
 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

Bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2020                         Kateřina Švehlová  

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

 

 
 

 

Přímé volby prezidenta ČR v Katolickém týdeníku 
 

 

 

 

Bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Kateřina Švehlová 

Studijní obor: Mediální studia  

Vedoucí práce: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.  

Rok obhajoby: 2020  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 7. 5. 2020 Kateřina Švehlová 

 
  



 

 

Bibliografický záznam 

 

ŠVEHLOVÁ, Kateřina. Přímé volby prezidenta ČR v Katolickém týdeníku. Praha, 2020. 

61 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce 

Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D. 

 

 

 

 

Rozsah práce: 77 515 znaků  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anotace 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou českých katolických médií, mezi 

nimiž zcela výsadní pozici zaujímá tištěné periodikum Katolický týdeník. Záměrem této 

bakalářské práce je zmapovat, jak Katolický týdeník přistoupil k tématu dosavadních dvou 

přímých voleb prezidenta České republiky. Tyto události lze považovat nejen za 

celospolečensky významné a mediálně velmi sledované, ale jejich výsledek je vzhledem ke 

kompetencím a zejména symbolice prezidentského úřadu též relevantní pro postavení 

katolické církve v české společnosti. Teoretický úvod na základě reflexe situace katolické 

církve v České republice a jejího vztahu k médiím a státu nastiňuje pozici, ve které se 

nacházela katolická média v období dosud konaných přímých voleb prezidenta ČR. Další 

kapitoly představují nejdůležitější česká katolická média, prezentují Katolický týdeník jako 

periodikum klíčové pro analytickou část a přináší stručný přehled informací o průběhu dvou 

dosavadních přímých voleb prezidenta ČR. Analytická část následně odpovídá na hlavní 

výzkumné otázky – jaké místo zaujímaly dosavadní přímé volby prezidenta ČR v roce 2013 

a 2018 v agendě Katolického týdeníku a jaký postoj k tomuto tématu periodikum zaujalo.  

Annotation 

The presented bachelor's thesis deals with the issue of the Czech Catholic media. The printed 

periodical Katolický týdeník occupies a completely privileged position among them. The 

aim of this bachelor's thesis is to map how Katolický týdeník approached the topic of two 

direct presidential elections in the Czech Republic. These events can be considered not only 

as socially significant and highly monitored in the media, but their result is also relevant for 

the position of the Catholic Church in the Czech society due to the competencies and 

especially the symbolism of the presidency. The theoretical introduction outlines the position 

of the Catholic media in the period of presidential elections in the Czech Republic based on 

the reflection of the situation of the Catholic Church in the Czech Republic and its 

relationship to the media and the state. Other chapters present the most important Czech 

Catholic media, introduce Katolický týdeník as a key periodical for the analytical part and 

provide a brief overview of the course of the two direct presidential elections in the Czech 

Republic. The analytical part answers the main research questions - what was the place of 

the direct presidential elections in the Czech Republic in 2013 and 2018 in the agenda of 

Katolický týdeník and how the periodical approached this topic. 
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Úvod 

Odborníci v oblasti komunikace se shodují, že média mají pro život v moderním světě 

nezpochybnitelný význam. Mohou ovlivňovat, jaké informace lidé získávají o světě kolem 

sebe, vnuknout jim některé myšlenky a názory či je podněcovat k určitému typu jednání.1 

V konečném důsledku mohou ovlivňovat celý chod současné společnosti. Každý, kdo se 

chce účastnit utváření veřejného mínění, se musí stát aktérem v mediální komunikaci. Není 

proto nijak překvapivé, že rovněž církve věnují médiím velkou pozornost a přestože je to 

v éře nových médií obtížné, snaží se využívat mediální komunikaci jako nástroj pro šíření 

křesťanských hodnot. Velmi často tak činí prostřednictvím tiskovin. 

Katolický tisk je neodmyslitelnou součástí českého mediálního prostoru po velmi dlouhou 

dobu. Přestože počet katolicky orientovaných věřících v naší republice dlouhodobě klesá, 

mají katolická periodika stále potenciál oslovit početnou skupinu čtenářů a nabídnout jí 

pohled na témata a události křesťanskou optikou. 

Klíčové poslání katolických médií se odvíjí od zájmu církve šířit evangelium, podněcovat 

živý dialog v rámci svého společenství i mimo něj a být součástí celospolečenského procesu 

tvorby veřejného mínění.2 Poslední zmíněná úloha katolických médií implikuje otázku, do 

jaké míry je tento její zájem odrážen v agendě Katolického týdeníku, který v českém 

mediálním prostředí zaujímá z mnoha důvodů výsadní místo. 

Záměrem této práce je zmapovat, jak se Katolický týdeník postavil k tématu přímých voleb 

prezidenta ČR, které lze považovat nejen za celospolečensky významné a mediálně velmi 

sledované události, ale vzhledem k pravomocem a symbolice, jimiž úřad prezidenta 

disponuje, rovněž relevantní pro pozici katolické církve ve společnosti. Práce si klade 

otázky, jaké místo měly dosavadní přímé volby prezidenta ČR v roce 2013 a 2018 v agendě 

Katolického týdeníku a jaký postoj k tomuto tématu periodikum zaujalo.  

Cílem práce je poskytnout vhled do problematiky a tento cíl odráží také struktura textu. První 

kapitola je věnována teoretickému úvodu do tématu. Tento letmý exkurz do problematiky 

situace církve v České republice a vztahu církve a médií může čtenáři posloužit jako nástroj 

pro utvoření si představy o kontextu, do kterého budou následně zasazeny poznatky 

 
1 BURTON, G. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium (Barrister & Principal),  

s. 15–16. 
2 Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro vnitřní potřebu). Dostupné z: 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-prostredky.pdf 
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z analytické části práce. Druhá kapitola je věnována katolickým médiím v ČR a seznamuje 

čtenáře s jejich specifiky a základním přehledem nejdůležitějších titulů. Třetí kapitola 

představuje Katolický týdeník coby klíčové periodikum pro analytickou část. Čtvrtá kapitola 

je věnována základním informacím o přímých volbách prezidenta v České republice.  

A konečně závěrečná kapitola se věnuje analytickému zpracování tématu, tj. kvantitativní 

obsahové analýze Katolického týdeníku v období dvou dosavadních přímých voleb 

prezidenta ČR a prezentaci závěrů analýzy. 

Analýza bude provedena na základě dat pocházejících z Katolického týdeníku v období před 

volbami prezidenta, v průběhu voleb a bezprostředně po zveřejnění konečných výsledků 

voleb prezidenta v roce 2013 a 2018, tj. v období od 11. 12. 2012 do 29. 1. 2013 a od 

12. 12. 2017 do 30. 1. 2018. Toto časové období bylo zvoleno s ohledem na charakter 

periodika a poznatek z předběžné rešerše, který naznačoval, že prezidentské volby budou 

pro Katolický týdeník pouze doplňujícím tématem a relevantní koncentrace dat bude právě 

v období bezprostředně blízkém události samotné. Po schválení tezí bylo sledované období 

přesněji vymezeno tak, aby korespondovalo s daty vydání čísel Katolického týdeníku.  
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1 Teoretický úvod do tématu 

V úvodní kapitole bude nastíněn teoretický rámec, ze kterého vychází téma práce. 

1.1 Vymezení pojmů 

Některé pojmy, které se v českém jazyce užívají v souvislosti s římskokatolickou církví, 

jsou do jisté míry mnohoznačné a mnohovrstevnaté. Je proto užitečné je v úvodu stručně 

vymezit. 

1.1.1 „Církev katolická“ 

Pojem „církev katolická“ lze chápat ve dvou významových rovinách. V rovině konfesijní se 

užívá jako označení pro separátní církevní formaci, která vznikla rozpadem západního 

křesťanství po reformaci v 16. století. Členové této církve žijí v souladu se specifickými 

pravidly společenství a uznávají autoritu římského biskupa, z tohoto důvodu bývá také 

označována pojmem „církev římskokatolická“. V druhé významové rovině bývá pojem 

„katolická církev“ chápán jako označení pro všeobecnou církev Kristovu, která se 

uskutečňuje3 v katolické církvi řízené římským biskupem ve smyslu první významové 

roviny.4 

Ke katolické církvi přísluší církevní útvar západního (latinského) obřadu a církevní útvary 

východního obřadu, jež uzavřely unii s Římem.5 Bude-li v této práci pro jednoduchost 

použito výrazu „katolická církev“ či pouze „církev“, bude tím myšlena západní katolická 

církev latinského ritu, jejíž společenství je v českém prostředí nejpočetněji zastoupeno. 

1.1.2 „Katolický“ 

Přívlastek „katolický“ (z řec. kath’olú = se vztahem k celku) bylo zprvu používáno jako 

označení pro univerzalitu církve. Postupně význam slova „katolický“ nabyl několik dalších 

odvozených výkladů. Výklad slova „katolický“ jakožto rozprostírající se na celém světě či 

jakožto všude uznávaný v geografickém smyslu, výklad slova „katolický“ jakožto 

vymezující pravou víru v protikladu k pojmu „heretický“ či výklad slova „katolický“ jakožto 

vztahující se k celé zjevené pravdě.6 Nebude-li uvedeno jinak, bude pro potřeby této 

 
3 Kodex kanonického práva: úřední znění textu a překlad do češtiny: latinsko-české vyd. s věc. rejstř. 

Praha: Zvon, 1994, kán. 204 §2. 
4 FILIPI, P. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 4. dopl. vyd. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury, 2012, s. 61–62. 
5 Tamtéž. 
6 Tamtéž. 



 

6 

bakalářské práce používáno označení „katolický“ ve smyslu odvozeném od pojmu „církev 

katolická“, tj. výklad slova „katolický“ jakožto odpovídající učení církve katolické. 

1.2 Katolická církev v České republice 

Křesťanství je živá skutečnost, která nemá konstantní povahu, ale zažívá období rozkvětu 

i krizí. Stejně tak katolická církev není konstantou v pravém slova smyslu. Zachovává si svůj 

trvale určující původ, ale její podoba podléhá představám, které si o ní tvoří lidé 

v konkrétním dějinném období.7 Podle současných průzkumů u nás institucionalizovaná 

religiozita právě zažívá velkou vlnu nedůvěry. Tato skutečnost se odráží na podobě katolické 

církve i počtu jejích příslušníků. Stále se k ní ovšem dobrovolně hlásí více než milion 

českých občanů.8 

1.2.1 Co je to církev? 

Biblické označení církve „ekklésia“ (z řec. „ek-kalein“ = svolat) znamená „svolání“ či 

„shromáždění“. Ve Starém zákoně bývá používán při označení shromáždění vyvoleného 

národa před Bohem. První společenství lidí věřících v Ježíše Krista se označilo jako „církev“ 

a projevilo tak přesvědčení, že je dědicem slavného shromáždění. V církvi je shromážděn 

Boží lid z celého světa. České slovo „církev“ (z řec. „kyriaké“) v překladu znamená „ta, jež 

patří Pánu“ a označuje liturgické shromáždění a místní i všeobecné společenství věřících.9 

Pojem „církev“ je pro svou mnohoznačnost a vícero rovin výkladu značně problematický. 

Tato problematičnost tkví především v duální povaze výkladu. Církev je ryze duchovní 

skutečnost, která disponuje prostředky milosti. Zároveň jde také o organizované společenství 

lidí. Slovo „zároveň“ zde poukazuje na skutečnost, že tyto dva výklady se nezastupují, ale 

prostupují a je nutno je vnímat jako jednotný význam pojmu církev. Od této duality je 

odvozena také organizace církve, která se větví na dvě hierarchicky uspořádané soustavy 

řízení, přičemž jedna má na starost správu prostředků milosti a druhá řízení církve.10 

Identita církve je určena náboženským posláním, přičemž neoddiskutovatelnou realitou je 

také její institucionální rozměr reprezentovaný systémem úřadů. Díky tomuto rozměru má 

 
7 KÜNG, H. Co je církev? Brno: Cesta, 2000, s. 11. 
8 KACZMAREK, H. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 

2017, s. 190. 
9 FILIPI, P. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 4. dopl. vyd. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury, 2012, s. 61–62. 
10 Tamtéž, s. 65–109. 
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možnost naplňovat své cíle a navazovat kontakty v rámci společnosti.11 Církev v České 

republice řídí Česká biskupská konference (ČBK), která je právnickou osobou. ČBK je sbor 

českých biskupů obřadu římského i řeckého včetně pomocných i emeritních biskupů, kteří 

ze svých řad volí předsedu, tj. formálního představitele a statutární orgán církve. Od roku 

2013 tuto funkci vykonává kardinál Dominik Duka. ČBK má Stálou radu, Generální 

sekretariát, Ekonomickou radu a jednotlivé Komise a Rady zřízené ke konkrétním 

záležitostem. Pod správu ČBK náleží česká a moravská církevní provincie, jejichž území je 

vymezeno seskupením diecézí. Představiteli jednotlivých diecézí jsou diecézní biskupové, 

kteří jsou skrze svěcení kompetentní v moci posvěcovat a učit svěřený lid, zároveň jsou 

vykonavateli řídící moci správní.12 Biskupové v rámci této funkce pověřují kněze k povolání 

vikářů/děkanů a také farářů, kteří vykonávají pastorační péči o místní kolektivy křesťanů.13 

Církev jakožto Boží lid je členěna do dvou stavů, mezi nimiž není pouze rozdíl organizační, 

ale zejména teologického charakteru. Jedná se o stav laický a stav duchovní (klérus). Oba 

dva stavy nesou svůj specifický podíl na hlavních směrech poslání církve, tj. evangelizaci, 

posvěcení světa a šíření křesťanských hodnot.14 

1.2.2 Míra a podoba religiozity v ČR  

Česká republika se řadí mezi státy s nejnižší mírou religiozity v Evropě.15 Současný stav 

religiozity v ČR je výsledkem procesu sekularizace a řady jiných společenských procesů 

probíhajících na pozadí českých dějin a vyvíjejících se pod vlivem mnoha událostí 

a kulturně-politických nálad. Objevují se názory, že příčinu dnešní situace lze pozorovat už 

v období rekatolizace, většina odborníků se ovšem shoduje na tom, že zesvětštění české 

společnosti má své kořeny v modernizačních procesech 19. století.16 Velkou roli 

nezpochybnitelně sehrálo také období čtyřiceti let nadvlády komunistického režimu. 

 
11 KACZMAREK, H. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 

2017, s. 20–24. 
12 FILIPI, P. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 4. dopl. vyd. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury, 2012, s. 65–109. 
13 MARTINEK, M. Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR. Praha: Portál, 2016, s. 79–89. 
14 FILIPI, P. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 4. dopl. vyd. Brno: Centrum 

pro studium demokracie a kultury, 2012, s. 65–109. 
15 FIALA, P. Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. Politika a náboženství, s. 25. 
16 Tamtéž. 
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Do třetího tisíciletí vykročila česká společnost, co se týče institucionalizované religiozity, 

jako jedna z nejsekulárnějších v Evropě.17 

Podle Hamplové (2003) je česká společnost výjimečná tím, že ve srovnání s jinými zeměmi 

prokazuje vysoký zájem o alternativní religiozitu/spiritualitu a naopak vykazuje napříč 

sociodemografickými skupinami poměrně vysokou nedůvěru k organizovaným církvím.18 

Tento trend částečně zodpovídá otázku, proč navzdory nízké důvěře k církvím deklarovalo 

během posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 (SLDB) jen 0,01% lidí ateismus.19 

Časté tvrzení, že je český národ jedním z „nejateističtějších“ v Evropě, je tedy jen dílčím 

závěrem o stavu mnohem komplikovanější reality.20 Český národ tíhne k individualizované 

a privatizované formě spirituality.21 Tato spiritualita se projevuje například důvěrou 

k pověrám či vírou v nadpřirozené a magické jevy.22 

Vzhledem k tomu, že postoj k náboženství je velmi subjektivní záležitost, lze religiozitu jen 

velmi obtížně měřit. Své limity má výzkum institucionalizované (tradiční) religiozity a ještě 

o mnoho komplikovanější je výzkum deinstitucionalizované (alternativní) 

religiozity/spirituality. Pro utvoření představy o stavu religiozity po roce 2000 lze využít 

data ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLBD, 2001, 2011), tato data ovšem podávají pouze 

neúplný a nepřesný obraz o tomto fenoménu. Relevantní výpovědi o stavu religiozity v ČR 

v posledních dvaceti letech nabízejí sociologické výzkumy: Evropská studie hodnot (EVS, 

2008, 2017), Mezinárodní program sociálního výzkumu (ISSP, 2008, 201823), 

Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR (DIN, 2006).24 

Během posledního SLDB (2011) se za věřící označila skupina, která tvořila 20,8 % ze všech 

obyvatel, přičemž 6,8 % obyvatel se přihlásilo ke statusu věřících mimo institucionalizované 

 
17 HAMPLOVÁ, D. a B. ŘEHÁKOVÁ. Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí: výsledky Mezinárodního 

programu sociálního výzkumu ISSP 2008, náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009. Sociologické 

studie, 2009/02, s. 26. 
18 Tamtéž, s. 136–140. 
19 Celkem 44,7 % lidí neodpovídalo na otázku o víře, což zajisté ovlivnilo celkové počty obyvatel hlásících se 

k víře i obyvatel označujících se jako „bez vyznání“. 
20 LUŽNÝ, D. Jsme v menšině a chceme přežít. In: LUŽNÝ, D. a Z. R. NEŠPOR. Náboženství v 

menšině: religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Praha: Malvern, 2008, s. 195. 
21 VÁCLAVÍK, D., D. HAMPLOVÁ a Z. R. NEŠPOR. Současná náboženská situace v České 

republice. [online]. 2016 [cit. 2020-01-24], s. 2. Dostupné z: http://www.budoucnostnabozenstvi.cz/wp-

content/uploads/2016/10/WhitePaper_SoucasnaNabozenskaSituaceCR.pdf 
22 HAMPLOVÁ, D. a B. ŘEHÁKOVÁ. Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí: výsledky Mezinárodního 

programu sociálního výzkumu ISSP 2008, náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2009. Sociologické 

studie, 2009/02, s. 259. 
23 Data z ISSP Religion IV z roku 2018 nejsou v současné době ještě zpracována.  
24 NEŠPOR, Z. R. Příliš slábi ve víře: česká ne/religiozita v evropském kontextu, Praha: Kalich, 201, s. 103. 
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církve. Celkem 34 % obyvatel se označilo za osobu bez vyznání a 44,7 % ponechalo otázku 

o víře bez odpovědi.25 Podle výzkumu EVS z roku 2017 se jako „věřící“ sebeidentifikovalo 

36 % respondentů. Jako příslušníci církví nebo náboženství se označilo 25 % respondentů. 

Ve srovnání s předešlými výzkumy EVS (1991, 1999, 2008) můžeme pozorovat v otázce 

afiliace ke konkrétní církvi či náboženství postupný pokles.26 

1.2.3 Římskokatolická církev ve světle nedávných průzkumů 

K Římskokatolické církvi se v SLDB 2011 přihlásilo 10,4 % z celkového počtu 

dotazovaných (1 082 463 obyvatel).27 Data z výzkumu EVS v roce 2017 ukazují, že 

příslušnost k římskokatolické církvi podléhá ve srovnání s předchozími výzkumy EVS 

klesající tendenci. V roce 2017 se k této církvi přihlásilo 78 % věřících.28 Stále je ovšem 

nejpočetněji zastoupenou církví v České republice. 

Jako další relevantní indikátor pro dokreslení představy o počtu osob hlásících se 

k římskokatolické církvi lze doplnit výsledky výzkumů účasti na nedělních bohoslužbách.29 

Toto sčítání se provádí v rámci katolické církve s periodicitou pět let. V roce 2004 činil 

výsledek 405 538 osob, v roce 2009 nebyly výsledky zveřejněny, v roce 2014 bylo sečteno 

419 188 osob30. V únoru 2020 byla zveřejněna čerstvá data z října roku 2019, která 

ukazovala, že bohoslužby navštívilo 375 000 osob31. 

1.3 Církev a stát 

Vztahy mezi státy a církvemi jsou zpravidla komplikované a v každém jednotlivém případě 

velmi specifické. Současná podoba vztahu mezi katolickou církví a Českou republikou je 

výsledkem celého komplexu historických, politických a společenských determinantů. Ráz 

 
25 KACZMAREK, H. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 

2017, s. 190. 
26 RABUŠIČ, L. a B. CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017: pramenná 

publikace European Values Study [online]. Brno: Masarykova Univerzita, 2018 [cit. 2020-01-24], s. 81–83. 

Dostupné z: https://evs.fss.muni.cz/media/3083086/hodnoty_2017_sazba_tisk.pdf 
27 KACZMAREK, H. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 

2017, s. 190. 
28 RABUŠIČ, L. a B. CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017: pramenná 

publikace European Values Study [online]. Brno: Masarykova Univerzita, 2018 [cit. 2020-01-24], s. 81–83. 

Dostupné z: https://evs.fss.muni.cz/media/3083086/hodnoty_2017_sazba_tisk.pdf 
29 Přestože návštěvy kostela také nemusí přímo vypovídat o vztahu k víře. 
30 JEMELKA, F. Biskupové se v Praze sešli na 100. zasedání ČBK [online]. 23. 1. 2015 [cit. 2020-01-22]. 

Dostupné z: https://www.cirkev.cz/archiv/150123-biskupove-se-v-praze-sesli-na-100-zasedani-cbk 
31 CHYTIL, D. a K. PULKRÁBKOVÁ. V ČR chodí v neděli do kostela 8 % z pokřtěných [online]. 5. 2. 2020 

[cit. 2020-03-29]. Dostupné z: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200205v-cr-chodi-v-nedeli-do-kostela-8-z-

pokrtenych 

https://www.cirkev.cz/archiv/150123-biskupove-se-v-praze-sesli-na-100-zasedani-cbk
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vzájemného vztahu státu a církve určuje zejména stát. Konkrétní podobu upravuje konfesní 

právo. Přestože prioritní zájmy církve jsou nemateriální povahy a církev nemá ambice 

usilovat o politickou moc, funguje v rámci státu rovněž jako svébytná organizace disponující 

určitým vlivem, který kolísá v závislosti na aktuální společenské situaci. 

1.3.1 Model vztahu církve a státu v ČR 

V oblasti společenských věd je tendence vztahy mezi institucemi kategorizovat a kategorie 

využívat k systematickému popisu charakteru vzájemných vazeb. Jako nástroj slouží tomuto 

účelu systém modelů. Odborníci se shodují na konceptu tří modelů vztahů mezi církvemi 

a státy Evropské unie – Kaczmarek (2017) je označuje jako model separace, model 

konfesního státu a model autonomie a spolupráce. Vztahy mezi státem a církvemi v České 

republice lze klasifikovat jako model autonomie a spolupráce.32 

Model autonomie a spolupráce v kontextu Evropské unie dominuje. Stát s podobnými 

vazbami (v oblasti práva označován jako světský stát kooperačního typu33) se neidentifikuje 

s žádným náboženstvím a zachovává si v náboženské rovině neutralitu. Církve jsou paritní 

a mají svou autonomii. Legislativa umožňuje vzájemnou nezávislost politických složek 

a církevních institucí, přesto spolu však v mnoha oblastech kooperují. Státy, ve kterých 

vztahy mezi církví a státem podléhají tomuto modelu, zpravidla ústavně garantují záruku 

náboženské svobody, mají zavedenou náboženskou výuku ve školách a povolenou 

pastorační činnost ve veřejných institucích.34 Většina těchto států uzavřela konkordáty 

s Apoštolským stolcem. Výjimku tvoří Česká republika, která podobnou úpravu 

diplomatických styků nemá, přestože je tento spis již připraven a podepsán (25.7. 2002).35 

Na utváření současné podoby vztahu státu a církve v ČR se podílí mnoho faktorů. Důležitými 

instancemi v tomto procesu jsou zákonodárná moc a konfesní právo, které předepisuje 

konkrétní formu vztahů. Nelze opominout vliv společnosti, která prostřednictvím 

demokratické volby politických stran do parlamentu ČR ovlivňuje personální zastoupení 

 
32 KACZMAREK, H. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 

2017, s. 24–36. 
33 TRETERA, J. R. Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2002. Právo (Kostelní 

Vydří (Czech Republic)), s. 16. 
34 KACZMAREK, H. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 

2017, s. 34. 
35 FIALA, P. Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. Politika a náboženství, s. 53. 
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v orgánech státní moci. Bývá pravidlem, že zastoupení v těchto institucích stvrzuje 

prezident.36 

Na způsob koexistence církve a státu a jejich vzájemné kooperace mají určující vliv orgány 

státní moci. Církev má možnost ovlivňovat tento vztah přímo (v rámci státem garantovaného 

konfesního práva), ale především nepřímo, tj. ovlivňováním vnímání hodnot ve společnosti. 

To činí několika způsoby. Velké autoritě se například těší papežská prohlášení ke 

společensky významným tématům. V domácím kontextu plní podobnou úlohu listy 

a poselství České biskupské konference. Zásadním způsobem působí církev na úrovni 

osobní, a to prostřednictvím pastorační činnosti či interakcí v rámci farností. Svůj vliv mohou 

představitelé církve uplatňovat také v rámci církevních škol nebo lobbingem u orgánů státní 

moci. V dnešní mediální společnosti37 se církvi otevírá velký potenciál v podobě 

hromadných sdělovacích prostředků. Média jí umožňují účastnit se veřejné diskuze, podílet 

se na vytváření veřejného mínění a v konečném důsledku ovlivňovat politické názory 

a postoje.38 

1.3.2 Současné konfesní právo ČR 

Vztahy státu a církve v České republice upravuje vlastní konfesní právo. Ke stěžejním 

pramenům konfesního práva patří právo ústavní, především Listina základních práv 

a svobod, kterou Ústava České republiky integruje článkem 3 a 112 do ústavního pořádku 

České republiky.39 

Další záruky náboženské svobody jsou obsaženy v mezinárodních smlouvách. Pro český 

právní řád jsou důležité následující dokumenty: Úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

z roku 1950 (ratifikovaná ČSFR roku 1992), Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 

1951 (přijatá v ČSFR roku 1992), Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

z roku 1966 (ratifikovaný ČSSR roku 1975, do právního řádu zařazený úpravou Ústavy ČR 

roku 2001) a Úmluva o právech dítěte z roku 1989 (ratifikovaná ČSFR roku 1990).40 

 
36 KACZMAREK, H. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 

2017, s. 36. 
37 ZAJÍC, J. Křesťanské svědectví v mediální společnosti: Teorie a praxe. In: KOUDELKOVÁ, P., ed. 

Příležitosti a výzvy v komunikaci církve ve 21. století. Praha: Karolinum, 2015, s. 15.  
38 KACZMAREK, H. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 

2017, s. 36. 
39 TRETERA, J. R. Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2002. Právo (Kostelní 

Vydří (Czech Republic)), s. 61. 
40 KACZMAREK, H. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie 

kultury (CDK), 2017, s. 125–127. 
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Třetí stupeň konfesního práva představují vlastní zákony schválené Parlamentem 

a prezidentem ČR. Zásadním zákonem v oblasti českého konfesně-právního zákonodárství 

je zákon č. 3/2002 Sb. O církvích a náboženských společnostech, který upravuje postavení 

církví a náboženských společností, oblast registrace církví a právní subjektivitu právnických 

osob. Předmětem konfesního práva jsou části školského zákona, Zákona o rodině, Trestního 

zákona, daňové předpisy a další předpisy v oblasti finančního práva, restituční zákony 

a zákony č. 298/1990 Sb. a č. 338/1991 Sb. 41 

Posledním pramenem jsou smlouvy uzavírané v rovině vnitrostátní. Jedná se o dohody 

spolupráce mezi církvemi zastoupenými Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou 

konferencí a jinými veřejnoprávními institucemi.42 Tyto smlouvy se týkají duchovní péče ve 

vězeňských službách, armádě, zdravotních a sociálních institucích a dále pak spolupráce 

s policií a Českým rozhlasem. 

1.3.3 Vliv katolické církve v ČR 

Společenské postavení církve jakožto instituce a její vliv na společenský a politický život 

u nás se od roku 1989 neustále proměňují. V období krátce po listopadu 1989 představovala 

důležitou společenskou autoritu a disponovala značným společenským vlivem. Tuto nabytou 

prestiž však začala poměrně rychle ztrácet. Svou roli v tom sehrála mimo jiné restituce 

církevního majetku a také působení strany KDU-ČSL v této záležitosti. Církev vstoupila na 

politickou scénu a později se nevyhnula ani přímým vstupům do politického dění. Tento 

postup eskaloval až k veřejné výzvě k demisi, kterou vyhlásil kardinál Miloslav Vlk směrem 

k tehdejšímu premiérovi Václavu Klausovi. Antiklerikální nálady se zřetelně projevily 

v konfliktu o katedrálu sv. Víta. Spletitým komplexem kontroverzních kroků a v důsledku 

působení dalších společenských vlivů církev ztratila nejen podstatnou část svého sociálního 

kapitálu, ale také sympatie značné části veřejnosti vně i uvnitř církve.43 

 Od roku 2010 reprezentuje českou katolickou církev současný kardinál Dominik Duka, 

s jehož nástupem nastala doba nové koordinace církve.44 Pozitivní ohlasy přinesla v roce 

 
41 TRETERA, J. R. Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2002. Právo (Kostelní 

Vydří (Czech Republic)), s. 64–65. 
42 KAŠNÝ, J. Stát a církve v ČR z hlediska konfesního práva. In: SLÁDEK, K. Monoteistická  

náboženství a stát. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, s. 300. 
43 FIALA, P. Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. Politika a náboženství, s. 48–59. 
44 KACZMAREK, H. Stát a církev: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 

2017, s. 239. 
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2010 dohoda s kanceláří prezidenta Václava Klause ve věci katedrály sv. Víta. Současní 

představitelé církve jednají ve věci přímých vstupů do politické sféry obezřetněji, než tomu 

bylo v minulosti, a spíše se vyhýbají přímému vyjadřování svých stranicko-politických 

preferencí. Církev přistoupila v 21. století k jiné strategii. Je však možné, že jí nynější 

společenská pozice, která je dědictvím minulých let, ale také odrazem společenské 

atmosféry, ovlivňované vleklou kauzou církevních restitucí a dalšími rozporuplnými tématy, 

významnější zásahy v politické sféře ani neumožňuje.45 Česká biskupská konference se nyní 

pravidelně vyjadřuje k aktuálním společenským tématům, zástupci církve kauzy komentují 

a hodnotí etické problémy. Církev má také stále potenciál nepřímo působit na veřejnost skrze 

svá oficiální stanoviska a další nástroje komunikace. Jednou z oblastí, kterou církev využívá 

jako prostředek k vyjadřování svých stanovisek a reakcí na aktuální témata, je katolický tisk.  

1.4 Vztah katolické církve k médiím 

S podobnou přirozeností, s jakou přijímáme média za součást našich všedních životů, 

přistupuje k mediální komunikaci také dnešní katolická církev. Jako jedna z mála institucí 

se společenské komunikaci a jejím prostředkům věnuje od samého počátku své existence 

a během dlouhé tradice ve společnosti pečlivě formuje svůj postoj k této problematice. 

S pokrokem doby čelí církev výzvě vyrovnat se s trendem masové konzumace mediálních 

obsahů a vlivem této tendence na hodnotový systém společnosti.  

1.4.1 Hlavní církevní dokumenty o médiích  

Progrese v oblasti mediální komunikace vede k rostoucímu vlivu mediálních produktů na 

podobu současné společnosti, a to jak v pozitivním, tak i negativním slova smyslu. Církev 

si je vědoma moci, významu a účinků moderních stylů komunikace. Dokládají to mnohé 

církevní texty, které vydala pro své interní potřeby a potřeby věřících.  

Novou vlnu v otázce vztahu katolické církve k médiím předznamenal druhý vatikánský 

koncil v roce 1963, přestože již dříve se církev tímto tématem prokazatelně zabývala. 

Tématu sdělovacích prostředků se věnuje dekret Inter mirifica, který přijal druhý vatikánský 

koncil dne 4. 12. 1963. Text pojednává o stanoviscích, která by měla zastávat křesťanská 

společnost ve věcech médií s důrazem na uplatňování mravní odpovědnosti a zájem 

o všeobecné blaho. Dokument se pohybuje v obecných rovinách, v závěru je ovšem vydáno 

 
45 FIALA, P. Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. Politika a náboženství, s. 61–68. 
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nařízení pro vydání pastorační instrukce, která by měla vzniknout za spolupráce zvláštního 

úřadu Svatého stolce s odborníky.46 

Pastorální instrukce Communio et progressio byla přijata papežem Pavlem VI. dne 

23. 5. 1971 a byl tak splněn výše zmíněný pokyn obsažený v Inter mirifica. Přípravou spisu 

byla pověřena Papežská komise pro sdělovací prostředky. Tento pokoncilní dokument byl 

krokem církve směrem k realitě tehdejší doby, zažívající mediální rozmach. Stať se dělí na 

tři díly: díl pojednávající o prostředcích sociální komunikace z křesťanského hlediska, druhý 

díl o prostředcích sociální komunikace jako činitelích pokroku, třetí díl zaměřený na úkoly 

katolíků v oblasti sdělovacích prostředků, přičemž každý díl je dále členěn na dílčí kapitoly. 

Pastorální instrukce ustavuje zásady učení a všeobecné pastorační pokyny, které nabízejí 

pomoc v orientaci v mediální sféře. Obrací se k tvůrcům mediálních obsahů i recipientům  

a apeluje na správné užívání mediálních prostředků.47 

Dne 22. 2. 1992, dvacet let po vydání Communio et progressio, vydala Papežská komise pro 

sdělovací prostředky novou pastorální instrukci Aetatis Novae, která bere v potaz rovněž 

vznik nových digitalizovaných technologií. Stať dokumentu se dělí do pěti kapitol 

pojednávajících o vývoji, úloze a využití komunikačních prostředků k pastorační činnosti 

a pro potřeby věřících.48 

K problematice médií se papežský stolec pravidelně vyjadřuje u příležitosti Světových dnů 

sdělovacích prostředků, dále v papežských spisech a také v dokumentech Papežské rady pro 

sdělovací prostředky. 

1.4.2 Média ve službě církvi a lidstvu 

Postoje církve k médiím prošly radikálním vývojem. Jako příklad lze uvést kontrast mezi 

encyklikou papeže Řehoře XVI. Mirari vos z roku 1832, ve které bylo poukazováno na 

stinné stránky svobody tisku, a pastorální instrukcí Communio et progressio z roku 1971 

obsahující odstavec, který explicitně zdůrazňuje svobodu slova. Následující text se bude 

 
46 Inter Mirifica. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro vnitřní potřebu). 

Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-prostredky.pdf 
47 Communio et progressio. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro 

vnitřní potřebu). Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-

prostredky.pdf 
48 Aetatis Novae. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro vnitřní 

potřebu). Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-

prostredky.pdf 
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věnovat aktuálním postojům katolické církve, vycházejícím především z odkazu 

druhého vatikánského koncilu. 

Církev vnímá sdělovací prostředky jako dar od Boha a přijímá je jako skutečnost, která 

zrcadlí Boží přítomnost ve světě. O službu, kterou nabízejí, má ze své podstaty jedinečný 

zájem. Tento přístup je zřejmý především v souvislosti s vnější stránkou církve, která usiluje 

o šíření víry a sympatie potencionálních věřících. Přestože poukazuje na dualitu médií49 

(schopnost prospívat jedinci i společnosti versus schopnost působit škody) je mediální 

komunikace součástí života církve. Inspirací je jí příklad Ježíše Krista, který šířil božské 

poselství.50 Jeho odkaz církev následuje, aby s pomocí komunikačních prostředků 

naplňovala své poslání hlásat radostnou zvěst a sjednocovat všechen lid stvořený jako obraz 

Nejsvětější Trojice. 

Využívání médií k naplňování svého poselství pokládá církev dokonce za svou povinnost 

a každého, kdo reprezentuje hlas církve, vyzývá, aby přispíval do tisku. Média jsou důležitá, 

protože umožňují dialog. Jejich prostřednictvím katolíci komunikují uvnitř církve, ale také 

s okolním světem, kterému napomáhají církev pochopit.51 

Sdělovací prostředky církev posuzuje podle kritéria, do jaké míry propojují lid, podporují 

společenství lidí a prospívají společnému blahu. Největší důraz klade na kvalitní tisk, 

zejména pak katolického charakteru. Podporuje ovšem také film, rozhlasové a televizní 

vysílání. „Církev by se cítila vinna před Bohem, kdyby nevyužila těchto tak účinných 

prostředků, které lidský rozum stále zdokonaluje,“52 prohlásil papež Pavel VI. v apoštolské 

exhortaci Evagnelii nuntiandi (1975). Jeho následovník Jan Pavel II. v apoštolském listu 

(2005)53 vyzval pracovníky médií, aby se neobávali nových technologií. Tímto směrem 

církev již několik desetiletí směřuje. Prostředků, jež zmiňovali papežové Pavel VI. 

a Jan Pavel II. (tisk, film, rozhlas, televize), církev v současné době aktivně využívá, 

technologie ovšem kráčí kupředu a představují pro ni nové výzvy. „Církev musí své poselství 

 
49 MEZULÁNÍK, R. Katolická církev a média. In: NEKVAPIL, V. a R. VÉVODA, ed. Média, kultura  

a náboženství. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 2007, s. 28. 
50 PLÁTENÍK, V. Majetkové vyrovnání nebo vyrovnávání vztahu? In: KOUDELKOVÁ, P., ed. Příležitosti  

a výzvy v komunikaci církve ve 21. století. Praha: Karolinum, 2015, s. 29. 
51 Inter Mirifica. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro vnitřní potřebu). 

Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-prostredky.pdf 
52 PAVEL VI. Evangelii nuntiandi: apoštolská exhortace Pavla VI.: hlásání evangelia z 8. prosince 1975. 

2. opr. vyd. Praha: Zvon, 1990. Dostupné z: http://cchma.cz/docs/Evangelii_nuntiandi.pdf 
53 JAN PAVEL II. Apoštolský list Svatého otce Jana Pavla II. osobám zodpovědným za sdělovací prostředky 

- rychlý vývoj (Il rapido svilupp). Poselství Svatého otce Jana Pavla II. k XXXIX. světovému dni sdělovacích 

prostředků. Sekretariát ČBK, Praha 2005 (pro vnitřní potřebu). Dostupné z: 

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/295_00295/101-il-rapido-sviluppo.pdf 
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přinášet způsobem, který odpovídá dané době a kultuře jednotlivých národů a zemí, 

a využívat k tomu nové sdělovací prostředky.“54 S tím souvisí využívání internetové 

komunikace.  

Církev k internetové komunikaci přistupuje jako k užitečnému prostředku, který překonává 

bariéry a prolamuje izolaci. Nabízí širokou paletu možností, kterou může církev využít pro 

své aktivity a doplnit tak náboženský život. Vyzdvihuje potenciál, který nabízí interaktivita 

s ohledem na efektivnější vedení dialogu v církvi, poskytuje nevídané možnosti, ale také 

svým způsobem utváří novou podobu kultury.55 

1.4.3 Odvrácená strana médií 

Církev jako jedna z institucí hlasitě upozorňuje na negativní účinky médií a rizika, která 

s sebou nesou v případě nesprávného využití. Největší problém spatřuje v nejasné bariéře 

mezi dobrem a zlem, což s sebou nese velkou řadu dílčích problémů od ovlivňování médií 

až k nesprávné interpretaci ze strany recipienta. V tomto směru poukazuje na morální 

hledisko problému a zdůrazňuje, aby byly za každých okolností uplatňovány normy 

mravního řádu. Apeluje na tvůrce a konzumenty médií i veřejnou moc, aby k médiím 

přistupovali s kritickým odstupem a byli si vědomi široké škály rizik, které způsobuje 

nedostatek dobré vůle ve styku s médii.56 

Za nejrizikovější oblast pokládá internet, jehož interaktivní povaha nejenže znásobuje rizika 

přítomná ve výše zmíněných sdělovacích prostředcích, ale také přináší zcela nová rizika 

včetně celé řady etických problémů a problémů týkajících se zásahů do 

soukromí, bezpečnosti na internetu, porušování autorských práv, podněcování k nenávisti 

a podobně.57 

 
54 Inter Mirifica. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro vnitřní potřebu). 

Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-prostredky.pdf 
55 Církev a internet: Etika na internetu [online]. 2002 [cit. 2019-11-28]. Dostupné z: 

http://www.kardinal.cz/res/archive/002/000282.pdf?seek=1173974849 
56 Inter Mirifica. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro vnitřní potřebu). 

Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-prostredky.pdf 
57 Církev a internet: Etika na internetu [online]. 2002 [cit. 2019-11-28]. Dostupné z: 

http://www.kardinal.cz/res/archive/002/000282.pdf?seek=1173974849 
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2 Katolická média v ČR 

Česká katolická církev měla v 90. letech 20. století příležitost po dlouhé době vstoupit do 

mediálního prostoru a v téže době si začala vytvářet svou mediální strategii.58 V současnosti 

se v oblasti hromadných sdělovacích prostředků aktivně angažuje. Česká biskupská 

konference (ČBK) se v duchu poslání, které přinesl druhý vatikánský koncil, podílí na 

mediálním obrazu církve a s českými médii (katolickými i nekatolickými) úzce 

spolupracuje. Pro potřeby koordinace oblasti médií fungují v rámci ČBK dva orgány, a to 

Tiskové středisko ČBK a Rada ČBK pro sdělovací prostředky.59 

2.1. Význam a úloha katolických médií 

Přestože církev poukazuje na přínos mediální komunikace jako takové, zřetelně akcentuje 

význam médií katolického charakteru. V církevních dokumentech a prohlášeních 

k příležitosti Dne hromadných sdělovacích prostředků se pravidelně obrací k duchovním 

i laikům v redakcích, aby kultivovali oblast katolických médií, a oslovuje také ostatní věřící, 

aby dobrovolnými příspěvky tuto činnost podporovali a katolická média sledovali a šířili.60  

Klíčový význam katolických médií souvisí se zájmem církve podílet se na vytváření 

veřejného mínění.61 Její primární intencí není usilovat o tento podíl pro svůj užitek, ale stará 

se o mínění jako takové ve prospěch společného blaha a pokroku lidstva.62 Reifová (2004) 

veřejné mínění definuje jako jednotu názorů mezi individuálními členy veřejnosti, která 

vzniká jako důsledek vzájemné diskuze.63 Je úkolem katolických médií, aby tuto diskuzi 

podněcovala a posilovala postoje, které jsou v souladu s mravním řádem a katolickými 

hodnotami. Tento úkol mají plnit v rámci církve i v kontextu celé společnosti.64 

 
58 BERÁNEK, J. AD magazín: příklad hledání vztahu katolické církve k médiím v 90. letech minulého století. 

In: NEKVAPIL, V. a R. VÉVODA, ed. Média, kultura a náboženství. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 

2007, s. 67.  
59 ČBK. Katolická církev v České republice [online]. 2018 [cit. 2019-12-04]. Dostupné z:  

https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/29416_29416/2019-katolicka-cirkev-v-cr-finalni-

verze.pdf 
60 Inter Mirifica. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro vnitřní potřebu). 

Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-prostredky.pdf 
61 Tamtéž. 
62 PIŠTORA, A. Komunikace, instituce a důvěra – tři teze k tématu církev a média. In: KOUDELKOVÁ, P., 

ed. Příležitosti a výzvy v komunikaci církve ve 21. století. Praha: Karolinum, 2015, s. 27. 
63 REIFOVÁ, I. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 144–146. 
64 Communio et progressio. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro 

vnitřní potřebu). Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-

prostredky.pdf 
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Církvi záleží na tom, aby v rámci její komunity probíhal živý dialog. K tomu, aby mohl 

každý věřící převzít aktivní roli a mít účast na autonomním veřejném mínění v církvi, musí 

mít přístup k náležitým informacím a také křesťanským komentářům. Tento druh 

informačního servisu poskytují zejména katolická média. Plní také úlohu zprostředkovatele 

komunikace mezi církevními představiteli, institucemi a církevní veřejností. Církev je 

přesvědčena, že obousměrná komunikace prohlubuje důvěru a vede k duchovnímu 

i myšlenkovému rozvoji.65  

Přestože mohou katolická média (zejména tištěná) v mnoha případech vyvolávat iluzi 

uzavřenosti a nepřístupnosti pro publikum zvnějšku66, mají také misijní rozměr v kontextu 

celé společnosti. Plní důležitou úlohu hlásat poselství o Ježíši Kristu a přispívat k otevření 

mysli Bohu.67 K tomu je církev vázána Božím nařízením.68 S tím souvisí úkol katolických 

médií poskytovat pravdivé informace, zveřejňovat záměry a představy církve 

a zprostředkovávat obraz o životě církve.69 

2.2 Tisk, vysílací a síťová média 

Zástupci médií převážně katolického charakteru se vyskytují v každé mediální sféře, ať již 

mluvíme o tisku, vysílacích médiích či internetových projektech od zpravodajských 

webových stránek až po sociální sítě. 

2.2.1 Katolická periodika 

Za oficiální list české a moravské církevní provincie a zároveň za nejvýznamnější katolické 

periodikum je považován Katolický týdeník.70 Vedle Katolického týdeníku se v českém 

mediálním prostoru vydávají také další katolická periodika dílčích zaměření a pro různé 

cílové skupiny. 

Vydavatelem katolického periodického tisku bývá církev, popřípadě jiný právní subjekt. 

 
65 Communio et progressio. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro 

vnitřní potřebu). Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-

prostredky.pdf 
66 VOJVODÍK, J. Seznamte se: česká církevní periodika. In: NEKVAPIL, V. a R. VÉVODA, ed. Média, 

kultura a náboženství, s. 57. 
67 Benedikt XVI: křesťané nemohou ignorovat krizi víry [online]. 8. 10. 2010 [cit. 2019-12-03]. Dostupné z: 

https://www.cirkev.cz/archiv/101007-benedikt-xvi-krestane-nemohou-ignorovat-krizi-viry 
68 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: (včetně deuterokanonických knih). 7. Přeprac. Vyd., 5. Vyd. 

V ČBS. Praha: Česká biblická společnost, 1996. Mt 28, 19. 
69 Communio et progressio. In : Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro 

vnitřní potřebu). Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-

prostredky.pdf 
70 Viz kapitola 4. 
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Katolickým periodikům, jejichž obsah je v souladu s katolickým učením, uděluje katolická 

církev schválení, na jehož základě mohou výtisky distribuovat v kostelech a jiných 

církevních zařízeních. Další distribuční strategií bývá doručování poštou, některá periodika 

si lze vytisknout z domovských webových stránek. V některých případech slouží tyto 

stránky také jako paralelní platforma fungování periodik. 

Čtenářská obec katolických periodik sestává především z církevní veřejnosti. Jen ojedinělá 

periodika zčásti přesahují mimo společenství věřících.71,72 V kontextu věřícího publika 

nicméně postihují většinu věkových skupin: od časopisů určených nejmenším dětem 

(časopis Duha, Nezbeda), přes časopisy určené starším dětem a dospívajícím (Tarsicius, In!), 

po periodika určená mladým i starším dospělým různých názorových proudů s církevním 

schválením (Katolický týdeník, Milujte se!, Světlo, RC Monitor, Immaculata, zpravodaje 

diecézí) a některá periodika překračující hranice katolického učení bez církevního schválení 

(Te Deum, Regina). Vychází také periodika s teologickým zaměřením (Studia Theologica, 

Salve), periodika určená pro duchovní (úřední věstníky diecézí Acta Curiae, úřední věstník 

Svatého stolce Acta Apostolicae Sedis) a pracovníky s mládeží (Budoucnost církve). 

2.2.2 Vysílací média 

Katolická církev rovněž připomíná význam rozhlasového a televizního vysílání. Klade důraz 

zejména na takové, které je vhodné sledovat či poslouchat v rodině a které své publikum 

přibližuje církvi a zpravuje ho o křesťanské nauce.73 V českém vysílacím prostředí působí 

dva velké náboženské mediální projekty, a to Radio Proglas a TV Noe. 

Radio Proglas je rozhlasová stanice, která své vysílání opírá o křesťanské hodnoty a ve své 

autorské tvorbě vychází závazně z katechismu katolické církve. V duchu ekumenismu 

poskytuje přiměřený prostor také jiným křesťanským církvím. Svou programovou skladbou 

cílí na publikum všech generací, zařazuje vzdělávací i jiné pořady, zpravodajství, modlitby 

a hudbu. Stanice je nekomerční, nezávislá a finančně zcela odkázaná na podporu posluchačů 

a jiných dárců. Tuto autonomii si zachovává, aby mohla svobodně šířit poselství evangelia.74  

Křesťanské tematice se ve velkém rozsahu věnuje česká televizní stanice TV Noe. Přestože 

 
71 To se týká zejména Katolického týdeníku. 
72 VOJVODÍK, J. Seznamte se: česká církevní periodika. In: NEKVAPIL, V. a R. VÉVODA, ed. Média, 

kultura a náboženství. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 2007, s. 57. 
73 Inter Mirifica. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro vnitřní potřebu). 

Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-prostredky.pdf 
74 Statut Proglasu [online]. [cit. 2019-12-05]. Dostupné z: https://www.proglas.cz/o-nas-a-s-nami/o-

proglasu/statut-proglasu/ 
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část vysílacího schématu věnuje pořadům bez náboženského zaměření, vysílá v duchu 

křesťanských hodnot a orientuje se zejména na publikum římskokatolického vyznání. 

Vysílaný program je do jisté míry komplementární s vysílacím programem Radia Proglas.75 

Své dvacetihodinové vysílání směřuje k širokému publiku od nejmenších diváků po seniory. 

Prostor poskytuje především autorským duchovním pořadům, zpravodajství, publicistice, 

rozhovorům se zajímavými osobnostmi a zájmovým magazínům. Podobně jako Radio 

Proglas je také TV Noe nekomerčním mediálním projektem a finance na provoz získává 

prostřednictvím příspěvků od diváků.76  

 Současná doba nových médií otevírá prostor dalšímu fenoménu v oblasti vysílání, a to 

primárně internetovým rádiovým a televizním stanicím. Českou internetovou televizní 

stanicí katolického typu je TV-MIS. Některé české on-line rádiové stanice spolupracují 

s Radiem Proglas a část svého programu pravidelně vysílají na jeho frekvencích. Mezi ně 

patří například česká redakce Rádia Vaticana, která se věnuje zejména informování o životě 

katolické církve a aktivitách Svatého otce.  

2.2.3 Síťová média 

Neméně podstatnou platformou pro šíření katolického obsahu je internet. Jak již bylo 

naznačeno v předchozích podkapitolách, podobně jako většina tradičních i netradičních  

off-line médií také katolický tisk a vysílací média takzvaně překlápí svůj obsah na web. 

Vedle webů tohoto charakteru funguje na internetu také řada portálů, webových stránek, 

zpravodajských serverů, vysílacích médií77, blogů či sociálních sítí s katolickým zaměřením, 

které existují pouze on-line. 

Za nejvýznamnější webovou stránku fungující také jako ústřední web České biskupské 

konference lze považovat stránku www.cirkev.cz, která v současné podobě funguje od roku 

2016. Tato stránka poskytuje širokou paletu služeb, které se sdružují do dvou hlavních částí, 

a to ze zpravodajského servisu z církevního prostředí a statických informací týkajících se 

církve a její organizační struktury a aktivit. Je určena jak pro uživatele z církevní i široké 

veřejnosti, tak pro novináře. Obsahuje bohatou multimediální sekci, službu vyhledávač 

bohoslužeb a také vyhledávač akcí, které mohou vkládat jednotlivé farnosti. 

 
75 TV Noe: O nás [online]. [cit. 2019-12-05]. Dostupné z: http://old.tvnoe.cz/o-nas 
76 RYŠKA, L. Televize: NOE: televize dobrých zpráv. In: KOUDELKOVÁ, P., ed. Příležitosti a výzvy  

v komunikaci církve ve 21. století. Praha: Karolinum, 2015, s. 65–68. 
77 Viz kapitola 2.2.2. 
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Dalším významným webovým projektem je portál www.vira.cz, který provozuje od roku 

1998 Pastorační středisko Arcibiskupství pražského. Primární poslání tohoto portálu je 

poskytovat informační servis a nabízet uživatelům pohled na křesťanskou víru z různých 

pohledů. Hlavním obsahem webu jsou články o víře, které jsou koncipovány pro publikum 

z široké veřejnosti. Dále nabízí služby knihovny s náboženskými texty, glosář, biblický citát 

na každý den, nedělní liturgie s komentářem či rozhovory se zajímavými osobnostmi. Portál 

sdružuje další dílčí stránky: deti.vira.cz, vanoce.vira.cz, velikonoce.vira.cz, help.vira.cz. 

Jako reakci na podnět ze strany uživatelů webu vira.cz pracujících v pastoraci založilo v roce 

2000 Pastorační středisko Arcibiskupství pražského webovou stránku www.pastorace.cz, 

která nabízí podklady pro pastorační činnost a rozvoj duchovního života. Od roku 2014 

spravuje Arcibiskupství pražské webovou stránku www.modlitba.cz, která je určena 

uživatelům z řad široké veřejnosti a která se, jak název napovídá, věnuje zejména tématu 

modlitby. Arcibiskupství pražské spravuje také webovou stránku www.liturgie.cz, která 

slouží České biskupské konferenci jako oficiální prostor pro zveřejňování liturgických textů. 

Specifika internetového prostředí, jakými jsou interaktivita a anonymita, využívají katolické 

webové projekty, které nabízejí pomoc při zodpovídání otázek souvisejících s vírou. 

Příkladem webu, který se věnuje hledání odpovědí na osobní otázky, je hojně navštěvovaný 

portál www.katolik.cz. Stránka katolik.cz poskytuje informace a služby, které mohou být 

nápomocny v osobním každodenním a duchovním životě křesťana. Vedle obsahu 

s informativním charakterem sdružuje v rámci své domény také například seznamku či  

on-line poradnu. 

Paralelně s velkými webovými projekty s vysokou návštěvností existuje na internetu řada 

webových stránek, které spravují jednotlivá biskupství či farnosti pro potřeby místních 

věřících či osobních webových stránek a blogů rozmanitých obsahů, od osobních svědectví 

víry až k obsahu zpravodajského charakteru. 

Unikátní prostor zaujímají na internetu mikroblogy a sociální sítě. V českém internetovém 

prostředí představuje alternativu k jiným typům sociálních sítí křesťanská sociální síť 

www.signaly.cz, která s podporou České biskupské konference sdružuje věřící uživatele. 

Vedle možnosti publikování originálního obsahu poskytuje uživatelům se založeným 

osobním uživatelským profilem také zpravodajství, službu duchovní podpory, informace 

o probíhajících akcích a další interaktivní obsah.  
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Jako unikátní hromadný sdělovací kanál mohou sloužit také originální uživatelské účty 

předních církevních osobností, institucí, organizací i řeholních řádů na sociálních sítích. 

Velmi populární je v globálním měřítku twitterový účet papeže Františka @Pontifex, který 

má v současné době 18,2 milionů sledujících uživatelů. Na Twitteru působí také český 

kardinál Dominik Duka či generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. 

2.3 Přístup katolických médií k profánním tématům 

Úloha katolických médií šířit obsah za pomyslné hranice církevního společenství směrem 

do veřejného prostoru již byla zmíněna výše. Je třeba ovšem akcentovat obousměrnost této 

komunikace. Katolické sdělovací prostředky musí ve svém obsahu také reflektovat dění ve 

světě.78 Vzhledem k tomu, že fungují v rámci široké společnosti, je žádoucí, aby se v duchu 

křesťanské koncepce života zabývaly všemi aspekty života lidí, kteří v této společnosti žijí. 

Publikem katolických médií nejsou pouze členové křesťanské komunity, ale také příslušníci 

národa, obce, rodiny a dalších sociálních skupin.79 Přirozeně se tedy zajímají 

o celospolečenská témata. Katolická média mají na tyto potřeby reagovat a nabízet svým 

recipientům pohled křesťanskou optikou v komentářích80, nepodléhat však přitom dílčím 

zájmům.81 Podle oficiálních stanovisek druhého vatikánského koncilu mají být odrazem 

světa a zároveň ukazatelem správné cesty.82 

 
78 Communio et progressio. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro 

vnitřní potřebu). Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-

prostredky.pdf 
79 TESAŘ, M. Katolická média v ČR a vztah ke „světu“ [online]. 3.10. 2001 [cit. 2020-01-06]. 
80 Communio et progressio. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro 

vnitřní potřebu). Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-

prostredky.pdf 
81Benedikt XVI: křesťané nemohou ignorovat krizi víry [online]. 8. 10. 2010 [cit. 2019-12-03]. Dostupné z: 

https://www.cirkev.cz/archiv/101007-benedikt-xvi-krestane-nemohou-ignorovat-krizi-viry 
82 Communio et progressio. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro 

vnitřní potřebu). Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-

prostredky.pdf 
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3 Katolický týdeník 

Katolický týdeník (KT) má dlouhou tradici a v českém prostředí platí za dlouhodobě 

nejčtenější katolické periodikum. Oslovuje širokou skupinu čtenářů a svým obsahem 

i formou tvoří alternativu k ostatním zpravodajským titulům vycházejícím v ČR. 

3.1 Historie Katolického týdeníku 

Historie KT se začala psát dne 19. 6. 1949 v době prokomunistické Katolické akce. List 

s tehdejším názvem Katolické noviny se stal nástrojem, který sloužil zájmům totalitního 

režimu a reflektoval komunistické politické postoje k církvím pod rouškou zdánlivého 

respektování náboženských svobod. Přes mírné uvolnění tato tendence převládala i během 

větší části 60. let. V průběhu roku 1968 přebral vedení redakce P. František Mikulášek, který 

po dva roky udržoval kvalitní úroveň listu. Toto období skončilo v polovině roku 1970 

změnou ve vedení redakce a na noviny v průběhu dalších let doléhala tíha normalizace. 

S krátkou výjimkou období mezi lety 1981 až 1983 byl obsah listu do roku 1985 spíše 

jednotvárný.  

Změna začala přicházet od roku 1987 a vyvrcholila radikální přeměnou listu po pádu režimu. 

Noviny byly přejmenovány na Katolický týdeník a do čela redakce se postavil P. Alois 

Kánský. Na jeho postu ho brzy nahradil Josef Gabriel, se kterým přišla také přehlednější 

grafická úprava a nové rubriky.83 Další změnu přinesl šéfredaktor František Reichel. Ta se 

týkala především obsahu, který pracoval také s citlivějšími tématy a působil dynamičtěji. 

V tomto směru pokračuje i jeho nástupce P. Milan Badal. V roce 2002 se postu šéfa redakce 

ujal Antonín Randa a týdeník opět dostal novou grafickou podobu.84 Od roku 2016 vede 

redakci na základě zvolení Českou biskupskou konferencí Kateřina Koubová. 

3.2 Vydavatel, distribuce 

Katolický týdeník je v současné době ve vlastnictví České biskupské konference (ČBK) a je 

na něj tudíž nahlíženo jako na oficiální celostátně šířenou tiskovinu české a moravské 

církevní provincie. S církevním schválením a týdenní periodicitou ji v nákladu 36 000 ks 

vydává společnost Katolický týdeník s.r.o. se sídlem v Praze. Po finanční stránce funguje 

společnost zcela nezávisle, veškeré její příjmy pochází výhradně z prodeje, předplatného  

 
83 Mezi nimi také příloha Perspektivy, která vychází od roku 1992 až dodnes. 
84 PAULAS, J. a J. ŠEBEK, ed. Katolické noviny 1949–1989: Katolický týdeník. Praha: Katolický týdeník, 

2009, s. 242. 
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a inzerce.85 Cena za vydání je 15 Kč, v případě dvojčísla 30 Kč. Distribuován je vícero 

distribučními kanály. K zakoupení je v kostelech či jiných církevních institucích, čtenářům 

se zakoupeným předplatným je pravidelně doručován poštou či elektronickou formou pro 

počítače a mobilní zařízení. Konkrétní číslo lze v elektronické podobě zakoupit i jednotlivě 

prostřednictvím Alza media.86 KT se prezentuje na internetu moderními webovými 

stránkami, kam je takzvaně překlápěna vybraná část obsahu z tištěné verze a poskytována 

zdarma k přečtení. 

3.3 Čtenářská struktura 

Katolický týdeník čte podle průzkumu přibližně 200 000 čtenářů. Velká část výtisků směřuje 

do měst a obcí na Moravě. KT oslovuje mladé a starší dospělé. Padesát procent čtenářů má 

středoškolské vzdělání, zbylých padesát procent se dělí rovnoměrně mezi čtenáře 

s vysokoškolským a základním vzděláním.87 V obecné rovině se zaměřuje na čtenářské 

publikum vyznávající křesťanské hodnoty. Čtenářská obec je přitom tvořena nejen církevní 

veřejností, ale zčásti zahrnuje také církevně nevyhraněné čtenáře. Jako jediné české církevní 

periodikum významněji přesahuje hranice církevního společenství. 

3.4 Obsah 

Podle předpisu papežského dokumentu Communio et progressio má Katolický týdeník 

jakožto oficiální církevní list vlastněný ČBK povinnost publikovat a objasňovat stanoviska 

své instituce, popřípadě jasně odlišit postoje, se kterými se neztotožňuje.88 Poskytuje ovšem 

i prostor pro informace o důležitých událostech z jiných církví i celospolečenských 

tématech. 

Většina článků se zaměřuje na duchovní tematiku. Dále přináší KT zprávy z českého 

i světového dění v církvi a zprávy o událostech z křesťanského prostředí. Velmi oblíbené 

jsou pravidelné přílohy, které před rokem 2015 vycházely se čtrnáctidenní periodicitou, ale 

nyní jsou integrální součástí sešitu KT. Je to příloha s teologickou tematikou Perspektivy 

a příloha s rodinnou tematikou Doma. Od roku 2015 vychází pravidelná příloha Diecézní 

 
85 KUČERA, Jiří. Antonín Randa: Jako církev bychom se měli snažit, aby mladí křesťané u nás měli svůj 

časopis. Salesiánský magazín [online]. 2007(02), 6–7 [cit. 2020-01-09]. Dostupné z: 

https://www.sdb.cz/magazin/archiv/ 
86 Katyd-Inzerce [online]. [cit. 2020-01-09]. Dostupné z: http://www.katyd.cz/inzerce 
87 Tamtéž. 
88 Communio et progressio. In : Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro 

vnitřní potřebu). Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-

prostredky.pdf 

https://www.sdb.cz/magazin/archiv/
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zpravodajství, která obsahuje aktuální zprávy z jednotlivých diecézí. Pravidelnou součástí je 

také příloha Televize/Rozhlas, která obsahuje vysílací program. Výjimečně jsou součástí KT 

speciální přílohy vydávané podle liturgického období a inzertní přílohy. 

Obsah KT je dále strukturován do jednotlivých oddílů: Titulní strana, Zpravodajství  

(Z domova i ze světa), Téma čísla, Publicistika, Příloha Perspektivy, Liturgie, Inzerce, 

Rozhovor, Příloha Doma, Zpravodajství (Papež František). Příloha Perspektivy přináší 

úvodní téma, bloky Názory, Kultura a Spiritualita. Diecézní zpravodajství obsahuje aktuální 

zprávy z jednotlivých diecézí, přičemž každé diecézi je věnována jedna strana. 

3.5 Rozsah, úprava, jazyk 

Formát a typografická úprava Katolického týdeníku vyvolávají dojem novinového 

periodika, přestože je KT považován spíše za časopis.89 Běžný výtisk hlavního sešitu 

obsahuje celkem šestnáct barevně tištěných stran berlínského formátu (včetně integrálních 

příloh) a další dva sešity tabloidního formátu po osmi barevných stranách. List působí 

moderním dojmem, a to především díky způsobu grafické úpravy a volbě barev na titulní 

straně. Prostor na listech je efektivně využitý, rozložení článků působí přehledně 

a uspořádaně. V textech je využit kultivovaný jazyk.  

 
89 VOJVODÍK, J. Seznamte se: česká církevní periodika. In: NEKVAPIL, V. a R. VÉVODA, ed. Média, 

kultura a náboženství. Praha: Vyšší odborná škola publicistiky, 2007, s. 54. 
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4 Přímá volba prezidenta v ČR 

Mediální odborníci se shodují, že masová média zastávají důležitou úlohu v procesu 

formování postojů a mínění, a v důsledku toho mohou ovlivňovat jednání. Přestože lze tyto 

účinky a míru jejich vlivu jen velmi těžko popsat, je zřejmé, že se jedná o vliv klíčový.90 

Není proto nijak překvapivé, že v období voleb hrají média významnou, ne-li hlavní roli.  

V roce 2012 přistoupila Česká republika k přímé volbě prezidenta. Dosud se konaly dvě 

přímé volby, ve kterých zvítězil Miloš Zeman. V roce 2013 byla volební účast v prvním kole 

61,31 %, ve druhém kole 59,11 %.91 V roce 2018 byla volební účast vyšší. V prvním kole 

61,92 %, ve druhém kole 66,60 %.92 

4.1 Systém přímé volby prezidenta 

Dne 12. 3. 2012 byl vyhlášen ústavní zákon 71/2012 Sb. s platností většiny bodů ke dni 

1. 10. 2012, s nímž Česká republika přistoupila k přímé volbě prezidenta. Nový způsob 

volby se uskutečňuje tajným hlasováním občanů ČR, kteří tak mohou konat na základě 

všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Volby se mohou účastnit občané, kteří 

již dosáhli věku 18 let. Kandidáta na post prezidenta může navrhnout skupina nejméně 

20 poslanců, 10 senátorů, či občané ČR, podpoří-li jejich návrh svými podpisy 

50 000 občanů ČR s volebním právem. Volba probíhá formou dvoukolového absolutně 

většinového volebního systému, přičemž nastane-li situace, že jeden kandidát získá v prvním 

kole nadpoloviční většinu hlasů, ke druhému kolu se již nepřistupuje. Pokud žádný kandidát 

tuto většinu v prvním kole nezíská, postupují do druhého kola dva kandidáti s největšími 

podíly hlasů. Prezidentem je zvolen ten kandidát, který získá největší počet platných hlasů.  

Systém počítá také s méně pravděpodobnými scénáři, jako jsou rovnost hlasů či odstoupení 

kandidátů.93 

 
90 HUŠEK, O. Média v první přímé prezidentské volbě: informování o jednotlivých prezidentských 

kandidátech ve vybraných českých médiích. In: CHARVÁT, J. a P. JUST. První přímá volba prezidenta ČR  

v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha: Metropolitan 

University Prague Press, 2014, s. 125. 
91 FRANKO, T., NOVÁČKOVÁ, E. a J. ŠEDO. Nominace kandidátů, průběh a výsledky voleb. In: ŠEDO, J., 

ed. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 49–55. 
92 ŠEDO, J. Jak proběhly prezidentské volby 2018. In: ŠEDO, J. České prezidentské volby v roce 2018: jiný 

souboj, stejný vítěz. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, s. 68–69. 
93 PETŘÍK, M. Legislativní vymezení přímé volby prezidenta. In: CHARVÁT, J. a JUST, P. První přímá volba 

prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha: 

Metropolitan University Prague Press, 2014, s. 102–110. 
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4.2 Prezidentské volby 2013 

Předseda Senátu Milan Štěch vyhlásil termín konání prvních přímých voleb prezidenta v ČR 

na 11. a 12. 1. 2013. Termín případného druhého kola stanovil na 25. a 26. 1. 2013.94 

V řádném termínu podalo na Ministerstvo vnitra kandidátní listinu celkem 20 kandidátů. 

Později jeden kandidát odstoupil od kandidatury a 8 listin bylo po přezkumu vyřazeno 

z důvodu formálních nedostatků. Po kontrole podpisů byli vyloučeni další 3 kandidáti, 

přičemž jeden z nich (Jana Bobošíková) byl později na základě rozhodnutí soudu zařazen 

zpět mezi řádně zaregistrované kandidáty.95 

Prvního kola se zúčastnilo 9 kandidátů. Na základě parlamentní nominace k volbám 

přistoupil Jiří Dienstbier, Karel Schwarzenberg a Přemysl Sobotka. Kandidáti Jana 

Bobošíková, Jan Fischer, Taťana Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová a Miloš 

Zeman byli do voleb nominováni občany.96 

V období před prvním kolem voleb byl vzhledem k poměrně vysoké důvěře veřejnosti 

i vzhledem k očekáváním, která byla prezentována v médiích, za favorita považován dřívější 

premiér úřednické vlády Jan Fischer. Postupně začala vzrůstat podpora Miloše Zemana, 

podle předvolebních průzkumů byl považován za potencionálně silného kandidáta. Tento 

předpoklad se potvrdil po prvním kole, ve kterém získal 24,21 % hlasů a jakožto 

nejúspěšnější kandidát postoupil do druhého kola. Jeho soupeřem v druhém kole se stal na 

základě 23,40 % hlasů Karel Schwarzenberg, který s tímto výsledkem poměrně výrazně 

předčil v pořadí třetího kandidáta Jana Fischera s výsledkem 16,35 % hlasů. V těsném 

zástupu za Janem Fischerem se umístil Jiří Dienstbier s podílem 16,12 % hlasů. Další 

kandidáti se umístili za nimi s výrazně menšími podíly hlasů. Vladimír Franz získal 6,84 % 

hlasů, Zuzana Roithová 4,95 % hlasů, Taťána Fischerová 3,23 % hlasů, Přemysl Sobotka 

2,46 % hlasů a Jana Bobošíková 2,39 % hlasů.97 

Po vyhlášení výsledků prvního kola odstartovala nová kampaň. Vyřazení kandidáti a s nimi 

další významné osobnosti veřejné sféry začali v tomto období přímo i nepřímo vyjadřovat 

svou podporu některému ze dvou postupujících kandidátů. Podporu Karlu 

Schwarzenbergovi projevili Přemysl Sobotka, Zuzana Roithová a Jiří Dienstbier a řada 

 
94 FRANKO, T., NOVÁČKOVÁ, E., ŠEDO, J. Nominace kandidátů, průběh a výsledky voleb. In: ŠEDO, J., 

ed. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 37. 
95 Tamtéž, s. 44–47. 
96 Tamtéž, s. 45. 
97 Tamtéž, s. 49. 
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osobností, především z umělecké oblasti. Na stranu Miloše Zemana se přiklonili Jan Fischer 

a Vladimír Franz. Nepřímo Miloše Zemana podpořili prezident Václav Klaus a jeho syn 

Václav Klaus mladší. Kandidáti čelili kritice svých dřívějších politických aktivit i výhradám 

týkajícím se osobních záležitostí. V neprospěch Karla Schwarzenberga hrál jeho podíl na 

tehdejší Nečasově vládě a také fakt, že byl svými odpůrci označován za nedostatečně 

českého kandidáta na prezidenta. Miloši Zemanovi byla vyčítána účast na opoziční smlouvě 

a kontakty s mnoha kontroverzními osobnostmi.98 

Zásadní roli v kampani hrála masová média. Významnou pozici v kampani si získaly 

především televizní a rozhlasové duely. V mezidobí mezi prvním a druhým kolem voleb jich 

bylo odvysíláno dokonce několik, přičemž mezi nejvýznamnější patřil duel v České televizi 

moderovaný Václavem Moravcem. Tyto debaty hrály více ve prospěch schopnějšího 

řečníka, jímž se ukázal být Miloš Zeman.99 

Souboj dvou kandidátů na post prezidenta ČR vyvrcholil 26. 1. 2013 zveřejněním výsledku 

sčítání hlasů, který odborníci prezentují jako jednoznačnou výhru Miloše Zemana. 

Ve druhém kole voleb získal Miloš Zeman 54,80 % hlasů a Karel Schwarzenberg 

45,19 % hlasů.100 

4.3 Prezidentské volby 2018 

Termín konání druhé přímé volby prezidenta ČR byl vyhlášen předsedou Senátu Parlamentu 

ČR Milanem Štěchem dne 28. 8. 2017.101 První kolo voleb proběhlo 12. a 13. 1. 2018, druhé 

kolo 25. a 26. 1. 2018. 

Veřejná diskuze týkající se nových potencionálních kandidátů na post prezidenta ČR se 

začala rozvíjet na jaře 2016. Tato diskuze byla spjata především se spekulacemi, zda bude 

svůj mandát obhajovat dosavadní prezident Miloš Zeman. Ten svou kandidaturu oznámil 

9. 3. 2017. Na Ministerstvo vnitra bylo v řádném termínu podáno 19 kandidátních listin. 

Formální náležitosti potřebné k registraci do voleb splnilo 9 nominovaných. 

 
98 FRANKO, T., NOVÁČKOVÁ, E. a J. ŠEDO. Nominace kandidátů, průběh a výsledky voleb. In: ŠEDO, J., 

ed. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 49–51. 
99 EIBL, O., GREGOR, M. a A. MACKOVÁ. Kampaně před prezidentskou volbou. In: ŠEDO, J., ed. České 

prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 86–87. 
100 FRANKO, T., NOVÁČKOVÁ, E. a J. ŠEDO. Nominace kandidátů, průběh a výsledky voleb. In: ŠEDO, 

J., ed. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 51. 
101 EIBL, O. a M. GREGOR. Kampaně před prezidentskou volbou: osm kampaní proti (ne)kampani. In: ŠEDO, 

J. České prezidentské volby v roce 2018: jiný souboj, stejný vítěz. Brno: Centrum pro studium demokracie  

a kultury, 2018, s. 104. 
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K volbám přistoupili na základě parlamentní nominace kandidáti Pavel Fischer, Marek 

Hilšer, Mirek Topolánek, Petr Hannig, Jiří Hynek a Vratislav Kulhánek. Občany byli 

nominováni kandidáti Jiří Drahoš, Michal Horáček a Miloš Zeman.102 

Průzkumy před prvním kolem voleb naznačovaly, že nejsilnějším kandidátem bude opět 

Miloš Zeman, následovaný druhým kandidátem Jiřím Drahošem. Výsledky sčítání hlasů 

z prvního kola voleb proto nebyly ničím výjimečně překvapivým. Miloš Zeman postoupil 

do druhého kola na základě 38,56 % hlasů, Jiří Drahoš na základě 26,60 % hlasů. Třetí 

největší podporu voličů získal Pavel Fischer, který se svým skóre 10,23 % hlasů překonal 

navzdory předpokladům, které uváděly průzkumy, Michala Horáčka s 9,18 % hlasů. Pátým 

nejúspěšnějším kandidátem se stal Marek Hilšer s podporou 8,83 % hlasů. Překvapivě malou 

podporu získal Mirek Topolánek s 4,50 % hlasů. V pořadí sedmý se umístil Jiří Hynek 

s 1,23 % hlasů, osmý Petr Hannig s 0,56 % hlasů a vůbec nejnižší podporu získal Vratislav 

Kulhánek, a to 0,47 % hlasů.103 

Jakkoliv měl Miloš Zeman v prvním kole poměrně velkou procentuální převahu, jeho výhra 

nebyla s ohledem na nutné přeskupení hlasů neúspěšných kandidátů jistá. Po vyhlášení 

výsledků spustili oba dva kandidáti své kampaně pro druhé kolo voleb. Podobně jako 

v předchozích prezidentských volbách se záhy po sečtení hlasů prvního kola začali vyřazení 

adepti vyslovovat ve prospěch některého z postupujících kandidátů. Michal Horáček 

podpořil velmi otevřeně Jiřího Drahoše, podobně také Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek 

Topolánek a Vratislav Kulhánek. Miloše Zemana podpořil Petr Hannig a Jiří Hynek. Opět 

se také dočkal podpory ze strany bývalého prezidenta Václava Klause.104 

Napětí, které se stupňovalo s blížícím se termínem druhého kola, se odráželo na podobě 

kampaní. V některých případech bylo možno pozorovat snahy o dezinformace a šíření 

pomluv. Zatímco Jiří Drahoš se vůči kritikám a fámám snažil vymezovat, Miloš Zeman se 

je snažil využít ve svůj prospěch.105 

Tyto a jiné záležitosti měli možnost kandidáti voličům objasnit v mnoha mediálních 

vystoupeních. V období před druhým kolem voleb se odehrála celá řada diskuzních duelů 

 
102 ŠEDO, J. Jak proběhly prezidentské volby 2018. In: ŠEDO, J. České prezidentské volby v roce 2018: jiný 

souboj, stejný vítěz. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, s. 59. 
103 Tamtéž, s. 67–68. 
104 Tamtéž, s. 69. 
105 VYBÍRAL, P. Pán-Hrad, píseň-kost a prezidentští adepti. In: JUST, P., BRUNNEROVÁ, O. a J. 

CHARVÁT. Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018. Praha: Togga, 2018, s. 126–128. 
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ve vysílacích médiích. Prezidentský duel na ČT moderovaný Světlanou Witowskou 

sledovalo přibližně 2,7 milionu diváků.106 

Všeobecným hlasováním v průběhu 25. a 26. 1. 2018 obhájil svůj mandát prezident Miloš 

Zeman. Výsledky druhé přímé volby nicméně nelze interpretovat jako jednoznačné 

vítězství. Miloš Zeman zvítězil s výsledkem 51,36 % hlasů, Jiří Drahoš získal podporu 

48,63 % hlasů.107 

 
106 VYBÍRAL, P. Pán-Hrad, píseň-kost a prezidentští adepti. In: JUST, P., BRUNNEROVÁ, O. a J. 

CHARVÁT. Dobývání Hradu: česká prezidentská volba 2018. Praha: Togga, 2018, s. 123. 
107 ŠEDO, J. Jak proběhly prezidentské volby 2018. In: ŠEDO, Jakub. České prezidentské volby v roce 2018: 

jiný souboj, stejný vítěz. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, s. 68–69. 
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5 Obsahová analýza Katolického týdeníku 

V této části bakalářské práce bude využit výše nastíněný teoretický základ k formulování 

otázek, jejichž zodpovězení může obohatit diskurz o postoji českých katolických médií  

k významným českým politickým událostem na příkladu přístupu Katolického týdeníku 

k přímým volbám prezidenta ČR v roce 2013 a 2018. 

5.1 Cíle analýzy a formulování výzkumných otázek 

Katolická periodika zaujímají velmi specifickou pozici v českém mediálním prostředí. Přes 

postupný pokles počtu katolicky orientovaných občanů na území ČR mají stále potenciál 

oslovit velkou skupinu českých obyvatel.108 Záměrem této analýzy je zmapovat, jaký 

význam přičítal Katolický týdeník (KT) z pozice předního katolického periodika tak 

celospolečensky významným a sledovaným událostem, jakými byly dvě dosavadní přímé 

volby prezidenta ČR v roce 2013 a 2018, a jaký postoj k tématu zaujal, tj. jakým způsobem 

se k tématu vyjadřoval a jaké tendence zaujímal v postojích ke kandidátům.   

Cílem analýzy je prostřednictvím zpracování a interpretování shromážděných dat odpovědět 

na následující výzkumné otázky: 

1) Jaké místo zaujímaly dosavadní přímé volby prezidenta ČR v agendě 

Katolického týdeníku?  

2) Jaký postoj k přímým volbám prezidenta Katolický týdeník zaujal? 

Vzhledem k tomu, že dosud se na území ČR konaly dvě přímé volby prezidenta, bude také 

sledované období rozděleno na dvě části, a to na období přímé volby prezidenta ČR v roce 

2013 a období přímé volby prezidenta ČR 2018. Analýza bude přizpůsobena této skutečnosti 

a k hlavním výzkumným otázkám budou formulovány podotázky.  

K výzkumné otázce 1 budou formulovány podotázky: 

a) Jaké místo zaujímaly dosavadní přímé volby prezidenta ČR v agendě KT v roce 

2013? 

b) Jaké místo zaujímaly dosavadní přímé volby prezidenta ČR v agendě KT v roce 

2018? 

 
108 Viz kapitola 1.2.2. 
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K výzkumné otázce 2 budou formulovány podotázky: 

a) Jaký postoj zaujal Katolický týdeník k přímým volbám prezidenta v období 

volby prezidenta ČR v roce 2013? 

b) Jaký postoj zaujal Katolický týdeník k přímým volbám prezidenta v období 

volby prezidenta ČR v roce 2018? 

Rozhodující v procesu analýzy budou následující proměnné.  

K zodpovězení výzkumné otázky 1 a příslušných podotázek budou relevantní proměnné:  

a) Počet příspěvků splňujících kritéria pro zařazení do vzorku.  

b) Plocha, kterou dané příspěvky zaujímají na stranách daného čísla. 

c) Umístění daných příspěvků na titulní straně. 

K zodpovězení výzkumné otázky 2 a příslušných podotázek budou relevantní proměnné: 

d) Typ příspěvku, který splňuje kritéria pro zařazení do vzorku. 

e) Přítomnost hodnocení v daném příspěvku. 

f) Vyváženost daného příspěvku v postoji ke kandidátům. 

g) Neutralita daného příspěvku v postoji ke kandidátům. 

5.2 Konstrukce kategorií obsahu a systému kvalifikace 

Na základě výše definovaných proměnných109 byl sestaven systém kategorií. Pro jednotlivé 

kategorie byla vytvořena hodnotící škála a každé odpovědi přidělen numerický kód. Data 

byla pomocí tohoto systému kódována a tříděna. Systém kategorií je zaznamenán v kódovací 

knize.110 

5.3 Data 

Jako zdroj dat potřebných pro obsahovou analýzu byl zvolen Katolický týdeník.111 

V procesu výběru klíčového titulu sehrála podstatnou roli zejména jeho pozice přední české 

katolické tiskoviny s širokou čtenářskou základnou a vztah k České biskupské konferenci, 

 
109 Viz kapitola 5.1. 
110 Viz Příloha 1. 
111 Viz kapitola 3. 
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který je vyjádřen nejen církevním schválením, ale také skutečností, že KT přímo náleží 

České biskupské konferenci.  

Data pochází z tištěné formy KT v období před volbami prezidenta, v průběhu voleb  

a bezprostředně po zveřejnění konečných výsledků voleb prezidenta v roce 2013 a 2018. 

Období je rozděleno na dvě části, tj. od 11. 12. 2012 do 29. 1. 2013 a od 12. 12. 2017 do 

30. 1. 2018. Toto časové období bylo zvoleno s ohledem na poznatek z předběžné rešerše, 

který naznačoval, že prezidentské volby budou pro KT pouze doplňujícím tématem  

a relevantní koncentrace dat bude právě v období bezprostředně blízkém události samotné. 

Jako zdroj dat byl zvolen hlavní sešit KT, tj. KT včetně integrálních příloh Perspektivy  

a Doma. Přílohy Diecézní zpravodajství, TV a rozhlasový program či další mimořádné 

přílohy nejsou využity jako zdroje dat k analýze. 

Základní jednotka analýzy je definována jako redakční příspěvek, který má podobu 

souvislého textu. Za redakční příspěvek není považován inzertní příspěvek, liturgický 

kalendář, liturgické čtení a křížovka či hádanka.  

Základní soubor jednotek byl definován jako soubor redakčních příspěvků zveřejněných 

v KT v rozmezí od 11. 12. 2012 do 29. 1. 2013 a od 12. 12. 2017 do 30. 1. 2018. Z tohoto 

souboru byl zkonstruován vzorek ze základního souboru, tj. soubor příspěvků, které se 

věnují problematice prezidentských voleb. Příspěvky, které byly zařazeny do vzorku, byly 

vybrány na základě prostudování celého základního souboru. Jednotky byly tříděny  

a zařazovány na základě kritéria: v titulku či perexu (popřípadě v prvním odstavci textu, 

pokud je příspěvek označen obecným titulkem) se nachází alespoň jedno ze zvolených 

klíčových slov. 

Jako klíčová byla zvolena slova: 

a) prezident 

b) volba 

c) volit 

d) kampaň 

e) kandidát 

f) výčet konkrétních jmen kandidátů 
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5.4 Metoda analýzy 

Výzkum bude realizován pomocí kvantitativní obsahové analýzy. Tato metoda vyhovuje 

stanovenému záměru získat data, pomocí kterých bude možné systematicky a kvantitativně 

popsat daný mediální obsah a která mají předpoklad nabídnout základní vhled do 

problematiky.  

Kvantitativní obsahová analýza bývá považována za klasický nástroj zkoumání mediálních 

obsahů. V odborném mediálním prostředí bývá často spojována s osobností Bernarda 

Berelsona, který se v 50. letech 20. století významným způsobem podílel na ustavení její 

definice. Metoda je vhodná k realizaci výzkumu v případě, že má výzkumník k dispozici 

dostatečně široký vzorek. Další podmínkou je identifikovatelnost jednotek zkoumání 

v rámci obsahu. V procesu aplikování této metody v rámci výzkumu dochází ke kvantifikaci 

jevů vyskytujících se v mediálním obsahu a následnému třídění do kategorií.112 

Zvolená technika výzkumu má své limity. Jedním z hlavních nedostatků je skutečnost, že 

není schopna nabídnout vysvětlení a výklad daných jevů.113 Pokud se k interpretovaným 

datům doplní komentář, jedná se pouze o potencionálně možné vysvětlení, nikoliv  

o výzkumem podložený fakt. Dalším limitem je podobně jako při aplikaci dalších 

výzkumných metod role lidského faktoru ve výzkumu.114 Tento faktor sehrává zásadní úlohu 

nejen ve fázi sestavování kategorií a kvalifikačního systému115, ale je také klíčový v procesu 

kódovaní sledovaného obsahu. V případě tohoto konkrétního výzkumu se tento limit 

projevuje zejména v kódování kategorií 9 a 10116, které mají za cíl hodnotit vyváženost  

a neutralitu příspěvků. Pro získání přesnějších odpovědí by bylo zapotřebí výzkum rozšířit. 

Domnívám se nicméně, že máme-li na paměti tyto limity, lze zvolený postup považovat za 

dostačující potřebám této bakalářské práce. 

5.5 Prezentace výsledků analýzy 

V této kapitole budou prezentovány výsledky obsahové analýzy KT. Obsah je rozdělen na 

dvě části. Nejprve budou rozebrána data směřující k zodpovězení výzkumné otázky 1 a s ní 

 
112 SCHULZ, W. a I. REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 

s. 76. 
113 TRAMPOTA, T. a M. VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 110 
114 Tamtéž. 
115 Tamtéž. 
116 Viz Příloha 1. 



 

35 

souvisejících podotázek a následně budou předložena data relevantní pro zodpovězení 

výzkumné otázky 2 a s ní souvisejících podotázek. 

5.5.1 Výzkumná otázka 1 

Získaná data ukazují, že se Katolický týdeník přímými prezidentskými volbami ve svém 

obsahu zabýval, a to jak v období voleb v roce 2013, tak v období voleb v roce 2018. Celkem 

bylo na stranách KT v daném období publikováno 569 příspěvků a z toho 49 příspěvků se 

věnovalo sledované problematice. Procentuální podíl příspěvků věnujících se problematice 

ilustruje graf 1. 

Graf 1: Podíl článků věnujících se problematice 

 

Z výsledků je patrné, že přímé volby prezidenta ČR nebyly pro Katolický týdeník z hlediska 

počtu příspěvků v daném období hlavním tématem, zároveň ale hrály v obsahu svou roli. 

Konstatovat, zda tato hodnota odpovídá katolickému titulu tohoto typu, či ne, ovšem není 

možné. Jak naznačoval teoretický exkurz do problematiky katolických médií, neexistuje 

žádná přesně definovaná norma, kterou by měla katolická periodika v tomto ohledu 

naplňovat. Podíváme-li se na získaná data detailněji, máme možnost vysledovat počet 

příspěvků věnujících se problematice publikované v každém sledované období zvlášť a čísla 

porovnat. Srovnání procentuálního podílu článků v roce 2013 a 2018 nabízí tabulka 1. 
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Tabulka 1: Příspěvky věnující se problematice v období voleb 2013 a 2018 

období počet článků v %  

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2013 23 8,01 

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2018 26 9,22 

Výsledné hodnoty jsou poměrně vyrovnané a naznačují, že KT v tomto parametru svůj 

přístup k tématu příliš neměnil. V období voleb 2013 KT věnoval tématu přibližně stejný 

podíl příspěvků jako v období voleb 2018. 

Zajímavé poznatky přinesla část analýzy zaměřená na vývoj počtu publikovaných příspěvků 

v jednotlivých fázích volebního klání. Pro účely této analýzy byla jednotlivá čísla z celého 

sledovaného období rozdělena na základě data vydání do třech oddílů, které odpovídají třem 

etapám přímých voleb prezidenta. Období před prvním kolem voleb, období mezi prvním  

a druhým kolem voleb a období po zveřejnění konečných výsledků voleb. Vzhledem k tomu, 

že každé období zahrnuje jiný počet čísel periodika, je v tomto případě prezentována 

relativní četnost hodnot. Níže přiložený graf 2 předkládá vývoj procentuálního podílu 

příspěvků věnující se tematice z celkového počtu příspěvků zveřejněných ve sledovaném 

období. 

Graf 2: Vývoj podílu příspěvků věnujících se problematice 

 

Výsledek ukazuje výrazné zvýšení zájmu o téma po zveřejnění výsledků prvního kola voleb. 

Důvodů může být několik. Období před prvním kolem voleb je období adventu a Vánoc, 

proto je možné předpokládat, že KT kladl zvýšený důraz na příspěvky věnující se prožívání 
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svátečního času. Svou roli hraje zajisté také menší atraktivita tématu před prvním kolem 

v porovnání s atraktivitou tématu po výsledcích prvního kola, kdy se proti sobě postavili 

pouze dva kandidáti. Třetím důvodem může být vyšší potřeba redakce vyjádřit se k tématu 

s ohledem na blížící se konečné rozhodnutí o vítězi voleb. Výsledky dat poukazují na 

rozdílný vývoj počtu příspěvků v období voleb 2013 a 2018. Data zobrazuje níže přiložený 

graf 3. 

Graf 3: Vývoj podílu příspěvků věnujících se problematice v roce 2013 a 2018 

 

Ze srovnání dat vyplývá, že v období voleb 2018 KT zvolil jinou strategii než v období voleb 

2013. Zatímco v období před prvním kolem přímé volby v roce 2013 se KT tematice věnoval 

jen velmi okrajově, po zveřejnění výsledků prvního kola svůj zájem prudce zvýšil a největší 

zájem projevil bezprostředně po zveřejnění konečných výsledků, v období voleb 2018 KT 

postupoval konzistentněji. Zájem v tomto případě vykazoval již před prvním kolem,  

v mezidobí jej zvýšil a po zveřejnění výsledků zájem jen mírně poklesl. Tento postup může 

mimo jiné souviset s přesnějším vyhodnocením předpokládaného zájmu čtenářů  

o problematiku v důsledku zkušenosti s tématem první přímé volby prezidenta v roce 2013. 

Dalším z ukazatelů míry významu a důležitosti, kterou KT přikládal tematice, je plocha, 

kterou jí věnoval na svých stranách. V této kategorii byla proměnná definována jako 

přibližná plocha, kterou článek včetně fotografií či jiných obrazových příloh zaujímá na 

konkrétní straně KT. Z celkového počtu 224 stran zabíraly příspěvky věnující se tematice 

plochu 16,4 stran. Tento údaj názorně zobrazuje graf 4. 
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Graf 4: Podíl plochy, kterou zaujímají příspěvky věnující se problematice 

 

Tento výsledek je možné zhodnotit jako přibližně odpovídající počtu příspěvků, které se 

věnovaly problematice. Výsledky analýzy poukazují na mírný rozdíl v ploše, kterou tématu 

věnoval KT v období voleb 2013 a 2018. Data prezentuje tabulka 2. 

Tabulka 2: Plocha, kterou zaujímají příspěvky věnující se problematice v období voleb 2013 a 2018 

období počet stran v %  

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2013 7,10 6,34  

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2018 9,30 8,30 

V období voleb 2018 věnoval KT tématu prezidentských voleb více prostoru než v roce 

2018. Tyto údaje mohou naznačovat, že KT prodělal od první přímé volby mírný vývoj ve 

vnímání důležitosti tématu. 

Za důležitý v procesu zkoumání míry důležitosti, kterou KT přikládal přímým volbám 

prezidenta ČR, lze považovat faktor, který hodnotí, zda a případně s jakou četností se ve 

sledovaném období objevovaly příspěvky věnující se tématu na titulních stranách KT. 

Z celkového počtu 14 čísel jich 9 na titulní straně obsahovalo alespoň jeden příspěvek 

věnující se sledované problematice. Tento údaj prezentuje graf 5. 
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Graf 5: Podíl čísel s příspěvkem věnujícím se problematice na titulní straně 

Data ukazují, že tematika voleb nebyla KT lhostejná a redakce ji vnímala jako jednu 

z nejdůležitějších událostí, a to v průběhu velké části sledovaného období. Zde lze zmínit, 

že na některých titulních stranách bylo zveřejněno i více příspěvků zabývajících se volbami. 

Průměrný rozsah jednoho příspěvku na titulní straně byl přitom více než čtvrtina strany. 

Také v této otázce můžeme sledovat odlišné hodnoty pro období voleb 2013 a 2018. Tato 

data prezentuje tabulka 3. 

Tabulka 3: Čísla KT s příspěvkem věnujícím se problematice na titulní straně v období voleb 2013 a 2018 

období počet čísel v %  

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2013 3 42,86 

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2018 6 85,71 

Tyto údaje naznačují, že KT v období druhé přímé volby změnil svůj přístup k tématu  

a výrazně častěji zařadil alespoň jeden příspěvek na titulní stranu. 

5.5.2 Výzkumná otázka 2 

Výsledky analýzy nabízejí bližší pohled na typové zařazení příspěvků věnujících se přímým 

prezidentským volbám z hlediska žurnalistiky. Z celkového počtu 49 příspěvků jich bylo 

možné 16 klasifikovat jako komentář, glosu či poznámku, 10 příspěvků bylo možné označit 

za zprávu, 6 příspěvků bylo možné označit za prohlášení či otevřený dopis, dalších 

6 příspěvků jako anketu, 5 příspěvků jako reportáž, 4 příspěvky jako editorial a 2 příspěvky 

bylo možné klasifikovat jako rozhovor.  Data prezentuje graf 6. 
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Graf 6: Podíl jednotlivých žurnalistických útvarů 

Struktura příspěvků ukazuje, že KT se tématem zabýval především v komentářích, glosách 

a poznámkách, tj. ve velmi subjektivních žurnalistických útvarech. Již méně přinášel 

informace týkající se voleb formou zpráv. Nižší zastoupení zpravodajských příspěvků lze 

vysvětlit týdenní periodicitou KT. Vzhledem k úzké vazbě na katolickou církev a Českou 

biskupskou konferenci se ve výčtu příspěvků objevuje řada prohlášení, případně otevřených 

dopisů. Se stejnou mírou přistupoval KT také k anketám, ve kterých pokládal otázky 

významným osobnostem především z církevního prostředí. Již méně se tématu věnoval 

v reportážích, editorialech a rozhovorech. Podstatná je především informace, že více než tři 

čtvrtiny příspěvků tvořily takové, které dávají prostor k vyjádření subjektivních postojů.  

Tento přístup se projevil v KT jak v období voleb 2013, tak v období voleb 2018.Tento 

poznatek odráží také data, která popisují počet článků obsahujících hodnotící soudy. 

Z celkového počtu 49 příspěvků jich 29 obsahovalo nějaký druh hodnocení. Výsledky 

analýzy prezentuje graf 7. 
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Graf 7: Podíl příspěvků s hodnocením v obsahu 

Hodnoty ukazují, že nadpoloviční většina příspěvků obsahovala hodnotící soudy. Cílem 

většiny příspěvků tudíž nebylo čtenáře o volbách pouze informovat, ale průběh voleb také 

hodnotit. Podíl příspěvků v KT, které obsahují hodnotící soudy, byl v období voleb 2013  

a 2018 mírně rozdílný. Výsledky prezentuje tabulka 4. 

Tabulka 4: Příspěvky s hodnocením v obsahu v období voleb 2013 a 2018 

období počet příspěvků v %  

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2013 15 65,22 

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2018 14 53,85 

V případě první přímé volby se v KT vyskytovalo více příspěvků, které obsahovaly 

hodnocení. Od voleb 2013 lze tedy pozorovat mírný posun KT ve způsobu zpracování 

tématu. 

Zda byly tyto hodnotící soudy v jednotlivých článcích vyvážené vzhledem ke všem 

kandidátům, kteří se v dané fázi aktivně účastnili voleb, sledoval další parametr analýzy. 

Výsledky ukázaly, že z počtu 49 příspěvků jich 22 lze hodnotit jako vyvážené. Tento údaj 

demonstruje graf 8. 
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Graf 8: Podíl vyvážených příspěvků v postoji ke kandidátům 

Z dat lze vyčíst, že ve vzorku převažovaly články, které nebyly v postoji ke kandidátům 

vyvážené a poskytovaly tak jednomu či skupině kandidátů v tomto smyslu výhodu. Hodnoty 

tohoto parametru, tj. počet a podíl příspěvků, které vyznívaly vyváženě, v případě období 

voleb 2013 a 2018 nabízí tabulka 5. 

Tabulka 5: Vyvážené příspěvky v postoji ke kandidátům v období voleb 2013 a 2018 

období počet příspěvků v %  

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2013 10 43,48 

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2018 12 46,15 

V obou případech byly články, jejichž obsah byl vyvážený, v menšině a jejich podíl se jen 

mírně zvýšil v případě druhé přímé volby prezidenta ČR. 

Sledování parametru neutrality příspěvků přineslo poznatek, že z celkového počtu 

49 příspěvků jich 19 vyznívalo neutrálně v postoji ke kandidátům. Podíl redakčních 

příspěvků, které jako celek vyznívaly neutrálně v postoji ke kandidátům, a příspěvků, které 

zřetelně vyznívaly pozitivně či negativně vůči jednomu, případně skupině kandidátů 

předkládá graf 9. 
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Graf 9: Podíl příspěvků vyznívajících neutrálně v postoji ke kandidátům 

Výsledky ukazují, že příspěvky týkající se voleb vykazovaly tendenci vyjadřovat konkrétní 

postoje ke kandidátům. Tato tendence byla v případě dvou přímých voleb mírně rozdílná. 

Data nabízí níže přiložená tabulka 6. 

Tabulka 6: Příspěvky vyznívající neutrálně v postoji ke kandidátům v období voleb 2013 a 2018 

období počet příspěvků v %  

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2013 8 34,78 

Přímá volba prezidenta ČR v roce 2018 11 42,31 

Čísla ukazují, že tendence vyjadřovat konkrétní postoj ke kandidátům se projevila méně 

v případě druhé přímé volby prezidenta v roce 2018. Toto zjištění koresponduje 

s předchozími výsledky a potvrzuje, že v období voleb 2018 KT mírně změnil strategii ve 

zpracování sledovaného tématu. 

5.6 Zhodnocení výsledků analýzy 

Cílem výzkumu bylo zmapovat základní postoj, jaký Katolický týdeník zaujal 

k problematice dosavadních přímých voleb prezidenta ČR. V předešlé kapitole byly popsány 

některé jevy představující zdroj informací pro zodpovězení hlavních výzkumných otázek  

a podotázek, které byly stanoveny v počáteční fázi výzkumu. V této části budou informace 

shrnuty a formulovány do konečných odpovědí.  

Odpověď na první otázku má objasnit, jaké místo zaujímaly přímé volby prezidenta ČR 

v Katolickém týdeníku. K této odpovědi nás vedla informace, kolik prostoru KT dané 
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problematice věnoval. Prostor byl určen jak počtem příspěvků, tak plochou, kterou 

příspěvky zaujímaly. Vzhledem k tomu, že je KT typ periodika, který je zaměřený 

především na témata z církevního prostředí a ze své podstaty věnuje jen malý podíl 

profánním tématům, je velmi těžké na základě zjištěných údajů posuzovat, jakou míru zájmu 

ze strany KT značí. K tomu, aby bylo možné data přesně zhodnotit, by bylo třeba provést 

důkladnější analýzu celé agendy KT. Přes tyto limity a s ohledem na typ periodika lze 

hodnotit podíl příspěvků 8,61 % a podíl plochy věnované příspěvkům 7,32 % jako ukazatele 

značící poměrně velký zájem. K tomuto závěru přispívá fakt, že KT zařazuje do své agendy 

jen významná profánní témata a také že výrazná část sledovaného období zasahovala do 

období významných křesťanských svátků. Data rovněž ukazují, že zejména v období po 

prvním kole voleb bylo téma pro KT důležité. Tento závěr podporuje také zjištění, že 

nadpoloviční většina čísel v tomto období obsahovala na titulní straně příspěvek věnující se 

sledované tematice.  

Srovnání dat ze dvou sledovaných období přímých voleb prezidenta ČR ukázalo, že KT 

prodělal mírné změny ve vnímání důležitosti tématu. Přestože podíl příspěvků věnujících se 

problematice byl v období obou voleb vyrovnaný, můžeme pozorovat rozdíl ve vývoji této 

proměnné v časovém horizontu. V období druhé volby KT zpracoval téma rovnoměrněji  

a tématu věnoval vysokou míru pozornosti i před prvním kolem hlasování. Výsledky 

ukazují, že v této volbě zaujímaly příspěvky na stranách KT také více plochy. Závěr, že 

v období volby 2018 měla sledovaná tematika v periodiku pevnější místo, podporuje údaj o 

podílu čísel, na jejichž titulní straně se vyskytl alespoň jeden článek s tematikou 

prezidentských voleb. V období druhé přímé volby tato hodnota výrazně stoupla.  

Odpověď na druhou výzkumnou otázku má nastínit, jaký postoj Katolický týdeník zaujal 

k přímým volbám prezidenta ČR, tedy jakým způsobem se k tématu vyjadřoval a jaké 

tendence zaujímal v postojích ke kandidátům. Výsledná data ukázala, že KT téma 

zpracovával především prostřednictvím článků, které autorovi poskytovaly možnost 

zakomponovat do jejich obsahu subjektivní postoje. Této možnosti KT využil, jak dokládá 

zjištění, že nadpoloviční většina příspěvků obsahovala ve svém obsahu jistou formu 

hodnocení. Tento postup vedl k tomu, že příspěvky ve většině případů vyznívaly spíše 

tendenčně v postoji ke kandidátům. Podobný sklon se projevil rovněž v parametru 

vyváženosti. Nadpoloviční počet příspěvků vyzníval nevyváženě. 

Také v ohledu postoje ke sledované tematice se KT od prezidentských voleb v roce 2013 
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proměnil. Přestože výrazná většina příspěvků věnujících se tematice byla opět zpracována 

jako články s velkým prostorem pro vyjádření konkrétního postoje, ukázalo se, že v období 

voleb 2018 této možnosti KT využil méně než v období voleb 2013 a více příspěvků 

neobsahovalo hodnotící soudy. Mírná změna postoje se projevila také v parametru 

vyváženosti. V období voleb 2018 se na stranách KT objevilo více příspěvků, které bylo 

možné hodnotit jako vyvážené. A konečně tento trend potvrzují také výsledky, které ukazují, 

že v případě voleb 2018 bylo v obsahu KT publikováno více článků, které vyznívaly 

v postoji ke kandidátům neutrálně.  
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Závěr 

Teoretický úvod této práce ukázal, že se katolická církev problematikou médií velmi aktivně 

zabývá. Upozorňuje na přínosy i možná rizika mediální komunikace a své postoje ukotvuje 

nejen v církevních dokumentech, ale také v pravidelných oficiálních prohlášeních. Z těch je 

patrné, že katolická církev přikládá mimořádný důraz médiím katolického charakteru, 

zároveň na ně ovšem klade jisté nároky. Tyto požadavky nejsou konkrétně definovány, ale 

dají se shrnout do určitého poslání, které mají katolická média naplňovat. Kromě jiného by 

se měla ve svém obsahu zajímat o dění ve světě a nabízet svému publiku pohled na události 

křesťanskou optikou prostřednictvím komentářů.117 

Přestože tyto teze lze interpretovat různými způsoby a v různých situacích mohou nabývat 

různých významů, bylo na jejich základě možné předpokládat, že se přední české katolické 

periodikum Katolický týdeník bude takovými celospolečensky významnými událostmi, 

jakými byly dvě dosavadní přímé volby prezidenta ČR, v nějaké formě zabývat. Tento 

předpoklad se po zrealizování obsahové analýzy periodika v daném období potvrdil.  

V analytické části byla zkoumána čísla Katolického týdeníku, která vyšla v období před 

dvěma dosavadními přímými volbami prezidenta ČR, v jejich průběhu a po nich. Pro účel 

realizace šetření byla zvolena kvantitativní obsahová analýza. Z výsledných dat je zřejmé, 

že Katolický týdeník na sledované téma zaměřil svou pozornost, a ačkoliv tématu věnoval 

méně než desetinu příspěvků (8,61 %) a méně než desetinu plochy (7,32 %), lze tuto 

pozornost označit jako poměrně značnou. K tomuto způsobu interpretace vedou také další 

zjištění, která nabídla výsledná data výzkumu, a jiné skutečnosti související s charakterem 

periodika.  

Katolický týdeník poskytoval informace o průběhu voleb, prostřednictvím příspěvků byly 

ovšem také vyjadřovány určité názory a postoje. Tématu se z velké většiny věnovaly 

publicistické články. Nadpoloviční většina (59,18 %) příspěvků obsahovala prvek 

hodnocení. Taktéž více než polovina příspěvků (55,10 %) vyznívala jako celek nevyváženě. 

Podobná tendence se projevila rovněž v aspektu neutrality ve vztahu ke kandidátům. 

Převažující část příspěvků (61,22 %) nebylo možné zhodnotit jako neutrální. Z výsledků 

analýzy je patrné, že příspěvky v Katolickém týdeníku vyjadřovaly ve vztahu ke kandidátům 

 
117 Communio et progressio. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Sekretariát ČBK, Praha 1966 (pro 

vnitřní potřebu). Dostupné z: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/296_00296/06a-sdelovaci-

prostredky.pdf 
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tendence. Ačkoliv záměrem této práce nebylo zabývat se mediálním obrazem jednotlivých 

kandidátů v Katolickém týdeníku, byl by to jistě zajímavý námět pro další analýzu.  

Výsledky obsahové analýzy podněcovaly ke komparaci dat pocházejících ze svou 

sledovaných období, tj. období přímé volby prezidenta 2013 a 2018. Ačkoliv komparace 

nepatřila k hlavním záměrům výzkumu, doplnila pohled na postoj Katolického týdeníku 

k tématu přímých voleb prezidenta a odhalila jistý vývoj, který v tomto ohledu periodikum 

prodělalo. 

Jak již bylo řečeno v textu práce, hodnotit koncepci Katolického týdeníku v přístupu 

k problematice přímých voleb prezidenta není možné. Neexistuje žádná norma či úzus, který 

by určoval, jaký postup by mělo katolické periodikum, třebaže ve vlastnictví oficiální 

církevní organizace, v pojetí tohoto tématu zvolit. Taktéž nelze na základě provedené 

obsahové analýzy posuzovat, jaký vliv by mohl mít způsob zpracování problematiky na 

čtenáře jakožto potencionální voliče. Na závěr lze ovšem říci, že Katolický týdeník v tomto 

ohledu následoval pokyny uvedené v pastorační instrukci Communio et progressio a stal se 

zrcadlem světa a ukazatelem jisté cesty. 
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Summary 

The theoretical introduction of this work showed that the Catholic Church is very actively 

involved in media issues. It draws attention to the benefits and possible risks of media 

communication and anchors its attitude not only in church documents, but also in regular 

official statements. It is clear that the Catholic Church places special emphasis on the 

Catholic media, but at the same time it places certain demands on them. These requirements 

are not specifically defined but can be summarized in a specific mission to be fulfilled by 

the Catholic media. Among other things, they should be interested in world events in their 

content, offering their audience commentaries on events from Christian point of view. 

Although these theses can be interpreted in different ways and can take on different meanings 

in different situations, it was possible to assume that the leading Czech Catholic periodical 

Katolický týdeník would deal with such socially important events as the two direct 

presidential elections in the Czech Republic. This assumption was confirmed after the 

implementation of the content analysis of the periodical in the given period. 

The content analysis examined the issues of Katolický týdeník, which were published in the 

period before, during and after the direct presidential elections in the Czech Republic. It is 

clear from the obtained data that Katolický týdeník paid attention to the monitored topic, and 

although it devoted less than 10% of its space to the topic, this attention can be described as 

relatively considerable on the basis of other data and facts. Katolický týdeník provided 

information on the course of the elections, but also expressed certain tendencies in relation 

to the candidates through contributions. Although the intention of this work was not to deal 

with the media image of individual candidates in Katolický týdeník, it would certainly be an 

interesting topic for further analysis. 

As already mentioned in the text of the thesis, it is not possible to evaluate the concept of 

Katolický týdeník in the approach to the issue of direct presidential elections. There is no 

norm or usage that would determine which procedure the Catholic periodical (even if is 

owned by an official church organization) should choose in the concept of this topic. It is 

also not possible to assess, on the basis of the performed content analysis, what effect the 

method of processing the issue had on a reader as a potential voter. 
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However, it can be said in conclusion that Katolický týdeník followed the instructions given 

in the pastoral instruction Communio et Progressio, i.e. it reflected events in society and 

tried to be an indicator of a certain path. 
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Příloha č. 2: Záznamový arch

 

TITULEK VYD STR ROZSAH TIT TYP HODNOCENI NEUTR_K VYV_K

Prezidentští kandidáti v KT - 4. díl 50/2012 04 02 02 06 02 01 01

Editorial 01/2013 02 04 02 07 01 02 02

Příští prezident? Zeman, nebo Schwarzenberg 03/2013 01 02 01 01 01 02 02

Editorial 03/2013 02 04 02 07 02 01 01

Osobnosti podporují Schwarzenberga 03/2013 04 02 02 06 01 02 02

Duchovní proti lživé kampani 04/2013 01 03 01 01 01 02 02

Modlete se za dobrou volbu! 04/2013 01 03 01 01 02 01 01

Editorial 04/2013 02 04 02 07 01 02 01

Koho volit? 04/2013 02 04 02 05 01 02 01

Schwarzenberga farníci znají 04/2013 04 04 02 08 01 02 02

Zemana jsem v kostele neviděl 04/2013 04 04 02 05 01 02 02

Stálá rada ČBK k prezidentským volbám 04/2013 04 04 02 09 02 01 01

Čeští i moravští katolíci hledají svého prezidenta04/2013 04 04 02 08 01 02 02

Profesor Piťha volí kandidáta studentů 04/2013 04 04 02 05 01 02 02

Díky za podporu ideálů 04/2013 04 04 02 09 01 02 02

Glosa 04/2013 18 04 02 05 01 02 02

Doufáme, že bude prezidentem všech 05/2013 01 02 01 01 02 01 01

Editorial 05/2013 02 02 02 07 02 01 01

Kardinál Duka poblahopřál vítězi 05/2013 04 04 02 09 02 01 01

Se sv. Václavem 05/2013 04 04 02 08 01 02 02

ANKETA: Zvítězila kampaň plná lží 05/2013 04 03 02 06 01 02 02

Zvolili jsme si Zemana 05/2013 04 03 02 05 01 02 02

Prezidentskou volbou jsme vyslali signál 05/2013 12 01 02 02 02 01 01

Modli se za prezidenta 50/2017 01 04 01 01 02 01 01

Prezident katolík? 51-52/2017 08 04 02 05 02 01 01

Prezidentské volby 01/2018 01 04 01 01 02 01 01

Česko vybírá prezidenta 01/2018 04 02 02 08 02 01 02

Anketa: Koho budete volit a proč? 01/2018 04 02 02 06 01 02 02

Víra kandidátů, věc intimní i veřejná 01/2018 06 01 02 06 02 01 01

Výzva biskupů k volbám 02/2018 01 02 01 09 02 01 01

Koho budeme volit? 02/2018 01 04 01 01 01 02 02

Nevolte, koho volit nechcete 02/2018 06 02 02 05 02 01 01

Prezident má být občanům příkladem 02/2018 06 03 02 08 01 02 02

Z prohlášení provinciála Dominikánů: 02/2018 06 03 02 09 01 02 02

Jaký byl Miloš Zeman prezident? 02/2018 08 02 02 05 01 02 02

Kdo na Hrad? Zeman, nebo Drahoš? 03/2018 01 03 01 01 01 02 02

Prezident a pan Tau 03/2018 08 04 02 05 02 01 01

Česko volí prezidenta 03/2018 08 02 02 05 01 02 01

Nedejte na pomluvy, radí před volbami řeholníci04/2018 01 03 01 01 01 02 02

Anketa: Volme toho, kdo drží slovo 04/2018 02 02 02 06 01 02 02

Výzva plzeňského biskupa 04/2018 02 04 02 09 02 01 01

Zednáři v pozadí voleb? 04/2018 06 02 02 02 01 02 02

Reakce na útoky sektářů 04/2018 06 04 02 05 02 02 02

Tvrdá a neslušná kampaň 04/2018 08 02 02 05 01 02 02

Jak se zrodil fenomén Pavel Fischer 04/2018 06 03 02 05 01 02 02

Duka prezidentovi: Vaše funkce je službou všem bez rozdílu05/2018 01 04 01 01 02 01 01

Povolební úkol 05/2018 08 04 02 05 01 02 01

Prezident rozdělené země 05/2018 08 02 02 05 01 02 02

Kam zamíří česká republika? 05/2018 08 03 02 05 02 01 01


