=192 

DENÍKY; 
N=165 

USA 17,7 18,2 

Velká Británie 10,9 7,9 

Polsko 6,3 5,5 

Německo 5,7 9,7 

Francie 4,7 2,4 

Rusko 4,7 4,8 

Slovensko 4,7 4,2 
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Současně byla dosvědčena i významná role regionalismu a kulturního 

či historického propojení. V těchto zemích jsou pokrývány i události, které se 

týkají jiných tematických kategorií, kupř. kriminality, sociálních témat 

nebo poutavých lidských příběhů.  

 

3.1.4. AKTÉR 

VO9: Jaká byla skladba aktérů v zahraničním zpravodajství ČTK? 

Poslední okruh otázek se zaměřil na aktéry, kteří se v zahraniční agendě 

sledovaných českých médií vyskytují. V každém příspěvku byli kódování 

maximálně dva aktéři – hlavní a vedlejší, a to podle výše popsaného klíče. Dále 

bylo kódováno, jaký je aktérům dán prostor –  jsou-li citováni přímo. Kompletní 

seznam aktérů je přiložen k této diplomové práci (viz příloha č. 3). 

U ČTK byl ve sledovaném vzorku 192 článků celkem zaznamenán hlavní 

aktér ve 191 článcích24
 a vedlejší aktér ve 179 článcích.

25
  Již bylo avizováno, že 

není rozlišeno, zda se jedná o osobu, skupinu osob nebo instituci. Potvrdila se 

silná orientace na tzv. oficiální, zejm. pak „elitní aktéry“, tedy osobnosti obecně 

známé, a to jak na pozici hlavního, tak na pozici vedlejšího aktéra. Jako aktér 

hlavní i vedlejší dominuje tatáž osoba – současný americký prezident Donald 

Trump.  

 

 

                                                             
24

 V jednom případě nebyl kódován ani jeden aktér, jednalo se o zprávu „Poslední film 
o Sherlocku Holmesovi z němé éry“, kde se mluvilo pouze o tomto filmu. Nebyl definován žádný 
aktér, který by mohl být zaznamenán dle stanoveného klíče.  
25

 U 12 článků tak byl kódován pouze jeden hlavní aktér a žádný aktér vedlejší. 
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TABULKA Č. 12; HLAVNÍ AKTÉŘI 
V ČTK 

 

N=192 

AKTÉR HLAVNÍ POČET 
VÝAKYTŮ 

POČET 
PŘÍMÝCH 

CITACÍ 
Donald Trump 9 4 

Theresa Mayová 7 2 

Mike Pence 5 2 

Andrej Kiska 2 1 

Nicólas Maduro 2 0 

Robert Fico 2 1 

Britská Dolní sněmovna 2 0 

Miloš Zeman 2 1 

Alena Zsuzsová 2 0 

Abdal Azíz Buteflika 2 0 

Mike Pompeo 2 1 

 

TABULKA Č. 13 VEDLEJŠÍ AKTÉŘI 
V ČTK  N=192 

AKTÉR VEDLEJŠÍ POČET 
VÝSKYTŮ 

POČET 
PŘÍMÝCH 

CITACÍ 
Donald Trump 7 0 

Mike Pompeo 3 0 

Theresa Mayová 3 0 

Jeremy Corbyn 3 1 

USA 3 0 

Evropská unie 2 0 

Petro Porošenko 2 0 

Britští poslanci 2 0 

Jenes Stoltenberg 2 1 

Zuzana Čaputová 2 0 

Recep Tayyip Erdogan 2 0 

Benjamin Netanjahu 2 0 

 

Na pozici hlavních aktérů, tedy těch, kteří dostanou možnost vytvářet 

interpretační rámec zprávy, následuje britská premiérka Theresa Mayová 

a americký viceprezident Mike Pence.  

Ve většině sledovaných případů položku „aktér hlavní“ obsadili vysocí 

představitelé států (prezidenti, premiéři), popř. významná instituce (britská Dolní 

sněmovna). Jedinou výjimkou je Alena Zsuzsová, která byla v jednom 

z analyzovaných dní obviněna z vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka. 

Ta ale ani v jednom z článků nebyla citována přímo, pouze o ni bylo mluveno 
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nebo byla parafrázována. Podobná praxe byla navíc zaznamená u většiny aktérů 

hlavních – ty jsou ve většině případů pouze parafrázováni nebo je o nich 

mluveno, včetně Trumpa, Mayové a Pence, tedy tří nejvíce zmiňovaných hlavních 

aktérů.  

V případě aktérů vedlejších je opět viditelné silné zastoupení oficiálních 

osob, včetně těch „elitních“. Dále jsou zastoupeny i blíže nespecifikované osoby 

(britští poslanci), instituce (Evropská unie) nebo státy (USA
26

). Po Donaldu 

Trumpovi tentokrát následuje americký ministr zahraničí Mike Pompeo a třetí 

Theresa Mayová. V tabulce vidíme ještě lídra opozičních britských labouristů 

Jeremyho Corbyna, prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka, generálního tajemníka 

NATO Jense Stoltenberga, kandidátku na slovenskou prezidentku Zuzanu 

Čaputovou, tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a izraelského 

premiéra Benjamina Netanjahua.27
 

U aktérů vedlejších, kteří často rozšiřují rámec zprávy, popř. reagují 

na hlavního aktéra, je nicméně shledán ještě menší počet přímých citací. Prostor 

k přímé citaci dostali pouze Jeremy Corbyn a Jenes Stoltenberg. O zbylých 

aktérech vedlejších bylo pouze mluveno nebo byli parafrázováni. 

Tento trend se objevuje i při pohledu na celkové výsledky citací přímých. 

Ze všech zaznamenaných28
 hlavních aktérů je jen 36,5 % citováno přímo. 

U zaznamenaných29
 vedlejších aktérů je podíl ještě menší – pouze 20,3 %. 

 

 

                                                             
26

 USA jako aktér se objevuje v mnoha provedeních, kupř. Spojené státy, Washington, apod. 
Všechna taková vyjádření, která významově jasně odkazovala k USA jako aktérovi, byla shodně 
kódována pod hodnotou proměnné „USA“.  
27Funkce a charakteristiky jsou uváděny tak, jak byly aktuální ve sledovaném období.  
28

 Tedy těch, u kterých nebyla kódována 0 = neurčeno. 
29

 Ibid. 
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GRAF Č. 10, POČET PŘÍMÝCH CITACÍ   GRAF Č. 11, POČET PŘÍMÝCH CITACÍ  
PŘÍTOMNÝCH HLAVNÍCH AKTÉRŮ V ČTK,  PŘÍTOMNÝCH VEDLEJŠÍCH AKTÉRŮ V ČTK, 
N=191      N=179 

  
 

Za zmínku jistě stojí i fakt, že i u aktérů je silné zastoupení osob 

nebo institucí ze Spojených států a Velké Británie. I u výběru aktérů se tak 

potvrzuje dominance těchto dvou států (Cohen a kol.: 2012, Lapčík a kol.: 2015) 

Důležité je také poznamenat, že nejvíce zastoupení aktéři z těchto států (Trump, 

Mayová, Pompeo, Pence, Corbyn) nemusí být přítomni pouze ve zprávách 

vztahujících se k USA a Velké Británii. Komentují a poskytují názory i na události 

a témata z jiných zemí30, čímž mohou ovlivňovat to, jaký obraz mají tyto státy ve 

světě (Paterson: 2001; Boyd-Barrett: 2002; Wu: 2000). 

 

VO10: Jaká byla skladba aktérů v zahraničním zpravodajství deníků 

ve sledovaném období? 

U deníků bylo kódováno 165 článků a v každém z nich maximálně dva 

aktéři – hlavní a vedlejší, a to podle výše popsaného klíče (kap. 3.2.1.). Ani zde 

není rozlišeno, zda se jedná o osobu, skupinu osob nebo instituci. Dále bylo 

kódováno, jaký je aktérům dán prostor, tedy jsou-li citování přímo. V denících 

                                                             
30

 Jmenujme kupř. článek nazvaný „Orbán: Záruky NATO nestačí, Maďarsko se vyzbrojí“ 
(ČTK: 14. 2. 2019), kde je aktérem vedlejším americký ministr zahraničí Pompeo. Dále i příspěvek 
nazvaný „Čína přidá od příštího měsíce všechny látky příbuzné syntetickému opioidu fentanylu 
na seznam kontrolovaných omamných látek“ (ČTK: 30. 9. 2018), ve kterém je připomenut 
Trumpův názor na probíranou problematiku.  
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byla pozice hlavního aktéra celkem obsazena ve 164
31

 příspěvcích, vedlejšího 

aktéra ve 157 textech
32

. Kompletní seznam aktérů je přiložen k této diplomové 

práci (viz příloha č. 3). 

TABULKA Č. 14;  

AKTÉŘI HLAVNÍ V DENÍCÍCH  
      N=165 

AKTÉR HLAVNÍ Blesk Haló 
noviny 

HN LN MfD Právo CELKEM 

Donald Trump  2  1 2 4 9 

Theresa Mayová   2 2  2 6 

Jim Bridenstine 1 1 1  1 1 5 

Recep Tayyip Erdogan   1  2 1 4 

Julija Tymošenková  1 1   1 3 

Paul Manafort  1   1 1 3 

Alena Zsuzsová33
 1 1    1 3 

 

TABULKA Č. 15; 

AKTÉŘI VEDLEJŠÍ V DENÍCÍCH       N=165 

AKTÉR VEDLEJŠÍ Blesk 
Haló 

noviny 
HN LN MfD Právo CELKEM 

Amy Bermanová Jacksonová 
 

1 
  

1 1 3 

Indie 
  

1 
 

1 1 3 

Německá policie 
    

2 1 3 

 

Tabulce „aktér hlavní“ opět vévodí „elitní osoby“. Na pozici nejvíce se 

objevujícího hlavního aktéra byl zaznamenán Donald Trump. Avšak zajímavé je, 

že tomu tak není u všech deníků – Blesk s Hospodářské noviny Trumpa 

ve sledovaném období neuvedly na pozici hlavního aktéra vůbec. Stejně tak 

v celkovém součtu druhá Theresa Mayová se objevila pouze v Hospodářských 

novinách, Lidových novinách a Právu. Na třetím místě  je Jim Bridestine, šéf 

                                                             
31

 Jednou byl kódován aktér hlavní hodnotou proměnné 0 = neurčeno. Jednalo se o tematicky 
totožný článek jako v ČTK, tedy o zmizelý film o Sherolocku Holmesovi. Ten vyšel 
v Hospodářských novinách pod názvem „Zmizelý film o Holmesovi v české verzi“ (Hospodářské 
noviny: 3. 4. 2019)  
32

 V sedmi článcích byl tedy kódován pouze jeden hlavní aktér.  
33

 V Lidových novinách též kódována  jako aktér hlavní, ale pod jménem Alena Zs.  
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NASA. V tomto případě zařadily deníky tematicky totožnou zprávu, kde figurovala 

na pozici aktéra hlavního právě tato osoba, což vypovídá o tom, že se deníky 

v agendě často překrývají. 

 U aktérů vedlejších nejsou viditelné příliš velké shody, po třech odkazech 

mají americká soudkyně Amy Bermanová Jacksonová, stát Indie a německá 

policie, což odkazuje k aktuálním tématům, která byla shodně probírána ve více 

médiích. Kromě německé policie, která zaznamenala dva odkazy v Právu, ale ani 

jeden z vedlejších aktérů není v některém z deníků zmíněn vícekrát.  

Konkrétně v případě soudkyně Amy Bermanová Jacksonová se jednalo 

o „kauzu Paula Manaforta“, bývalého lídra Trumpova volebního štábu. 

Bermanová Jacksonová sdělila, že Manafort lhal vyšetřovatelům. Tuto zprávu 

zařadily do své agendy tři české deníky (Haló noviny, Mladá fronta Dnes, 

Právo).34
  

  V případě aktéra „Indie“, který se shodně objevil ve třech denících, se 

taktéž jedná o referování o totožné události. NASA ohlásila, že „Indie“ sestřelila 

satelit, čímž ohrozila vesmírnou stanici. Tento aktér vedlejší je dán do souvislosti 

se zmíněným hlavním aktérem Jimem Bridestinem, protože figurují ve stejné 

zprávě. Je ale vidět, že zatímco Bridestine je hlavním aktérem pro pět deníků, 

Indie je vedlejším aktérem jenom pro tři. Z toho plyne, že deníky jednotlivé 

zprávy, minimálně na úrovni aktérů, mění.  

V souhrnu data ukazují, že se české deníky věnují stejným událostem, což 

může potvrzovat trend globalizace. Zároveň to ale ještě nepotvrzuje, že jsou 

zprávy jednolité a jsou s nimi přebírány i konkrétní hodnoty a názory. Takový typ 

analýzy není součástí této diplomové práce.  

V závěru se ještě podívejme na souhrnné výsledky toho, jaký prostor 

dostávali aktéři hlavní i aktéři vedlejší v denících.  

 

                                                             
34

 Tato kauza bude i předmětem zájmu případové studie, viz dále v této diplomové práci.  
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GRAF Č. 12,     GRAF Č. 13, 

PODÍL PŘÍMÝCH CITACÍ PŘÍTOMNÝCH  PODÍL PŘÍMÝCH CITACÍ PŘÍTOMNÝCH 

HLAVNÍCH AKTÉRŮ V DENÍCÍCH, N=164 VEDLEJŠÍCH AKTÉRŮ V DENÍCÍCH, N=157 

  
 

 

Je viditelný jasný trend, kdy deníky nedávají aktérům přílišný prostor 

k přímým citacím. Mnohem častěji o nich mluví nebo je parafrázují, a to jak 

u aktérů hlavních, tak i vedlejších. Nejméně aktérů hlavních i vedlejších citovaly 

Hospodářské noviny (5,6 % a 0 %). Nejvíce prostoru pro přímé citace aktérů 

hlavních i vedlejších měla Mladá fronta Dnes (47,4 % a 26,3 %). Tato zjištění 

týkající se všech témat i aktérů se rozcházejí s výsledky Ciborové (2015), která 

zkoumala úzce specifikovanou mediální zdravotnickou agentu. V článcích 

věnujících se zdravotnictví byli podle jejích zjištění hlavní i vedlejší aktéři citováni 

ve většině případů přímo.  

 

GRAF Č. 14, PŘÍMÉ CITACE PŘÍTOMNÝCH AKTÉRŮ HLAVNÍCH DLE DENÍKŮ 
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GRAF Č. 15, PŘÍMÉ CITACE PŘÍTOMNÝCH VEDLEJŠÍCH AKTÉRŮ DLE DENÍKŮ 

 

 

VO11: Jaká je shoda mezi skladbou aktérů vyskytujících se v zahraničních 

příspěvcích ČTK  a deníků ve sledovaném období? 

 Skladba aktérů se shoduje především co se týče aktérů hlavních. U ČTK 

i u deníků jsou na této pozici nejčastěji Donald Trump a Theresa Mayová. 

U agentury i zkoumaných periodik se tak potvrdila silná orientace na oficiální 

a elitní osoby, v tomto případě prezidenta Spojených států a britskou premiérku.  

 

TABULKA Č. 16; POROVNÁNÍ DVOU NEJVÍCE 

ZMIŇOVANÍ AKTÉRŮ HLAVNÍCH  

(hodnoty jsou uvedeny v procentech) 

  

AKTÉR HLAVNÍ ČTK; N=192 DENÍKY; N=165 

Donald Trump 4,7 5,5 

Theresa Mayová 3,6 3,6 

 

Nutno připomenout, že právě témata z USA a Velké Británie dostávají 

v mediálních agendách hodně prostoru. Nejen u nich, ale i u témat z jiných zemí 

pak dostávají prostor právě tyto vlivné osobnosti.  

U dalších položek se již pořadí oslišuje, což může být způsobeno poměrně 

nízkým sledovaným vzorkem, v rámci kterého byli aktéři zaznamenáváni. 

Ve sledovaném období bylo rozpoznáno celkem 459 aktérů, přičemž většina 
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z nich se objevila pouze v jednom nebo dvou případech. Povětšinou se jednalo 

o neelitní, neoficiální a často blíže nespecifikované osoby nebo skupiny osob.35
  

 Podobně byly u ČTK i deníků vyhodnoceny celkové výsledky promluv. Ani 

agentura, ani zkoumaná periodika nedávaly aktérům ve sledovaném období 

prostor k přímým citacím. V podílu počtu citací ku počtu publikovaných článků 

vede Mladá fronta Dnes, a to i nad ČTK.  

 

GRAF Č. 17, PŘÍMÉ CITACE PŘÍTOMNÝCH HLAVNÍCH AKTÉRŮ 

 

 

GRAF Č. 18, PŘÍMÉ CITACE PŘÍTOMNÝCH VEDLEJŠÍCH AKTÉRŮ 

 

 

                                                             
35

 Kupř. migranti, blíže nespecifikovaní lékaři, obecné označení pohřešované osoby, apod. 
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3.1.5. SHRNUTÍ 
  Obsahová analýza zkoumala zahraniční zpravodajské příspěvky celkem 

sedmi médií – agentury ČTK a šesti vybraných deníků v celkem šesti dnech. 

Jednalo se o tři náhodně vybrané dny, ve kterých byla analyzována agenda ČTK. 

Následující tři dny pak byla zkoumána agenda deníků. Sledovány byly mediální 

zdroje, tematická struktura a skladba aktérů, výsledky byly následně porovnány. 

Cílem bylo určit, jaký vliv mají globální zpravodajské agentury na zahraniční 

zpravodajství vybraných deníků, a to zejména prostřednictvím agentury ČTK.  

Na tomto místě je nutné připomenout, že vliv agentur i elitních médií byl 

sledován pouze prostřednictvím explicitních odkazů. Naopak součástí práce 

nebyla analýza tematické agendy žádné z globálních agentur ani jiného elitního 

média, proto zde nemůže být hodnocena potenciální shoda v tematických 

agendách. 

 Proměnná zdroj byla sledována v součtu sadou 119 hodnot. Z provedené 

analýzy vyplývá, že ve sledovaném období měly globální agentury na agendu ČTK 

malý vliv, a to i přesto, že Reuters, AP a AFP byly jako zdroj využívány častěji 

než jiná média – dohromady v bezmála jedné třetině případů. Nebyl zaznamenán 

ani výrazný vliv jakéhokoli jiného média, tedy ani žádného „elitního“. Naopak lze 

konstatovat, že ČTK využívá k tvorbě zahraničního zpravodajství rozmanité 

mediální zdroje – informace získává u národních agentur a dalších lokálních 

médií, a to vždy s ohledem na dané téma.  

Je patrné, že deníky mnohem méně než ČTK užívaly přímo zahraniční 

zdroje pro tvorbu svých příspěvků. Explicitní odkazy na globální agentury byly 

v zahraničním zpravodajství sledovaných českých deníků přítomny spíše 

ojediněle. U třech periodik – Haló novin, Lidových novin a Práva bylo 

zaznamenáno více odkazů (v součtu 7) pouze pro agenturu AP. Pouze Haló 

noviny prostřednictvím textu uvedly jako zdroj agenturu ČTK (5krát).  

Zkoumaná periodika nicméně hojně uváděla mediální zdroje 

prostřednictvím signatury. Zde se potvrdil silný vliv agentury ČTK, na kterou 

ve velkém odkazovaly čtyři deníky – Haló noviny, Lidové noviny, Mladá fronta 

Dnes a Právo (každý ve více než polovině případů). U posledního jmenovaného 

byl současně objeven silný vliv německé agentury DPA. Celkově byla u všech 
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těchto deníků zaznamenána poměrně značná rozmanitost mediálních zdrojů. 

Sledovaná periodika často využila i lokální zdroje, a to vždy s ohledem na dané 

téma. Pouze u Blesku a Hospodářských novin nebyla tímto způsobem prokázána 

přílišná závislost na ČTK ani jiných mediálních zdrojích. Tyto deníky 

pravděpodobně využívaly k tvorbě zahraničního zpravodajství jiné zdroje (kupř. 

sociální sítě) nebo na mediální zdroje neodkazovaly přímo.  

 Proměnná téma byla kódována sadou dvanácti tematických kategorií. 

Kódované zprávy byly situovány  do 59 států36. U ČTK i většiny deníků (kromě 

Blesku) byla zaznamenána silná orientace na zprávy z politiky a ekonomiky. 

Současně se potvrdilo, že ČTK i deníky daly nejvíce prostoru velmocím (USA, 

Velká Británie) a státům, které jsou regionálně blízké, nebo mají společnou 

kulturu a historii (Slovensko, Německo, Polsko, Rusko). Výjimku ve sledovaném 

vzorku tvoří pouze Indonésie, kterou v tu dobu postihlo zemětřesení a tsunami. 

I na jejím případě se ale stvrdily závěry mnohých výzkumů (Wu: 2002, Cohen 

a kol. 2012), že o zemích, které nepatří do „prvního světa“ (Giddens: 1999) 

ani nejsou nijak blízké, je referováno pouze v případě krizí nebo katastrof. To 

ale může mít neblahé důsledky pro tyto země, protože jejich obraz je celosvětově 

stereotypizován a utvářen pouze těmito typy zpráv.  

Proměnná aktér byla kódována souborem 460 hodnot. Mnoho aktérů 

přitom vystoupilo pouze v jedné zprávě. V takovém případě šlo povětšinou 

o neoficiální aktéry. U ČTK byla vypozorována silná orientace na oficiální aktéry, 

jako jsou vysocí státní představitelé nebo státní instituce, a současně vysoká 

orientace na tzv. „elitní aktéry“. U ČTK byl ve sledovaném období nejčastěji 

zmiňovaným hlavním i vedlejším aktérem americký prezident Donald Trump. 

Mezi hlavními aktéry následuje Theresa Mayová, mezi vedlejšími Mike Pompeo.  

U deníků bylo též zaznamenáno vysoké zaměření na oficiální aktéry,  

méně už ale dostávají prostor „elitní osoby“. Ve čtyřech denících – Haló 

novinách, Lidových novinách, Mladé frontě Dnes a Právu byl nejčastěji 

zmiňovaným hlavním aktérem Donald Trump. Tento trend se vyhnul Blesku 

a Hospodářským novinám, které Trumpa ve sledovaném období nezmínily 

                                                             
36

 Resp. 58, protože Makedonie během analýzy změnila název na Severní Makedonie. Jedná se 
o tentýž stát.  
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jako hlavního aktéra nikdy. U Blesku nebyla žádná hodnota kódována vícekrát 

než jednou, proto výsledky nemají vypovídající hodnotu. U Hospodářských novin 

byla nejčastěji zmíněna na pozici hlavního aktéra Theresa Mayová, ale i tak to 

bylo pouze ve dvou případech. Mezi vedlejšími aktéry nebyl nikdo kódován 

ve výrazně větším množství. Současně bylo prostřednictvím aktérů 

zaznamenáno, že deníky zprávy modifikovaly – kupř. u zprávy, která referovala 

o totožné události, byl šéf NASA Jim Bridestine kódován jako hlavní aktér v pěti 

denících, ale Indie jako vedlejší aktér pouze třikrát.  

Je ale samozřejmě nutné neopomenout, že oproti deníkům má každý den 

ČTK mnohanásobně navýšenou produkci zpráv, ve kterých se logicky objeví více 

témat i aktérů, včetně těch elitních. Lze konstatovat, že deníky i ČTK se 

v tématech i aktérech, kterým dávají prostor, často shodovaly. Oproti ČTK deníky 

více selektovaly konkrétní zprávy a s nimi i aktéry.  

Současně byl u všech médií vypozorován nízký počet citací přímých, a to 

u hlavních i vedlejších aktérů. V poměru ku počtu zaznamenaných37
 aktérů bylo 

nejvíce přímých citací napočítáno u Mladé fronty Dnes. Jinými slovy právě toto 

periodikum nechalo aktérům nejvíce prostoru pro vyjádření prostřednictvím 

přímých citací.  

 

3.2. PŘÍPADOVÁ STUDIE  

VO12: Do jaké míry se shodují vybrané příspěvky agentury ČTK a deníků?  

SADA 1: Téma „Manafortova kauza“ 

První porovnávaná sada obsahuje jeden původní text z ČTK a tři jeho 

možné verze – z deníků Haló noviny, Mladá fronta Dnes a Právo. Všechny 

příspěvky tematicky odkazují ke kauze bývalého šéfa volebního štábu Donalda 

Trumpa Paula Manaforta a jeho možnému propojení s Ruskem během 

prezidentských voleb v USA. Původní text byl v ČTK publikován 14. 2. 2019, o den 

později, 15. 2. 2019, vyšly zprávy v denících. V následujících odstavcích jsou 

uvedeny části, u kterých byly zaznamenány rozdíly.  

                                                             
37

 Tj. těch, u kterých nebyla kódována 0 (nepřítomen). 
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HALÓ NOVINY  

 U Haló novin objevil téměř stoprocentní shodu program Copyleaks, který 

současně zaznamenal všechny rozdílné pasáže textu (viz příloha č. 9). Ty jsou 

pouze tři – titulek a další dvě části.  

Titulky: Zatímco v ČTK byl použit nezabarvený titulek „Manafort podle soudkyně 

lhal vyšetřovatelům v ruské kauze“, v Haló novinách využili titulek „Nižší trest 

pro »viníka« zmařen“. Zde jsou viditelné expresivní vyjadřovací prostředky 

a současně poskytnut návod pro čtenáře, co si o celé záležitosti myslet. To 

naznačuje slovo „viník“, které je dáno do uvozovek. V tomto případě s největší 

pravděpodobností uvozovky plní jednu ze svých možných funkcí, a to funkci 

zdůraznění ironie (Ústav pro jazyk český: 2019). 

Kompozice a lexikální prostředky: Rozdíl byl zaznamenán v následujících 

vyjádřeních (pro pochopení jsou uvedeny celé věty): 

ČTK: „Prokurátoři Manaforta rovněž obvinili, že lhal FBI, 

vyšetřovatelům a federální porotě o svých rozpravách 

s Kilimnikem o případném mírovém plánu týkajícím se řešení 

rusko-ukrajinského konfliktu na Moskvou anektovaném Krymu.“ 

      (ČTK, 14. 2. 2019) 

Haló noviny: „Prokurátoři Manaforta rovněž obvinili, že lhal FBI, 

vyšetřovatelům a federální porotě o svých rozpravách 

s Kilimnikem o případném mírovém plánu týkajícím se řešení 

rusko-ukrajinského konfliktu kvůli Krymu, který se na základě 

platného referenda připojil k Rusku.“ 

      (HALÓ NOVINY, 15. 2. 1019) 

Zde redaktoři Haló novin přepsaly pasáž odkazující ke konfliktu, který vnímají 

odlišně. Místo o „anexi Krymu“ tak hovoří o „jeho připojení na základě platného 

referenda“.  
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ČTK: „Žádný z Manafortových případů s prezidentskou kampaní 

nesouvisel, Mueller ale zločiny odhalil v rámci vyšetřování ruské 

kauzy.“ 

      (ČTK, 14. 2. 2019) 

Haló noviny: „Žádný z Manafortových případů s prezidentskou 

kampaní nesouvisel, Mueller ale prý »zločiny« odhalil v rámci 

vyšetřování »ruské kauzy«.38
 

      (HALÓ NOVINY, 15. 2. 2019) 

V tomto případě jsou dány některé pasáže do uvozovek, což má opět značit 

rozdílný názor na předkládaná fakta. Zde opět uvozovky plní funkci ironie (Ústav 

pro jazyk český: 2019). 

Tento text lze zařadit na škále pod č. 7 (91-100% shoda). 

 

MLADÁ FROTNA DNES  

Zde byla programem odhalena skoro stoprocentní shoda (viz příloha 

č. 10). 

Titulky: Částečná obměna byla shledána v titulku. ČTK publikovala zprávu 

s titulkem „Manafort podle soudkyně lhal vyšetřovatelům v ruské kauze“, 

zatímco Mladá fronta Dnes „Paul Manafort podle soudkyně lhal vyšetřovatelům“. 

Jelikož titulky plní nejen funkci poutací, ale též informativní, kdy zhušťují 

nejdůležitější sdělení, lze vypozorovat, že zde bylo plně vynecháno spojení „ruská 

kauza“. Titulek nicméně není nijak zabarvený.  

Kompozice a lexikální prostředky: Zpráva v Mladé frontě byla oproti původní 

zprávě z ČTK výrazně zkrácena. Plně vynechány byly části vysvětlující případ 

v širším kontextu a tzv. background. 

                                                             
38

 Znaménka » «nahrazují uvozovky.  
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Tento text lze zařadit na škále pod č. 7 (91-100% shoda). 

 

PRÁVO  

 U příspěvku Práva program neshledal příliš velké shody (viz příloha č. 11). 

Zdroje: Oproti ČTK, která uvádí jako zdroj informací agenturu AP, Právo v textu 

zcela vynechalo odkaz na mediální zdroj. V signatuře uvedlo CNN a ČTK.  

Titulky: ČTK publikovala zprávu s titulkem „Manafort podle soudkyně lhal 

vyšetřovatelům v ruské kauze“, Právo nazvalo příspěvek  „Manafort o ruské 

kauze záměrně lhal, míní soudkyně“. Zde byl tedy přidán důraz na sloveso lhal, 

a to pomocí příslovce „záměrně“. Je také změněn pořádek slov, kdy se 

na počátku výpovědi, kde je tradičně důraz, nachází spojení „ruská kauza“.  

Kompozice a lexikální prostředky: Na kompoziční úrovni byly shledány rozdíly 

v poslední části, kde Právo uvádí tzv. background k celému odhalení Roberta 

Muellera, nejen ke kauze Manaforta. Právo také v celém článku věty zkracuje 

a lexikálně upravuje, ačkoli ty jsou dále informačně totožné jako věty, které 

přinesla ČTK. 

Bývalý šéf volebního štábu Donalda Trumpa Paul Manafort 

úmyslně lhal vyšetřovatelům a federální porotě v případu 

údajného vměšování Ruska do voleb v USA. Oznámila to federální 

soudkyně Amy Bermanová Jacksonová.  

         (ČTK, 14. 2. 2019) 

 

Paul Manafort, někdejší šéf volebního štábu Donalda Trumpa, má 

další velký problém. Podle federální soudkyně záměrně lhal 

vyšetřovatelům a porotě v případě údajného vměšování Ruska 

do amerických prezidentských voleb.  

        (Právo, 15. 2. 2019) 

 Tento text lze zařadit na škále pod č. 4 (46-60% shoda). 
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SADA 2: Téma „Jednání o Sýrii“ 

Druhá analyzovaná sada obsahuje jeden původní text z ČTK a dvě jeho 

možné verze, a to z deníků Haló noviny a Lidové noviny. Všechny příspěvky se 

věnují jednání v Soči, kde se sešli představitelé Ruska, Turecka a Íránu. Původní 

text byl v ČTK publikován 14. 2. 2019, následující den, 15. 2. 2019, vyšly texty 

v Lidových novinách a Haló novinách. V následujících odstavcích uvádím části, 

u kterých byly zaznamenány rozdíly.  

 

HALÓ NOVINY  

U textu publikovaném v Haló novinách shledal téměř absolutní shodu program 

Copyleaks (viz příloha č. 12). 

Titulky: V Haló novinách vyšel titulek „Moskva, Teherán a Ankara o Sýrii“. Oproti 

tomu ČTK publikovala příspěvek s titulkem „Prezidenti Ruska, Íránu a Turecka 

jednali v Soči o Sýrii“. V tomto případě v Haló novinách byla použita kratší slova, 

pravděpodobně z důvodu omezeného prostoru, které noviny pro články mají. 

Oba titulky jsou ryze informativního charakteru.  

Kompozice a lexikální prostředky: Text v Haló novinách byl oproti původnímu 

textu zkrácen, vynechán byl tzv. „background“ o celé syrské válce a také 

informace, že se ve stejný den konala konference ve Varšavě, kde o celkově 

situaci na Blízkém Východě diskutovali představitelé Spojených států se svými 

spojenci. 

Tento text zařadíme na škále pod č. 7. (91-100% shoda). 
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LIDOVÉ NOVINY 

U textu publikovaném v Lidových novinách neshledal program téměř žádnou 

shodu
39

 s původní verzí z ČTK (viz příloha č. 13). 

Titulky: ČTK publikovala příspěvek s názvem „Prezidenti Ruska, Íránu a Turecka 

jednali v Soči o Sýrii“, Lidové noviny připojily titulek: „Dva se perou, Írán se 

směje“. Oproti ryze informačnímu a zpravodajskému titulku ČTK zvolili redaktoři 

v Lidových novinách titulek nadnesený a metaforický, který má pravděpodobně 

svou jednoduchostí nalákat ke čtení jinak složitého tématu. Jedná se o upravené 

přísloví (dva se perou, třetí se směje40
). 

Kompozice a lexikální prostředky: oba texty jsou v začátku, středu i na konci 

vystavěny rozdílně, neshodují se ani ve výrazech nebo větných spojeních. Text 

z ČTK lze považovat za více informativní a tzv. backgroundový, zpráva v deníku 

má spíše analytický potenciál, využívá i obrazných vyjádření. To se projevuje 

kupř. těmito pasážemi: 

„Ve hře byla možnost tajné domluvy, že Turecko vyřeší problém 

v provincii Idlib, kde se v poslední době dostali k moci radikálové 

ze skupiny Džabhat Fatah aš-Šám, někdejších brigád an-Nusra, 

které dříve spolupracovaly s al-Káidou.„ 

 „(…) Írán si nadále nerušeně buduje předmostí k provokování 

svého úhlavního nepřítele – Izraele.“ 

       (Lidové noviny: 15. 2. 2019) 

Tento text lze zařadit na škále pod č. 1 (0-15% shoda).  

 

                                                             
39

 Kromě jmen aktérů, což v tomto případě není počítáno jako shoda s původním textem. Deník 
logicky dal prostor stejným aktérům, kteří jsou pro téma zásadní.  
40

 Tedy že ze sporu dvou stran profituje třetí strana.  
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3.2.1. SHRNUTÍ  
 Případová studie v podobě textové analýzy byla vytvořena za účelem 

doplnění kvantitativní obsahové analýzy. Cílem bylo zjistit, do jaké míry deníky 

přebraly z ČTK ty zprávy, u nichž  byla uvedena jako zdroj některá z globálních 

agentur. U třech z pěti zkoumaných příspěvků z deníků (dvakrát u Haló novin 

a jednou u Mladé fronty Dnes) bylo shledáno, že texty jsou zcela shodné (91-

100 %) se vzorem z ČTK. U jedeno článku (z deníku Právo) byla shledána částečná 

shoda (46-60%) se vzorem z ČTK. Pouze jeden analyzovaný text (z Lidových 

novin) byl zcela odlišný (0-15 %). Při podrobnějším prozkoumaní výsledků lze říci, 

že ve většině analyzovaných případů (tři z pěti) deníky pracovaly metodou 

„zkopírovat a vložit“.  

Haló noviny přebraly dvakrát celý text, přičemž v jednom z nich (téma 

„Manafortova kauza“) byla přepsána věta týkající se konkrétní události – 

připojení Krymu k Rusku. To v původním textu označila ČTK za „anexi“, zatímco 

Haló noviny za „výsledek platného referenda“. Dále také deník ve stejném článku 

třikrát pracoval s uvozovkami, a to když naznačoval ironické vyznění daných slov. 

V druhém analyzovaném příspěvku (téma „Jednání o Sýrii“) Haló noviny odebraly 

z původního článku dva tzv. backgroundy, které poskytla ČTK – o syrské válce 

a o jednání Američanů se spojenci.  

Rovněž v Mladé frontě Dnes využili v případě analyzovaného článku 

metodu „zkopírovat a vložit“. Původní text pouze zkrátili, a to o opět 

o tzv. background. Vzniklý článek je kopií a spojením jednoho a půl odstavce, 

který publikovala ČTK. Redaktoři Mladé fronty Dnes přepsali pouze sloveso 

„oznámila“ na sloveso „tvrdí“.  

V Právu nebyl analyzovaný text (téma „Manafortova kauza“) z ČTK přímo 

okopírován a následně vložen, byl výrazně zkrácen a celkově upraven, nicméně 

i tak je rozpoznatelná zásadní inspirace u ČTK. Ta se projevuje podobnou 

kompoziční skladbou i shodnými pasážemi. Zároveň ale Právo odebralo 

tzv. „background“, který poskytla ČTK, a naopak přidalo svůj vlastní. Místo 

přiblížení Manafortovy kauzy bylo zde rozebráno odhalení Roberta Muellera. 

Tyto deníky také ve všech analyzovaných případech upravily titulky 

článků, a to i když pod ně uveřejnily stejný text. Ve třech ze čtyř případů 
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(po jednom v Haló novinách, Mladé frontě Dnes i Právu) se jednalo o zkrácení 

původního titulku, popř. pozměnění pořadí slov ve větě, čímž se dává najevo 

důraz na určitá slova. V jednom případě (Haló noviny, téma „Manafortova 

kauza“) byl nalezen expresivní titulek, ve kterém byly uvozovky naznačující ironii.  

 Jak už bylo řečeno, pouze u jednoho textu byla shledána téměř nulová 

podobnost. Lidové noviny sice referovaly o totožné události, v článcích se 

vyskytovali stejní aktéři, ale deník přinesl na dané téma odlišný pohled než ČTK. 

Článek v Lidových novinách byl více analytický, přibližoval čtenářům různé 

možnosti vývoje popisované kauzy. Současně byla patrná rozdílná kompozice 

textu i rozdílné titulky – Lidové noviny užily titulek s metaforickým vyjádřením, 

resp. upraveným příslovím („Dva se perou, Írán se směje“).  

 

3.3. ZÁVĚREČNÁ DISKUZE A MOŽNÝ PŘÍNOS 

 Hlavním limitem obsahové analýzy se zdá být rozhodnutí kódovat 

maximálně dva zdroje u každého příspěvku. V průběhu kódování se ukázalo, že 

zejména ČTK v jednom příspěvku často odkazuje i na tři a více zdrojů. Pro 

skutečně hluboké poznání intermediální agendy by tak bylo zapotřebí kódovat 

skutečně všechny zdroje, ne pouze dva hlavní, jako tomu je v této diplomové 

práci.  

Současně se ukázalo být nepostačující rozdělení do pouhých dvanácti 

obecných kategorií. Analýzou se sice potvrdila převahu politických 

a ekonomických témat, avšak k hloubkovějšímu poznání by bylo třeba zvolit 

kategorií více, resp. vytvořit vlastní, velmi podrobné kategorie dle jednotlivých 

článků.  

Výše řečené by zároveň bylo dobré zohlednit, pokud by v budoucnu 

vznikal podobný typ práce – tedy během analýzy rozčlenit témata skutečně 

podrobně, aby bylo možné vysledovat jejich potenciální opakovaný výskyt napříč 

jednotlivými médii.  
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Na samostatnou studii by jistě bylo i porovnávání příspěvků z ČTK 

a příspěvků z globálních agentur – Reuters, AP, AFP, a to co se týče aktérů 

i témat.  

 V neposlední řadě by bylo cenné i rozšíření textové analýzy, která v této 

diplomové práci slouží pouze k ilustraci a doplnění kvantitativní obsahové 

analýzy. I na malém vzorku ale ukázala, jak deníky pracují s agenturním servisem 

ČTK, tedy že často doslovně přebírají zprávy.  

  

4. ZÁVĚR  
Cílem této diplomové práce bylo zmapovat, jak globální zpravodajské 

agentury ovlivňují podobu zahraničního zpravodajství vybraného periodického 

tisku v České republice. Podkladem ji byly především dvě teorie – intermediální 

nastolování agendy a globalizace zpravodajství. Potenciální vliv byl zkoumán 

zejména prostřednictvím národní agentury ČTK, která je významným zdrojem 

informací pro česká média. V rámci kvantitativní obsahové analýzy bylo 

mapováno, jaké jsou užívány mediální zdroje, jaká je tematacká struktura článků 

a jací se v nich vyskytují aktéři. Jako doplněk byla zhotovena také analýza textu. 

Je třeba připomenout, že vliv agentur (popř. jiných médií) byl sledován pouze 

prostřednictvím explicitních odkazů. Součástí práce nebyla analýza tematické 

agendy žádné z globálních agentur ani jiného elitního média, proto zde nemohla 

být hodnocena shoda v jejich agendách a agednách českých médií. 

Výsledky zhotoveného výzkumu nepotvrdily, že ČTK hojně čerpá 

informace z globálních zpravodajských agentur – Reuters, AP, AFP. Tato „Velká 

trojka“ měla ve sledovaném období na agendu ČTK malý vliv, a to i přes to, že 

byla jako zdroj využita častěji než jiná média (dohromady v bezmála jedné třetině 

případů). Současně nebyl zaznamenán ani výrazný vliv jakéhokoli jiného média, 

tedy ani žádného „elitního“. Naopak lze říci, že ČTK využila k tvorbě zahraničního 

zpravodajství rozmanité mediální zdroje – informace čerpala u národních agentur 

i dalších lokálních médií. Většina médií byla přitom jako zdroj uvedena pouze 

v jednom nebo ve dvou případech.  
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Deníky v analyzovaném období mnohem méně než ČTK užívaly přímo 

zahraniční zdroje pro tvorbu svých příspěvků. Explicitní odkazy na globální 

agentury byly v zahraničním zpravodajství vybraných periodik přítomny 

ojediněle. U Haló novin, Lidových novin a Práva bylo zaznamenáno nejvíce 

odkazů (v součtu sedm) pro agenturu AP. Pouze Haló noviny prostřednictvím 

textu uvedly jako zdroj agenturu ČTK (pětkrát). Celkově byla u všech zkoumaných 

deníků zaznamenána rozmanitost mediálních zdrojů. Sledovaná periodika využila 

i lokální zdroje, časato pouze jedenkrát. 

Prostřednictvím signatury byly mediální zdroje uvedeny v bezmála 

polovině případů. Zde se potvrdilo dominantní postavení agentury ČTK, na kterou 

ve velkém odkazovaly Haló noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes a Právo – 

každý ve více než polovině případů. U posledního jmenovaného byl objeven také 

silný vliv německé agentury DPA. Pouze Blesk a Hospodářské noviny neuvedly 

tímto způsobem jiné mediální zdroje.  

Mezi tématy se u ČTK i většiny deníků (kromě Blesku) potvrdila silná 

převaha zpráv, které referují o politice a ekonomice, zejména pak o politice 

a ekonomice světových mocností (USA, Velká Británie, Francie), blízkých, resp. 

sousedních států (Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko) nebo států, se kterými 

byla Česká republika v historii spojena (Rusko). Pokud bylo zařazeno vícero zpráv 

ze vzdálených a rozvojových států (Indonésie), jednalo se o informování 

o živelných katastrofách.  

V případě aktérů se u ČTK a čtyř deníků (Haló novin, Lidových novin, 

Mladé frontě Dnes, Práva) potvrdila silná orientace na tzv. „oficiální“ aktéry, 

zejména pak „elitní“ osoby, mezi nimiž dominuje současný americký prezident 

Donald Trump. Ten jako hlavní aktér často rámcuje mnoho témat. Často 

zmiňovaná byla i britská premiérka Theresa Mayová. U všech sledovaných médií 

byl vypozorován nízký počet citací přímých, a to u hlavních i vedlejších aktérů.  

V poslední části byl nastíněn trend mnohdy doslovného přebírání zpráv 

z ČTK. Haló noviny a Mladá fronta Dnes v analyzovaných příspěvcích pracovaly 

metodou „zkopírovat a vložit“, přičemž měnily titulky a zkracovaly původní 

zprávy o tzv. background. Haló noviny dále v jednom článku přepsaly větu, která 

odkazovala ke konkrétní události (připojení Krymu k Rusku, v původním textu 
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ČTK označeno za „anexi“, zatímco v Haló novinách za „výsledek platného 

referenda“). Tento deník také užíval uvozovky, které naznačovaly ironii. V deníku 

Právo nebyl text přímo okopírován, ale byla zaznamenána zásadní inspirace 

u ČTK – Právo změnilo titulek a doplnilo vlastní bacground. Pouze u jednoho 

textu, z Lidových novin, byla shledána téměř nulová podobnost. Ačkoli se jednalo 

o totožnou událost a v článcích deníku i ČTK se vyskytovali stejní aktéři, redaktor 

Lidových novin přinesl na dané téma odlišný pohled. Jiné jsou i titulky – oproti 

ryze informativnímu v ČTK využili v Lidových novinách metaforický, a to v podobě 

upraveného přísloví (Dva se perou, Írán se směje).  

Diplomová práce tak rozšířila poměrně malý počet výzkumů, které se 

věnují intermediálnímu nastolování agendy s důrazem na globalizaci 

zpravodajství v České republice.  

 

SUMMARY 

My master thesis explores the possible influence of global news agencies 

on international news covered in foreign sections of selected Czech daily 

newspapers. The posed question is do global news agencies influence the 

outcome and how does it work. Research of this question is focused on the 

Czech News Agency (ČTK) as an important source of news for Czech media. This 

thesis is based on two theoretical approaches, the first one is “intermedia 

agenda-setting” and the second one is "the globalisation of news.” The 

quantitative content analysis examined several variables like what sources were 

used, which topics were covered and who are the actors appearing in the news. 

Text analysis of the news outcomes was also addend. 

 The important thing to note is that the influence of global news agencies 

(or other news outlets) was tracked only if those were specifically mentioned in 

the articles. This thesis does not test the overall similarity between the agendas 

of global news agencies and Czech newspapers. 

Top three news agencies (Reuters, AFP, AP) are not the dominant source 

of news for the Czech News Agency (ČTK), that’s the main finding of our 

research. Those three news agencies often referred to as “the big three” had 
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only a minor influence on news outcomes of ČTK during the period examined. 

Compared to other sources those three news agencies are used more often than 

any other news outlets, almost in one-third of cases. 

We do not see any other news outlet having a significant impact on ČTK’s 

agenda. On the contrary, ČTK used a variety of sources when covering foreign 

events, using mainly news agencies on the national level or other local media. 

Majority of those news outlets were used only once or twice. 

Compared to ČTK daily newspapers used such sources less frequently. 

Global news agencies were mentioned only sporadically. Haló noviny, Lidové 

noviny, and Právo mentioned Associated Press in their articles seven times in 

total. Only Haló noviny mentioned Czech News Agency (ČTK) as the source of 

news, overall five times. Daily newspapers similarly to ČTK used local news 

outlets, even then each such a source was often used only once. 

Almost half of the articles in our research sample published by the daily 

newspapers were signed by the direct link to news outlet used as a source. Here 

ČTK’s dominant role became obvious. Haló noviny, Lidové noviny, Mladá fronta 

Dnes and Právo, each one of them used ČTK as a signature in more than half of 

examined articles. Právo also used German news agency DPA. Only Blesk and 

Hospodářské noviny didn’t at all declare media source this way. 

As expected both ČTK and most newspapers (excluding Blesk) focused on 

stories concerning politics and economy, especially with connection to world 

powers (USA, United Kingdom, France), neighbouring countries (Poland, 

Germany, Slovakia, Austria) or countries with historically significant ties to Czech 

Republic (Russia). More distant countries or developing countries were 

mentioned only in connection with natural disasters. 

ČTK and four of the newspapers (Haló noviny, Lidové noviny, Mladá 

fronta Dnes and Právo) focused heavily on the so-called “official” actors with 

Donald Trump taking the leading role among them. Published stories are often 

framed using him as the main actor. The same is true about former British Prime 

Minister Theresa May who was also mentioned multiple times. All examined 

news outlets used a low number of direct quotations, both of primary and 

secondary actors. 
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The last section of this thesis dealt with news outlets copying articles 

from ČTK’s service. Both Haló noviny and Mladá fronta Dnes used copy-paste 

method in the articles examined with changes to headline and omitting 

background. In one case Haló noviny rephrased one sentence describing the 

annexation of Crimea peninsula by Russia, which Haló noviny described as a 

“result of the valid referendum”. This daily newspaper often used quotation 

marks which implied ironical meaning. Article in Právo was not copied from ČTK 

but strongly resembled the original, headline was changed and a new 

background was added. Only one article showed no similarity with the original, it 

was published in Lidové noviny. Although describing the same event and using 

the same actors, the author in the before-mentioned newspaper used a different 

perspective. The headlines are different too, ČTK used strictly informative one 

while the newspaper went with metaphorical reference. 

So this master thesis is an addition to a limited amount of works which 

look into intermedia agenda-setting with emphasis on globalization of news in 

the Czech Republic. 
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24 papež František 

25 

Julian Assange, Zakladatel serveru 

WikiLeaks 

26 ekvádorský prezident Lenín Moreno 

27 Filipe Luis Peruca, soudce, Brazílie 

28 jednovaječní bratři, možní otcové chlapce 

29 

Frauke Petryová, bývalá předsedkyně 
protiimigrační Alternativy pro Německo 



 

 

(AfD)  

30 soud v Drážďanech 

31 migranti 

32 

španělská nezisková organizace Proactiva 
Open Arms 

33 Sean O'Callaghan, britská policie 

34 odpůrci brexitu 

35 Miloš Zeman 

36 

Ivana Červenková, česká velvyslankyně v 
Rakousku 

37 Alexis Tsipras, řecký premiér 
38 Zoran Zaev, premiér Severní Makedonie 

39 Andrej Kiska, slovenský prezident 
40 Iveta Radičová 

41 Emanuel Macron, francouzský prezident  
42 Leo Varadkar, irský premiér 
43 Ukrajinská pohraniční stráž 

44 místní obyvatelé 

45 

Mohammad Džavád Zaríf, šéf iránscé 
diplomacie 

46 USA 

47 žena, pacientka 

48 

Frode Berg, norský občan obviněný ze 
špionáže proti Rusku 

49 Milany Digajevové, ruská prokurátorka 

50 Ruští cenzoři 
51 ruská média 

52 Luke Marks, britský vyšetřovatel  

53 

Mezinárodní federace hudebního 
průmyslu (IFPI) 

54 Rusové 

55 Alexandr Lukašenko, běloruský prezident 
56 Světový fond na ochranu přírody  
57 Rick Reilly, americký spisovatel 
58 Oliver Letwin, britkský poslanec 

59 britší poslanci 
60 Robert Fico, předseda SMER 

61 Zuzana Čaputová 

62 Ibrahim Kalin, mluvčí prezidenta Erdogana 

63 Recep Tayyip Erdogan, turecký prezident 
64 nejmenovaný zdravotník  
65 zranění lidé 

66 rakouský úřad pro alpskou bezpečnost 
67 policejní mluvčí Mateusz Królak 

68 prokurátor Marek Śledzion 

69 guvernér egyptské provincie Rudé moře 

70 

asociace pro ochranu životního prostředí v 
Hurgadě 

71 německý nejvyšší soud 

72 žalující syn 

73 

Michel Barnier, vyjednavač Bruselu pro 
brexit 

74 Dee Margo, starosta El Paso 

75 Rada Evropy 

76 Ústav kriminologie a trestního práva 

77 Julija Tymošenková 

78 Petro Porošenko, ukrajinský prezident 
79 Moses Carter, mluvčí liberijské policie  
80 demontranti, provozovatelé taxislužeb 

81 

Jim Bridenstine, šéf amerického 
Národního úřadu pro letectví a vesmír 
(NASA) 

82 posádka Mezinárodní vesmírné stanice 

83 streetartový umělec JR 

84 šéf muzea Louver Jean-Luc Martinez 

85  Horst Seehofer, německý ministr vnitra 

86 německá policie 

87 Juan Guaidó, venezuelský opoziční lídr 
88 Marco Rubio, americký senátor 
89 pakistánská armáda 

90 indická armáda 

91 

italský astrofyzik Marco Giuranna,  z 
římského Národního astrofyzikálního 
ústavu 

92 NASA 

93 Právník Michael Avenatti 
94 NIKE 

95 režisér Kirill Serebrennikov 

96 

Irina Akuratovová, soudkyně 
moskevského soudu 

97 izraelská armáda 

98 palestinské ministerstvo zdravotnictí 
99 Joe Biden 

100 

Amy Lapposová, někdejší asistentka Joe 
Bidena 

101 

Thelma Aldanaová, kandidátka na 
prezidentku v Guatemale 

102 Jimmy Morales, prezident Guatemaly 

103 

Muhammad Hamdání, vedoucí právnické 
fakulty v Mosul 

104 členové Islámského státu 

105 Jane Goodallová, britská primatoložka 

106 Diane Fosseyová, americká bioložka 

107 

Aristides Sousa Mendes, portugalský 
konzul ve francouzském Bordeaux 

108 

Antónia de Oliveiru Salazar, portugalský 
diktátor  

109 Nicólas Maduro, venezuelský prezident 

110 

Igor Gavidia, ministr pro elektřinu 
Venezuely 

111 společnost Facebook 

112 

Indický národní kongres (INK), hlavní 
opoziční strana  

113 

Rudolf Jindrák, šéf zahraničního odboru 
prezidentské kanceláře  

114 Turecko 

115 Evropská unie 

116 Kněz farnosti poblíž Gdaňsku  
117 polští věřící 
118 Pařížské státní zastupitelství 



 

 

119 

Wojciech Kudelský, bývalý starosta 
polského města Siedlce 

120 neznámý útočník 

121  státní zastupitelství v Mnichově  
122 polský pečovatel 

123 

Hamás Ismáíl Haníja , vůdce palestinské 
radikální skupiny  

124 

blízkovýchodní zmocněnc OSN Nikolaj 
Mladenov 

125 Čína, představitelé 

126 čínští cenzoři 
127 čínští zpěváci 
128 potápěčí 
129 vláda v provincii Rudé moře 

130 královna Viktorie  
131 Thomas Sully, malíř  
132 Indie 

133 

Oznur Turnuk, reprezentant obyvatel 

Turecka, volič  
134 návštěvníci Paříže 

135 Alžířané 

136 

Rafal Jarosiewiczkněz jedné z farností 
poblíž severopolského Gdaňsku  

137 

Wojciech Parafianowicz, mluvčí biskupské 
kurie 

138 Džamál Chášukdží 
139 Mohamed bin Salmán 

140 

Proud, odbory sdružující prostitutky v 
Amsterodamu 

141 turisté v Amsterodamu 

142 Americký senát  
143 organizace American Civil Liberties Union 

144 Abdal Azíz Muhammad, súdánský uprchlík 

145 Behrúz Búčání, kurdký novinář 

146 

Nancy Pelosiová, demokratická 
předsedkyně Sněmovny reprezentantů 

147 

dočasná ředitelka archeologického areálu 
Alfonsina Russová 

148 Starosta města Bihać Šuhret Fazlić 

149 

Celostátní ministr bezpečnosti Dragan 
Mektić 

150 William Barr, republikánský právník 

151 Viktor Orbán, maďarský prezident 
152 Mike Pompeo, šéf americké diplomacie 

153 

Nikolaj Patrušev, Šéf ruské bezpečnostní 
rady  

154 

 Muhammad Tanvir, Jameel Algibhah a 

Naveed Shinwari 

155 soudce Dennis Jacobs 

156 Benjamin Netanjahu, izraelský premiér 

157 

bývalá rumunská protikorupční 
prokurátorka Laura Codruta Kövesiová 

158 mluvčí Evropské komise 

159 European Research Group (ERG) 

160 

militantní povstalecké hnutí Džajše 
Muhammad 

161 místní policejní velitel 

162 

mluvčí tripoliské vlády národní jednoty 
(GNA) 

163 Americké velitelství pro africký kontinent 

164 

Ivanka Trumpová, dcera amerického 
prezidenta 

165 17letý Čech 

166 rakouská policie 

167 

Sergej Fedotov, skutečným jménem Denis 
Sergejev 

168 Sergej Skripal 

169 pasažéři převrhnuté lodi 
170 správce provincie Luapula Felix Phiri 
171 Íránský prezident Hasan Rúhání 
172 Vladimir Putin, ruský prezident 
173 finský ministr obrany Jussi Niinistö 

174 Centrum Simona Wiesenthala 

175 poslanec James Clyburn 

176 lídr pákistánské opozice Šabház Šaríf 
177 Češka odsouzená v Pakistánu 

178 

bývalý regionální vicepremiér Oriol 
Junqueras 

179 regionální ministr vnitra Joaquim Forn  

180 

reportérka americké televize MSNBC pro 
zahraniční politiku Andrea Mitchellová 

181 

zástupce ředitele Institutu národní paměti 
(IPN) Mateusz Szpytma 

182 utonulí pasažéři 
183 místní úřady 

184 irský kardinál Kevin Farell 

185 

francouzský ministr vnitra Christophe 

Castaner 

186 organizace tzv. žlutých vest 
187 Mike Pence, americký viceprezident 
188 Írán 

189 německá civilní kontrarozvědka 

190 bývalá šéfka AfD Frauke Petryová 

191 předseda parlamentu Alí Abdalál 
192 prezident Abdal Fattáh Sísí 

193 

poradce Bílého domu a prezidentův zeť 
Jared Kushner 

194 zmocněnec Bílého domu Jason Greenblat 
195 americký ministr obrany Patrick Shanahan 

196 jeden z lídrů ERG Steve Baker 

197 

policejní ředitel v rakouské spolkové zemi 
Burgenlandsku Martin Huber  

198 

mezinárodní skupina obchodníků s 
drogami 

199 

makedonský ministr zahraničí Nikola 
Dimitrov 

200 

předseda severomakedonského 
parlamentu Talata Xhaferi 

201 Lubomír Metnar, ministr obrany 

202 Pavel Kříž, šéf Vojenské policie 

203 

manžel britské královny Alžběty princ 
Philip  

204 britská prokuratura 



 

 

205 

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí 
Marija Zacharovová 

206 ministr bez portfeje Gernot Blümel 
207 vídeňskéý správní soud 

208 Jaroslav Rudiš, spisovatel 
209 Jan Faktor, spisovatel 

210 třiatřicetiletý Tunisan 

211 Atentátník Anis Amri 

212 

hlavní organizátor konference Wolfgang 
Ischinger 

213 Juan Carlos Sánchez Latorre 

214 oběti, děti 

215 

šéf zahraničního výboru tureckého 
parlamentu Volkan Bozkir 

216 Srílanské úřady 

217 Prezident Maithripala Sirisena 

218 oběti autobusové nehody 

219 vláda 

220 

Devatenáctiletá Britka Shamima 
Begumová 

221 Kadiza Sultanaová 

222 zatopení horníci 
223 záchranáři 
224 sériový vrah Samuel Little  
225 FBI 

226 portál teraz.sk 

227 zranění  
228 záchranáři 

229 

bývalý šéf volebního štábu Donalda 
Trumpa Paul Manafort  

230 

federální soudkyně Amy Bermanová 
Jacksonová 

231 Barack Obama 

232 sovětská armáda 

233 Háfizulláh Amín, velitel 
234 obyvatelka rezidence Li Jing 

235 profesor Čchen Jou-chua  

236 třináct homosexuálních párů 

237 japonské úřady 

238 

Jihoafrický ministr životního prostředí 
Nomvula Mokonyane 

239 pašeráci 

240 

americký politik a ekonom Lyndon 
LaRouche 

241 Bývalí stoupenci 
242 uživatelé platebních karet 
243 šajch Hasan Júsuf 
244 izraelská kontrarozvědka Šin Bet 

245 

Eduard Harant, nakladatel, iniciátor 
Komenského spolku 

246 Český egyptologický ústav 

247 odborníci 
248 Wanda, polská obyvatelka venkova 

249 Hlavní statistický úřad 

250 Maikel Moreno, šéf soudu 

251 Russel Bucklew, odouzený  
252 americký nejvyšší soud 

253 moskevský soud 

254 Stormy Daniels 

255 Volodymyr Zelensky 

256 Němci 
257 římský Národní astrofyzikální ústav 

258 nejvyšší volební soud v Guatemale 

259 odsouzení za mřížemi 
260 europoslankyně Olga Sehnalová 

261 eurokomisařka Věra Jourová 

262 Alexandr Van der Bellen 

263 oběti záplav 

264 restaurátorka Rachel Turnbullová 

265 

Paul Joannides, historik umění z univerzity 
v Cambridge 

266 newyorský guvernér Andrew Cuomo 

267 komise expertů 

268 nadace SMS z nebe 

269 maďarští manželé 

270 

Vanessa Garcíaová, mluvčí jedné z 
pořádajících organizací Soria Ya 

280 španělské úřady 

281 Kim Čong-un 

282 Iain Macnab, Skot, starosta  

283 Macnabův soused 

284 Mark Zuckerberg 

285 

Mathias Dopfner, šéf vydavatelství Axel 
Springer 

286 vědci, klimatologové 

287 Češi 

288 

Mohamed Megahed z Českého 
egyptologického ústavu 

289 vědecké expedice 

290 vévoda z Yorku, princ Andrew 

291 

Sarah Fergusonová, exmanželka vévody z 
Yorku 

292 Mick Jegger 

293 Ronnie Wood 

294 místostarosta Gdaňsku Piotr Borawski 

295 

Detlef Placzek, šéf zemského ministerstva 
školství a mládeže 

296 

Samy El Hagrasy, mluvčí asociace Arab Nil-
Rhein 

297 

hledaní dva silní muži pro vykonávání 
poprav 

298 

mluvčí nynějšího rumunského 
předsednictví EU 

299 tvůrci 
300 osoby, které s Trumpem hovořily 

301 Andrzej Duda 

302  Miroslav Kusý 

303 Kusého manželka Jolana 

304 27 členů elitních revolučních gard 

305 militantní sunnitská skupina Džajš al-Adl 



 

 

(Armáda spravedlnosti) 

306 

Monica Wittová, bývalá důstojnice 
amerického letectva 

307 13 mrtvých z nehody autobusu 

308 makedonský ministr zdravotnictví  
309 Marek Drba, Čech zatčený na Maltě 

310 malstký soud 

311 žadatelé o azyl 
312 Evropský azylový podpůrný úřad (EASO) 

313 

bývalý profesionální boxer Christoph 
Dettinger 

314 francouzský soud 

315 Afghánské radikální hnutí Tálibán 

316 Americké ministerstvo zahraničí 

317 

někteří, kteří považují, aby se film nemohl 
ucházet o cenu na Berlinare 

318 premiér Edi Rama 

319 člen albánské opozice 

320 polské úřady 

321 Barnevernet 

322 egyptský parlament 

323 mluvčí města Jürgen Müllenberg 

324 LGBT+ komunita 

325 jeden ze tří soudců tribunálu Henri Leclerc 

326 George Soros 

327 

Íránský ministr zahraničí Mohammad 
Džavád Zaríf  

328 

Kao Wu-čchiang, představitel školského 
úřadu v provincii 

329 Školáci v provincii Luo-jang 

330 soudci slovenského ústavního soudu 

331 Tribunál EU 

332 Iván Duque 

333 Filipínský prezident Rodrigo Duterte 

334 Předseda filipínského senátu Tito Sotto 

335 

 Ümit Vural, předseda rakouské muslimské 
náboženské obce 

336 

Francisco Sanchez-Bayo z australské 
University of Sydney 

337 

ekoložka Georgina Maceová z britské 
University College London 

338 entomolog Brad Lister 

339 

vědci, podle nichž k poklesu hmyzích stavů 
v tropech výrazně přispívá globální 
oteplení 

340 bývalí nizozemští poslanci a ministři 
341 Nizozemí 
342 neurochirurg András Csókay  
343 siamská dvojčata Rabia a Rukia 

344 Marek Niemczuk, šéf polských veterinářů 

345 zpěvačka Pink 

346 děti zpěvačky Pink 

347 německý princ Ernst August Hannoverský 

348 lékaři 
349 úřad gubernátora Archangelské oblasti 

350 lidé z ruského souostroví Nová země  
351 ajatolláh Chomejní 

352 

náměstek ministryně průmyslu a obchodu 
Eduard Muřický 

353 

Demokratická členka Sněmovny 
reprezentantů Ilhan Omarová 

354 Fyzik Zoltán Beréenyi 
355 Nejmenovaný španělský mluvčí 

356 

běženci údajně ze subsaharské Afriky a ze 
severoafrických zemí 

357 Řecké ministerstvo zahraničí 

 

358 

 

Spolupředseda protiimigrační Alternativy 
pro Německo (AfD) Alexander Gauland 

359 kancléřka Angela Merkelová 

360 bývalý premiér Matteo Renzi 

361 

předseda středolevé Demokratické strany 
(PD) Maurizio Martina 

362 

kandidát na soudce nejvyššího soudu 
Brett Kavanaugh 

363 vůdce bosenských Srbů Milorad Dodik 

364 Ján Kuciak 

365 Robert Kaliňák 

366  Alena Zsuzsová 

367 

mluvčí Specializovaného trestního soudu 
Katarína Kudjáková 

368 Britský ministr obrany Gavin Williamson 

369 Rusko 

370 tři zahynulí školáci 
371 zraněný chlapec 

372 šéf SOHR Ramí Abdar Rahmán 

373 

mluvčí koalice povstaleckých skupin Nadží 
Mustafá 

374 slovenská policie 

375 

58 migrantů zachráněných v 
mezinárodních vodách 

376 další migranti 

377 

letecký dispečer Anthonius Gunawan 
Agung 

378 kolegové Agunga 

379 autor studie Jonathan Johnson 

380 

Stefano Erzegovesi, šéf Centra pro 
poruchy příjmu potravy při nemocnici San 

Raffaele v Miláně 

381 

mluvčího indonéské agentury Sutop 
Purwo Nugroho 

382 

Robert Řehák z tiskového odboru 
ministerstva zahraničních věcí 

383 migranti do Evropy 

384 bývalý ministr pro brexit David Davis 

385 

79letá Olivera Georgijevská, přišla 
hlasovat 

386 

54letý Vladimir Kavardarkov, který 
referendum bojkotuje 

387 tiskové oddělení řeckých hasičů 

388 

tři lidé, po kterých se pátrá v Řecku po 
bouři 

389 desítky tisíc lidí, pro které byly vydány 



 

 

evakuační příkazy 

390 Tokio 

391 

Jitka Pánek-Jurková, ředitelka bruselského 
Českého centra 

392 historička designu Iva Knoblochová 

393 Catherine De Bolleová, šéfka Europolu 

394 Evropská protidrogová jednotka (EDU) 

395 

Enrique Peňa Nieto, kandidát 
Institucionální revoluční strany (PRI) 

396 

Diana Riverová, jejíž bratr byl jako 
patnáctiletý zastřelen 2. října 1968 na 
náměstí Tří kultur 

397 

bývalý prezident Kurdistánu Masúd 
Barzáníh ze strany KDP 

398 Vlastenecký svaz Kurdistánu (PUK) 
399 republikánský senátor Jeff Flake 

400 bluesový kytarista a zpěvák Otis Rush 

401 dlouholetý manažer Rick Bates 

402 makedonští voliči 
403 Athény 

404 ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox 

405 ministr obrany Gavin Williamson 

406 Jan Hamáček 

407 Valné shromáždění OSN 

408 bulharští celníci 

409 

favorit pro první kolo brazilských 
prezidentských voleb Jair Bolsonaro 

410 

desetitisíce žen, které vyšly v Brazílii do 
ulic 

411 

Zakladatel americké zpravodajské televize 
CNN Ted Turner  

412 

Několik stovek takzvaných svobodných 
občanů londýnské čtvrti City 

413 

Gennadij Zjuganov, Komunistická strana 
Ruské federace 

414 celoněmecké muslimské uskupení DITIB 

415 Státní volební komise v Makedonii 
416 vláda v Makedonii 
417 Jednadvacetiletý Afghánec, žadatel o azyl 
418 podnikatelka Alena Zs. 

419 řečtí záchranáři  

420 

Dwi Harris, přeživší zemětřesení a vlny 
tsunami 

421 viceprezident Jusuf Kalla 

422 katalánští separatisté 

423 španělská policie 

424 

státní duma, dolní komora ruského 
parlamentu 

425 nejvyšší indický soud 

426 indická žena v manželství 
427 ministr obrany Avigdor Lieberman 

428 

příslušnící filipínských bezpečnostních 
složek 

429 indonéské úřady 

430 české ministerstvo zahraničí 
431 reportér indonéského lokálního webu  
432 Rada OSN pro lidská práva 

433 katapultovaný pilot 
434 americké ministerstvo obrany 

435 podnikatel Tomáš Szabó 

436 Peter Pelegrini, slovenský premiér 
437 Andrej Babiš 

438 režisér Wojciech Smarzowsky  
439 Sdružení katolických novinář  
440 tisíce demonstrantů v Kolíně nad Rýnem 

441 

Ivan Stojanov, okresní státní zástupce v 
jihobulharském Haškovu 

442 Ri Jong-ho, šéf severokorejské diplomacie 

443 íránský zákonodárce Falatáh Píšeh 

444 íránští odstřelovači 

 

445 

 

syrská pozorovatelna pro lidská práva 
SOHR 

446 koalice povstalců v Idlíbu 

447 starosta Ravensburgu Daniel Rapp 

448 smrtelně zranený Němec 

449 

právní zástupce rodiny zastřeleného 
novináře 

450 Kristýna Třešničková, česká youtouberka 

451 Viktor Hájíček, přítel Třešničkové 

452 fotograf John Mullineux 

453 herečka Gwyneth Paltrow 

454 Brad Pitt 

455 

mluvčí indonéských leteckých navigátorů 
Yohannes Sirait 

456 indonéská vláda 

457 Červený kříž 

458 

Matteo Salvini, ministr vnitra a šéf 
protiimigrační vládní strany Liga 

459 

Tajemník Italské biskupské konference 
Nunzio Galantino 

460 šéf kontrarozvědky Hans Georg Maassen 

461 bojovníci skupiny Fajlak aš-Šám 

462 syrská armáda 

463 dva muži a dvě ženy, neznámí pachatelé 

464 starosta Luigi Brugnaro 

465 

María Mendezová, 39letá matka sedmi 
dětí, švadlena 

466 španělksá firma Inditex, majitel ZARY  

467 

Kuni Kowaguči, prezident společnosti 
Todan 

468 vysoký úředník Junzo Matoba 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 4, SEZNAM MEDIÁLNÍCH ZDROJŮ A JEJICH KÓDY: 

0 neuveden 

1 Reuters 

2 AFP 

3 AP 

5 agentura APS 

7 BBC 

8 Denník N 

9 TA3  

10 TASS 

11 TJournal 

12 

státní agentura 
VCIOM 

13 Interfax 

14 TVN 24 

15 The Guardian 

16 server Politico 

17 

zpravodajský web 
MKD 

18 The Daily Pakistan 

19 

Pákistánský 
zpravodajský portál 
UrduPoint 

21 

Ekvádorský list El 
Tiempo 

22 list La Repubblica 

23 The Times of Israel 

24 deník Kommersant 
25 The Week 

26 TV Nasa 

27 Space.com 

28 Nature Geoscience 

30 Hospodářské noviny 

31 deník El País 

32 

Venezuelská státní 
televize  

33 ČTK 

34 tv Barrandov 

35 polská média 

36 agentura DPA 

37 list Gazeta Wyborcza  

38 The New York Times 

40 časopis The Cut  

42 alžírská televize 

43 televize NBC  

44 The Washington Post 

47 CNN 

48 agentura ANSA 

49 server Balkan Insight 

50 televize N1 

51 týdenník Figyelö 

52 list Komsomolskaja  

54 americký server Axios 

55 televize ABC 

56 agentura APA 

57 Bellibgcat 

58 Fontanka.ru 

59 televize YLE  

60 deník La Vanguardia 

61 

maďarská agentura 
MTI 

62 

 redakční skupina 
Redaktionsnetzwerk 

Deutschland (RND) 

63 televize MSNBC  

64 

srílandský deník Daily 
News Paper 

65 kurir.mk 

66 24.mk 

67 list The Times 

68 

zimbabwský deník 
Herald 

69 portál teraz.sk 

70 The Jerusalem Post 

71 

ukrajinská státní 
televize 

72 portál natemat.pl  

75 

rozhlasová stanice 
Deutschlandfunk 

Macnab 

76 iDnes.cz 

77 televize ITV 

78 Der Standard 

80 

íránská agentura 
Tasnim 

82 

deník Kölner Stadt-
Anzeiger 

83 

deník The South China 
Morning Post 

84 časopis Paris Match  

85 

list The South China 

Morning Post 

86 

 časopis Biological 
Conservation 

87 list Malta Today 

88 DutchNews.nl. 

89  Deník Blikk 

90 

německý magazín 
Bunte 

91 

deník Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 

93 

The Wall Street 

Journal 

94 

bosenskosrbská 
televize RTRS 

96 televize Markíza 

97 

nedělník The Sunday 

Telegraph 

99 

turecká státní 
agentura Anadolu 

100 

italský deník Corriere 
della Sera 

101 

 německý nedělník 
Welt am Sonntag 

103 Sky News 

104 Televize NHK 

105 časopis The Atlantic 

106 web Axios 

107 televize CBS 

108 deník Nový čas 

110 RadioZet 

111 

španělský server 
eldiario.es 

112 

deník Hartford 
Courant 

113 list Kronen Zeitung 

114 portál Onet.pl 
115 Thepaper.cn 

116 New Scientist  

117 deník Telegraaf  
118 Gazeta.pl 
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33 Agentura ČTK  

36 Agentura DPA 

47 CNN 

999 nekódováno 

 

PŘÍLOHA Č. 6, SEZNAM TITULKŮ  

Mayová chce EU požádat o další odklad termínu 
brexitu 

Alžírský prezident po měsících protestů Alžířanů 
rezignoval 

http://space.com/
http://fontanka.ru/
http://kurir.mk/
http://24.mk/
http://idnes.cz/


 

 

V Severní Makedonii spadla Cessna, čtyři Bulhaři 
zřejmě zemřeli 
Letadlo EgyptAir, jež spadlo v r. 2016, nemělo 
vůbec vzlétnout 
Buteflika stál v čele země 20 let, nejvíce z 
prezidentů Alžírska 

Češka odsouzená v Pákistánu za pašování heroinu 
se odvolala 

Americký soud vrátil obraz ukradený nacisty 
potomkům vlastníka 

Corbyn přijal nabídku Mayové k jednání o 
brexitovém plánu 

Drtikolovy a Sudkovy fotky se vydražily za 
desetitisíce dolarů 

Trump pochválil členy NATO za příspěvky, žádá 
další zvýšení 
Trump pochválil Mexiko, zavření hranice ale 
nevyloučil 
Církev si musí přiznat zneužívání žen a dětí, řekl 
papež 

Ekvádorský prezident obvinil Assange z 
porušování podmínek azylu 

Alimenty na dítě budou podle soudu platit bratři-
dvojčata 

Bývalá šéfka AfD Frauke Petryová dostala pokutu 
6000 eur 

Ve Středozemí nejde navázat kontakt s lodí s 
padesátkou migrantů 

Britská policie vyšetřuje pokusy o sabotáž na 
dráze kvůli brexitu 

Zeman zahájil návštěvu Rakouska setkáním s 
krajany 

Tsipras navštívil jako první řecký premiér Severní 
Makedonii 

Kiska se podle listu Denník N chystá založit vlastní 
stranu 

Macron: EU nemůže být trvale rukojmím politické 
krize v Británii 
Ukrajina buduje zábrany na hranici s Rumunskem 
a Ruskem 

Záplavy v Íránu mají 50 obětí, ministr vinu přičetl 
sankcím USA 

V Izraeli hospitalizovali ve vážném stavu ženu po 

dietě 

V Moskvě soudí údajného norského špiona, 
zajímal se prý o ponorky 

Ruská cenzura poprvé použila zákon o postihu 
pomluv státní moci 
Na severu Londýna během čtyř dnů pobodali již 
pět lidí 
Tržby za prodej hudby loni opět rostly, hlavně díky 
streamování 
Půlka Rusů po sjednocení s Běloruskem netouží 
V Itálii uhynula velryba, v jejím žaludku se našlo 20 
kg plastů 

Nová kniha označuje Trumpa za golfového 
podvodníka 

Britští poslanci navrhují zákon pro odvrácení 
brexitu bez dohody 

Obliba slovenské vládní strany Směr-SD klesla na 

nové minimum 

Erdoganův mluvčí: Výsledky voleb nejsou 
začátkem konce éry AKP 

Zranění lidé při výbuchu v ruské vojenské škole 

V rakouských Alpách během zimní rekreace 
zemřelo 93 lidí 
Na silnici ležela rakev s nebožtíkem a nebyl to vtip 

Egyptská provincie Rudé moře zakázala 
jednorázové plasty 

Soud v SRN: Lékaři nemohou platit odškodné za 
prodloužení života 

Barnier: Británie musí uvést silný důvod pro další 
odklad brexitu 

Starosta El Pasa varoval Trumpa před uzavřením 
hranic s Mexikem 

RE: ČR patří k zemím s největším počtem vězňů a 
nejdelšími tresty 

Tymošenková nepodpoří ani Zelenského, ani 
Porošenka 

Po násilných protestech v Libérii zadrženo asi 100 
lidí 
Šéf NASA kritizoval indický sestřel satelitu, 
ohrozilo to ISS 

Dílo slavící výročí pyramidy v Louvru lidé zničili za 
pár hodin 

Německo loni zaznamenalo nejméně trestných 
činů od roku 1992 

Guaidó považuje žádost o zbavení imunity za 
zbabělost režimu 

Při indicko-pákistánské přestřelce v Kašmíru 
zemřelo sedm lidí 
Vědci potvrdili, že na Marsu je metan, může jít o 
známku života 

Exprávník Stormy Daniels odmítl obvinění z 
finančních podvodů 

Soud prodloužil Serebrennikovi domácí vězení o 
další měsíce 

Izraelští vojáci na Západním břehu Jordánu 
zastřelili Palestince 

Fico: Zvolením Čaputové se prohloubí rozpolcení 
společnosti 
Bidena obvinila z nevhodného chování již druhá 
žena 

Guatemalský soud zrušil prezidentskou 
kandidaturu kritičce vlády 

Mosul zbavený Islámského státu obnovuje tradici 
kulturního centra 

Slavná znalkyně života šimpanzů Goodallová oslaví 
85. narozeniny 

Portugalský Schindler Sousa Mendes zachránil 
30.000 lidí 
Venezuela po výpadcích proudu má nového 
ministra pro elektřinu 

Facebook zrušil v Pákistánu a Indii účty s 
neautentickým obsahem 

Mayovou čeká těžké jednání s ministry o dalším 
osudu brexitu 

Prezident Zeman zahájí návštěvu Rakouska 
setkáním s krajany 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 2. dubna 03:00 
Spojené státy zastavily dodávky zařízení pro 
stíhací letouny F-35 do Turecka kvůli Ankarou 



 

 

plánovanému nákupu ruského protiraketového 
systému 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 2. dubna 03:00, 
Britská Dolní sněmovna v pondělí zamítla všechny 
čtyři navrhované poslanecké varianty dalšího 
postupu v krizi kolem brexitu 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 2. dubna 03:00, 
Kněz jedné z farností poblíž severopolského 
Gdaňsku zorganizoval o víkendu pálení knih o 
čarodějnickém učni Harrym Potterovi, dalších 
literárních děl či figurek zvířat.  
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 2. dubna 03:00, 
Krátce před návštěvou francouzského prezidenta 

Emmanuela Macrona na Korsice objevili v pondělí 
před úřadem ve městě Bastia dvě výbušná 
zařízení.  
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 2. dubna 03:00, 
Neznámý útočník v pondělí ráno napadl bývalého 
starostu polského města Siedlce Wojciecha 
Kudelského, který musel být po útoku ostrým 
předmětem operován. 
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 2. dubna 03:00, Z 
vražd šesti pacientů obžalovalo státní 
zastupitelství v Mnichově polského pečovatele, 
který údajně lidem vpravoval do těla inzulin.  
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 2. dubna 03:00, 
Vůdce palestinské radikální skupiny Hamás Ismáíl 
Haníja v pondělí jednal s blízkovýchodním 
zmocněncem OSN Nikolajem Mladenovem o 
vězních Hamásu v Izraeli a o příměří, které 
zprostředkovává Egypt.  
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 2. dubna 03:00, 

Čína přidá od příštího měsíce všechny látky 
příbuzné syntetickému opioidu fentanylu na 
seznam kontrolovaných omamných látek 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 2. dubna 12:00, 
Čínská cenzura má v posledních měsících nový cíl - 
pánské náušnice 

Senát schválil zákon, který Trumpovi nedává dost 
peněz na zeď 

Nevládní organizace napadly Trumpův migrační 
program u soudu 

Súdánský uprchlík má prestižní cenu pro ochránce 
lidských práv 

Trump vyhlásí stav nouze, aby mohl postavit zeď 

Archeologové objevili v Pompejích fresku Narcise 

Bosenské úřady se přou o zodpovědost za 
migranty 

Mayová, která podle komentářů nevyjednává, 
utrpěla další porážku 

Na schůzce v USA slíbily země 100 milionů dolarů 
pomoci Venezuele 

Mayová utrpěla porážku, parlament její 
brexitovou dohodu nechce 

Senát schválil nominaci právníka Barra na ministra 
spravedlnosti 

Orbán: Záruky NATO nestačí, Maďarsko se 
vyzbrojí 
Šéf ruské bezpečnostní rady varoval před 
chaosem v Moldavsku 

Newyorský soud se zastal muslimů, kteří odmítli 
spolupráci s FBI 

Jednání o brexitu spustilo referendum v červnu 
2016 

Slovenský ústavní soud bude paralyzován kvůli 
nedohodě poslanců 

USA na konferenci ve Varšavě upevňovaly 
protiíránskou alianci 
Rumunská kandidátka do čela prokuratury EU čelí 
vyšetřování 
Britský parlament odmítl návrh opozice o 
hlasování k brexitu 

Nejméně 44 indických policistů zemřelo při explozi 
v Kašmíru 

Mluvčí: Letouny USA a Libye zaútočily na pozice 
Al-Káidy v Libyi 
Axios: Demokratičtí poslanci si chtějí předvolat 
Ivanku Trumpovou 

V Rakousku se vážně zranil 17letý český lyžař 
Bellingcat: Třetím agentem z případu Skripal byl 
Denis Sergejev 

Kolem 20 lidí asi utonulo, když se s nimi v Zambii 
převrhla loď 

Prezidenti Ruska, Íránu a Turecka jednali v Soči o 
Sýrii 
Finští dobrovolníci u Waffen-SS se prý podíleli na 
masakrech 

Kongres USA se chystá hlasovat o ochraně hranic s 
Mexikem 

Pákistánský soud nařídil propustit z vězení lídra 
opozice Šarífa 

Před soudem vypovídali první obžalovaní 
katalánští exministři 
Politico: Bílý dům shání informace o Trumpových 
protikandidátech 

Reportérka z USA řekla, že Židé ve Varšavě 
povstali proti Polákům 

Na řece Niger se potopila přetížená loď, pohřešuje 
se 43 lidí 
Vatikán jmenoval kardinála, který je klíčový při 
volbě papeže 

Od začátku protestů je ve vazbě už 7500 
příslušníků žlutých vest 
Pence: Evropa by měla tak jako USA odstoupit od 
dohody s Íránem 

Německá tajná služba prý prověřuje vazby Ruska 
na AfD 

V Egyptě prošla změna ústavy, která umožní 
Sísímu zůstat u moci 
Mírový plán pro Izrael a Palestinu předpokládá 
ústupky obou stran 

Země NATO o budoucnosti mise v Afghánistánu 
rozhodnou společně 

Mayové hrozí v dolní komoře parlamentu nová 
porážka kolem brexitu 

Policisté z Rakouska či ČR rozbili gang obchodníků 
s drogami 

Vstup Makedonie do NATO už schválila třetí země, 
Albánie 

Metnar: Kříž nezvládl manažerské a velitelské 
řízení VP 

Princ Philip kvůli lednové autonehodě stíhán 
nebude 



 

 

Rusko chce k ustavení bezpečnostní zóny v Sýrii 
souhlas Damašku 

Rakouský soud rozhodl, že loňské uzavření mešit 
bylo protiprávní 
Spisovatel Rudiš má šanci získat cenu knižního 
veletrhu v Lipsku 

Itálie vyhostila Tunisana, který se stýkal s 
teroristou Amrim 

V Mnichově v pátek začne bezpečnostní 
konference, dorazí i Pence 

Netanjahu označil varšavskou konferenci za 
přípravu na válku 

The Guardian: Londýn podle EU jen předstírá, že 
vyjednává 

Kolumbijec dostal za sexuální zneužívání dětí 60 
let vězení 
Turecko už necouvne od koupě ruských raket S-

400, část splatilo 

Pompeo: Bez konfrontace s Íránem na Blízkém 
východě mír nebude 

Srí Lanka v rámci boje proti obchodu s drogami 
shání dva popravčí 
Dva dny smutku Severní Makedonie po nehodě 
autobusu se 14 mrtvými 
Britka, která odešla v 15 letech k IS, chce zpět do 
Británie 

Při zatopení dolu na zlato v Zimbabwe zemřelo 
nejméně 23 horníků 

FBI zveřejnila portréty obětí, které nakreslil 
sériový vrah 

Po nehodách je zavřená dálnice od hranice ČR do 
Bratislavy 

Manafort podle soudkyně lhal vyšetřovatelům v 
ruské kauze 

Trump nechal Bílý dům na své náklady vybavit 
golfovým simulátorem 

Před 30 lety byl ukončen odsun jednotek SSSR z 
Afghánistánu 

AFP: V Číně stárnou elity v luxusních rezidencích 

Homosexuální páry v Japonsku žalují vládu 

Počet upytlačených nosorožců v Jihoafrické 
republice značně klesl 
LaRouche, věčný prezidentský kandidát USA, 
zemřel ve věku 96 let 
Ve Varšavě se jedná o Blízkém východu - a o Íránu 

EP bude hlasovat o snížení poplatků za 
přeshraniční platby 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00  
Zástupci zemí Evropské unie a Evropského 
parlamentu se ve středu večer dokázali shodnout 
na kompromisní podobě směrnice o ochraně 
autorských práv na internetu. 
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00 
Americký prezident Donald Trump hodlá potvrdit 
dohodu o ochraně hranic, kterou dojednali 
demokraté a republikáni v Kongresu.  

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00  Ve 
Varšavě ve středu oficiálně začala mezinárodní 
konference o Blízkém východu 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00  
Americký viceprezident Mike Pence ve Varšavě 

pochválil Polsko za závazek "chránit 
telekomunikační sektor před Čínou". 
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00  
Americký Národní úřad pro letectví a vesmír 
(NASA) ve středu oficiálně odepsal marsovké 
vozítko Opportunity 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00 
Někdejší československý disident, slovenský 
politolog a filozof Miroslav Kusý zemřel na selhání 
srdce ve věku 87 let. 
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00 Při 
sebevražedném útoku na autobus na jihovýchodě 
Íránu ve středu zahynulo nejméně 27 členů 
elitních revolučních gard 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00 
Spojené státy ve středu obvinily bývalou důstojnici 
amerického letectva Monicu Wittovou ze 
špionáže pro Teherán 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00 Při 
nehodě autobusu s dělníky v Severní Makedonii 
zemřelo 13 lidí a mnoho dalších bylo zraněno 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00 
Maltský soud ve středu na kauci propustil Čecha, 
kterého policie minulý týden zatkla na ostrově 
Gozo na základě evropského zatykače 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00 
Počet žadatelů o azyl v Evropské unii loni klesl pod 
polovinu počtu z dob migrační krize v letech 2015 
a 2016 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00 Rok 
vězení a 18 měsíců podmínky uložil francouzský 
soud bývalému profesionálnímu boxerovi 
Christopheu Dettingerovi 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 03:00 
Afghánské radikální hnutí Tálibán ve středu 
nečekaně ohlásilo nové kolo mírových rozhovorů 
se Spojenými státy 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 14. února 12:00 

Zřejmě nejkontroverznějším filmem letošního 
Berlinale je drama o zakázané lesbické lásce Elisa 
a Marcela 

Španělští záchranáři o víkendu zachytili téměř 700 
migrantů 

Makedonii chce přejmenovat většina hlasujících, 
účast byla slabá 

Šéf AfD do budoucna nevylučuje vládní koalici s 
CDU 

Italská levice usiluje o vzkříšení, sešly se 
desetitisíce lidí 
Merkelová varovala před ohrožením míru 
zpochybňováním OSN 

Bílý dům popírá, že by omezoval FBI při 
vyšetřování Kavanaugha 

Putin přijal bosenskosrbského prezidenta Dodika 

Po sedmi měsících od vraždy Kuciaka jsou první 
obvinění ve vazbě 

Slovenský soud uvalil vazbu na obviněné v kauze 
vraždy novináře 

Británie chce kvůli Rusku poslat do Norska 800 
vojáků 

Tři děti zahynuly při výbuchu miny na východě 
Ukrajiny 



 

 

SOHR: První radikálové se začali stahovat z určené 
zóny v Idlibu 

Denník N: Z objednání vraždy Kuciaka byla 
obviněna zadržená žena 

Na Maltě zakotvila loď Aquarius s 58 migranty na 
palubě 

Indonéský dispečer odbavil letadlo a sám zemřel 
při zemětřesení 
Corriere della Sera: Klíč ke zhubnutí tkví zřejmě v 
čase jídla 

Zemětřesení a cunami s mnoha oběťmi jsou v 
Indonésii časté 

Tisk: Z Turecka letos přichází do EU výrazně více 
migrantů 

Šéf britských konzervatistů nepočítá s 
předčasnými volbami 
Makedonci hlasují v referendu o názvu země, 
účast je nízká 

V Řecku se po úderu silné bouře pohřešují tři lidé 

Dopravu v Japonsku narušil další tajfun, tisíce lidí 
se evakuují 
České designové kousky překvapují v bruselských 
výlohách 

Zamilovali jsme si jeden druhého, řekl Trump o 

vztahu s Kimem 

Před 20 lety vznikla unijní policejní agentura 
Europol 

Bouřlivý rok 1968 zaplatilo životem i na 300 
mexických studentů 

Iráčtí Kurdové volí regionální parlament 
Ostře sledovaný spor kolem Kavanaugha rozděluje 
Američany 

Zemřel legendární americký bluesový kytarista 
Otis Rush 

Makedonci se v referendu vyjádří k dohodě o 
názvu země 

Rozdělení britští konzervativci začínají výroční 
konferenci 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 30. září 08:00 Ne 
všechny země včetně těch ve východní Evropě si 
mohou zvolit vlastní orientaci v zahraniční 
politice, aniž by ohrozily svou svrchovanost a 
územní celistvost. 
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 30. září 08:00 
Bulharští celníci na hranicích s Tureckem zadrželi 
rekordních 712 kilogramů heroinu. 
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 30. září 08:00 
Favorit pro první kolo brazilských prezidentských 
voleb Jair Bolsonaro v sobotu opustil nemocnici v 

Sao Paulu 

Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 30. září 08:00 
Zakladatel americké zpravodajské televize CNN 
Ted Turner přiznal, že trpí mírnou demencí. 
Souhrn zpráv ČTK ze zahraničí 30. září 20:00 Na 
mostě v centru Londýna dnes byla k vidění jedna 
ze zvláštnějších tradic britské metropole 

Loni spáchali v zemi nejméně trestných činů od 
roku 1992 

Cenzorům vadí pánské náušnice  

Viceprezident si třel svůj nos o můj 

Indové sestřelili satelit, ohrozili vesmírnou stanici 

Sultán v úzkých. Erdogan vstřebával první prohru  

Roztržka spojenců 

Mayová chce požádat o další odkal brexitu 

Betefika po měsících protestů rezignoval 

Čelí Biden toku odpůrců? 

Polský kněz pálil Harryho Pottera 

Pozůstalé po novináři mají umlčet luxusní vily  

Tsipras píše ve Skopje historii 

Mayová chce další odkal brexitu 

Izraelci zadrželi jednoho z šéfů Hamásu 

Zeman se ve Vídni setkal s krajany  

Čeští egyptologové hlásí unikátní objev v Sakkáře 

Buteflika odstoupil 

Tymošenková v druhém kole nikoho nepodpoří 

Češka v Pakistánu se odvolala 

Vlak, bus? Polský venkov odjíždějí 

Soud chce zbavit Guaidóa imunity 

USA nedodají Turkům zařízení ke stíhačkám 

NASA: Kosmický odpad ohrožuje vesmírnou 
stanici 

Návštěva po 27 letech 

Vrahům náleží právo na bezbolestnou popravu 

Přestřelka mezi indickými a pakistánskými vojáky 

Výbuch v ruské vojenské škole zranil 4 lidi 

Velryba měla v žaludku 20 kg plastů 

Serebrenikov neopustí domácí vězení další měsíce  

Trosky po indické střele ohrozily vesmírnou stanici 

Mayová chce požádat o další odkal brexitu 

Dílo slavící výročí Pyramidy v Louveru návštěvníci 
zničili 

Protitrumpovský právník byl u soudu 

Tymošenková odmítla podpořit úspěšné 
kandidáty 

Obliba vládní strany Směr klesla na nové minimum 

Trestných činů ubylo, i přes příchod migrantů 

Na Marsu je metan. může jít o známku života 

Soud zrušil prezidentskou kandidaturu kritičce 
vlády 

Bručí jich tu moc 

Zůstane Česko popelnicí Evropy? Možná už jen 
trochu 

Cestovní komplikace 

Facebook? Titán bez kontroly 

2x dražší pivo 

Našli bájnou královnu 



 

 

Znovu vzplály vášně? 

Rockoví dinosauři si hrají na písku 

Polský kněz pálil knihy o Potterovi! 

Tymošenková nepodpoří nikoho 

Írán poukázal na teror USA 

Výjimečný nález z Botticelliho dílny 

»Jablko« za poplatek 

V Polsku ve 21. století pálí knihy 

Maďarský tlak na natalitu 

Revolta vyprázdněného Španělska 

Za nezdarem vydírání 

Brexit ohrožuje starostu v Německu 

Džihádistou už od školky 

Paul Manafort podle soudkyně lhal 
vyšetřovatelům 

Úřady hledají po obnově trestu smrti popravčí 

V patnácti odešla k IS. Teď chce zpět do Británie 

Němci šetří vazby Ruska na stranu AfD 

Je Kim skutečně ochoten vzdát se atomovek? 

USA mají plán pro Izraelce a Palestince. Ustoupit 

mají oba 

Brexit: Mayová utrpěla další porážku 

Dva se perou, Írán se směje 

Člen opozice vylil na šéfa vlády inkoust 

Kauza Skripal: odhalili identitu třetího agenta 

Úřady udělily azyl Norce, která utekla kvůli 
Barnevernetu 

Prezident Sísí může zůstat u moci 

Semafory jako symbol tolerance 

Zbil policisty, dostal rok za mřížemi 

EU se musí probudit. Hrozí jí kolaps, varuje Soros 

Netanjahu: Chystejme se na válku 

Další porážka Mayové, parlament její brexitovou 
dohodu nechce 

Čínští školáci zodpovídali u zkoušky otázky k 
Huawei 

Slovenský ústavní soud bude ochromen 

Identita třetího agenta kauzy Skripal odhalena 

Srí Lanka shání popravčí 

Belgické daňové výhody jsou podle soudu legální 

Trump: zatvrzelý Maduro dělá „strašnou chybu“ 

Macronovi překvapivě vzrostla popularita 

Duterte: Přejmenujme Filipíny na Maharliku 

Tálibán hlásí neplánový dialog s USA 

Manafort o ruské kauze záměrně lhal, míní 
soudkyně 

Zemřel slovenský chartista Kusý 

Trump vyhlásí stav nouze kvůli stavbě zdi 

Justice zpochybnila uzavření šesti mešit v 
Rakousku 

Hmyzu už začíná zvonit umíráček 

Prales na Portoriku ztratil motýly a chřadne dál 
Maltský soud propustil stíhaného Čecha na kauci 
Nizozemsko: politici bez práce připravili erár o 24 
miliony eur 

Maďarští chirurgové oddělují siamská dvojčata z 
Bangladéše 

NASA odepsala vozítko na Marsu  
Prince Philipa stíhat nebudou 

Trump si domů pořídil golfový simulátor 

Skandál s hovězím přišel Poláky draho. Padají 
hlavy, ztráty jdou do miliard... A co bude dál? 

Měla žít 90 dní, vydržela 15 let 
Děti jí vyrobily cenu z alobalu 

Rakovina krku 

Protivníci pod lupou 

Ankara dohodu dodrží 
Nečekaný krok 

Medvědí invaze 

Írán před revolucí i dnes 

Moskva, Teherán a Ankara o Sýrii 
Nižší trest pro »viníka« zmařen 

NASA odepsal Oppy 

Proizraelská lobby ovládá i demokraty 

Orbánova novinka: ohrožení vědy a výzkumu 

Putin slábne, bude hůř 
Vláda se Němcům omlouvá, ale AfD posiluje 

Na mešitu se složili Turci z celého Německa 

Příliv migrantů z Turecka vzrostl 
Přišlo málo lidí, oznámila komise 

Trump: FBI vyšetří Kavanaugha 

Afghánce poslali na psychiatrii 
Vraždu prý zadala tlumočnice 

K referendu v Makedonii přišlo málo lidí 
V Řecku řádila bouře Zorba, tři lidé se pohřešují 
Voda brala vše, co stálo v cestě 

„Trumpova“ soudce vyšetřuje FBI 
Ranění po střetu policie se separatisty 

Kvůli Rusům pošlou do Norska vojáky 

Duma vyhověla Putinovi, posílá ženy do penze v 
60 

Koloniální zákon o cizoložství byl zrušen 

Se samotnou Palestinou Trump narazil 

V protidrogové válce přibývají stovky obětí 
Británie pošle do Norska 800 vojáků. Kvůli Rusku 

Mayová ztrácí podporu ministrů pro tvrdý brexit 
Erdogan otevřel novou měšitu v Kolíně 

Zemětřesení a tsunami nepřežily stovky lidí 
Po tsunami na Silawesi stovky mrtvých 



 

 

Bouře Zorba prosvištěla Řeckem 

Hamáček citoval v OSN Masaryka 

Změnu názvu země voliči v Makedonii nepodpořili 
Hlášení první zřícené americké stíhačky F-35 

Vraždu Kuciaka objednala tlumočnice 

Slovensko nevylučuje, že přijme sirotky ze Sýrie  
Film Klérus zvedl Polsko na nohy 

Erdogan otevřel obří mešitu v Německu 

Bulhaři zadrželi heroin 

Trump o Kimovi: Zamilovali jsme se do sebe 

Snajpři při teroru selhali, zlobí se íránský poslanec 

Povstalci se už v Idlíbu stahují, hlásí SOHR 

V Ravensburgu útočil nemocný 

Při Oktoberfestu zahynul muž 

Objednala vraždu Kuciaka žena? 

Za popálený obličej milionové odškodné?! 
Sveřepý šakal ptáčky lapal 
Gwyneth se vdávala u Seinfelda 

Zachránil 155 lidí v airbusu. Pak zemřel po skoku z 
věže 

Obětí mohou být tisíce 

Počet obětí zemětřesení a tsunami roste 

Makedonské referendum 

Bolsonaro opustil nemocnici 

Nový přísný italský dekret o migraci 
Došlo k pochybení 
Islamisté se stahují 
Vraždu Kuciaka objednala Zsusová 

Aquarisu po týdnu kotví 
Trami zasáhl Japonsko 

Pachatelé budou uklízet 
Zcizování tradic 

V Japonsku jsou v roce 30, ne 2018 



    

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 7, TABULKA MEDIÁLNÍ ZDROJE V ČTK A POOČET JEJICH VÝSKYTŮ 

NÁZEV MÉDIA 

POČET 
VÝSKYTŮ, 

N=165 

Reuters 33 

AFP 16 

AP 16 

BBC 11 

agentura DPA 5 

Denník N 4 

The Guardian 4 

agentura APA 4 

server Politico 3 

TJournal 2 

TVN 24, polská televize 2 

list La Repubblica 2 

Venezuelská státní televize  2 

list Gazeta Wyborcza  2 

deník The Washington Post 2 

agentura ANSA 2 

televize Markíza 2 

nedělník The Sunday Telegraph 2 

agentura APS 1 

TA3  1 

TJournal 1 

státní agentura VCIOM 1 

Interfax 1 

zpravodajský web MKD 1 

The Daily Pakistan 1 

Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint 1 

Ekvádorský list El Tiempo 1 

The Times of Israel 1 

deník Kommersant 1 

The Week 1 

tv nasa 1 

Space.com 1 

Nature Geoscience 1 

Hospodářské noviny 1 

deník El País 1 

tv Barrandov 1 

americký deník The New York Times 1 

televize NBC  1 

CNN 1 

server Balkan Insight 1 

televize N1 1 

týdenník Figyelö 1 

list Komsomolskaja  1 

americký server Axios 1 

televize ABC 1 

Fontanka.ru 1 

televize YLE  1 



    

 

 

 

deník La Vanguardia 1 

maďarská agentura MTI 1 

 redakční skupina Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) 1 

televize MSNBC  1 

srílandský deník Daily News Paper 1 

kurir.mk 1 

24.mk 1 

list The Times 1 

zimbabwský deník Herald 1 

portál teraz.sk 1 

íránská agentura Tasnim 1 

deník Frankfurter Allgemeine Zeitung 1 

deník The Wall Street Journal 1 

bosenskosrbská televize RTRS 1 

turecká státní agentura Anadolu 1 

italský deník Corriere della Sera 1 

 německý nedělník Welt am Sonntag 1 

Sky News 1 

Televize NHK 1 

časopis The Atlantic 1 

web Axios 1 

televize CBS 1 

 

 

PŘÍLOHA Č. 8, TABULKA MEDIÁLNÍ ZDROJE V DENÍCÍCH A POČET JEJICH VÝSKYTŮ 

Název média Blesk Haló 
noviny 

 

HN 

 

LN MfD Právo CELKEM 

N=96 

AP  3  2  2 7 

Reuters  4  1   5 

ČTK  5     5 

Denník N 1 1    2 4 

The Guardian    1  3 4 

AFP  2  1   3 

list Gazeta Wyborcza     1 1  1 3 

The New York Times   2   1  3 

BBC   1   1 2 

TVN 24 1   1   2 

list La Repubblica   2     2 

agentura DPA  1    1 2 

alžírská televize     1  1 2 

The Washington Post     1  1 2 

Bellibgcat    1  1 2 

list The Times   1  1  2 

televize Markíza   1  1   2 

nedělník The Sunday Telegraph    1 1   2 



    

 

 

 

Televize NHK  1    1 2 

TASS      1 1 

Interfax  1     1 

The Daily Pakistan       1 1 

Space.com     1  1 

Nature Geoscience    1    1 

deník El País  1     1 

časopis The Cut       1  1 

televize NBC     1   1 

CNN      1 1 

agentura ANSA  1     1 

redakční skupina Redaktionsnetzwerk 
Deutschland (RND) 

     1  1 

srílandský deník Daily News Paper       1 1 

The Jerusalem Post       1 1 

ukrajinská státní televize       1 1 

portál natemat.pl        1 1 

rozhlasová stanice Deutschlandfunk 
Macnab 

  1     1 

iDnes.cz 1      1 

televize ITV 1      1 

Rakouský deník Der Standard      1  1 

deník Kölner Stadt-Anzeiger     1   1 

deník The South China Morning Post       1 1 

časopis Paris Match        1 1 

list The South China Morning Post       1 1 

 časopis Biological Conservation       1 1 

list Malta Today       1 1 

DutchNews.nl.      1 1 

 Deník Blikk      1 1 

německý magazín Bunte 1      1 

turecká státní agentura Anadolu   1     1 

 německý nedělník Welt am Sonntag      1  1 

deník Nový čas     1   1 

RadioZet      1 1 

španělský server eldiario.es   1     1 

deník Hartford Courant     1   1 

list Kronen Zeitung      1  1 

portál Onet.pl      1 1 

Thepaper.cn      1 1 

New Scientist       1 1 

deník Telegraaf        1 1 

Gazeta.pl      1 1 

CELKEM 5 28 5 16 8 34 96 

 



    

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 9, Printscreen programu Copyleaks 1. Vlevo text ČTK „Manafort podle soudkyně lhal 
vyšetřovatelům v ruské kauze“ (ČTK: 14. 2. 2019), vpravo text Haló novin „Nižší trest pro »viníka« 
zmařen“ (Haló noviny: 15. 2. 2019) 

 
 

 

PŘÍLOHA Č. 10, Printscreen programu Copyleaks 2. Vlevo text ČTK „Manafort podle soudkyně lhal 
vyšetřovatelům v ruské kauze“ (ČTK: 14. 2. 2019), vpravo text z Mladé fronty Dnes „Paul 
Manafort podle soudkyně lhal vyšetřovatelům“ (Mladá fronta Dnes: 15. 2. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 11, Printscreen programu Copyleaks 3. Vlevo text ČTK „Manafort podle soudkyně lhal 

vyšetřovatelům v ruské kauze“ (ČTK: 14. 2. 2019), vpravo text Práva „Manafort o ruské kauze 
záměrně lhal, míní soudkyně“ (Právo: 15. 2. 2019) 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 12, Printscreen programu Copyleaks 4. Vlevo text ČTK „Prezidenti Ruska, Íránu a 
Turecka jednali v Soči o Sýrii“ (ČTK: 14. 2. 2019), vpravo text Haló novin  „Moskva, Teherán a 
Ankara o Sýrii“ (Haló noviny: 15. 2. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 13, Printscreen programu Copyleaks 5. Vlevo text ČTK „Prezidenti Ruska, Íránu a 
Turecka jednali v Soči o Sýrii“ (ČTK: 14. 2. 2019), vpravo text Lidových novin „Dva se perou, Írán 
se směje“ (Lidové noviny: 15. 2. 2019) 

 

 


