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Anotace 

Tato diplomová práce s názvem „Mediální reprezentace skautingu na internetových 

serverech iDNES.cz a Novinky.cz“ je zaměřena na zobrazování skautingu ve dvou 

známých českých internetových mediích. Klade si tedy za cíl analyzovat vybrané tituly a 

zjistit tak, jak je v nich skauting prezentován jako organizace. Práce je rozdělena na tři 

hlavní kapitoly – teoretická východiska, metodologickou část a analytickou část. První 

kapitola vykládá odborné termíny, které se týkají převážně reprezentace reality či 

konstrukce reality, následně pak nabízí i stručný výklad historie a současného stavu 

českého skautingu. Druhá metodologická část přináší popis využitých metod a stručně 

charakterizuje i vybrané tituly. A konečně poslední část popisuje, jak konkrétně vypadá 

reprezentace skautingu ve vybraných médiích. Tuto problematiku pomáhají řešit tři 

stanovené výzkumné otázky a pomocí kvalitativní analýzy je v práci důkladně popsáno, 

jak konkrétní servery ve zkoumaném vzorku reprezentují skautskou organizaci.  

 

Annotation 

This thesis named „ Media Representation of the Scout Movement in Czech 

Internet Media iDNES.cz and Novinky.cz“ focuses on the way Scouting is pictured in 

these two popular  types of Czech media. The aim of the work is to analyse certain titles to 

find out how Scouting is presented as an organisation. The work is divided into three main 

parts – theoretical resource, methodological and analytical parts. The first chapter 

interprets technical terms mainly connected with the representation of reality or 

construction of reality. Furthermore, the chapter offers a brief interpretation of history and 

the current state of Czech Scouting. The second methodological part contains a description 

of the methods applied and shortly characterises certain titles. Finally, the last part 

describes particular forms of presentation of the Scout movement in certain media. The 

problematic is handled with three set research questions. By means of qualitative analyses, 

the work thoroughly describes the presentation of the Scout movement by certain media.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Klíčová slova 

Skauting, Junák, Novinky.cz, iDNES.cz, mediální reprezentace 

 

 

Keywords 

Scouting, Junák. Novinky.cz, iDNES.cz, Media Representation 

 

Title 

Media Representation of the Scout Movement in Czech Internet Media iDNES.cz and 

Novinky.cz 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce prof. PhDr. Janu Jirákovi, 

Ph.D. za trpělivost a podnětné připomínky, které mi dopomohly k tomu práci úspěšně 

dokončit. 

Dále bych ráda poděkovala svému příteli Jakubovi Štichovi za nekonečnou podporu, 

trpělivost i neméně důležité rozptýlení, které mi během psaní práce poskytoval.  



 

 

1 

Obsah 
Úvod 3 

1 Teoretická východiska práce 6 

1.1 Média a společnost 6 

1.1.1 Sociální konstrukce reality 8 

1.1.2 Mediální reprezentace reality 9 

1.1.3 Mediální konstrukce reality 10 

1.1.4 Stereotypy 11 

1.2 Skauting 13 

1.2.1 Stručná historie 14 

1.2.2 Současný stav 15 

2 Metodologická část práce 17 

2.1 Výběr a charakteristika titulů 17 

2.1.1 Zpravodajský portál iDNES.cz 17 

2.1.2 Zpravodajský portál Novinky.cz 18 

2.2 Kvalitativní analýza 19 

2.2.1 Kvalitativní obsahová analýza 20 

2.3 Sběr dat a metodologie 21 

3 Analytická část práce 23 

3.1 Výzkumné otázky 23 

3.2 Výsledky výzkumu 24 

3.2.1 Výzkumná otázka č. 1: Jak rozdílný je rejstřík hlavních témat, o kterých v 

souvislosti se skautingem oba servery pojednávají? 24 

3.2.1.1 Novinky.cz 25 

3.2.1.1.1 Organizovaní „habartovští“ skauti 25 

3.2.1.1.2 Betlémské světlo jako mediálně nejúspěšnější akce skautů 28 

3.2.1.1.3 Selhání skautů jako jednotlivců 30 

3.2.1.2 IDNES.cz 32 

3.2.1.2.1 Známé i neznámé osobnosti skautingu 32 

3.2.1.2.2 Skauting jako prospěšná a oblíbená aktivita 35 

3.2.1.3 Shrnutí první výzkumné otázky 38 

3.2.2 Výzkumná otázka č. 2: Jakým způsobem je skauting prezentován ve dvou 

nejčtenějších internetových titulech - iDnes.cz a Novinky.cz? 39 

3.2.2.1 Skauting jako užitečná příprava na budoucí povolání 40 

3.2.2.2 Skauti a moderní technologie 41 



 

 

2 

3.2.2.3 Skaut jako ideální kroužek 43 

3.2.2.4 Skauting jako pospolitá skupina 45 

3.2.2.5 Skauting jako klan 47 

3.2.2.6 Shrnutí druhé výzkumné otázky 48 

3.2.3 Výzkumná otázka č. 3: Které hodnoty jsou v již zmíněných titulech se 

skautingem spojovány? 49 

3.2.3.1 Skaut jako služba druhým 49 

3.2.3.2 Skaut jako celoživotní poslání 51 

3.2.3.3 Překonávání sebe sama 51 

3.2.3.4 Úcta 53 

3.2.3.5 Shrnutí třetí výzkumné otázky 54 

Závěr 55 

Summary 57 

 

 



 

 

3 

Úvod 

Tato diplomová práce se podrobně zabývá mediální reprezentací skautingu v České 

republice ve vybraných českých médiích. Přesněji řečeno, cílem práce bude zjistit, jak je 

skauting prezentován konkrétně dvěma nejčtenějšími internetovými servery. Cílem je 

zjistit možné odlišné přístupy dvou nejčtenějších zpravodajských serverů – iDNES.cz a 

Novinky.cz. Pomocí kvalitativní analýzy se autorka pokusí dobrat k závěru, jak je 

prostřednictvím již zmíněných dvou nejčtenějších serverů skauting veřejnosti vykreslován. 

Základní výzkumné otázky jsou - jakým způsobem je skauting prezentován ve dvou již 

zmíněných titulech a jaká témata a jaké hodnoty jsou se skautingem spojovány. Cílem je 

také porovnat, v čem se liší témata, o kterých v souvislosti se skautingem oba servery 

pojednávají. Témat může být totiž celá řada, a to jak v pozitivním slova smyslu, tak 

v negativním. Důležité je také zmínit období, které bude práce analyzovat. Částečně to 

totiž i souvisí s historií skautingu. Období je od roku 2012 do března 2019. Jedná se o dva 

důležité skautské milníky. V roce 2012 skauting oslavil sto let své existence a v březnu 

roku 2019 zase oslavil nejdelší nikým nepřerušenou éru fungování.  

Příklad skautské organizace je pro tuto práci vybrán z jednoduchého důvodu. Slovo 

skauting je v současné společnosti stále častěji skloňované téma. Je to rostoucí organizace, 

která se těší větší a větší oblibě rodičů, veřejnosti i médií. (Endrštová, 2018) V roce 2014 

český skauting přesáhl hranici padesát tisíc členů. Uvnitř organizace se ale mluví o 

mnohem vyšších číslech. Za více než sto let fungování zasáhl skauting podle odhadů až 

milion lidí. I přes různé překážky (jako nejrůznější zákazy nebo persekuce) skauting 

dokázal nejen přežít, ale jeho popularita v České republice stále roste a skautské oddíly po 

celé zemi praskají ve švech. (Taussigová, 2014) 

Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol – teoretické, metodologické a analytické. 

Teoretická část práce si klade za cíl vyložit teoretický rámec práce a s ním související 

klíčové pojmy a koncepty, které jsou provázané se základním pojmem mediální 

reprezentace. Těmi hlavními jsou termíny sociální konstrukce reality a mediální 

konstrukce reality. Všechny spolu úzce souvisejí a všechny výstižně definují problematiku, 

kterou se bude diplomová práce zabývat. Jde primárně o to zasadit analytickou část práce 
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do kontextu, který potom čtenáři pomůže porozumět základním pojmům a později i 

výsledkům analýzy a jejich interpretaci.  

Část teoretické kapitoly se bude zabývat i českým skautingem samotným, a to 

zejména proto, že je třeba zdůraznit, jak na tom český skauting vlastně je, jaká je situace ve 

skautingu, jak moc je známý a oblíbený ve společnosti a proč má tedy smysl se jím 

zabývat i v odborných textech. Stručně popíše jeho historii, ale především se bude zabývat 

jeho současnou situací, tzn. kolik má členů a jaké jsou dlouhodobé trendy v českém 

skautingu. Cílem teoretické kapitoly je vysvětlit základní pojmy, které se vztahují 

k základům práce, a propojit teoretickou a analytickou část práce tak, aby byly teoretické 

poznatky co nejvíce využity i v analytické části.  

Metodologická část představí metodu, která bude využita v samotném výzkumu. 

Stručně také popíše tituly, které jsou v práci využité – konkrétně se v tomto případě jedná 

o dva nejčtenější zpravodajské servery iDNES.cz a Novinky.cz. A v neposlední řadě 

představí čtenáři i samotný postup, aby bylo jasné, jak bude výzkum probíhat a jakým 

způsobem jsem dospěla k závěrům své práce. Výzkum bude probíhat formou kvalitativní 

obsahové analýzy, která by měla nejlépe postihovat záměr této diplomové práce.   

Analytická část práce potom skrze výzkum podrobně popíše mediální reprezentaci 

českého skautingu. A představí i výsledky celého výzkumu, a tedy shody i rozdíly dvou již 

zmíněných titulů.   

Pro každou část práce je nezbytné použít jinou literaturu. V teoretické části práce 

budou využity odborné tituly, které se zabývají mediální teorií. Odborné tituly dopomůžou 

k tomu shrnout dosavadní stav poznání konkrétního tématu – mediální reprezentace či 

mediální konstrukce reality. V analytické části budou naopak využívány články nalezené 

na zpravodajských serverech, kterými se práce primárně zabývá. 

Na základě rešerše diplomových a jiných závěrečných prací lze konstatovat, že 

žádná jiná podobná práce na příkladu skauting prozatím nevznikla. Skauting jako takový je 

zkoumán spíše z pedagogického hlediska, nikoliv z toho mediálního, a práce s tímto 

tématem tedy častěji vznikají na pedagogických fakultách. Obecným tématem mediální 

reprezentace se naopak zabývá mnoho prací psaných na Karlově univerzitě i jinde, ale 

konkrétně téma skauting v tomto ohledu ještě doposud nikdo nezpracoval.  
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Oproti tezi bylo nezbytné provést jednu odchylku, na kterou jsem přišla až v 

průběhu psaní diplomové práce a která v tezi není uvedena. U první výzkumné otázky je 

nezbytné provést kvantitativní předvýběr, který dopomůže k tomu, zjistit oblast hlavních 

témat. Odpovědi na výzkumnou otázku jsou tedy zjištěny pomocí kombinace kvalitativní a 

kvantitativní analýzy. 

Téma práce bylo zvoleno z jednoduchého důvodu. Ke skautingu mám osobní vztah 

a jako členka organizace mám určitou představu o tom, jak je skauting vnímán veřejností. 

Doufám tedy také v to, že to, co v diplomové práci o mediální reprezentaci na konkrétním 

příkladu skauting zjistím, bude mít i obecnější platnost. 
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1 Teoretická východiska práce  

Nejprve je třeba vymezit základní teoretické pojmy, se kterými budu později 

pracovat. Cílem této kapitoly je primárně zasadit téma do obecného kontextu a určit, jak by 

měly být chápány konkrétní pojmy, které jsou na následujících řádkách nejčastěji 

používány. V kapitole jsou zahrnuty pojmy jako mediální reprezentace, sociální a mediální 

konstrukce reality nebo například stereotyp. Vysvětlení těchto pojmů v práci dopomohly 

nejrůznější tituly mediálních teoretiků. První část diplomové práce tedy stručně popíše a 

vysvětlí nejrůznější teoretická východiska týkající se reprezentace reality. Nutno ovšem 

podotknout, že pojmy, které jsou v teoretické části použity, jsou si vzájemně velice 

podobné a velice úzce spolu souvisí. Zmíněná témata se tedy v kapitolách často prolínají a 

vzájemně doplňují.  

Stručně bude v kapitole představen mimo jiné i samotný skauting. A to především 

z hlediska současného stavu. Čísla totiž ukazují, že tento fenomén se stává čím dál 

populárnější. Každý rokem totiž stoupá nejenom počet příznivců, ale hlavně počet 

samotných členů. (Endrštová, 2018) 

1.1 Média a společnost 

 „Když člověk bloumá ulicemi Amsterdamu, Johannesburgu a Los Angeles, nemůže 

nevidět všudypřítomný život v médiích. To, jak se lidé pohybují veřejným prostorem se 

svými soukromými médii. Restaurace, které svá menu doplňují obrázky lahůdek, vedle 

obchodů s oblečením, z nichž se valí hudba šitá na míru jejich módnímu profilu. 

Cestovatele, kteří plují džunglí města tak, že se pohybují od jednoho místa s bezdrátovým 

internetovým připojení k druhému - kavárna, veřejná knihovna, pop-up obchůdek, hotelové 

haly. (...) Toto je život prožívaný spíše v médiích než s médii." (Deuze, 2015: 15) 

Média jsou dnes již neodmyslitelnou součástí společnosti. Setkáváme se s nimi 

denně, obklopují nás v práci, ve škole, doma, zkrátka všude, kde se běžně člověk pohybuje, 

tam na něj čekají nejrůznější novinky z domova i ze světa. Nejen, že jsme médii obklopeni, 

média se dokonce stávají naší součástí a splynuly s naším běžným světem. A ačkoliv to 

obrovské množství informací často ani nejsme schopni zpracovat, je ale jasné, že tyto 

zprávy v podstatě utváří veřejné mínění a realitu každého z nás. Je tedy naprosto nezbytné 
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se jejich obsahy zabývat a zkoumat je, protože mohou velice výrazně ovlivnit, jak 

společnost vnímá jednotlivá témata či události.  

Hned na prvních stránkách Deuzeho knihy se píše o tom, jak nás média obklopují. 

Podle něj neexistuje žádný svět vně médií, životy všech lidí na zemi se odehrávají jako 

součást mediálního světa. „Média nejsou pouze určité typy technologií nebo jen množství 

obsahů zabírající svět kolem nás. (…) Můžeme na dnešní používání médií používání a 

osvojování médií pohlížet jako na něco, co splývá se vším, co lidé dělají, se všemi místy, na 

kterých se nacházejí, a se všemi lidmi, kterými se snaží být. Život v médiích nemá žádný 

vnějšek – cokoliv vnímáme jako únikový východ, cestu ven, nebo případnou klávesu 

„delete“, je jen iluzí. Život vně médií si ve skutečnosti můžeme jen představovat.“ (Deuze, 

2015: 7) Média tedy nejsou už jen socializačním faktorem, jako tomu bylo ještě před pár 

lety. Jsou všudypřítomná a všeprostupující. V dnešní době nám média neposkytují pouze 

zábavu a informace, stávají se do jisté míry i životním stylem. Podle Deuzeho dokonce 

žijeme v tzv. mediapolis. (Deuze, 2015: 8) 

Deuze vyzdvihuje ještě jednu problematiku týkající se médií, která zasahuje 

společnost jako takovou. Ačkoliv jsme na první pohled hlavně díky médiím mnohem více 

zasvěceni do celospolečenského dění, odlučujeme se sobě navzájem. „Je-li každodenní 

život morálním a společenským prostorem, v němž lidé utvářejí a udržují svou pospolitost, 

pak vlastnosti dnešních médií – interaktivnost, živoucnost a bezprostřednost – nejenom 

zachovávají pocit odloučenosti, ale také ho zdánlivě popírají.“ (Deuze, 2015: 18) 

Médii jsme jednoduše obklopeni a ovlivňování (ať už vědomě nebo nevědomě). 

Každý den nám média podsouvají určité názory, dávají množství informací do 

nejrůznějších sociálních, historických či kulturních kontextů. Média udávají mnoho 

různých nových trendů ve společnosti, ale jsou schopna naopak i utvrzovat společnost 

v jakýchsi zajetých kolejích a částečně tak omezovat všeobecný přehled publika. Mají 

jednoduše řečeno spoustu kladných i záporných vlastností. A ačkoliv tento mediální model 

přináší i spoustu úskalí, bez váhání lze konstatovat, že ovlivňuje všechny složky 

společnosti.   
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1.1.1 Sociální konstrukce reality 

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

subjektivní význam jako určitý logicky soudržný svět. (...) Svět každodenního života není 

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

subjektivním a cílevědomém každodenním jednání. Je to také svět, který má původ v jejích 

myšlenkách, který je právě těmito myšlenkami a činnostmi jako reálný udržován.” (Berger, 

Luckmann, 1999: 25) 

Právě Berger a Luckmann jsou ve své knize popsali myšlenku sociální konstrukce 

reality. Základem této myšlenky je to, že svět lze rozdělit na tři složky - člověk, společnost 

a objektivní realita. „Společnost je výtvorem člověka, Společnost je objektivní realitou. 

Člověk je výtvorem společnosti.” Z toho vyplývá, že tyto složky jsou navzájem propojené a 

nelze žádnou opomíjet, protože jakmile to uděláme, začíná být jakákoliv analýza 

zkreslenou a tím pádem neplatnou. (Berger, Luckmann, 1999: 64) 

Teorie sociální konstrukce reality tvrdí, že lidé si vytvářejí svůj vlastní svět, který 

potom považují za definitivní. Přitom velice jednoduše zapomínají, že kolem nich existuje 

i reálný svět. Zprostředkovatelem takových světů je primárně jazyk, který slovům přikládá 

významy. Důležité totiž je, co my lidé považujeme za pravdivé a skutečné, nikoliv realita 

samotná. To je totiž utvářeno primárně sociálními a jazykovými kontexty. (Jan Balon in 

Reifová, 2004: 278-279) 

Na jedné straně tedy máme skutečnost sociální a proti ní stojí skutečnost mediální, 

která je pro tuto práci neméně důležitá. Mediální skutečnost je totiž stav, který nám ukazují 

média, ale který ve skutečnosti nemusí vůbec být pravdivý. Sociální skutečnost je naopak 

to, co vidíme kolem sebe, a to, co je nám společností nabízeno jako představa o okolním 

světě. Tyto dva jevy se spolu navzájem doplňují a často se i vzájemně potvrzují. Vychází 

totiž z historických a kulturních kořenů dané společnosti, která se díky tomu na svět dívá 

velice podobně. (Jirák, Köpplová, 2007: 140) 

Nutno také podotknout, že se kontinuálně zvyšuje množství všech sociálně 

konstruovaných faktů. Všechna nám velice blízká témata, se kterými se setkáváme dnes a 

denně jsou vlastně sociálně vykonstruované. Zde lze uvést příklady nejrůznějšího 

charakteru jako gender, třída, rasa, stát, sexualita, racionalita ale i láska nebo nemoc. (Jan 
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Balon in Reifová, 2004: 278-279) Za mnoho takových zkreslení či vykonstruování mohou 

právě média. Tím už se ale dostáváme k další kapitole, která nám představí právě mediální 

reprezentace reality.  

1.1.2 Mediální reprezentace reality  

Realita, je velice obecný pojem A právě pro jeho obecnost je ale velice důležité si 

ho specifikovat tak, jak je pro tuto diplomovou práci přínosné. Pro potřeby tohohle 

výzkumu je nejdůležitější si upřesnit konkrétně pojem mediální realita a vše kolem něho. 

Mediální realita je vlastně dána mediální reprezentací, tedy tím, jak média o realitě 

pojednávají a předávají to tedy širokému publiku. A právě mediální reprezentace je obecný 

pojem, který by měl být na počátku této práce. Je totiž základním kamenem diplomové 

práce, který uvede celou problematiku do užšího kontextu.   

Mediální reprezentace je propojení dvou jevů. Prvním je ten, že média jako taková 

publiku předávají svět v takové podobě, která mu připadá jako reálná a členové společnosti 

jsou tedy ochotni si na ni zvyknout. Druhým je potom jev, který našemu prvnímu jevu 

dává velice konkrétní podobu a zhmotňuje tak naše představy o světě. Jedná se tedy o 

převádění obecných údajů do velice konkrétní podoby. (Jirák, Köpplová, 2015: 271-272)   

Výstižnou definici reprezentace reality použila také Irena Reifová, která v 

souvislosti s tímto pojmem vyzdvihuje i jazykovou stránku problematiky. Podle ní je 

reprezentace reality „způsob uchopování společnosti prostřednictvím znakového systému 

(→  kódu) zejména pomocí přirozeného jazyka". Uvádí také, že její hlavní funkcí je 

přenesení něčeho vzdáleného či nepřítomného do naší mnohem lépe uchopitelné 

přítomnosti. Skutečnost je tedy vždy jistým způsobem proměněna a je tímto přenesením 

vytvořen určitý reprezentační kód, který pomocí určitých znaků přenesena do naší reality. 

(Reifová in Reifová a kol., 2004: 211-212)   

Podle Reifové jsou znakové systémy jedním z nejdůležitějších aspektů, které 

ovlivňují to, jak bude celý proces reprezentace reality vypadat. Znak totiž podle ní 

„parceluje původní homogenní celistvé kontinuum skutečnosti.” Pomocí znaků, a to včetně 

textu či obrázků, tedy média zhmotňují realitu často přímo až k nám domů. (Reifová in 

Reifová, 2004: 211-212)   
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V několika odborných titulech je popsána i skutečnost, proč je podle něj nezbytné 

reprezentaci reality v médiích zkoumat. „Média mají sklon některé aktéry zpravodajských 

příběhů znázorňovat určitým ustáleným způsobem, čímž vytvářejí jejich mediální 

reprezentace. Ty se mohou různým způsobem odlišovat od reálné charakteristiky aktérů, a 

proto je důležité jejich medializovanou podobu zkoumat a sledovat.“ (Trampota, 2006: 91) 

Tento trend nemusí být nutně spojen s bulvárními či jinými podobnými médii, jak by se 

mohlo na první pohled zdát. tento trend je jednoduše spojen s fungováním médií jako 

takovým. Média zkrátka tvoří takové produkty, které mají svojí formou tendence ke 

zkratkovitosti či ke zjednodušování.  

1.1.3 Mediální konstrukce reality 

Mediální konstrukce reality je proces, který úzce souvisí s konceptem sociální 

konstrukce reality. Je ovšem mnohem více propojený s mediálním světem. Jde o to, že tu 

vykonstruovanou realitu, o které pojednávala předchozí kapitola, nám v této teorii nabízí 

primárně média. Ty jsou tedy podle této teorie jedním z hlavních impulzů k tomu, aby lidé 

viděli svět zkresleně a v podstatě zapomínali na svět reálný, který je kolem nich.   

Základní otázka, kterou si klade mnohou autorů, je následující. Realita nás jako 

lidských bytostí je konstruována sociálními procesy, které se nám v životě dějí, jaké jsou 

ale důsledky této reality, když ta je v zásadě už medializovaná, tedy zformovaná skrze 

média? (Couldry, Hepp, 2016: 1) Historie toho, jak náš názor v životě ovlivňují a tvarují 

média, je velice dlouhá a v průběhu času se i velice výrazně měnila. Dnes už je ale jisté, že 

každé mediální sdělení na nás nejen působí, ale dokonce jakýmsi způsobem tvaruje naše 

mediální prostředí. (Couldry, Hepp, 2016: 34) 

Každé mediální sdělení je ať už záměrně nebo i nezáměrně nositelem nějaké 

ideologie, které pochopitelně souzní s takzvaným mainstreamem ve společnosti. Klíčové 

pojmy jsou „skutečnost” a „ideologie”. Pro pochopení mediálních sdělení je totiž 

podstatné, kde a za jakých okolností vznikají. Média jsou totiž mimo jiné i mediální 

institucí, která, je v dnešní době už nezbytnou součástí naší společnosti. Podstatné ovšem 

je, jak svou funkci plní a zda o nich můžeme říct, že stále plní funkci takzvaného hlídacího 

psa demokracie. Odpověď pochopitelně není jednoznačná a závisí na mnoha faktorech. 

(Jirák, Köpplová, 2007: 138) Mimo jiné závisí i na tom, jakým způsobem události a zprávy 

prezentují.  
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V této souvislosti je na místě zmínit ještě pojem „mýtus“, se kterým přišel Roland 

Barthes. Mýtus je podle něj nějaká promluva, u níž závisí primárně na tom, jakou zvolíme 

tzv. materii. Tvrdí také, že mýtem může být opravdu vše. Jako příklad uvádí obyčejný 

strom. „Strom je strom. Ano, nepochybně. avšak strom, o kterém mluví Minou Drouetová, 

již není tak úplně stromem: je to strom přizdobený, přizpůsobený určité konzumaci, 

ověšený literárními příkrasami, revoltami, obrazy, zkrátka obsazený sociálním užitím, 

které se přidává k čisté materii.“ (Barthes, 2004: 107-108)  

O materii lze jednoznačně říci, že rozhodně není zanedbatelná, spíše naopak. Jejím 

úkolem je zvýraznit původní záměr. Sám Barthes ve svém díle píše, že je-li například 

určitá myšlenka vyjádřena obrazem, působí na nás jednoznačně jinak, než pokud by byla 

vyjádřena například psanou formou. (Barthes, 2004: 108-109)  

Spojení sociální konstrukce reality a médií se věnoval i Jean Baudrillard. „Média 

podle něj poskytují fragmentizovaný a matoucí pohled na svět. (...) Reálný svět se 

vyznačuje absencí reality v tradičním filozofickém slova smyslu. Hranice mezi reprezentací 

a realitou mizí a otázka po tom, co je skutečné a co (sociálně, kulturně či mediálně) 

vytvořené, se posouvá do jiného kontextu.” (Reifová, 2004: 279)  

Do této problematiky zásadně zasahuje i pojem „stereotyp“, jeho prostřednictvím 

nám média nabízí soudy a hodnocení osob. Vedle stereotypu potom existují ještě dva typy 

reprezentace osob – typ a archetyp. Odlišují se právě svou mírou odlišnosti mezi tím, co je 

popsáno v médiích, a reálnými událostmi. Typ je opakovaně v médiích vykreslován 

určitým způsobem s určitými vlastnostmi. Nejde o popis konkrétní osoby, jde spíš o 

určitou typizaci a spojení pocitů (ať už pozitivních či negativních) s určitým typem lidí. 

Archetyp je také pravidelně opakující se reprezentace, která je ale v dané kultuře hluboce 

zakořeněna. (Trampota, 2006: 93). Pojem „stereotyp“ je ovšem z výše zmíněného důvodu 

nejzásadnější, a proto jsem se rozhodla mu v práci věnovat celou jednu podkapitolu.  

1.1.4 Stereotypy  

Stereotyp je pro práci nejdůležitější z toho důvodu, že jsou formou reprezentace, 

která zobrazovaná témata určitým způsobem hodnotí a ukazuje i jejich „netypické“ 

aspekty. A ačkoliv cílem práce není zhodnotit jakýkoliv pozitivní či negativní postoj médií 
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k danému tématu, měla by práce ukázat jaké pohledy nám média právě pomocí stereotypů 

přinášejí.  

Může se zdát, že mnoho faktů je jednoduše dáno. Lidé nad nimi nemusí ani nijak 

přemýšlet, ta fakta se pro ně zdají jednoznačná a neměnná. Nutno ovšem podotknout, že 

mnoho těchto zdánlivých faktů, jsou často pouze výtvorem mysli či fantazie jejich 

pozorovatele. Tato fakta jsou totiž většinou dána mnoha aspekty – ať už je to místo, ze 

kterého události pozorujeme, sociální skupina, ze které pocházíme, či zvyklosti, které se 

nám zdají býti běžné, pro jiné ale mohou být úplně cizí. Takové situace se odborně 

nazývají stereotypy. (Lippmann, 2015: 73)  

Stereotypy je vyjádření všech takových obecných představ, předsudků apod., které 

jsou součástí nějaké společnosti či kultury. Jedná se o určitý sociální mechanismus, který 

určuje vnímání světa členů konkrétní skupiny. Takové mechanismy nejvíce fungují právě v 

takových společnostech, ve kterých se konkrétní skupina zatím neobjevila. Společnost tedy 

nemá kde čerpat zkušenosti, a tak mnohem snáze podléhá tomu, co si o té konkrétní 

skupině myslí ostatní čili podléhá stereotypům. (Jirák, Köpplová 2015: 281)  

Jedna z definic stereotypu v mediálním světě je mimo jiné i tato: „Stereotypem se 

tedy rozumí sociální klasifikace určitých skupin a jejich reprezentace pomocí 

zjednodušujících, neověřitelných a zjednodušujících znaků, jež výslovně nebo nepřímo 

představují soubor hodnot, soudů a předpokladů týkajících se chování takových skupin, 

jejich vlastnosti minulosti a vývoje.“ (Jirák, 2015: 281)  

Stereotyp je v podstatě určitým způsobem zkreslená často až zjednodušená 

hodnotící reprezentace, která se ve většině případech objevuje delší dobu. Podle některých 

autorů je stereotyp ve zpravodajství až nutností. Je to dané rychlou a stručnou 

charakteristikou událostí, která je ve většině případů nezbytná. V médiích se ale stává, že 

častým a vytrvalým zobrazováním určité skupiny, události či osoby v negativním světle, 

může vést až k celkově negativnímu veřejnému mínění. V extrémních případech se stává, 

že může dojít i k vyřazení určité skupiny lidí z majoritního proudu společnosti. (Trampota, 

2006: 93-94)  

Stereotypy mají ve společnosti své kladné i své záporné stránky. Pochopitelně 

mohou ve společnosti vytvářet spoustu předsudků, nepravd i konfliktů mezi lidmi. Na 
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druhou stranu ale nutno říci, že jsou samy o sobě důležitou součástí společnosti. Jejich 

nespornou výhodou je například předávání určité moudrosti o něčem nebo o někom, s kým 

jsme se doposud nesetkali. (Jirák, 2015: 281) Walter Lippmann se ve své knize Veřejné 

mínění také věnuje tomu, že stereotypy mohou být v jistém slova smyslu i obranným 

mechanismem. Stereotypy jsou podle něj určitý systém a uspořádání všech hodnot v našem 

soukromém světě, na který jsme si zvykli a kterému jsme se přizpůsobili. Podle něj tento 

obraz nemusí být nutně dokonalý, ale je důležitý, protože nám navozuje určitý pocit 

bezpečí a je to svět, ve kterém se vyznáme. Jakékoliv narušení tohoto světa můžou lidé 

podle Lippmanna brát jako útok na sebe i svůj vlastní svět. (Lippman, 2015: 84)  

Na vytváření stereotypů se podílí mnoho různých faktorů. Jeden z nich je i užívání 

jazyka. Trampota ve své knize uvádí příklad slova „vražda“, které se dá vyjádřit mnoha 

výrazy: vražda – vyhlazení – zabití – umučení – masakr apod. Každý takový výraz s sebou 

nese různá podbarvení a může tedy pro každého diváka znamenat něco trošku odlišného. 

(Trampota, 2006: 94)  

Jak uvádí Lippmann, tak dalším faktorem může být i psychické rozpoložení jedince 

a to, odkud se k němu dané informace dostanou. „Jednání ostatních lidí nemůžeme plně 

pochopit, dokud nevíme, co si myslí, že vědí, a abychom k nim byly spravedlivý, nesmíme 

posuzovat pouze informace, které měli k dispozici, ale také filtry, jimiž tyto informace 

procházely.“ (Lippmann, 2015: 77)  

I mediální zobrazení skautingu může být určitým způsobem stereotypní. Ale 

pochopitelně závisí na typu média a jedinci, který informace přebírá. Pro některé může být 

skauting vnímán pozitivně a pro některé negativně. V různých médiích se totiž objevují 

různé druhy článků, které pojednávají o skautech. A ačkoliv u většiny témat lze tedy 

logicky usuzovat, že jejich společenské vnímání nebude nikterak vybočovat z tzv. 

mainstreamového proudu, někdy nemusí být tento proud zcela jasně vymezen. 

1.2 Skauting 

Tato část diplomové práce je podstatná hlavně kvůli poznání skautingu jako 

takového a kvůli uvědomění si, jak je skauting v posledních několika letech stále 

úspěšnější organizací. Podstatné ovšem pro práci je to, že se stal od jeho vzniku na počátku 

20. století pevnou součástí českého prostředí a skrze poznávání jeho mediálního obrazu se 
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dozvídáme i více o české společnosti jako takové. Nejprve v práci popíšu stručnou historii 

a posléze i současný stav, který napovídá stále vzrůstajícímu trendu uvnitř organizace. 

1.2.1 Stručná historie 

Junák, český skaut, založil v roce 1912 učitel tělocviku Antonín Benjamín Svojsík. 

Je to více než sto let, kdy skauti odjeli na svůj první tábor na Vysočinu do Orlovských lesů 

nedaleko Lipnice nad Sázavou. (Šantora, 2012: 33) Od té doby se v české organizaci Junák 

hodně změnilo. Junák vzkvétal a vyvíjel se dále jak z hlediska organizačního, tak například 

i z hlediska členské základny. První rána ovšem přišla za druhé světové války, kdy byl 

Junák zakázán. Skautské smýšlení se jednoduše neslučovalo s tím nacistickým. (Šantora, 

2012: 120) Tento zákaz trval dlouhých pět let.  Za svoji dobu fungování se skauting dočkal 

ještě dvou zákazů, oba proběhly během komunistického režimu. Ten první byl v letech 

1950 až 1968 a ten druhý těsně potom od roku 1970 do 1989. (Šantora, 2012: 160 a 182) 

Malá dvouletá pauza mezi zákazy započala pár měsíců před invazí vojsk v srpnu 1968. I 

během zákazů se ale skauti často potají scházeli a pokoušeli se uchovat skautskou 

myšlenku. Fungovaly často pod záštitou podobných dětských organizací, často například 

pod organizací TOM (Turistický oddíl mládeže) nebo pod místními dobrovolnými hasiči. 

Skauti si byli pochopitelně vědomi nebezpečí, které pro ně bylo za takových podmínek 

všudypřítomné, ale i přesto jim stálo za to skautskou myšlenku uchovat. Mnoho z nich 

dokonce riskovalo vězení za provozování této zakázané činnosti. Jednou takovou věrnou 

skautkou byla například i Dagmar Skálová (Rakša), která za svoji činnost byla společně se 

svým manželem vězněna přes deset let.  (Šantora, 2012: 174) 

Po roce 1989 se organizace znovu dočkala obnovy, ovšem během devadesátých let 

zaznamenala poměrně značný úbytek členů. „Junák v té době ještě neměl propracovaný a 

usazený systém vzdělávání, takže je možné, že program nepřinesl dětem a mladým lidem 

to, co očekávali nebo by je zajímalo. Organizace se tehdy potřebovala trochu usadit, 

vyřešit praktické problémy. Část členů to zřejmě odradilo a poohlédli se, co by mohli 

dělat jiného.“ (Boček, Cibulka, 2018) 

Zlom přišel po začátku nového století. Zakládání a znovuobnovování skautských 

oddílů bylo velice časté v mnoha městech i obcích v České republice. Junák se začal 

zapojovat i do mnoha mezinárodních organizací a proces obnovování se tak v novém 
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tisíciletí ještě zintenzivnil ve všech směrech. V březnu roku 2019 skauti dokonce oslavili 

nejdelší éru fungování bez jakéhokoliv přerušení.  (Trojak, 2019)  

1.2.2 Současný stav 

Český skauting již posledních několik let pravidelně rozšiřuje svou členskou 

základnu, a to dokonce o několik jednotek procent. Skautská registrace, která probíhá vždy 

na začátku kalendářního roku, z roku 2019 eviduje celkem 64 683 řádných a čestných 

členek a členů. Z toho čísla je celkem 10 482 nově příchozích členů všech věkových 

kategorií. V roce 2018 se počet skautů v České republice zvýšil v absolutních číslech 

celkově o 3 863 členů a procentuálně vzrostl o 6,38 %. (Manková, 2019) Nejvíce skautů 

organizace eviduje v Jihomoravském kraji. následuje Středočeský kraj a v těsné závěsu je 

potom hlavní město Praha. (Manková, 2019)  

Za posledních několik let lze tedy konstatovat, že o alespoň pár procent vzrůstá 

členská základna pravidelně od roku 2006 (tedy už čtrnáct let v řadě). V roce 2018 vzrostl 

počet dokonce o několik tisíc nových členů. (Boček, Cibulka, 2018)  

Dokazuje to i několik již proběhlých výzkumů, které představují skauting jako 

úspěšnou volnočasovou aktivitu pro děti a mládež. Jeden takový výzkum realizovala 

agentura Ipsos, která zjišťovala názory české populace na organizaci Junák – český skaut. 

Výzkum byl realizován v roce 2019 a jeho výsledky napovídají, jak je skauting v Česku 

vnímán veřejností. Z výzkumu vyplynulo, že skauting zná celkově 68 % dotázaných. Další 

příčky obsadily organizace jako například Pionýr, sdružení dětí a mládeže, Sdružení hasičů 

či Mladí ochránci přírody. Skoro 70 % dotázaných také vnímá skauting pozitivně. Nejen 

tedy, že je skauting nejznámější, ale podle tohoto výzkumu je i nejdůvěryhodnější 

organizací pro děti a mládež. (Ipsos, 2019: 6) 

Dalším zajímavý výzkum provedl skaut Václav Břicháček ve své knize s názvem 

Sondy do světa skautů: sociologické výzkumy Junáka 2000-2003, kde se zabýval tím, jak 

český skauting vnímá veřejnost a jak se k němu staví nejrůznější skupiny lidí. V poslední 

kapitole knihy například řeší i problematiku toho, jaká asociace se lidem vybaví, když si 

představí člověka, o kterém ví, že je skaut. Naprostá většina populace (přes 90 %) totiž 

odpovědělo, že se jim vybaví „kladné charakterové vlastnosti“. Mezi odpověďmi se také 
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objevovaly asociace jako „dospělý“, „kladný vztah k přírodě“ nebo třeba jednoduché 

„kdokoliv“.  (Břicháček, 2003: 60) 

Ovšem ne vždycky je slovo „skaut“ používáno jen v kladném slova smyslu. Čeština 

sama dokazuje, že slovo „skautík“ nemusí vždy vyvolávat pouze kladnou konotaci. 

Naopak slovo „skautík“ zní mnohem více posměšně a ukazuje tedy i druhou část smýšlení 

o skautingu, která je od toho již popsaného poněkud odlišná.  

I přesto ale podklady dokazují, že Junák se postupně stává velice výraznou složkou 

společnosti, na kterou by se mělo pamatovat. Stává se čím dál tím výraznější i z hlediska 

mediálního, a právě to je hlavní téma pro analytickou část diplomové práce. Ta totiž ukáže, 

jak je za posledních několik let Junák prezentován ve vybraných médiích.   
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2 Metodologická část práce 

Od základních teoretických poznatků se teď práce posune k analýze. Cílem této 

kapitoly je především vysvětlit pracovní postup. Pro práci byla vybrána jako nejvhodnější 

metoda kvalitativní obsahová analýza, protože je schopna nejlépe vyložit mediální svět. 

Kapitola také popíše výběr titulů v analýze a v neposlední ředě i kvalitativní analýzu 

obecně. 

2.1 Výběr a charakteristika titulů 

Pro zkoumání byly vybrány dva v České republice velice známé tituly. Jsou jimi 

iDNES.cz a Novinky.cz. Tyto zpravodajské servery byly vybrány z jednoduchého důvodu. 

Dlouhodobě jsou totiž nejčtenějšími zpravodajskými servery u nás. Server Novinky.cz 

vykázal za rok 2018 přes tři a půl milionu reálných uživatelů a iDNES.cz se také pohybuje 

nad hranicí tři miliony reálných uživatelů. (Vojtěchovská, 2018) Oba mají také společné 

to, že jsou v této kategorii na české scéně jako jedny z nejdéle fungujících. Oba byly totiž 

založeny ještě před začátkem nového tisíciletí a vstoupily tedy na český mediální trh jako 

jedny z prvních. Servery mají tedy mnoho společného. V určitých aspektech reprezentace 

okolního světa se ale mohou lišit, na příkladu skauting se v diplomové práci pokusím 

ukázat, jestli tomu tak opravdu je.  

2.1.1 Zpravodajský portál iDNES.cz  

Zpravodajský portál iDNES.cz vznikl v roce 1998, na svých počítačích a mobilech 

už čtenáři tedy mohou sledovat přes 22 let. Od svého počátku publiku nabízí široký obsah 

informací jak z České republiky, tak ze zahraničí nebo ekonomiky. (Mafra.cz, 2019) 

Později se pak začal web rozšiřovat i o další domény, prostřednictvím kterých mohou lidé 

také trávit volný čas. Mimo jiné se jedná o weby, které se věnují automobilům a všeho 

kolem nich, zdraví, cestování, kultury nebo bydlení. (Venturová, 2020)  

Server iDNES.cz je součástí mediální skupiny MAFRA, která provozuje i další 

online zpravodajství jako například server Lidovky.cz. Mimo jiné také vydává i tištěné 

velice známé deníky. Zde je možné jmenovat asi neznámější MF DNES, Lidové noviny 

nebo bezplatný deník Metro. (Mafra.cz, 2018) Na podzim roku 2012 se rozrostl o svoji 

Premium část, kde čtenářům nabízí i placený obsah. V rámci služby začal nabízet mimo 
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zpravodajské články i nejrůznější filmy, knihy nebo vstupenky na koncerty. (Venturová, 

2020)  

Server iDNES.cz a celé vydavatelství MAFRA se od roku 2013 stal poměrně 

kontroverzní záležitostí. V červnu onoho roku totiž koupila vydavatelství skupina Agrofert 

v jejíž čele stál známý podnikatel a v dnešní době už i politik Andrej Babiš. (Kašpar, 

Firbacherová, 2013) Pochyby mnoha lidí o vydavatelství ještě stouply, když Andrej Babiš 

vstoupil do politiky, a ještě více zesílily, když vyšla najevo kauza s novinářem MF DNES 

Markem Přibilem. V tuto chvíli totiž spousta lidí začala mít pochybnosti o tom, zda se 

tehdejší ministr financí nepokouší ovlivňovat obsah svých médií. (Pšenička, Ťopek, 2017) 

Považuji za podstatné tuto událost v práci zmínit, neboť se jedná o velice významný milník 

celého vydavatelství, avšak na analýzu tématu český skauting by to nemělo mít vliv, a to i 

přesto, že termínově zasahuje do analyzovaného období. Detailnější informace ovšem 

poskytne až samotná analýza.  

Struktura webu je jednoduchá. Vedle tradičních zpravodajských rubrik jako je 

domácí a zahraničí, které jsou vždy rozděleny na několik dalších podrubrik podle aktuální 

situace, na webu nalezneme ještě další. Například rubriku „kraje“, která je rozdělena podle 

aktuálního územního členění ČR. Dále pak výraznými rubrikami jsou „Ekonomika“, 

„Kultura“, „Finance“ či „Magazín“. Všechny jsou rozdělené do různých kategorií tak, aby 

se v nich čtenář co nejrychleji zorientoval.  

2.1.2 Zpravodajský portál Novinky.cz 

A i server Novinky.cz jsou velice úspěšným a čteným mediálním počinem. Nutno 

ale podotknout, že tento trend je typický jejich velice úzkou spoluprací se serverem 

Seznam.cz. Jejich zpravodajství je také typické tím, že je server velice výrazně propojen 

s deníkem Právo. Většina zpráv se přitom spíše jednodušším zpravodajstvím. Novinky.cz 

často píší krátké zprávy, které nejsou hlubokými zpravodajskými analýzami. Jejich 

předností je ale rychlost, se kterou dokáží umisťovat informace na web.   

Struktura webu Novinky.cz je trošku jiná než u webu předchozího. Nechybí 

pochopitelně ani domácí ani zahraniční zpravodajství. Novinky.cz mají ovšem zahraničí 

rozděleno podle kontinentů, ne podle významných události tak, jak tomu bylo na iDNESu. 
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„Ekonomika“, „Sport“, „Kultura“ i „Finance“ zde samozřejmě také figurují. Znovu se také 

čtenář dočká rychlého přehledu ve formě podrubrik.  

Rubrika, která se zabývá krajským zpravodajstvím, je na Novinkách.cz nazvaná 

„Vaše zprávy“. A právě v tom spatřuji velký rozdíl oproti serveru iDNES.cz. Zatímco pro 

iDNES.cz veškeré zprávy z krajů zpracovávají jejich redaktoři, Novinky.cz připravily pro 

čtenáře tuto rubriku tak, aby do ní mohli přispívat oni sami. „Nejčtenější online 

zpravodajský server Novinky.cz oslovuje v těchto dnech své čtenáře s nabídkou pravidelně 

přispívat vlastními zprávami a fotografiemi z regionu. Může přitom jít o Českou republiku, 

ale i o zahraničí, kde řada čtenářů studuje nebo tráví služební pobyty.“ (Lupa.cz, 2010) 

2.2 Kvalitativní analýza 

„Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“ (Strauss, 

Corbin, 1999: 10) 

Otázka, která se nabízí ihned na počátku podkapitoly je: „Proč zrovna kvalitativní 

výzkum?“ Kvalitativní výzkum se používá hlavně z toho důvodu, že je schopen odhalit 

podstatu problému. Jeho metody dokáží odhalit, co je základem nám neznámých jevů. 

Mohou také pomoci více pochopit jevy, o kterých už nějaké informace máme, a získat o 

nich detailnější informace. (Strauss, Corbin, 1999: 10,11) 

To je právě jeden z nejdůležitějších důvodů, proč se kvalitativní výzkum tak liší od 

kvantitativního. Jan Hendl ovšem ve své knize Kvalitativní výzkum uvádí i mnoho dalších 

rozdílů. V knize lze najít přehlednou tabulku, která konkrétně popisuje rozdíly mezi oběma 

technikami. Mezi ty nejdůležitější řadí vztah výzkumníka a zkoumaného subjektu. U 

kvalitativních je jejich vztah často velice úzký, na rozdíl od kvantitativních výzkumů, kde 

si výzkumník drží často odstup od subjektu i od celé zkoumané situace. Dalším velkým 

rozdílem je vztah k teorii. U kvantitativních výzkumů je teorie vždy předem daná a 

následný výzkum potom vždy buď potvrdí nebo vyvrátí stanovenou hypotézu. U 

kvalitativních teorie často vzniká až na konci. (Hendl, 2016: 57) 

Liší se i zkoumaná data. Nejen, že u kvantitativních výzkumů je zkoumaných dat 

mnoho (ostatně to už napovídá i název), jsou také velice spolehlivá, problém ovšem může 
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nastat na konci výzkumu, kdy výzkumník sice zjistí nějaký trend, ale často vlastně neví, co 

data znamenají nebo nezná důvody, proč jsou zrovna taková, jaká jsou. U kvalitativních 

výzkumů je dat sice málo, ale výzkumník zná jejich původ a je schopen jim hlouběji 

porozumět. (Hendl, 2016: 57) 

Každý výzkumník, který provádí kvalitativní výzkum, by tedy měl být schopen 

abstraktního myšlení, aby se dobral správným a relevantním výsledkům. U výzkumu je 

totiž třeba mít schopnost analyzovat situaci. Nesmí mu chybět ani schopnost určité sociální 

interakce a v neposlední řadě musí být schopen propojit teoretickou část s analyzovanými 

vzorky a s informacemi, které jsou takzvaně "mezi řádky", tedy s informacemi, které 

nejsou explicitně vysloveny během výzkumu, ale pro pochopení celé situace jsou nadmíru 

důležité. (Strauss, Corbin, 1999: 11) 

2.2.1 Kvalitativní obsahová analýza 

Hlavní metodou pro výzkum tohoto tématu bude kvalitativní obsahová analýza. 

Pomocí které práce ukáže, jak je skauting prezentován v médiích, jak celé skautské hnutí 

prezentují oba servery svým čtenářům a která témata v souvislosti s tímto rezonují. Na 

konci proběhne i celková komparace dvou internetový serverů, které jsou v práci 

porovnávány, na téma český skauting za uvedené období. Výzkum bude založen 

především na analýze textů. Vybrané články budou autorkou práce pečlivě pročteny a 

následně i rozřazeny do kategorií, které by měly vystihovat, jak skauting česká média 

prezentovala ve vybraném období.  

Kvalitativní obsahová analýza je analýza, která se používá primárně v oblasti 

zkoumání masových médií a jak už z názvu vyplývá zabývá se primárně rozborem a 

analýzou textů. Existuje i její kvantitativní odnož, od ní se ale kvalitativní obsahová 

analýza značně odlišuje. Kvantitativní obsahová analýza především vyžaduje stanovení 

jednotlivých kategorií ještě před zahájením analýzy. Největším problémem je to, že její 

závěry jsou omezeny na to, co lze nějakým způsobem spočítat a omezuje se primárně na 

číselná data. Závěry analýzy tedy mohou být do jisté míry zkreslené, ačkoliv jsou 

jednoznačně případy, při kterých si kvantita jednoznačně najde své místo. (Hendl, 2016: 

359-360)  
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V kvantitativní analýze existují tři typy kódování - otevřené, axiální a selektivní. 

Všechny je třeba na následujících řádkách popsat, protože všechny tři budou v diplomové 

práci využity. Není totiž nezbytné od sebe tyto postupy oddělovat, naopak často probíhají 

společně v rámci jednoho výzkumu. „Představují spíše různé způsoby, jak zacházet s 

textovým materiálem, a výzkumník může mezi nimi podle potřeby přecházet." (Hendl, 2016: 

246-247)  

 Otevřené kódování zpravidla přichází v rámci výzkumu na řadu jako první. Jedná 

se totiž o první seznámení a procházení nasbíraných dat. Mělo by sloužit k prvnímu 

utřídění myšlenek a témat. Výzkumník by si měl tedy postupně vytvořit seznam témat, 

která by ho měla provázet celým zbytkem výzkumu. Kódovat lze různými způsoby - po 

slovech, po větách, odstavcích či celých textech. (Hendl, 2016: 247)  

Axiální kódování je velice důležitým bodem výzkumu. Výzkumník při něm totiž 

musí zvážit nejrůznější příčiny a důsledky, ale i podmínky, za kterých analyzovaná data 

vznikala. Mimo jiné hledá také další subkategorie a koncepty, které by mohly dopomoci k 

relevantnějším výsledkům. (Hendl, 2016: 248)  

Selektivní kódování je fáze výzkumu, která identifikuje jeho hlavní témata. Díky 

axiálnímu kódování výzkumní získá přehled o tématech a jejich propojení. Selektivní 

kódování probíhá naposled, když je výzkumník schopen data porovnávat, analyzovat a 

hledat kontrasty. Výzkumník také hledá tzv. hlavní témata, která nejčastěji prostupují celou 

problematikou. Důležité je také v této fázi zmínit pojem teoretická saturace, což je fáze 

výzkumu, kdy jakékoliv další kódování nepřináší žádné nové poznatky. Jedná se tedy o 

nasycení vzorků. (Hendl, 2016: 251)  

2.3 Sběr dat a metodologie  

Data, která budou v práci využita jsou v podstatě výlučně články ze dvou již 

zmíněných internetových serverů – iDnes.cz a Novinky.cz. Tyto články budou 

vyhledávány přes databázi Newton.cz, která shromažďuje veškerý mediální obsah od roku 

1996, tedy už více než dvacet let. Je zde tedy možné bezpečně vyhledat všechny články, 

které byly publikované na zmíněných serverech za uvedené období. Zde budou zadána 

klíčová slova „skaut“ nebo „Junák“. Původní záměr byl vyhledávat skrze databázi pouze 

články, které, mají již zmíněná vyhledávaná slova v titulku (nebo jakékoliv jejich 
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vyskloňované či vyčasované tvary). Takovým postupem by ale ve výzkumu byl 

nereprezentativní vzorek článků. Postup bude tedy v samotné analýze takový, že se budou 

vyhledávat články, které obsahují již zmíněná slova kdekoliv těle článku. V průběhu 

analýzy bude autorkou vyhodnoceno, jestli český skauting je ústředním tématem článku či 

nikoliv.  

Vyhledávání článků přes databázi Newton mělo ovšem i další úskalí. Výrazy jako 

„skaut“ a „Junák“ totiž jsou i výrazy, které se používají ve sportovní terminologii. A 

proto se do analýzy pletly i články ze sportovních rubrik obou webů. Každopádně takové 

články byly z analýzy vyřazeny, aby nenarušovaly celkové výsledky výzkumu.  

Délka období, které bude v práci sledováno, se odvíjí od dvou významných milníků 

českého a československého skautingu. V roce 2012 skauting slavil sto let od svého 

založení Antonínem Benjamínem Svojsíkem a v březnu roku 2019 zase skauting slavil 

nejdelší éru fungování bez jakéhokoliv přerušení. Skauting byl totiž v minulosti celkem 

třikrát zakázán – jednou nacisty a dvakrát komunisty. Od roku 1989 se tedy skauti těší 

nejdelšímu svobodnému fungování. 

Za těchto podmínek databáze Newton vyhledala několik desítek článků, které byly 

využity v první výzkumné otázce. Právě zde je třeba pro důkladnou analýzu použít jistý 

kvantitativní předvýběr, který umožní se v množství článků a v jejich tématech zorientovat. 

Až potom, co tento kvantitativní předvýběr učiním, budu kvalitativně zpracovávat 

jednotlivá témata, dokládat je citacemi a pomocí nich je zpracovávat. Pro další části 

výzkumu, který je již ryze kvalitativní, muselo být množství dat také omezeno, aby 

výzkum vyšel kvalitní a jeho závěr přinesl relevantní data. Každá taková úprava je 

rozepsána u jednotlivých výzkumných otázek.  
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3 Analytická část práce 

Ve třetí kapitole diplomové práce už přejdu k samotnému výzkumu a jeho 

výsledkům. Na začátku kapitoly jsou přehledně a jasně popsány výzkumné otázky, které 

jsou v dalších kapitolách postupně rozebrány do detailu a výsledky jsou vždy podloženy 

citacemi z nalezených článků jako důkaz o pravdivosti výsledných tvrzení.  

Jak už jsem v minulých kapitolách naznačila, jsou využity celkem tři typy kódování 

a během analýzy je často nezbytné přecházet od jednoho typu k druhému. Abychom mohli 

analyzovaný materiál uchopit co nejucelenějším způsobem, je třeba chápat souvislosti a 

neustále tak zkoumat nejrůznější vztahy, které by mezi sebou články mohly mít.  

3.1 Výzkumné otázky  

Na začátku výzkumu je třeba stanovit si několik výzkumných otázek, které by měla 

tato kvalitativní analýza zodpovědět. Pro účely této diplomové práce jsem vybrala tyto tři:  

-     1. výzkumná otázka: Jak rozdílný je rejstřík hlavních témat, o kterých v 

souvislosti se skautingem oba servery pojednávají? 

-     2. výzkumná otázka: Jakým způsobem je skauting prezentován ve dvou 

nejčtenějších internetových titulech - iDnes.cz a Novinky.cz? 

-     3. výzkumná otázka: Které hodnoty jsou v již zmíněných titulech se skautingem 

spojovány? 

 První výzkumná otázka se ptá na „hlavní témata“. Ta jsem v práci rozpoznala díky 

kvantitativnímu předvýběru pomocí databáze Newton. Výčet článků jsem si přehledně 

seřadila do jednoho dokumentu a každému článku jsem následně přiřadila konkrétní 

nadřazené téma, které s vyzněním článku korespondovalo. Při popisu jsem následně 

vybrala ta nejvíce rezonující „nadtémata“ a zahrnula je do první kapitoly. 

Druhá výzkumná otázka v sobě skrývá „způsob“ prezentace skautingu, který 

doposud nebyl konkretizován. Způsob prezentace je v této práci pojatý tak, že jednotlivé 

články a výroky o skautingu jsou uspořádány do několika kategorií, které se dají nazvat 

jako nadřazené. Jednotlivé kategorie tedy ve výsledku souhrnně ukazují, jak média 

skauting prezentují veřejnosti a na jaké témata kladou v souvislosti s organizací důraz.  



 

 

24 

Třetí výzkumná otázka se zase ptá na „hodnoty“. Hodnoty jsou v kapitole 

definovány jako jakýsi preferovaný názor či způsob jednání. V této kapitole jsou tedy vždy 

uvedeny ty hodnoty, které jedinci podle vybraných článků upřednostňují před jinými. 

Pro relevantní odpověď na každou výzkumnou otázku bylo nezbytné poupravit 

množství dat, která jsou analyzována. Každá následující kapitola odpovídá na jednotlivé 

otázky a v jejím úvodu je vždycky podrobně popsáno, jak byl vzorek dat vybírán. Aby 

kvalitativní analýza dávaly smysl a její výsledky byly relevantní, bylo totiž nezbytné 

množství nalezených dat zúžit.  

3.2 Výsledky výzkumu  

Následující kapitola podrobně konkrétně popíše výsledky analýzy. Popíše výsledky, 

které přehledně mapují způsob, jakým vybraná internetová zpravodajská média 

reprezentovala organizaci Junák – český skaut ve vybraném období. Výsledky jsou 

analyzovány se souvislostmi i veškerým kontextem tak, jak je to nezbytné pro všechny 

kvalitativní výzkumy.  

3.2.1 Výzkumná otázka č. 1: Jak rozdílný je rejstřík hlavních témat, o 

kterých v souvislosti se skautingem oba servery pojednávají? 

Odpovědi na tuto výzkumnou otázku popíší několik tematických okruhů, které by 

měly vystihnout několik hlavních témat, o nichž se za dané období na vybraných serverech 

mluvilo nejčastěji. I při větším množství článků se jedná o kvalitativní analýzu. Cílem tedy 

není zahrnout v následujících všechny články vyhledané databází Newton, cílem kapitoly a 

odpovědí na tuto výzkumnou otázku je spíše popsat několik hlavních témat, která v daném 

období na obou zpravodajských webech rezonovala nejvíce.  

K provedení této analýzy a zjištění nejvíce rezonujících témat za několik let, bylo 

ovšem třeba udělat si jistý kvantitativní předvýběr. Ten mi ukázal, jaká témata na obou 

serverech rezonují. Ze všech 98 článků, které vyhovovaly kritériím popsaným výše, jsem 

udělala seznam, ke každému přiřadila datum a server, ze kterého pocházejí. Po jejich 

přečtení jsem jim začala přiřazovat jednotlivé kategorie, které články spojují. Takové 

kategorie, které se ve výčtu článků objevovaly nejčastěji jsem následně zahrnula do první 

otázky analytické části práce. Cílem tedy nebylo popsat všechna témata ale vybrat právě ta, 

která se na serverech objevují nejvíce. Tato kapitola také slouží k porovnání obou serverů 
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v tematickém složení reprezentace skautingu. Odpovědi na výzkumnou otázku jsou 

přehledně rozděleny do dvou větších kapitol – Novinky.cz a iDNES.cz, v podkapitolách 

jsou pak konkrétně popsána a citacemi podložena jednotlivá tvrzení. 

Databáze Newton vyhledala za všechny sudé roky v analyzovaném období necelou 

stovku článků. Poměr článků ze serveru iDNES.cz a Novinky,cz je zhruba šedesát na 

čtyřicet, tedy čtyřicet procent článků publikovalo iDNES.cz a zhruba šedesát procent 

z nalezených článků patří pod Novinky.cz.  

3.2.1.1 Novinky.cz 

U zpravodajského portálu Novinky.cz jsem z analýzy vyplynuly celkem tři 

kategorie, které se dají označit jako dominantní - „Betlémské světlo jako mediálně 

nejúspěšnější akce skautů“ a „Organizovaní „habartovští“ skauti“ a „Selhání skautů jako 

jednotlivců“. Všechny kategorie jsou ovšem za vybrané období na serveru natolik výrazné, 

že by byla chyba jedno z nich vynechat. 

3.2.1.1.1 Organizovaní „habartovští“ skauti 

Pro Novinky.cz a spojení s českým skautingem jednoznačně platí, že se zaměřují na 

menší oblasti České republiky. Podkategorii jsem si během výzkumu pracovně nazvala 

„Habartov“, protože toto město se v analýze objevovalo opravdu často. I po skončení 

výzkumu mi připadalo, že by název „Habartov“ měl v názvu kategorie zůstat. Nejedná se 

ale samozřejmě jen o vesnici Habartov. Novinky.cz píší o dalších menších vískách a 

městech. Jmenovat zde můžeme například město Dobruška, Polička nebo Police nad 

Metují. Citace jsou z článků o nejrůznějších akcích v těchto místech, které skauti 

organizovali celé, případně se na jejich organizaci významně podíleli. 

Jak už bylo jednou řečeno, Habartov, což je město na západu Čech v Karlovarském 

kraji, této kategorii bezesporu dominuje. Důkazem jsou následující titulky „Habartovskou 

plesovou sezónu ukončili skauti, k vidění byl i kankán“ (Plevka, 2014b), „Junácké 

středisko Dýmka Habartov si připomnělo Den Země“ (Plevka, 2014c) nebo „Aprílové 

počasí skautskému pálení čarodějnic v Habartově nakonec přece jen přálo“ (Plevka, 

2016). 

Články většinou komentují místní akce, které proběhly v již zmíněných vesnicích 

pod taktovkou místních skautů a které byly často velice dobře zorganizované a díky tomu i 
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celkově úspěšné. „Stavění májky a čarodějnický večer v Dobrušce režírovali skauti (…) 

Tradice stará téměř šest set let se tak díky dobrušským skautům vrátila i do Dobrušky. 

Vztyčování májky bylo svěřeno těm nejzkušenějším z nich a o tom, že celý postup mají 

opravdu „zmáknutý“, neměl nikdo z přihlížejících nejmenších pochyb. Stavěli ji totiž již po 

sedmé v řadě a bylo to vidět.“ (Ehlová, 2014) 

Skauti své přípravy akcí někdy sdílí i s jinými místními skupinami a sdruženími. 

„Komise pro sport a kulturu města Habartova, dobrovolní hasiči, místní skauti a členové 

TJ Baník Habartov spojili své síly, aby na pátek 30. dubna připravili 2. ročník stavění 

májky.“ (Plevka, 2018) Slovní spojení „spojili své síly“ ukazuje, jak skauti dokáží 

spolupracovat s jinými organizacemi, aby akce měla větší potenciál a nabídla tak všem 

bezproblémový a zábavný program. A právě to se podle autora článku konkrétně v tomto 

případě nakonec povedlo. Hned druhým dechem totiž dodává následující „Vynaložené úsilí 

tentokrát nezhatila nepřízeň počasí, a tak na akci dorazilo odhadem k tisícovce 

návštěvníků.“ (Plevka, 2018) 

Některé články zmiňují i dobrou skautskou přípravu před samotnou akcí. „Ve 

skautském areálu tak bylo živo už od deváté hodiny dopolední, kdy se všichni skauti činili, 

aby v pozdní odpoledne mohli přivítat příchozí hosty. Celý areál byl uklizen, připravovalo 

se venkovní posezení, táborový kruh s ohništěm a dostatečnou zásobou klacků na opékání 

čehokoliv, zázemí bufetu, dokončovala se májka, pódium a vůbec celková výzdoba areálu.“ 

(Plevka, 2016) Článek tak poukazuje nejenom na dobrou organizaci akce samotné ale i na 

to, že skauti dokáží akci dobře předpřipravit, aby během jejího konání vše šlo podle plánu, 

což je pochopitelně nedílná součást organizace jakékoliv akce pro veřejnost.  

Už tohle je velice silný obraz českého skautingu – skauti jako dobře organizovaná 

skupina, která se dokáže postarat o dobrý program, zábavu i o technické zázemí. Často 

dokáží skauti i spojit své síly s jinými organizacemi tak, aby akce byla ještě úspěšnější a 

zábavnější. Spojení těchto aspektů je pochopitelně velice důležité pro celkový dojem všech 

účastníků těchto akcí. 

Články ovšem uvádějí i další pozitiva, která souvisí hlavně s tím, že skauti záměrně 

na svých akcích cílí na rodiče i malé děti. „Tak na skautské čarodějnice, které jsou cíleny 

především na rodiny s malými dětmi, dorazilo odhadem něco mezi třemi a čtyřmi sty 

návštěvníky.“ (Plevka, 2016) Skauti dokáží s programem myslet na všechny věkové 
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kategorie tak, aby si všichni přišli na své. I to pochopitelně přispívá k úspěšnosti takových 

akcí. 

S tím souvisí i celková atmosféra, která panovala na místě, a i hodnocení 

organizace celé akce. V článku s titulkem „Aprílové počasí skautskému pálení čarodějnic v 

Habartově nakonec přece jen přálo“ je popisován idylicky strávený čas společně se skauty 

a s jídlem, pitím, které pro návštěvníky připravili. „Všude panovala poklidná a pohodová 

atmosféra, děti dostaly prostor se vydovádět a dospělí jen tak volně posedět a poklábosit se 

známými. Využili k tomu zázemí bufetu či dostatku vlastních přinesených zásob. (Plevka, 

2016) Úryvek tak znovu popisuje tuto skautskou akci jako vhodnou pro všechny věkové 

kategorie, a navíc ji ještě pozitivně hodnotí, když v jedné větě ještě popisuje celkovou 

idylickou atmosféru.  

Články však neopomíjí ani počasí na skautských akcích, kdy je tato idylka ještě 

navíc umocňována příjemně svítícím sluncem. „Po týdnu, v jehož průběhu se nám ještě 

prostřednictvím sněhové nadílky a teplot pod bodem mrazu připomněla svými rozmary 

paní Zima, se sobotní počasí značně proměnilo, což zcela jistě uvítali habartovští skauti. Ti 

si na sobotní podvečer 30. dubna připravili pro děti zábavný program. (…) Počasí v 

Habartově bylo vskutku příjemné, svítilo sluníčko a rtuť teploměru o několik stupínků 

překročila plusovou desítku. (Plevka, 2016) 

Víru v to, že se skauti dokáží v budoucnu dobře zorganizovat a postarat se tak o 

nově zasazené stromy, které byly nově zasazené v Habartově, vyjádřil i autor článku v této 

citaci: „O jabloň, višeň a hrušeň bude v podání skautek, vlčat a světlušek jistě dobře 

postaráno.“ (Plevka, 2014c) Z citace je znát nejen víra ale i přesvědčení, že skauti dají 

stromům veškerou péči, kterou budou potřebovat, aby mohli za pár let plodit čerstvé 

ovoce.  

Tyto úryvky nabízí obraz skautingu jako organizace, která je za prvé řádná a ve 

svých programech na akcích myslí na všechny detaily. Za druhé je prezentována i jako 

taková organizace, se kterou se návštěvník těchto akcí nikdy nebude nudit, protože myslí 

na všechny věkové kategorie a akce se jí navíc daří organizovat tak, že je příjemné na nich 

trávit čas, vše jde podle plánu a vyžití je pro všechny dost. Skauting je v této kapitole tedy 

spojován s idylkou. Tuto idylku komentují všechny již uvedené úryvky. I díky skautům se 
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totiž mnoho vesnic či měst na několik hodin proměnilo v příjemné místo, kde jsou lidi 

spokojeni a obklopuje je dobré jídlo a pití.  

Skauti jsou v neposlední řadě prezentováni i jako organizace, do které je vložena 

víra v tom, že se postarají o svoje okolí i do budoucna, a nejen na konkrétních akcích. Tuto 

víru dokazuje právě poslední citace s nově zasázenými stromky v Habartově.  

3.2.1.1.2 Betlémské světlo jako mediálně nejúspěšnější akce skautů 

Další téma, které jednoznačně na zpravodajském portálu Novinky.cz rezonuje, je 

téma betlémské světlo. Tuto akci lze definovat jako organizovanou primárně skauty, ve 

všech článcích jsou skauti zmíněni a plní zde roli světlonošů, bez kterých by akce nemohla 

proběhnout. Tato kategorie se částečně prolíná i s předchozí kategorií „Habartov“. Často 

na webu nalezneme články, které souvisí nejenom s betlémským světlem ale i s těmito 

malými vískami či městy, o kterých se často na Novinkách.cz informuje. 

Nutno podotknout, že téma betlémské světlo se téměř každoročně objevuje i na 

serveru iDNES.cz. Tam to ovšem není téma, které by se v jedné sezóně opakovalo tolikrát. 

IDNES.cz každoročně zveřejní jednu zprávu o tom, že betlémské světlo bude, případně 

kam se bude rozvážet. Pro ilustraci jsem vybrala dva typické titulky, které tento fenomén 

na serveru iDNES.cz ilustrují. Jsou to: „Skauti přivezli z Rakouska betlémské světlo, 

rozvezou ho do dalších měst“ (iDNES.cz, 2018b) a „Betlémské světlo dorazilo do Prahy, 

skauti ho rozvezou po celém Česku“ z roku 2014. (iDNES.cz, 2014) V článcích se typicky 

dozvíme pouze o tom, odkud se světlo přiváží nebo jaká je tradice akce.  

Titulky, které zachycují to, jak Novinky.cz akci popisují, jsem vybrala zde: „Skauti 

přivezli do Poličky betlémské světlo“ (Zavoralová, 2012), „Světlo z Betléma přinesli na 

ostravský magistrát skauti z Polanky nad Odrou“ (Zajíc, 2014), „Betlémské světlo dorazilo 

do Rokycan“ (Kreisinger, 2016). V článcích se obvykle čtenář dozví, jak v těchto menších 

vesnicích či městech slaví Vánoce a jak konkrétně rozdávání světla probíhalo. A také se 

velice často dozvídáme i o tradici a historii akce, která má ryze skautské kořeny a která 

trvá už třicet let. „Tradice s betlémským světlem se zrodila v Rakousku roku 1986 a je 

spojena se sbírkou na pomoc zrakově postiženým dětem. „Betlémské světlo je součástí 

uctívání vánočních svátků, je to novodobý zvyk, který se vrací k samé podstatě Vánoc, 

proto je tak důležitý,“ dodal Tomáš Otava.“ (Raušová, 2012). Tato citace tedy ukazuje 



 

 

29 

nejen na hlubokou tradici betlémského světla, které je výhradně akcí skautskou, ale i na to, 

jak ji někteří skauti spojují s pomocí ostatním, což pochopitelně také patří k vánoční 

solidaritě mnoha lidí, skauti tedy nejsou výjimkou. 

Betlémské světlo je totiž podle skautských organizátorů hlavně symbolem, který 

má spojovat lidi. „Na své dlouhé cestě do spojuje betlémské světlo mnoho národů a 

náboženství. Touha po míru spojuje všechny, i když se často jeví jako křehká a 

nedosažitelná. K dosažení mírového soužití je zapotřebí tolerance, otevřenost a odvaha k 

sobě navzájem.“ (Betlémské světlo, 2019) Skauti se před Vánoci díky betlémskému 

plamínku stávají „světlonoši“, kteří rozvážejí světlo jako náboženský symbol Vánoc a míru 

přímo z Betléma. Stávají se tedy těmi, kdo se snaží symbolicky prozářit plamínkem 

nejrůznější kouty republiky. Tito světlonoši navíc ochotně chodí i k jednotlivcům domů, 

aby symbol Vánoc předali. „Habartovští skauti, vybaveni petrolejkami a zásobou 

originálních PF a lampiček se cestou domů zastavili ještě na římskokatolické faře v 

Sokolově a následně již převezli plamen do Habartova. Zde ještě tentýž den v podvečer 

dobrovolníci roznášeli světýlko v originálních, tentokráte voňavých perníčkových, 

lucernách do domovů lidí, kteří jsou místním skautům blízcí.“ (Plevka, 2014a).  

Tato skautská akce poukazuje nejen na skautskou ochotu přinést plamínek až domů, 

poukazuje navíc i navíc znovu i na dobrou organizovanost skautů. Ti totiž dokáží 

plamínkem zásobit během několika málo dní před Vánoci celou Českou republiku. Často 

mají pro místní obyvatele i podrobné časové rozmezí, kdy si mohou světýlko vyzvednout 

„Pokud i vy máte zájem odnést si do svých domovů kousek tradice, dveře muzea jsou pro 

vás otevřeny: Út - ne 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod., 24. prosince od 9.00 do 14.00 hod., 

25. - 30. prosince od 10.00 do 16.00 hod., 31. prosince 2012 - 1. ledna 2013 bude centrum 

pro veřejnost zavřeno.“ (Zavoralová, 2012). Skauti navíc před Vánoci rozdávání 

betlémského světla i sami koordinují. „V neděli se již plamínky začaly díky dobrovolníkům 

šířit prostřednictvím vlakových spojů do všech koutů ČR, což koordinují skauti z Brna.“ 

(Novinky.cz, 2018b) Tento aspekt rezonoval již v minulé kapitole. Vybrané citace tedy 

znovu potvrzují, že je skauting prezentován jako dobře organizovaná skupina lidí. 

Důležitým a hlavním rozměrem mediální reprezentace skautingu, který celá akce 

betlémského světla přináší, je také rozměr náboženský. Betlémské světlo je každý rok 

původně zažehnuto v Betlémě, tedy nejvýznamnějším křesťanském poutním místu, a 
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následně rozváženo po celém světě. V Česku se tato tradice pojí skoro každoročně 

s vysoko postaveným hodnostářem v katolické církvi kardinálem Dominikem Dukou. 

Dokazuje to článek s názvem „V katedrále sv. Víta převezme kardinál Duka Betlémské 

světlo a zazní Česká mše vánoční“ z roku 2014. Konkrétně v tomto článku je spojení 

náboženství a skautské tradice velice silné a zjevné. „Z Davidova města Betléma v pátek 

doputuje do katedrály sv. Víta betlémské světlo. Skauti ho budou rozdávat jako plamínek, 

který si může každý odnést domů nebo zaslat jako vánoční přání svým přátelům a rodině.“ 

(Kvasnicová, 2014) Spojení Betléma, tedy jednoho z nejvýznamnějších poutních míst 

křesťanů, a skautské akce se dokonce několikrát opakuje. „Plamínek zapalovaný před 

Vánoci v betlémské jeskyni, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus - betlémské světlo, je 

rozvážený skauty do mnoha evropských i amerických zemích.“ (Kvasnicová, 2014) V této 

citaci je navíc zmíněn ve spojení se skautingem i Ježíš Kristus, ústřední postava 

křesťanství.  

Akce a informování skrze média o ní tak velice silně propojuje mediální obraz 

skautingu s křesťanskými motivy, což může mít mnoho následků. Jak totiž říkají odborníci 

a jak jsem již uvedla v teoretické části práce, tak média mají sklon některé aktéry, případně 

akce zobrazovat jistým ustáleným způsobem a tím vytvářet konkrétní mediální 

reprezentace (Trampota, 2006). V tomto případě spojení skautingu a křesťanství.  

3.2.1.1.3 Selhání skautů jako jednotlivců 

Kategorie s názvem „Selhání skautů jako jednotlivců“ nepopisuje sice chod 

organizace jako takové, nýbrž zachycuje jednání několika skautů – jednotlivců, kteří 

využili své postavení v organizaci k vlastnímu prospěchu či potěšení.  Je ovšem nezbytné, 

aby tato kategorie popisující podobné případy v práci zazněla, jinak by byla analýza velice 

zkreslená a nevypovídající.  

Této kategorii dominuje téma sexuálního zneužívání. V České republice se během 

vymezených let stal jeden případ, který otřásl fungováním organizace a kterého si všiml i 

portál Novinky.cz. Objevovaly se zde tak v průběhu let titulky jako „Dva skautští vedoucí 

zneužívali třináctiletého chlapce“ (Novinky.cz, 2012) nebo „Soud zamítl odvolání 

skautských vedoucích, kteří zneužili 39 dětí. Sedět budou deset let“. (Novinky.cz, 2014) 
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První z nich informoval o skutečnosti, že se incident stal a popisuje, jak vlastně vše 

začalo. „Dva vedoucí skautského oddílu z Ústí nad Labem obvinila policie ze sexuálního 

zneužití jejich třináctiletého svěřence. (…) Vedoucí ústeckého junáku si podle dostupných 

informací založili na sociální síti Facebook fiktivní dívčí profil. Jeho prostřednictvím pak 

údajně z chlapce vylákali jeho erotické fotografie.“ (Novinky.cz, 2012) Tento incident 

ukazuje na selhání několika vedoucích ze skauta a ukazuje, že někteří mohou své 

pravomoci ve skautu zneužít. Tito lidé byli v době, kdy se incident stal, součástí skautské 

organizace a dostali na starost skupinu dětí, jejich jednání se ovšem přehouplo v jednání 

protizákonné. To vše se odehrálo pod hlavičkou organizace, která (jak dokazují předchozí i 

následující kapitoly) je dobře fungující a poctivá. 

V článku je u jednoho z nich sice uvedena polehčující okolnost v podobě přiznání 

se k činům, druhý ovšem celé obvinění odmítal. „Jeden se odvolal vůči výši trestu, 

domníval se, že Krajský soud v Ústí nad Labem nevzal v potaz polehčující okolnosti. Ke 

všemu se totiž přiznal a ulehčil tak vyšetřování. Druhý naopak vinu odmítá a odvolal se 

proti všem výrokům rozhodnutí.“ (Novinky.cz, 2014) 

Navíc je takové jednání v rozporu s normativními požadavky, které na své vedoucí 

mají ústřední orgány Junáka.  Takové požadavky neboli kompetence se celkově nazývají 

“Skautská výchovná metoda“ a zde je jeden z jejích úryvků: „Dospělí průvodci – dospělí 

ve skautingu hrají roli průvodců mladého člověka, tedy těch, kteří mu nejen ukazují cestu, 

ale také mu pomáhají, podporují jej a povzbuzují; to vše s respektem k jedinečné lidské 

bytosti, která dříve nebo později musí za svou cestu převzít plnou odpovědnost.“ 

(Sýkorová, 2017)  

Vývoj kauzy ovšem pokračoval i dále. Informací o těchto skautech, kteří svým 

jednáním porušili jednak skautské a jednak trestně právní zásady, bylo tedy ještě více.  

„Deset let zůstanou ve vězení dva mladíci, kteří pět let zneužívali děti ze svého 

skautského oddílu.“  (Novinky.cz, 2014)  

„Bývalí skautští vedoucí z oddílu Ústecká dvojka děti zneužívali od roku 2007. 

Svěřené děti zneužívali pohlavně, znásilňovali a sexuálně vydírali zhruba pět let. Celkem 

ublížili 39 dětem, třem dívkám a 36 chlapcům.“ (Novinky.cz, 2014) 
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Ve skautském oddíle pak tomuto chlapci tvrdili, že je stejná „dívka“ také vydírá. 

Navrhli tedy hochovi, že mu pomohou video natočit, aby se dívky zbavil. Chlapec jim věřil 

a video s nimi natočil. Vše vyšlo najevo, když rodiče hocha našli v jeho telefonu esemesky 

od obou oddílových vedoucí. (…) Během této „akce“ vedoucí děti osahávali a opakovali 

jim jednu ze skautských zásad, tedy mlčení.“ (Novinky.cz, 2014) 

Poslední věta citace navíc ukazuje fakt, že tito vedoucí dokonce využili skautských 

zásad a myšlenkových základů, které se zde děti učí už od dětství, k tomu, aby se o jejich 

činech nikdo další nedozvěděl. Snažili se přesvědčit děti, že kdyby o těchto aktivitách 

promluvily, poruší jednu ze skautských zásad. Znovu tedy ukázali, že nejsou těmi 

„průvodci“, o kterých píše skautské ústředí ve „Skautské výchovné metodě“. 

Kategorie tedy ukazuje na jedince – skauty, kteří jednak jednají v rozporu se 

zákonem, ale také v rozporu s tím, co ústředí Junáka uvádí jako kompetenci běžného 

skautského vedoucího. Tyto případy tedy ukazují, že i ve fungujícím mechanismu se 

mohou vyskytnout určité odchylky, které se nepřizpůsobují daným normativním 

požadavkům organizace. Do obrazu skautingu v České republice se tak přidává i obraz 

s negativní konotací. A sice takový, že skauti nejsou dobrými vůdci, kteří nenásledují 

doporučené normy a špatně se tak starají o své svěřence. Někteří jsou schopni své moci 

nad slabšími a mladšími i zneužít ve svůj prospěch. 

3.2.1.2 IDNES.cz 

Zpravodajskému portálu iDNES.cz za uvedené období dominují dvě kategorie. Jsou 

jimi kategorie s názvem „Známé i neznámé osobnosti skautingu“ a „Skauting jako 

prospěšná aktivita a oblíbený kroužek“. Obě z nich jsou na následujících řádkách popsány 

dopodrobna.  

3.2.1.2.1 Známé i neznámé osobnosti skautingu 

Tato podkategorie je hodně ovlivněná seriálem s názvem „Příběhy 20. století“, 

který vydával server iDNES.cz v průběhu několika let a který nejednou popisoval zajímavé 

příběhy lidí. Ti prožili věci, které si mnoho z nás dnes už jen těžko dokáže představit. 

Seriál vznikal po dobu několika let ve spolupráci s Českým rozhlasem a společností Post 

Bellum. Tyto články popisují osudy lidí, kteří se během dvacátého století dokázali nějakým 

způsobem postavit zlu pramenící většinou z minulých režimů. Spojitost se skautem bývá 
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ve většině těchto článků podobná. Lidé, o kterých článek vypráví, většinou navštěvovali 

skauta jako malí, někteří z nich zůstali skauty do dospělosti.  

U několika z příběhů je členství ve skautu dokonce klíčovým faktorem v budoucím 

směřování v životě. „Pavel Hubačka a jeho přítel z dětství Petr Vymyslický spolu chodili 

do skauta v Dolních Bojanovicích. Pavel byl vedoucí a nesl odpovědnost za děti v oddíle. 

"Nikdy jsme neuvažovali o zbojnických akcích, někoho přepadnout, nebo dokonce zabíjet, 

to nás ani nenapadlo. Ale svědomí nám nedovolilo nečinně přihlížet teroru komunistů, kteří 

zavírali tisíce lidí, vydírali, kradli, ničili rodiny sedláků," vysvětluje Pavel Hubačka, proč 

založili ve skautu odbojovou skupinu.“ (Kroupa, 2012a) O Pavlovi Hubačkovi se v příběhu 

dále ještě dozvídáme, že si prošel velice drsným mučením. Komunisté z něj totiž chtěli 

dostat informace o vraždě příslušníka StB, které byl právě on údajně svědkem. Ukázka i 

celý článek ukazuje bývalého skauta jako velice statečného člověka, který byl ochoten 

ubrat ze svého pohodlí a standardů svého běžného života v boji za nějakým vyšším cílem. 

V této situaci konkrétně ten vyšší cíl představuje boj proti komunismu, tedy režimu, který 

podle ukázky ničil osudy tisícům lidí. Skaut je tedy dle ukázky aktivita, která dokáže velice 

výrazně ovlivnit další směřování jednotlivce. Jedině součinnost a svědomí skautů totiž stojí 

podle ukázky za založení odbojové skupiny. 

I další ukázka popisuje velice významnou roli skautingu v životě jednotlivců a 

ovlivnění jejich života. „Po válce se začal angažovat v obnoveném skautu. S 

českobudějovickými junáky jezdil na tábory. Objevovali málo známé pohraniční stezky, 

znali jeskyně a všemožné skrývačky, což se mu prý později náramně hodilo. Komunisté se v 

Československu postupně chopili moci, ale skauti jejich slovům nevěřili už dávno.“ 

(Kroupa, 2012c) Ukázka komentuje to, jak prožitky spojené se skautem určují další 

směřování osobnosti. V tomto případě je to směřování osobnosti ve smyslu politického 

myšlení jednotlivce. Skauti totiž podle ukázky nevěřili tomu, co komunisté slibovali. 

Každopádně v životě využil aktivity, které ve skautu v dětství provozovali. 

Motiv skauta je velice podstatnou částí i dalších článků. Článek s názvem „Příběhy 

20. století: Skauti to gestapu natřeli ve Zpravodajské brigádě“ popisuje osud dvou skautů, 

kteří založili jednu z odbojových skupin během nacistické éry. Už první věta zmiňuje: 

„Před Švandovým divadlem v Praze se v roce 1940 potkali dva asi dvacetiletí kluci: 

Jaromír Klika zvaný Bob a Áda Karlovský, oba z 5. oddílu vodních skautů. Řekli si, že 
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proti nacistům se musí něco dělat. Kdo by tušil, že se právě zrodila jedna z největších a 

nejúspěšnějších skupin v domácím odboji - Zbojník, později Zpravodajská brigáda.“ 

(Kroupa, 2012b) Tento motiv je v zásadě podobný těm již popisovaným – skauti jsou zde 

ukázáni jednak jako stateční lidé, kteří chtějí aktivně bojovat proti diktátorským režimům, 

a jednak jako lidé, jejichž život členství ve skautu výrazně ovlivnilo. V této ukázce je navíc 

zdůrazněna i velikost skupiny, kterou skauti dokázali svým odhodláním vytvořit. Konec 

citace z článku totiž mluví o „největší a nejúspěšnější skupině v domácím odboji“ a to je 

pochopitelně spojeno s velkou odvahou a hlavně silnou odhodlaností všech zakládajících 

členů vrhnout se do takové činnosti.  

Tyto články nejčastěji popisují hrdinství a odvahu lidí, kteří se pokoušeli bojovat 

určitým způsobem za lepší svět a které k těmto myšlenkám přivedl právě skauting.  

Tato kategorie není ovšem složená jen z článků z tohoto cyklu. Do kategorie 

„Známé i neznámé osobnosti skautingu“ jsem zařadila i jiné texty, které ale také velice 

úzce souvisejí s tématem skauting a s osobnostmi, které jsou na skauting do jisté míry 

navázané. Příkladem jsou dva články, které vyšly na serveru iDNES.cz v roce 2012 a které 

pojednávají o skautce, která se rozhodla jen s batohem obejít celé hranice České republiky. 

Za dva měsíce celkem nachodila přes dva tisíce kilometrů. „Skautka Hana Märzová 

završila tříměsíční putování kolem českých hranic. S batohem na zádech, celtou a více než 

dvěma tisíci kilometrů v nohách se vrátila na Čerchov, odkud v červnu vyrazila. Za splněné 

předsevzetí získá stotisícovou výhru v rámci soutěže iDNES.cz Tvůj příběh.“ (Poláková, 

2012b) 

Oba texty popisují skautku jako někoho, kdo se nebojí jít si za svým cílem i přes 

mnoho úskalí a nepohodlí. „Tři měsíce měla minimální kontakt s civilizací. Nocí, kdy 

přespávala v pohodlí postele, by člověk moc nenapočítal.“ Skautka je navíc v textu 

popisována jako člověk, který se dokáže snadno sžít s přírodou, konkrétně s potencionálně 

nebezpečným medvědem, který mohl ohrozit její bezpečí. „V Javorníkách zase poznala 

jiného vzácného obyvatele lesa. "Na jednom odlehlém hřebeni jsem šla v noci v devět 

hodin, nedělala jsem skoro žádný hluk. Myslím, že se to nedalo splést, zaslechla jsem 

bručení medvěda. Pár lidí mi i potvrdilo, že se tam vyskytují," popisuje.“ (Poláková, 

2012b) Skautka však situaci popisuje jako jednu z všedních historek a dokonce o 
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potencionálně nebezpečném medvědovi mluví jako o „vzácném obyvateli lesa“, což 

naznačuje spíše určitou úctu k místní fauně, než jakýkoliv strach z neznámého. 

Články navíc prostřednictvím této osobnosti popisují i určité poslání, které si 

skautka zvolila jako cíl cesty. „Při cestě po hranicích chce urazit alespoň 2 121 kilometrů, 

tedy tolik, kolik je skautských oddílů v Česku. Chce tak upozornit veřejnost na skauting, 

který přes všechny překážky u nás funguje již sto let a pomáhá mladým najít cestu 

životem.“ (Poláková, 2012a) Druhá věta citace navíc poukazuje na skauting jako na 

organizaci, která dokázala na své stoleté cestě překonat mnoho problémů, které jí dvacáté 

století přichystalo. I to je významný obraz skautingu, který je prezentován skrze příběh této 

skautky, která se rozhodla na počest skautingu a jeho úspěchům obejít hranice České 

republiky. I jí totiž, jak je v článku uvedeno, skauting mnohé naučil. „Překonávat překážky 

jí pomohlo třináct let ve skautu. Právě skautingu, který letos v Česku slaví sto let své 

existence, chtěla svou cestou vzdát hold.“ (Poláková, 2012b) 

Kategorii „Známé i neznámé osobnosti skautingu“ tedy na základě kvantitativního 

předvýběru dominuje seriál iDNES.cz s názvem „Příběhy 20. století“, který vycházel ve 

spolupráci s Post Bellum a který má primárně přiblížit osudy lidí, kteří se určitým 

způsobem zasloužili o lepší svět kolem nich s jejichž budoucí směřování ovlivnil právě 

skauting.  Ovšem najdou se zde i příběhy ze současnosti. Typickým příkladem je již 

zmíněná skautka odhodlaná jít si za svým cílem a sama se sebou obejít hranice České 

republiky kolem dokola. 

3.2.1.2.2 Skauting jako prospěšná a oblíbená aktivita 

Další výrazné téma, které na iDNESu rezonovalo, jsem se rozhodla pojmenovat 

„Skauting jako prospěšná a oblíbená aktivita“. Podle mě totiž tento výraz nejvíce 

vystihuje další kategorii článků, které se na tomto zpravodajském serveru za dané období 

daly najít. 

Typickým příkladem jsou články, které popisují, jak zajímavou zábavu je možné se 

skauty zažít a často se během toho i něco přiučit. Přičemž důvodů k tomu, proč je skauting 

v dnešní době tak oblíbený, může být více. „Důvodů, proč se skautingu v Česku daří, je 

několik. V první řadě se těší důvěře rodičů, z nichž mnozí byli v dětství sami skauti a nyní 

chtějí dopřát podobné zážitky potomkům. „Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon 
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nebo na jednu konkrétní činnost skaut poskytuje prostředí, které je schopné přijmout 

jakékoliv dítě - ať má mimořádný talent, nebo je plaché či trochu nemotorné.“ (iDNES.cz, 

2018c) Ukázka popisuje skauting jako na ideální kroužek hlavně pro děti, které si díky 

skautingu mohou vyzkoušet mnohem více aktivit než na jiných zájmových kroužcích. Je 

zde popsán rozsah, který skauting nabízí a díky kterému si v něm může najít zábavu 

kdokoliv.  

Pestrost aktivit v organizaci Junák popisuje i jeho starosta v rozhovoru pro 

iDNES.cz z roku 2012, kdy skauti oslavili sto let existence. Na otázku redaktora, jaké 

aktivity děti nejvíce zajímají, odpovídá jednoduše: „Obecně se dnes lidé snaží najít hrozně 

zajímavou a intenzivní aktivitu. Činnost sama o sobě ale není to nejklíčovější, je to pouze 

prostředek. Posláním skautingu není jen naučit děti mávat kompasem, ale skrze výchovu 

docílit toho, že pak bude společnost lepší.“ I zde starosta Junáka popisuje pestrost aktivit, 

které Junák nabízí. Zde je ovšem v aktivitách konkrétní, poukazuje na fakt, že ve skautu se 

člověk může mnohé naučit, tedy vzdělávat sama sebe (viz část s kompasem) a poukazuje i 

na hlubší rozměr skautingu, a sice že skauti jsou vedeni k tomu pomáhat sobě i svému 

okolí a pomáhat tvořit lepší společnost.  

Ideální kroužek může být skauting i z hlediska bezpečnosti. Starosta Junáka 

v rozhovoru zdůrazňuje i fakt, že celá skautská organizace je propojená a tím pádem i 

dostatečně kontrolovaná. Neustále se chystají nové programy, abychom děti co nejvíce 

ohlídali. Vedoucí vzděláváme a snažíme se, aby žádný oddíl a vedoucí nebyli odtržení od 

ostatních. Jsou navázaní na střediska, která vedoucí jmenuje a odvolává. Výhoda větší 

organizace je, že může ty lidi kontrolovat.“ (Jiřička, 2012) Velké plus je podle citace také 

v tom, že Junáci si své vedoucí vychovávají sami. Těmito dlouholetými mezigeneračními 

vztahy se pak vytváří silná pouta a je pochopitelně mnohem snazší vypozorovat nějaké 

výchylky v chování. Jak ovšem ukazuje jedna z předchozích kapitol, ani tento způsob není 

stoprocentní a někteří lidé se mohou i přes velikou míru kontroly ve skautu dopouštět 

dokonce i protiprávního jednání. 

Mezi ty články, které lákají na skauting jako na zábavu, patří i ten, který je opatřen 

titulkem „VIDEA TÝDNE: Skauti v bahně, visící trolejbus a Dalík v lochu“ (Vokál, 2016). 

IDNES.cz do svého každotýdenního výběru zajímavých videí zařadilo i to, kde se skauti 

v jednom deštivém dni na táboře kloužou v dešti po podmáčené louce a náramně se u toho 
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baví. Video je jednoznačně podáno v pozitivním slova smyslu. Ačkoliv se může zdát na 

první pohled jako ne zcela lákavá zábava, po shlédnutí videa divák zjistí, že skauti si 

pravděpodobně celou aktivitu velice užili a dokázali i z pochmurného deštivého dne udělat 

příjemnou vzpomínku. Video je opatřeno navíc následujícím komentářem, který pocit 

zábavy jen umocňuje: „Stovky tisíc zhlédnutí a nadšené komentáře lidí z celého světa. 

Takový úspěch má video, které na skautském táboře Pod Ovčím vrchem pořídila jedna z 

jeho účastnic Natálie Böhmová.“ (Vokál, 2016) 

V sekci „Magazíny“ iDNES.cz byl zveřejněn i článek, který ukazuje, jak jsou 

skauti vynalézaví a šikovní. Technikou zvanou fládrování dokázali ze starých oprýskaných 

skříní, které už pomalu přestávali sloužit, vytvořit pěkné lakované úložné prostory, které 

může následně využívat celé středisko. Ačkoliv na počátku techniku vůbec neznali, 

dokázali s tím poradit a svůj výrobek dokonce poslali do jedné soutěže nadšených kutilů, 

kteří přetváří staré věci a dávají jim nový život. Na konci článku ještě vyzývají ostatní, aby 

podobné aktivity také zkusily a nebáli se jich „Do soutěže Nejen barevné proměny skauti 

poslali aktuální fotografie klubovny i archivní foto dokumentující průběh úprav skříní, do 

kterých se pustili v období adventu a Vánoc před třemi lety. (…) O fládrování nevěděli 

úplně na začátku vůbec nic, ale nebáli se toho. Všechno si dopředu zjistili a vyzkoušeli. 

První neumělé pokusy probíhaly nanečisto, pak přišly na řadu nejméně viditelné plochy, 

pak teprve ty pohledové. Pokud tedy koketujete s tím, že se do něčeho podobného pustíte, 

běžte do toho. Jde jen o to se nebát.“ (Čermáková, 2018) Jak ovšem v soutěži dopadli a 

jestli jejich snažení bylo úspěšné, už se v článku nedozvídáme.  

Najdou se ale i takové příklady, jejichž obsah popisuje situaci, kterou zná nejedno 

skautské středisko v České republice a tou je přeplněnost oddílů, která poukazuje na 

enormní zájem o vstup do organizace. Články popisují, jak počet skautů i jeho oblíbenost 

stále roste, počty dětí, které jsou skauti schopni přijmout, jsou ovšem limitované často 

počtem vedoucích nebo dokonce prostory, ve kterých skauti fungují. „(Skautská) 

Organizace nyní čítá přes šedesát tisíc členů a zájemců přibývá, od roku 2006 skaut 

zaznamenal padesátiprocentní nárůst členské základny. Některé klubovny jsou proto plné a 

nemohou nabírat nové členy. Například ve středisku Lípa Říčany je naplněný stav.“ 

(Endrštová, 2018)  
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V jednom z článků je pak citována jedna skautka z jihomoravského města, jejíž 

oddíl se potýká právě s nedostatkem prostoru k činnosti. „Naše oddíly v současnosti sídlí v 

prostorách fary nebo na místech, které si skautské středisko pronajímá od města. 

Vedoucích máme v Boskovicích dost, ale prostory nás limitují. Naše středisko má potenciál 

pro vznik až dvou dalších oddílů mladších členů, ale v současné době by se neměli kde 

scházet.“ (Matulík, 2018) S takovým problém se podle citovaného článku ovšem potýká 

více středisek či oddílů. Tato překážka limituje celou skautskou činnost a nabírání nových 

členů. Článek tyto potíže skautů staví do rozporu s tím, jak velký je o skauting zájem. 

„Členů organizace je dohromady 60 522, z nichž je 41 083 dětí a mladých do 18 let. 

Meziroční nárůst byl loni nejvyšší od roku 2006, šlo o 2 682 nových členů a členek“ 

(Matulík, 2018) Tato citace tedy potvrzuje i kapitolu o skautingu z teoretické části práce, 

která pojednává o tom, že skauting je v dnešní době čím dál oblíbenější a je o něj mezi 

širokou veřejností zájem.  

3.2.1.3 Shrnutí první výzkumné otázky 

Tato výzkumná otázka si kladla za cíl vyzdvihnout ta témata o skautingu, která na 

jednotlivých webech rezonovala. Témata byla vybrána kvantitativním předvýběrem, který 

ukázal, jakým tématům se servery věnují a jaké v nich jsou rozdíly. Nutno podotknout, že 

oba weby pojaly reprezentaci skautingu za uvedené období poněkud odlišně.  

Web Novinky.cz zaměřoval na velice malé lokální skautské záležitosti, o kterých se 

web iDNES.cz ani náznakem nezmínil. Kategorie „Organizovaní habartovští skauti“ 

popisuje, jak jsou skauti skvělí hostitelé a jak je čas strávený s nimi velice pohodovou 

chvilkou. A to zejména z toho důvodu, že skauti dokáží dobře akci zorganizovat tak, aby 

vše klapalo, jak má. Další kategorie „Betlémské světlo jako mediálně nejúspěšnější akce 

skautů“ přináší do reprezentace skautingu i náboženský motiv. Články popisují skauty jako 

„světlonoše“ kteří tento křesťanský symbol rozvážejí do celé republiky. Poslední kategorie 

u Novinek.cz je charakterově poněkud odlišná od těch dvou předchozích, protože popisuje 

několik skautských jedinců, kteří se svým chování vychylují z určité normy a zneužívají 

svého postavení k vlastní potřebě či vlastnímu potěšení.  

Server iDNES.cz ukazuje v první kapitole inspirativní příběhy několika lidí, jejichž 

život ovlivnil právě skauting. Jejich budoucí směřování se tedy odvíjelo určitým způsobem 

mimo jiné i kvůli zážitkům a znalostem, které si přinesli ze skauta. V druhé kategorii 
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potom skauting ukazuje jako ideální kroužek především kvůli zábavě a rozmanitosti 

aktivit. Každý si zde může podle úryvků najít to, co ho baví a zajímá. Nejedná se totiž 

pouze o jednostranně zaměřenou aktivitu, ale právě ta rozmanitost může jedinci pomoci 

v jeho budoucím životě. Navíc je skauting prezentován jako aktivita, která je ze své 

podstaty schopna a ochotna přijmout všechny děti i přes různé charakterové vlastnosti. 

3.2.2 Výzkumná otázka č. 2: Jakým způsobem je skauting prezentován 

ve dvou nejčtenějších internetových titulech - iDnes.cz a 

Novinky.cz? 

Odpověď na tuto výzkumnou otázku rozkryje způsob, jak média prezentovala 

v daném období skauting. V této kapitole jsou vybrané texty analyzovány a uspořádány do 

několika kategorií tak, aby bylo pro čtenáře přehledné a srozumitelné, jakým způsobem je 

tedy skauting prezentován veřejnosti.  

Způsob, jakým je skauting ve dvou českých internetových médiích prezentován, je 

v této kapitole zpracovaný tak, že jednotlivé citace z vybraných článků jsou přehledně 

uspořádány do několika kategorií, které jsou daným výrokům nadřazené a přehledně tak 

ukazují, jak je skauting prezentován. 

Pro tuto výzkumnou otázku muselo být množství dat znovu poupraveno. V rámci 

kvalitativní analýzy a možností relevantního výsledku není možné analyzovat stovky 

vyhledaných článků, ve kterých se o skautech psalo. A abych v analýze mohla provést 

opravdu důkladný rozbor článků, bylo nezbytné výzkumný vzorek ještě zúžit. Jako 

nejlogičtější řešení se v tuto chvíli nabízí možnost zúžit časové období. V rámci analýzy 

jsem se tedy rozhodla vybrat takové období, které je pro skauty vrcholem celého snažení a 

zakončení celoroční skautské aktivity – a sice příprava na tábory a samotné letní 

prázdniny, kdy se tábory konají.  

Tato část výzkumu tedy stojí na období, kdy je veškerá skautská činnost na vrcholu, 

děti jezdí na tábory a podniká se mnoho dalších akcí třeba i jen ve skupině dospělých 

vedoucích. A právě kvůli tomu je zde tedy i největší pravděpodobnost výskytu článků o 

skautingu v médiích. Články jsou tedy z období léta, kdy děti jezdí na tábory a připravují 

se na ně. Jde tedy o období červen až srpen každý sudý rok ve vymezeném období 

(konkrétně roky 2012, 2014, 2016 a 2018).  
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3.2.2.1 Skauting jako užitečná příprava na budoucí povolání 

Server iDNES.cz nabízí profil skauta jako samostatného pracovitého člověka, 

kterému se kvůli schopnostem naučeným ve skautu může v budoucnu mnohem lépe hledat 

zaměstnání, což je pochopitelně v budoucnosti pro jednotlivce výhodou „Skauting ale 

pomáhá lidem i při hledání práce.“ (Endrštová, 2018) Článek ukazuje na skauty jako na 

jednotlivce, kteří mohou být potencionálně atraktivní pro zaměstnavatele hned z několika 

důvodů. „Zaměstnavatelům může zmínka o skautingu v životopise naznačit, že mají před 

sebou uchazeče s určitým morálním profilem - člověka, který je slušný, pracovitý a 

zodpovědný. Ve skautu se kluci a holky učí, jak být aktivní a samostatní, přebírat 

odpovědnost, fungovat v týmu, nebát se, plánovat a organizovat, řídit tým nebo akci, poučit 

se z chyby, dát zpětnou vazbu, pracovat samostatně na svém rozvoji - a mnoho 

zaměstnavatelů to dobře ví.“ (Endrštová, 2018) Jsou to tedy důvody morální, které 

zaměstnavatelům zajistí pracovitost a loajálnost potencionálně zaměstnaného skauta. Dále 

jsou to důvody jako samostatnost skautů či časté sebezdokonalování jejich osobnosti, které 

mohou potenciálně posunout vpřed i celou firmu či jednotlivá oddělení a v neposlední řadě 

jsou to i důvody organizační. 

A právě ty důvody organizační článek na dalších řádcích posunuje ještě dále až do 

roviny skauta jako prototypu ideálního manažera, který zvládne koordinovat více lidí, 

protože je k podobným schopnostem veden již od raného věku. „Ve skautských týmech si 

mladí lidé udělají vlastně takovou manažerskou maturitu – pracují s termíny a úkoly, učí se 

motivovat ostatní, hledat jejich silné i slabé stránky nebo ideální roli ve skupině. Hodně se 

naučí také při komunikaci s rodiči. Umění přemýšlet o tom, co říkáte, i o tom, co vaše 

protistrana vlastně slyší, to se nepochybně hodí téměř v jakémkoli zaměstnání. Toto 

všechno se dá u pohovoru takzvaně prodat.“ (Endrštová, 2018) Tyto manažerské 

schopnosti jako je motivace ostatních, dodržování termínu, komunikace s cizími lidmi, 

koordinace členů týmu atp. můžou pochopitelně velice výrazně pomoci u vstupního 

pohovoru, pokud je uchazeč schopný tyto schopnosti potenciálnímu zaměstnavateli řádně 

odprezentovat. 

Všechna tato tvrzení dokazuje v článku i ředitelka jedné z personálních agentur 

Helena Mikulínová, která popisuje i svou vlastní zkušenost z pohovorů a zkušeností se 

skauty. „Skauti si osvojí jak mnoho znalostí, tak principů chování i schopnosti dosáhnout 
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cíle přes překážky, a proto si umí většinou poradit v mnoha situacích, ať již v osobním či 

profesním životě. Jsou to většinou lidé korektní s tahem na branku. Takže když vidím, že má 

uchazeč v životopise uvedeno, že je skaut, přihlížím k tomu, protože vím, co mi skauting dal 

a jaké principy se snaží skauting ve skautech zakotvit, říká Mikulínová“ (Endrštová, 2018) 

Skauti jsou zde popisováni jako velice schopní jedinci, kteří se mimo jiné i díky skautským 

dovednostem neztratí ve svém budoucím profesním životě.  

V této souvislosti lze zmínit i Barthesův mýtus z teoretické části práce. Barthes ve 

své práci mluví o důležitosti toho, jak je mýtus prezentován. Doslova uvádí příklad se 

stromem, kdy záleží na tom, jak strom popíšeme, aby z něj čtenář či posluchač měl 

konkrétní požitek. (Barthes, 2004: 107-108) Zde je situace podobná. Skauta můžeme 

jednoduše popsat jako organizačně schopného, tyto skoro až PR citáty ovšem skauta 

přikrášlují natolik, že se ve svých organizačních schopnostech zdá jako člověk, který 

zvládne vše bez sebemenšího zádrhelu a nebude mít s organizací čehokoliv nejmenší 

problém. Přitom realita u mnohých jednotlivců může být i jiná.  

 Toto je tedy motiv, kterým iDNES.cz skauting a jeho členy prezentuje jako velice 

schopné a samostatné jedince, kteří se o sebe dokáží velice dobře postarat a díky 

schopnostem naučeným během několika let ve skautu se neztratí ani ve svém profesním 

životě. Tento obraz je velice individualistický, a ačkoliv mluví o výhodách skautingu jako 

organizace, ty výhody stejně ve výsledku čerpá pouze jedinec v honu za svým osobním i 

profesním růstem. Tento přístup je přístupem liberálním, protože zdůrazňuje potencionální 

individuální úspěch jedince. 

Tahle kapitola je navíc ukázkou toho, jak jsou v médiích zobrazovány stereotypy, 

které popisuji v první, teoretické části práce. Skaut je zde hodnocen jako člověk s kladnými 

vlastnostmi jako je svědomitost, pracovitost či ochota sebezdokonalovat se, které mu 

mohou pomoci při výběru povolání a posunout ho tak ve jeho profesním životě dále. 

Hodnotí tedy skautskou organizaci jako organizaci, která vychovává schopné jedince, kteří 

se umějí postarat sami o sebe.  

3.2.2.2 Skauti a moderní technologie 

Další kategorii popisuje skauty jako organizaci, která nezaspala dobu a ve své 

činnosti aktivně využívá moderní technologie, autorka citace přitom polemizuje nad tím, 
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zda právě to nemůže být ten důvod, proč je skauting mezi Čechy stále oblíbenější. „Skauti 

sice zastávají stejné hodnoty jako před padesáti lety, nevyhýbají se však pokroku moderní 

doby. Místo buzoly začínají používat GPS, učí se rozpoznat pravdivé zprávy od lživých 

nebo naplánují výpravy pomocí aplikace na mobilu. Skaut se možná i proto v České 

republice těší velkému zájmu. Za posledních dvanáct let přibylo skautů o polovinu.“ 

(Endrštová, 2018) U této citace je navíc znát rozpor nad tím, jak je skauting vlastně 

prezentován. Skauti jsou totiž fakticky považováni ze své podstaty za spíše konzervativní 

organizaci, proto může být až překvapivé, že si nových technologií všímá a aktivně je 

využívá. Dokazuje to i již zmíněná citace, která začíná se stále dodržovanými padesát let 

starými hodnotami ve skautingu a plynule přechází k výkřikům moderní technologie jako 

je GPS či fake news, které jsou ve skautských oddílech stále více využívané.  

Nutné je tedy zmínit i tradiční postupy, kterých si iDNES všímá. A částečně 

potvrzuje i jistou konzervativní podstatu skautingu, o které jsem hovořila výše. „Skauting 

se snaží jít s dobou a nezaspat příležitosti moderního pokroku tak, aby z toho přitom 

nevypadly původní skautské dovednosti a principy, jako je práce v týmech, naučit se o sebe 

postarat, pomoct si navzájem a podobně,“ říká zástupce vedoucího tábora Alžběta 

Müllerová.“ (Endrštová, 2018)  

Články ovšem navzdory skautským tradičním postupům a hodnotám, zdůrazňují 

právě přechod na nové technologie a používání moderních metod v mnoha oblastech. 

„Nové je například používání GPS místo kompasů, učení se bezpečnosti na internetu, 

rozpoznání falešných zpráv v médiích od pravdivých, finanční gramotnosti nebo například 

geocaching, akrobatická jóga či návštěva výstav. Umí ale také naplánovat výpravu pomocí 

aplikace na mobilu.“ (Endrštová, 2018)  

To, že moderní technologie jsou v souvislosti se skautingem zvýrazňovány, 

potvrzuje i mluvčí Junáka Barbora Trojak, která doplňuje i spektrum míst, kde se 

s moderními tématy a aktivitami mohou skauti setkat. „Tato témata a nové aktivity se 

objevují ve skautských časopisech, kluci a holky se s nimi setkají v rámci plnění takzvaných 

Stezek (příručka s úkoly, která je provází na cestě všestranného osobního rozvoje) nebo 

třeba v programu Skautských institutů,“ říká mluvčí skautů Barbora Trojak.“ (Endrštová, 

2018) 

Modernita skautů se projevuje například i v oblečení, které skauti nosí. Přechod na 
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nový trend je podle autora jednoznačně vidět na první pohled. „Dřív skauti chodili zásadně 

ve stejnokrojích, děti na táboře ale mají barevná trička i džíny. O tom, že jsou skauti, 

svědčí jedině šátky, které mají kolem krku.“ (Endrštová, 2018) 

Novinky.cz v jednom za svým článků potvrzují spíše opak. V článku s titulkem 

„Hola, hola, kolo štěstí ústeckých hasičů vás volá, znělo na pouti s návratem k starým 

tradicím“ se píše o tom, jak si občané užili slavnost, která se od moderní doby naprosto 

odpoutala, a naopak celou akci přesunula o několik desítek let zpět se vším, co k tomu 

patří, včetně technologií.  Součástí těchto slavností byli i skauti, kteří zajistili občerstvení a 

jejich stánek se nesl v dobovém duchu. „Sobota 18. srpna patřila v Ústí nad Orlicí 

tradiční Staročeské pouti. V letošním roce však překvapení nebralo konce. Čas se vrátil 

do začátku 20. století s programem i atrakcemi, které jsou staré přes sto let. (…) Tradičním 

pouťovým občerstvením se stalo opékání buřtů, které zajišťují místní skauti a další české 

mastné výrobky nabízené na stáncích.“ (Dvořáková, 2018) 

Tato kapitola je také ukázkou mediální reprezentace a toho jak, může být odlišná 

podle jednotlivého směřování médií a lidí, kteří do nich přispívají. IDNES.cz se vydal 

znovu spíše liberální cestou, tedy spojení skautingu s moderními technologiemi a obdivem 

k pokroku, který skauting provází. Naopak Novinky.cz projevily spíše konzervativnější 

pohled na problematiku a spojují skauting s tradičními programy a atrakcemi, které se 

konají v různých částech republiky. 

3.2.2.3 Skaut jako ideální kroužek 

Skaut může být podle analyzovaných serverů ideální kroužek i zábava, a to hned 

z několika důvodů.  

Jeden z článků například popisuje předprázdninovou situaci, kdy se často rodiče 

snaží najít pár posledních možností, jak své dítě poslat na letní tábor. Text popisuje 

nejrůznější druhy táborů - od příměstských až po ty skautské. Článek v první řadě zmiňuje, 

že cena tábora není vždycky známkou kvality. Cenu tábora ovlivňuje spousta faktorů, které 

nemusí nutně znamenat kvalitní vedoucí. Jeden z faktorů, který ovlivňuje cenu tábora, je 

fakt, že skauti jsou ochotni na oplátku majiteli pomoci s nejrůznějšími pracemi či si přes 

jiné skautské kamarády najít bezplatně jiný vhodný prostor k táboření. „Skautské tábory za 

své tábořiště neplatí většinou nic nebo jen minimální částku. Během pobytu děti často 
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pomohou např. lesníkům s nenáročnou údržbou okolí tábora. Důvodem nulové či nižší 

ceny za pronájem tábořiště bývá i to, že oddíly mezi sebou spolupracují a lokality si 

vyměňují.“ (Paloncy, 2012) 

Podle článku na Novinkách.cz je skaut a skautský tábor dobrou volbou nejen z toho 

důvodu, že cenově i kvalitativně je lepší než tábory komerční. Lepší je i proto, že díky 

celoroční aktivitě, kterou spolu skauti provozují, dítě lépe zapadá do táborového kolektivu, 

protože ostatní děti dobře zná. „Táborem totiž vrcholí roční práce v oddílech. V jejím 

duchu probíhá i celotáborová hra, takže dítě, které se na pravidelné činnosti v oddíle 

nepodílelo, by se mohlo cítit vyčleněné a nudilo by se,“ dodává mluvčí.“ (Paloncy, 2012)  

Skauting je dle serverů vhodným kroužkem i z toho důvodu, že se uvnitř organizace 

vytváří silná přátelství. Na takové vztahy ukazuje i skautka, která se vydala na několika 

týdenní putování po hranicích České republiky a první část tohoto putování se rozhodla 

strávit se svojí kamarádkou právě ze skauta. „První tři týdny ji v putování podpoří její 

kamarádka, také skautka. "Těším se, že začátek půjdeme spolu. Známe se dlouho, někdy od 

čtvrté třídy. Plánovaly jsme, že vyrazíme na takovou cestu, ale nikdy na to nebyl čas," 

vypráví.“ (Poláková, 2012a) 

Jako ideální kroužek skaut popisují na serveru iDNES.cz i samotné děti, zejména 

tábory, kde mohou být v přírodě, je baví, protože je to něco jiného, než co zažijí běžně 

během roku. „Přestože se podoba skautu pomalu proměňuje, děti se shodují na tom, že je 

táhne právě to, že mohou být pořád venku a učit se novým věcem. „Je to tady úplně jiné 

než doma, kde jenom sedím u počítače, určitě to pozitivně ovlivňuje můj život,“ říká jiný 

táborník. (…) Podle Trojak mají děti o skaut zájem, protože jim přináší dobrodružství i 

atraktivní program, nové výzvy a společenství kamarádů, se kterými budují pevné 

vztahy.“ (Endrštová, 2018) Citace je důležitá hlavně z toho důvodu, že prezentuje skauty 

jako věrné a přátelské jedince, kteří jsou ve skautu opravdu rádi a jejich vztah je 

k organizaci a lidem v ní velice pevný. A navíc dokáže děti (hlavně během letních táborů) 

přivést i na jiné myšlenky, než jim běžně nabízí škola nebo komerční kroužky, což v tomto 

článku kvitují pozitivně jak samotné děti, tak i mluvčí skautů Barbora Trojak.  

Skauting jako ideální aktivitu kvituje i fotografka a cestovatelka Petra Voráčková, 

která tvrdí, že to, co se naučila a zažila ve skautu, stále využívá. „Tam nás učili zásady, 
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které Skaut zastává, i umění přežít v přírodě, ale promítali nám také fotky našich 

cestovatelů. Většinou to byly samé pro nás něčím neznámé či exotické země - Ukrajina, 

Rumunsko, Arménie, Gruzie - prostě hory a příroda, žádná Paříž nebo Londýn. Fotky z 

těchhle míst a jejich příběhy mi učarovaly.“ V citaci mluví i o tom, jak ji mimo jiné i 

zkušenosti a zážitky ze skauta ovlivnily po celý život, dokonce to kvituje jako počátek 

nadšení pro své budoucí povolání, které ji stále živí.  (Karouchová, 2018) 

To, že si skauti umí poradit i v reálném životě a mají tedy i praktické zkušenosti, 

díky kterým dokáží přežít i ve velice nepříznivých podmínkách, uvedly Novinky.cz. 

Konkrétně uvádí případ chlapců – mladých skautů, kteří i přesto, že se ztratili v lese, si 

dokázali poradit. „S ohledem na skutečnost, že chlapci byli vybaveni věcmi na přenocování 

(spacáky, karimatky, celta a zásoby jídla), našli v lesním prostoru místo, kde jako správní 

skauti dokázali přečkat noc bez jakékoliv újmy.” (Konečný, 2019) Konkrétně tento případ 

potvrzuje jeden ze silných stereotypů o skautech, který se mezi veřejností objevuje, a sice 

ten, že skauti jsou v návaznosti na své skautské heslo vždy připraveni. 

Praktické zkušenosti ze skauta nabrala i mladá skautka na svůj vysněný výlet po 

obvodu hranic České republiky. „Průpravou je jí určitě třináct let ve skautu, kde teď dělá 

vedoucí oddíl,“ zmiňuje iDNES.cz. (Poláková, 2012a) 

Skauting je podle analyzovaných serverů vhodná aktivita hned z několika důvodů. 

Jsou to jednak ty cenové a kvalitativní důvody týkající se skautských táborů, které 

vyzdvihnul server Novinky.cz. V druhé řadě i ty sociální, protože ve skautu lze podle 

několika příkladů nalézt silné přátelské vazby, které jsou velice pevné. V neposlední řadě 

jsou to ovšem ty praktické důvody, protože skauti v celkem mladém věku získají 

schopnosti a zážitky, které je provází celý život. Skauting je tedy ideální podle obou 

serverů z mnoha důvodů. Servery tedy ukazují, že nezáleží na tom, z jakého úhlu pohledu 

se na to díváte (zda konzervativně či liberálně). Skauting vám může přinést podle nich 

pozitiva ve více ohledech. 

3.2.2.4 Skauting jako pospolitá skupina 

Následující kategorie cituje články, kde je čas strávený se skauty vyložený jako 

pospolitost. Články často zdůrazňují důležitost skupiny, která je navíc semknutá a vztahy 

v ní jsou nadmíru důležité. Z citací i z celých článků je znát i pohoda, ke které často skauti 
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díky svým aktivitám přispěli či se na ní přímo podíleli. Tato kategorie částečně 

koresponduje s kapitolou z první výzkumné otázky „Habartov a jiná česká zákoutí“. 

„K všeobecné spokojenosti po celou dobu konání akce přispělo bohaté občerstvení 

na stáncích na Mírovém náměstí, skauti opékanými buřty a posezení v Hasičské hospodě u 

nedaleké hasičárny postavené k této příležitosti.“ (Dvořáková, 2016) Na této akci podle 

citace obecně vládla velice pohodová atmosféra, do které přispěli i skauti svým 

pohoštěním a posezením pro ostatní. Toto občerstvení vedlo mimo jiné i k všeobecné 

spokojenosti všech účastníků. Zmíněné pohoštění a posezení poukazuje na pospolitost, 

kterou skauti dokázali přenést i na ostatní návštěvníky akce. Hlavně jídlo, které mimo jiné 

připravovali i skauti, totiž podle autora článku přispělo k „všeobecnému veselí“. 

Podobný nádech má i následující citace: „Tradičním pouťovým občerstvením se 

stalo opékání buřtů, které zajišťují místní skauti, a další české mastné výrobky nabízené na 

stáncích.“ (Dvořáková, 2018) I zde skauti připravili pro návštěvníky akce pohoštění, které 

přispělo k úspěšnosti akce.   

Další úryvek je z článku, kde si skautská akce vysloužila dokonce samostatný 

podnadpis i odstavec. Láká na zábavu, kterou je možné se skauty zažít. Lidé se podle něj 

mohou těšit na tradiční skautské činnosti, součástí bude ovšem i kulturní vložka. „V rámci 

100. výročí vzniku ČSR se v Opavě uskuteční akce, která bude poctou všem trampům, 

vodákům, junákům a tulákům. Užijte si odpoledne s junáckými tradicemi a ukázkami 

dovedností. Chybět nebude prvorepubliková trampská osada a zpívání u ohně, večer završí 

vystoupení populární kapely Spiritual Kvintet.“ (Novinky.cz, 2018a)  

Tuto kategorii ovládly citace ze serveru Novinky.cz. Právě ten skautskou 

organizaci prezentuje jako velice pospolitou. Sociální soudržnost, spolupráce lidí a 

dodržování, které vedou k harmonické atmosféře, jsou důležitým motivem, jak je skauting 

na serveru prezentován. Často v článcích také zaznívá důraz na skupinu, všeobecné veselí 

a spokojenost právě ve společnosti, server tedy mnohem více zdůrazňuje důležitost 

skupiny, nikoliv jednotlivce, což může částečně naznačovat určité konzervativní 

směřování. 

Skauting je zde navíc hojně spojován s jídlem, venkovem, přírodou a hezkým 

počasím. Novinky.cz těmito články stereotypizují skauting jako klidnou a zábavnou 
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aktivitu, která lidem je schopna a ochotna nabídnout zábavu i bohaté pohoštění. Účastníci 

takových akcí se podle autorů mohou mimo jiné i díky skautům dobře najíst a pobavit se. 

Naopak na serveru iDNES.cz se neobjevila ani jedna citace podobného rázu.  

3.2.2.5 Skauting jako klan 
 

Skautskou pospolitost ovšem některé články posouvají ještě dále. Analyzovaná 

média skauting prezentují dá se říci až jako klan, jehož členové mají mezi sebou tak pevné 

vazby, že by se možná daly nazvat až rodinnými.  

Jedna z takových silných citací, která tyto prvky výlučnosti a připodobnění ke 

klanu to dokládá, je přímo od zástupce vedoucího jednoho skautského tábora Alžběty 

Müllerové v článku na iDNES.cz. „Například když jsem na nějaké akci, často se začnu 

bavit s cizími lidmi, a až později zjistím, že to jsou skauti. Přitahuje nás to k sobě, jsme 

jedna komunita.“ (Endrštová, 2018) Tato citace popisuje jakýsi jev, který značí, jak jsou si 

skauti podobní a vzájemně si rozumí i přes to, že se třeba ani nikdy neviděli a navzájem se 

vůbec neznají. Obzvláště poslední věta o „jedné komunitě“ je velice silná. Zdá se, že za 

jejím výrokem stojí až nějaká magická síla, která skauty táhne k sobě. Tento zvláštní výrok 

posouvá „přátelské vazby“ ve skautingu zmíněné v předchozí kapitole až někam do roviny 

sekty, kde se vazby prohlubují natolik, že se její členové stávají skoro až rodinnými 

příslušníky.  

Tyto možná až rodinné vazby ve skautingu dokládá i další citace. „Mnozí mladí 

skauti a skautky proto označují skaut za svou druhou rodinu.“ (Endrštová, 2018) Tento 

výrok znovu dokládá výlučnost skautingu v těch velice pevných vztazích, které skauti mezi 

sebou mají.  

V některých článcích se hovoří dokonce i o jakémsi celoživotním stylu, který 

skauting nabízí a který si ve své mysli lidé mohou nést celý život, i když třeba skauty už 

oficiálně nejsou. „Kdo se jednou stane skautem, už jím zůstane, je to filosofie, kterou si s 

sebou nesete celý život. Nejde o to, jestli nosíte kroj, ale o způsob přemýšlení, hodnoty, 

které zastáváte.“ (Endrštová, 2018) Citace tedy popisuje skauting jako důležitou součást 

osobnosti, která se na ni podepíše. Není to tedy pouze o tom, jestli člověk vypadá jako 

skaut, ale jestli se jako skaut opravdu cítí.  
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Celá tato podkapitola je částečně v rozporu s již popsaným individualistickým 

přístupem, o kterém jsem psala v kapitole s názvem „Skauting jako užitečná příprava na 

budoucí povolání“. V této kapitole totiž servery zdůrazňují důležitost jednotlivce a jeho 

úspěchu v životě. Podle této kapitoly skauting dodává jednotlivcům takové znalosti a 

dovednosti, díky kterým to v životě dotáhne dále a bude úspěšnější. Kapitola s názvem 

„Skauting jako klan“ naopak vyzdvihuje skautskou komunitu lidí, která je podle 

zmíněných citací tak silná, že skauti se mezi ostatními členy organizace cítí jako doma a 

skauting jim tím pádem může suplovat roli rodiny a rodinného štěstí. Jednotlivec samotný 

zde nehraje tak výraznou roli. Důležitý je pouze jako součást skupiny, která mu poskytne 

přátelství a oporu ostatních na celý život.  

3.2.2.6 Shrnutí druhé výzkumné otázky 

Na serverech se v článcích se v souvislosti se skautingem objevovalo několik velice 

silných obrazů, které je třeba v analýze zdůraznit.  

Jeden takový silný obraz představil server iDNES.cz který skauta hodně prezentuje 

jako schopného silného jedince, který je schopný poradit si i ve složitých situacích. Tento 

fenomén dokládá hlavně kapitola – „Skauting jako užitečná příprava na budoucí 

povolání“ kde je skaut popisován jako postava jednak schopná zajistit si díky svým 

skautským dovednostem lepší profesní život. Kapitolu s názvem „Skauti a moderní 

technologie“ také ovládl iDNES.cz a ukazuje, jak skauti jdou s dobou a využívají ke své 

činnosti moderních technologií. Obě kapitoly dokládají spíše liberální přístup serveru ke 

skautingu jako k organizaci. Spíše konzervativní přístup naopak prokázaly Novinky.cz, 

které prezentují skautskou organizaci jako pospolitou a jedince zdůrazňují primárně jako 

člena skupiny, nikoliv samostatně jako tomu bylo u serveru iDNES.cz. (viz kategorie: 

„Skauting jako pospolitá skupina“). Kapitola „Skauting jako klan“ je potom posunutí oné 

pospolitosti do ještě hlubší roviny. Skauti jsou zde ukázáni jako klan či sekta, ve které jsou 

vztahy natolik silné, takže se dají nazvat až rodinnými. 

I zde je třeba zdůraznit Trampotovo tvrzení z první teoretické části práce, a sice to, 

že medializované podoby čehokoliv je nezbytné pečlivě zkoumat, protože každé médium 

má tendenci zobrazovat témata jiným způsobem. (Trampota, 2006: 91) Pokud bychom 

tedy příklad skauting zkoumali pouze na Novinkách.cz, byla by organizace Junák 
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zobrazována primárně jako konzervativní. IDNES.cz ovšem ukazuje, že lze toto téma 

pojmout i z té opačné, liberálnější stránky.  

Nutno ovšem podotknout, že ani jeden pohled nevylučuje skaut jako zábavný 

kroužek. Kategorie s názvem „Skaut jako ideální kroužek“ dokládá, že oba přístupy, ať už 

ten více konzervativní/levicový nebo ten liberální/pravicový, mohou skauting pojmout jako 

velice zábavnou aktivitu pro všechny věkové kategorie.  

3.2.3 Výzkumná otázka č. 3: Které hodnoty jsou v již zmíněných titulech 

se skautingem spojovány? 

Dá se říci, že tato kapitola rozvíjí kapitolu předchozí. Výzkumný vzorek pro tuto 

výzkumnou otázku je totiž stejný jako ve výzkumné otázce číslo dvě. Analyzováno bude 

tedy stejné množství článků jako ve druhé výzkumné otázce. Rozdíl bude v tom, že se tato 

kapitola zaměří primárně na hodnoty, které články v souvislosti se skautingem přináší 

veřejnosti. 

Oba zpravodajské portály nám přináší několik hlavních hodnot, se kterými 

primárně prostřednictvím svých publikovaných článků spojují skautskou organizaci. A 

právě slovo „hodnota“ má podle odborníků několik významů. V této diplomové práci je 

slovo „hodnota“ pojato jako jakýsi preferovaný názor či způsob jednání. V této kapitole 

jsou tedy vždy uvedeny takové hodnoty, které jedinci podle vybraných článků 

upřednostňují před jinými. Hodnot je zde popsáno několik. Jejich seřazení nemá jakkoliv 

indikovat důležitost nebo vyšší prioritu hodnoty.  

3.2.3.1 Skaut jako služba druhým 

Skauti jsou v článkách prezentováni jako lidé, kteří jsou ochotni pomoci druhým a 

prokázat jim určitou formu služby. Jednu takovou formu služby ukazuje i server 

Novinky.cz, který poukazuje na fakt, že spousta táborů se koná jen díky pomoci 

vlastníkovi pozemku, či výměnou s jinými skauty. „Během pobytu děti často pomohou 

např. lesníkům s nenáročnou údržbou okolí tábora. (…) Oddíly mezi sebou spolupracují a 

lokality si vyměňují.“ (Paloncy, 2012) Vždy jde o formu výměny „něco za něco“. Buď 

skauti pomohou vlastníkovi pozemku s jeho údržbou, nebo jde o formu výměny mezi 

skauty samotnými, kdy jeden oddíl vlastní louku a poskytne ji jinému oddílu. V těchto 
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případech se ovšem nejedná o výměnu za peníze, ale vždy za nějakou službu od skautů pro 

skauty nebo i někoho jiného.  

Další potencionální službu druhým ukázala skautka, která se vydala na několika 

měsíční pouť po hranicích České republiky, o které už práce v práci také padla zmínka. 

Měla totiž za svůj počin dostat i finanční odměnu. Celkem sto tisíc korun si ovšem 

nechtěla nechat pouze sama pro sebe, nýbrž uvažovala nad tím, že by je darovala i jiným. 

"Pokud se mnou půjde někdo déle, jako třeba na začátku cesty moje kamarádka, tak bych 

se určitě o výhru rozdělila,“ plánuje Hana. Další část peněz si nechá na studium na příští 

rok a možná přispěje i svému skautskému oddílu, o tom ale zatím nepřemýšlela.“ 

(Poláková, 2012a) I když skautka přesně nevěděla, jak s penězi naloží, už před začátkem 

cesty uvedla, že část peněz si asi nenechá a daruje je dále. I toto se dá považovat za jistou 

potencionální službu a pomoc ostatním. 

Jistou formou služby je i ta k přírodě, kterou jednotliví skauti také prosazují. Jeden 

moravský skautský oddíl dlouhodobě pečoval o místní vápencový lom, který se mimo jiné 

i díky jejich péči stal přírodní památkou. Na Novinkách.cz si za to na konci článku 

vysloužili všichni zúčastnění poděkování. „Zejména chci poděkovat manželům Židelovým 

a Jandíkovým, kteří pravidelně pečují o pořádek v bezprostřední blízkosti lomu, dále pak 

členům Moravského rybářského svazu, mikulovským skautům, členům místních sportovních 

oddílů a potápěčům zajišťujícím úklid dna.“ (Sobotková, 2014) Novinky.cz tak ukázaly 

mimo jiné i skauty jako lidi, kterým není jejich okolí lhostejné a jsou ochotni věnovat svůj 

volný čas jeho úklidu a zušlechťování. 

Službu svému skautskému oddílu prokázal jeden z olomouckých vedoucí, který 

uhasil vzniklý požár v klubovně ještě před tím, než stačil dorazit hasičský záchranný sbor. 

„Rozsáhlejším škodám zřejmě zabránila jen duchapřítomnost vedoucího skautů, který se 

svým kolegou hasil oheň před příjezdem hasičů.“ (Hradil, 2012) Požár sice zanechal 

skautům škodu údajně kolem dvaceti tisíc korun, ale díky vedoucímu oddílu a jeho 

statečnosti a včasnému a správnému zhodnocení situace se oddíl nemusí potýkat 

s kompletním zničením klubovny. (Hradil, 2012) 

Tato kapitola a celkově citace z ní ukazuje skauty jako lidi, kterým není lhostejné 

jejich okolí a chtějí se o něj starat, pečovat o něj či ho jinak podporovat. Velice silná 
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emoce „služby druhým“, ať už je jakéhokoliv charakteru, je tedy neodmyslitelnou součástí 

obou webů a poskytuje tak v jisté formě obraz skautů jako lidí, které myslí na své okolí.  

3.2.3.2 Skaut jako celoživotní poslání 

Tato kategorie popisuje skauty jako nositele jisté naděje a lidi, kteří věří, že 

skauting si s sebou neseme celý život bez ohledu na to, kolik nám je let nebo v jaké životní 

situaci se nacházíme. 

Takový obraz přinesl iDNES.cz, když popisuje, že pokud člověk jednou pochopí 

skautskou myšlenku a prostřednictvím skautského slibu se jí zaváže, nese si ji s sebou po 

celý život bez ohledu na to, jestli skautskou organizaci stále aktivně navštěvuje či nikoliv. 

„Přidat se mohou děti i dospělí. Člen, který pochopí skautské hodnoty, po nějaké době 

splní skautský slib, čímž se stane skautem na celý život.“ (Endrštová, 2018) 

V jednom z rozhovorů to dokonce potvrzuje i cestovatelka a fotografka Petra 

Voráčková, která uvádí vlastní zkušenost toho, jak ji skauting ovlivnil na celý život a 

„Později jsem se dostala do Skautu, který je stále součástí mojí duše.“ (Karouchová, 2018) 

Tímto výrokem a svou osobní zkušeností v rozhovoru dokazuje, jak skauting může 

ovlivňovat životy a stávat se tak i pro mnohé jistou duchovní součástí, kterou v životě 

následují.  

Před několika lety se skautka Hana rozhodla, že obejde pěšky hranice celé České 

republiky. Částečně se jednalo o zábavu a splnění svého cíle, částečně ovšem chtěla 

poukázat na úspěšnost skautingu, který se za celé jedno století dokázal vypořádat s mnoha 

nástrahami, které mu přinesly minulé režimy. „Studentka Hana chce symbolicky ukázat, že 

skauting je cesta právě v roce, kdy toto hnutí slaví v Česku sto let. (…) Při cestě po 

hranicích chce urazit alespoň 2 121 kilometrů, tedy tolik, kolik je skautských oddílů v 

Česku. Chce tak upozornit veřejnost na skauting, který přes všechny překážky u nás 

funguje již sto let a pomáhá mladým najít cestu životem.“ (Poláková, 2012a) 

3.2.3.3 Překonávání sebe sama 

I v této kapitole je na místě zmínit skautku, která se vydala na túru kolem hranic 

České republiky. Sama uvádí, že měla z cesty strach a cítila nejistotu z neznámého. 

Dokázala ale sama sebe překonat a v cestě za svým cílem cestu úspěšně absolvovala. 

„Hana se na dva až tři měsíce vzdá pohodlí domova a vyrazí z Čerchova na místa, kde 

ještě nikdy nebyla. Pochází ze západu Čech, zná Šumavu, Český les, Jizerky i Krkonoše, 
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ale Moravu tak zmapovanou nemá. (…) Těsně před cestou se těší, cítí ale i obavy. "Je 

lepší, když má člověk strach, pak je opatrnější," podotýká. Strach má třeba z počasí, nemá 

s sebou stan, jen celtu, tak bude na rozmarech oblohy závislá.“ (Poláková, 2012a) 

Další z článků popisuje údajně „zoufalou“ situaci, kdy dva mladíci – skauti museli 

překonat svůj strach a bránit tábor před neznámými výtržníky. „V zoufalé situaci se tak 

dva z táborových vedoucích pustili do potyčky s výtržníky, dva přemohli a svázali.“ 

(Kozelka, 2012) Výtržníci ovšem v útoku dokázali pokračovat, nepomohla jim ani policie, 

takže museli stále situaci řešit sami. „Skautští vedoucí volali policii, ale dozvěděli se jen, 

že hlídka vyjela na jinou stranu okrsku, a proto jim nemůže pomoci.“ Policie dorazila až po 

několika telefonních urgencích ze strany skautů. „Po krátkém boji ale skončili opilci 

svázaní v kopřivách, kde si je vyzvedli policisté, kteří na místo po dalších dvou 

telefonických urgencích konečně dorazili.“ (Kozelka, 2012) 

V článku je uvedena a citace skautova advokáta, jeho jednání považuje až za 

hrdinské „Bránil jen nezletilé děti a pak i sám sebe, když byl napaden. Bylo tam šest 

útočníků, kteří se neustále vraceli, házeli kameny a hrozili, že zavolají posily. Nevíme, co 

se mohlo stát, kdyby se vedoucí nevzbudili, útočníci se dožadovali dívek. Klient by měl být 

spíš vyznamenán za svoje jednání.“ (Kozelka, 2012) Skautský vedoucí tedy musel v této 

situaci čelit veliké převaze útočníků, ale protože věděl, že ostatním hrozí nebezpečí, musel 

překonat sám sebe a útočníky zastavit. Situace se potom ještě více vyhrotila, když policejní 

hlídka dlouho nepřijížděla. Skautští vedoucí tedy musely prokázat ještě vetší odvahu, když 

útočníkům vzdorovali „Situace se pak opět vyhrotila a dva vedoucí se pustili do potyčky se 

dvěma z nejagresivnějších útočníků, jeden z nich totiž Mihalíka srazil na zem.“ (Kozelka, 

2012) Tato situace je také ukázkou překonání sebe sama. Skauti několikrát urgovali policii, 

aby jim přijela na pomoc, to ovšem nějakou dobu trvalo a mezi tím museli skauti ubránit 

celý tábor sami.  

Další takovou ukázkou je citace odborníka sexuologa, který v článku o pedofilii 

uvádí příklad, kdy i takový člověk může být pro děti přínosem a své tvrzení podporuje i 

svou zkušeností konkrétně se skautským vedoucím a pedofilem v jedné osobě. „Na druhou 

stranu pedofilova práce s dětmi může být podle Trojana přínosem. „Když svoje pedofilní 

sklony transformují do toho, že vedou skautské tábory nebo podobné kroužky a nic si k 

dětem nedovolí, tak je to optimální. Jednou jsem přišel do styku s mužem, který vedl skauty 
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a říkal, že občas je to pro něj těžké, ale už to dělá řadu let a nikdy neměl nejmenší problém, 

všechny touhy si odžívá ve fantaziích. Proti tomu nelze nic namítnout,“ míní sexuolog.“ 

(Janoušek, 2018) Ponechá-li skaut – pedofil své touhy na uzdě a nic si ke svým svěřencům 

nedovolí, je podle něj ideálním vedoucím. Takový případ vyžaduje ovšem od jednotlivce 

velkou míru sebezapření a překonání svých přirozených pudů. I takový skaut ovšem podle 

citovaného sexuologa existoval.  

Skauti jsou tedy prezentováni i jako lidé, kteří dokáží překonat sebe sama za 

různým účelem. Někdy jsou osobní důvody (viz skautka, která chtěla obejít republiku), 

někdy zase morální důvody (viz dva skautští vedoucí, kteří chránili tábor) a někteří kvůli 

svým psychologickým poruchám prostě musí, aby se nedostali do křížku se zákonem (viz 

skaut – pedofil, který své touhy dokázal udržet na uzdě a stal se z něj údajně dobrý 

vedoucí). 

3.2.3.4 Úcta 

Do této kategorie patří i citace z článku o pohřbu Dagmar Burešové, kde nechyběli 

ani skauti. Dagmar Burešová byla polistopadovou ministryní spravedlnosti, někdejší 

advokátkou, která zastupovala například matku Jana Palacha po smrti jejího syna, ale 

hlavně se po pádu režimu stala starostkou českého Junáka, což je jedna z nejvyšších funkcí 

v organizaci. Když v roce 2018 zemřela, nechyběli mimo jiné na jejím pohřbu ani skauti 

„Na její pohřeb jí přišli vzdát čest advokáti, soudci, někteří z jejích kolegů z politiky, ale 

také Junáci, protože právnička byla velkou příznivkyní skautingu a po jeho obnovení se 

stala starostkou Českého Junáka.“ Skauti ukazují, že jsou věrní a jsou ochotní naposledy 

vzdát úctu někomu, kdo byl (jak je v textu uvedeno) dlouholetým členem i příznivcem 

Junáka. (iDNES.cz, 2018a) Článek ve velice podobném znění uvedli oba servery najednou 

ve stejný den. Tato citace a v jistém smyslu tedy i forma solidarity se objevuje na obou 

portálech. 

Úctu tentokrát ke státním symbolům vyjádřil v rozhovoru i známý umělec Roman 

Týc z umělecké skupiny „Ztohoven“, když uvedl následující: „Celý život jsem byl veden 

jako skaut k úctě ke státním symbolům.“ (Novinky.cz, 2016) Citace se vztahuje ke kauze, 

kdy umělecká skupina místo prezidentské standarty na Pražském hradě vyvěsila červené 

trenýrky. Týc tuto citaci uvedl jako kontrast k tomu, že ačkoliv byl díky skautu veden 

k úctě, tento pocit již z tehdejší politické situace neměl. Ale fakt, že úctu ke státnímu 
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symbolu uvedl primárně jako spojení se svou skautskou historií je velice silný a ukazuje 

tak na pevné hodnoty a úctu, kterou si skauti s sebou nesou po celý život.   

3.2.3.5 Shrnutí třetí výzkumné otázky 

Hodnot, které se skrývají za články o skautingu je více - úcta, překonání sebe sama, 

skauting jako celoživotní poslání či služba druhým. Jde o velice silné hodnoty, které jsou 

ve spojení se skautingem zdůrazňovány. Některé spolu dokonce částečně souvisí. 

Například mezi hodnotami „úcta“ a „služba druhým“ můžeme najít leccos společného. Bez 

úcty, kterou v sobě podle serverů skauti mají by skauti službu druhým vůbec 

neprovozovali. Pokud někomu nebo něčemu prokazuji službu, prokazuji i to, že mi na něm 

(na tom) záleží, a svojí službou mu tedy mohu projevit určitou formu úcty. Hodnota 

„překonání sebe sama“ poukazuje na skauty jako na silné jedince, kteří se nebojí jít si za 

nějakým cílem, ať je to pevně vytyčený a naplánovaný cíl nebo nějaký nahodilý, který je 

dílem okamžiku, ale skauti se i přes to nebojí ho řešit. A poslední hodnota „úcta“ skauty 

vykresluje jako věrné jedince, kteří skauting následují celý život, ačkoli každý pro to má 

jiné důvody. 

Celá třetí kapitola je rámcovaná pojmem „hodnota“. Zde je na místě připomenout i 

pojem „stereotyp“, který popisuji i v první, teoretické kapitole práce na straně 11. 

Stereotyp je „určitý sociální mechanismus, který určuje vnímání světa členů konkrétní 

skupiny“ (Jirák, Köpplová 2015: 281) a tyto členy skupiny navíc hodnotí (ať už pozitivně 

či negativně). Z hodnot, které se za mediální reprezentací skautingu z daných serverů 

skrývají, lze vyčíst, že všechny hodnoty jsou spíše pozitivně laděny. Skauting je tedy 

prezentován a skrze analyzované servery hodnocen jako člověk s kladnými hodnotami, 

které prospívají ať už jemu samotnému či jeho okolí.     
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Závěr 

Diplomová práce s názvem „Mediální reprezentace skautingu na internetových 

serverech iDNES.cz a Novinky.cz“ si kladla za cíl primárně pomocí kvalitativní analýzy 

zjistit, jak je prostřednictvím dvou již zmíněných internetových serverů skauting 

prezentován veřejnosti. Podařilo s v ní zodpovědět všechny tři položené výzkumné otázky.  

První výzkumná otázka zněla: Jak rozdílný je rejstřík hlavních témat, o kterých v 

souvislosti se skautingem oba servery pojednávají? Web Novinky.cz se ve spojení se 

skautingem zaměřoval spíše na lokální skautské aktivity, kde prezentuje skauty jako skvělé 

hostitele a čas strávený s nimi popisuje jednak jako idylický a příjemný ale hlavně i jako 

skvěle zorganizovaný. I další hlavní téma Novinek.cz částečně navazuje na již zmíněné 

lokální aktivity skautů. Jedná se ovšem o velice konkrétní a sezónní činnost, a sice 

Betlémské světlo, tedy akci, která je mediálně velice známá a která skautingu částečně 

dává i rozměr náboženský. Skauti jsou popisováni jako světlonoši, kteří mimo jiné i kvůli 

své vysoké míře organizovanosti jsou schopni roznést symbol Vánoc do všech koutů 

republiky. Poslední kategorie je svým vyzněním poněkud odlišná. Popisuje totiž několik 

skautských jedinců, kteří se svým jednáním odchylují od normy. Do fungujícího 

mechanismu v podobě skautské organizace se jejich prostřednictvím vetřeli lidé se zlými 

úmysly, kteří jsou schopni zneužít své role vedoucího. Serveru iDNES.cz dominovala 

kategorie nazvaná „Známé i neznámé osobnosti skautingu“. Články, které jsou v ní 

popsané, shrnují příběhy několika lidí, často hrdinů, kteří se nějakým způsobem snažili 

pozitivně ovlivnit vývoj kolem sebe. Tito lidé a jejich osudy jsou ovlivněni zážitky a 

znalostmi, které získali právě ve skautské organizaci a které využívají i v pozdějších 

letech. Druhá kategorie potom skauting popisuje jako prospěšnou a oblíbenou aktivitu, 

která jejím členům nabízí velké množství aktivit, které můžou využívat i v životě mimo 

skauta. 

Ke správnému zodpovězení této otázky bylo třeba použít malou odchylku od 

původní teze práce. V tezi je napsáno, že práce je ryze kvalitativní, ovšem u této otázky 

jsem použila jistý kvantitativní předvýběr, který bylo nutné provést pro zjištění těch 

nejvíce rezonujících témat.  

Druhá výzkumná otázka se ptala, jakým způsobem je skauting prezentován ve dvou 

nejčtenějších internetových titulech - iDnes.cz a Novinky.cz. Zde se projevilo několik 



 

 

56 

způsobů, jak je skauting prezentován. Do jisté míry liberální způsob zobrazování skautingu 

ukázal iDNES.cz v kapitolách s názvem „Skauting jako užitečná příprava na budoucí 

povolání“ a „Skauti a moderní technologie“. Ukazují člověka jako samostatnou jednotku, 

která je schopná si dobře poradit a individuálně si zajistit lepší budoucnost a také jako 

člověka, který drží krok s moderní dobou a její výdobytky aktivně využívá. Opačný, tedy 

více konzervativní přístup, potvrdil server Novinky.cz, který v kapitole „Skauting jako 

pospolitost“ zdůrazňuje organizaci jako velice pospolitou a klade důraz na skupinu, nikoliv 

na jednotlivce. 

 Ve zmíněných kapitolách se ale projevilo i několik rozporů v tom, jak je skauting 

prezentován. Ten největší spatřuji v kapitolách „Skauting jako užitečná příprava na 

budoucí povolání“ a „Skauting jako klan“. První z kapitol totiž popisuje skauta jako silně 

individualistickou bytost, která je díky skautu sice velice dobře připravena na budoucí 

profesní život, ale jeví se jako samostatná a nezávislá jednotka, která jde za svým 

úspěchem. Narozdíl od druhé zmiňované kapitoly, která skauty popisuje jako jedince žijící 

ve skupině, ve které jim je nejlépe a kde jsou tak vztahy mezi členy tak silné, že by v 

jistém slova smyslu mohly suplovat vztahy rodinné. Jednotlivec samotný zde až tak 

výraznou roli nehraje, jde spíše o to, že je součástí skupiny, která poskytne přátelství i 

zázemí. 

 V této kapitole se právě kvůli rozporu konzervativní versus liberální reprezentace 

skautingu potvrdila i část z teoretické kapitoly. Konkrétně jde o část z kapitoly „Mediální 

reprezentace reality“, kde se píše o nutnosti zkoumání různé reprezentace v různých 

médiích. Pokud bychom zkoumali pouze iDNES.cz vyšel by nám obraz zcela odlišný. A 

pochopitelně to platí i naopak. 

Prostřednictvím třetí a poslední výzkumné otázky jsem zjišťovala, které hodnoty 

jsou v již zmíněných titulech se skautingem spojovány. Několik takových základních 

hodnot se skutečně podařilo rozklíčovat. Jsou to hodnoty – úcta, překonání sebe sama, 

skauting jako celoživotní poslání či služba druhým. 

V této kapitole se naopak výrazně projevuje problematika stereotypů z teoretické 

části práce. Stejně jako stereotyp tak i tyto hodnoty skauty i celou organizaci nějakým 

způsobem hodnotí a prezentují tak jejich hodnotový žebříček. Ačkoliv to pochopitelně 

nelze vztáhnout na všechny a brát tyto hodnoty jako všeobecně platné, je důležité se 
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zamyslet nad tím, co nám tím média vlastně ukazují. Všechny tyto hodnoty totiž mají spíše 

pozitivní nádech.  

Summary 

The aim of his thesis named “Media Representation of the Scout Movement in 

Czech Internet Media iDNES.cz and Novinky.cz” was primarily to describe the way 

Scouting is presented to the public, via quantitative analysis. All three set research 

questions were successfully answered. 

The first research question was about the diversity of topics in articles written about 

Scouting. The website Novinky.cz focused mainly on local Scout activities and presented 

Scouts as great hosts and described the time spent with them as idyllic, pleasant and most 

importantly well organised. Another main topic is also partly connected with local 

activities mentioned above, however this time mentioning one particular seasonal event - 

Bethlehem Light. This event is well-known throughout media and helps to broaden the 

perspective of Scouts also in a religious way. Scouts are described as torch-bearers who 

spread this Christmas symbol to all parts of the Czech Republic also thanks to their high 

organisation level. The last category is somewhat different from the others. It focuses on 

individuals deflecting from the norm in times when the well-organised movement has been 

intervended by some people with bad intentions who have abused their leading roles.  

The site iDnes.cz was dominated by a category named “Known and unknown 

personalities of Scouting.” The stories included in this category, narrate about the lives of 

people – often heroes – who have somewhat positively attempted to influence the 

development of important events. Their personalities and lives are influenced by 

experiences and knowledge gained in the Scout movement and they continue to make use 

of them in the later years.  The second category describes Scouting as a beneficial and 

popular activity offering its members a variety of activities from which they can benefit 

even in life outside the organisation.  

The second research question focuses on how Scouting is presented by the two 

most read websites iDnes.cz and Novinky.cz. This revealed a few ways in which Scouting 

is presented. The website iDnes.cz showed a somewhat liberal way of presentation mainly 

in chapters “Scouting as a useful preparation for your future career” and “Scouts and 

modern technologies.” These chapters show one person as an individual with the ability to 

solve problems and to create a better future for oneself, and also as a person who is able to 
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keep up with modern ways of life and technologies which are actively used. The other, 

more conservative point of view shown by the site Novinky.cz emphasizes the 

communality of the movement as oppose to individuality, in the chapter “Scouting and 

communality.”  

In the previously mentioned chapters, there has been some diversity in the 

presentation of Scouting. I found the largest contrast in chapters “Scouting as a useful 

preparation for your future career” and “Scouting as a clan.” The first chapter describes a 

Scout as a strongly individual personality, very well-prepared for a future career and a 

person who easily follows his own success thanks to Scouting. In contrast, the second 

mentioned chapter which describes Scouts as a part of a group which is the most 

comfortable way for them and with strong relationships within the group similarly strong 

as family relationships. Individuality itself isn’t as important in this case as being a part of 

a community providing friendship and shelter.  

This part confirmed another part of the theoretical chapter due to this argument. 

Specifically mentioning chapter “Medial representation of reality,” explaining the 

importance of studying different presentations in various types of media. If we studied this 

subject only from the perspective of iDnes.cz, our picture of the whole topic would be 

dramatically different and vice versa.  

By means of the third and last research question, I managed to look into the values 

which are connected with Scouting in the previously mentioned titles. Some of the main 

values of Scouting were found successfully, such as respect, overcoming oneself, Scouting 

as a life mission or the duty to others. In this chapter we can notice the problem of 

stereotypes from the theoretical part of the work. Equally to stereotypes, the values are also 

somehow rated and present the hierarchy of values of Scouts and the whole organisation. 

Although it is obviously impossible to cover all of the values and to esteem them values 

generally utile, it is important to consider the picture the media are showing us. All of the 

values share a more positive meaning.  
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