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Anotace 

Bakalářská práce „Zpravodajství o přírodní katastrofě způsobené tsunami na konci roku 

2004 v Asii v ČTK, Mladé frontě Dnes a Blesku“ pojednává o způsobu, jakým tato 

média informovala o katastrofě v České republice. Rekapituluje povahu katastrofy, její  

mediální pokrytí  a podrobněji představuje zkoumaná média. Práce analyzuje a 

porovnává agenturní zpravodajství o tématu s  články týkajícími se tsunami na titulních 

stranách uvedených deníků v průběhu  jednoho měsíce po katastrofě. Zaměřuje se na 

vývoj zpravodajství  v této době, analýzu zpravodajských hodnot a informačních  

zdrojů, které uvedená média užívala. V uvedených médiích zkoumá způsoby 

informování o českých turistech, kteří tsunami zažili, a o pohřešovaných lidech a 

obětech. Dále se zaměřuje na  humanitární sbírky na pomoc lidem v zasažených 

oblastech a problematiku  přepisů cizích slov. 

  

Annotation 

The bachelor's thesis "Reporting on the Natural Disaster Caused by Tsunami in Asia at 

end-2004 in ČTK, Mladá fronta Dnes and Blesk“ deals with the way these media 

informed Czech readers about the disaster. It reviews the disaster and media coverage, 

introducing the above mentioned media in detail. The thesis analyses and compares 

agency reporting on the issue and front-page stories on tsunami run by the two dailies 

during a month following the disaster. The author focuses on the development of 

reporting on the disaster at that time, on news values and information resources. In the 

analysed media, it focuses on the information concerning Czech tourists affected by 

tsunami as well as reporting on missing people and casualties, foreign word 

transcriptions, and information concerning humanitarian events in the affected areas. 
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Úvod 

 

Přírodní katastrofu v jihovýchodní Asii v roce 2004 a zpravodajství o ní lze 

z globálního zpravodajského hlediska považovat  za jednu z nejvýraznějších událostí 

poslední doby. Katastrofa, kterou vyvolalo silné zemětřesní a následné přílivové vlny 

tsunami, se řadí mezi 13 nejhorších katastrof vůbec za poslední dvě tisíciletí. V přehledu 

nejničivějších známých zemětřesení figuruje na čtvrtém místě. Obří mořské vlny si 

vyžádaly statisíce mrtvých lidí a třebaže se jednalo o katastrofu, která se udála v 

poměrně vzdálených zahraničních regionech, přímo se dotkla i mnoha českých občanů a 

to včetně celebrit, které v Asii trávily exotickou dovolenou. V oblasti zahynulo více než 

tisíc více zahraničních turistů včetně osmi Čechů. Tento element z mediálního hlediska 

tuto katastrofu ozvláštnil. Výrazně se spolupodílel na mediálním obrazu katastrofy v 

Česku a podstatně také přispěl k rekordní účasti české veřejnosti na humanitární pomoci 

směřující do zahraničí.  

Ve své práci jsem se rozhodla primárně pro výzkum zpravodajství o tématu ve 

slovním zpravodajství České tiskové kanceláře a jeho výsledky porovnat a doplnit 

rozborem titulních stran nejprodávanějších českých deníků: Mladé fronty Dnes a 

Blesku. Výzkum provedený v ČTK a v obou denících přivádí téma z mediálního 

hlediska do širšího kontextu. Zajímalo mě mimo jiné pojetí zpravodajského tématu a 

rozsah mediálního pokrytí. Pro výzkum zpravodajství o tsunami jsem se rozhodla i 

vzhledem k tomu, že sama dlouho pracuji v domácím zpravodajství ČTK. Rozhodnutí 

prozkoumat tuto událost s odstupem necelých čtyř let mi z tohoto důvodu přišlo zcela 

přirozené a z profesionálního hlediska obohacující. 

Téma tsunami ve slovním zpravodajství v ČTK, Blesku a Mladé frontě Dnes jsem 

zkoumala kvantitativní obsahovou analýzou (frekvenční). Původně jsem plánovala, že 

budu sledovat tříměsíční období ode dne katastrofy. Posléze se ovšem ukázalo, že z 

hlediska objemu informací (jen v ČTK vyšla za první měsíc tisícovka zpráv věnovaných 

tématu) a velkému důrazu zkoumaných médií na téma bude vhodnější zkrátit sledované 

období na jeden měsíc ode dne katastrofy, tedy od 26. prosince 2004 až 31. ledna 2005. 

Ve své práci jsem chtěla zjistit, jak dlouhou dobu se sledovaná média tématu intenzivně 

věnovala. Stanovila jsem hypotézu, že intenzivní zpracovávání tématu trvalo minimálně 

dva týdny. Dále jsem chtěla vědět, jak vybraná média například informovala o českých 

pohřešovaných turistech a obětech a o české humanitární pomoci, jaké využívala zdroje, 
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jak přepisovala cizí slova. Dalším důležitým aspektem katastrofy, který jsem ve své 

práci zohledňovala, bylo přihlédnutí ke zpravodajským hodnotám, které její medializaci 

ovlivňovaly.  

Práce je rozdělena do tří hlavních bloků. První sestává z představení katastrofy 

v Asii, jejího mediálního pokrytí, rekapitulace zpravodajství o tsunami. Přibližuje také 

metodu výzkumu. Druhá část podrobně představuje zkoumaná média. Třetí část 

obsahuje zpravodajské hodnoty, výsledky analýzy zpravodajství sledovaných médií, 

nahlíží na informování o českých celebritách a turistech, kteří tsunami zažili, včetně 

etického aspektu. Dále se věnuje humanitární pomoci, charitativním organizacím a 

problematice přepisu cizích slov. 

Pro svůj výzkum jsem využívala více informačních zdrojů. V první řadě se 

jednalo o databanku ČTK, dále o archiv tisku Národní knihovny a odbornou literaturu. 

Paralelně s těmito zdroji jsem užila dotazníkovou metodu kombinovanou rozhovory. 

Dotazníky jsem oslovila vedoucí zpravodajských týmů v ČTK, Mladé frontě Dnes a 

Blesku. Přínosným se také ukázal rozhovor s redaktorem zahraniční redakce ČTK, který 

v noci na 26. prosince 2004, kdy se katastrofa stala, sloužil službu sestávající z 

monitorování světových agentur, rádia a internetových serverů.  

Při zpracovávání tématu jsem i já sama ve své práci musela, stejně jako redakce v 

době katastrofy, řešit lingvistický problém s fonetickým přepisem původního názvu 

katastrofy. Obě varianty, které přicházejí v úvahu, tedy tsunami/cunami, jsou podle 

odborníků správné. Pro svoji bakalářskou práci jsem se rozhodla pro užívání varianty 

tsunami, protože podle mého názoru působí přirozenějším dojmem, navíc je v médiích 

variantou používanější.  
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1. Představení katastrofy v Asii a jejího mediálního pokrytí 

 

1.1. Rekapitulace katastrofy tsunami 

Katastrofa je velké neštěstí, pohroma, událost s tragickými následky, která 

obvykle vzniká náhle a nečekaně.1 K přírodním katastrofám lze přiřadit zemětřesení či 

povodně způsobené rozvodněnými řekami či tsunami. Jsou také katastrofy vlakové, 

letecké, tedy zaviněné lidským chováním, obvykle bez záměru. „Katastrofa je, když 

například v jednom okamžiku zahyne tisíc lidí v obřím sesuvu. Sdělovací prostředky se 

zabývají hlavně katastrofami, protože jsou dynamické, týmy záchranářů rychle vyrážejí, 

psi jsou nedočkaví a hlavně na většinu katastrof je nějaký lék“.2 Katastrofy jsou o smrti, 

ale také o hrdinství, odvaze či zázračné záchraně na poslední chvíli.  

„Chování lidí za klimatické katastrofy se neustále opakuje. Kronikářské záznamy 

o velké povodni v 16. století jsou téměř totožné se zprávami z povodně roku 2002. 

Nejprve dochází k fázi obav, pak vytěsnění strachu, ujišťování a sebeujišťování, že se 

skoro nic nestane, náhlý odjezd na poslední chvíli; ti, co zůstali, nevěří, jak rychle může 

voda stoupnout. Svět posuzujeme z hlediska naší zkušenosti. Jenže při katastrofách 

přestává tento zkušenostní základ fungovat, mění se měřítko dějů: auta létají vzduchem, 

panika ochromuje chování. Klimatická katastrofa není ten nejhorší případ ve spektru 

našich zkušeností. Je to jiná zkušenost. Pomáhá pomáhat jiným, protože tím člověk 

odstraňuje svoji vnitřní osobní křeč a získává nadhled.“3 

  

Přírodní katastrofa, která na konci roku 2004 postihla pobřeží Indického oceánu, 

se řadí mezi 13 nejhorších katastrof za poslední dvě tisíciletí.4 Katastrofu s přílivovými 

vlnami, která svými důsledky měla globální dosah, vyvolalo silné zemětřesení o síle 9,1 

stupňů Richterovy škály v Indickém oceáně u ostrova Sumatra. Zemětřesení udeřilo v 

sobotu 26. prosince 2004 v 01:58 SEČ (07:58 místního času) na dně oceánu na rozhraní 

australské a indické zemské desky.  

                                                 
1 PETRÁČKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. Sv. 1. [s.l.] : Academia, 

1995.s.380  
2
 CÍLEK, Václav. Tsunami je stále s námi. Praha : Alfa Publishing, 2006. s.67. 

3 CÍLEK, Václav. Tsunami je stále s námi. Praha : Alfa Publishing, 2006. s.29. 
4
 ČTK Infobanka [online]. 2008 [cit. 2008-03-25]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/>. 
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V seznamu historicky nejničivějších známých zemětřesení, která zabila 50.000 lidí a 

více, figuruje na čtvrtém místě.5 

Zemětřesení způsobilo mořské vlny tsunami valící se oceánem, které posléze 

zaplavily a zdevastovaly značnou část pobřeží několika států v jihovýchodní Asii včetně 

Indonésie, která byla nejhůře postižena, Thajska, Srí Lanky, Indie, Malediv a v menší 

míře afrických států jako je Somálsko či Keňa.6  

Tsunami „jsou dlouhé a ničivé mořské vlny charakteristické velkou rychlostí, 

obrovskou délkou a značnou výškou“.7 „Základní předpoklad pro vznik tsunami je ten, 

že je nutné změnit objem oceánu. To je možné několika procesy – může vybuchnout 

sopka, dojít k velkému podmořskému sesuvu, pádu meteoritu anebo, nejčastěji, když 

následkem zemětřesení rychle poklesne anebo naopak rychle vystoupá část mořského 

dna. Poslední proces je téměř vždy spjat s pohyby na okraji dvou litosférických desek, 

které se pohybují proti sobě, a je vždy indikován mělkým zemětřesením.“8 Když tyto 

mocné vlny, které se oceánem mohou šířit rychlostí až 800 kilometrů v hodině, dorazí 

na pobřeží, berou s sebou nebo zničí vše, co jim přijde do cesty. Tsunami ničí nejvíce 

právě při nástupu na pevninu. Valící se voda u pobřeží vytvoří vysokou rozjetou 

vertikální stěnu, která boří domy, devastuje přírodu, zabíjí zvířata a lidi, kteří před 

nezvladatelným přírodním živlem nestačí utéct. Když pak mořská voda opadá, odnáší s 

sebou trosky domů i lidi na širý oceán, kde pak bez pomoci umírají. Z lidí jsou na tom 

nejhůře děti, které většinou neumějí plavat nebo se v silném proudu dlouho neudrží nad 

vodou. Právě kvůli tomu tvořily po zemětřesení v jihovýchodní Asii děti třetinu obětí 

tsunami a někde i více.9 Tsunami ničí i poté, co voda opadne: na pobřeží znečišťuje 

studny a zasoluje zemědělskou půdu.  

Vzhledem k síle zemětřesení, které bylo v prosinci 2004 čtvrté nejsilnější za 

posledních sto let a nejmocnější od roku 1964, zasáhla katastrofa postupně několik 

regionů tisíce kilometrů od sebe vzdálených – od Sumatry až po africké pobřeží. 

Protože v oblasti neexistovalo signalizační zařízení, které by před blížícími se vlnami 

varovalo, měla katastrofa fatální důsledky, neboť mnoho lidí nestačilo utéct do bezpečí. 

                                                 
5
 U.S. Geological Survey [online]. 2008 , January 25,2008 [cit. 2008-03-29]. Dostupný z 
WWW:<http://earthquake.usgs.gov/regional/world/most_destructive.php>. 

6
 ČTK Infobanka [online]. 2005 [cit. 2008-02-12]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/> 

7
 PETRÁČKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. Sv. 1. [s.l.] : Academia, 1995. s.  
134.  

8
 CÍLEK, Václav. Tsunami je stále s námi. Praha : Alfa Publishing, 2006. s.35. 

9
 UNICEF [online]. 2008 [cit. 2008-03-28]. Dostupný z WWW: 
<http://www.unicef.org/evaldatabase/files/2005_Tsunami_Comm_Eva.pdf.pdf>. 
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Jejími oběťmi se podle nejvyšších odhadů stalo na 295.000 lidí z různých zemí světa, 

nejvíce z Indonésie. Započítáni jsou přitom mrtví nebo pohřešovaní .10
 Mezi oběti je 

zahrnuto i osm českých občanů, které katastrofa zastihla na exotické dovolené, stejně 

jako jiné Evropany či Američany. Z evropských zemí byla katastrofa nejtragičtější pro 

Švédsko a Německo, které ztratily stovky občanů. Živelní pohroma zabíjela ve 13 

zemích: Indonésii, Srí Lance, Indii, Thajsku, Maledivách, Malajsii, Barmě, Bangladéši, 

Keni, Somálsku, Tanzanii, Seychelách a na Madagaskaru. Nejvíce postiženy přitom 

byly Indonésie, Srí Lanka a Indie. Mnohde byly vymazány z mapy celé rybářské 

vesnice i s jejími obyvateli. Přesný počet obětí ale nebude zřejmě nikdy znám. Některé 

státy totiž vůbec nesčítají své obyvatele, a neznají proto jejich přesný počet, a není také 

jasné, kolik zabitých lidí skončilo v hromadných hrobech. K tomu, že počet obětí není 

pravděpodobně přesný, přispěl navíc fakt, že těla některých pohřešovaných lidí se nikdy 

nenašla. 

 

Mořské vlny zalily tisíce kilometrů pobřeží Indického oceánu. Neudeřily však 

všude se stejnou silou. Někam přišly devastující desetimetrové vlny, které zasáhly 

rozsáhlé území směrem do vnitrozemí, jinam došly jen menší vlny, které se dostaly 

pouze několik metrů od pobřeží a nikoho nezabily. Rozsah vln se lišil i v rámci 

jednotlivých zemí. Různě bylo postiženo například pobřeží Srí Lanky: někde byly 

následky fatální, o několik kilometrů dál voda neničila. „Například město Peraliya bylo 

zasaženo vlnou o výšce deseti metrů, která zasáhla až 1,5 kilometru do vnitrozemí. Tato 

vlna odnesla „vlak – titanik“ symbolicky nazvaný „Samudra Devi – Královna moře“, o 

padesát metrů dál a zabila přitom jeho 1700 pasažérů. Naproti tomu v osadě 

Hikkaduwa, která leží jen asi tři kilometry od Peraliye, dosáhlo tsunami výšky jen dva 

až tři metry, dostalo se jen 50 metrů do vnitrozemí a nikoho nezabilo.“11 Rozdíly ve 

výšce tsunami přitom byly překvapivě rozhodujícím způsobem ovlivněny stavem 

korálové bariéry, nikoli geomorfologií pobřeží. Tam, kde byly korály zničeny, byly i 

horší vlny. Jednalo se přitom o zcela zásadní dopad na pobřeží a míru poničení. 

Například nízké korálové ostrovy na Maledivách, které ležely přímo v dráze tsunami, 

živel nezasáhl, i když vzhledem ke své malé výšce měly teoreticky zmizet z povrchu 

oceánu.  

 

                                                 
10

 ČTK Infobanka [online]. 2005 [cit. 2008-03-25]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/>. 
11

 CÍLEK, Václav. Tsunami je stále s námi. Praha : Alfa Publishing, 2006. s.196-197. 
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Po katastrofě nastal stav kritické humanitární nouze, neboť 1,77 milionu lidí přišlo 

o střechu nad hlavou. Po řádění ničivého živlu neměli kde bydlet, minimálně 300.000 

domácností potřebovalo nový domov. Zničeno bylo přes 100.000 lodí, které byly 

mnohdy často jediným prostředkem k obživě rybářů, dále na 2300 škol.12 Po řádění 

mořských vln nastal chaos, nedostávalo se pitné vody, objevovaly se obavy z nedostatku 

jídla a z šíření nemocí z mrtvých těl. Katastrofa vyvolala ve světě nebývalou solidaritu s 

postiženými lidmi a velkou pozornost médií. Evropská média katastrofu vnímala o to 

víc, že v postižených regionech byly v té době tisíce turistů z různých zemí Evropy, z 

nichž mnozí se domů již nikdy nevrátili. Katastrofa se osobně dotkla i známých lidí a 

celebrit. Velmoci, ostatní státy, EU i OSN organizovaly humanitární akce, posílaly do 

zaplavených zemí humanitární pomoc i nejrůznější odborníky a lékaře, vyčleňovaly 

miliardy dolarů na pomoc a překlenutí krizového období v regionech po katastrofě. 

Škody, které katastrofa vyvolala, dosáhly více než deseti miliard dolarů.13
  

 

Mořské vlny zaútočily už minulosti. Tsunami není nové, v psané historii bylo 

větších i menších tsunami mnoho tisíc, nikdy však při tomto typu živelní katastrofy 

nebylo zaznamenáno tolik obětí na lidských životech. Obří mořské vlny patří k 

projevům přírody a ty bývají někdy až neuvěřitelné. Tsunami jsou časté především v 

Japonsku či na západním pobřeží Spojených států, ovšem v minulosti se nevyhnuly ani 

Evropě. „Silné tsunami smetlo v roce 1908 část italské Messiny. Každých několik let 

zaútočí tsunami o výšce pět až dvacet metrů na některý z řeckých ostrovů, na Kyklady, 

Naxos, Ios či Patmos. Mimořádně obrovité tsunami rozmetalo pobřežní města snad 

celého Středomoří kolem roku 1500 před Kristem při výbuchu vulkánu Théra na řeckém 

ostrově Santorin. Toto či nějaké podobné tsunami se pravděpodobně dostalo do řeckých 

mýtů i Starého zákona“.14 

A například vůbec nejvyšší tsunami, které bylo možné spolehlivě změřit, se 

objevilo v zálivu Lituya na Aljašce v roce 1958 (Cílek, 2006). Kvůli otřesům země tam 

došlo k obrovskému sesuvu, který na protější straně zálivu vytlačil vodu do neuvěřitelné 

výšky 518 metrů nad hladinou moře (pro srovnání – převýšení lanovky z Janských 

Lázní na Černou horu v Krkonoších činí 566 metrů).15 

                                                 
12

 ČTK Infobanka [online]. 2008 [cit. 2008-02-12]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/>. 
13

 ČTK Infobanka [online]. 2008 [cit. 2008-02-12]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/>. 
14

 CÍLEK, Václav. Tsunami je stále s námi. Praha : Alfa Publishing, 2006. s.41. 
15

 Czechtourism [online]. 2008 [cit. 2008-05-08] Dostupný z WWW: http://www.czechtourism.com/ 
cze/cz/docs/133premier/data/2007-11-08-1101-rekreacni-sporty-janske-lazne.html. 
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1.2. Rekapitulace informování o katastrofě v médiích 

Vzhledem k tomu, jaký měla rozsah, vyvolala katastrofa ve světovém měřítku 

obrovský zájem světových i českých médií. Podle vyjádření tehdejší vedoucí zahraniční 

redakce ČTK Radky Markové, šéfredaktora Mladé fronty Dnes Roberta Čásenského a 

tehdejšího šéfredaktora Blesku Jiřího Fabiana patří přírodní katastrofa způsobená 

tsunami mezi několik nejzásadnější událostí poslední doby.16 

Marková a Čásenský se shodli na tom, že významem ji ovšem předčily 

teroristické útoky na USA 11. září 2001 a jejich následky včetně například boje proti 

terorismu. Pro Fabiana byly uvedené dvě události srovnatelné. Podle Čásenského byla 

katastrofa vyvolaná tsunami z mediálního hlediska zajímavá i tím, že byla prvním 

velkým neštěstím kvalitně zpracovaným rovněž v internetovém zpravodajství. 

Obecně jsou nehody a katastrofy ve zpravodajských obsazích výrazně 

zastoupenou kategorií. „Typickým projevem této kategorie jsou letecká neštěstí, 

rozsáhlejší dopravní nehody, živelní katastrofy jako zemětřesení, záplavy a další. 

Informování o nehodách má zpravidla pravidelný narativní vzorec. Zprávy začínají 

poukazem na narušení sociálního řádu a většinou jsou uzavírány tvrzeními a 

ubezpečeními, kdy a jakým způsobem bude sociální řád znovu nastolen“.17 Trampota 

dále poukazuje na to, že nehoda nebývá zpravidla výsledkem záměrného jednání lidí a 

ti, co prosazují její zveřejnění, nebývají hlavními aktéry této nehody. 

 

Agentury, noviny, televize, rádia, internetové servery i další média svým 

zpravodajstvím ovlivnily lidi a jejich myšlení na celém světě. Tím, jak obsáhle o 

katastrofě informovaly, vyvolaly solidaritu s postiženými, třebaže Evropanům se 

katastrofa na první pohled mohla zdát poměrně vzdálenou událostí. České zpravodajství 

ovládlo ničení mořských vln a jeho následky po několik týdnů. Lidi, tedy příjemce 

těchto mediálních sdělení, katastrofa šokovala, dojímaly je lidské příběhy. Často mohla 

vyvolávat dojem kulturní blízkosti, protože se udála na plážích známých exotických 

turistických míst, kam jezdí i čeští turisté. Svoji roli v pocitu blízkosti v České republice 

bezesporu sehrál i fakt, že živel zasáhl i tisícovku českých občanů včetně mediálně 

známých osob, kteří se zrovna v té době v zasažených oblastech pohybovali a ničení 

mořského živlu nějakým způsobem na vlastní kůži pocítili. V Česku o katastrofě jako 

                                                 
16 MARKOVÁ, Radka, ČÁSENSKÝ, Robert , FABIAN,Jiří v rozhovorech s autorkou práce z 24. 4, 

21.4. a 8.5. 2008 (plné znění v příloze). 
17 TRAMPOTA,Tomáš. Zpravodajství.Praha: Portál, 2006, s. 34. 
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první informovala ČTK, která převzala zprávu od globální agentury Reuters s 

odvoláním na místní média. Tato první zpráva ale vůbec nenaznačovala, o jak 

mimořádnou událost se jedná, také nezmiňovala žádné oběti. Teprve později se začalo 

ukazovat, o jak rozsáhlou katastrofu se jedná. 

 

1.3. Metoda výzkumu zpravodajství ČTK, Mladé fronty Dnes a Blesku 

Téma tsunami ve slovním zpravodajství v ČTK, Blesku a Mladé frontě Dnes jsem 

se rozhodla prozkoumat kvantitativní obsahovou analýzou (frekvenční), přičemž jsem 

se zaměřila na dobu od 26. prosince 2004 do 31. ledna 2005. „Obsahová analýza je 

kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis 

komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení otázek“.18 Pro 

výzkum se nabízela také hermeneutická textová analýza. „Hermeneutická analýza 

vychází z literárně vědní textové interpretace. Pomocí subtilních interpretačních postupů 

se pod povrchem textu odhalují jeho skryté hlubší struktury. Odkrývají se autorské 

intence a poukazuje se na specifické argumentační struktury. Pro tuto metodu je 

charakteristická vysoká míra otevřenosti a velmi důkladný rozbor jednotlivých 

mediálních obsahů.“19 Nevýhodou hermeneutické analýzy je ovšem to, že se 

výzkumníci mohou dobrat odlišných výsledků. Proto jsem dala přednost kvantitativní 

analýze. U ní lze naopak předpokládat stejné závěry u různých výzkumníků. „Na rozdíl 

od hermeneutické analýzy je kvantitativní obsahová analýza vysoce strukturovaným a 

selektivním procesem“.20  

Ve svém výzkumu jsem se soustředila především na Českou tiskovou kancelář, 

šetření provedené v obou denících bylo doplňující a soustředilo se pouze na titulní 

stránky, které ale už samy o sobě vypovídají o důležitosti tématu. Výsledky zjištěné ve 

všech třech médií jsem poté porovnala.  

Kvantitativní analýza dává odpovědi na otázky typu kdy a kde se mediální sdělení 

o tsunami objevilo a s jakým důrazem, tj. jak velký prostor mělo obecně téma v ČTK a 

v uvedených novinách. Pro výzkum v ČTK byla použita její informační databanka 

www.ctk.cz, v níž jsem se soustředila na slovní zpravodajství zahraničního, domácího, 

ekonomického a sportovního servisu, u obou deníků jsem zkoumala články na titulních 

stranách. Kvantitativní analýza zde odpověděla na otázku, jak často se téma tsunami v 

                                                 
18

 SCHULZ, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 1998. s. 31.  
19

 SCHULZ, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 1998. s. 30.  
20 SCHULZ, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 1998. s. 30. 
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uvedených médiích objevilo, jakou redakcí bylo zpracováváno a jak často bylo zmíněno 

předem určené podtéma (oběti, pomoc). Kvantitativní výzkum byl proveden pro 

všechna média dle společných kriterií, přičemž zpravodajství ČTK jsem podrobila 

detailnější analýze.  

V práci jsem se zaměřila také na vliv chování veřejnosti (humanitární pomoc), na 

české turisty, různé zvláštnosti, na postupy médií a podobně. 

 

Výzkumný proces – Zpravodajství o katastrofě tsunami v ČTK, Mladé frontě Dnes a 

Blesku - kvantitativní obsahová analýza 

 

Výzkumné téma  

Zpravodajství o tsunami v ČTK, Blesku, Mladé frontě Dnes mezi 26. prosincem 2004 

až 31. lednem 2005  

 

Operacionalizace 

Kvantitativní obsahová analýza (frekvenční) 

 

Organizace a plánování 

První polovina roku 2008 

 

Přípravná a ověřovací fáze  

Při předkládání tezí bakalářské práce bylo původním předpokladem zkoumat 

tříměsíční období po katastrofě. Po předběžné prohlídce zpravodajských materiálů se 

ale ukázalo, že vzhledem k velkému množství dat bude vhodnější se detailněji soustředit 

na kratší období. Například ČTK vydala ode dne katastrofy do konce ledna přes tisíc 

zpráv týkajících se tématu.Výzkum byl tudíž zúžen na zhruba jeden měsíc po katastrofě. 

Tato etapa se později z hlediska zaměření výzkumu ukázala jako nejzajímavější a 

nejvhodnější. U ČTK byl předpoklad prozkoumat zahraniční a domácí zpravodajství, 

ukázalo se ale, že bude nutno do průzkumu zahrnout i zpravodajství ekonomické a 

sportovní redakce, které překvapivě k tématu vydávaly rovněž zprávy, i když ne v 

takovém množství. U obou deníků se výzkum soustředil na titulní strany, které u 

tištěných médií vypovídají o důležitosti události a list prodávají. Bylo to opět z důvodu 

velkého objemu informací, především v Mladé frontě Dnes, která události věnovala v 

některé dny i několik stránek a k tomu zvláštní přílohy. 
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Sběr dat 

Databanka ČTK na internetu, výtisky Blesku a Mladé fronty Dnes v archivu 

Národní knihovny  

 

Kódovací proces 

Byla vytvořena kódovací kniha se sedmi proměnnými, k nimž byly přiřazeny 

jednotlivé hodnoty. 

 

Vyhodnocení 
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Výzkum zpravodajství ČTK 

Detailnější výzkum slovního zpravodajství ČTK byl zaměřen na zprávy o tomto 

tématu v předem daném období ve čtyřech servisech ČTK – zahraničním, domácím, 

ekonomickém a sportovním. Z hlediska rozdílnosti práce tištěných médií od 

elektronického média ČTK se jevilo jako vhodné agenturní zpravodajství prozkoumat 

navíc zvlášť a podle jiných kriterií, než podle jakých bylo postupováno ve společném 

kvantitativním výzkumu všech tří médií. Ke zkoumání byla i v případě detailnějšího 

průzkumu využita databanka www.ctk.cz. To se později ukázalo jako jediný vhodný a 

současně nejspolehlivější postup. Pro výzkum byl zvolen systém vyhledávání podle 

klíčových slov (například Asie,katastrofy, zemětřesení,oběti) a číselný systém priorit (1 

-5), které agentura při tvorbě zpráv využívá. Podle těchto klíčů bylo možné vyhledat 

podrobně počty zpráv v jednotlivých servisech.  

 

Výzkum zpravodajství v Blesku a Mladé frontě Dnes 

Tištěná média pracují na jiném principu než agentura ČTK, která je elektronickým 

médiem. Proto bylo možné výzkum slovního zpravodajství uvedených médií provádět 

společně s agenturou do určité míry. U Blesku a Mladé fronty Dnes jsem se rozhodla 

pro zkoumání titulních stránek, která mají svá specifika, přitahují pozornost lidí a 

rozhodují o atraktivitě pro potencionálního čtenáře. Na titulních stranách se obecně 

vždy objevují články o tématech, které vedení redakcí považuje za nejdůležitější. Titulní 

strana současně list prodává, podle ní se člověk rozhodne, zda noviny koupí, zda ho 

nějakým způsobem zaujaly. „Titulní stánky časopisů a novin na stáncích bojují o 

pozornost potenciálních čtenářů zhruba jednu minutu v konkurenci dalších 400 titulů.“21 

Proto redakce novin velmi pečlivě zvažují, jaká témata na titulní strany zvolí, aby se 

strefily do nálady publika a přitáhly co největší počet čtenářů. 

Při zkoumání článků uvedených deníků jsem využívala archivu Národní knihovny 

v Praze, která shromažďuje povinné výtisky periodického tisku. Výzkum provedený v 

obou denících slouží pro porovnání s agenturním zpravodajství o tsunami a svým 

způsobem také jako doplnění a uvedení tématu do širšího kontextu.  

                                                 
21 KÖPPL, Daniel. Marketing a média: ztracené iluze.In JIRÁK, Jan, et. al. (ed.). 10 let v v českých 

médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, s. 79 
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2. Představení zkoumaných médií 

 

2.1. Česká tisková kancelář (ČTK) 

Česká tisková kancelář (ČTK) se řadí mezi veřejnoprávní agentury, je to národní 

tisková a informační a zároveň největší tisková agentura v České republice. „Jako 

komplexní tisková agentura se ČTK zabývá sběrem, zpracováním a distribucí 

zpravodajských informací ze všech oblastí lidské činnosti“.22 Sídlí v Praze, má 16 

poboček v tuzemsku a 12 v zahraničí – v New Yorku, Londýně, Paříži, Bruselu, Berlíně, 

Vídni, Varšavě, Bratislavě, Košicích, Banské Bystrici, Žilině a Moskvě,23 kde má své 

stálé zpravodaje. Podle důležitosti událostí vysílá do zahraničí na omezenou dobu také 

zvláštní zpravodaje. Úsek slovního zpravodajství sestává z domácí, zahraniční, 

ekonomické, sportovní, dokumentační, magazínové, sportovní a exportní redakce. 

Všechny jmenované vyjma poslední exportní redakce vytváří zprávy v češtině, exportní 

redakce tvoří zpravodajství v angličtině s ohledem na potřeby zahraničních klientů. 

ČTK poskytuje rovněž obrazové a zvukové zpravodajství, grafiku a videozpravodajství 

V roce 2004, kdy ČTK zaměstnávala zhruba 380 zaměstnanců, vydala přes 281.000 

zpráv.24 

ČTK patří mezi univerzální agentury (Trunečková, 1997). Současné postavení 

agentury (od 15. listopadu 1992) jako veřejnoprávního subjektu upravuje zákon 

č.517/92 Sb. Podle něj je posláním ČTK „poskytovat objektivní a všestranné informace 

pro svobodné vytváření názorů“, šířit slovní a obrazové zpravodajství z Česka, ze 

zahraničí a do zahraničí. Stát neodpovídá za závazky agentury a také agentura 

neodpovídá za závazky státu. Od roku 1996 není ČTK dotována ze státních peněz, 

třebaže zákon agentuře umožňuje získat od státu účelovou dotaci. Podle zákona č. 

517/92 Sb. paragrafu 10 odstavce 1 a 2 „finančními zdroji tiskové kanceláře jsou příjmy 

z úplatného poskytování svých služeb, vyplývajících z hlavního předmětu činnosti, a 

dále příjmy z další podnikatelské činnosti. Tisková kancelář může dostat účelovou 

dotaci ze státního rozpočtu České republiky, která však nemůže být poskytnuta na krytí 

ztráty z hospodaření“. ČTK je ekonomicky i politicky nezávislá, ve své práci se řídí 

heslem „Rychlost – spolehlivost – nezávislost“. Historie ČTK spadá k počátkům 

                                                 
22

 OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 1999. s.  
38. 

23 ČTK [intranet]. 2008 [cit. 2008-04-02]. Dostupný z WWW:http://intranet.ctk.cz/page_id=19. 
24 RADA ČTK. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2004. Praha: ČTK,2005. s. 7,22. 
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Československa. ČTK „je nástupkyní někdejší oficiální státní Československé tiskové 

agentury / ČTK, založené z rozhodnutí Národního výboru československého 28. října 

1918“.25 ČTK podléhá kontrole veřejnosti, tuto činnost vykonává podle zákona Rada 

ČTK, která volí také generálního ředitele agentury. ČTK má jednu dceřinou společnost 

Neris s.r.o, v níž má stoprocentní účast. Dále vlastní 100 procent společnosti ČTK 

Repro a 11 procent společnosti Economia a. s.26 ČTK je členem aliance sdružující 

tiskové agentury European Alliance of News Agencies (EANA), jejímž cílem je mimo 

jiné zabezpečení technické spolupráce a profesionálních kontaktů mezi jednotlivými 

agenturami. 

V současnosti má ČTK podle svého obchodního oddělení zhruba 500 klientů, 

kterým dodává denně v průměru 500 textových zpráv, na 200 fotografií, kolem tří 

videopříspěvků a několik desítek zvukových záznamů.27 Servisy prodává ČTK médiím, 

mimo jiné novinám, rádiím či televizím, i jiným právnickým a fyzickým osobám. Vedle 

zpravodajského servisu, který je od roku 2006 tvořen v novém multimediálním 

redakčním systému MRS, poskytuje svým klientům denní plány, výhledové denní, 

týdenní a měsíční přehledy očekávaných událostí, avíza na události, zpravodajské 

souhrny, dokumenty, profilové materiály, kalendária. Tyto přehledy událostí spolu se 

zprávami jsou důležitým vodítkem pro redaktory v ostatních médiích, kterým pomáhají 

v plánování práce a při tvorbě vlastního zpravodajství. Důležitým zdrojem informací, v 

němž je možné najít vydané zprávy agentury i reálie z různých oblastí, je také 

databanka dostupná pro redaktory ČTK a předplatitele na internetové adrese 

www.ctk.cz. Zvláštní placenou službou, kterou agentura poskytuje, je Protext, jejímž 

prostřednictvím může kdokoli za úplatu sdělit klientům agentury svoje prohlášení či 

tiskovou zprávu ve znění, které agentuře dodá. 

Co se týká slovního zpravodajství, ČTK vydává zprávy s prioritami důležitosti 1 

až 5. Nejvíce vychází běžných zpráv s prioritou 4. Po nich následují zprávy s vyšší 

prioritou 3, u nichž agentura předpokládá, že se jejich téma objeví příští den v novinách. 

Méně, zpravidla několik denně, vychází zpráv se signálním slovem fleš, které mají 

prioritu 2 a které agentura považuje za nejdůležitější sdělení dne. „Tyto zprávy tvoří asi 

tři procenta produkce“.28 Fleš je krátká zpráva o několika větách, která oznamuje novou 

                                                 
25 OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 1999. s. 

38. 
26

 ČTK [intranet]. 2008 [cit. 2008-04-02]. Dostupný z WWW:http://intranet.ctk.cz/page_id=19. 
27

 ČTK [online]. 2008 [cit. 2008-02-10]. Dostupný z WWW:http://www.ctk.cz> 
28 STEJSKAL,Jan. Agentura a její zpravodajství.Praha: ČTK, 2004, s. 49. 
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zásadní informaci. Nejméně a naprosto výjimečně vychází zprávy s nejvyšší prioritou 1, 

které jsou označeny signálním slovem blesk. Tímto typem zprávy vychází například 

zvolení nového českého prezidenta či výsledek voleb v České republice nebo nečekané 

úmrtí politika a další události, které podstatným způsobem mění situaci (Trunečková, 

2001). Je to jednověté oznámení, které opomíjí jinak tvrdá pravidla formálních 

náležitostí agenturní zprávy. „Tuto prioritu využívá ČTK ve všeobecném zpravodajství 

průměrně jednou měsíčně“.29 Po blesku následuje fleš, která rozvine původní kratičkou 

informaci. Po fleši agentura vydá komplexnější zprávu s prioritou 3, která přináší další 

podrobnosti. Agentura obvykle využívá možnosti zprávy „verzovat“ neboli doplňovat a 

aktualizovat je o další informace a podrobnosti. To se týká především zpráv s prioritami 

1 až 3. Poslední prioritou, kterou agentura používá, je nejnižší priorita 5. Používá se u 

avíz o událostech, různých informačních zpráv či u zpravodajských profilů 

zpracovávaných dokumentační redakcí. Jedná se obecně o zprávy, kterým nevadí menší 

prodleva.  

Důležitou součástí zpravodajství jsou zpravodajské souhrny. ČTK je vydává ve 

všední den ve 4:00, 8:00, 12:00, 16:00 a 20:00, o víkendu je souhrnů méně. 

Zpravodajské souhrny jsou informativním přehledem nejdůležitějších událostí v určitém 

časovém období, každá ze slovních redakcí vytváří vlastní souhrn. V něm se nacházejí 

několikařádkové oddělené informační bloky jednotlivých vydaných zpráv, mezi nimiž 

na přelomu roku 2004 až 2005 nechyběly ani zprávy týkající se tsunami. Zpravodajské 

souhrny slouží k orientaci ostatními médiím a využívají je například rádia. 

 

2.2. Mladá fronta Dnes 

Mladá fronta Dnes je tištěné médium. Je to druhý nejčtenější celostátní deník v 

Česku, podle průzkumu Media Project má kolem 1,2 milionu čtenářů.30  Denně 

průměrně vydává 365.815 výtisků.31 List náleží do mediální skupiny Mafra, jejíž je 

vlajkovou lodní.32 Mafra uvádí, že tento deník je největším seriozním listem v České 

republice, který přináší zpravodajství z domova, ze zahraničí, dále komentáře, názory, 

ekonomické zpravodajství, publicistiku, společnost, sportovní zpravodajství, kulturní 

rubriku, TV a počasí. K tomu list nabízí 14 příloh s aktuálním regionálním 

                                                 
29 STEJSKAL,Jan. Agentura a její zpravodajství.Praha: ČTK, 2004, s. 49. 
30

 Unie vydavatelů [online]. 2008 [cit. 2008-04-04]. Dostupný z WWW: 
http://www.uvdt.cz/Upload/536.pdh. 

31
 Unie vydavatelů [online]. 2008 [cit. 2008-04-04]. Dostupný z WWW: 

http://www.uvdt.cz/default.aspx. 
32
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zpravodajstvím. Redakci tvoří centrála v Praze a 14 regionálních poboček, list má 

stálého zpravodaje v Bruselu, který pokrývá problematiku EU, a na zahraniční reportáže 

dle potřeby vysílá na omezenou dobu své zvláštní zpravodaje. Redakce využívá kromě 

jiných zdrojí servis ČTK. 

Mediální skupina Mafra zaměstnává kolem 1100 lidí a sdružuje produkty ze všech 

oblastí mediálního trhu včetně internetového zpravodajského portálu iDnes.cz. Vydává 

mimo jiné devět tištěných titulů. Majoritním vlastníkem mediální skupiny je od roku 

1994 německý holding Rheinish-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH. 

Toto vydavatelství zahájilo svoji činnost v roce 1946. Vlajkovou lodí vydavatelství je 

Rheinische Post.33 

List Mladá fronta Dnes navázal v roce 1990 na list Mladá fronta, který byl před 

rokem 1989 tiskovým orgánem Svazu socialistické mládeže. Z právního hlediska se 

však jedná o zcela jiný subjekt Vznikl z iniciativy šesti desítek nespokojených 

redaktorů, kteří k jejímu vydávání založili akciovou společnost MaF s minimálním 

základním kapitálem z jejich vlastních prostředků. Celkem 65 lidí složilo stejný podíl 

(3000 korun), za který dostalo nepřenosné a neprodejné akcie.34 Tito lidé chtěli vydávat 

nezávislé noviny tak, jak se o to navzdory vydavateli pokoušeli již od listopadu 1989. 

Společnost MaF posléze vytvořila společně s francouzskou firmou Socpresse společnost 

Mafra. Francouzský podíl odkoupila v listopadu 1994 německá firma Rheinisch-

Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH, nyní hlavní vlastník deníku. 

 

2.3. Blesk  

Bulvární deník Blesk byl založen v roce 1992. O tři roky později se stal prvním 

celobarevným deníkem v České republice (Šmíd, 2005). Je nejprodávanějším 

celostátním deníkem v Česku, v denním průměru vydává 569.370 výtisků.35 Je také 

nejčtenějším deníkem v zemi – podle průzkumu Media Projekt má téměř 1,5 milionu 

čtenářů.36
  

Blesk vychází v deseti regionálních mutacích. Tento deník, vzniklý v 

porevolučním Československu, náleží do mediální společnosti Ringier ČR, která je 

součástí švýcarské vydavatelské skupiny Ringier AG. Vydavatelský dům působí celkem 
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ve 12 zemích světa, kde zaměstnává zhruba 6800 pracovníků, přičemž v české pobočce 

Ringieru zpracuje více než 550 lidí. Ve světovém měřítku Ringier vydává více než 100 

novin a časopisů, produkuje zhruba 20 televizních programů a provozuje přes 50 

webových stránek a má také jedenáct tiskáren.37 Deník využívá vedle jiných zdrojů 

servis ČTK. 

Blesk je deník nevyhýbající se žádným tématům. Přináší zajímavosti, senzace i 

aktuální zpravodajství z domova a ze světa. Zpravodajství doplňuje rozsáhlým 

obrazovým materiálem, na který klade důraz. Pravidelně se věnuje tématům jako je 

cestování, zdraví, vše pro ženy, auto-moto, vzdělávání a bydlení. Informace podává 

jednoduchou a zábavnou formou, která čtenáře nenutí k hlubokému přemýšlení, spíše 

může svádět k pouhé konzumaci zveřejňovaných zpráv. „Bulvár často směšuje realitu s 

iluzemi a preferuje skandály a neštěstí, které prezentuje jako nejdůležitější zprávy“.38  

Vydavatelský dům Ringier ČR uvádí, že je v Česku vydavatelstvím s největším počtem 

čtenářů na trhu. Vydává 16 tištěných a pět internetových titulů. Zaměřuje se na vydávání 

vysokonákladových a specializovaných titulů periodického tisku.  

 

2.4. Rozdíly mezi ČTK, Mladou frontou Dnes a Bleskem  

Zatímco ČTK je zákonem zřízené elektronické médium veřejné služby, které 

vysílá zprávy ve svých servisech klientům nepřetržitě, Mladá fronta Dnes a Blesk jsou 

deníky patřící mezi soukromá tištěná média, jejichž obsah je vázaný na papír (Reifová a 

kolektiv, 2004). ČTK podléhá kontrole veřejnosti, zpravodajský obsah obou deníků 

podléhá zájmům vydavatele. Servis ČTK je na rozdíl od tištěných médií / novin v 

podstatě bezedný, deníky mají pouze omezený prostor na určeném počtu stran, který 

mohou poskytovat vybraným aktualitám. Zpravodajství se navíc o prostor dělí s inzercí, 

která je podstatným zdrojem příjmů soukromých novin. Oba deníky jsou abonenty 

servisu ČTK, agentura zase v obou uvedených listech, stejně jako v ostatních médiích, 

monitoruje důležité zprávy, které se v jejím servisu dosud neobjevily a které zhodnotí 

jako přínosné pro klienty. Mladá fronta Dnes a Blesk jsou deníky s celostátní 

působností, mají v České republice nejvyšší nákladovost a čtenost a jejich důležitým 

zdrojem financí jsou na rozdíl od ČTK inzerenti.  

                                                 
37

 Ringier ČR [online]. 2008 [cit. 2008-02-10]. Dostupný z WWW: 
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ČTK poskytuje primárně servis ostatním médiím včetně obou zmíněných deníků a 

nemediálním organizacím. Hlavními příjemci informací Mladé fronty Dnes a Blesku 

jsou čtenáři. Někdy se zprávy označené ČTK objevují v médiích, často však končí na 

stolech redaktorů ostatních médií jako podkladový nebo kontrolní materiál pro tvorbu 

článků. „O tiskových agenturách se říká, že jsou továrnami na zprávy či velkoobchodem 

s informacemi. Bývají také označovány za noviny novin či novinářů. To proto, že jako 

instituce (podniky) zaměřené na shromažďování informací, jejich zpracování a 

distribuce představují pro sdělovací prostředky významný zdroj“.39 Zatímco ČTK tedy 

poskytuje primárně servis ostatním médiím včetně obou zmíněných deníků, koncovými 

příjemci informací Mladé Fronty Dnes a Blesku jsou především čtenáři. 

Servis ČTK je určen mimo jiné jako podkladový materiál a informační zdroj pro 

tvorbu a výběr článků v novinách, materiály agentury ovšem slouží i jiným, konečným 

příjemcům informací jako jsou například státní instituce nebo posluchači rádií, jejichž 

moderátoři čtou agenturní zprávy. Agentura také dvakrát denně vydává denní plány s 

očekávanými událostmi a deníky s výhledem událostí na dny následující.  

Aktuální události se v servisech ČTK z titulu agenturního stylu práce objevují 

okamžitě, tedy o den dříve než v uvedených tištěných denících. Protože tisková 

agentura a tištěná média mají jiný systém práce, v případě událostí jako bylo i 

zemětřesení v jihovýchodní Asii a jeho ničivé důsledky, byla ČTK až na výjimky 

zdánlivě o krok, respektive o den dál než Mladá fronta Dnes a Blesk. To znamená, že 

čtenář se například o vývoji počtu obětí dočetl v obou listech o den později, než o tom 

samém faktu informovala ČTK. Je více než jisté, že ve chvíli, kdy čtenář četl články v 

Blesku a Mladé frontě Dnes informující o situaci v jihovýchodní Asii, agentura již 

vydávala čerstvé aktuality o přírodní katastrofě, které měly šanci být v obou denících 

publikovány zase až následující den.  
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3. Zpravodajství zkoumaných médií o katastrofě 

 

3.1. Zpravodajské hodnoty 

O tom, která událost se stane zprávou zveřejněnou médii, rozhoduje několik 

kriterií, především zpravodajské hodnoty. V praxi se těmito odbornými kriterii redakce 

řídí víceméně intuitivně.  

V jaké oblasti a za jakých okolností se událost stala, rozhodne rovněž o tom, zda 

se zpráva objeví ve zpravodajství domácím, zahraničním, ekonomickém, kulturním či 

sportovním. Katastrofu nejprve zpracovávala zahraniční redakce, neštěstí ovšem ve 

velmi krátké době výrazně proniklo i do domácího zpravodajství, menší měrou se 

dokonce dostalo do ekonomické a sportovní rubriky. Ve zpravodajství se objevovaly 

vedle základního informování o rozsahu neštěstí například následky katastrofy jako jsou 

oběti, pohřešovaní, škody na majetku, dojímavé lidské příběhy, zajímavosti či vědecké 

názory, které se neštěstí přímo či nepřímo dotýkaly.  

Na katastrofu se lze podívat měřítkem zpravodajských hodnot (dle Hartleyho 

Galtung a Ruge, 1973), na jejichž základě ČTK, Mladá fronta Dnes a Blesk událost 

vybraly ke zpracování. Čím více daná událost splňuje zpravodajských hodnot, tím má 

větší šanci proniknout do zpravodajství. V případě tsunami je možno dojít k 

následujícím závěrům: z 12 zpravodajských hodnot lze katastrofu přiřadit hned k osmi 

hodnotám. 

Zaprvé vykazuje negativitu – špatná zpráva je pro média dobrá zpráva. Katastrofa 

byla současně překvapením, protože se stala nenadále. Dále byla jednoznačná, tedy 

pro lidi jasně intepretovatelná. Výrazně také přesáhla hodnotu prahu pozornosti. Tak 

velká událost s sebou ve sledovaných médiích přinesla současně i zprávy, které by se ve 

zpravodajství za normálních okolností neobjevily a média by se jim nevěnovala, jako je 

například návrat a výpovědi neznámých českých turistů z dovolené. Katastrofa měla 

dalekosáhlé následky, tudíž další hodnotou je kontinuita, zpráva stála v popředí zájmu 

zkoumaných médií delší dobu a i s odstupem času se k ní vracela, i když hlavní vlna 

jejich zájmu už opadla. Řádění přírodního živlu zasáhlo i celebrity, tudíž je z hodnot na 

místě rovněž vztah k elitním osobám. Tato zpravodajská hodnota bývá často využívána 

bulvárními médii. Výzkum potvrdil, že při zpracovávání informací o katastrofě byla tato 

hodnota velmi důležitá pro Blesk. Katastrofa postihla lidi z desítek zemí včetně elitních 
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národů. „Příběhy o válce, volbách a neštěstích jsou dobrým příkladem této tendence“.40 

Lidské příběhy o utrpení, které zkoumaná média přinášela, potvrzují hodnotu souznění.  

Z  hlediska vzorce časového zakotvení zprávy bylo neštěstí horkou novinkou 

(dle Trampoty Tuchman,1978). Lze ji také označit jako bezprostřední zprávu, která se 

následně změnila v typicky vyvíjející se zprávu, protože novináři k ní dostávali a 

následně zpracovávali informace tak, jak úřady postupně zveřejňovaly nové a nové 

informace o tom, jaký rozsah katastrofa skutečně měla. Příběhy o katastrofách se řadí k 

příležitostným zprávám (Hartley, 1982).  

Média se do zpravodajství snaží tradičně vybrat nejen nejdůležitější a aktuální 

děje a kvůli svých obchodním zájmům „média také usilují o získání a udržení 

pozornosti patřičného množství příjemců“.41 A různé katastrofy a jejich následky, pokud 

jsou navíc v takovém rozsahu a přinesou smrt statisícům lidí, pozornost veřejnosti 

bezpochyby přitahují, čímž přispívají i k vyšší prodejnosti a čtenosti média. Svoji roli 

sehrálo propojení médií a nová média v globalizovaném světě, což přináší dobu, v níž 

lidé mohou vývoj aktuality sledovat v podstatě nepřetržitě z domova. Vzhledem k tomu, 

že pohroma zasáhla známá turistická místa, lidé pociťovali i kulturní blízkost. 

Události jako jsou katastrofy a neštěstí se na rozdíl od jiných událostí snadno 

stávají mediálními zprávami. Tuto tezi potvrdila i studie amerického sociologa Davida 

Whitea (dle Trampoty, 2006), který zkoumal, jakým způsobem se vybírají události do 

zpravodajství. Pro výklad svého výzkumu použil White anglická pojmenování 

gatekeeping (hlídání brány) a gatekeeper, tedy jakýsi vrátný v podobě redaktora, 

šéfredaktora či nakladatele, který zkoumá, zda potenciální zpráva projde pomyslnou 

branou ke zveřejnění. „Zcela nejsnadnější průchod informační branou měly takzvané 

lidsky jímavé příběhy (human interest stories) a politické zprávy“.42 

 

3.2. Zpravodajství o tsunami v ČTK 

Pro ČTK byla katastrofa v oblasti Indického oceánu mimořádnou a nejdůležitější 

událostí v roce 2005. ČTK to uvedla ve své výroční zprávě za rok 2005. „Loňský rok 

byl ovlivněn zejména zpravodajstvím o jedné z největších katastrof lidstva – mimořádně 

silném zemětřesení a ještě ničivější přívalové vlně“.43   

ČTK považuje katastrofu také za jednu z nejvýznamnějších události té doby, 
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ovšem významem ji předčily teroristické útoky na USA v roce 2001.44 Vzhledem k 

tomu, že se katastrofa odehrála během ze soboty na neděli a navíc v době vánočních 

svátků, bylo nutno dočasně posílit slabší prázdninové obsazení zpravodajských směn a 

prodloužit služby.45 ČTK je ale na mimořádné situace zvyklá a umí na ně flexibilně 

reagovat. 

Agentura využila nabídky armády a vyslala na místo jednoho zvláštního 

zpravodaje, který byl na palubě českého vládního leteckého speciálu. Ten 31. prosince 

odstartoval z Prahy a letěl do Asie s humanitární pomocí a také za účelem vyzvednutí 

českých turistů v nouzi. Letadlo mělo mezipřistání v sedmi zemích, 2. ledna přivezlo 

zpět do České republiky několik Čechů a také rakev s ostatky první potvrzené české 

oběti katastrofy.46 Jiného zvláštního zpravodaje bezprostředně do postižených oblastí 

ČTK neposlala, učinila tak až s odstupem několika měsíců, aby zmapoval práci českých 

humanitárních pracovníků. 

V úseku slovního zpravodajství se katastrofě věnovala nejvíc zahraniční redakce a 

na druhém místě domácí redakce. Katastrofa se ovšem objevila v menším množství v 

servisech ostatních (ekonomický, sportovní), pracovala na ní také dokumentační 

redakce.47
  

 

O přírodním neštěstí, které se stalo 26. prosince 2004, informovala v České 

republice jako první právě ČTK. 48 Vycházím ze svědectví redaktora, který měl ten den 

službu v zahraniční redakci, jejíž součástí je vedle sledování světových agentur také 

monitorování rádií a internetových serverů. „Už s ohledem na vydání první zprávy ve 

3:23, o Vánocích a zatím bez obětí nepochybuji o prvenství četky... předstih četky bych 

viděl monopolní, a to v desítkách minut, ne-li jedné, dvou a půl hodin“. 

První zprávu přinesla ČTK s odvoláním na agenturu Reuters. Informace do 

zahraničního servisu posléze získávala především od agentur Reuters, AP a AFP, 

tehdejšího českého velvyslance v Thajsku Jiřího Šitlera, v domácí redakci byly 

důležitými informačními zdroji především Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 

charitativní organizace, Češi, kteří se pohybovali ve zničených oblastech, a experti. 

                                                 
44 MARKOVÁ, Radka v rozhovoru z 24. 4. 2008. 
45 MARKOVÁ, Radka v rozhovoru z 24. 4. 2008. 
46

 ČTK Infobanka [online]. 2008 [cit. 2008-04-07]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/>. 
47

 ČTK Infobanka [online]. 2008 [cit. 2008-04-07]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/>. 
48 VLACHOS, Remy v rozhovoru z 6. 5. 2008. 



28 

 

Zdroje, které ČTK využívala - zahraniční agentury: 

Agentura  Počet zpráv  

Reuters 136 

AFP 131 

AP 122 

DPA 18 

APA 6 

 

Příklady dalších zdrojů, které ČTK využívala: 

Zdroj Počet zpráv 

Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR 111 

Velvyslanec Šitler 41 

Červený kříž 122 

ADRA 90 

Člověk v tísni 87 

Česká katolická charita 66 

 

Považuji za důležitý fakt, že ze tří sledovaných médií i z titulu způsobu 

zpravodajství jako první o katastrofě v jihovýchodní Asii informovala ČTK.49 Proto 

bych se prvnímu dnu zpravodajství ČTK chtěla věnovat podrobněji, protože ČTK 

odstartovala dlouhý seriál zpráv a zájem redakcí všech českých médií. 

ČTK přinesla vůbec první zprávu v neděli 26. prosince 2004 ve 3:23 s odvoláním 

na agenturu Reuters. Informace se týkala zemětřesení na indonéském ostrově Sumatra v 

provincii Aceh. Zpráva vyšla v mezinárodním servisu s nejnižší prioritou 4, ale 

neobsahovala zatím žádné informace o mrtvých, hovořila pouze o hmotných škodách a 

útěku lidí z domovů. V té době se ještě nezdálo, že by se jednalo o katastrofu tak 

mimořádného rozsahu. Ve zpravodajství o nehodách či katastrofách je ovšem obvyklé, 

že první zprávy většinou nepřinášejí úplný obraz události. Ten vykreslují až postupně 

přicházející informace od úředních zdrojů a svědků. 

 

                                                 
49

 ČTK Infobanka [online]. 2004 [cit. 2008-02-12]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/> 
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První zpráva ČTK: 

Titulek: Silné zemětřesení zasáhlo indonéský ostrov Sumatra 

Klíčová slova: Indonésie, katastrofy, zemětřesení 

Datum vydání: 26.12.2004 Čas vydání: 03:23 ID:20041226E00088 

 

Ve 3:52 následovala upřesňující a rozšířená 2. verze vydané zprávy, která již 

zahrnula informace o přílivové vlně, ve 4:38 pak 3.verze, která přináší údaje o prvních 

mrtvých lidech. Informace o ničivých důsledcích zemětřesení ovšem rychle a ještě 

během téhož dne nabíhají ze zahraničních agentur, a ČTK proto přináší postupnou 

aktualizaci rozsahu zemětřesení a prvních známých obětí nejen v Indonésii, ale také na 

Srí Lance, Indii, Thajsku, Maledivách a také v afrických zemích Somálsko a Keňa.  

V mezinárodním servisu ČTK vyšlo ten den 55 zpráv z 69, které se tématu týkaly. 

Z toho bylo 17 s formátem fleš, což je agenturní zpráva s prioritou 2. Fleše ve velké 

většině informovaly o stoupajícím počtu obětí, jedna zpráva již přinášela informace o 

šesti nezvěstných Češích na Maledivách a v Thajsku.  

Ve zpravodajství se objevil i zpěvák Karel Gott, který s přáteli pobýval na 

zasažených Maledivách. Katastrofa, jíž ČTK dává s postupným rozpoznáváním 

mimořádné katastrofy velký prostor, se týž den přelévá i domácího zpravodajství, které 

informuje o svolání krizového štábu České republiky a vládním návrhu na první 

humanitární pomoc ve výši pět milionů korun.  

ČTK první den katastrofy uzavírá zprávami mimo jiné o 11.300 mrtvých. Necelá 

dvacítka fleší k jednomu tématu není ve zpravodajství pravidlem a svědčí o 

mimořádném významu aktuality. 
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Porovnání první a poslední 17. fleše z 26. prosince: 

 

Titulek: Zemětřesení v Asii s přílivovými vlnami - možná desítky obětí 

Klíčová slova: Asie, katastrofy, zemětřesení, fleš 

Datum vydání: 26.12.2004 Čas vydání O5:58 ID: 20041226E00155 

Zemětřesení v Asii s přílivovými vlnami – možná desítky obětí 

JAKARTA/KOLOMBO/BANGKOK 26. prosince (ČTK) – Země obklopující Indický 

oceán dnes zasáhla přírodní pohroma, která si vyžádala možná až desítky mrtvých. 

Mohutné zemětřesní s epicentrem u indonéského ostrova Sumatra vyvolalo přílivové 

vlny, které zaplavily přilehlé indonéské oblasti, ale i pobřeží Thajska, Malajsie a Srí 

Lanky. Informovaly o tom světové agentury. 

rv 

  

Titulek: Odhady počtu obětí katastrofy v Asii překročily 10.000 

Klíčová slova: Asie, katastrofy, zemětřesení, 16, oběti, fleš 

Datum vydání: 26.12.2004 Čas vydání:18:15 ID:20041226E01356 

Odhady počtu obětí katastrofy v Asii překročily 10.000 

   KOLOMBO 26. prosince (ČTK) – Celková bilance počtu obětí dnešní přírodní 

katastrofy v oblasti Indického oceánu překročila 10.000. Údaj se zvýšil poté, co 

indonéské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v Indonésii zahynulo nejméně 4185 

lidí. 

dk ank 

 

 

Ve sledované době (od 26. prosince 2004 do 31. ledna 2005) vydala agentura 

tisícovku zpráv, které se nějakým způsobem týkaly tématu. Nejvíce zpráv vyšlo v 

zahraničním servisu, v pomyslném žebříčku dále následovaly domácí redakce a v 

menším měřítku se tématu věnovaly ekonomická a sportovní redakce. Při vyhledávání 

zpráv v databance ČTK byla použita kombinace klíčových slov Asie, katastrofy, 

zemětřesení, pomoc, oběti.  

Z hlediska podtémat se nejvíce zpráv týkalo pomoci (258, tedy asi čtvrtina) a 

obětí katastrofy (117, tedy necelá desetina), dále se zprávy zabývaly lidskými příběhy 

po apokalypse nebo se týkaly například odklízení trosek, obav ze šíření nemoci, 

identifikace mrtvých či geologických důsledků zemětřesení a podobně. 
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ČTK vydala ve sledované době k tématu celkem 31 krátkých urgentních 

přelomových zpráv (fleší) s druhou nejvyšší prioritou. V přehledu zpráv, které byly 

zahrnuty do průzkumu, je také 59 profilových materiálů, které zpracovala dokumentační 

redakce.  

 

Souhrnný přehled zpráv o tsunami v ČTK ve sledované době: 

 

Redakce  Počet zpráv 

Zahraniční 558 

Domácí 368 

Ekonomická 47 

Sportovní  33 

Celkem 1006 
 
 
Přehled zpráv dle hlavních podtémat – oběti, pomoc: 
 

Redakce Počet zpráv - oběti Počet zpráv - pomoc 

Zahraniční 113 104 

Domácí 4 131 

Ekonomická 0 0 

Sportovní 0 23 

Celkem 117 258 
 

Ve sledovaném období se ČTK události věnovala nejintenzivněji prvních 13 dní, 

vůbec nejvíc zpráv k neštěstí (77) vydala ČTK ve všech svých servisech 30. prosince. 

Vzhledem k dennímu počtu vydaných zpráv to bylo zhruba 12 procent produkce 

zpravodajství toho dne.  

Po dvou týdnech od události je patrný pokles zájmu agentury. Ještě 13. ledna ale 

počet zpráv v servisu překračuje desítku. Poté je již pád zájmu zřetelnější a až na jednu 

výjimku už se počet zpráv informujících o katastrofě pohybuje pod deseti denně, 23. 

ledna dokonce nevychází v servisech ani jedna zpráva týkající se tsunami. Až do 3. 

ledna převažují zprávy v zahraničním servisu. O den později se počet zpráv v 

zahraničním a domácím zhruba vyrovnává. 4. a 5. ledna bylo v domácím zpravodajství 

zpráv o tsunami nejvíce – shodně 29. Více zpráv v domácím než zahraničním 

zpravodajství vychází poprvé 7. ledna.  
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3.3. Zpravodajství v Mladé frontě Dnes a Blesku 

Také Mladá fronta Dnes zařadila katastrofu mezi nejdůležitější témata poslední 

doby, ale stejně jako ČTK konstatovala, že nedosáhla významu teroristických útoků na 

USA.50 Téma tsunami opanovalo titulní stránky Mladé fronty Dnes nepřetržitě téměř po 

tři týdny od zemětřesení, což je delší doba než u Blesku. První informace se v Mladé 

frontě Dnes objevily v pondělí 27. prosince, tedy o den později než v ČTK, což je u 

aktualit obvyklé. Titulní strany se tématu velmi intenzivně věnovaly až do 13. ledna, o 

den později se problematika tsunami od katastrofy na první straně vůbec poprvé 

neobjevila. Tento den tak lze pomyslně nazvat bodem zlomu a postupným opadáním 

zájmu.  

I tak ale v každém ze zbývajících týdnů sledovaného období byla katastrofa na 

přední straně alespoň v jednom vydání zmíněna. V týdnu od 17. ledna dvakrát, v týdnu 

od 24. ledna pak v jednom případě. Velká četnost výskytu svědčí o tom, jak obrovskou 

důležitost a význam redakce katastrofě přisoudila. Jiná témata se v tak velkém rozsahu a 

tak mnoho dní za sebou na titulních stranách neobjevují. Některé dny – 28. prosince a 3. 

ledna - deník problému věnoval úplně všechny příspěvky na celé titulní straně.  

Patnáctkrát se téma tsunami objevilo jako hlavní článek novin neboli jako 

„otvírák“, což je „neterminologické označení textu zalomeného v horní části první 

stránky nebo jakékoli další strany. Toto místo je považováno za prestižní, neboť jako 

první přitahuje pozornost čtenářů“.51 Nejvíce se těchto otevíracích materiálů týkalo 

obětí ( 11 článků) a dále pohřešovaných Čechů (3 články) a rekordní české pomoci (1 

článek). 

Na katastrofu reagovala redakce vysláním několika zvláštních zpravodajů ze 

slovního i obrazového oddělení přímo do postižených oblastí. Těsně po řádění 

přírodního živlu poslal list tři zvláštní píšící zpravodaje do Thajska a na Srí Lanku, 

odkud pořizovali autentické reportáže a hovořili o zážitcích s místními lidmi a s 

českými turisty, kteří katastrofu zažili (například zpráva z 29. prosince s titulkem 

Rozbili jsme okno a vyplavali ven).52 Deník se také na místě zajímal o pohřešované 

Čechy, protože ve zpravodajství světových agentur o nich nebylo tolik informací, kolik 

                                                 
50 ČÁSENSKÝ, Robert v rozhovoru z 8.5.2008. 
51 OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 1999. 

s.123. 
52 Rozbili jsme okno a vyplavali ven. Mladá fronta Dnes. 29.12.2004, č. 301, s. 1. 
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by potřeboval.53 Jeden píšící redaktor využil stejně jako ČTK nabídku vlády a 

odcestoval do Asie ve vládním speciálu, který letěl pro české turisty. Pátý redaktor 

pobýval v Thajsku v půlce ledna a snažil se tam mimo jiné získat informace o 

pohřešovaných Češích (například zpráva z 10. ledna s titulkem Přibyli další dva ztracení 

Češi).54 Zvláštní zpravodajové psali reportáže přímo ze zničených míst, kde hovořili i s 

českými turisty, kteří katastrofu zažili.  

Při psaní článků využívala redakce české i zahraniční zdroje. Na titulních stranách 

ve sledovaném období to bylo především Ministerstvo zahraničních věcí ČR a jeho 

pracovníci včetně velvyslance v Thajsku Jiřího Šitlera (byli zmíněni v 15 případech), 

dále české turisty (9), přátele pohřešovaných (5), humanitární organizace (5), cestovní 

kanceláře (2). Dále se na titulní straně například objevila jednou agentura AP, německá 

televize ARD a thajské velvyslanectví v ČR. 

 

Také Blesk považuje tsunami za jednu z nejzásadnějších událostí posledního 

období, co do významu i nasazení redakce bylo srovnatelné s teroristickými útoky na 

USA 11. září 2001.55 Téma se stejně jako v Mladé frontě Dnes poprvé objevilo 27. 

prosince, o den později než v ČTK. 

Zpravodajské pokrytí si vyžádalo změnu vnitřního chodu redakce a vyšší nasazení 

redaktorů především ze zahraničního oddělení. Zvláštního zpravodaje Blesk na místo 

katastrofy nevyslal a dával přednost jednotlivým příběhům před plošným zobrazováním 

agenturního zpravodajství. Zaměřil se především na příběhy celebrit, k nimž se později 

vracel i o několik měsíců později. Na titulních stranách Blesku se oproti Mladé frontě 

Dnes objevovaly především celebrity, rozboru této problematiky je v této práci 

věnována celá zvláštní kapitola týkající se příběhů Čechů. 

Blesk se nejintenzivněji katastrofě věnoval první týden poté, co tsunami v 

jihovýchodní Asii udeřilo. Blesk věnoval své titulní strany tématu kratší dobu než 

Mladá fronta Dnes. Zemětřesení, tsunami a příběhům českých celebrit byly v Blesku v 

prvním týdnu věnovány titulní strany ve všech dnech. Ve druhém týdnu už byl ovšem 

výskyt zmínky o katastrofě na přední straně nepoměrně nižší, Blesk titulní strany 

věnoval jiným tématům. Objevila se zde pouze v Thajsku zraněná topmodelka Petra 

Němcová (11. ledna) a krátké oznámení o možnosti podávat telefonické dotazy o 

                                                 
53 ČÁSENSKÝ, Robert v rozhovoru z 8.5. 2008 
54 Přibyli další dva ztracení Češi. Mladá fronta Dnes. 10.01.2005, č. 7, s. 1. 
55 FABIAN, Jiří v rozhovoru z 21. 4. 2008. 
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katastrofě tehdejšímu ministru zahraničí Cyrilu Svobodovi. V týdnu od 10. ledna bylo 

na přední straně téma tsunami zmíněno dvakrát a shodně jedenkrát ve dvou zbývajících 

týdnech od 17. ledna a od 24. ledna. Za pomyslný bod zlomu a pozvolné opadání zájmu 

z hlediska titulních stran lze u Blesku považovat 6. leden. 

Jako zdroje využíval Blesk ve sledovaném období především české celebrity, 

které tsunami zažily. Jejichž výpovědi byly zmíněny sedmkrát. „Velkou část 

zpravodajství jsme získávali z autentických postřehů Karla Gotta, Michala Davida a 

Karla Svobody“.56 Dále byli mezi zdroji jejich přátelé (2), a po jednom například rádio 

BBC, OSN, český turista a nemocnice Motol. 

 

3.4. Čeští turisté a známé osobnosti, jejich příběhy 

Katastrofa významně ovlivnila život nejen milionům obyvatelů, kteří žijí v 

zasažených oblastech, ale postihla také několik tisíc turistů z různých koutů světa, jež na 

plážích a v hotelových komplexech v dané chvíli trávili vánoční dovolenou. Dramaticky 

zasáhla rovněž zhruba jednu tisícovku českých turistů, kteří se na svátky vydali 

odpočívat například do Thajska, na Srí Lanku či na Maledivy. Katastrofa se dotkla lidí z 

různých sociálních skupin: od „baťůžkářů“, přes rodiny, podnikatele, sportovce až po 

umělce a mediálně známé hvězdy. Tsunami zabilo podle nejvyšších odhadů na 295.000 

lidí a smrt se nevyhnula ani českým turistům. Z exotické dovolené se jich domů ke 

svým blízkým nevrátilo osm. Dalším Čechům přírodní živel na dovolené připravil perné 

chvilky: zranění, chaos, strach, ztrátu osobních věcí a v neposlední řadě trauma z 

prožitých stresujících zážitků. „Lidé se obvykle s traumatizující událostí dovedou 

vypořádat sami, zhruba u 1/3 lidí však mohou některé příznaky přetrvávat delší dobu“.57 

 

ČTK, Mladá fronta Dnes a Blesk zaznamenaly, že tsunami se nějakým způsobem 

přímo dotklo zpěváka Karla Gotta, jeho přítelkyně Ivany Macháčkové, skladatele Karla 

Svobody a jeho ženy Venduly, rodin zpěváků Michala Davida a Karla Štědrého. Tyto 

známé osobnosti spolu trávily dovolenou na ostrovních Maledivách. Na Srí Lance se v 

kritické době pohyboval muzikant Jiří Stivín, v Thajsku byla na dovolené Petra 

Němcová, která v té době patřila mezi nejžádanější modelky světa. Modelku v Thajsku 

během dovolené tsunami vážně poranilo a vzalo jí přítele britského fotografa Simona 

Atlee. Němcová byla mezi šesti českými občany, kteří museli být kvůli zranění 

                                                 
56 FABIAN, Jiří v rozhovoru z 21.4.2008. 
57 ŠINDELÁŘOVÁ, Barbora. Novináři a neštěstí. Praha : Themis, 2006. s.29. 
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hospitalizováni.  

Každé z médií k příběhům celebrit přistupovalo rozdílným způsobem. Nejvíce se 

jim věnoval Blesk, pro něhož byly české hvězdy na titulních stranách hlavním tématem 

katastrofy. Blesk dával přednost jednotlivým příběhům před plošným zobrazováním z 

agenturního zpravodajství. K příběhům se pak vracel ještě řadu měsíců v různých 

materiálech.58 

Každé z médií se zajímalo o návrat celebrit a také o zdravotní stav Němcové. 

Zatímco ČTK a Mladá fronta Dnes dávaly ve svém zpravodajství na titulních stranách 

prostor různým osobám z Česka i zahraničí, kterých se katastrofa dotkla, včetně 

neznámých lidí, pro Blesk se ztělesněním katastrofy stala především ikona české pop 

music Karel Gott (titulky 27. prosince - Gott unikl smrti o vlásek, 28. prosince. - Gott se 

ozval z pekla: Pomáhám odklízet trosky, 31. prosince Gott po návratu: Pláču za ty 

mrtvé).59 Gott a jeho zkažená dovolená byly ústředním motivem hned prvního vydání 

Blesku po katastrofě. Obecně dává Blesk na titulní stranu jednoduchý příběh, který má 

šokovat a přitáhnout pozornost lidí. V prvním týdnu po katastrofě se tak Gott jako 

hlavní téma katastrofy objevil na titulní straně dokonce čtyřikrát, většinou mu byla 

věnována celá strana. Jednou dal Blesk na první straně přednost zraněné modelce 

Němcové, jednou se redakce rozhodla pro příběh topícího se chlapce v Thajsku. Poté, 

co se Gott vrátil z postižené oblasti, stala se hlavním sledovaným tématem Blesku 

Němcová. Ta se v určeném období na titulní straně Blesku objevila třikrát (titulky 29. 

prosince – Česká topmodelka těžce zraněná, 5. ledna - Vezou mě domů – Petra 

Němcová stále doufá, že její milenec přežil a 11. ledna - Zraněná Němcová bojuje o 

všechno – Chci zase na molo).60 Další celebritou, které dal Blesk v souvislosti s 

katastrofou prostor, byla Vendula Svobodová. Blesk si v souvislosti s katastrofou všímá 

mimo jiné toho, že Svobodová tsunami zažila v prvních měsících těhotenství (14. ledna- 

Těhotná Svobodová přežila tsunami a Češi jí napsali: Chcípni!, 19. ledna - Těhotná 

Vendula na stopě anonymovi. Svoboda: Poteče krev!).61  

                                                 
58 FABIAN, Jiří v rozhovoru z 21. 4. 2008. 
59

 Gott unikl smrti o vlásek. Blesk. 27.12.2004, č. 299, s. 1.  
Gott se ozval z pekla: Pomáhám odklízet trosky. Blesk.,28.12.2004, č. 300, s. 1. 
Gott po návratu: Pláču za ty mrtvé. Blesk. 31.12.2004. č. 303, s. 1. 

60 Česká topmodelka těžce zraněná. Blesk. 29.12..2004. č. 301, s. 1.  
Vezou mě domů – Petra Němcová stále doufá, že její milenec přežil. Blesk. 5.1.2004, č.3, s. 1. 
Zraněná Němcová bojuje o všechno – Chci zase na molo. Blesk. 11.1.2005, č.8, s. 1. 

61 Těhotná Vendula přežila tsunami a Češi jí napsali: Chcípni! Blesk. 14.1.2005, č. 11, s. 1. 
Těhotná Vendula na stopě anonymovi. Svoboda: Poteče krev! Blesk.19.1.2005, č. 15, s. 1. 



36 

Gottovy přítomnosti a pobytu jeho přátel na Maledivách si všimla i Mladá fronta 

Dnes. Na rozdíl od Blesku mu však první den po katastrofě (27. prosince) věnovala 

čtyři věty v jednom ze dvou článků na titulní straně s tím, že je jedním z turistů, kteří se 

neozvali domů. Gott a jeho přátelé figurovali na přední straně rovněž následující den, 

kdy jejich výpovědi vytvořily jeden ze čtyř článků. Další den (29. prosince) zaznamenal 

list tragédii Petry Němcové. Ta se na titulní straně objevila také 8. ledna. spolu s 

hudebníkem Jiřím Stivínem a bývalým německým kancléřem Helmutem Kholem v 

upoutávce na článek o jejich svědectví uvnitř listu, kde Němcová říká: Po tomhle všem 

se na svět dívám jinak.62 V ani jednom případě ovšem příběhy celebrit nebyly hlavním 

poselstvím titulních stran Mladé fronty Dnes. 

Gottovu dovolenou na Maledivách zaznamenala rovněž ČTK hned 26.prosince 

2004. Celkem se tento populární zpěvák za sledované období objevil zmínkou ve 

dvaceti zprávách agentury. Přímo Gottovi agentura věnovala jednu zprávu 30. prosince, 

kdy se zpěvák vrátil z Malediv do Prahy (Titulek: Gott do příjezdu na maledivské letiště 

neznal rozsah katastrofy).63 Zmínka o Němcové se objevila v 51 zprávách, z toho bylo 

přímo jí bylo věnováno 17. (Například zpráva z 26.12. s titulkem: Česká topmodelka 

Němcová zraněna v Thajsku, její přítel nezvěstný).64 Vendula Svobodová se ve 

zpravodajství ČTK objevila dvakrát.  

Každé z médií k příběhům veřejnosti neznámých lidí přistupovalo rozdílným 

způsobem. Nejpodrobněji se jim věnovala Mladá fronta Dnes, která jim dala velký 

prostor na titulních stránkách. V Blesku se na předních stranách naopak téměř 

neobjevily. ČTK se soustředila především na informace o počtech pohřešovaných v 

oblasti. 

Z původních téměř čtyř stovek českých občanů, kteří se po katastrofě neozvali 

domů svým blízkým, se tento okruh postupem času (ještě v lednu) snížil na devět. Na 

titulní straně Blesku se příběh veřejnosti neznámých turistů objevil pouze jednou a to 3. 

ledna. Jednalo se o Kláru Kohlovou a Huberta Topinku. Blesk popisoval jejich návrat; 

byli mezi těmi, které do Česka přivezl český letecký armádní speciál. Ten do Prahy 

                                                 
62 Byla to hrůza, popisují místo obrovské katastrofy čeští turisté. Mladá fronta Dnes. 27.12.2004, č. 299, 

s. 1. 
 Gottova přítelkyně: Měli jsme štěstí. Mladá fronta Dnes. 28.12.2004, č.300, s. 1. 
 Vlny zranily i českou topmodelku. Mladá fronta Dnes. 29.12.2004, č.301, s. 1. 
63

 Gott do příjezdu na maledivské letiště neznal rozsah katastrofy. ČTK Infobanka [online]. 2004 [cit. 
2008-04-14]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka>.      

64 Česká topmodelka zraněna v Thajsku, její přítel nezvěstný. ČTK Infobanka [online]. 2004 [cit. 2008-
04-14]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka>. 
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přepravil rovněž první potvrzenou českou oběť tsunami (Titulek: Vrátili se z pekla!).65  

Na rozdíl od Blesku dala Mladá fronta Dnes přeživším a hledaným českým 

turistům na první straně obrovský prostor (Například titulek z 3. ledna.: Stále chybí 33 

českých turistů).66 Na titulních stránkách se jejich příběhy nebo alespoň zmínky o nich 

objevovaly nepřetržitě od 26. prosince do 11. ledna, tedy zhruba dva týdny. O čtyři dny 

déle, až do 15. ledna., byli hledaní nebo navrátivší Češi byli nepřetržitě zmiňováni také 

v ČTK.  

Mladá fronta Dnes na titulních stranách zveřejnila například i jména 

pohřešovaných lidí. U některých se později ukázalo, že zahynuli: jednalo se například o 

tři členy rodiny Manďákových z Kroměříže a Jakuba Dosoudila a Michaelu 

Beránkovou z Prahy. Všichni zmizeli v Thajsku (Titulek z 3. ledna: Jsou nezvěstní. Od 

katastrofy je nikdo neviděl).67 
Řádění mořského živlu v Thajsku těžce poranilo tehdy 

devítiletou Evu Mašátovou, která v této asijské zemi musela být hospitalizována 

(Titulek z 31. prosince: Devítiletá těžce zraněná Eva míří domů).68 Mladá fronta Dnes 

také v lednu požádala několik dětí, které během dovolené v Asii tsunami zažily, ale 

vyvázly bez zranění, aby sepsaly a nakreslily své prožitky. Na přední straně tohoto 

deníku se tak například objevila výpověď dvanáctileté Magdaleny Šteflové (Článek z 7. 

ledna. s titulkem: Katastrofa očima školáků).69 Osud zmizelých Čechů se dostal na 

titulní stránku ještě 18. ledna (Titulek: Osudy Čechů zmizelých po tsunami se 

vyjasňují).70 

ČTK se na počátku katastrofy soustředila na denní monitorování a informování o 

pohřešovaných Češích (například zpráva s titulkem: Počet Čechů nezvěstných v Asii se 

snížil na deset),71 posléze o stavu pohřešovaných informovala, pokud se v této 

záležitosti udály nějaké změny. Agentura informovala také o obětech – 31. prosince 

přinesla zprávu o první potvrzené české oběti (Titulek zprávy z 31. ledna: Česko má 

první potvrzenou oběť neštěstí: v Thajsku zemřela žena).72  

  Zatímco krátce po katastrofě ČTK informovala především o pohřešovaných 

                                                 
65 Vrátili se z pekla! Blesk. 3.1..2005. č.1, s. 1. 
66 Stále chybí 33 českých turistů. Mladá fronta Dnes. 3.1.2005, č. 1, s. 1. 
67 Jsou nezvěstní. Od katastrofy je nikdo neviděl. Mladá fronta Dnes. 3.1.2005, č. 1, s. 1. 
68 Devítiletá těžce zraněná Eva míří domů. Mladá fronta Dnes. 31.12.2004, č. 303. s. 1. 
69 Katastrofa očima školáků. Mladá fronta Dnes. 7.1.2005, č. 5, s. 1. 
70 Osudy Čechů zmizelých po tsunami se vyjasňují. Mladá fronta Dnes.18.1.2005, č. 15, s. 1 
71 Počet pohřešovaných Čechů se snížil na deset. ČTK Infobanka [online]. 2005 [cit. 2008-04-14]. 

Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka> 
72 Česko má první potvrzenou oběť neštěstí: v Thajsku zemřela žena. ČTK Infobanka [online]. 2005 [cit. 

2008-04-14]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka>. 



38 

Češích, v druhé půlce ledna se již začaly objevovat zprávy o možné identifikaci mrtvých 

v Asii, která by pomohla objasnit i osud zmizelých českých turistů.  

 

Rozdílným způsobem přistoupila ČTK a Mladá fronta Dnes k etické části 

zpravodajství, kterou bylo zveřejňování jmen obětí či pohřešovaných osob, u nichž byla 

vážná obava, že katastrofu nepřežily. Jména vážně pohřešovaných ( například Dosoudila, 

Beránkové a Manďákových ) Mladá fronta Dnes zveřejnila přímo na první stránce, 

naopak ČTK je obvykle neuváděla; nečiní tak, pokud to není ve veřejném zájmu. ČTK 

jména ve zpravodajství zmínila 3. ledna, ovšem učinila tak s odvoláním právě na 

informace Mladé fronty Dnes.73 „Redaktoři ČTK respektují právo osob na soukromí a 

ochranu jejich osobních údajů. Nesmějí získávat informace zastrašováním, obtěžováním, 

úskokem nebo vytrvalým pronásledováním. Výjimky je možné učinit s ohledem na 

veřejný zájem“, uvádí Kodex ČTK.74 Mladá fronta Dnes zvolila přímý postup a jména 

zveřejnila pravděpodobně mimo jiné proto, že získala informaci o letáku, na němž je za 

informace o hledaných vypsána odměna. Obecně redakce při zvažování o tom, zda 

informaci uveřejnit či ne, posuzují mimo jiné i to, zda je osoba veřejně známá (Burns, 

2004). Pokud není, zvažují, zda veřejnosti bude informace i přesto užitečná. Dalším 

aspektem, který redakce zvažují, je možný dopad po medializaci sdělení. 

                                                 
73

 ČTK Infobanka [online]. 2005 [cit. 2008-04-16]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/>. 
74 STEJSKAL, ,Jan. Agentura a její zpravodajství.Praha: ČTK, 2004, s. 76 
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3.5. Humanitární pomoc z České republiky 

Katastrofa v Asii byla bezesporu jednou z největších katastrof v historii lidstva a 

šokovala svět. Silně zasáhla i českou veřejnost. V České republice navíc přinesla dva 

zajímavé fenomény – rekordní částku vybranou mezi lidmi na humanitární pomoc 

postiženým oblastem a větší využívání dárcovských sms zpráv, nazývaných DMS 

(Donors message service), kterými lidé posílali peníze na konta humanitárních 

organizací.  

Lidé přispívali různými způsoby. Posílali peníze na účty humanitárních 

organizací, organizovali dobročinné koncerty, divadelní představení, lokální sbírky ve 

školách či zaměstnáních. Zdvihl se obrovský zájem a už tři týdny po řádění přírodního 

živlu se částka, kterou lidé mezi sebou vybrali, blížila k čtvrtmiliardě. Během několika 

měsíců po řádění přírodního živlu se na humanitárních kontech sešlo dokonce na 360 

milionů korun.75 Nejen v Česku proto čelily vlády kritice, že vyčleňují na pomoc málo a 

že lidé jsou schopni mezi sebou vybrat víc. Česká vláda po katastrofě postupně 

rozhodovala o pomoci, která v lednu 2004 dosáhla 215 milionů korun. Nejdříve ještě v 

prosinci uvolnila deset milionů korun na okamžitou pomoc, krátce poté k tomu přidala 

dalších pět milionů. Tuto částku posléze v lednu navýšila o dalších 200 milionů na 

obnovu a rekonstrukční práce.76
 

 

Na vyvolání nebývalého zájmu lidí pomoci se podle odborníků podílela velkou 

měrou média a také samy neziskové organizace, které přispívání usnadnily mimo jiné 

zavedením novinky dárcovských sms. Na velké roli médií se shodují vedoucí redaktoři 

sledovaných médií.77 Jiná velká neštěstí tehdejší doby, jako byla humanitární krize v 

súdánském Dárfúru či zemětřesení v íránském Bamu, přitom takovou odezvu mezi 

lidmi neměla. Toho si po katastrofě 13. ledna 2005 všimla i ČTK, která k této věci 

oslovila experty. „Ředitel institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy Hynek Jeřábek soudí, že hlavně díky médiím se objevily obrovské 

emoce. Je těžké porovnávat to třeba s Dárfúrem. Ten se týká obyvatel, o kterých toho 

moc nevíme - podobají se sobě navzájem, ale nám ne, řekl dnes ČTK. Média podle něj 

neumí humanitární tragédii v Súdánu na rozdíl od přírodní katastrofy na asijských 
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plážích představit jako problém, který se Evropanů týká. Když člověk vidí zničenou 

oblast, kam se chtěl jet sám rekreovat, tak je ten obraz srozumitelnější, vysvětlil. 

Podobně smýšlí i sociolog Ivan Gabal. Zatímco k Indickému oceánu Evropané běžně 

jezdí, Dárfúr či střední Írán jsou velice málo známé regiony. V případě Asie podle něj 

situaci dobře zvládly i humanitární organizace. V případě Dárfúru neuspěla ani OSN, 

poznamenal. S představou, že vlnu solidarity vyvolaly záběry Evropanů bojujících o 

život v turistických střediscích, nesouhlasí ředitelka Sociologického ústavu Akademie 

věd Marie Čermáková. Peníze podle ní posílají hlavně lidé, kteří by na dovolenou na Srí 

Lance či v Thajsku neměli. Právě oni se ale dovedou vcítit do situace, kdyby přišli o 

všechno a museli bojovat o své přežití, řekla. O jiných regionech postižených nějakou 

katastrofou chybí dostatek informací, soudí. Podle ní pomohl i zodpovědný přístup 

neziskových organizací. 

Domnívá se, že se jim tentokrát podařilo lidi přesvědčit o tom, že vědí, jak 

nejúčinněji darované peníze použít. S tím se ztotožňuje i sociolog Jeřábek. Zároveň je 

však přesvědčen i o tom, že pomoc Asii by nebyla tak štědrá nebýt křesťanského 

smýšlení občanů“.78
 

 

Dárcovské sms - DMS 

Projekt dárcovských sms v Česku vznikl v roce 2004. Přispívání na humanitární 

účely se tím lidem výrazně usnadnilo. Do té doby bylo největší překážkou v přispívání 

na dobročinnost patrně to, že chyběla jednoduchá a bezproblémová možnost, jak to 

udělat. Protože v současnosti má takřka každý mobilní telefon, Fórum dárců, občanské 

sdružení usilující o podporu filantropie v Česku a Asociace provozovatelů mobilních sítí 

přišly s myšlenkou DMS. Nápad na nový způsob pomáhání následně zrealizovaly ve 

společném projektu.79
 Do systému DMS se mohou zapojovat jednotlivé neziskové 

organizace, na jejichž účty tak uživatelé mobilních telefonů mohou přispívat velmi 

jednoduchým způsobem. 

Službu zasílání peněz na pomoc jihovýchodní Asii prostřednictvím mobilních 

operátorů začala 29. prosince, tedy tři dny po katastrofě, využívat humanitární 

organizace ADRA. Později se přidala také organizace Člověk v tísni. ADRA 3. ledna 

2005 zaznamenala od lidí už přes půl milionů textových zpráv, jimiž lidé darovali skoro 

                                                 
78 Znalci: Štědrost Čechů asi vyvolala média. ČTK Infobanka [online]. 2005[cit. 2008-04-14]. 
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14 milionů ze 40 milionů korun do toho dne v Česku shromážděných.80
 Katastrofa 

potvrdila, že vynález DMS je velmi přínosný, pro lidi přitom jednoduchý a pohodlný 

způsob posílání peněz na humanitární účely. Česko bylo přitom unikátní v tom, že se do 

systému zapojili všichni mobilní operátoři. „DMS je projekt občanského sdružení 

Fórum dárců a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Neziskovým organizacím nabízí 

možnost získávat příspěvky od individuálních dárců, kteří na číslo 87777 zasílají krátké 

textové zprávy s heslem vybrané organizace“.81 Česká vláda v dubnu 2005 na popud 

neziskových organizací rozhodla, že jim vrátí miliony vybrané z DMS na dani z přidané 

hodnoty formou účelových dotací. Trvale stát DMS od daně osvobodil zákonem v roce 

2006. Rok před tím získal český projekt DMS mezinárodní cenu Asociace mobilní 

komunikace v Cannes jako jeden ze čtyř nejlepších přihlášených projektů, které 

prostřednictvím mobilních telefonů pomáhají potřebným. 

 

Přehled českých nevládních humanitárních společností, které pomáhaly 

„ADRA (Adventist Development and Relief Agency – Adventistická agentura 

pro pomoc a rozvoj) - humanitární nevládní společnost, pobočka mezinárodní 

organizace (pracuje ve 137 zemích). V ČR působí od roku 1992; je registrována jako 

nadace. Jejím cílem je poskytovat a koordinovat rychlou pomoc obětem přírodních 

katastrof, mezinárodních konfliktů a občanských válek bez ohledu na rasovou, etnickou, 

politickou a náboženskou příslušnost. Její pomoc v minulosti směřovala mimo jiné do 

zemí bývalé Jugoslávie a bývalého Sovětského svazu, do Turecka, Polska či Maďarska.  

Česká katolická charita - účelové zařízení římskokatolické církve; posláním je 

charitativní a sociální činnost. Činnost obnovila v roce 1990. Organizuje sbírky a 

odesílání potravin, oblečení a zařízení do zemí postižených občanskými válkami. 

Zabývá se problematikou uprchlíků. V minulosti se Česká katolická charita zapojila 

například do mezinárodního projektu na obnovení válkou zničené Angoly, organizovala 

pomoc čečenským dětem i obětem teroristického útoku v Beslanu. Znám je její projekt 

Adopce na dálku, zaměřený na pomoc dětem v Indii, Ugandě a Litvě. 

Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost při České televizi; humanitární 

organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech. Vznikla v roce 1994. Realizuje 

humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci 
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 ČTK Infobanka [online]. 2005 [cit. 2008-04-07]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka/>. 
81 Češi za rok poslali více než tři miliony dárcovských sms. ČTK Infobanka [online]. 2005[cit. 2008-04-

14]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka> 
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a dodržování lidských práv ve světě. Podporuje disidenty, nezávislé novináře, obhájce 

lidských práv či představitele demokratické opozice ve více než dvaceti zemích. 

Organizovala například zásilky léků pro polní nemocnici v Čečensku, potraviny pro 

obklíčené frontové vesnice v Bosně či materiální pomoc kosovským 

uprchlíkům. 

Český výbor pro UNICEF - byl ustaven v roce 1991 jako národní, nevládní, 

dobrovolná organizace, reprezentující a svojí činností podporující zájmy Dětského 

fondu OSN - UNICEF v České republice. Je jedním ze 37 národních výborů pro 

UNICEF. Upozorňuje veřejnost na situaci dětí ve světě, získává pro svoji činnost 

dobrovolné spolupracovníky a příznivce. Shromažďuje finance pro pomoc strádajícím 

dětem celého světa, ať už formou vyhlášení sbírky, uspořádání benefiční akce, 

pravidelného či jednorázového finančního příspěvku nebo prodejem pohlednic a jiného 

zboží UNICEF. 

Český červený kříž (ČČK) - humanitární občanské sdružení. Ve smyslu 

Ženevských úmluv je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby. Zabezpečuje 

první pomoc a záchranné práce v případě hromadných nehod a přírodních katastrof. 

Organizuje transfuzní službu, Vodní záchrannou službu ČČK. Poskytuje pomoc sociálně 

potřebným a uprchlíkům. ČČK je členem Mezinárodního výboru Červeného kříže a 

Ligy společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. ČCK vznikl v roce 1993 a 

navázal na své předchůdce (Vlastenecký pomocný spolek pro Království české a 

Československý červený kříž)“.82
 

 

Příklady humanitárních projektů nevládních organizací 

Nejvíce peněz přišlo od lidí na humanitární účty Člověka v tísni (131, 1 milionu 

korun) a společnosti ADRA (asi 120 milionů korun).83 Humanitární organizace z Česka 

pomáhaly v nejvíce postižených oblastech, často mířily do odlehlejších oblastí, kam jiné 

charitativní společnosti nesměřovaly. V Indonésii, Thajsku a na Srí Lance těsně po 

řádění tsunami nejdříve pomáhaly s akutním odstraňováním následků katastrofy, 

posléze se rozhodly pro projekty dlouhodobějšího rázu jako je třeba výstavba 

přechodného bydlení pro tisíce rodin. Zaměřily se také na postavení nebo rekonstrukci 

školek, škol a vesnic či na pomoc rybářům, kterým obstaraly lodě a sítě. Na Srí Lance 

                                                 
82 Humanitární pomoc v ČR organizuje několik nevládních organizací. ČTK Infobanka [online]. 

2005[cit. 2008-04-14]. Dostupný z WWW: <http://ib.ctk.cz/infobanka> 
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hned od ledna 2005 působila česká mobilní nemocnice, kterou tam na přání místních 

úřadů vyslala liberecká společnost Hand for Help. Zařízení čeští odborníci umístili do 

zničeného regionu Galle, kde chyběl personál, zdravotnický materiál a přístroje. 

Nemocnice měla původně fungovat jako pediatrická ambulance, nakonec však byla 

rozšířena také o gynekologické oddělení a porodnici. 

 

3.6. Jazyková analýza zaměřená na přepis cizích slov 

Ve zpravodajství o katastrofě se objevila řada cizích slov, jmen a geografických 

názvů v zahraničních regionech, které ničivý živel postihl. Bezpochyby 

nejskloňovanějším cizím slovem na přelomu roku 2004 a 2005 byl název přírodního 

živlu, obří mořské vlny – tsunami/cunami. Slovo pochází z japonštiny a sledovaná 

média při jeho přepisování do češtiny nepostupovala shodně. Zatímco ČTK zvolila pro 

zpravodajství „cunami“, Mladá fronta Dnes a Blesk používaly anglický přepis 

„tsunami“. Podle Akademického slovníku cizích slov je přitom možné užití obou 

variant tohoto nesklonného slova. K významu slova slovník uvádí: „Zvláště v Tichém a 

Indickém oceánu dlouhé a ničivé mořské vlny charakteristické velkou rychlostí, 

obrovskou délkou a značnou výškou“.84 Přepis slova ve zpravodajství mezi novináři i v 

odborné i laické veřejnosti vyvolával polemiky a dohady, zda je správné cunami nebo 

tsunami. Jak již bylo řečeno, Akademický slovník cizích slov připouští užití obou variant. 

 

ČTK se vždy snaží dodržovat pravidla přepisů a spisovné češtiny tak, jak je 

kodifikují Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny a podobně .V kolonce 

„přepisy“ ve vlastní databázi zemí má v infobance uvedené přepisové tabulky, v případě 

nejasností dokumentační redakce oslovuje odborníky na daný jazyk. Ve Slovníku 

spisovné češtiny zpravidla ČTK volí první ze dvou variant. ČTK konzultovala problém 

s několika japanology i odborníky na češtinu a ti všichni dospěli k názoru, že vhodnější 

je „cunami“.85 Také oficiální pravidla při transkripci z japonských slov japonské „c“ 

nahrazují českým „c“ (Pravidla českého pravopisu, 2000). 
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   PETRÁČKOVÁ, Věra, et al. Akademický slovník cizích slov. Sv. 1. Praha : Academia, 1995. s. 
134. PETRÁČKOVÁ, Věra, et al. Akademický slovník cizích slov. Sv. 2. Praha : Academia, 1995. s.     
785. 

85 MARKOVÁ, Radka v rozhovoru z 24.4. 2008 
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Na rozdíl od ČTK Mladá fronta Dnes a Blesk používaly ve svém zpravodajství 

druhou variantu tsunami. Mladá fronta Dnes konzultovala přepis slova s vlastními 

jazykovými lektorkami a vzhledem k tomu, že přepis s „ts“ byl do té doby běžně 

užíván, nechtěla ho měnit.86 

Blesk použil tento deník v prvních zprávách variantu tsunami a poté to již 

neměnil. Chtěl totiž zabránit tomu, aby v novinách byl každý den jiný výraz.87 Variantu 

s „ts“ připouští Ústav pro jazyk český, který ovšem současně tvrdí, že slovo by se mělo 

spíše psát s počátečním „c“. Podle vyjádření ústavu převládla v tomto případě varianta s 

počátečním „ts“ patrně kvůli sílícímu vlivu angličtiny v češtině. Anglická verze se řídí 

Hepburnovou transkripcí pojmenovanou podle misionáře, který ji v 19. století zavedl.88  

 

ČTK, Mladá fronta Dnes a Blesk ve zpravodajství o katastrofě popisovaly 

postižené oblasti v Indonésii, Thajsku, Srí Lance, Indii a v dalších zemích. To s sebou 

logicky přineslo používání cizích geografických názvů a jmen a jejich přepisování do 

češtiny ve zpravodajství. Pro své redaktory i redaktory ostatních médií, která jsou 

předplatiteli ČTK, zpracovává dokumentační redakce agentury pokyny, jak přepisovat 

názvy z cizích jazyků. Tyto instrukce je možné nalézt v infobance ČTK v kolonkách 

přepisy, jak již bylo řečeno. Zaměřila jsem se na přepisy z thajštiny a indonéštiny do 

češtiny. 

 

Příklady:  

Thajsko geografické názvy jako Khao Lak, Pchúket, Phi Phi 

V Thajsku se užívá thajština. Náleží k samostatné thajské jazykové větvi. Má čtyři 

dialekty, centrální dialekt se stal základem spisovného thajského jazyka. Písmo pochází 

podle tradice z 13. století, jeho základem je jedna z variant indického písma pallava. 

„Bylo přejato prostřednictvím Khmerů a Monů a doplněno několika písmeny pro 

specifické thajské hlásky a značkami pro tóny, které slouží k rozlišování jinak stejně 

znějících slabik. Slabiky jsou skoro vždy základní jazykovou významovou jednotkou. 

Přepis do latinky je velmi obtížný, často lze najít několik přepisů pro jeden a týž výraz i 

v jednom jazyce (např. v angličtině existují 3 varianty přepisů pro město Thonburi, 

                                                 
86 ČÁSENSKÝ, Robert v rozhovoru z 8.5.2008. 
87 FABIAN, Jiří v rozhovoru z 21.4.2008. 
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Tonburi, Thon Buri)“.89 Podobně jako je tomu u zeměpisných názvů i osobní jména 

mívají v angličtině několik podob, např.: Suphachai Phanitchaphak, Suphachai Panitch-

Pakdi, Supachai Panitchpakdi. Přídechy - pokud je „h“ a „ch“ používáno za „t, k, p, b“ 

jako přídech, je správnější psát „tch, kch, pch“, ale jelikož čeština přídechy nezná, není 

psaní s „h“ špatně. Lze ho nechat kupříkladu u zavedených zeměpisných názvů jako je 

ostrov Khao Lak, který byl jedním z míst, které postihlo tsunami. ČTK pro přepisy 

thajských jmen uvádí v infobance přehlednou tabulku podle zásad fonetického přepisu.  

 

Indonésie – geografické názvy jako Sumatra, Jakarta, Aceh, Banda Aceh 

Indonéština používá latinku, většina souhlásek i samohlásek se do češtiny nepřepisuje. 

Jazyk nemá žádná zvláštní diakritická znaménka. „Výslovnost indonéštiny je 

jednoduchá, jedinou obtížnější je velární nosovka „ng“; všechny samohlásky jsou krátké 

s výjimkou diftongů „ai“ a „au“, které se mohou vyslovovat „é“ a „ó“, při přepisu se 

nefonetizují a délka nevyznačuje; roku 1948 zavedli Indonésané nový pravopis, 

převážně fonetický; v 70. letech došlo k dalším změnám, takže výsledek je občas 

matoucí: stále stejně se píší tyto hlásky: a, b, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, ng, o, p, r, s, t, u, 

w, z (indonéština nezná jednoduché „v“; tato hláska se vyskytuje jen v několika slovech 

cizího původu); zbývající hlásky se změnily a podle posledních úprav se píší takto: kh 

(dříve ch), j (dříve dj), y (dříve j), ny (dříve nj), sy (dříve sj), c (dříve tj). Příklady: 

Jakarta (dříve Djakarta), Yogyakarta (dříve Jogjakarta), Surabaya (dříve Surabaja), Aceh 

(dříve Atjeh)“.90 

                                                 
89 Thajsko – přepisy. ČTK Infobanka [online]. 2004 [cit. 2008-04-14]. Dostupný z WWW: 

<http://ib.ctk.cz/infobanka>. 
90 Indonésie – přepisy. ČTK Infobanka [online]. 2004 [cit. 2008-04-14]. Dostupný z WWW: 

<http://ib.ctk.cz/infobanka> 
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Závěr 

 

Katastrofy obecně patří k oblíbeným medializovaným tématům. Zemětřesení a 

jeho následky proto měly velmi snadný přístup do zpravodajství (gatekeeping) ČTK, 

Mladé fronty Dnes a Blesku, a to na základě následujících osmi zpravodajských hodnot: 

vykázaly negativitu, překvapily, byly jednoznačné, měly vztah k elitním osobám a 

národům, mediální zájem o katastrofu vykazoval dále dlouhodobou kontinuitu, bylo u ní 

možné předpokládat souznění. Událost také splňovala hodnotu prahu pozornosti. 

Hodnotu elitních osob, která je typická především pro bulvární média, používal hojně 

právě bulvární Blesk. Katastrofa vyvolaná tsunami byla bezprostřední zprávou, ze které 

se stala zpráva vyvíjející se.  

Pro všechna tři sledovaná média bylo tsunami jednou z několika málo 

nejvýznamnějších událostí poslední doby. Důležitým faktorem, který k této 

významnosti pro česká média přispěl, bylo, že se bezprostředně dotkla zhruba tisícovky 

českých turistů, a to včetně mediálně známých osob, jako je zpěvák Karel Gott a 

topmodelka Petra Němcová. Událost přinesla smrt osmi Čechům. Na místě působila 

řada českých humanitárních organizací.  

Obsahová analýza provedená v ČTK a Mladé frontě Dnes potvrdila hypotézu o 

minimálně dvoutýdenním intenzivním výskytu tématu v agenturním zpravodajství a na 

titulních stranách. Mladá fronta Dnes okamžitě vyslala do postižené oblasti několik 

zvláštních zpravodajů, ČTK jednoho. Obě uvedená dvě média katastrofě dávala velkou 

pozornost do 13. ledna, poté nastal pozvolný pokles zájmu. Hypotéza se nepotvrdila u 

titulních stran Blesku, který katastrofě vymezil všechny přední strany první týden, 

ovšem ve zbývající dobu sledovaného období se na nich téma objevilo pouze několikrát. 

ČTK událost nejintenzivněji zpracovávala prvních 13 dní po zemětřesení, poté je  

patrný mírný pokles. Po 13. lednu už zájem začal upadat, na konci ledna byl dokonce 

jeden den (23. ledna), kdy nevyšla ani jedna zpráva o tsunami. Titulní strany Mladé 

fronty Dnes zabíralo téma nepřetržitě skoro tři týdny od zemětřesení. Redakce Mladé 

fronty Dnes věnovala tsunami přední stránky až do 13. ledna. O den později se na titulní 

stránce problematika poprvé vůbec neobjevila, což je stejně jako u ČTK možné 

považovat za začátek opadávání zájmu. 

Analýza ukázala, že Česká tisková kancelář katastrofu pojala tradičním 

agenturním stylem. ČTK přinášela hlavně fakta o obětech, pohřešovaných Češích, 
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humanitární pomoci, nechyběly profilové zprávy.  Blesk titulní stránky věnoval hlavně 

mediálně známým osobám, čímž potvrdil svůj bulvární styl. Mladá fronta Dnes oproti 

tomu na své titulní strany vybírala široké spektrum informací od zahraničních obětí, 

přes pohřešované Čechy až po vývoj humanitární pomoci. Potvrdila tak serioznější 

zaměření.  

Za zajímavý lze označit fakt, že při zpětném hodnocení významu katastrofy 

představitelé všech tří sledovaných médií spontánně porovnávali tuto událost s 

teroristickými útoky na USA 11. září 2001. V subjektivním hodnocení pracovníků ČTK 

a Mladé fronty Dnes přesto  teroristické útoky na Spojené státy a jejich dopady živelní 

pohromu tsunami předčily. Z vyjádření pracovníka Blesku vyplývá, že katastrofa a 

útoky na USA byly pro tento deník ze zpravodajského úhlu pohledu na srovnatelné 

úrovni. 

ČTK byla podle svědectví svého redaktora vůbec první, kdo o katastrofě v Česku 

informoval. Nejvíce agentura vydávala zprávy o obětech katastrofy a poté humanitární 

pomoci. Katastrofu zpočátku zpracovávala zahraniční redakce, postupně se stala 

ústředním tématem také domácího zpravodajství. Překvapivě se jí v menší míře ujaly 

také ekonomická a sportovní redakce.  

Mladá fronta Dnes nejvíce hlavních článků na titulní straně věnovala obětem 

(stejně jako v ČTK), dále pak pohřešovaným Čechům. Blesk přední strany vyčlenil 

především pro Karla Gotta, který byl ústředním motivem těchto stran v prvním týdnu po 

katastrofě dokonce třikrát. Pro Blesk byl zpěvák hlavním tématem celé katastrofy. K 

tomu je v ostrém kontrastu zpráva ČTK, že zpěvák až na letišti při návratu domů zjistil, 

jaký byl rozsah katastrofy. Jednou se na přední straně Blesku objevila Petra Němcová, 

jednou dal Blesk přednost příběhu topícího se chlapce v Thajsku. Ve zprávách ČTK byl 

Gott zmíněn nějakým způsobem dvacetkrát.  

K příběhům veřejnosti neznámých lidí přistupovala sledovaná média rozdílným 

způsobem. Nejpodrobněji se jim na předních stranách věnovala Mladá fronta Dnes. 

Naopak Blesk téměř vůbec a dával přednost celebritám. ČTK se zaměřila především na 

informace o pohřešovaných. 

Nejvýznamnějšími informačními zdroji ČTK byly zahraniční agentury Reuters, 

AFP, AP, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a humanitární organizace. Mladá fronta 

Dnes využívala ve článcích na předních stranách hlavně českou diplomacii, dále české 

turisty či humanitární organizace. Důležitými zdroji na hlavních stranách Blesku byli 

především mediálně známí lidé.  
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Sledovaná média se shodují v tom, že na vyvolání velkého zájmu lidí pomoci 

v humanitárních sbírkách a na rekordní vybrané částce mají velký podíl média. 

Bezesporu k tomu přispělo také i větší využívání dárcovských sms a pocit kulturní 

blízkosti oblíbených turistických destinací. 

Dalším zaznamenáníhodným faktem bylo to, že sledovaná média se neshodla na 

fonetickém přepisu původního názvu katastrofy. Byla postavena před dilema, zda užívat 

variantu tsunami nebo cunami, neboť oba tvary jsou přípustné. Zatímco ČTK zvolila 

pro zpravodajství variantu cunami, Mladá fronta Dnes a Blesk tsunami. 

Katastrofa, kterou vyvolalo tsunami, a její mediální pokrytí v uvedených médiích 

je natolik významné a rozsáhlé, že si zaslouží další analýzu. Především se jedná o 

výzkum obrazového zpravodajství a jiných než titulních stran uvedených deníků, které 

nebyly předmětem této práce. 
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Resumé 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou zpravodajství o katastrofě 

způsobené záplavovou vlnou tsunami v přímořských oblastech jižní a jihovýchodní Asie 

na přelomu let 2004 a 2005 v ČTK, Mladé frontě Dnes a Blesku v době, kdy byla tato 

událost aktuální. Katastrofa patřila k jedněm z největších živelních pohrom v dějinách a 

jako taková přitáhla pozornost všech světových médií. Při zpravodajském pokrývání 

události média nezaostřila svoji pozornost pouze na zprávy o vlastní katastrofě, ale 

v průběhu vývoje událostí přinášela i řadu dalších informací. Tsunami zabilo osm Čechů 

a tisícovku dalších českých turistů nějakým způsobem ovlivnilo. Zatímco ve 

zpravodajství ČTK bylo sledováno slovní zpravodajství, u obou tištěných médií byla za 

zdroj informací o frekvenci a typu informací považována pouze titulní strana. Pro 

analýzu mediálního obsahu byl použit kvantitativní přístup. Zkoumáno bylo zhruba 

jednoměsíčním období katastrofy. Data byla získávána buď z interních či veřejně 

přístupných zdrojů analyzovaných médií či prostřednictvím rozhovoru se zaměstnanci, 

kteří jejich obsah v inkriminované periodě vytvářeli. Cílem práce bylo porovnat 

frekvenci výskytu zpráv, šíři jejich záběru i délku doby, po níž zkoumaná média o 

katastrofě informovala. Za účelem splnění těchto cílů byla v práci analyzovaná média 

také krátce představena. Současně se autorka soustředila na problematiku přepisu 

lokálních geografických názvů. Katastrofy patří k oblíbeným medializovaným tématům. 

Zemětřesení a tsunami proto měly snadný přístup do zpravodajství (gatekeeping) 

sledovaných médií na základně osmi zpravodajských hodnot. Jedná se o negativitu, 

překvapení, jednoznačnost, elitní osoby, elitní národy, kontinuitu, souznění a práh 

pozornosti. Zástupci analyzovaných médií srovnávali událost s teroristickými útoky na 

USA 11. září 2001. Pro ČTK a Mladou frontu Dnes však byly útoky významnější než 

katastrofa. Z analyzovaného souboru dat vyplývá a potvrdila se hypotéza, že ČTK a 

Mladá fronta Dnes intenzivně sledovaly vývoj událostí ohledně katastrofy pod dobu 

minimálně dvou týdnů. Poté začal zájem opadat. V případě Blesku nebyla tato doba 

delší než týden. Zatímco první dvě ze zmíněných médií informovaly současně i v širším 

spektru souvisejících událostí (pohřešovaní Češi, pořádání veřejných sbírek a intenzita 

humanitární pomoci), soustředil se Blesk v první řadě na přinášení zpráv o mediálně 

známých osobnostech, které byly katastrofě shodou okolností na místě přítomné. Velký 

zájem médií o událost zároveň přispěl k nebývale vysoké míře solidarity české populace 
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se vzdáleným regionem, která se projevila pořádáním veřejných sbírek a intenzivní 

humanitární pomocí, které zajišťovaly české nevládní organizace. 

 

Summary 

 

The bachelor's thesis deals with articles on the disaster caused by tsunami in the 

seaside areas of South and Southeast Asia at the turn of 2004 and 2005, published by 

Czech News Agency (ČTK), Mladá fronta Dnes and Blesk at the time the event was 

current news. The disaster was one of the biggest natural disasters in history. Tsunami 

killed eight Czechs and affected thousand of other Czech tourists. This was an important 

media factor. For an analysis of the media content, quantitative approach was chosen 

(CTK home, foreign, economy and sport desks reporting, in the two dailies front pages 

only). The data were collected either from internal or publicly available sources of the 

analysed media or through interviews. One month was set as an analysed period. The 

goal of the thesis was to compare the frequency of stories, their scope and the period of 

time for which the analysed media informed readers about the disaster. To meet this 

goal, the author briefly introduced the media with respect to their function and structure. 

She also focused on the transcription of a number of local names. Disasters belong to 

popular media topics. Hence the earthquake and tsunami had easy access (gatekeeping) 

into news reporting of analysed media.  Considering news values, tsunami met eight of 

them - negativity, elites, elite nations, continuity, surprise, consonance, definiteness, 

attention threshold. For analysed media, the disaster and its consequences are one of the 

most important affairs in recent years. In connection with the topic, representatives of 

the media mentioned alignment with terrorist’s attacks of 11 September 2001 in USA. 

For CTK a Mlada fronta Dnes the attacks were more important affair, though. When 

covering the event, media did not focus merely on news about the disaster as such, but, 

as the situation developed, they also brought a lot of other related information such as 

missing Czech tourists or Czech celebrities. The analysed set of data shows (and proves 

and confirms hypothesis) that both ČTK and Mladá fronta Dnes intensively monitored 

events related to the disaster for at least two weeks. After that, their interest started to 

weaken. In the case of Blesk, this period was not longer than a week. While the former 

two media also informed readers about a broader range of related events (public 

collections, the target and intensity of humanitarian aid), Blesk focused primarily on 
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news about celebrities present in the region at the time of the disaster. The interest of 

media of all types also contributed to an unusually high degree of solidarity of the 

Czech population with the remote region, which resulted in public collections and 

intensive humanitarian aid organised by a number of Czech non-governmental 

organisations. 
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Příloha č. 1: Jak vzniká tsunami (grafika, kterou vydala ČTK) 

 
 
 
Příloha č. 2: Postup tsunami (grafika, kterou vydala ČTK) 
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Příloha č. 3: Oběti - turisté (grafika, kterou vydala ČTK) 
 

 



57 

Příloha č. 4: Vývoj zpravodajství ČTK (graf) 
 

 
 
 
Příloha č. 5: Vývoj zpravodajství na titulních stranách Mladé fronty Dnes a Blesku 
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Příloha č. 6: Počet zpráv ČTK dle redakcí (graf) 
 

 
 
 
Příloha č. 7: Zprávy ČTK dle podtémat (graf) 
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Příloha č. 8: Detailní přehled zpráv v ČTK po dnech (tabulka) 

Datum Celkem Zahraniční Domácí Pomoc Oběti 

26.12.2004 69 55 4 4 11 

27.12.2004 63 39 12 6 12 

28.12.2004 63 42 13 3 18 

29.12.2004 66 34 27 9 11 

30.12.2004 77 50 22 11 15 

31.12.2004 53 30 20 8 9 

01.01.2005 26 19 6 7 4 

02.01.2005 34 24 9 7 5 

03.01.2005 45 28 15 16 5 

04.01.2005 64 30 29 18 3 

05.01.2005 62 29 29 24 2 

06.01.2005 45 24 19 19 0 

07.01.2005 50 21 22 11 3 

08.01.2005 24 8 15 5 1 

09.01.2005 26 12 14 4 4 

10.01.2005 19 8 10 6 0 

11.01.2005 27 13 13 15 1 

12.01.2005 33 17 16 11 0 

13.01.2005 29 14 13 15 3 

14.01.2005 12 7 5 6 0 

15.01.2005 5 3 2 2 0 

16.01.2005 5 1 4 2 0 

17.01.2005 19 10 8 9 2 

18.01.2005 13 5 4 4 0 

19.01.2005 16 10 6 4 6 

20.01.2005 9 5 3 4 0 

21.01.2005 5 3 1 3 0 

22.01.2005 4 2 1 3 0 

23.01.2005 0 0 0 0 0 

24.01.2005 5 2 3 2 0 

25.01.2005 9 1 6 4 1 

26.01.2005 7 3 4 4 0 

27.01.2005 5 4 1 1 0 

28.01.2005 7 1 6 5 0 

29.01.2005 3 0 3 3 0 

30.01.2005 2 0 2 1 0 

31.01.2005 5 4 1 2 1 

Celkem 1006 558 368 258 117 
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Příloha č. 9: Rozhovory se zástupci ČTK, Mladé fronty Dnes a Blesku (text) 
 
Otázky pro tehdejší vedoucí zahraniční redakce ČTK Radku Markovou  

a odpovědi k tématu z 24.dubna 2008:  

 

1) Patří zpravodajství o tsunami k nejzásadnějším událostem nebo bylo téma dokonce 

vůbec tím nejvýraznějším tématem, o němž ČTK dosud informoval?  

 

Zpravodajství o cunami bylo nepochybně nejvýraznější aktualitou přelomu let 

2004 a 2005. V delším časovém horizontu patřilo mezi nejvýznamnější, sestavovat 

žebříček je ovšem obtížné. V letech 2000 až 2005 byly o něco výraznějšími 

aktualitami například útoky teroristů v USA 11. září 2001 se všemi 

bezprostředními i dlouhodobými dopady, jako jsou válka v Afghánistánu a v 

Iráku, pád Saddáma Husajna. 

 

2)  Změnila redakce v době po katastrofě nějak výrazně svůj chod oproti jiným dnům? 

 

Vzhledem k tomu, že katastrofa se odehrála během vánočních svátků, bylo nutno 

dočasně posílit slabší „prázdninové“ obsazení zpravodajských směn a prodloužit 

služby. Nešlo ale o výrazný zásah do chodu redakce, neboť v období Vánoc bývá 

obvykle zpravodajský servis kvůli malému množství aktualit informačně chudší, 

ostatních aktualit je poskrovnu. Navíc jsme si „zopakovali“ situaci z roku 

předchozího, kdy bylo ve stejné datum (26. prosince) katastrofální zemětřesení v 

Íránu, takže už jsme měli tak trochu natrénováno. 

 

3) Z jakého důvodu vyslala redakce do poničených oblastí zvláštního zpravodaje na 

palubě leteckého speciálu? 

 

Zvláštním speciálem letěl proto, že nám to armáda nabídla. Byla to možnost setkat 

se s Čechy, kteří katastrofu zažili na vlastní kůži.  Jinak ČTK bezprostředně po 

katastrofě svého zpravodaje na reportážní cestu do poničených oblastí neposlala, 

jen využila vládní nabídky. Zpravodajský servis zahraničních agentur a dalších 

médií, z nichž jsme informace čerpali, byl z postižených oblastí natolik bohatý, že 

bychom patrně přinesli pro česká média (i s ohledem na vynaložené náklady) 



61 

minimální „přidanou hodnotu“. Informace o osudu českých občanů bylo stejně 

nutno vytelefonovat u českých diplomatů, totéž se týkalo humanitární pomoci. 

Předpokládaná publicita původních materiálů reportážního typu by byla 

minimální; na rozdíl od českých televizních a rozhlasových stanic, které do vysílání 

potřebovaly vlastní obrázky, živé vstupy, autentické záznamy.  Do oblasti jsme 

poslali zvláštní zpravodajku čtvrt a půl roku po katastrofě, aby zmapovala 

aktuální situaci, mimo jiné v oblastech, kde působili čeští zdravotníci. Odtud se jí 

podařilo poslat původní materiály, které měly dobrou publicitu. 

 

4) Katastrofa přinesla rovněž lingvistický oříšek, zda psát tsunami či cunami.  Ostatní 

psali tsunami, vy jste zvolili formu cunami. Můžete říci, podle čeho jste se takto 

rozhodli?  

 

Jelikož servis agentury ČTK platí stále do jisté míry za normotvorný a v češtině 

platí pro přepisy cizích jazyků jistá pravidla (jako je např. zásada fonetiky; 

přepisové tabulky do češtiny pro anglické a francouzské přepisy znakového 

písma), nechali jsme si český přepis cunami ověřit několika japanology. Ti 

potvrdili, že tvar tsunami je anglickým přepisem, přičemž první hláska se v 

japonštině vyslovuje jako „cé“ (a angličtina si v takových případech musí pomoci 

tvarem „ts“).  

 

5) Přispěla podle vás média k české rekordní humanitární pomoci? 

 

Bezpochyby, šíře mediálního pokrytí podobných katastrof je při rozhodování lidí, 

zda přispět na humanitární pomoc, důležitá. Například v některých asijských 

oblastech jsou obrovské záplavy každoroční záležitostí, a proto takovou pozornost 

nepřitahují. Ovšem vzhledem k tomu, že kvůli množství turistů se nás katastrofa 

na sklonku roku 2004 „bezprostředně dotkla“, navíc počet obětí dosáhl rekordních 

rozměrů, bylo mediální pokrytí bohaté v celosvětovém měřítku, což nahrálo velké 

humanitární pomoci (zdaleka ne pouze české).  
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Otázka pro redaktora zahraniční redakce Remy Vlachose, 

který z noci na 26. prosince 2004 sloužil službu v zahraniční redakci a zpracovával 

první informace o tsunami ze světových agentur, a jeho odpověď ze 6. května: 

 

Byla ČTK prvním médiem, které v České republice informovalo o katastrofě? 

 

Už s ohledem na vydání první zprávy ve 3:23, o Vánocích a zatím bez obětí 

nepochybuji o prvenství četky. Rádio zahraniční události sledovalo jen 

prostřednictvím ČTK - mohlo něco být ve 4:00. Ale věřím, že o tom mluvilo spíš v 

5:00 nebo v 6:00 s tím, jak oběti začaly narůstat. Internetové servery byly aspoň 

tehdy také pomalé a také se dívají, zda četka něco píše, takže předstih četky bych 

viděl monopolní, a to v desítkách minut, ne-li jedné, dvou a půl hodin. 

 

Otázky pro šéfredaktora Mladé fronty Dnes Roberta Čásenského a 

odpovědi k tématu z 8. května 2008: 

 

Patří zpravodajství o tsunami k nejzásadnějším událostem nebo bylo téma dokonce 

vůbec  tím nejvýraznějším tématem, o němž váš list dosud informoval? 

 

Nejvýznamnější asi nebylo, protože teroristické útoky na USA 11. září 2001 a jejich 

následky byly ještě důležitějším tématem.  Nicméně rozhodně patří mezi tři nebo 

pět nejvýznamnějších událostí, které jsem já v Mladé frontě Dnes za posledních 

osm let zažil. 

     

Změnila redakce v době po katastrofě nějak výrazně svůj chod či řazení rubrik oproti 

jiným dnům? 

 

Obojí. Když se děje opravdu něco velikého, tak to vždy zařazujeme na první 

stránky novin. Pokud si dobře pamatuji, tak jsme tehdy měli několik dní za sebou 

mnoho prvních stránek informujících o vlně tsunami a jejích následcích.  Co se 

týká chodu redakce, tak z toho vyplývala mírná změna, ale řekl byl, že byl běžný v 

tom, že my při velkých událostech posíláme na místo svoje reportéry a fotografy. 

Bylo to jinak než v jiné poklidné ale stejné jako při jiných velkých událostech. 
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Z jakého důvodu vyslala redakce do poničených oblastí zvláštní zpravodajské týmy? 

 

Je to celkem logické. U každé opravdu zásadní události chceme mít svoje novináře. 

Mladá fronta Dnes to tak dělá dlouhá léta. Kromě agenturního zpravodajství, 

které je celkem bohaté, také chceme, aby naši reportéři přiblížili občanům 

atmosféru toho místa. Zároveň v tomto konkrétním případě byli jedním z 

důležitých témat  pohřešovaní Češi, kteří ve zpravodajství světových agentur 

neměli takové místo, jaký bychom potřebovali. I to byl ten důvod, proč tam byli 

naši redaktoři. 

 

Katastrofa přinesla rovněž lingvistický oříšek, zda psát tsunami či cunami. ČTK psala 

cunami, vy jste zvolili formu tsunami. Můžete říci, podle čeho jste se takto rozhodli? 

 

My jsme to konzultovali s našimi lektorkami, které jsou ve svém oboru dobré. V 

češtině jsou přípustné oba výrazy, přičemž ten s „ts“ je tradičnější a starší. A my 

jsme jako noviny v novotvarech spíše konzervativnější neradi bychom používali 

gramatické novotvary  ve smyslu „piš jak slyš“. 

 

Přispěla podle vás média k české rekordní humanitární pomoci? 

 

Nepochybně. Logicky pokud by o tom média neinformovala, lidé by se o tom 

zdaleka tolik nedozvěděli. Velká vlna humanitární pomoci byla způsobena i tím, že 

byla se katastrofa stala v místech, kam řada Čechů jezdí a která znají. Kdyby se 

stejná tragédie ve stejných rozměrech odehrála například v sousední Barmě, tak 

by   vlna solidarity byla tak desetinová. Pro řadu spoluobčanů by se to totiž mohlo 

zdát jako někde na Marsu. Velká míra ,s jakou noviny, internetové servery a 

agentury o tomto informovaly, přispěla k tomu, že lidé cítili nějakou sounáležitost s 

těmi postiženými. Lidé mají racionální strach s přírodních živlů a vědí, že za ti 

postižení  nemohou.  V případě válečných konfliktů si cynický člověk může říct, že 

za špatnou situaci si mohou vlastně sami. Podobné atributy jako tsunami splňovala 

v Česku i  vichřice v Tatrách: místo, které lidé znají, a řádění přírodního živlu. 
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Máte jakýkoli zajímavý postřeh k tématu? 

 

Rozhodně to byla chvíle, kdy jsem velmi ocenil fungování internetového 

zpravodajství. To byla podle mého názoru první světová událost takového 

rozměru, kterou nejen náš iDnes, ale i další servery udělaly pořádně, což třeba u 

11. září 2001 ještě nebylo. Od té doby se udála opravdu veliká změna. Co mě 

opravdu šokovalo, bylo to, když jsem se mohl dívat na videa, jak mořská vlna jede. 

To jsem se opravdu díval s otevřenou pusou.  Nikdo si asi nedokázal představit, že 

se něco takového může stát třeba na dovolené. Také mě zarazilo, že v dnešní 

moderní době, kdy je vše propojeno, nebyli lidé před tsunami varováni. 

 

Otázky pro tehdejšího šéfredaktora Blesku Jiřího Fabiana a odpovědi k tématu  

z 21.dubna 2008: 

 

1) Patří zpravodajství o tsunami k nejzásadnějším událostem, o němž váš list dosud 

informoval? 

 

Ano, zpravodajství o této přírodní katastrofě bylo co se významu i nasazení 

redakce  srovnatelné s 11. zářím 2001. 

 

2) Změnila redakce v době katastrofy nějak výrazně svůj chod?  

 

Opět kladná odpověď, zpravodajské pokrytí této události si samozřejmě vyžádalo 

změnu vnitřního chodu redakce, zvýšený počet službu konajících redaktorů i 

grafiků. Ve zvláštním režimu pracovalo samozřejmě zahraniční oddělení. 

 

3) Katastrofa přinesla rovněž lingvistický oříšek, zda psát tsunami či cunami. ČTK 

psala cunami, vy jste zvolili formu tsunami. Můžete říci, podle čeho jste se takto 

rozhodli? 

 

K tomuto jsme neměli žádný zvláštní důvod. V prvních zprávách jsme použili 

výraz tsunami a ten,když k tomu nebyl zvláštní důvod, jsme pak neměnili. Chtěli 

jsme zabránit tomu, aby v novinách byl každý den jiný výraz. 
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4) Na co jste se ve zpravodajství o tsunami zaměřili nejvíce? 

 

Vzhledem k tomu, že velkou část zpravodajství jsme získávali z autentických 

postřehů Karla Gotta, Michala Davida a Karla Svobody, kteří tam trávili shodou 

okolností dovolenou, zaměřovali jsme se na líčení událostí v jejich okolí. Dávali 

jsme přednost jednotlivým příběhům před plošným zobrazováním z agenturního 

zpravodajství. 

 

5) Máte jakýkoli zajímavý postřeh k tématu? 

 

Na rozdíl od 11. září 2001 byla tato tragédie nepoměrně více provázána lidskými 

osudy s ČR (Petra Němcová, rodina Manďákových, naši zpěváci v místě 

katastrofy). Ještě řadu měsíců jsme se pak v různých materiálech k jejich 

příběhům vraceli. 
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Příloha č. 10: Kódovací kniha (tabulka) 
 
Zpravodajství o tsunami v ČTK a na titulních stranách deníků Blesk a Mladá 
fronta Dnes 

 

Kódovací kniha 

Kódovací jednotkou je v tomto výzkumu článek, v němž se objeví téma tsunami nebo 
dané podtéma. 

 

Proměnná  Hodnota 

Médium 1. ČTK 
2. Blesk 
3. Mladá Fronta Dnes 

Datum vydání Např. 01012004 (1.1.2004) 

Zmínka o tématu 1. ano 
0. ne 

Počet článků celkem 
(ČTK - celkový, deníky – na titulních stranách) 

1,2,3... (dle číselné řady) 

Redakce 1. domácí 
2. zahraniční 
0. žádná 

Téma oběti 1. ano 
0. ne 

Téma pomoc 1. ano 
0. ne 

 
 

 


