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Anotace 

Diplomová práce se věnuje intermediálním vztahům a nastolování agendy v případě kauzy 

nákupu jednokorunových dluhopisů firmy Agrofert jejím majitelem Andrejem Babišem. 

Zpravodajský příběh se odehrával v první polovině roku 2017 a jeho výzkum byl ukončen k 

datu podání návrhu na odvolání Andreje Babiše z funkce ministra financí v tehdejší vládě 

Bohuslava Sobotky. Předmětem kvantitativní analýzy mediálních obsahů je určení míry 

vlivu v intermediálních vztazích, vývoje pokrytí příběhu v čase a míry využití odkazů na 

sociální sítě ve zpravodajských článcích. Případová studie se následně za pomoci metody 

zakotvené teorie zabývá identifikací proměnných, které představovaly mediální vstupy, 

politický kontext a politické výstupy, k nimž během vývoje příběhu došlo, a rovněž 

vyhledává vztahy mezi sledovanými jevy. Práce vychází z teorie nastolování agendy a 

modelu závislosti vlivu mediální agendy na politickou agendu. Práce je rozdělena do čtyř 

částí. V první kapitole obsahuje souhrn teoretických konceptů a výsledků empirických studií 

týkajících se nastolování a budování mediální agendy a vztahů mezi mediální a politickou 

agendou. Druhá kapitola je zaměřena na metodologii výzkumu a v následujících kapitolách 

jsou popsány výsledky obsahové analýzy dat včetně grafických výstupů a zjištěné proměnné, 

výstupy a vztahy mezi mediální a politickou agendou.   

 

 

Annotation 

The diploma thesis deals with intermedia relations and agenda-setting in the case of the 

purchase of one-crown bonds of the company Agrofert by its owner Andrej Babiš. The news 

story took place in the first half of 2017 and its research was ended on the date of filing of a 

motion to remove Andrej Babiš from the position of Minister of Finance in the then 

government of Bohuslav Sobotka. The subject of quantitative analysis of media content is 

the determination of the influence in intermedia relations, the development of the story 

coverage over time and the degree of use of links to social networks in news articles. The 

case study then uses the grounded theory method to identify the variables that represented 

the media inputs, political context, and political outputs that occurred during the 

development of the story, and also to look for relationships between the phenomena 

observed. The work is based on the theory of agenda-setting and a model of contingency of 

the mass media's political agenda-setting power. The thesis is divided into four parts. The 



 

 

 

 

first chapter contains a summary of theoretical concepts and results of empirical studies 

related to the media agenda building and agenda-setting and the relationship between the 

media and political agenda. The second chapter focuses on the research methodology and 

the following chapters describe the results of content analysis of the data, including graphical 

outputs and the identified variables, outputs and relationships between the media and 

political agenda. 
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Úvod 

V současné době už nemůže být pochyb o tom, že média zaujímají v životě společnosti velmi 

důležitou roli. Mediovaná komunikace je natolik rozšířená, že si lidé začali všímat, jak často 

na ně působí dojmem, jako by nad přímou mezilidskou komunikací dokonce převažovala. 

Moc médií je založena na technologii masové komunikace a lidé, kteří pracují v politickém 

sektoru masových médií, jednoduše nemohou nevykonávat svou moc, když je jejich úkolem 

vybírat a vytvářet relevantní obsah. Tím napomáhají tvorbě veřejného mínění a současně 

šíření zájmů a názorů nejen vlivných osob, ale i těch, které by bez mediálního zájmu zůstaly 

nepovšimnuty. Do jaké míry však tato mediální moc dokáže ovlivňovat politickou agendu a 

nakolik skutečně působí na veřejnost ve smyslu tvorby či změny její agendy, závisí na 

partikulárních okolnostech. 

Významnou roli ve vykonávání mediální moci hraje překotný vývoj komunikačních 

technologií, které nejenže umožnily rozšíření skupiny tvůrců mediální obsahů o osoby z řad 

laické veřejnosti, ale také přinutily profesionální žurnalisty, aby v daleko větší míře sledovali 

u jednotlivých obsahů zájem publika i jeho reakce. Žurnalisté musejí obsahy vybírat s 

ohledem na jejich tržní potenciál, ale přesto by stále ještě měli plnit svou společenskou roli 

„hlídacích psů“ mocných a odpovědných. Úkolem současných žurnalistů je, jak tvořit 

relevantní obsah, tak i starat se o jeho propagaci a šíření k publiku, které má na výběr z 

mnoha alternativních zdrojů. 

Jak napsal známý představitel Frankfurtské školy zabývající se veřejnou sférou Jürgen 

Habermas1, navzdory své neosobní a asymetrické struktuře může masová komunikace za 

příznivých okolností generovat promyšlené veřejné mínění. Zároveň však může mocenská 

struktura veřejné sféry do masové komunikace velmi účinně zasahovat a narušovat 

normativní požadavky na mobilizaci relevantních otázek, potřebných informací a vhodných 

příspěvků.2 

Autonomie žurnalistů je ovlivňována nejen marketingem a od něj se odvíjejícími požadavky 

nadřízených struktur v mediálních organizacích, ale vychází rovněž z vlastnických struktur, 

jejichž zájmy nemusejí spočívat pouze v generování ekonomického zisku plynoucího z 

médií. V České republice jsme svědky postupného převzetí nejvýznamnějších komerčních 

mediálních organizací několika velmi bohatými podnikateli, kteří jsou současně 

 
1  (Habermas, 2006 str. 418) 
2  (Habermas, 2006 str. 418) 
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zainteresováni v dalších odvětvích ekonomiky. Jedním z těchto podnikatelů je i současný 

předseda vlády Andrej Babiš. To vyvolává obavy ze střetů zájmů vládní politiky se 

zodpovědnou žurnalistikou, která se snaží mocné elity kontrolovat. Vzhledem k pluralitě 

komerčních médií, relativní nezávislosti médií veřejnoprávních a časté praxi pozorného 

sledování, přebírání či citování konkurenčních obsahů je ale pravděpodobné, že se i 

potenciálně nepříjemné zprávy týkající se premiéra dostanou na veřejnost. To však 

neznamená, že se je publiku podaří předložit takovým způsobem, aby ovlivnily veřejnou 

agendu, a rovněž nemusí nutně ovlivnit ani agendu politickou. Studium role médií v politice 

znamená výzkum mnoha proměnných, avšak intermediální vztahy jsou v nich významné 

proto, že za určitých podmínek mohou napomoci k přijetí závažných politických opatření. 

Cílem této práce je v prvé řadě formulovat a analyzovat procesy intermediálního nastolování 

agendy v případě mediálního pokrytí kauzy tehdejšího ministra financí Andreje Babiše na 

počátku roku 2017. Tato kauza nakonec byla hlavní příčinou jeho odvolání z funkce3. 

Analýza mediálních obsahů by se proto měla též pokusit najít znaky přítomnosti mediální 

agendy v politické agendě a vystihnout v příběhu kombinaci proměnných, které předcházely 

politickým výstupům, jak je v modelu mediálních a kontextových vstupů a pěti možných 

typů výstupů popsali S. Walgrave a P. Van Aelst.4 

Práce vychází z teorie nastolování agendy. Nastolování agendy je v případě přechodů agendy 

z médií do politiky většinou zkoumáno z širší perspektivy témat a demonstruje, že politické 

instituce reagují na změny v rozdělení pozornosti, kterou média určitým tématům věnují. 

Toto pojetí chápe nastolování agendy jako proces nastavování priorit.5 Předmětem výzkumu 

popsaného v této práci je však konkrétní zpravodajský příběh a jeho politické důsledky. 

Pracuje tedy s předpokladem, že politici využívají zpravodajství jako jeden z konkrétních 

zdrojů inspirace pro svou práci. Zesilování působení mediální agendy se pak děje také díky 

soustředěnému pokrytí témat nebo v tomto případě příběhu různými médii v téže době. Není 

sice možné tvrdit, že když se ráno v novinách objeví zpráva na stejné téma, jaké bylo 

předmětem televizního zpravodajství z předchozího dne, je to vždy důsledkem 

intermediálních vztahů6, ale je zřejmé, že zpravodajská média svou práci navzájem sledují a 

odkazují na ni. 

 
3 (Vláda České republiky, 2017) 
4  (Walgrave, a další, 2006) 
5  (Sevenans, 2017 str. 248) 
6  (Vliegenthart, a další, 2008 str. 872) 
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Zkoumaným případem procesů intermediálního nastolování agendy a role médií v procesu 

nastolování politické agendy je v této práci aféra týkající se jednokorunových dluhopisů, 

jejichž nákup v hodnotě více než jedné miliardy korun nedokázal tehdejší ministr financí 

Andrej Babiš věrohodně vysvětlit a doložit7,8. To vedlo v květnu roku 2017 společně se 

zveřejněním nahrávky Babišových rozhovorů s redaktorem Mladé fronty DNES z doby, kdy 

byl deník v jeho vlastnictví, k jeho odvolání z funkce ministra. Retrospektivní přístup 

umožňuje vycházet ze situace, kdy je historická událost známá a je možné usuzovat, že 

politické řešení krize bylo reakcí na zveřejněný příběh a jeho vývoj. Práce se proto věnuje 

vztahům mezi agendou mediální a politickou a zároveň vztahy, které v souvislosti se 

zkoumaným zpravodajským příběhem propojily relevantní média. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V úvodní teoretické části se zabývá teorií 

nastolování agendy a způsoby utváření mediálního obsahu a s tím související intermediální 

agendou, za niž je považováno přebírání obsahů z konkurenčního zpravodajství. Dále 

pracuje s konceptem gatekeepingu a novějšími koncepty gatewatchingu a way-findingu a 

věnuje se též využití sociálních sítí ve zpravodajských médiích. Teorie vlivu médií se dále 

věnuje vlivu vlastníků a dalších aktérů zúčastněných v politické komunikaci a zabývá se 

rovněž souvislostmi mezi politickou kulturou a vnímáním mediální i politické agendy. 

V závěru teoretické části je vysvětlen model závislosti vlivu médií na politickou agendu, 

který tvoří opěrný bod kvalitativní analýzy. V další části práce je popsána metodologie 

výzkumu mediálních obsahů týkajících se uvedené kauzy a jsou zde představeny a 

operacionalizovány výzkumné otázky. Následující část se potom věnuje kvantitativní 

obsahové analýze, na niž navazuje kvalitativní analýza textů. Závěry jsou vysvětleny v 

kontextu uvedených teoretických konceptů a modelu objasňujícího podmínky, na nichž 

závisí vliv médií na politickou agendu. 

Oproti původním tezím zůstávají cíle i metody výzkumu stejné, avšak došlo k 

přeformulování výzkumných otázek tak, aby lépe vystihovaly cíle diplomové práce a rovněž 

byl proveden užší výběr zkoumaných zpravodajských médií, ze kterého bylo vyloučeno 

televizní a rozhlasové vysílání, u nichž hrozilo, že by materiál nemusel být v archivu 

dostupný v plné šíři. 

 

 
7  (Kuchyňová, 2017) 
8  (ČTK, Lidové noviny, 2017) 
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1. Teoretická část 

1.1 Teorie nastolování agendy – minulost, současnost a budoucnost 

 

První výzkum nastolování agendy uskutečnili Maxwell McCombs a Donald Shaw během 

americké prezidentské volební kampaně v roce 1968 v Chapel Hill mezi nerozhodnutými 

voliči. Autoři studie zkoumali, která témata voliči pokládali za nejdůležitější a poté je 

porovnávali s tématy pokrytými ve zpravodajství, jež tito voliči sledovali. Vysoká míra 

korelace prokazovala, že témata prominentní v médiích jsou vnímána jako prominentní i u 

jejich publik9. Studie byla mnohokrát replikována a pozdější studie byly rozšířeny o 

internetová média, u nichž byl proces nastolování agendy rovněž zdokumentován navzdory 

diverzitě médií i fragmentizaci publika10. 

Teorie nastolování agendy se postupem času rozvíjela a z původního přechodu mediální 

agendy do veřejné agendy se vydala dalšími směry. Jedním z nich je vytváření mediální 

agendy, kterému se bude věnovat kapitola 1.2. Další směr představuje druhý stupeň 

nastolování agendy. Původní teorie se zabývala objekty – obvykle veřejnými problémy – 

seskupenými do souborů tvořících témata. Tyto objekty mají různé vlastnosti, které jsou v 

teorii nastolování agendy nazývány atributy. Pro každý objekt v agendě existuje i agenda 

atributů, jež ovlivňují naše vnímání objektů. Obě tyto úrovně nastolování agendy přenášejí 

vnímanou významnost a odtud také pramení tvrzení, že média mohou být nejenom úspěšná 

v tom, že nám říkají, o čem máme přemýšlet, ale i v tom, jak o tom máme přemýšlet11. 

Agenda atributů spojuje teorii nastolování agendy s rámováním. Rámování – framing – 

„znamená výběr některých aspektů vnímané reality, který je učiní významnějšími tak, aby 

byla podpořena určitá definice problému, kauzální interpretace, morální hodnocení nebo 

doporučené řešení popisovaného problému“12,13. Rámec vystihuje dominantní atribut 

objektu. Vnímání významnosti objektů a jejich rámování však není určeno jen celkovým 

množstvím obsahů, které se jim věnují, ale ještě spíše může být určeno jejich opakováním14. 

 
9  (McCombs, a další, 1972) 
10  (McCombs, 2005 str. 543) 
11  (McCombs, 2005 str. 546) 
12  (Entman, 1993 str. 52) 
13 …“select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such 

a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described.“ 
14  (McCombs, 2005 stránky 546–547) 
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Kromě toho, že média mohou publiku říci, o čem a jak přemýšlet, jsou rovněž schopna jej 

přimět k promyšleným asociacím. Třetí úroveň nastolování agendy se tedy týká toho, co s 

čím asociovat. Network Agenda Setting (NAS) Model – model síťového nastolování agendy 

– ukazuje, že objekty a atributy mohou být mezi jednotlivými agendami transferovány 

souběžně ve svazcích, tedy že významnost vzájemných vztahů mezi objekty a/nebo atributy 

může být ze zpravodajských médií přenášena do veřejné agendy. Výzkum vedený podle NAS 

modelu tak přináší přesnější pochopení procesu konstrukce reality v našich hlavách15. Se 

zprávami se publika setkávají po částech, ale během času se tyto části slučují do určitého 

tvaru, který silně ovlivňuje kolektivní vnímání konstruované reality. Jednotlivé problémy 

neexistují ve zprávách izolovaně, nýbrž koexistují v každodenním informačním prostředí 

společně s dalšími problémy a síťová analýza zachycuje širší obraz každého z nich v 

kontextu informačního prostředí tím, že měří, jak často se daný problém během času v 

mediální agendě objevuje ve spojení s jinými problémy16. 

Dalším směrem výzkumu nastolování agendy je psychologie efektů nastolování agendy, 

která pracuje s konceptem potřeby orientace. Podle studií, které se tímto směrem vydaly, 

definuje nízká relevance tématu pro publikum jeho nízkou míru nejistoty i potřeby orientace 

v problému. Vysoká relevance a nízká úroveň nejistoty znamenají mírnou potřebu orientace 

publika a vysoká relevance i nejistota znamenají vysokou potřebu orientace publika v 

problému. Právě původní „studie z Chapel Hill byla prováděna u vzorku nerozhodnutých 

voličů, u nichž byla potřeba orientace vysoká“17,18. K dalším psychologickým faktorům 

efektů nastolování agendy patří míra úsilí nutného k získání informací a rozdíly ve vnímání 

mediální agendy publikem19. 

Společensky nejnaléhavějším směrem výzkumu nastolování agendy jsou jeho důsledky a jak 

McCombs napsal téměř 40 let po uskutečnění prvního výzkumu v Chapel Hill, profesionální 

žurnalisté i akademici by měli soustavně monitorovat, jak zpravodajská média plní své 

společenské funkce, protože schopnost nastolování agendy představuje ohromnou 

odpovědnost20. 

 

 
15  (Vu, a další, 2014 stránky 669–670) 
16  (Vu, a další, 2014 str. 683) 
17 (McCombs, 2005 str. 547) 
18 „...the Chapel Hill study examined a stratified sample of voters with high need for orientation“. 
19  (McCombs, 2005 str. 548) 
20  (McCombs, 2005 str. 556) 
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1.1.1 Politická agenda 

Skutečnost, že média mohou určovat významnost pokrývaných témat, vede k myšlence, že 

monitorováním dění a napomáháním utváření veřejného mínění může mediální agenda 

přecházet do agendy politické, a tedy i vést ke změně politiky. Politická agenda představuje 

seznam problémů, kterým političtí aktéři věnují pozornost, a její určení je předpokladem pro 

následná politická rozhodnutí21. 

Vztah mezi médii a politiky je symbiotický, protože novináři si politiků cení jako 

důvěryhodných zdrojů informací a politici naopak novináře potřebují pro zviditelnění své 

práce22 i přesto, že jim sociální sítě v současné době umožňují snadný kontakt s voliči. 

Zpravodajská média mají výhodu v tom, že informace distribuují k početnějšímu publiku a 

dodávají jim přidanou hodnotu23. 

Pro politiky je užitečné sledovat mediální agendu také proto, aby neztráceli kontrolu nad 

tím, jak jsou problémy v médiích definovány a rámovány. Není však důležité jen to, jak je o 

problémech referováno, ale také zda se v médiích vůbec objeví24. Mediální obraz jejich práce 

i jich samotných je pro politiky a vysoce postavené úředníky mimořádně důležitý, ale kromě 

toho existují i další faktory, které je ovlivňují. Sem patří reálná moc, kterou mají, jejich 

stranická příslušnost i role lobistů. Mediální obraz rovněž ovlivňuje možnost určitou politiku 

prosadit25. V rozhovorech, které uskutečnil Martin Linsky, dle Dearinga a Rogerse ale řada 

politiků přiznala, že média mají vliv spíše na proces vytváření politiky – například 

načasování nebo rozsah konzultací a projednávání – než na samotný obsah politiky26. Podle 

Dearinga a Rogerse je jedním z klíčových momentů ve tvorbě politické agendy spouštěcí 

událost – trigger event –, která přitahuje pozornost k problému, zjednodušuje jeho charakter 

a napomáhá tak publiku ho snáze pochopit27. Média rovněž sehrávají důležitou roli při 

prosazování politiky, která má silnou opozici. Podle studie J. L. Walkera z roku 1977 o 

nastolování agendy v americkém senátu jsou zde potřebné tři elementy – silný tlak médií 

 
21  (Walgrave, a další, 2007 str. 815) 
22  (Dearing, a další, 1996 str. 74) 
23  viz kapitola 1.2.3 a 1.2.5 
24  (Dearing, a další, 1996 str. 74) 
25  (Linsky dle Dearing, a další, 1996 str. 77) 
26  (Linsky dle Dearing, a další, 1996 str. 77) 
27  (Dearing, a další, 1996 str. 79) 
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podpořený vědeckými studiemi a snadno pochopitelným respektovaným sociálním 

indikátorem28. 

David Protess, který s kolektivem autorů zkoumal vliv investigativní žurnalistiky na změny 

v politice, vycházel z tzv. mobilizačního modelu, který předpokládá, že investigativní 

reportáže publikované v médiích mají za následek změny ve veřejném mínění, což následně 

vede k přijetí politických reforem29. Výsledky případových studií ale ukázaly, že přímý vliv 

veřejné agendy – zprostředkované médii – na politickou agendu se sice může objevovat, ale 

vztah mezi nimi je slabý a nejistý. Ukázalo se, že politická opatření jsou často přijímána bez 

ohledu na reakci veřejnosti a dějí se na základě vyjednávání novinářů s politiky v zákulisí. 

Spíše než průzkumy veřejného mínění následované po zveřejnění kauzy zde hrají roli 

organizované zájmové skupiny30. 

Dearing a Rogers31 ve své knize uvádějí, že médiím se daří společenské problémy převést 

do veřejné agendy především skrze opakování. Protože se obsahy v různých médiích 

podobají, má mediální pokrytí problému kumulativní efekt. Média ovlivňují veřejnou 

agendu prostřednictvím postupného a inkrementálního procesu. Pokud se mediální pokrytí 

časem zvyšuje, veřejnost je nakonec přesvědčena, že problém je důležitý. Agenda se buduje 

postupně a později opět vymizí32. 

Veřejnou agendu zde zmiňuji z toho důvodu, že i když Dearing a Rogers ve svém přehledu 

oddělují veřejnou agendu od politické, je třeba vzít v úvahu, že politici jsou rovněž součástí 

veřejnosti, a to i ve vědeckém pojetí veřejné sféry. Americká teoretička Nancy Fraser ve své 

práci uvádí, že veřejná sféra není striktně oddělena od státu a netvoří pouze jeho protiváhu. 

Tento rys, který byl typický pro ideální typ veřejnosti podle Jürgena Habermase, Fraser 

přisuzuje „slabé veřejnosti“, jež formuje veřejné mínění, ale nemá možnost rozhodování. 

Silnou veřejnost dle Fraser představují volení zastupitelé33. Nelze ovšem pominout, že 

formování veřejného mínění se sice děje zejména skrze média, avšak mediální obsahy jsou 

vytvářeny či spoluvytvářeny nejen profesionálními a občanskými žurnalisty, ale též politiky.  

Směr kauzality mezi médii, veřejností a politiky nemůže být předpokládán. Politici ovlivňují 

média přinejmenším, když jim poskytují informace, zároveň média sledují a jsou jimi v 

 
28  (Walker, 1977) 
29  (Protess, 1991 str. 15) 
30  (Protess, 1991 str. 246) 
31  (Dearing, a další, 1996 str. 62) 
32  (Dearing, a další, 1996 str. 62) 
33  (Fraser, 1990 stránky 75–76) 
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některých případech ovlivňováni, přičemž se domnívají, že média formují veřejné mínění. 

Rozšířený model procesů nastolování agendy znázorněný na obrázku č. 1 bere v úvahu 

možné faktory, které se na něm podílejí34. 

 

         

   mediální agenda      veřejná agenda    

             

   zpravodajská média   
 

  zájmové skupiny    

   vlivná média     vlivné osobnosti    

   
průzkumy veřejného 

mínění     rodina/skupiny/přátelé    

   zábavní média     
veřejnost uskupená kolem 

témat    

  

 
 

 

 

události z reálného světa 
 

 
 

   

         

         

      politická agenda       

  prezident / premiér    politické strany   

  dolní sněmovna    horní sněmovna   

  výbory    byrokracie   

              

         
Obrázek č. 1: Rozšířený model procesů nastolování agendy (podle Stuarta N. Soroky) 

 

 

1.1.2 Typologie politických agend 

Abychom dokázali pojem politické agendy uchopit přesněji, můžeme využít typologii, 

kterou navrhl a testoval Stuart N. Soroka35 v Kanadě. Soroka rozlišuje tři typy politických 

témat – prominentní, senzační a vládní. Prominentní politická témata s podněty z reálného 

světa by měla mít jen mírný efekt nastolování agendy proto, že jde o témata vtíravá a 

veřejnost včetně politiků může jejich následky pozorovat ve svém životě sama. Patří sem 

například růst inflace či zvyšující se nezaměstnanost. Senzační témata jsou nevtíravá, 

nemohou být pozorována přímo, jsou konkrétní a mají konkrétní a hmatatelné důsledky pro 

občany. Tato témata jsou provázena dramatickými událostmi, které přitahují masivní 

mediální pozornost. V těchto případech se očekává, že média určují politickou agendu. U 

vládních témat, která nejsou dramatická a často nemají konkrétní dopady na obyvatelstvo, 

 
34  (Soroka, 2002 str. 11) 
35  (Soroka, 2002a str. 281) 
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se naopak očekává, že politická agenda určuje tu mediální. Sorokova studie prokázala, že 

dynamika nastolování agendy se liší jak rozsahem, tak směry a závisí na atributech témat36. 

Belgická studie provedená v devadesátých letech navíc odhalila, že média za určitých 

okolností nastolují politickou agendu i v evropské západní demokracii s poměrně uzavřeným 

politickým systémem, v němž dominují politické strany. Tato studie dochází podobně jako 

ta předchozí k závěru, že masová média hrají v nastolování agendy důležitou roli, která se 

ovšem liší podle jednotlivých témat a stejně tak se liší i schopnost nastolování agendy u 

jednotlivých médií37. Vlivu médií na politickou agendu se budu dále věnovat v kapitole 1.3. 

 

1.2 Utváření mediální agendy a intermediální vztahy 

Pokud mají mít média vliv na významnost pokrývaných témat u veřejnosti i politiků, je třeba 

také vysvětlit, jak a kým jsou mediální obsahy vybírány a tvořeny a čím tento proces může 

být ovlivněn. Kdo a jak tedy tvoří mediální agendu? 

 

1.2.1 Budování mediální agendy 

Utváření mediálního obsahu je v odborné literatuře38 přirovnáváno ke skládání vrstev cibule. 

Jádro tvoří vlastní mediální agenda, vnější vrstvy představují zpravodajské normy a pravidla, 

dále ostatní zpravodajská média a nejsvrchnější vrstvou jsou zpravodajské zdroje, které jsou 

většinou představovány agenturními zprávami. Intermediálním nastolováním agendy 

historicky rozumíme vliv elitních médií a klíčových novinářů na ostatní zpravodajská média. 

V USA jsou to často The New York Times, The Washington Post a The Wall Street Journal, 

které udávají významnost témat, obzvláště těch, jež zařazují na titulní strany39. Ta se potom 

často objevují v dalších novinách, magazínech, televizním či rozhlasovém a internetovém 

zpravodajství také jako hlavní témata. Podle výzkumů panuje vysoká podobnost i u atributů 

objektů40, a ačkoliv obrovské možnosti internetu přinášejí nepřeberné množství agend, 

významné zpravodajské weby často přebírají agendu tištěných a vysílacích médií a naopak. 

 
36  (Soroka, 2002a str. 281) 
37  (Walgrave, a další, 2007) 
38  (McCombs, 2009 str. 149) 
39  (McCombs, 2009 stránky 166–167) 
40  (McCombs, 2009 str. 169) 
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Rens Vliegenthart a Stefaan Walgrave41 na základě rozsáhlé dlouhodobé studie belgických 

médií dospěli k závěru, že efekty intermediálního nastolování agendy jsou zmírňovány 

celkem pěti faktory, kterými jsou délka prodlevy, typ média, jazykové či institucionální 

bariéry, typ pokrývaného tématu a kontext týkající se volebního či rutinního období. Studie 

potvrdila, že krátkodobé efekty intermediálního nastolování agendy jsou silnější než 

dlouhodobé, tištěná média více ovlivňují ta vysílací než naopak, a jazyková bariéra efekt 

nastolování agendy snižuje, což ovšem může být dáno i odlišnou regionální agendou. 

Témata týkající se reálného světa, jako jsou nečekané události, bývají pokryta podobně, 

protože se jednotlivá média obracejí ke stejným extramediálním zdrojům. Vliegenthart a 

Walgrave z výsledků výzkumu též usoudili, že v přebírání agendy hraje důležitou roli faktor 

časového období – ve volební kampani podle nich určují mediální agendu spíše političtí 

aktéři a intermediální nastolování agendy by se mělo vyskytovat jen slabě42. Belgická studie 

ovšem pochází z doby, kdy ještě ve zpravodajství nehrál významnou roli internet a sociální 

sítě. 

 

1.2.2 Budování agendy v českých médiích 

Vlastimil Nečas a Tomáš Trampota43 ve své práci zmiňují výzkum Mathewa Ehrlicha, jenž 

hovoří o „kompetitivním éthosu médií“, který nutí novináře pravidelně monitorovat 

konkurenční média, sledovat, které extramediální zdroje využívají, která témata zařazují a 

jak je zpracovávají. Tyto tendence pak mohou do určité míry vést k homogenizaci 

zpravodajství. Trampota a Nečas provedli kvantitativní obsahovou analýzu, v níž zkoumali 

explicitní odkazování na jiná média v mediálních obsazích v období jednoho roku od 1. 7. 

2004 do 30. 6. 2005 u celkem 15 českých médií, z toho čtyř televizních stanic, sedmi deníků 

a pěti rozhlasových stanic pomocí statistického softwaru44. Jejich výzkum prokázal, že v 

České republice ve sledovaném období celkově nastolovalo mediální agendu zpravodajství 

TV Nova. Televizní zpravodajství obecně odkazovala na tištěná média a naopak, rozhlasové 

stanice pak nejvíce na deníky. Nejčastěji se odkazy vyskytovaly u politických témat. Autoři 

 
41  (Vliegenthart, a další, 2008 str. 860) 
42  (Vliegenthart, a další, 2008 stránky 871–872) 
43  (Trampota, a další, 2007 str. 13) 
44  (Trampota, a další, 2007 str. 13) 
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analýzy upozorňují, že nevýhodou jejich metody bylo, že zkoumala pouze explicitní odkazy, 

přičemž média velmi často přebírají zprávy, aniž by zdroj citovala45. 

Zkoumané období však představuje z hlediska vývoje moderních komunikačních 

technologií dobu dávno minulou, a proto je nyní třeba počítat jednak s vlivem 

zpravodajských webů, a rovněž s vlivem sociálních sítí, a to zejména v oblasti politických 

témat, která jsou zde v současné době významnou měrou sdělována a rámována politiky 

přímo, a následně se objevují i ve zpravodajských médiích. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, 

že před 15 lety, kdy byl výzkum prováděn, měla publika jiné návyky v konzumování 

zpravodajství než dnes. Z toho vyplývá, že média mezitím musela též změnit své strategie 

při výběru a vytváření obsahů a muselo pravděpodobně dojít k přeměně i v intermediálních 

vztazích. 

 

1.2.3 Intermediální nastolování agendy v novém mediálním prostředí 

Na počátku roku 2017 zveřejnila argentinská badatelka Natalia Aruguete studii, v níž mimo 

jiné konstatuje, že mediální ekosystém se ve 21. století díky sociálním médiím zcela změnil. 

Média nyní umožňují lepší a širší přístup k multimediální agendě v interaktivním prostředí46. 

Zatímco na počátku 21. století vědci věřili, že tradiční média jsou elitní, legitimizují jedno 

druhé a mají větší vliv než nezávislé politické blogy, později vzrostl vliv nových médií a ta 

se stala pro tradiční média dalším zdrojem. To však podle Aruguete nepřineslo významně 

větší demokratizaci z toho důvodu, že se v této sféře vytvořila jakási „aristokracie“, jejíž vliv 

je oproti ostatním uživatelům vyšší. Často se jedná o politiky, novináře nebo jiné známé 

osobnosti, které takto nastolují a rámují veřejnou agendu zejména na Twitteru, kde jejich 

hlasy mají v hierarchii vyšší úroveň47. 

Aruguete hodnotí intermediální nastolování agendy mezi tradičními a novými médii jako 

obousměrný proces, v němž online média umožňují, aby jejich uživatelé byli relativně 

izolováni v alternativních perspektivách. To vede k fragmentizaci agendy, čímž je částečně 

neutralizován vliv mainstreamových médií48. 

 
45  (Trampota, a další, 2007 str. 18) 
46  (Aruguete, 2017 str. 36) 
47  (Aruguete, 2017 str. 43) 
48  (Aruguete, 2017 str. 45) 
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V roce 2015 provedli Chris J. Vargo a Lei Guo rozsáhlou analýzu intermediálního 

nastolování agendy u amerických online zpravodajských zdrojů. Využili k němu síťový 

model, který ukázal, že mediální agenda byla vysoce homogenní a reciproční. V celé 

mediální agendě hrála vedoucí úlohu stranická média a ukázalo se, že dva do té doby 

nejvýznamnější zástupci seriózního amerického tisku – The New York Times a The 

Washington Post – již intermediální agendu neurčovali, ale spíše následovali online stranická 

média49. Vargo a Guo ke své studii využili velká data a zjistili, že i když agendu nastolují 

stranická média, neznamená to, že ostatní média, která jejich obsahy přebírají, jim ponechají 

stejný stranický náhled. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že nové zpravodajské tituly byly 

nejúspěšnější v nastolování agendy občanských svobod, chudoby a náboženství. Jejich moc 

týkající se sociální spravedlnosti ostatní tradičnější tituly neměly50. Tato skutečnost 

pravděpodobně souvisí s důvěrou publika k médiím. Studie Chrise J. Varga a Lei Gua je 

cenným příspěvkem k výzkumům intermediálního nastolování agendy, protože práce s 

velkými daty přináší širší a přesnější přehled. 

Pravděpodobně nejdále se ve výzkumu vytváření mediální agendy zatím dostal datový 

analytik František Vrábel se svým týmem, který vyvinul technologii, jež dokáže sledovat 90 

procent celosvětového zpravodajského obsahu51. Denně jde o více než jeden milion obsahů 

v deseti největších jazycích světa. K analýze využívá zpravodajské portály, blogy, webové 

stránky akademických institucí, think-tanků a vládních organizací. Systém neustále 

vyhledává nové zdroje a dokáže rozpoznat i ty, které již zanikly. Namísto pouhého 

vyhledávání klíčových slov provádí sémantickou analýzu, přičemž z velkých dat odstraňuje 

ta nepotřebná. Tuto fázi Vrábel nazývá sémantikou velkých dat52. Ve velké studii, která 

porovnávala pokrytí sestřelení letu MH-17 společnosti Malaysia Airlines nad východní 

Ukrajinou v roce 2014 s teroristickým útokem na let ruské společnosti Metrojet v roce 2015, 

analýza potvrdila, že ruská média o těchto dvou událostech informovala velmi odlišným 

způsobem. V případě letu Metrojetu, kde vybuchla bomba, a všichni lidé na palubě zemřeli, 

byla mezi pokrytím ruskými médii a médii ve zbytku světa v podstatě shoda jak co do 

množství článků, tak jejich obsahů. U malajsijského letadla sestřeleného raketou, u nějž 

vyšetřovací komise došla k závěru, že útok má na svědomí Rusko, bylo pokrytí ruskými 

médii zcela jiné než u ostatních světových médií. Analýza dat porovnávala 328 614 220 

 
49  (Vargo, a další, 2017 str. 1031) 
50  (Vargo, a další, 2017 str. 1049) 
51  (Golis, 2019) 
52  (Golis, 2019) 
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anglicko-jazyčných článků a 58 207 194 ruskojazyčných článků s průměrnou délkou 3 000 

znaků. Články byly publikovány mezi lednem 2014 a dubnem 2016 a byly posbírány z více 

než 25 miliónů zdrojů53. Podobné analýzy velkých dat mají před sebou nepochybně velkou 

budoucnost. Jejich výhodou je, že umožňují zkoumat původ zpráv a jejich přebírání dalšími 

médii v měřítku, kterého tradičními metodami nelze dosáhnout. 

 

1.2.4 Spuštění zpravodajského příběhu 

Počátek procesu produkce zpráv zkoumali ve své studii z roku 2015 Jan Boesman, Leen 

d‘Haenens a Baldwin Van Gorp z Katolické univerzity v Lovani54. Za pomoci kombinace 

metody obsahové analýzy, hloubkových rozhovorů s novináři a zúčastněného pozorování v 

redakcích výzkumníci identifikovali čtyři faktory, které ovlivňují preference žurnalistů při 

výběru zdrojů. Výběr jednak závisí na druhu novin, ve kterých pracují, jednak na stupni 

centralizace řízení redakce, dále na autonomii reportéra/redaktora při výběru příběhů a také 

na znalostech tématu, které daný novinář má. Z výzkumu vyplynulo, že jiná média jsou 

nejčastějším zdrojem u příběhů, pro jejichž témata nemá daný novinář specializaci, nebo mu 

byly přiděleny, nebo byly vyprodukovány centralizovanou redakcí. Pokud novinář potřebuje 

inspiraci, ostatní média jsou nejdostupnějším zdrojem. Kromě toho zjištění, že kolegové o 

tématu píší, znamená ujištění, že má smysl o něm psát55. Autoři však upozorňují, že do 

výzkumu nebyl zahrnut ekonomický faktor, který může hrát významnou roli, protože počet 

zaměstnanců a tlak na produkci zpráv může vést častěji k inspiraci v jiných médiích jako k 

efektivnímu způsobu práce56. 

Tento postřeh nás přivádí k dalšímu výzkumu, který se týká tvorby mediálního obsahu, 

intermediálních vztahů a mediální agendy. Novinářská praxe skládání vrstev cibule je zde 

nahrazena metaforou doktora Frankensteina. Novinář skládá ze starých částí nový obsah, 

kterému pomocí svého umění vdechne nový život – podobně jako románový vědec Viktor 

Frankenstein z částí různých lidských i zvířecích těl stvořil za pomoci přístrojů svého 

netvora. 

 

 
53  (Pollock, 2017) 
54  (Boesman, a další, 2015) 
55  (Boesman, a další, 2015 stránky 917–918) 
56  (Boesman, a další, 2015 stránky 918–919) 
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1.2.5 Žurnalistika ve stylu doktora Frankensteina a její legitimita 

 

Andrew Duffy, Edson C. Tandoc a Richard Ling57 se ve svém výzkumu novinářské práce 

zaměřili na digitální redakce sídlící v Singapuru. V digitálních redakcích jsou agregovány a 

organizovány zprávy ze seriózních zpravodajských webů a ze sociálních sítí. Práce s těmito 

zprávami představuje výzvu pro novinářskou identitu i praxi. Novináři zde z existujících 

textů, videí a fotografií vytvářejí pro své publikum nový balíček podobně, jako se nakupují 

zprávy ze zpravodajských agentur. Rozdíl je v tom, že tady jsou obsahy obvykle přepisovány 

nebo je několik obsahů spojeno do jednoho jakoby nového obsahu. Studie zkoumá strategie, 

které novináři v digitálních redakcích používají, aby ospravedlnili a legitimizovali svou 

práci. Autoři studie zjistili, že se tak děje prostřednictvím tradičních žurnalistických rituálů. 

Aby si redakce uchovaly autoritu, využívají praxi seriózních médií, jako je rituál objektivity 

a ověřování, které je mají chránit před nařčením z nevyváženosti či chyb a nepřesností. Rituál 

je v tomto výzkumu chápán jako formalizovaný akt, který má význam, je důležitý a zahrnuje 

hodnoty, kterých si lidé váží. V novinářské praxi to znamená ideály jako je pravda a 

demokracie. Rituály pak propůjčují každodenní práci novinářů potřebnou legitimitu 58. 

Vedle toho, že novináři sledují svou konkurenci, aby se ujistili, co stojí za zveřejnění, a aby 

zhodnotili svou vlastní práci, využívají další rituál. Tím je spoléhání se na elitní zdroje, za 

něž jsou v tomto případě považováni nositelé moci včetně čelních představitelů států. 

Reportéři je využívají jakožto důvěryhodné a dobře informované zdroje, čímž se média 

prakticky stávají součástí mocenské struktury. Rituál objektivity je pak do jisté míry 

nahrazen rituálem transparentnosti. To znamená, že je objasněn původ informace a způsob, 

jakým byla vybrána. Označení zdroje zůstává klíčovou zásadou žurnalismu. Odkazování 

ukazuje profesionální respekt a pomáhá se vyhnout obvinění z plagiátorství. Využití více 

zdrojů zase působí jako rituál objektivity, přičemž ponechává na uživateli, zda a které zdroje 

považuje za důvěryhodné59. 

Autoři této studie zjistili, že mnohé digitální redakce rovněž vykonávají tradiční žurnalistiku. 

Podávají zprávy o aktuálním dění zejména v oblasti sportu a zábavy a vytvářejí originální 

obsah z reportáží v terénu.  Kromě agregování a přetváření textů z jiných médií též 

zpracovávají tiskové zprávy do podoby článků. Nápady na nové obsahy přicházejí velmi 

 
57  (Duffy, a další, 2018) 
58  (Duffy, a další, 2018 stránky 1355, 1357) 
59  (Duffy, a další, 2018 stránky 1357–1360) 
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často ze sociálních sítí, kde mají novináři své osobní účty. Stejně tak jsou zdrojem i online 

fóra, přátelé a rodinní příslušníci novinářů. Jak už bylo zmíněno, potřebnou kredibilitu 

obsahům dodávají odkazy na originální zprávy a identifikace zdrojů. Novináři přednostně 

využívají respektovaná média, protože jejich obsahy prošly tradičním procesem 

gatekeepingu60 zpravodajské organizace, a tudíž se předpokládá jejich relevantnost i 

důvěryhodnost. Dalším zdrojem jsou tweety a facebookové posty významných politiků, které 

logicky splňují kritérium význačnosti61. 

Sledování ostatních médií vyvolává nervozitu, ať už proto, že redakce píše o něčem, co jiní 

nemají, nebo proto, že nemají něco, co ostatní považují za mediálně zajímavé. Jakmile je 

však téma či příběh do redakce přijat, prochází několika kroky legitimizace podle praxe dané 

redakce. Je vybrán určitý úhel pohledu nebo je příběh prezentován v souladu s novým 

rituálem několikerého zdrojování. Fakta jsou ověřována stejně jako v tradiční žurnalistické 

práci a zůstává i tradice rychlosti – je žádoucí příběh vyprodukovat v takovém čase, aby byl 

ještě čerstvý, a to i přesto, že se jedná o příběh, který už byl zveřejněn. Převyprávění příběhu 

a všechny další úpravy mají být provedeny co nejrychleji62.  Příběhy převzaté z jiných médií 

jsou upraveny pro další konkrétní publikum – často se tak děje skrze interview s mediálně 

sledovanou osobou, zorganizováním průzkumu názoru publika nebo vybráním úhlu pohledu, 

který jim příběh přiblíží63.  Pokud jsou využívány příběhy z bulvárnějších zdrojů, novináři 

legitimizují jejich využití zařazením odkazu na originál, čímž se od obsahu jakoby distancují 

a uchovávají si tak svou morální převahu objektivity. Jde o napodobení praxe citování 

zdrojů. Častou praxí je i převzetí zahraničního obsahu ze seriózního tisku, změna jeho 

formátu a prezentace inkorporováním textu, videa a fotografií a změnou úhlu pohledu tak, 

aby byl obsah relevantnější pro místní publikum. Aby byl nový obsah atraktivní, je také třeba 

vyhledat a přidat nová fakta64. 

Ačkoliv se jedná o závěry výzkumu provedeného v redakcích zpravodajských webů v 

Singapuru, pravděpodobně není důvod, abychom tvrdili, že se jejich praxe odlišuje od jiných 

moderních redakcí v demokratických státech. Edson C. Tandoc Jr. a Tim P. Vos ve své studii 

publikované roku 201565 zkoumali novinářskou praxi tří zpravodajských webů, které patří 

 
60  viz kapitola 1.2.6 
61  (Duffy, a další, 2018 str. 1361) 
62  (Duffy, a další, 2018 str. 1363) 
63  (Duffy, a další, 2018 stránky 1360–1361) 
64  (Duffy, a další, 2018 str. 1362) 
65  (Tandoc, a další, 2015) 
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mezi 50 nejnavštěvovanějších v USA. Jejich mateřské organizace rovněž vydávají tištěné 

noviny, které také patří mezi 50 nejprodávanějších titulů v USA. Online redakce, které byly 

zkoumány, jsou spojeny s redakcemi příslušných novin. Na příkladu pokrytí papežského 

konkláve z roku 2013 studie ilustruje, jak pracuje novinář současné doby: na svém 

redakčním účtu má připravený koncept tweetu, kde chybí pouze jméno nově zvoleného 

papeže. Monitoruje zpravodajství televize CNN a ve chvíli, kdy je jméno konečně oznámeno, 

dokončený tweet ihned uploaduje. Poté stáhne agenturní zprávu, rychle ji edituje a uploaduje 

na web jako mimořádnou zprávu. Po několika minutách odešle další tweet s ohlášením 

nového papeže – tentokrát s odkazem na zprávu na webu66. 

Část obsahů zpravodajských médií je obvykle pravděpodobně původní – může se jednat 

například o reportáže nebo rozhovory –, část tvoří agenturní zprávy, část může být vytvořena 

z tiskových zpráv úřadů a politických stran a část může být vytvořena Frankesteinovou 

metodou z obsahů převzatých ze sociálních sítí a ostatních zpravodajských médií. 

Zpravodajské hodnoty, rutiny a rituály se v různých redakcích velmi pravděpodobně příliš 

neliší, protože jak uvádějí ve své knize Dearing a Rogers67, novináři často sdílejí profesní 

normy a hodnoty díky podobnému vzdělání a prostředí, ve kterém pracují. 

Kaitlin C. Bane ve své studii vydané roku 201768 pomocí kvantitativní obsahové analýzy 

deníků The New York Times, The Washington Post a webů Buzzfeed News a The Huffington 

Post zjistila, že uvedené deníky Twitter nejčastěji využívají, aby citovaly oficiální zdroje a 

také jako zdroj pro názorové komentáře. Zpravodajské weby měly tendenci příspěvky na 

Twitteru využívat ke shromažďování informací a rovněž je citovaly ve větším počtu 

článků69. Bane ve své práci upozorňuje na potenciál tweetů budovat zpravodajskou agendu, 

měnit významnost témat a ovlivňovat diskurs70. 

 

1.2.6 Kontrola vstupních bran médií 

Teorie gatekeepingu byla založena na předpokladu, že novináři a editoři mají na výběr z 

mnoha materiálů, přičemž jsou omezeni fyzickým prostorem počtu a velikosti stránek v 

tištěných médiích a časovým prostorem ve vysílacích médiích. Musí tedy provést pečlivý 

 
66  (Tandoc, a další, 2015 str. 9) 
67  (Dearing, a další, 1996 str. 35) 
68  (Bane, 2018) 
69  (Bane, 2018 str. 199) 
70  (Bane, 2018 str. 201) 
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výběr na základě řady kritérií, představujících pomyslné brány, jimiž musí materiál projít, 

aby se nakonec stal zveřejněným obsahem. 

Podle teorie Pamely Shoemaker a Stephena D. Reese71 o hierarchii vlivů, jež řídí 

rozhodování o tom, která událost se stane zpravodajským obsahem, má nejmenší vliv sám 

autor obsahu. Na vyšším stupni pak rozhodují mediální rutiny, mediální organizace a její 

pravidla, dále pak sociální instituce jako je politika či ekonomika a na nejvyšší úrovni je 

podle této teorie vliv celého sociálního systému a jeho ideologie. 

S ohledem na proměnu tvorby zpráv, jak jsme o ní pojednali výše, je však zřejmé, že proces 

gatekeepingu – průchodu branami zpravodajství – už získal širší význam. Mnohá média nyní 

především sledují, co prošlo branami elitních konkurentů a dalších zdrojů, aby na základě 

toho vytvořila vlastní obsahy. Odtud pochází tzv. gatewatching, což je výraz definovaný 

Axelem Brunsem v knize Gatewatching: Collaborative Online News Production jako 

„sledování odchozích bran zpravodajství a dalších zdrojů, které má za cíl identifikovat 

důležitý materiál, jakmile se stane dostupným“72,73. Identifikace důležitého materiálu v 

podstatě znamená další gatekeeping v dalším médiu. Velké množství zpravodajského 

materiálu dostupného online – ať už vytvořeného profesionálními novináři, nebo 

občanskými žurnalisty – sice přináší publiku větší výběr a do jisté míry i konkurenci 

tradičním mediálním organizacím, zároveň ale znamená, že tradiční mediální organizace 

získaly další cesty, jak najít cestu k publiku skrze odkazy v ostatních médiích, která jejich 

produkci sledují a využívají. 

Edson C. Tandoc Jr. a Tim P. Vos74 považují gatekeeping v nynějším přeplněném 

informačním prostředí za stejně důležitý jako samotné šíření obsahů. Gatekeeping tak podle 

nich rovněž obsahuje způsob, jakým se „vrátným“ daří mediální obsahy skrze pomyslné 

vydavatelské dveře protlačit nikoliv dovnitř, ale ven. Při výběru zpráv je podle nich kladen 

důraz na to, aby obsah byl schopen přitáhnout co nejvíce prokliků. Přibližují se tak funkce 

gatekeeperů a marketérů. Novináři hledají způsob, jak najít cestu k publiku – way-finding –  

a cítí za to i svou odpovědnost75. 

 
71  (Shoemaker, a další, 1996) 
72...the observation of the output gates of news publications and other sources, in order to identify important 

material as it becomes available. 
73  (Bruns, 2018 str. 17) 
74  (Tandoc, a další, 2015) 
75  (Tandoc, a další, 2015 str. 963) 
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Všechny tři koncepty odkazují ke stejné funkci. Jde o výběr informací, na jejichž základě si 

publika utvářejí svou konstrukci reality, která je obklopuje. Gatekeeping a way-finding k 

sobě mají velmi blízko – výběr materiálu do zpráv v demokratickém světě probíhá s ohledem 

na předpoklad, že daná zpráva bude čtenáře nebo diváky zajímat, což se od počátku existence 

masových médií nemění. Prodej zpráv a potažmo reklamního prostoru a času je obvykle pro 

komerční média klíčový. U veřejnoprávních médií tomu tak být nemusí, ale přesto je pro ně 

sledovanost důležitá i pro obhajobu vlastní existence v případě debat, které ji mohou 

ohrožovat. Gatewatching pak vlastně představuje jednoduchou definici vystihující proces 

nastolování intermediální agendy, který, jak už jsme řekli, může zesílit vliv médií na 

politickou i veřejnou agendu. 

 

1.3 Vliv médií 

Skutečnost, že média rozhodují o tom, co je veřejnosti předkládáno jako hodné pozornosti, 

že sledují a citují politické autority a přinášejí o nich zprávy, způsobuje, že média sama se 

stávají součástí moci. Nastolování agendy je výrazným aspektem této moci a jeho možné 

důsledky by se měly odrážet ve společenské odpovědnosti žurnalismu. Jak velká moc médií 

je, ovšem záleží na mnoha faktorech. 

 

1.3.1 Teorie slabého vlivu 

Britský vědec Kenneth Newton v roce 200676 publikoval práci, v níž tvrdí, že média mají ve 

skutečnosti slabší vliv, jehož účinky mohou být odvráceny či rozptýleny účinnějšími silami. 

Patří mezi ně základní politické hodnoty spojené se sociálním statusem, vírou, věkem, 

genderem a vzděláním, sociálními sítěmi a diskusemi, nedůvěrou v masová média a 

osobními znalostmi a zkušenostmi. To, co se zdá být mediálním vlivem, je podle Newtona 

ve skutečnosti výsledek interakce mezi médii a dalšími silami77. Newton dokládá, že ačkoliv 

se zdá, že útočný, vysoce kritický žurnalismus zkracuje politický život demokratických 

lídrů, někteří politici navzdory nepříznivému mediálnímu obrazu zůstávali ve vysokých 

 
76  (Newton, 2006) 
77  (Newton, 2006 str. 209) 
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funkcích velmi dlouho. Za příklad uvádí M. Thatcher, J. Majora, T. Blaira, H. Kohla, F. 

Mitteranda, J. Chiraca a další78.  

Efekty médií na personální úrovni snižují psychologické mechanismy zahrnující výběr, 

zkreslení, nesprávnou interpretaci a potlačování zpráv. Na strukturální úrovni pak 

v demokratických státech mediální trh uživatelům nabízí to, co chtějí vidět, slyšet a číst, 

podobně jako supermarkety nabízejí zboží za ceny, které jsou zákazníci schopni a ochotni 

zaplatit. Zjednodušeně řečeno navzdory rostoucí koncentraci vlastnictví neexistuje jedno 

médium nesoucí jednu zprávu k jednomu publiku79. Za příklad můžeme uvést editorial 

Marka Galliho v deníku Christianity Today podporující impeachment amerického prezidenta 

Donalda Trumpa s názvem ‚Trump Should Be Removed from Office‘ z 19. 12. 201980, po 

jehož zveřejnění deník získal rekordní množství nových předplatitelů81. Zpráva o článku se 

objevila v mnoha dalších médiích a o den později už The New York Times upozornily, že 

Mark Galli zůstává mezi evangelíky se svým názorem v menšině82. Různá publika tedy 

preferují různé zprávy a vybírají si a podporují média, která jim zprostředkovávají to, co si 

přejí.  

Jak upozorňuje Kenneth Newton, masová média jsou nedílnou součástí společnosti. Média 

ani novináři nepřiletěli na Zemi z vesmíru, ale jsou sociálními produkty stejně jako jejich 

publika. Jejich zprávy jsou tedy produkty společnosti a jsou jí ovlivněny a určeny. Podle 

Newtonovy teorie není možné publikum přesvědčit o něčem, čemu věřit nechce, zejména 

pokud má o dané věci znalosti a má s ní vlastní zkušenosti. Za určitých okolností však média 

mohou mít silný vliv, a proto je třeba se ve výzkumech zabývat těmito okolnostmi 83. 

 

1.3.2 Média jako politický aktér 

Přestože zpravodajská média vystupují jako politický aktér, jejich postavení se od volených 

politiků odlišuje. Média nemají v politickém procesu žádnou formální pozici, nemají 

oficiální moc a ani odpovědnost mimo tu, kterou jim v České republice určují Zákon o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a Tiskový zákon. Online zpravodajství pak 

 
78  (Newton, 2006 str. 211) 
79  (Newton, 2006 str. 215) 
80  (Galli, 2019) 
81  (Sandler, 2019) 
82  (Dias, a další, 2019) 
83  (Newton, 2006 stránky 222, 227) 
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není omezeno ani jedním z nich. 

Jako političtí aktéři představují média instituci prostředníka, který má podobné vlastnosti 

jako další prostředníci – především politické strany a zájmové skupiny84 – nereprezentují 

však v politické sféře konkrétní skupiny či zájmy, protože vztahy mezi médii a problémy a 

zájmy, které zprostředkovávají, jsou neinstitucionalizované a postavené na obchodních a 

profesních principech, a nikoliv na principech demokratických85. To však neznamená, že 

nepředstavují určitou formu vstupu do politického systému. 

Gunnar Thesen se domnívá, že je třeba oddělovat koncept vlivu médií na politiku od 

politických konsekvencí tohoto vlivu86, přičemž ale předpokládá, že primárním cílem 

mediálních organizací nejsou politické cíle, nýbrž je jím výroba a prodej zpráv87. To však 

nemusí být nutně platný předpoklad, protože vlastníci médií mohou mít zájem do politiky 

zasahovat proto, aby podpořili své zájmy v jiných odvětvích.  

Role médií v politice je podle Thesena nejlépe popsána jako intervenující. Média zasahují 

do politického procesu tím, že formují politickou debatu. Přetvářením signálů – zesilováním, 

tlumením či zkreslováním – dalších aktérů média získávají schopnost měnit politický proces 

a mohou tak ovlivnit distribuci politické moci88. 

Benjamin I. Page z Northwestern University se naopak domnívá, že aby se o médiích dalo 

hovořit jako o politickém aktérovi, musela by jako takový aktér provádět viditelnou akci, 

která je účelová a dostatečně sjednocená. Otázkou je, zda nebo do jaké míry mediální 

organizace používají své publikace a vysílání takovým způsobem, aby usilovaly o politické 

cíle. Pokud ano, pak tedy: která média takto postupují, za jakých okolností, kterých problémů 

se toto chování týká a kdo tento proces pohání?  Mohou to být vlastníci, vedoucí pracovníci 

nebo novináři. Jejich motivy mohou být ekonomické zájmy, osobní hodnoty, ideologie nebo 

profesní normy, ale nakolik je taková akce vlastně vědomá a pomocí jakých mechanismů se 

odehrává? V jakých formátech se objevuje a jaké techniky využívá89? Podle Benjamina I. 

Page by byl zapotřebí rozsáhlý výzkum všech těchto aspektů, abychom získali konkrétní 

důkazy90. 

 
84  (Cook, 2005 str. 110) 
85  (Thesen, 2017 str. 27) 
86  (Thesen, 2017 str. 22) 
87  (Thesen, 2017 str. 27) 
88  (Thesen, 2017 str. 30) 
89  (Page, 1996 str. 20) 
90  (Page, 1996 str. 24) 
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Na nedostatek výzkumů vlivu médií na politiku narážejí o 14 let později i Christoffer Green-

Pedersen a Rune Stubager91. Ti ve svém článku pracují s konceptem vlastnictví problému a 

tvrdí, že schopnost masových médií ovlivňovat příslušnou agendu politických stran závisí 

na zájmech těchto stran. Pozornost, kterou média dokáží k problému přitáhnout, se přetaví 

v politickou akci pouze v případě, že daná politická strana má zájem na jeho zpolitizování, 

a to se děje nejpravděpodobněji u opozičních stran v rutinních časech mimo volební 

kampaň92. Autoři výzkumu uskutečněného u dánských médií a opozičních stran během 

dvacetiletého období proti sobě staví mediální logiku, která upřednostňuje dramatická, 

senzační témata s logikou soutěžících témat u jednotlivých politických stran. Ačkoliv byl ale 

výzkum zaměřen na opoziční strany, u nichž se očekávají symbolické reakce, vládní strany 

mají rovněž možnost na některá témata reagovat pouze symbolicky bez určitého opatření. 

Pokud je mediálně významné téma vhodné pro vládní strany, mají také motivaci je 

zpolitizovat. Green-Pedersen a Stubager docházejí k závěru, že politická podmíněnost 

mediálního vlivu naznačuje, že vliv médií na současnou politiku je omezenější, než se 

všeobecně předpokládá, nicméně správně upozorňují, že mediální systémy se mezi 

jednotlivými státy podstatně liší a zatím chybí výzkumy, které by rozdíly ve vlivu masových 

médií v různých systémech popsaly93.  

Pascal Sciarini a Anke Tresch zkoumali mediální vliv na politickou agendu ve Švýcarsku, 

přičemž odlišili témata domácí a témata evropeizovaná. Zkoumaný soubor představoval 

mediální a parlamentní agendu během let 1995–2003 a závěrem bylo, že švýcarská média 

vykazovala schopnost nastolování politické agendy hlavně u pokrývaných domácích témat. 

Evropeizovaná témata měla slabý vliv na symbolickou parlamentní agendu zahrnující dotazy 

a interpelace a vůbec žádný vliv na podstatnější parlamentní agendu, která by mohla 

iniciovat rozhodovací procesy94.  

 

1.3.3 Veřejnost, politici a politická kultura 

Na tomto místě si dovoluji uvést mediální vliv, vnímání tohoto vlivu politiky a jejich citlivost 

k veřejnému mínění do souvislosti s politickou kulturou. Politickou kulturu můžeme podle 

G. A. Almonda a S. Verby charakterizovat jako postoje občanů k politickému systému a 

 
91  (Green-Pedersen, a další, 2010 str. 663) 
92  (Green-Pedersen, a další, 2010 str. 664) 
93  (Green-Pedersen, a další, 2010 str. 677) 
94  (Sciarini, a další, 2019 str. 734) 
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vnímání jejich vlastní role v něm95. Studie Almonda a Verby z roku 1963 si kladla za cíl 

identifikovat politickou kulturu, v níž se nejpravděpodobněji rozvine a konsoliduje liberální 

demokracie. Jejich argument je založen na rozlišení tří základních typů politické kultury. 

Tam, kde převládá parochiální politická kultura, jsou si občané vědomi existence vlády. V 

podřízené kultuře občané sami sebe vnímají jako subjekty vlády, zatímco participační 

politická kultura představuje prostředí, v němž občané věří, že se mohou na politickém 

systému podílet a jsou jím ovlivňováni96. 

Českou politickou kulturu podle Zdeny Šilerové97 na počátku 21. století ovlivňovaly 

především faktory, mezi něž zařadila geografickou polohu, velikost státního území, počet 

obyvatel, náboženství a sociální strukturu obyvatelstva určenou ekonomickou aktivitou. 

Šilerová provedla výzkum politické kultury u českých vysokoškolských studentů na přelomu 

let 2002 a 200398. U všech dotazovaných bylo patrné, že na jejich zájem o politické dění 

nemělo vliv rodinné prostředí, ale jejich vrstevníci, přičemž všichni dávali přednost osobním 

oblastem života před veřejnými. Všichni dotazovaní studenti v té době vykazovali relativní 

zájem o politiku na úrovni komunální i celostátní, avšak u všech převažovala nespokojenost 

s politikou99. V té době byl nevýznamnějším zdrojem informací pro studenty denní tisk, 

méně pak rozhlas, a ještě méně televize, čímž se od zbytku populace odlišovali100.  

Rovněž politická kultura členů vlády je u české populace od roku 2005 s několika výkyvy 

vnímána jako špatná. V roce 2005 považovalo politickou kulturu ministrů za špatnou 66 % 

dotázaných. Až do roku 2010, kdy došlo ke zlepšení, se vnímání členů vlády silně 

zhoršovalo. Po roce 2010 se situace opět zhoršovala až k 81 % nespokojených v roce 2012. 

Zlepšení nastalo v roce 2014, kdy bylo s politickou kulturou vlády nespokojeno 52 % 

respondentů. Od té doby se opět vnímání členů vlády veřejností zhoršovalo až na 65 % 

nespokojených v roce 2017. V roce 2018 to bylo 63 procent101. 

Podle průzkumu společnosti CVVM z dubna 2018, v němž respondenti vyjadřovali svůj 

názor na odstoupení politiků z funkce, si zhruba 90 % dotázaných myslelo, že politici by 

měli odstoupit, pokud jsou usvědčeni nebo jen obviněni z trestného činu, i když třeba 

 
95  (Almond, a další, 1989 str. 12) 
96  (Almond, a další, 1989 str. 16) 
97  (Šilerová, 2005 str. 149) 
98  (Šilerová, 2005 str. 151) 
99  (Šilerová, 2005 str. 160) 
100  (Šilerová, 2005 str. 193) 
101  (Čadová, 2018) 
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nesouvisí s jejich funkcí. Oproti šetření v roce 2015 se však požadavek na odstoupení z 

důvodů spojených s trestnými činy snížil102. Toto zjištění koresponduje s výsledkem voleb 

do Poslanecké sněmovny v roce 2017, v nichž zvítězilo Hnutí ANO, jehož předseda Andrej 

Babiš byl sice v té době stále trestně stíhán, avšak k obvinění z trestného činu nedošlo.  

Mediální vliv je rovněž omezen důvěrou, kterou veřejnost k médiím chová. V České 

republice podle agentury CVVM důvěra k médiím od roku 2004 do roku 2016 výrazně 

poklesla. Ještě v roce 2004 obsahu médií důvěřovaly dvě třetiny respondentů, v roce 2016 

už to byla jen jedna třetina. Graf č. 1 zobrazuje vývoj nedůvěry občanů k médiím podle věku, 

přičemž je patrné, že k největšímu nárůstu došlo u mladých lidí103.  

 

 

Graf č. 1: Vizualizace nedůvěry médiím podle věku respondentů (převzato z 

interaktivni.rozhlas.cz [online] https://interaktivni.rozhlas.cz/duvera-mediim/) 

 

1.3.4 Vlastníci médií 

Důležitými aktéry v procesu tvorby mediální agendy mohou být vlastníci médií, a ačkoliv je 

velmi těžké jejich vliv odhalit a prokázat, v některých případech se to už podařilo. Jak už 

jsme uvedli, v případě, že vlastní i jiné korporace fungující v jiných ekonomických 

 
102  (Tuček, 2018) 
103  (interaktivni.rozhlas.cz, 2017) 
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odvětvích, jejich zájmy nemusejí nutně spočívat jen ve snaze generovat zisk z mediálních 

domů. Kromě toho mohou mít ambice prosazovat své osobní ideologické a politické postoje, 

nicméně je v jejich zájmu, aby si jejich zpravodajská média udržovala důvěryhodnost a v 

zájmu jejich zaměstnanců – novinářů – zase je, aby hájili svou profesionální pověst, která 

předpokládá nezávislost104.  

Daniel Chomsky ve svém článku z roku 2006 popsal praxi častého předávání interních 

sdělení mezi někdejším majitelem The New York Times Arthurem Haysem Sulzbergerem a 

editorem deníku Turnerem Catledgem. Catledge takových sdělení dostal během sedmi let na 

přelomu 50. a 60. let 20. století několik stovek105a obvykle se snažil požadavky majitele 

uspokojit, v některých sděleních jen zaměnil Sulzbergerovo jméno za svoje a předal je svým 

podřízeným. Původ sdělení zůstával skryt za trpným rodem nebo údajným čtenářem či 

zaujatým čtenářem nebo přítelem zaujatého čtenáře a novináři tak měli být chráněni před 

ztrátou autonomie106. Chomsky dále popisuje, že řada Sulzbergerových přání a návrhů byla 

sdělována pouze ústně a neexistovaly o nich žádné záznamy. Stejnou praxi zažil i Catledgův 

předchůdce a po Sulzbergerově smrti ve stejném duchu pokračovali i jeho nástupci107. 

Analýza Kevina Stokera z roku 2017 ale ukázala, že obsah deníku silně závisel na 

Sulzerbergerovi už v době, kdy ještě patřil jeho tchánovi Adolphu Ochsovi. Korespondence 

z let 1928–1941 mezi zahraničním korespondentem v Jižní Americe Johnem W. Whitem a 

jeho nadřízenými v The New York Times, instruovanými Sulzbergerem, popisuje, že 

interakce mezi managementem deníku, vládami států, v nichž White operoval, a americkou 

vládou koordinovala jeho práci natolik, že se vyhýbal psaní o některých zemích a své zprávy 

cenzuroval. Korespondence mezi Sulzbergerem a Whitem zpochybňuje mýtus o autonomii 

reportérů a naopak ukazuje, že White byl kontrolován vedle svých nadřízených také 

zahraničními vládami, policií, místními deníky, nacistickými a fašistickými špiony, 

americkými obchodními zájmy, americkou vládou, a dokonce i prezidentem USA108.  

Tato studie rovněž podporuje tvrzení, že vedle médií ve společnosti operují mocnější síly, 

které vliv médií využívají. Velmi vlivná média mohou pracovat ve službách státu, aniž by 

to bylo veřejnosti známo. Historické metody v mediálních studiích mají v těchto případech 

 
104  (Chomsky, 2017 str. 245) 
105  (Chomsky, 2006 str. 5) 
106  (Chomsky, 2006 str. 5) 
107  (Chomsky, 2006 str. 16) 
108  (Stoker, 2017 str. 177) 
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velký potenciál, protože jak píše Chomsky, interní dokumenty mohou ukázat procesy 

rozhodování a mechanismu uplatňování vlivu a moci, které jsou veřejnosti obvykle skryty. 

Vlastníci nicméně rovněž vyvíjejí mechanismy, které jim umožňují vliv uplatnit bez toho, 

aby o tom existovaly písemné záznamy109. Uplatňování moci vlastníků však závisí také na 

tom, kdo vlastníkem je. Pokud jde o jednotlivce – jak tomu bylo v případě The New York 

Times – je uplatňování vlivu snazší, než je tomu u rozsáhlých mediálních konglomerátů.  

Vztahy mezi vlastníky a politiky rovněž hrají významnou roli v nastolování agendy. Média 

mohou dnes reflektovat názory a myšlenky politiků, o nichž se zmiňují na společenských 

akcích, kde se ocitají společně s vlastníky médií tak, jak tomu bylo před lety u „zaujatého 

čtenáře“ Arthura Hayse Sulzbergera110. Situace, kdy média vlastní vysoce postavený politik, 

není v demokratickém světě obvyklá, ale ještě na počátku roku 2017, jímž se budu ve 

vlastním výzkumu zabývat, tato situace v České republice existovala.  Tehdejší ministr 

financí Andrej Babiš byl mimo jiné majitelem jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství v 

České republice Mafra, které vydává např. deníky Mladá Fronta DNES a Lidové noviny a 

provozuje zpravodajský server iDNES.cz, a vlastnil i jednu z nejposlouchanějších 

rozhlasových stanic Impuls111. V únoru toho roku Andrej Babiš na základě zákona o střetu 

zájmů veškeré své podnikatelské aktivity předal do rukou svěřenských fondů, které pro ten 

účel sám založil112. To však neznamená, že by podobně jako Arthur Hays Sulzberger neměl 

možnost a motivaci obsahy těchto médií a jejich vyznění nijak ovlivňovat. 

 

1.3.5 Politici a média 

V kterých případech politici na mediální agendu reagují a jak jejich postoje a politické cíle 

dokáží oslabovat pozorovanou úroveň jejich vnímavosti k mediální agendě, zkoumal tým 

Alona Zoiznera v Izraeli v letech 2013–2014 za pomoci obsahové analýzy mediálních 

obsahů a záznamů projevů členů parlamentu v kombinaci s průzkumem u významných 

poslanců113. Navzdory očekávání, že politici, kteří považují za důležitější reprezentaci 

občanů než reprezentaci své politické strany, jsou k mediální agendě vnímavější, se ukázalo, 

že je tomu právě naopak. Stejně tak vyšlo naprázdno očekávání, že čím více se politici cítí 

 
109 (Chomsky, 2017 str. 248) 
110 (Chomsky, 2017 str. 249) 
111  (Echo24.cz, 2017) 
112  (Dragoun, a další, 2018) 
113  (Zoizner, a další, 2017 str. 152) 
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informacemi zahlceni, tím spíše na ně budou reagovat. Výsledky analýzy naopak ukázaly, 

že poslanci vnímají mediální agendu podle svých individuálních potřeb a cílů a nikoliv podle 

cílů svých kolektivních politických entit. Politici však nejsou pasivními aktéry, kteří pouze 

reagují na mediální agendu, ale využívají média jako arénu k prosazování svých témat a 

napadání svých oponentů. Pokud se cítí zprávami přehlceni, není to proto, že by média 

využívali jako zdroj informací více než ostatní. Jejich citlivost k reakci na mediální agendu 

není podle výzkumu silnější než u ostatních politiků 114. 

Ve Spojených státech amerických zkoumali nastolování agendy také George C. Edwards s 

B. Danem Woodem. Ve svém výzkumu vycházeli z toho, že po dlouhá desetiletí se akademici 

domnívali, že americký prezident má v nastolování agendy nejvýznamnější roli, avšak opět 

chyběl dostatek empirických měření jeho vlivu. Edwards a Wood proto zkoumali míru 

úspěšnosti prezidenta ve směřování pozornosti Kongresu a masových médií k pěti tématům 

– kriminalita, školství, zdravotní péče, americko-sovětské vztahy a arabsko-izraelský 

konflikt – od roku 1984 do roku 1994115. Měřená data se týkala toho, co prezidenti veřejně 

říkali a dělali podle Public Papers of the President, které představují výroční kompilaci 

prezidentských aktivit. Mediální agenda byla zkoumána podle počtu minut věnovaných 

daným tématům ve večerních zpravodajských programech tří celostátních televizních stanic. 

Pozornost Kongresu byla měřena počtem dnů slyšení udávaných v Congressional 

Information Service Index116. Výsledky výzkumu ukázaly, že po většinu času prezident na 

agendu reagoval, přičemž primárně se jednalo o reakce na změny v pozornosti médií a na 

události ve světě. V domácí politice se prezident zdál být v nastolování agendy úspěšnější. 

Kongres ve sledovaném období neměl žádný vliv na agendu prezidenta nebo médií a jeho 

vlastní agenda byla ovlivněna prezidentem a médii pouze v oblasti školství. Autoři studie též 

zjistili, že vliv Bílého domu závisí nejen na tématech a v rámci jednotlivých témat se mění 

v čase, ale rovněž se mění během času v rámci jednotlivých prezidentství117.  

Rens Vliegenthart a Morten Skovsgaard se otázce vlivu médií na politiky věnovali z pohledu 

samotných novinářů a politiků. Jejich výzkum byl proveden v pěti západoevropských 

zemích a potvrdil, že se u obou skupin vnímání mediální moci liší118. Politici se cítí médii 

ovlivňováni více, než jsou novináři ochotni si připustit. Možným vysvětlením je, že novináři 

 
114  (Zoizner, a další, 2017 str. 159) 
115  (Edwards, a další, 1999 stránky 327, 342) 
116  (Edwards, a další, 1999 stránky 330–331) 
117  (Edwards, a další, 1999 str. 342) 
118  (Vliegenthart, a další, 2017 str. 91) 
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vnímají silněji svou roli „hlídacích psů“, zatímco politici této roli médií přisuzují menší 

význam. Rozhovory s politiky a novináři provedené v roce 2017 dále podpořily myšlenku, 

že politici vnímají tlak přizpůsobit se mediální logice, aby se jejich poselství dostalo 

k voličům. Novináři naopak zdůrazňují, že na politicích závisejí jako na zdrojích informací, 

a přestože uznávají svůj určitý vliv, kladou důraz na to, že v souladu s profesní normou 

objektivity nesledují žádnou konkrétní agendu, nýbrž přistupují stejně kriticky ke všem 

stranám politického spektra119. Z výsledků tohoto výzkumu je patrné, že politici ani novináři 

nedělají jasný rozdíl mezi funkcí médií jako arény a funkcí informační, i když politici 

zdůrazňují potřebu přístupu do médií a pozitivního referování o sobě, a novináři připouštějí 

větší zájem o chování politiků na veřejnosti než ve formálnějším prostředí, jako je například 

parlament. V každém případě výzkum především ukázal, že míra vlivu a moci záleží na 

subjektivním vnímání jednotlivých aktérů a jejich pozici120. 

Jak už bylo zmíněno dříve, lidé média využívají jako zdroje informací, a to platí samozřejmě 

i pro politiky. Politické elity však mají přístup i k jiným zdrojům, a proto se Stefaan Walgrave 

s kolektivem autorů zaměřili na výzkum toho, do jaké míry politici závisejí na médiích, aby 

si udrželi přehled o současných událostech121. Série rozhovorů s politiky – členy 

regionálních a národních parlamentů, ministry a lídry politických stran – byla uskutečněna 

v roce 2015 v Belgii, Kanadě a v Izraeli. Z rozhovorů vyplynulo, že politici v těchto zemích 

získávali většinu informací o aktuálních událostech skutečně z masových médií stejně jako 

běžní občané, nicméně nezávislost na médiích se u jednotlivých témat i politiků lišila. 

Nezávislejší byli ti, kteří měli odborné znalosti, a elitní politici na exekutivních pozicích a 

ve vládních stranách, a to zejména u témat, která se týkají konfliktů uvnitř stran nebo jsou 

politiky vnímána jako významná pro veřejnost122. Problém u tohoto typu výzkumu tkví, jak 

sami výzkumníci uvádějí, v tom, že výpovědi jsou subjektivní a nemusejí přesně odrážet 

skutečnost. Tyto rozhovory nicméně doložily, že média jsou užitečnější pro opozici než pro 

vládu, která má k dispozici více informačních zdrojů123.  

Protože mediální studia stále bojují s kauzálními interpretacemi role médií v procesech 

nastolování agendy, Julie Sevenans ve své práci z roku 2017 nabídla teoretické řešení ve 

formě analytického rámce, který vyjasňuje různé role, jež mohou média za různých okolností 

 
119  (Vliegenthart, a další, 2017 str. 100) 
120  (Vliegenthart, a další, 2017 str. 101) 
121  (Walgrave, 2017 str. 128) 
122  (Walgrave, 2017 str. 142) 
123  (Walgrave, 2017 str. 144) 
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hrát. Sevenans124 se domnívá, že je třeba zkoumat, odkud politici získali informace o daném 

problému, aby bylo možné vyloučit falešný kauzální vztah. Média mohou sloužit jako 

nezbytná podmínka k politické iniciativě, nebo mohou politickou iniciativu usnadňovat, 

nebo nemusejí mít žádný vliv. Dále je třeba zjišťovat motivace politiků, které je k reakci na 

mediální obsahy přiměly. Média mohou poskytovat politikům informace, mohou 

zprostředkovávat veřejné mínění, nebo je politici mohou využívat jako nástroj k boji s 

opozicí či jako příležitost ke zviditelnění nebo získání politického úspěchu125. Sevenans ve 

své práci rovněž upozorňuje na důležitou motivaci politiků pro vnímavost k mediální 

agendě. Tou je skutečnost, že politici předpokládají, že média mají vliv. Jde o efekt třetí 

osoby, kdy jsou politici ovlivněni myšlenkou, že média mají vliv na veřejné mínění126. Také 

potřeba spin doctoringu – zkreslování interpretací událostí či vypouštění zástupných témat 

v ohrožujících situacích – naznačuje, že politici vnímají média jako významný nástroj 

ovlivňování veřejného mínění. 

 

1.3.5.1 CNN efekt 

Výjimečné postavení v oblasti zpravodajských médií získala televize CNN, když v roce 

1991 za pomoci satelitu vysílala prakticky přímý přenos bombardování za války v Zálivu127. 

A právě zpravodajské pokrytí Války v Zálivu a to, jak na ně reagovala americká vláda, 

přimělo akademiky, aby začali zkoumat, jakou roli CNN může hrát v utváření zahraniční 

politiky USA a v mezinárodních vztazích.  

Když americká vláda nabádala mediální organizace, aby se z Iráku během intenzivních bojů 

stáhly, štáb CNN zůstal a informoval o válce v podstatě živě, což způsobilo raketové zvýšení 

ratingu televize. Ostatní zpravodajské organizace navíc náhle závisely na záběrech CNN. 

Generál Colin Powel a americký ministr obrany Dick Cheney na tiskové konferenci během 

války rovněž přiznali, že většinu informací získali sledováním CNN. Šlo o naprostý průlom 

ve zpravodajství – už se neinformovalo o tom, co se stalo, ale co se děje128.  

Celá řada významných osobností světové politiky přiznala, že televizní zpravodajství 

skutečně mělo na jejich rozhodování vliv. James Baker III., americký ministr zahraničních 

 
124  (Sevenans, 2017 str. 246) 
125  (Sevenans, 2017 stránky 246–247) 
126  (Sevenans, 2017 str. 257) 
127  (Taipei Times, 2005) 
128  (Media Law Resource Center) 
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věcí v letech 1989–1993, ve svých memoárech přiznal, že okamžité pokrytí konfliktů 

v Iráku, Bosně, Somálsku, Rwandě, Čečensku a na dalších místech vytvářelo naléhavý 

požadavek, aby vláda rychle jednala129. Bývalý generální tajemník OSN Butrus Butrus-

Ghálí si dokonce postěžoval, že CNN je šestnáctým členem Rady bezpečnosti130.   

Izraelský profesor politologie a komunikace Eytan Gilboa se proto rozhodl, že studium CNN 

efektu podrobí analýze a pokusí se zodpovědět otázku, co přesně CNN efekt vlastně je131.  

Podle Stevena Livingstona lze efekt médií na přijetí politických rozhodnutí o válečných 

konfliktech popsat jako tři různé funkce. Média urychlují rozhodování, což ovšem může 

přinášet bezpečnostní rizika a potenciálně též působit problémy pro tajné služby. To souvisí 

se snahou omezit přístup novinářům do oblasti bojů, protože média zde působí jako 

překážka. Pravděpodobně nejvýrazněji média působí v nastolování agendy, protože 

emocionální naléhavé záběry obětí bojů nebo humanitárních krizí přinášejí nový pohled na 

priority v zahraniční politice132. Michael J. O’Neill už v roce 1993 poukazoval na destrukci 

konvenční diplomacie, k níž došlo přenosem televizního zpravodajství v reálném čase, a na 

zesílení vlivu veřejného mínění133.  

Eytan Gilboa došel na základě analýzy mnoha akademických prací na téma CNN efektu 

k poznání, že tento koncept byl původně navržen politiky stále pronásledovanými mýtem, 

že válku ve Vietnamu Američanům prohráli novináři a komunikační revoluce. Od té doby 

mnoho z nich věří, že média jsou nepřítelem vlády v oblastech, jako je humanitární 

intervence a mezinárodní vyjednávání. Mezi politickými lídry panuje přesvědčení, že 

mediální organizace politickému systému dominují, což napomáhá pochopit, proč je 

globální televizní stanice vnímána jako určující pro zahraniční politiku zejména v kritických 

situacích a proč politici cítí, že potřebují média neutralizovat v případě záměru využít sílu 

nebo započít nové diplomatické iniciativy134. Příkladem toho může být první americká 

vojenská akce mimo území Spojených států po skončení války ve Vietnamu, jíž byla invaze 

na Grenadu v roce 1983. Tam byl novinářům s odvoláním na jejich bezpečnost v prvních 

dnech bojů odepřen přístup. Důvodem byl ve skutečnosti strach z odsouzení invaze 

 
129  (Baker III dle Gilboa, 2005 str. 28) 
130  ((Minear, Scott,& Weiss dle Gilboa, 2005 str. 28) 
131  (Gilboa, 2005) 
132  (Livingston, 1997) 
133  (O'Neill, 1993 str. 182) 
134  (Gilboa, 2005 str. 37) 
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veřejností v případě, že by novináři zdokumentovali civilní oběti135.  

Akademické studie jsou podle Eytana Gilboy nejednotné v terminologii, metodologii i 

závěrech. Efekty, které by CNN měla mít, zahrnují vnucení rozhodnutí politickým lídrům, 

omezení jejich možností výběru, narušení jejich politického uvažování, ztěžování a 

zdržování politických rozhodnutí. Na druhé straně ale CNN efekt znamená také to, že 

politikům umožňuje přijmout určitá opatření a napomáhá jejich implementaci domnělou 

legitimizací rozhodnutí a vytvářením souhlasu veřejnosti. Někteří autoři tvrdí, že CNN 

naprosto změnila utváření zahraniční politiky a světovou politiku obecně, když televizní 

stanici povýšili na jednu ze supervelmocí s rozhodujícím vlivem na Radu bezpečnosti 

OSN136. Na druhé straně však jiní autoři došli k opačným závěrům a tvrdí, že CNN efekt 

vztahy mezi médii a vládou nijak dramaticky nezměnil. Buď ani neexistuje, nebo je 

zveličován a může se vyskytnout jen ve vzácných, mimořádně otřesných situacích 

dlouhodoběji v médiích sledovaných, nebo v případě nedostatečného, chaotického 

vůdcovství137. I tyto závěry podporují myšlenku, že vliv médií na politickou agendu do určité 

míry závisí na víře politiků ve vliv, který média mají mít na veřejné mínění. 

 

1.3.6 Vliv médií na nastolování politické agendy – teoretický model 

Výzkumy, které byly během let na toto téma uskutečněny, bohužel přinášely protichůdné 

výsledky, jelikož stále chybí dostatečné teoretické ukotvení. Stefaan Walgrave a Peter Van 

Aelst z univerzity v Antverpách proto v roce 2006 navrhli teoretický model, v němž pracují 

se vstupními proměnnými týkajícími se mediální agendy a proměnnými představujícími 

politický kontext této agendy. Model navrhuje celkem pět druhů politických výstupů.138 

Mediální vstupy 

U mediálních vstupů je třeba rozlišovat druh tématu s ohledem na jeho vnímání publikem. 

Může se jednat o témata vtíravá, s nimiž mají jednotlivci osobní zkušenosti, nebo témata 

nevtíravá, u nichž je hlavním zdrojem informací mediální agenda. Dalšími relevantními 

proměnnými jsou institucionální vlastnictví tématu a samotný jeho vznik. Čím je jasnější, 

který politický aktér je za dané téma odpovědný, tím větší šanci má mediální pokrytí na 

 
135  (Zunes, 2003) 
136  (Gilboa, 2005 str. 37) 
137  (Gilboa, 2005 str. 37-38) 
138  (Walgrave, a další, 2006 str. 88) 
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politickou reakci. Stejně tak je pravděpodobnější reakce na zprávy, které jsou nové a politici 

o nich ještě nemají dostatek informací, a tedy ani jasné stanovisko. Mediální vliv též závisí 

na vstupní proměnné, kterou představuje styl pokrytí tématu. Jednoznačný report, který jasně 

definuje problém a ukazuje řešení, by měl mít silnější vliv než nejednoznačné, méně 

dramatické pokrytí s mnoha nejasnostmi bez zřejmých řešení. Větší účinek by též mělo mít 

negativní zpravodajství, protože úkolem politiků je řešit problémy a negativní zprávy by 

tedy měly přitahovat pozornost v očekávání politické reakce139.  

Mimo mediálních témat, jejich vlastností a způsobu zpracování je třeba rozlišovat další 

proměnnou, kterou je samotné médium. Lze očekávat, že míra vlivu je u různých mediatypů 

různá a stejně tak se liší i v jejich rámci v závislosti na důvěryhodnosti a respektu, který k 

nim politici mají. Zároveň je třeba počítat s intermediálními vlivy, o nichž jsme pojednali v 

kapitole 1.2. Pokud v dané době panuje mezi jednotlivými médii vysoká shoda v soustředění 

na určité téma s podobným rámováním a děje se tak po delší dobu, pak je možné očekávat 

silný vliv na politickou agendu. Nejsilnější efekt je pak možné očekávat u událostí, které 

média shodně líčí jako přetrvávající krizovou situaci140.  

Politický kontext 

Při výzkumu mediálního vlivu na politickou agendu je dále třeba rozlišovat dobu, v níž se 

pokrývané události dějí. V čase předvolební kampaně mají média tendenci spíše následovat 

agendu politických stran, zatímco v rutinních časech je obvykle větší šance prosadit opačný 

postup. V předvolební kampani také bývají novináři vystaveni většímu tlaku, aby jejich 

práce byla férová a vyvážená, a novináři spíše než nastolování témat mají ve svých rukou, 

která politická sdělení do svých obsahů zahrnou141. 

Za nezávislé proměnné v modelu slouží strukturální, poziční a individuálních vlastnosti 

politických aktérů. Politici se stejně jako zbytek veřejnosti rozhodují, zda mediální agendu 

přijmou. Na rozdíl od ostatních členů publika se ale rozhodují nikoliv jen podle vlastní 

potřeby orientace, citlivosti k tématům nebo integraci v mezilidských komunikačních sítích. 

U politiků hrají roli institucionální a interní pravidla, která je omezují. Sem patří například 

pravidla určující časy jednání vlády a parlamentu nebo procedury určující přijetí či nepřijetí 

zákonů, a také nutnost interních diskusí uvnitř politických stran či vládních koalicí, pokud 

 
139  (Walgrave, a další, 2006 stránky 93–94) 
140  (Walgrave, a další, 2006 str. 93) 
141  (Walgrave, a další, 2006 stránky 97–98) 
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není politik oprávněn jednat samostatně. Politiky dále omezuje jejich vlastní pozice v 

politickém uspořádání, čímž mají autoři na mysli příslušnost k vládě či k opozici. Vládní 

představitelé by měli spíše agendu určovat a méně reagovat na externí vlivy, zatímco členové 

opozice by měli reagovat zejména na negativní zprávy, které jim umožňují vládu kritizovat. 

Vládní většina by rovněž měla reagovat na pozitivní zprávy, které jim dávají šanci zdůraznit 

její zásluhy. Osobní vlastnosti rovněž mají vliv na citlivost politiků k reakcím na mediální 

agendu. Někteří politici mohou být ve fungování médií zběhlejší než jiní a mohou se snažit 

využívat mediální logiku ve svůj prospěch. Mohou se snažit cíleně reagovat na média co 

nejrychleji a prokázat svou rozhodnost142. Podobně jako u novinářů ale také záleží na tom, 

jakou specializaci příslušný politik má. Čím méně je politik ve svém vzdělání specializovaný 

a s určitým tématem obeznámený, tím spíše je možné očekávat, že se bude řídit mediální 

agendou.  

Politické výstupy 

Vliv médií můžeme podle teoretického modelu popsat jako několik možných výstupů. 

Základní rozdíly vědci vysledovali v rychlosti reakce na mediální agendu a v jejím významu. 

Model tedy počítá kromě možnosti žádné reakce s reakcemi rychlými a pomalými a v jejich 

rámci s reakcemi podstatnými či symbolickými. Pomalou podstatnou reakcí můžeme označit 

například přijetí zákona, rychlou podstatnou reakci můžeme očekávat od představitelů 

exekutivy tam, kde jsou k tomu příznivé podmínky – zejména tedy v prezidentských 

politických systémech. Za symbolické reakce můžeme označit veřejné debaty či slyšení nebo 

jen ústní či písemná vyjádření bez důsledků v podobě přijatých opatření143. Autoři modelu 

spojují rychlé symbolické reakce typicky s parlamentními aktéry, pomalé podstatné reakce 

pak s vládními reakcemi obzvláště tam, kde jsou vlády koaliční a předpokládá se tedy delší 

vyjednávání. Rychlé podstatné reakce jsou obvykle vyhrazeny exekutivním aktérům, kteří 

mohou jednat samostatně144.  

  

 
142  (Walgrave, a další, 2006 stránky 101–103) 
143  (Walgrave, a další, 2006 stránky 94–95) 
144  (Walgrave, a další, 2006 str. 104) 
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2. Metodologie výzkumu  

Tato kapitola se věnuje metodologii vlastního výzkumu. Nejprve je vymezen výzkumný 

problém, poté jsou definovány výzkumné otázky a popis metod, jejichž pomocí budou 

otázky zodpovězeny. V další části kapitoly je stanoven základní soubor dat a popsána 

konstrukce výběrového souboru, jehož analýza by měla následně přinést odpovědi na 

výzkumné otázky.  

 

2.1 Vymezení výzkumného problému 

Výzkum se zabývá intermediálními vztahy v českém zpravodajství a prostředím, které bylo 

nastaveno pro proces nastolování politické agendy u konkrétního zpravodajského příběhu. 

Tento příběh se začal odvíjet 18. ledna 2017, když internetový deník echo24.cz přišel se 

zjištěním, že pokud tehdejší ministr financí Andrej Babiš nakoupil téměř jednu a půl 

miliardy jednokorunových dluhopisů vydaných jeho firmou Agrofert v roce 2012, pak podle 

informací, které sám poskytl médiím, a podle majetkového přiznání nemohl mít na takový 

nákup v dané době dostatek prostředků145. Kromě podezření, že nákup byl pouze fiktivní, 

transakce současně působila jako účelové obcházení zákona, protože jednokorunové 

dluhopisy byly až do konce roku 2012 osvobozeny od daně z příjmu. Kdyby Agrofert 

emitoval jeden dluhopis v celkové ceně 1,5 miliardy, musel by kupující do státní pokladny 

odvést daň. Takto daň činila nula korun, protože Agrofert emitoval 1,5 miliard dluhopisů – 

každý v ceně jedné koruny146. Příběh eskaloval 3. května 2017, kdy byla zveřejněna 

nahrávka rozhovoru Andreje Babiše s tehdejším redaktorem Mladé fronty DNES Markem 

Přibilem147. Nahrávka odhalovala ovlivňování obsahu novin, které však byly již v únoru 

společně s ostatními firmami Andreje Babiše převedeny do svěřenských fondů. Krátce nato 

byl Andrej Babiš odvolán z funkce ministra. Návrhu na jeho odvolání předcházelo oznámení 

chystané demise předsedy vlády, jež premiér Bohuslav Sobotka zdůvodnil uvedenou 

kauzou, která se během měsíců rozrostla a odkryla další sporné otázky148. 

Většina studií nastolování agendy od doby průlomové Chapel Hill Study Maxwella 

McCombse a Donalda Shawa obvykle pracovala s nejdůležitějším problémem dané doby 

 
145 (Balšínek, 2017) 
146 (Goláň, 2017) 
147 (Novinky.cz, 2017) 
148 (Vláda České republiky, 2017) 
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podle průzkumů veřejného mínění a zastoupením jednotlivých tematických kategorií ve 

zpravodajství, aby tak prokázaly souvislost mezi mediální a veřejnou agendou. Souvislost s 

politickou agendou je pak zkoumána například pomocí tematických analýz poslaneckých 

interpelací149,150. Případové studie se většinou pokoušejí rekonstruovat hlavní události a 

rozhodnutí v procesu politického rozhodování151. S rozvojem online zpravodajství a 

nástupem sociálních sítí a specializovaných webů, které svým uživatelům přinášejí výběr 

zpráv z různých médií, je však pravděpodobně užitečnější věnovat nastolování agendy 

pozornost jiným způsobem. 

Chceme-li posuzovat důležitost témat, pak s vědomím toho, že soustředěné pokrytí témat 

větším počtem významných médií má větší šanci na politickou reakci, je vhodné sledovat 

témata napříč různými mediatypy a množstvím jednotlivých titulů v jejich rámci. Výsledky 

obsahových analýz vyhledávajících témata ale mohou být nepřesné. Tak například zpráva o 

nákupu unikátního lékařského přístroje nebude mít zřejmě pro veřejnost, kam – jak už bylo 

uvedeno – řadíme i politiky, stejný význam jako zpráva o výskytu spalniček v téže 

nemocnici. Oba články bychom však nejspíše zařadili do kategorie zdravotní péče, a 

nakonec bychom možná mohli dojít k závěru, že zdravotní péče byla nejvýznamnějším 

mediálním tématem roku, což by naznačovalo její významnost i v agendě veřejnosti. Možná 

jí však byly pouze spalničky a očkování, od roku 2020 však nejspíše šíření nového 

koronaviru po světě. Otázkou také je, zda by zprávy o zkorumpovaném řediteli nemocnice 

nebo zmanipulovaných veřejných zakázkách tamtéž měly být rovněž zařazeny do tématu 

zdravotní péče…apod. To je také důvodem, proč sledování konkrétních příběhů přináší 

přesnější objasnění významu mediálního vlivu v politické a veřejné agendě. 

Ve výzkumu intermediálních vztahů dřívější studie docházely k závěru, že významným 

vlivem zpravidla disponuje respektovaný seriózní tisk. Ve Spojených státech amerických 

byly takovými vlivnými deníky The New York Times a The Washington Post, které jsou po 

dlouhá léta bedlivě sledovány editory i redaktory ostatních deníků či televizních stanic152. 

Mediální prostředí se ale díky internetu a sociálním médiím radikálně proměnilo a jednotlivé 

organizace tudíž musí měnit své strategie, aby v konkurenci upoutaly pozornost 

dostatečného množství uživatelů. Seriózní tisk nicméně hraje důležitou roli nejen proto, že 

 
149 (Green-Pedersen, a další, 2010) 
150 (Walgrave, a další, 2007) 
151 (Dearing, a další, 1996 str. 73) 
152 (Harder, a další, 2017 str. 277) 
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jeho obsahy citují ostatní média, ale také proto, že dodává legitimitu zprávám z jiných 

zdrojů, jak už bylo uvedeno v teoretické části práce. Posilování mediálního vlivu se nicméně 

děje i prolínáním či sdílením obsahů.  

2.2 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

 

Cílem této práce je formulovat a analyzovat procesy intermediálního nastolování agendy 

v případě pokrytí kauzy tehdejšího ministra financí Andreje Babiše z počátku roku 2017. 

Protože byla tato kauza nakonec jednou z hlavních příčin jeho odvolání z funkce153, je mým 

cílem rovněž v uvedeném příběhu definovat politické výstupy podle modelu vlivu médií na 

nastolování politické agendy popsaném v kapitole 1.3.6, a vystihnout v příběhu kombinaci 

proměnných týkajících se mediálních a kontextových vstupů, které výstupům předcházely. 

Analýza mediálních obsahů týkajících se aféry s dluhopisy a dalších témat, kterými se aféra 

rozvětvuje, by měla přinést odpovědi na následující výzkumné otázky: 

VO1: Které médium bylo v intermediálním nastolování agendy v případě kauzy 

dluhopisů nejvlivnější? 

Za indikátor vlivu bude považován explicitní odkaz na dané médium v textu článků 

podobně, jako tomu bylo ve studii Tomáše Trampoty a Vlastimila Nečase154, přičemž 

budeme předpokládat, že novinářská praxe se od té doby již změnila a odkazování na původ 

zprávy je nyní obvyklým způsobem, který média využívají jako důkaz vlastní 

důvěryhodnosti, jak o tom pojednává kapitola 1.2.5. Za odkaz není považována jakákoliv 

zmínka o jiném médiu v textu, nýbrž výhradně odkaz týkající se sledovaného příběhu. 

VO2: Jaký byl u daného příběhu vývoj zpravodajské agendy ve sledovaném období? 

Indikátory vývoje zpravodajské agendy v analýze představují výskyt relevantních článků v 

jednotlivých médiích během dnů a výskyt dalších témat, která sledovanou kauzu rozvětvují. 

Dny byly vybrány jako časové indikátory z toho důvodu, že složení výběrového souboru 

tištěných a elektronických médií neumožňuje sledování přesného času zveřejnění u všech 

článků. V případě tištěných médií analýza navíc zachycuje a porovnává umístění článků.  

VO3: V jaké míře odkazují sledovaná média na sdělení na sociálních sítích? 

Sociální sítě v tomto případě zastupují Facebook a Twitter, které mohou být zdrojem obsahu 

 
153 (Vláda České republiky, 2017) 
154 (Trampota, a další, 2007) 
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ostatních médií přinejmenším, pokud jde o reakce opozičních i vládních politiků na pokrytí 

kauzy. Tato praxe byla mimo jiné vysledována v empirické studii zabývající se žurnalistikou 

ve stylu doktora Frankensteina, kdy novináři ze zpráv, které si vyhledají na sociálních sítích 

a na seriózních zpravodajských webech, vytvářejí nové zprávy – viz kapitola 1.2.5. 

VO4: Jaká konstelace mediálních vstupů a politického kontextu v pokrytí příběhu 

předchází politickým výstupům?  

Julie Sevenans ve svém teoretickém rámci výzkumu kauzální role médií v nastolování 

politické agendy vychází z myšlenky, že k doložení kauzality nestačí, aby mediální pokrytí 

časově předcházelo politické akci, protože k ní mohlo dojít i bez mediálního vlivu155, přesto 

je nutné brát v úvahu, že mediální amplifikace jevů a událostí může hrát v jejich vývoji 

důležitou roli. Pro zodpovězení této výzkumné otázky bude využit teoretický model vlivu 

médií na politickou agendu – viz obrázek č. 2. Sledovaný příběh je otevřen zprávou o 

obchodní transakci, již by ministr financí podle majetkového přiznání ve skutečnosti nemohl 

provést, a končí, jakmile premiér provede úkon, k němuž je zmocněn Ústavou České 

republiky156, tedy navrhne odvolání Andreje Babiše z funkce člena vlády. Výzkumná otázka 

bude zodpovězena definováním kombinace proměnných, které byly mediálním pokrytím 

kauzy dluhopisů v daném politickém kontextu pro politickou agendu nastaveny, a stanoví, 

které politické výstupy byly dosaženy. 

 

2.3 Výzkumné metody 

Výzkum bude realizován za pomoci kombinace kvantitativní a kvalitativní metody. Na 

kvantitativní obsahovou analýzu, která by měla zodpovědět výzkumné otázky č. 1, 2 a 3, 

naváže případová studie, jež by měla přinést odpověď na výzkumnou otázku č. 4 týkající 

se přítomnosti mediální agendy v agendě politické za pomoci metody zakotvené teorie. 

 

2.3.1 Kvantitativní obsahová analýza  

Podle definice Daniela Riffea a jeho kolegů157 je kvantitativní obsahová analýza 

 
155 (Sevenans, 2017 str. 249) 
156 Ústava České republiky, čl. 74: „Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda 

vlády.“ 
157 (Riffe, a další, 2005 str. 25) 
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„systematickým a replikovatelným zkoumáním symbolů komunikace, které byly opatřeny 

numerickými hodnotami podle validních pravidel měření, a zároveň analýzou vztahů 

zahrnujících tyto hodnoty za použití statistických metod k popisu komunikace, vyvození 

závěrů o jejich významech nebo odvození komunikačního kontextu, a to jak u produkce, tak 

konzumace“158. 

Tito autoři pracují s následujícím obecným modelem obsahové analýzy: 

1. Konceptualizace a účel 

 Identifikace výzkumného problému 

 Rešerše teorie a předchozích výzkumů 

 Definice výzkumných otázek a hypotéz 

2. Design výzkumu 

 Definice relevantního obsahu 

 Vymezení metodického designu 

 Vytvoření makety tabulky proměnných 

 Operacionalizace – kódovací kniha a tabulky 

 Specifikace populace a plánu výběru 

 Test reliability 

3. Analýza 

 Procesování dat 

 Aplikace statistických procedur 

 Interpretace a report výsledků159 

Diplomová práce se věnuje postupně všem bodům modelu mimo testu reliability ve smyslu 

kontroly, zda všichni zúčastnění kódovači vykazují stejné výsledky160. Aby bylo reliability 

dosaženo, je nutná co možná nejpřesnější a nejjednoznačnější volba kategorií a následné 

kódování zkoumaných obsahů do těchto kategorií tak, aby bylo při replikaci dosaženo 

totožného výsledku. Vzhledem k tomu, že autorka analýzu prováděla samostatně, kontrola 

reliability proběhla opakovaným kódováním celého výběrového souboru. 

 
158 „Quantitative content analysis is the systematic and replicable examination of symbols of communication, 

which have been assigned numeric values according to valid measurement rules and the analysis of 

relationships involving those values using statistical methods, to describe the communication, draw inferences 

about its meaning, or infer from the communication to its context, both of production and consumption“. 
159 (Riffe, a další, 2005 str. 56) 
160 (Riffe, a další, 2005 str. 124) 
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2.3.2 Metoda zakotvené teorie  

Tomáš Řiháček s kolektivem autorů metodu zakotvené teorie popisuje jako metodu, jejímž 

„hlavním cílem … je vybudovat teorii zkoumaného jevu: jeho abstraktní, teoretické 

uchopení, které nám umožní daný jev pregnantně pojmenovat, lépe mu porozumět v různých 

souvislostech a díky tomu být i úspěšnější v jeho předvídání a ovlivňování“161. Cílem této 

diplomové práce sice není vybudování teorie, avšak pro analýzu mediálních vstupů, 

politického kontextu příběhu i politických výstupů poslouží otevřené a axiální kódování, 

které tato metoda využívá. V relevantním vzorku obsahů budou vyhledány kategorie a 

subkategorie a případně i jejich vlastnosti a dimenze potřebné pro zodpovězení výzkumné 

otázky č. 4. Jak uvádějí Tomáš Řiháček a jeho kolegové v knize Kvalitativní analýza textů: 

čtyři přístupy162, cílem otevřeného kódování je konceptualizovat vybraná data, tedy vytvořit 

pojmy, které vyjadřují konkrétní analyzované události nebo jevy induktivně zakotvené v 

datech163. Pomocí axiálního kódování je pak možné vyhledávat vztahy mezi pojmenovanými 

koncepty. 

2.4 Základní soubor dat a konstrukce výběrového souboru 

 

Vzhledem k tomu, že se výzkumný cíl této práce týká dočasných intermediálních vztahů a 

prostředí, které bylo v médiích vytvořeno pro politickou agendu, bylo by vhodné zahrnout 

do výzkumu rozmanitá média s ohledem na jejich vlastnictví i sledovanost a čtenost. Protože 

však byl výzkum omezen technickými, časovými i personálními zdroji, bylo třeba omezit i 

základní soubor.  

Výběr médií tedy obsahuje tištěné deníky a internetové zpravodajské weby. Ve výběru jsou 

obsaženy dlouhodobě nejčtenější celostátní tištěné deníky Blesk, Mladá fronta DNES a 

Právo164 . Pro větší rozmanitost z hlediska vlastnictví jsou přidány také Hospodářské noviny. 

Ve výběru jsou dále zastoupeny nejsledovanější internetové zpravodajské weby iDNES.cz, 

novinky.cz a blesk.cz 165. Kromě toho výběr obsahuje webový deník echo24.cz, kde 

sledovaný případ započal, webovou verzi Hospodářských novin iHNed.cz, web iROZHLAS 

jako zástupce veřejnoprávního Českého rozhlasu, který kromě vlastních obsahů denně pro 

 
161 (Řiháček, a další, 2013 str. 44) 
162 (Řiháček, a další, 2013 str. 48) 
163 (Řiháček, a další, 2013 str. 48) 
164 (Mediaguru, 2019) 
165 (SimilarWeb) 
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své uživatele vybírá i přehled tisku, a web České televize čt24. 

Základní soubor byl vybrán s ohledem na téma a začátek a konec sledovaného 

zpravodajského příběhu. Jde tedy o veškeré články zveřejněné ve vybraných médiích od 18. 

ledna 2017 do 5. května 2017. Výběrový soubor byl pořízen za použití lexikálního filtru pro 

fulltextové vyhledávání v mediálním archivu Newton Media Search. Vyhledány byly 

všechny články, které v názvu nebo v textu obsahovaly slova „Babiš“ a zároveň „dluhopis“ 

ve všech tvarech skloňování. Kontrolním výběrem spojení slova „Babiš“ se synonymy slova 

„dluhopis“ – „obligace“, „bond“ – bylo zjištěno, že výběrový soubor s použitím slova 

„dluhopis“ je relevantní a pojmy „obligace“ a „bond“ jej již nerozšíří, protože buď 

s příběhem nesouvisejí, nebo se objevují v článcích již vybraných se slovem „dluhopis“. 

Celkem bylo vygenerováno 898 článků. Následně byly odebrány články, které kauzu 

dluhopisů zmiňovaly pouze jako odkaz na jiný článek nebo se příběhu netýkaly nebo byly 

v souboru vygenerovány duplicitně. Ve výběrovém souboru poté zbylo 762 článků. 
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3. Kvantitativní obsahová analýza 

V této kapitole budou zkoumány proměnné definované v předchozí kapitole a budou 

interpretovány výsledky kvantitativní obsahové analýzy dat za pomoci tabulek a grafů. 

Z výsledků rovněž vyplynou limity výzkumu a náměty k diskuzi nad dalšími možnostmi 

zkoumání, které budou shrnuty v závěru práce. 

 

3.1 Proměnné a jejich hodnoty 

Kódovací jednotku v tomto výzkumu představuje jeden článek z výběrového souboru dat. 

Pro účely sběru a vyhodnocení dat byl využit program PSPP a Microsoft Office Excel, kde 

byly rovněž vytvořeny vizualizace v podobě tabulek a grafů. Ve výzkumu bylo kódováno 

celkem pět proměnných, jejichž analýza přináší odpovědi na otázky týkající se 

intermediálních vztahů a pokrytí sledovaného příběhu. Datum vydání a název 

zpravodajského média slouží k identifikaci článků, odkazovaná média pak k určení 

intermediálních vztahů u sledovaného příběhu a zjištění míry odkazování na sociální sítě. 

Rozvětvující témata a číslo strany v tištěných denících slouží k interpretaci významnosti 

příběhu i dalších témat v jednotlivých médiích.  

1. Datum vydání (formát DD.MM.RRRR) 

2. Zpravodajské médium (Blesk, Mladá fronta DNES, Právo, Hospodářské noviny, blesk.cz, 

iDNES.cz, novinky.cz, iHNed.cz, echo24.cz, iROZHLAS, čt24) 

3. Odkazovaná média (viz kódovací kniha – příloha 1) 

U odkazovaných médií byly vždy brány v úvahu jen přímo odkazované zdroje. U všech 

odkazů byl v textu uveden název média, jedině v případě pořadu Otázky Václava Moravce 

byl často odkazován pouze pořad. V analýze je ovšem označován pod stejným kódem jako 

Česká televize.  

4. Rozvětvující témata (Grossův strýček Vik, Čapí hnízdo, činnost finanční správy, audit, 

zkorumpovaná ČT, nezávislost médií, pochybnosti o původu majetku Andreje Babiše, 

ovlivňování médií jejich majitelem Andrejem Babišem) 

5. Číslo strany (u tištěných médií) 
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3.2 Výsledky obsahové analýzy 

V této kapitole budou postupně představeny výsledky analýzy dat dle stanovených 

výzkumných otázek. V první části budou v souvislosti s dřívějšími empirickými výzkumy 

popsány intermediální vztahy, které se v případě pokrytí sledovaného příběhu vytvořily.  Jak 

už bylo uvedeno v teoretické části práce, výzkumy v minulosti prokázaly, že významný zdroj 

mediální agendy představuje seriózní tisk, ale v poslední době se těžiště zdrojů může 

přesouvat k internetovým zpravodajským serverům a sociálním sítím166.   

V druhé části kapitoly bude nastíněn vývoj pokrytí příběhu v čase včetně výskytu 

rozvětvujících témat v jednotlivých médiích. U tištěných deníků bude rovněž porovnáno 

umístění článků. Třetí část se bude věnovat míře odkazování na příspěvky na sociálních 

sítích, u nichž se v souladu s výsledky výzkumů uvedených v teoretické části práce očekává, 

že budou tvořit významný zdroj tvorby obsahu167,168.    

 

3.2.1 Intermediální nastolování agendy 

Tato podkapitola zodpovídá otázku VO1: Které médium bylo v intermediálním nastolování 

agendy v případě kauzy dluhopisů nejvlivnější? Za indikátor vlivu byl považován explicitní 

odkaz na jiné zpravodajské médium, přičemž šlo výhradně o odkazy týkající se sledovaného 

příběhu. 

Analýza výběrového souboru dat ukázala, že 358 článků neobsahovalo v textu odkaz na 

žádné jiné zpravodajské médium a ani na žádný příspěvek na sociálních sítích. To 

představuje z celkových 762 článků 47 procent. 

Nejméně v poměru k počtu článků u sledovaného příběhu citoval jiná zpravodajská média 

deník Blesk. Mezi internetovými médii měly nejnižší poměr odkazů k počtu článků 

novinky.cz. Odkazování na jiná média nejvíce využívaly weby čt24, iROZHLAS a iDNES.cz. 

Celkově je z tabulky č. 1 patrné, že odkazy na jiná zpravodajská média častěji využívala 

internetová média než denní tisk. Novinky.cz v tomto případě představují výjimku z pravidla, 

protože na konkurenční média odkazovaly méně často než deníky Právo a Mladá fronta 

DNES. 

 
166 (Aruguete, 2017 str. 43) 
167 (Duffy, a další, 2018 str. 1361) 
168 (Bane, 2018 str. 199) 
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Tabulka č. 1: Poměr počtu odkazů na jiná zpravodajská média k počtu publikovaných 

článků 

 

Výzkum intermediální agendy českých médií z roku 2008, o němž pojednává kapitola 1.2.2, 

ukázal, že v té době byla nejčastěji citovaným zdrojem TV Nova ve 24 procentech případů. 

Následovala ji Česká televize s 15 procenty a Mladá fronta DNES, na kterou bylo 

odkazováno ve 12 procentech případů. Nejčastěji se odkazování na další mediální zdroje 

tehdy objevovalo u politických témat169. 

U zpravodajského příběhu zkoumaného v této práci se nejčastěji odkazovaným médiem 

ukázala být Česká televize, a to ve 144 případech, které představují 28 procent všech odkazů. 

V řadě případů tomu tak bylo v souvislosti s pořadem Otázky Václava Moravce, ne vždy byl 

ale přímo citován tento pořad, i když je z obsahu patrné, že šlo právě o něj. Příkladem je 

článek na webu blesk.cz ze dne 12. února, v němž se název pořadu nikde v textu neobjevuje: 

Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) neudržel v neděli nervy na uzdě. Při vysvětlování podezřelého 

nákupu dluhopisů mluvil v ČT o kmotrech v české politice170.  

Není však pochyb, že o pořad Otázky Václava Moravce šlo. Pro srovnání například 

echo24.cz téhož dne (naopak v celém článku nezmiňuje Českou televizi) píše: 

 
169 (Trampota, a další, 2007) 
170  (blesk.cz, 12. 2. 2017) 

Médium
Počet 

článků

Počet 

odkazů
Poměr

Blesk 20 3 0,15

Hospodářské noviny 47 11 0,23

Právo 69 32 0,46

Mf DNES 42 20 0,48

novinky.cz 96 31 0,32

ihned.cz 79 45 0,57

echo24.cz 180 152 0,84

blesk.cz 77 68 0,88

idnes.cz 58 57 0,98

irozhlas.cz 36 38 1,06

čt24.cz 58 63 1,09

celkem 762 520 0,91
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Andrej Babiš neudržel emoce, když v nedělních Otázkách Václava Moravce čelil dotazům v 

souvislosti s nákupem dluhopisů své vlastní firmy Agrofert171. 

V případě Prima TV šlo výhradně o odkazy na pořad Partie, i když tato skutečnost rovněž 

není vždy v textu zmíněna. 

Ten skutečně podstatný výstup ministra Babiše včera na Primě míří k nesrovnalostem v jeho 

legálních příjmech, na něž předminulý týden upozornil Týdeník Echo. Ministr teď hněvivě 

deklaroval, že do slipů se vysvlékl, ale pindíka že už nám ukazovat nebude. To je hezký mem s 

šancí na dlouhověkost, zásadní je něco jiného172.  

Prima TV si vynutila pozornost konkurentů především právě díky této epizodě. Z článku ve 

webovém deníku echo24.cz z 29. ledna je patrné, že k události skutečně došlo v pořadu 

Partie: 

Andrej Babiš sáhl při vysvětlování svých financí a své údajné transparentnosti k poněkud 

neobvyklému přirovnání. Ministr financí a majitel konglomerátu Agrofert už se prý ve snaze 

dokázat, že nestojí v konfliktu zájmů, vysvlékl do slipů. „Pindíka ale ukazovat nebudu,“rozhořčil 

se Babiš v pořadu Partie televize Prima173.  

Ostatní média se k této epizodě později znovu vracela, odkaz již ale v některých případech 

chyběl: 

Kromě výroku o „zkorumpované pakáži“ zaujal vicepremiér Andrej Babiš (ANO) v Reportérech 

ČT národ ještě jednou hláškou. Když se novinářka zkoušela doptat na jeho příjmy s ohledem na 

nejasnosti při nákupu dluhopisů, opáčil jí Babiš slovy „sorry jako“. A bylo to. Česká tvořivost 

jeho vyhýbavou odpověď rázem použila, kde se jen dalo. Babiš u známé fotografie s mobilní 

toaletou tak říká například: „Pindíka vám neukážu. Sorry jako.“174  

Andrej Babiš mluví o tom, že „se svlékl do slipů, ale pindíka neukáže“ a že komise k reformě 

policie, která mu nedala za pravdu, byla „šaškárna“ a „prasárna“.175 

Velkou pozornost ostatních médií si během času získaly echo24.cz a Týdeník Echo, jejichž 

investigativní práce příběh odstartovala. Většinou byl odkazován Týdeník Echo, v některých 

případech pak echo24.cz a v několika případech Josef Kopecký z iDNES.cz odkazuje na 

zkomolený název „Týdeník Echo24“ – například zde: 

Týdeník Echo24 napsal, že si Babiš za peníze, které deklaroval jako svůj zdaněný 

příjem, dluhopisy za 1,48 miliardy korun těžko mohl koupit. Babiš nejprve řekl, že měl do roku 

 
171  (echo24.cz, 12. 2. 2017) 
172  (echo24.cz, 30. 1. 2017) 
173  (echo24.cz, 29. 1. 2017) 
174  (blesk.cz, 1. 2. 2017) 
175  (Prokešová, Belica, 4. 2. 2017) 
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2015 příjmy z Agrofertu 1,526 miliardy po zdanění. Echo24 na základě majetkových přiznání 

podávaných do Sněmovny dospělo k závěru, že Babiš do roku 2013 vydělal 1,11 miliardy, což 

by na nákup dluhopisů nestačilo176.  

Jedenkrát se podobný název – Týdeník Echo 24 – objevil i na webu České televize177. Odkazy 

na Týdeník Echo a webový deník echo24.cz i s neexistujícími hybridy proto byly sledovány 

společně. Pro účely co největší úplnosti však byla ostatní data kódována přesně podle toho, 

co bylo v textu uvedeno. Z tištěných deníků můžeme za nejvlivnější označit Deník, v němž 

se objevily některé očekávané Babišovy tiskové zprávy, jako například výsledky auditů či 

potvrzení z banky o úhradě dluhopisů. Ostatní média potom tyto informace čerpala právě z 

Deníku nebo z ČTK178.    

Web iDNES.cz například 20. února píše: 

Ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš nechal zveřejnit potvrzení od banky UniCredit, které si 

sám vyžádal, že pro něj banka koupila dluhopisy Agrofertu v hodnotě jeden a půl miliardy korun. 

Potvrzení, jehož faksimile zveřejnil regionální Deník, banka Babišovi vystavila letos 14. 

února179. 

V souvislosti s výše zmíněným výzkumem českých médií stojí za pozornost, že TV Nova 

nebyla v článcích týkajících se sledovaného příběhu odkazována ani jednou. V 16 případech 

média odkazovala na TV Barrandov, přičemž tomu tak bylo vždy v souvislosti s vyjádřeními 

prezidenta Zemana k tématu. Na některá média bylo v článcích odkazováno pouze 

výjimečně a následně proto byla zahrnuta do skupiny s názvem „jiné“. Jedná se o web 

aktuálně.cz, slovenský Denník N, rádio Impuls, již neexistující deník Insider, časopisy Reflex 

a Reportér a web Info.cz. 

U čtyř z jedenácti sledovaných médií Česká televize nejčastěji odkazována nebyla. 

Hospodářské noviny celkově odkazovaly na jiná média jen sporadicky a Českou televizi 

zmínily pouze jedenkrát. Na webu iDNES.cz byl v článcích nejčastěji odkazován Týdeník 

Echo/echo24.cz. Toto zpravodajské médium bylo nejčastěji citováno také v článcích na webu 

České televize a iROZHLAS. 

 
176  (Kopecký, 8. 2. 2017) 
177  (čt24, 20. 2. 2017) 
178  (novinky.cz, 10. 3. 2017) 
179  (Kopecký, 20. 2. 2017) 
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Tabulka č. 2: Celková frekvence odkazů na jednotlivá média 

 

 

 

Médium
Počet 

odkazů
%

Poměr k 

celkovém

u počtu 

článků

ČT 144 27,69 0,189

Echo+Echo24 73 14,04 0,096

Deník 45 8,65 0,059

ČTK 32 6,15 0,042

Český roz 28 5,38 0,037

HN 22 4,23 0,029

Prima TV 22 4,23 0,029

Hlídací pes 16 3,08 0,021

TV Barrandov 16 3,08 0,021

jiné 15 2,88 0,020

Právo 15 2,88 0,020

Respekt 15 2,88 0,020

novinky.cz 12 2,31 0,016

MF dnes 11 2,12 0,014

irozhlas 8 1,54 0,010

Neovlivní 8 1,54 0,010

Lidové noviny 7 1,35 0,009

Týden 6 1,15 0,008

Forum 24 5 0,96 0,007

idnes.cz 5 0,96 0,007

Blesk 4 0,77 0,005

Parlamentní listy 3 0,58 0,004

Seznam 3 0,58 0,004

blesk.cz 2 0,38 0,003

DVTV 2 0,38 0,003

lidovky.cz 1 0,19 0,001

TV Nova 0 0,00 0,000

celkem 520 100,00
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Bles

k 

Mf 

DNE

S 

Práv

o 

H

N 

blesk.c

z 

iDNE

S 

novink

y 

echo2

4 

irozhla

s 
čt24 

iHNe

d 
celkem 

Blesk 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 

blesk.cz 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Česká 

televize 2 6 11 1 17 11 13 60 6 2 15 144 

Český 

rozhlas 0 2 2 1 4 4 2 5 0 6 2 28 

ČTK 0 0 1 1 5 1 2 11 1 7 3 32 

Deník 0 1 2 0 7 6 2 13 7 4 3 45 

DVTV 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Echo + 

Echo24 0 5 4 0 10 12 4 0 10 19 9 73 

Forum 24 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 

Hlídací 

pes 0 0 2 2 2 0 1 2 1 3 3 16 

HN 0 1 1 1 2 2 0 7 5 3 0 22 

idnes.cz 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5 

irozhlas 0 0 0 0 1 1 0 5 0 1 0 8 

Lidové 

noviny 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 7 

lidovky.cz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

MF dnes 0 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 11 

Neovlivní 0 0 1 0 2 1 0 0 2 2 0 8 

novinky.c

z 0 0 1 0 3 1 0 5 0 1 1 12 

Parlament

ní listy 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 

Právo 0 0 0 0 2 2 1 7 1 2 0 15 

Prima TV 0 1 1 0 5 3 3 5 2 1 1 22 

Respekt 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 2 15 

Seznam 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 

TV 

Barrandov 0 2 2 0 1 3 1 2 0 2 3 16 

TV Nova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Týden 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 6 

jiné 0 1 0 1 1 2 0 5 0 5 0 15 

celkem 3 20 32 11 68 57 31 152 38 63 45 520 

 

Tabulka č. 3: Odkazovaná média * Sledovaná média 
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3.2.2 Vývoj zpravodajské agendy během sledovaného období 

Tato podkapitola se bude věnovat druhé výzkumné otázce: VO2: Jaký byl u daného příběhu 

vývoj zpravodajské agendy ve sledovaném období? Bude přiblížen vývoj pokrytí příběhu v 

čase a výskyt rozvětvujících témat v jednotlivých médiích. Rovněž bude zmapováno 

umístění článků v tištěných denících. 

Ve sledovaných médiích se od 18. ledna do 5. května 2017 na téma nákupu jednokorunových 

dluhopisů firmy Agrofert objevilo celkem 762 článků. Po úvodním článku na webu 

echo24.cz z 18. ledna vyšly tamtéž o den později na dané téma tři další články. Na příběh 

reagoval o dva dny později pouze Josef Korecký na 13. straně Mladé fronty DNES: 

* Andrej Babiš měl týden na houpačce. Nejdřív mu umřel vlčák Max, pak zase triumfálně 

oznamoval, že se po EET zvýšily tržby hospod o 100 procent, a koncem týdne ho při 

interpelacích tepal koaliční poslanec Václav Klučka z ČSSD za sporný nákup dluhopisů jeho 

holdingu Agrofert. A ještě mu hysterčila jedna ministryně180.  

Novináři z webu echo24.cz se k příběhu v dalších dnech stále vraceli. V rozhovoru z 24. 

ledna tam předseda TOP 09 Miroslav Kalousek adresoval mlčení ostatních médií takto: 

Ještě před pěti lety by takováto kauza znamenala mediální vichřici, kde by se tomu věnovaly 

všechny hlavní deníky na třech předních stranách. Kde Česká televize by to vysílala od rána do 

večera, střídali by se tam analytici, kteří by od rána do večera tu kauzu rozebírali z jedné nebo z 

druhé strany. Bylo by to naprosto zásadní téma veřejné diskuze a po právu, protože to už není 

jen otázka konfliktu zájmů, to je už otázka skutečně oligarchie, která buď neuchopí, nebo uchopí 

pro svůj osobní zájem státní zákonodárnou a výkonnou moc. Takhle to bylo ve všech případech, 

které hýbaly mediální scénou, ať se to týkalo pana ministra Drobila, nebo kohokoliv jiného. V 

případě Stanislava Grosse o tom dokázala MF Dnes popsat čtyřicet stránek týdně. Já dnes nečtu 

MF Dnes, ale kdybych to náhodou udělal, tak se to nedočtu181. 

Mediální odpověď zazněla 25. ledna, kdy David Klimeš na webu iHNed.cz shrnul, proč se 

domnívá, že v příběhu nedojde k žádnému vyústění: 

...Je jistě dobře, že trestní oznámení donutí stát všechny pochybnosti okolo dluhopisové 

transakce prověřit. Ale nekonstruujme z kauzy větší věc, než je. V případě Babiše jsou jiné věci, 

které jsou mnohem větším problémem a ke kterým je společnost pozoruhodně apatická. 

Namátkou tři hádanky od těch starších po ty současné: …A mohli bychom přidat spoustu dalších 

 
180  (Korecký, 21. 1. 2017) 
181  (echo24, 24. 1. 2017) 
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hádanek: od financování ANO po zákon o biopalivech. Ale na rovinu si přiznejme: kauza 

korunových dluhopisů mezi ně opravdu, ale opravdu nepatří182. 

Z prostudovaných textů však vyplývá, že ačkoliv informace o nesrovnalostech v Babišových 

příjmech a výdajích zpočátku nezaujala média, na politickou agendu měla větší vliv. 

Následující den po jejím zveřejnění zareagovali předsedové opoziční ODS a TOP 09 i někteří 

koaliční kolegové Andreje Babiše, kteří jej vyzvali k vysvětlení nejasností183. 

Další mediální reakce se objevila v České televizi, která přistoupila k analýze faktů a pokusila 

se s nimi Andreje Babiše konfrontovat. Stalo se tak 30. ledna, tedy 13 dnů po prvním výskytu 

příběhu v médiích. O den později už příběh chyběl jen v denících Blesk a Mladá fronta 

DNES. Česká televize se zároveň sama stala dalším rozvětvujícím tématem příběhu, když 

její reportéry Andrej Babiš označil za „zkorumpovanou pakáž“ a médium obvinil ze 

zaujatosti a korupce184. Toto téma se následně v článcích objevilo ještě v 76 případech, což 

představuje 10 % z celkového počtu článků. 

Deník Mladá fronta DNES na příběh o dluhopisech poprvé zareagoval 1. února 

publicistickým textem na deváté straně. 1. únor byl současně dnem, kdy se příběh poprvé 

objevil ve všech sledovaných médiích. Web iDNES.cz zveřejnil první článek na dané téma o 

den dříve, kdy už byl příběh přítomen v ostatních médiích s vysokou sledovaností a čteností, 

a byl též známý z vysílání i z webu České televize. 

Velkou pozornost média věnovala souvislosti zkoumaného příběhu s (ne)činností finanční 

správy. Tomuto tématu se věnovalo celkem 229 článků, tj. 30 % z celkového počtu. 

"Zatím jsem nezaznamenal, že by v souvislosti s tímto tématem u některého daňového subjektu 

k tomuto došlo," řekl již dříve generální ředitel finanční správy Martin Janeček. Prohlásil také, 

že neví, podle jakých zákonných norem by měla správa postupovat v problematice možných 

úniků u korunových dluhopisů185.  

Sobotka bude požadovat vysvětlení otázek kolem zdanění korunových dluhopisů po daňové 

správě. Novinářům v úterý řekl, že Babišovu odpověď považuje za nedostatečnou. „Ty 

informace mi nedávají dostatečnou záruku, že daňová správa k té věci skutečně přistupovala 

odpovědným způsobem,“ uvedl. Dodal, že v dopise Babiš mimo jiné kritizuje svou bývalou 

náměstkyni odpovědnou za daňovou oblast, což nastoluje otázku, jakým způsobem daňová 

správa funguje a fungovala. Dalším důvodem, proč by měla daňová správa historii dluhopisů 

 
182  (Klimeš, 25. 1. 2017) 
183  (echo24, 19. 1. 2017)    
184  (blesk.cz, 31. 1. 2017) 
185  (iROZHLAS, 21. 2. 2017) 
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zkontrolovat, podle Sobotky je, že Babiš nyní navrhuje dluhopisy vydané firmami (nikoliv 

státní dluhopisy) zdanit186. 

Mimo to byl příběh v 1,5 % článků dáván do souvislosti s odstoupením někdejšího premiéra 

Stanislava Grosse a jeho odkazem na strýčka Vika, který mu měl přispět na koupi pražského 

bytu. Dalšími souvisejícími tématy byly stále nevyjasněné okolnosti dotace na Čapí hnízdo 

(v 11 % článků) a audit, který měl vyvrátit pochybnosti o příjmech Andreje Babiše, avšak 

přinesl jen další podezření. Tomu se věnovalo 19 % článků. 

Kromě útoku na Českou televizi si média v souvislosti s příběhem všímala rovněž obecného 

problému nezávislosti českých médií (3 % článků), pochybností o původu Babišova majetku 

(8 % článků) a v závěru díky zveřejněným audio nahrávkám rozhovorů Andreje Babiše s 

redaktorem Mladé fronty DNES také ovlivňování mediálních obsahů v titulech, které Andrej 

Babiš vlastnil (1,5 % článků). Tabulka č. 5 na straně 61 shrnuje celkové zastoupení dalších 

témat v jednotlivých médiích. 

 
186  (Právo, 22. 2. 2017) 
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Graf č. 2: Časový vývoj pokrytí příběhu – počet článků za den 

 

 

Vývoj příběhu v čase co do množství článků, které se jím zabývaly, dostoupil vrcholu dne 

16.  března, kdy média přinesla informace o jednání Poslanecké sněmovny z předchozího 

dne. Na titulní straně deníku Právo byl výsledek jednání shrnut takto: 

Ministr financí a lídr ANO Andrej Babiš dostal včera po bouřlivé debatě ve Sněmovně ostrý 

vzkaz. Podle usnesení odhlasovaného napříč Sněmovnou kromě poslanců ANO a Úsvitu má čas 

do konce dubna na to, aby věrohodně vysvětlil své příjmy na nákup 

korunových dluhopisů Agrofertu a vyvrátil podezření z daňových úniků. 

A pokud to neudělá, měl by premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vůči němu vyvodit důsledky. 
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Jinými slovy požádat prezidenta o jeho odvolání. Babiš však jakékoliv další vysvětlování 

striktně odmítl187.  

Logicky se pak vysoký počet článků za den vyskytoval ještě na konci sledovaného období, 

kdy se dramaticky měnila premiérova strategie řešení problému, až nakonec navrhl 

prezidentu Zemanovi Babišovo odvolání z funkce. 

Jak ukazuje tabulka č. 4 (Příloha č. 2 na straně 101), ze sledovaných médií zveřejnil na dané 

téma nejvyšší počet článků web echo24.cz, který se na pokrytí příběhu podílel téměř ze 

čtvrtiny. Podíl 12 % měl web novinky.cz a kolem 10 % také iHNed.cz a blesk.cz. Web 

iDNES.cz měl na pokrytí příběhu podíl zhruba 7 procent. Celkově se také internetové verze 

deníků, které vycházejí i v tištěné podobě, tématu věnovaly častěji. Nejméně se příběhem 

zabýval deník Blesk, což zřejmě odpovídá náročnosti tématu. U webových stránek Českého 

rozhlasu a České televize je četnost výskytu článků rovněž nízká, těžiště těchto médií veřejné 

služby je však v jejich vysílání, které předmětem výzkumu nebylo. 

 

 

 

Graf č. 3: Četnost výskytu článků v jednotlivých médiích 

 

 
187  (Adamičková, Königová, 16. 3. 2017) 
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Tabulka č. 5: Podíl pokrytí dalších témat v jednotlivých médiích 

 

Souvisejícím tématům se nejméně věnoval deník Blesk, což odpovídá i jeho nejmenší 

angažovanosti v pokrytí příběhu jako takového. Překvapivě nízký výskyt souvisejících témat 

odhalila analýza dat u deníku Mladá fronta DNES. 

Tématu nezávislosti českých médií se vůbec nevěnoval jak zpravodajský portál blesk.cz, tak 

i tištěný deník Blesk. Stejně tak nebylo toto téma vůbec zmíněno v deníku Mladá fronta 

DNES. 

Některá média v článcích o dluhopisech rovněž nezareagovala na audio nahrávky odhalující 

rozhovory Andreje Babiše s Markem Přibilem z Mladé fronty DNES, které se v médiích 

objevily koncem sledovaného období. Šlo nicméně o téma, které bylo v médiích intenzivně 

sledováno samostatně – tedy nikoliv v souvislosti s příběhem týkajícím se dluhopisů. 

 

Další téma

Blesk ct24.cz ihned.cz MF Dnes Právo HN blesk.cz idnes.cz novinky.cz echo24 irozhlas Total

Grossův 

strýček Vik .00 .00 1.00 2.00 0.00 1.00 .00 .00 1.00 6.00 .00 11.00

1.44%

Čapí hnízdo .00 9.00 11.00 4.00 8.00 10.00 15.00 2.00 5.00 15.00 3.00 82.00

10.76%

činnost 

daňové správy 

(a policie) 2.00 26.00 27.00 10.00 29.00 14.00 15.00 17.00 24.00 51.00 14.00 229.00

30.05%

audit 4.00 14.00 13.00 6.00 10.00 8.00 11.00 17.00 16.00 32.00 11.00 142.00

18.63%
zkorumpovan

á ČT 1.00 6.00 7.00 2.00 4.00 5.00 9.00 9.00 8.00 20.00 5.00 76.00

9.97%
nezávislost 

médií .00 2.00 4.00 .00 3.00 2.00 .00 1.00 1.00 10.00 2.00 25.00

3.28%
pochybnosti o 

původu 

majetku AB 1.00 14.00 7.00 2.00 7.00 4.00 3.00 4.00 4.00 13.00 1.00 60.00

7.87%
Babišovo 

ovlivňování 

MF Dnes .00 1.00 1.00 .00 2.00 .00 1.00 1.00 3.00 3.00 .00 12.00

1.57%

žádné téma 261.00

Total 8.00 72.00 71.00 26.00 63.00 44.00 54.00 51.00 62.00 150.00 36.00

Médium
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 Případy 

 Validní N/A Celkem 

 N Procent N Procent N Procent 

Str. * Med 175 19.5 % 723 80.5 % 898 100.0 % 

Str. * Med [součet, celkem %] 
Číslo strany Médium  

 Blesk MF Dnes Právo HN Total 

1 .00 5.00 18.00 2.00 25.00 

 .00 % 2.86 % 10.29 % 1.14 % 14.29 % 

2 10.00 12.00 19.00 .00 41.00 

 5.71 % 6.86 % 10.86 % .00 % 23.43 % 

3 5.00 1.00 4.00 9.00 19.00 

 2.86 % .57 % 2.29 % 5.14 % 10.86 % 

4 5.00 3.00 6.00 6.00 20.00 

 2.86 % 1.71 % 3.43 % 3.43 % 11.43 % 

5 .00 2.00 .00 4.00 6.00 

 .00 % 1.14 % .00 % 2.29 % 3.43 % 

6 .00 .00 19.00 4.00 23.00 

 .00 % .00 % 10.86 % 2.29 % 13.14 % 

7 .00 1.00 2.00 1.00 4.00 

 .00 % .57 % 1.14 % .57 % 2.29 % 

8 .00 3.00 .00 8.00 11.00 

 .00 % 1.71 % .00 % 4.57 % 6.29 % 

9 .00 3.00 .00 5.00 8.00 

 .00 % 1.71 % .00 % 2.86 % 4.57 % 

10 .00 4.00 .00 2.00 6.00 

 .00 % 2.29 % .00 % 1.14 % 3.43 % 

11 .00 1.00 .00 .00 1.00 

 .00 % .57 % .00 % .00 % .57 % 

12 .00 2.00 .00 3.00 5.00 

 .00 % 1.14 % .00 % 1.71 % 2.86 % 

13 .00 2.00 .00 .00 2.00 

 .00 % 1.14 % .00 % .00 % 1.14 % 

15 .00 1.00 .00 .00 1.00 

 .00 % .57 % .00 % .00 % .57 % 

16 .00 1.00 .00 .00 1.00 

 .00 % .57 % .00 % .00 % .57 % 

18 .00 .00 1.00 .00 1.00 

 .00 % .00 % .57 % .00 % .57 % 

20 .00 .00 .00 1.00 1.00 

 .00 % .00 % .00 % .57 % .57 % 

Počet článků 20.00 41.00 69.00 45.00 175.00 

Podíl 11.43 % 23.43 % 39.43 % 25.71 % 100.00 % 

 

Tabulka č. 6: Umístění článků v tisku a podíl jednotlivých titulů na pokrytí příběhu 

 

Ve výběru tištěných médií se sledovaný příběh objevil celkem v 175 článcích, z toho ve 25 

případech (14 %) se dostal na titulní stranu. Nejvíce se příběhu věnoval deník Právo, který 

jej osmnáctkrát umístil na první a devatenáctkrát na druhou stranu. Hospodářské noviny 

měly pokrytí příběhu co do počtu článků podobné jako Mladá fronta DNES, avšak na titulní 
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straně se pro něj našlo místo v Mladé frontě DNES celkem pětkrát, zatímco v Hospodářských 

novinách jen dvakrát. Nepřekvapivě se příběh vůbec nedostal na první stranu deníku Blesk. 

3.2.3 Sociální sítě ve službách novinářů 

 

V této části bude zodpovězena třetí výzkumná otázka: VO3: V jaké míře odkazují sledovaná 

média na sdělení na sociálních sítích?  

Kromě konkurenčních zpravodajských médií představovaly v případě zkoumaného příběhu 

pro sledovaná média jeden ze zdrojů rovněž sociální sítě. Celkem na ně bylo odkazováno v 

téměř 25 procentech ze všech nalezených odkazů. Jako zdroj inspirace i informací novináři 

využívali Twitter a Facebook. Příkladem, kdy se jediný příspěvek na této síti stal zdrojem 

zpráv ve všech sledovaných médiích, je tento text (zde citován z deníku Blesk): 

„Řečeno jednoduchým trumpovským jazykem: Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil 

miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát. Říká, že to bylo chvíli legální. Já 

říkám, že je to velké pokrytectví, když inkasuje peníze Agrofertu, aniž by je zdanil, a současně 

se tváří, jak bojuje s daňovými úniky. Tohle je šaškárna!“ napsal Sobotka188. 

Vzhledem k tomu, že Bohuslav Sobotka byl známý svým distingovaným vystupováním, 

jeho příspěvek s neobvyklým výrazem přitáhl značnou pozornost médií. Protože však 

novináři své zdroje prověřují a v minulosti už se některým stalo, že reagovali na podvrhy, 

citovali také Sobotkův pozdější tweet, v němž se k inkriminovanému výroku přihlásil. Zde 

citace z webu iHNed.cz: 

Na Twitteru pak ujistil, že komentář k Babišovi obsahující vulgární slovo napsal sám. "Ano, 

Andrej Babiš skutečně český stát nešetřil. A je dobré to říci naplno," uvedl.  

Ne, můj FB opravdu nikdo nenapadl :) Ano, A. Babiš skutečně český stát nešetřil. A je dobré to 

říci naplno: https://t.co/tNJ8JE7nJH  — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 3. února 2017189. 

Ze sociálních sítí byl častěji citovaným zdrojem Twitter. Zde novináři sledovali profily 

významných politiků, aby svým uživatelům přinesli vyjádření k aktuální situaci, jako 

například na webu iDNES.cz dne 9. 2. 2017: 

Babiše za jeho útok vůči České televizi zkritizoval premiér. „Miliardář Andrej Babiš žádá 

pracovněprávní postih novinářů, co si dovolili dávat nepříjemné otázky. Ještě, že ČT nepatří do 

 
188  (Prokešová, Belica, 4. 2. 2017) 
189  (Němcová, 3. 2. 2017) 
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Agrofertu, už by letěli,“ napsal Sobotka na Twitteru. Bohuslav Sobotka (Twitter) 

@SlavekSobotka 09.února 2017 v 15:41, příspěvek archivován: 09.února 2017 v 16:28190.   

Zcela v souladu s výzkumy digitálních redakcí v Hongkongu uvedenými v kapitole 1.2.5191 

byla řada analyzovaných článků složena z obsahů jiných médií. Tento žurnalismus ve stylu 

doktora Frankensteina můžeme najít i na webu iROZHLAS v článku ze 4. února, který 

čtenáře už v perexu láká na rekapitulaci mediálních obsahů týkajících se uvedené kauzy: 

Už měsíc vysvětluje vicepremiér Andrej Babiš z hnutí ANO, jak přišel k penězům na nákup 

dluhopisů Agrofertu. Na to, aby své osobní příjmy doložil, tlačí jeho koaliční partneři včetně 

premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Zpravodajský web Českého rozhlasu proto připravil 

rekapitulaci toho, jak se Babišovy příjmy od začátku roku „měnily“, tedy jak se postupem času 

měnily výroky, kterými vicepremiér obhajoval své příjmy192.  

Článek odkazuje na celkem sedm různých zdrojů včetně obou sledovaných sociálních sítí. 

Ty byly celkově nejčastěji citovány na webu echo24.cz a v nižší míře potom v internetových 

denících blesk.cz, iDNES.cz a novinky.cz. 

Jak vyplývá z tabulky č. 7, tištěné deníky odkazy na sociální sítě využívaly méně, než tomu 

bylo u zpravodajských webů, což odpovídá i zjištění Kaitlin C. Bane193, o kterém se zmiňuji 

v kapitole 1.2.5. Nejvyšší počet odkazů na sociální sítě najdeme na webu echo24.cz, avšak 

v poměru k počtu článků je jejich výskyt častější na webu iDNES.cz. 

Ačkoliv je podíl odkazů na sociální sítě a zejména na Twitter u sledovaného příběhu poměrně 

vysoký v porovnání s odkazováním na zpravodajská média, v poměru k počtu článků jejich 

výskyt, jak je patrné z tabulky č. 7, vysoký není. Ostatně už bylo zmíněno v kapitole 3.2.1, 

že podíl článků, které neodkazují na žádné další zpravodajské médium ani na sociální sítě, 

tvoří v celkovém počtu 762 článků 47 procent. 

 

 
190 (idnes.cz, 9. 2. 2017) 
191 (Duffy, a další, 2018) 
192 (Novotná, 4. 2. 2017) 
193 (Bane, 2018 str. 199) 
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Tabulka č. 7: Shrnutí odkazů na sociální sítě u jednotlivých médií 

 

 

 

 

  

odkaz na odkaz na odkaz na počet poměr poměr

Facebook Twitter zprav. med. článků Facebook Twitter

Blesk 1 1 3 20 0,05 0,05

Mf DNES 3 1 20 42 0,07 0,02

Právo 3 5 32 69 0,04 0,07

Hospodářské noviny 3 3 11 47 0,06 0,06

blesk.cz 12 15 68 77 0,16 0,19

idnes.cz 10 14 57 58 0,17 0,24

novinky.cz 6 15 31 96 0,06 0,16

echo24.cz 17 34 152 180 0,09 0,19

irozhlas.cz 3 4 38 36 0,08 0,11

čt24.cz 4 8 63 58 0,07 0,14

ihned.cz 5 7 45 79 0,06 0,09

celkem 67 107 520 762 0,09 0,14

Médium
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4. Případová studie 

Dle Dearinga a Rogerse194 se případové studie z oblasti mediálního nastolování agendy 

většinou snaží rekonstruovat hlavní události a rozhodnutí přijatá v procesu politického 

rozhodování. Cílem této studie je zodpovědět čtvrtou výzkumnou otázku VO4: Jaká 

konstelace mediálních vstupů a politického kontextu v pokrytí příběhu předchází politickým 

výstupům? Analýza případu by měla vystihnout kombinaci proměnných týkajících se 

mediálních vstupů a politického kontextu, které předcházely konečnému rozhodnutí 

premiéra Bohuslava Sobotky a dalším politickým výstupům. Rozsah diplomové práce a 

možnosti sběru dat nedovolují kontrolovat všechny intervenující vlivy, které by mohly 

potvrdit kauzální vliv médií, a práce si takový cíl ani neklade, avšak pokusím se alespoň 

nalézt v mediálních obsazích doklady vztahů mezi sledovanými jevy. Výběrový soubor 

zkoumaných obsahů je v případové studii totožný s výběrovým souborem využitým pro 

kvantitativní obsahovou analýzu v předchozí kapitole. 

Případová studie vychází z modelu vlivu médií na nastolování politické agendy Stefaana 

Walgrava a Petera Van Aelsta195 vysvětleného v kapitole 1.3.6: 

 

  Mediální vstupy      Politický kontext    Politické výstupy  

       

 

 

       

   volební /rutinní období  žádná reakce  

                   

  druh tématu      institucionální pravidla    rychlá symbolická reakce  

                    

  médium      interní pravidla 
 

 pomalá podstatná reakce  

                  

  způsob pokrytí      politická konfigurace  rychlá postatná reakce  

                   

   osobní vlastnosti     pomalá symbolická reakce  

       
 

Obrázek č. 2: Model závislosti mediálního nastolování politické agendy (podle Stefaana 

Walgrava a Petera Van Aelsta 

 
194 (Dearing, a další, 1996 str. 73) 
195 (Walgrave, a další, 2006) 
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4.1 Mediální vstupy 

Základem zkoumaného zpravodajského příběhu je informace, která byla výsledkem 

investigativní práce. Šlo o jednoduché porovnání veřejně přístupného dokumentu – 

majetkového přiznání Andreje Babiše –, s informacemi o příjmech, které Andrej Babiš sám 

poskytl médiím, a s výší uzavřené obchodní transakce, jejíž existenci lze rovněž dohledat ve 

veřejně přístupných zdrojích. Téma příběhu by se dalo označit za nevtíravé, kdybychom jej 

posuzovali z hlediska široké veřejnosti. Lze očekávat, že většina jednotlivců nemá s tématem 

žádné osobní zkušenosti, zda se však politici o tomto nesouladu dozvěděli z médií, nebo z 

vlastních analýz, nelze z mediálních obsahů určit.  Pravděpodobné ale je, že kdyby zástupci 

opozice měli informaci k dispozici před jejím publikováním, snažili by se ji využít. 

Zprávu zveřejnila redakce webu echo24.cz. Autorkou analýzy byla Lenka Zlámalová – od 

roku 2009 hlavní analytička deníku Lidové noviny, která odtud odešla v roce 2013 krátce 

poté, co vydavatelství Mafra, do jehož portfolia Lidové noviny patří, koupil Andrej Babiš. 

Předtím působila pět let v Hospodářských novinách196. Tato média lze zařadit mezi 

důvěryhodná, informace byla navíc fakticky správná a politici proto mohli cítit potřebu nebo 

příležitost na ni reagovat. 

Během vývoje příběhu se nicméně z jednoduché nesrovnalosti stal nepřehledný problém. Už 

24. ledna – pět dnů po publikaci prvního článku – bylo složité se v problému orientovat: 

…Jenže do roku 2013 to bylo jen 1,10 miliardy korun čistého. Ten rok je zásadní. Tehdy totiž 

nakupuje dluhopisy Agrofertu za 1,252 miliardy korun. Jen na ně mu bez ohledu na životní 

náklady chybí 152 milionů korun čistého. Na ten rozpor Babiš reaguje novou informací o 

podstatně vyšších příjmech. „Jo, já jsem zaznamenal ty vaše spekulace. Takže já bych to tady 

rád přečetl. Takže ta vaše pseudoanalytička (Lenka Zlámalová – pozn. red.) by se měla naučit, 

že jsou příjmy zdanitelné a nezdaněné příjmy. Takže kdybyste si mohla psát, tak moje celkové 

příjmy od roku 1993 byly 2 531 768 228 korun. Z toho příjmy, které byly zdaněné Agrofertu, 

byly 1 863 801 107, z toho jsem zaplatil, a to vy určitě nenapíšete, 337 503 547 korun 

daní,“ řekl Babiš197.  

Jakkoliv se jej zejména web echo24.cz snažil čtenářům co nejvíce přiblížit, zjednodušit 

odborný jazyk, využívat snadno představitelné příklady a vysvětlit složité obchodní 

transakce, jež během času vyplouvaly na povrch, přesto nakonec nešlo o jasně a přehledně 

uchopitelný příběh. 

 
196 (Mediaguru, 2013) 
197 (Zlámalová, 24. 1. 2017) 
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První zpráva však představovala jednoznačný report, který jasně definoval problém. Na 

webu echo24.cz se potom 10. února dočteme: 

...Když budeme Babišovo expozé v Událostech, komentářích, kvůli němuž Česká televize 

přetáhla regulérní vysílací čas, brát jako nejkomplexnější vysvětlení pochybností o jeho osobních 

legálních příjmech, padly tam čtyři důležité věci, u nichž by měli hlavně koaliční partneři v čele 

s premiérem, ale také opozice šéfa ANO tlačit a vymáhat je po něm. 

Zaprvé: Babiš řekl, že může pohyby na účtech doložit původ svých legálních příjmů. 

Zadruhé: Babiš řekl, že si zadá u dvou auditorských firem z velké čtyřky (patří do ní 

PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG a Deloitte) nezávislý audit svých osobních 

legálních příjmů. Zatřetí: Babiš řekl, že požádá finanční správu, aby podle nového zákona o 

prokázání původu majetku prokázala původ jeho majetku. Zároveň řekl, že ji zprostí 

mlčenlivosti. To znamená, že dá finanční správě zcela volný prostor ke zveřejnění původu svého 

majetku. Začtvrté: Babiš tvrdí, že může ukázat, že peníze za dluhopisy Agrofertu do firmy 

skutečně odešly z jeho osobního účtu. ... Záleží jen na koalici a opozici, jaký tlak 

na Babiše vyvine198.  

Tyto čtyři sliby web echo24.cz čtenářům průběžně připomínal, upozorňoval, že ani jeden z 

nich nebyl splněn, až nakonec 28. dubna konstatoval, že problém se již stal 

nesrozumitelným: 

...On celou tu dobu nevysvětluje, ale tlacháním okolo jen celou věc rozmělňuje, aby se stala pro 

voliče nesrozumitelná. To je spolu s drzostí jeho taktika, jak pochybnosti o legálním původu 

osobních příjmů a vážná podezření z daňových úniků ustát. Pokud mu to premiér dovolí, je to 

jeho politická sebevražda199.  

Pro mediální agendu bylo výhodné, že u daného tématu bylo zcela jednoznačné jeho 

vlastnictví. Odpovědným politikem, který měl jednat, byl na počátku Andrej Babiš, který 

mohl nesoulad objasnit a tím kauzu ukončit. Protože však byl problém s nedostatkem financí 

na úhradu nákupu dluhopisů rozšířen o problém s možným obcházením zákona, v jehož 

důsledku stát přišel o desítky milionů korun na dani z příjmu, vlastnictví tématu přešlo na 

koaliční partnery hnutí ANO, jehož předseda byl subjektem celé kauzy, a v prvé řadě na 

premiéra a předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. 

Téma bylo pokryto jako problém ve všech nejčtenějších denících i zpravodajských webech, 

v rozhlasovém a televizním vysílání, a to jak v komerčních, tak i ve veřejnoprávních 

médiích. Z hlediska mediální logiky bylo zajímavé kvůli konfliktům, které v jeho průběhu 

 
198 (Zlámalová, 10. 2. 2017) 
199 (Zlámalová, 28. 4. 2017) 
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vznikaly. Andrej Babiš v reakcích na kauzu využíval strategii osobních útoků na opoziční 

politiky i koaliční partnery, na autorku analýzy Lenku Zlámalovou a na Českou televizi a její 

redaktory. Tyto útoky vyústily ve stížnost Radě České televize. Politické výstupy bylo možné 

očekávat také proto, že šlo o problém významného člena koaliční vlády a předsedy strany, a 

navíc se nejednalo o první kauzu, která s ním byla spojena – sporná dotace pro farmu Čapí 

hnízdo byla v té době vyšetřována policií i orgány Evropské unie. V mediálních obsazích se 

však neobjevilo nic, co by svědčilo o diskusi o problému uvnitř strany Hnutí ANO. 

 

4.2 Politický kontext 

Zpravodajský příběh se začal odehrávat 10 měsíců před řádným termínem voleb do 

Poslanecké sněmovny, který v té době ještě nebyl přesně známý. Konec příběhu nastal 5. 

května 2017. V té době zbývalo do voleb jen pět měsíců. Nejedná se tedy přímo o volební 

období, kterým bychom označili spíše poslední předvolební týdny, kdy probíhá intenzivní 

kampaň, přesto ale blížící se volby hrály v příběhu důležitou roli. Odvolat v té době ministra 

úspěšné vlády, u nějž probíhalo vyšetřování v souvislosti s jasnější kauzou, na niž premiér 

tehdy podstatným způsobem nereagoval, nemuselo být pro voliče srozumitelné. 

...Opozice i část koalice, jež tuto středu Babiše vyzvala, aby vše vysvětlil, jinak má proti němu 

premiér Bohuslav Sobotka zakročit, totiž tuší, že na odvolání ministra financí nic nevydělá. 

Naopak, spíš mobilizuje jeho příznivce, aby přišli k volbám. Babiše by se politická konkurence 

chtěla zbavit, ale až na výjimku, o které ještě bude řeč, by to potřebovala udělat tak, aby se pokud 

možno vůbec nevědělo, že to udělala ona. Představitelé ČSSD sice co chvíli naříkají, s kým to 

jsou ve vládě, přesto neformálně přiznávají, že by byli radši, kdyby to Babiš nějak vysvětlil. 

Hlavně, aby ho premiér nemusel odvolávat200.  

Za institucionální pravidla, která ovlivňují možnosti politické agendy, v tomto případě 

můžeme označit pravidla jednání Poslanecké sněmovny a ústavní pravomoc předsedy vlády, 

na jehož návrh dle čl. 68 Ústavy České republiky prezident jmenuje a odvolává ostatní členy 

vlády. Mezi interní pravidla, která rovněž ovlivňují možnosti reakcí politiků na mediální 

agendu, můžeme zařadit formální koaliční smlouvu, která sice v konečném důsledku nebyla 

nadřazena ústavním pravomocem, avšak z hlediska stability vlády hrála v rozhodování 

významnou roli. Dále sem můžeme zařadit projednávání problému na úrovni vedení ČSSD 

a vedení KDU-ČSL. 

 
200 (Leinert, 17. 3. 2017) 
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...Předseda třetí koaliční strany Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) po jednání koalice řekl České 

televizi, že v otázce dluhopisů není jasný výsledek. Sobotka a Babiš si podle něj „vyjasňovali 

určité věci“. Celou záležitost by neoznačil za spor, nicméně připustil, že v debatě padla „zajímavá 

sousloví, která nepatří na veřejnost“201. 

...Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek, který je v zahraničí, nechtěl Právu říci, na jakou 

stranu se kloní. „Je to složitější,“ poznamenal v SMS.  Vládní krize se nelíbí pardubickému 

hejtmanovi za ČSSD Martinu Netolickému. „Odvolání Babiše z vlády je podle mě přehnané. 

Obávám se, že z Babiše tímto způsobem děláme mučedníka, ačkoliv žádný mučedník není. Na 

podzim jsou volby, ať si voliči udělají názor sami,“ řekl Právu202.  

Další proměnnou v politickém kontextu představuje politická konfigurace, jíž máme na 

mysli pozici odpovědných aktérů v politickém uspořádání. Reakci je možné očekávat 

především ze strany opozice, pro kterou je výhodné ukázat voličům, že se snaží problémy 

rychle řešit. Ve zkoumaném příběhu se od počátku objevuje tlak opozice, aby byl problém 

vysvětlen. Poslanci koaličních stran žádali prověření záležitosti finanční správou: 

...Babišův koaliční kolega z ČSSD poslanec Václav Klučka, který na nejasnosti upozornil při 

čtvrtečních interpelacích, a opoziční poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09) se shodují, že by 

celou věc měly prověřit příslušné orgány. Podle Kalouska to jde také na odpovědnost celé 

vlády203.  

Tlak opozice během času zesiloval a premiér byl kritizován za nedostatečnou snahu situaci 

řešit: 

...„Na tahu je teď premiér Sobotka. Své zodpovědnosti se nezbavíte pane premiére. Začal jste 

sice drsně tweetovat, ale jak se teď říká, sorry jako, je potřeba jednat,“ apeluje na premiéra 

Bohuslava Sobotku Petr Fiala ve videu, které občanští demokraté zveřejnili ve středu204.  

...Trvám na tom, že je to problém jak Andreje Babiše, tak Bohuslava Sobotky. Bohuslav Sobotka 

není ani komentátorem politiky, ani sepisovačem nějakých dopisů členům vlády, ale je 

premiérem, který má jednat. Ve vládě má ministra financí, o jehož způsobu jednání existují 

pochybnosti205.  

Osobní vlastnosti premiéra, které v politickém kontextu rovněž představují proměnnou, již 

je třeba do zkoumání vlivu médií na politickou agendu zahrnout, není možné blíže definovat 

z mediálních obsahů. Můžeme však vycházet z toho, že Bohuslav Sobotka byl od roku 1996 

poslancem, od roku 2002 do roku 2006 ministrem financí, od roku 2011 předsedou ČSSD a 

 
201 (blesk.cz, 13. 3. 2017) 
202 (Brožová, 29. 4. 2017) 
203 (Vilímová, 21. 1. 2017) 
204 (echo24.cz, 8. 2. 2017) 
205 (Cápová, 16. 3. 2017) 
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od roku 2014 předsedou vlády. Vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity206. 

Jako premiér musel mít přístup ke zdrojům informací a rovněž musel disponovat týmy 

specializovaných pracovníků, díky nimž nebyl odkázán na mediální analýzy. Můžeme 

usuzovat, že pro něj obzvláště s blížícími se volbami mohlo být důležité médii 

zprostředkované veřejné mínění, avšak i zde je třeba mít na paměti, že politické strany si 

nechávají zpracovávat vlastní průzkumy a jsou tak na médiích méně závislé. Z mediálních 

obsahů je zřejmé, že ČSSD byla vybavena aparátem pro mediální komunikaci, jejíž pomocí 

se snažila mediální agendu usměrňovat: 

...„Tiskové oddělení takovýchto přípravných materiálů vytváří každý týden k různým tématům 

celou řadu, často na žádost samotných poslanců. Rozhodně ale nejde o ‚kuchařku‘ pro útočení 

na Andreje Babiše, ale o určitý podklad pro ty poslance, kteří se třeba v té dané věci dopodrobna 

neorientují,“ napsal Klang ve vyjádření. Podle Babiše jde o ukázku organizované kampaně, která 

je proti němu vedena od začátku letošního roku. „Stojí za tím bývalí zaměstnanci vydavatelství 

MAFRA, kteří jsou součástí všech dezinformací. Vše řídí známá socanská agentura (lobbistická 

agentura Bison and Rose, pozn. iDnes.cz). Zajišťuje, aby tato pseudokampaň byla stále při 

životě,“ prohlásil Babiš207.  

Kromě toho lze dohledat, že členové ČSSD mimo vedení strany vnitřními zdroji informací 

nedisponovali a vedení strany si mediální vliv dobře uvědomovalo: 

...Plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD) nechtěl situaci komentovat a přiznal, že vše se 

dozvídá pouze z médií. „Doufám, že máme strategii dalších kroků dobře promyšlenou,“ řekl 

Právu. Obavy z dopadů vládní krize mají i někteří ministři, kteří si nepřáli být jmenováni. 

Nervozita panuje i mezi poslanci. Jak jeden z nich přiznal, platí v soc. dem. zákaz o věci s 

novináři hovořit208.   

 

4.3 Politické výstupy 

První výstup, který lze považovat za reakci na mediální agendu, představovala rychlá 

symbolická reakce předsedů opozičních stran ODS a TOP 09 Petra Fialy a Miroslava 

Kalouska zveřejněná následujícího dne po vydání zprávy na webu echo24.cz: 

...Novináři se ptají, ministerstvo financí neodpovídá. Skončí i tohle pouhým křikem 

Andreje Babiše, že všichni kromě něho lžou a „kradnú“? Nebo ho koaliční partneři vyzvou, ať 

to jednoznačně vyjasní, nebo odejde? Je to i jejich odpovědnost za společnou vládu,“ napsal na 

 
206 (Vláda České republiky) 
207 (Roháčková, 20. 3. 2017) 
208 (Brožová, 29. 4. 2017) 
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svém Facebooku předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Podobně se vyjádřil i předseda ODS Petr 

Fiala. „Je na ministru financí, aby je vysvětlil. Stejně tak bude zajímavé sledovat, jak se k celé 

záležitosti postaví premiér Sobotka. Pokud se pan ministr zaštiťuje na každém kroku 

transparentností, nemůže k celé věci mlčet, sdělil Echo24 Fiala209.   

Na zprávu rovněž symbolicky reagovali zástupci koalice: 

...„To je na dotčených orgánech, aby to posoudily. Předpokládám, že je v zájmu pana Babiše, 

aby podezření vysvětlil a vyvrátil,“ uvedl pro server Echo24 Bělobrádek. Předseda poslaneckého 

klubu ČSSD Roman Sklenák dodal, že právě pro tyto případy existuje zákon o prokazování 

původu majetku. „Právě pro tyto případy jsme přijali zákon o prokazování původu majetku a 

pokud existují pochybnosti, měl by správce daně pana ministra vyzvat k prokázání příjmů,“ řekl 

deníku Echo24 Sklenák210.  

31. ledna se zpožděním symbolicky reagoval i premiér, když vyzval na webu vlády ČR 

Andreje Babiše, aby problém vyjasnil211. Za další symbolickou reakci lze označit interpelace 

v Poslanecké sněmovně, jichž se ovšem Andrej Babiš nezúčastnil: 

...Čtyři interpelace na ministra financí Andreje Babiše měli připravené poslanci, vicepremiér ale 

na ně přišel, když už bylo po nich. „Do zdi nemluvím, sorry jako,“ řekl šéf TOP 09 Miroslav 

Kalousek a interpelaci stáhl. Chtěl se lídra ANO ptát na nákup dluhopisů Agrofertu za 1,48 

miliardy korun. Babiš mu vytkl, že díru v zákoně zavinil právě Kalousek212.  

Premiér znovu na problém symbolicky reagoval 16. února, kdy zaslal Andreji Babišovi dopis 

s výzvou ke sdělení, zda problém řešila Finanční správa213.  

Tehdejší ministr financí Andrej Babiš na mediální agendu na počátku reagoval odmítáním, 

výzvami ke zveřejnění příjmů všech předsedů politických stran a osobním útokem na 

redaktorku echo24.cz Lenku Zlámalovou214. V těchto případech lze jednoznačně říci, že se 

jednalo o rychlé symbolické reakce na mediální agendu. To se týká i dříve zmiňovaného 

útoku na redaktory České televize z 31. ledna. Později ministr reagoval slibem, že svůj 

majetek nechá prověřit Finanční správou, zveřejní potvrzení z banky o úhradě dluhopisů a 

nechá zpracovat audit svých transakcí. V tomto případě jde rovněž o reakci symbolickou, 

avšak ta již byla vyvolána výzvou premiéra a jedná se tedy o politickou agendu, na kterou 

se Andrej Babiš cítil nucen reagovat. Za podstatné reakce by bylo možné považovat 

 
209 (Echo24.cz, 19. 1. 2017) 
210 (Echo24.cz, 19. 1. 2017) 
211 (Echo24.cz, 31. 1. 2017) 
212 (Kopecký, 2. 2. 2017) 
213 (čt24, 16. 2. 2017) 
214 (Echo24.cz, 19. 1. 2017, Zlámalová, 19. 1. 2017) 
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zveřejnění potvrzení z banky a výsledků auditu, k nimž došlo 20. února215, resp. 10. 

března216. Protože však ani jeden z dokumentů neprokazoval to, co mělo být prokázáno, šlo 

znovu o symbolické reakce a nemusely již být nutně vyvolány mediální agendou, i když 

určitou roli zřejmě hrála. Podstatným výstupem by rovněž mohl být návrh zákona o zdanění 

příjmů z jednokorunových dluhopisů217, který Andrej Babiš připojil k novele předkládané 

hnutím STAN. Tato novela měla zajistit vyšší daňovou úlevu dárcům krve a ve sněmovně 

měla původně širokou podporu, kvůli jejímu zneužití pro osobní účely Andreje Babiše ji 

však hnutí STAN z jednání raději stáhlo218. Fakticky šlo tedy opět o symbolickou reakci na 

mediální a v té době už i politickou agendu. 

Podstatným politickým výstupem bylo v příběhu předvolání generálního ředitele Finanční 

správy před hospodářský výbor Poslanecké sněmovny, kde měl 7. března kauzu korunových 

dluhopisů a jejich kontroly objasnit219. Přes odpor Andreje Babiše následovalo projednávání 

problému s dluhopisy a s nečinností Finanční správy 13. března také v koaliční radě220.  

Dalším podstatným politickým výstupem bylo projednávání tématu na plénu Poslanecké 

sněmovny dne 15. března. Výsledkem bylo usnesení, které formálně předložila vládní strana 

KDU-ČSL. Podle usnesení měl Andrej Babiš do konce dubna vyvrátit vážná podezření z 

daňových úniků, jinak měl premiér vyvodit důsledky221. 

 
215 (iROZHLAS, 20. 2. 2017) 
216 (blesk.cz, 10. 3. 2017) 
217 (echo24.cz, 20. 2. 2017) 
218 (čt24, 14. 3. 2017) 
219 (Ťopek, 7. 3. 2017) 
220 (iHNed.cz, 13. 3. 2017) 
221 (čt24, 15. 3. 2017) 
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Premiér ještě jednou symbolicky reagoval výzvou Andreji Babišovi k vysvětlení problému 

několik dnů před vypršením lhůty dané Poslaneckou sněmovnou222. Andrej Babiš sněmovně 

poté odpověděl písemně, přičemž dokument nejdříve předal médiím223. Za nejpodstatnější 

politický výstup můžeme označit návrh na odvolání Andreje Babiše z funkce člena vlády, 

který byl prezidentovi odeslán 5. května 2017224. Dle teoretického modelu šlo o pomalou 

podstatnou reakci. 

 

 
222 (Frouzová, Bartoníček, 27. 4. 2017) 
223 (Kopecký, 28. 4. 2017) 
224 (Zpěváčková, 5. 5. 2017) 

 

Graf č. 4: Vizualizace vývoje příběhu – počty článků a politické výstupy 
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4.4 Přítomnost mediální agendy v politické agendě 

Prokázat bez nejmenších pochybností kauzální roli médií ve vývoji politické agendy týkající 

se zkoumaného příběhu bohužel není možné, avšak domnívám se, že bez počátečního 

mediálního impulsu a vytrvalého tlaku by k prošetřování kauzy nedošlo. Nakolik byl vývoj 

politické agendy reakcí na mediální nastolování agendy, silný tlak opozice, vliv koaliční 

KDU-ČSL, prezidenta republiky či kolegů Bohuslava Sobotky ve vedení ČSSD nebo reakcí 

na vliv jiných aktérů, nelze s jistotou říci. Stejně tak nelze bez jejich vlastního vyjádření 

stanovit, jakým způsobem a zda vůbec byli političtí aktéři v této kauze ovlivněni 

zpravodajstvím. 

V této podkapitole proto alespoň shromažďuji několik citací z výběrového souboru 

mediálních obsahů, jež dokládají vztah mezi sledovanými jevy: 

1. PŘEDSEDA ROZPOČTOVÉHO VÝBORU SNĚMOVNY VÁCLAV VOTAVA (ČSSD) 

ŘEKL PRÁVU: ..On není v postavení řadového poplatníka, ale v pozici ministra financí, který 

vždy vyzýval k průhlednosti, transparentnosti, kritizoval nešvary v daňové oblasti. To by mělo 

nasměrovat jeho postup. * Proč se ale s tímhle problémem nepřišlo dříve? Opakuji, nebyla to 

iniciativa rozpočtového výboru, ale odezva na problém, který se objevil nejdříve v 

médiích225.  

2. ...Očekával jsem analytický materiál, místo toho jsme dostali politický pamflet,“ řekl k tomu 

premiér Sobotka. Podle něj i po pondělním jednání chybí jistota, že finanční správa kontroluje 

skutečně všechny držitele dluhopisů, že je kontroluje včas, že nedochází k promlčení. „Doufám, 

že trvalý tlak od politiků i médií povede k tomu, že finanční správa z pohledu své činnosti 

nic nepodcení, že bude přistupovat ke všem stejným metrem,“ řekl226.  

3. ...Úřad vlády dal dnes novinářům k dispozici zhruba čtyřicetistránkový materiál, ve 

kterém jsou shrnuty různé kauzy kolem Babiše. Analýza konstatuje, že Babišovy 

podnikatelské aktivity a majetkové poměry jsou stále nedostatečně vysvětlené. Dokument 

většinou na základě zpráv médií rekapituluje kauzy kolem Babiše. Hovoří o nákupu 

Agrofertu, dotaci pro farmu Čapí hnízdo, vrací se i k obchodům s akciemi společností Profrost 

a Afeed či k fondu Hartenberg. S odkazem na informace z médií poukazuje na nekalé 

praktiky, kterých se měly Babišovy firmy dopouštět227. 

 
225 (Vavroň, 15. 3. 2017) 
226 (Cápová, 24. 4. 2017) 
227 (echo24a, 27 4. 2017) 
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Média ve zkoumaném příběhu sehrála důležitou roli také proto, že část komunikace mezi 

politickými aktéry se poměrně překvapivě odehrávala jejich prostřednictvím. Kromě toho 

ve zkoumaném souboru mediálních obsahů zazněly i úvahy o vlivu vlastnictví médií: 

1. ...Premiérovy dotazy považuje za nesmyslné, Sobotka věci podle něj nerozumí. Babiš mu ale 

odpoví, pokud ho s nimi premiér osloví. „Já nemám od něho žádnou žádost o odpověď na ty 

otázky. Já nepovažuji za normální, že premiér komunikuje s vicepremiérem 

prostřednictvím médií,“ řekl228.  

2. ...„Ještě není konec dubna. Čekáme, až pan ministr Babiš dá ten materiál, o kterém hovořil, 

Sněmovně,“ uvedl Chovanec. Šéf Sněmovny si ráno na Twitteru posteskl nad tím, že novináři 

dostali Babišův dopis dřív, než on229.  

3. ...Dopis však doputoval k předsedovi sněmovny zvláštní cestou. Sám Hamáček si 

postěžoval, že dopis nedostal, ale že si ho přečetl na iDnesu, který spadá pod holding 

Agrofert230.   

4. Z rozhovoru s Milanem Chovancem na titulní straně deníku Právo dne 5. 5. 2017: 

...Babiš podal trestní oznámení na toho, kdo jej nahrával. Vy podat trestní oznámení nechcete, 

když nahrávky říkají, že byli ministři za sociální demokracii v novinách záměrně očerňováni?  

Já dlouhodobě veřejnosti říkal, jak to je. Já jsem říkal, že články v MF Dnes a Lidových 

novinách jsou na politické zadání a objednávku. To, že se noviny Mafry snažily 

dehonestovat Babišovy politické soupeře, to bylo známé dlouhodobě. Například když jsme 

dělali šetření nezávislým znalcem, tak ten poukázal na to, že MF Dnes a Lidové noviny o 

policejní reorganizaci informovaly jednostranně, v neprospěch ministerstva vnitra a policie. To 

jsou jasné důkazy. Jen ti, kteří dosud říkali, že to není pravda, strkali hlavu do písku. Je to zjevné. 

Andrej Babiš si koupil za několik miliard korun média, aby ovlivňoval veřejné mínění v 

České republice ve svůj prospěch. Ta nahrávka je jen detail231.  

5. Titulek: Články o Babišovi se na titulní strany MF DNES a Lidových novin nevešly 

...MF DNES přesto své čtvrteční vydání otevírá rozhovorem s chlapcem, který byl loni vězněn 

v garáži. Dále se na titulní straně dočtete zprávu o balení potravin a pak už následují jen 

upoutávky na rozhovor s hokejistou či upoutávka na středoškolský test. O tom, že ve čtvrtek 

zasedala Poslanecká sněmovna a vyzvala Andreje Babiše k jasnému prokázání toho, kde vzal 

peníze na nákup korunových dluhopisů Agrofertu, a že pokud tak neučiní, tak by z toho měl 

podle poslanců vyvodit důsledky premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), není na titulní straně ani 

zmínka. Lidové noviny by podle své vlastní reklamy na webu společnosti Mafra měly mít 

 
228 (echo24, 27. 4. 2017) 
229 (Kopecký, 28. 4. 2017) 
230 (echo24, 28. 4. 2017) 
231 (Brožová, 5. 5. 2017) 
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speciální zájem o politiku a nejlepší domácí zpravodajství. O Babišovi však informují také až 

uvnitř listu. Zřejmě důležitějšími informacemi, které se na titulní stranu vešly, jsou například 

nevýhodné půjčky, zpráva o chystaném příjezdu srbského režiséra do Prahy či výstavba nového 

centra moderního umění v Praze232.  

6. ...Podle [politologa Tomáše] Lebedy oblibě Andreje Babiše napomáhá i to, že jeho obraz 

některá média změkčují. „Jeho kauzy nedrží jako téma tak dlouho, jako by to dělaly v 

případě někoho jiného. Je tu oprávněná otázka, zda Babišovi vlastnictví médií 

nepomáhá,“ ptal se Lebeda233. 

Z uvedených textů je patrné, že si političtí aktéři i někteří novináři a komentátoři byli vlivu 

vlastnictví médií ve vývoji příběhu vědomi, a jak vyplývá z kvantitativní obsahové analýzy, 

nezávislost médií byla i jedním z rozvětvujících témat, kterému se některá ze sledovaných 

médií v rámci příběhu věnovala, zatímco u jiných se nevyskytovalo (viz tabulka č. 5 na 

straně 61). 

  

 
232 (echo24, 16. 3. 2017) 
233 (čt24, 20. 4. 2017) 
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Závěr 

Diplomová práce si kladla za cíl formulovat a analyzovat procesy intermediálního 

nastolování agendy v případě pokrytí kauzy nákupu jednokorunových dluhopisů 

emitovaných firmou Agrofert, které odkoupil majitel této firmy Andrej Babiš za cenu 

přibližně jedné a půl miliardy korun. Podle majetkového přiznání a informací, které Andrej 

Babiš jako ministr financí a předseda strany Hnutí ANO o svých příjmech poskytl médiím, 

však na takový nákup nemohl mít dostatek finančních prostředků, a kromě toho vzniklo 

podezření z obcházení zákona o dani z příjmů. Tato kauza, jejíž objasnění požadovala 

opozice i koaliční partneři Hnutí ANO a následně i Poslanecká sněmovna, nakonec byla 

hlavní příčinou odvolání Andreje Babiše z funkce. To je důvodem, proč měla analýza 

mediálních obsahů rovněž za cíl pokusit se nalézt znaky přítomnosti mediální agendy v 

politické agendě a vystihnout v příběhu kombinaci proměnných z oblasti mediálních vstupů 

a politického kontextu, které předcházely politickým výstupům. 

Kvantitativní obsahová analýza odpovídala na výzkumné otázky týkající se intermediálních 

vztahů, vývoje pokrytí příběhu v čase a využití sociálních sítí jako zdroje obsahů v souboru 

vybraných českých deníků a zpravodajských webů. Ze zkoumaných textů vyplynulo, že 47 

procent článků na dané téma neobsahovalo žádné odkazy na jiná zpravodajská média ani 

sociální sítě. Nejcitovanějším médiem v příběhu byla Česká televize, jejíž podíl na všech 

přítomných odkazech činil téměř 28 procent. Weby čt24 a iROZHLAS nejčastěji citovaly 

původce příběhu echo24.cz nebo jeho tištěnou verzi Týdeník Echo. Podíl těchto médií činil 

v celkovém počtu odkazů 14 procent. Z tištěných deníků byl nejcitovanější Deník, z nějž 

byla na počátku citována výše příjmů Andreje Babiše, ale především v Deníku a v České 

tiskové kanceláři tento politik zveřejnil dokumenty, které potom ostatní média přebírala. 

Kvantitativní obsahová analýza dále ukázala, že praxi citování jiných médií využívaly méně 

tištěné deníky než zpravodajské weby, mezi nimiž měly nejvyšší podíl odkazů k počtu 

vlastních článků weby čt24 a iROZHLAS. 

Pokud jde o vývoj pokrytí příběhu v čase, počátek se datoval do 18. ledna 2017, kdy vyšla 

první zpráva na webu echo24.cz. Po třinácti dnech zprávu rozpracovala Česká televize. Ten 

den se objevila i na druhé straně deníku Právo a další den pak na všech sledovaných webech 

a na deváté straně Hospodářských novin. Deník Mladá fronta DNES na příběh o dluhopisech 

poprvé zareagoval 1. února publicistickým textem rovněž na deváté straně. 1. února se příběh 



 

 

79 

 

poprvé objevil i v deníku Blesk. Nejvyšší počet článků k tématu za den byl publikován 16. 

března po jednání Poslanecké sněmovny o sledované kauze. 

V příběhu se objevilo několik rozvětvujících témat, o nichž nejméně informovaly deníky 

Blesk a Mladá fronta DNES. Blesk také příběh ani jednou nezařadil na titulní stranu. Nejvyšší 

počet článků na dané téma vyšel na webu echo24.cz, který se na jeho pokrytí podílel mezi 

sledovanými médii téměř ze čtvrtiny. Ze sociálních sítí měl vyšší zastoupení citací v obsazích 

Twitter, který byl odkazován ve 107 případech z celkových 762 článků. V poměru k počtu 

článků publikovaných jednotlivými médii však zastoupení citací ze sociálních sítí navzdory 

očekávání nebylo vysoké – pohybovalo se v rozmezí od 0,02 do 0,24. 

Případová studie následně zjišťovala odpověď na poslední výzkumnou otázku zabývající se 

proměnnými z kategorií mediálních vstupů a politického kontextu, na jejichž pozadí se 

odehrávaly politické výstupy. Současně byly vyhledávány známky vztahů mezi mediální a 

politickou agendou. 

Mediální vstup v analýze představuje pro politické aktéry nové, nevtíravé téma. Dalším 

vstupem je médium, které téma přineslo. Jednalo se o důvěryhodný zdroj, autorka zprávy v 

té době působila jako analytička v různých médiích již více než deset let. Počáteční zpráva 

byla podána jako jednoznačný report jasně definující problém, během času se ovšem příběh 

stával méně přehledným. Vlastnictví tématu ale bylo jednoznačné – kauza se týkala osoby 

Andreje Babiše, který měl nesrovnalosti ve svých obchodních transakcích věrohodně 

vysvětlit. Když se tak nedělo, vlastnictví tématu přešlo na koaliční strany, posléze měl jednat 

premiér Bohuslav Sobotka, kterého k tomu zavázala Poslanecká sněmovna. Pokrytí tématu 

jako problému bylo nalezeno ve všech sledovaných médiích po celou dobu trvání příběhu. 

Z pohledu mediálních vstupů se u tématu podle modelu Stefaana Walgrava a Petera Van 

Aelsta vyskytovaly všechny předpoklady pro přechod mediální agendy do agendy politické. 

Z hlediska politického kontextu bylo důležité načasování příběhu, které spadalo do rutinního 

období, kdy do voleb do Poslanecké sněmovny zbývalo ještě 10 měsíců, avšak nejednalo se 

o období vhodné k podstatnému řešení situace. V politickém kontextu byla dále 

identifikována omezení v podobě jednacího řádu Poslanecké sněmovny, ústavních 

pravomocí premiéra a prezidenta, koaliční smlouvy a jednání na úrovni vedení koaličních 

politických stran. Pro přechod mediální agendy do politické agendy byla ve výhodnějším 

postavení opozice, jež mohla získat pozitivní hodnocení svých voličů snahou o řešení 
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problému. Z obsahů bylo dále zjištěno, že premiér měl pro řešení problému k dispozici 

analytické pracovníky a tým pro usměrňování politické komunikace. 

V politické agendě bylo nalezeno několik významných symbolických výstupů jak ze strany 

Andreje Babiše, tak opozičních politiků. Reakce koaličních kolegů Andreje Babiše měly 

formu nejen symbolických výstupů, ale i podstatných politických reakcí ve formě návrhu 

usnesení Poslanecké sněmovny a návrhu na odvolání Andreje Babiše z funkce člena vlády, 

jenž byl vyústěním celého příběhu. 

Ve zkoumaném souboru byly nalezeny doklady vztahu mezi mediální a politickou agendou 

ve formě tvrzení politiků o vztahu mezi zpravodajstvím a jejich činností i vztahu mezi 

mediální agendou a činností správních orgánů. Média byla navíc v příběhu mezi politiky 

využívána jako komunikační kanál. V mediální agendě byla rovněž zjištěna tvrzení 

dokládající povědomí politiků i novinářů o problematice vlivu vlastnictví médií v uvedené 

kauze. 

Z pohledu nastolování agendy by budoucí výzkum mohla obohatit analýza příspěvků 

politiků přítomných ve zpravodajských médiích, která by odhalila, kdo měl nejčastěji 

možnost téma v médiích rámovat a jak se zastoupení politických aktérů v jednotlivých 

médiích lišilo. Pokud jde o intermediální agendu, v případě daného příběhu byl prokázán 

vliv České televize. Další výzkum by se proto mohl věnovat obsáhlejší analýze většího 

vzorku médií a delšího období, která by měla ukázat, zda toto zjištění platí obecně. 
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Summary 

The diploma thesis aimed to formulate and analyze the processes of intermedia agenda 

setting in covering the case of the purchasing of one-crown bonds issued by Agrofert, which 

was bought by the owner of this company Andrej Babiš for up to one and a half billion 

crowns. However, according to his property declaration and information provided by Andrej 

Babiš as Minister of Finance and Chairman of the political party ANO Movement about his 

income to the media, he could not have had sufficient funds for such a purchase and, in 

addition, there was a suspicion of his circumventing the Income Tax Act Nr. 585/1992 Sb. 

The opposition as well as the coalition partners of the ANO Movement and subsequently the 

Chamber of Deputies demanded an explanation of the discrepancy, and failure to provide 

such was the main reason for the dismissal of Andrej Babiš from his position. This act 

provides the reason for the analysis of media content aimed at finding the indications of the 

presence of the media agenda in the political agenda as well as capturing in the story a 

combination of variables from the field of media inputs and political context that preceded 

the political outputs. 

Quantitative content analysis answered research questions concerning intermedia relations, 

the development of the coverage of the story over time as well as the use of social networks 

as a source of content in a set of selected Czech dailies and news websites. The texts 

examined showed that 47 percent of articles on the topic did not contain any links to other 

news media or social networks. The most quoted medium in the story was Czech Television, 

which accounted for almost 28 percent of all present links. The websites ct24.cz and 

iROZHLAS most often cited the originator of the story echo24.cz or its printed version 

Týdeník Echo. The share of these media in the total number of links was 14 percent. Of the 

printed dailies, the most quoted was Deník, from which the amount of Andrej Babiš’s income 

was initially quoted, but above all in Deník and in the Czech Press Office, Andrej Babiš 

published documents, which were reprinted by other media. Quantitative content analysis 

further showed that the practice of quoting other media was used less often by printed dailies 

than news websites, among which the websites ct24 and iROZHLAS had the highest share 

of links to the number of own articles. 

As for the development of the coverage of the story over time, the beginning dates back to 

January 18, 2017, when the first report was published on the echo24.cz website. After 

thirteen days, the report was developed by Czech Television. That day it also appeared on 



 

 

82 

 

the second page of the daily Právo, and the next day on all monitored websites and on the 

ninth page of Hospodářské noviny. The daily Mladá fronta DNES reacted to the story about 

bonds for the first time on February 1 with a publicistic text also on the ninth page. On 

February 1, the story first appeared in the daily Blesk. The highest number of articles on the 

topic per day was published on March 16 after the Chamber of Deputies discussed the case 

in question. 

Several related topics appeared in the story, about which the dailies Blesk and Mladá fronta 

DNES gave the least information. Blesk never included the story on its front page. The 

highest number of articles on the given topic was published on the echo24.cz website, which 

accounted for almost a quarter of the monitored media. Among social networks, the higher 

proportion of citations in the content was provided by Twitter, which was referenced in 107 

cases out of a total of 762 articles. However, in relation to the number of articles published 

by individual media, the proportion of citations from social networks was not high – it ranged 

from 0.02 to 0.24. 

The case study then sought to answer the last research question dealing with variables from 

the categories of media inputs and political context against which political outputs took 

place. At the same time, indications of a relationship between the media and the political 

agenda were sought. 

Media input in the analysis represents a new topic for political actors in the political sphere. 

Another input is the medium that broke it. The source was credible, the author had worked 

as an analyst in various media for more than ten years at the point on the consideration. The 

initial report was presented as a clear evidence comprehensibly defining the problem, but 

over time the story became difficult to understand. However, the ownership of the topic was 

unambiguous – the case concerned Andrej Babiš, who had to explain the discrepancy in his 

business transactions in a credible way. When this did not happen, the ownership of the topic 

passed to the coalition parties and to the Prime Minister Bohuslav Sobotka who was obliged 

to act under pressure from the Chamber of Deputies. Coverage of the topic as a problem was 

found in all monitored media for the entire duration of the story. From the point of view of 

media inputs, the topic according to the model of Stefaan Walgrave and Peter Van Aelst had 

all the prerequisites for the transition of the media agenda to the political agenda. 

Considering the political context, the timing of the story was important. It fell into a routine 

period, when there were 10 months left until the elections to the Chamber of Deputies, 
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however this did not provide appropriate opportunity for substantial resolution of this crisis. 

In the political context, restrictions were also identified in the limitations in the form of the 

Rules of Procedure of the Chamber of Deputies, the constitutional powers of the Prime 

Minister and the President of the republic, the coalition agreement and negotiations at the 

level of the leadership of coalition political parties. For the transition of the media agenda to 

the political agenda, the opposition was in a more advantageous position, where it could 

have obtained a positive evaluation from its constituents by trying to react to the problem 

quickly. It was also found from the media contents that the Prime Minister had an analytical 

staff and a team for directing political communication, which was available to him for 

solving the problem. 

Several significant symbolic outputs were found in the political agenda by both Andrej Babiš 

and the opposition politicians. The reactions of coalition colleagues of Andrej Babiš took the 

form not only of symbolic outputs, but also of substantial political reactions in the form of a 

motion for a resolution from the Chamber of Deputies and a proposal to remove Andrej 

Babiš from office as a member of the government. 

Evidence of the relationship between the media and political agenda was found in the 

researched media contents in the form of statements by politicians about the relationship 

between news and their activities as well as the relationship between the media agenda and 

the activities of administrative bodies. In addition, the news media was used as a 

communication channel among politicians in the story. Statements were also found proving 

the awareness of politicians and journalists about the issue of the influence of ownership of 

the news media in the case. 

From the point of view of agenda setting, future research could be enriched by an analysis 

of the contributions of politicians present in the news media, which would reveal who most 

often had the opportunity to frame the topic and how the representation of political actors in 

individual media differed. As for the intermedia agenda, the influence of Czech Television 

was proved in the case of the given story. Future research could therefore focus on a more 

comprehensive analysis of a larger sample of media and a longer period to show whether 

this finding is general. 
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Přílohy 

 

Příloha 1: Kódovací kniha 

 

KÓD NÁZEV 

PROMĚNNÉ 

  HODNOTA PROMĚNNÉ 

    

01 DAT Datum vydání   DD.MM.YYYY 

02 MED Médium 1 Blesk 

    2 MF Dnes 

    3 Právo 

    4 HN 

    5 blesk.cz 

    6 iDNES.cz 

    7 novinky.cz 

    8 echo24 

    9 iROZHLAS 

    10 ct24 

    11 iHNed.cz 

03 ODK1 Odkazované 1 Blesk 

03 ODK2 Médium 2 blesk.cz 

03 ODK3   3 Český roz 

03 ODK4   4 Česká tel 

03 ODK5   5 ČTK 

03 ODK6   6 TV Barrandov 

03 ODK7   7 Echo + Echo24 

03 ODK8   8 Neovlivní 

    9 HN 

    10 idnes.cz 

    11 Týden 

    12 irozhlas 

    13 novinky.cz 

    14 lidovky.cz 

    15 MF dnes 

    16 Právo 

    17 Respekt 

    18 TV Nova 

    19 Prima TV 
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    20 Deník 

    21 Facebook 

    22 Twitter 

    23 Hlídací pes 

    24 DVTV 

    25 Lidové noviny 

    26 Seznam 

    27 Parlamentní listy 

    28 Forum 24 

    30 jiné 

04 TEM1 Téma 1 Grossův strýček Vik 

04 TEM2   2 Čapí hnízdo 

04 TEM3   3 činnost daňové správy 

04 TEM4   4 audit 

    5 zkorumpovaná ČT 

    6 nezávislost médií 

    7 pochybnosti o původu majetku AB 

    8 Babišovo ovlivňování MF Dnes 

05 STR Číslo strany   PP 
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Příloha 2: Tabulka č. 4: Shrnutí – počet článků v jednotlivých médiích po dnech  

 

 Případy 

 Validní N/A Celkem 

 N Procent N Procent N Procent 

Datum * 

Médium 

 

762 84.9% 136 15.1% 898 100.0% 

Datum * Médium [součet, celkem %] 

 

Datum 

Médium Celkem 

 Blesk ct24 iHNed.cz MF 

Dnes 

Právo HN blesk.cz iDNES.cz novinky.cz echo24 iROZHLAS  

18.01.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .13% 

19.01.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3.00 .00 3.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .39% .00% .39% 

21.01.2017 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 2.00 

 .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .26% 

24.01.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 .00 2.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .26% .00% .26% 

25.01.2017 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 .00 3.00 

 .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .26% .00% .39% 

26.01.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3.00 .00 3.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .39% .00% .39% 

29.01.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 .00 2.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .26% .00% .26% 

30.01.2017 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 3.00 

 .00% .13% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .39% 

31.01.2017 .00 3.00 2.00 .00 .00 1.00 2.00 1.00 3.00 8.00 3.00 23.00 

 .00% .39% .26% .00% .00% .13% .26% .13% .39% 1.05% .39% 3.02% 

01.02.2017 1.00 1.00 5.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 5.00 2.00 26.00 

 .13% .13% .66% .13% .26% .13% .39% .39% .26% .66% .26% 3.41% 

02.02.2017 .00 .00 1.00 2.00 2.00 1.00 .00 2.00 1.00 3.00 .00 12.00 

 .00% .00% .13% .26% .26% .13% .00% .26% .13% .39% .00% 1.57% 

03.02.2017 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 .00 17.00 

 .13% .26% .26% .13% .13% .26% .13% .13% .39% .39% .00% 2.23% 

04.02.2017 1.00 .00 .00 1.00 3.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 8.00 

 .13% .00% .00% .13% .39% .00% .13% .13% .00% .00% .13% 1.05% 

05.02.2017 .00 2.00 .00 .00 .00 .00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 11.00 

 .00% .26% .00% .00% .00% .00% .26% .13% .13% .52% .13% 1.44% 

06.02.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .13% 

07.02.2017 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 2.00 

 .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .26% 

08.02.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 2.00 1.00 1.00 .00 6.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .26% .26% .13% .13% .00% .79% 

09.02.2017 .00 .00 2.00 .00 .00 .00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 10.00 

 .00% .00% .26% .00% .00% .00% .26% .13% .13% .39% .13% 1.31% 

10.02.2017 1.00 .00 .00 .00 .00 2.00 .00 .00 1.00 3.00 .00 7.00 

 .13% .00% .00% .00% .00% .26% .00% .00% .13% .39% .00% .92% 

11.02.2017 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 3.00 

 .00% .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .13% .13% .00% .39% 

12.02.2017 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 3.00 1.00 3.00 4.00 1.00 13.00 

 .00% .13% .00% .00% .00% .00% .39% .13% .39% .52% .13% 1.71% 

13.02.2017 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 .00 1.00 3.00 .00 12.00 

 .13% .13% .13% .13% .13% .26% .13% .00% .13% .39% .00% 1.57% 

14.02.2017 .00 .00 .00 1.00 1.00 2.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 7.00 
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Datum 

Médium Celkem 

 Blesk ct24 iHNed.cz MF 

Dnes 

Právo HN blesk.cz iDNES.cz novinky.cz echo24 iROZHLAS  

 .00% .00% .00% .13% .13% .26% .13% .00% .00% .13% .13% .92% 

15.02.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 3.00 .00 4.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .39% .00% .52% 

16.02.2017 .00 1.00 .00 .00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 13.00 

 .00% .13% .00% .00% .13% .26% .26% .13% .13% .52% .13% 1.71% 

17.02.2017 1.00 .00 .00 1.00 2.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 8.00 

 .13% .00% .00% .13% .26% .13% .13% .00% .13% .13% .00% 1.05% 

18.02.2017 .00 .00 .00 1.00 2.00 .00 2.00 .00 2.00 .00 1.00 8.00 

 .00% .00% .00% .13% .26% .00% .26% .00% .26% .00% .13% 1.05% 

19.02.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .13% 

20.02.2017 .00 1.00 2.00 2.00 .00 .00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 12.00 

 .00% .13% .26% .26% .00% .00% .13% .13% .26% .26% .13% 1.57% 

21.02.2017 .00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 19.00 

 .00% .13% .13% .13% .26% .26% .39% .13% .39% .39% .26% 2.49% 

22.02.2017 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 2.00 .00 .00 .00 .00 4.00 

 .13% .00% .00% .00% .13% .00% .26% .00% .00% .00% .00% .52% 

23.02.2017 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 3.00 

 .00% .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .13% .13% .00% .39% 

24.02.2017 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .13% 

25.02.2017 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 3.00 .00 5.00 

 .00% .13% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .39% .00% .66% 

26.02.2017 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 

 .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% 

27.02.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .13% 

28.02.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .13% 

01.03.2017 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 3.00 

 .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .13% .39% 

02.03.2017 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 2.00 

 .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .00% .26% 

03.03.2017 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 2.00 .00 .00 2.00 .00 5.00 

 .00% .00% .00% .00% .13% .00% .26% .00% .00% .26% .00% .66% 

04.03.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .13% 

05.03.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .13% .13% .13% .13% .66% 

06.03.2017 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% 

07.03.2017 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 2.00 

 .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .26% 

08.03.2017 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 2.00 .00 7.00 

 .00% .13% .13% .00% .00% .13% .00% .13% .13% .26% .00% .92% 

09.03.2017 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 7.00 

 .00% .00% .13% .00% .13% .13% .13% .13% .13% .13% .00% .92% 

10.03.2017 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 11.00 

 .00% .13% .13% .13% .13% .00% .13% .13% .13% .39% .13% 1.44% 

11.03.2017 1.00 .00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 3.00 .00 7.00 

 .13% .00% .00% .13% .13% .00% .13% .00% .00% .39% .00% .92% 

12.03.2017 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 2.00 

 .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .26% 

13.03.2017 1.00 2.00 3.00 .00 .00 .00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 16.00 

 .13% .26% .39% .00% .00% .00% .13% .13% .39% .39% .26% 2.10% 
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Datum 

Médium Celkem 

 Blesk ct24 iHNed.cz MF 

Dnes 

Právo HN blesk.cz iDNES.cz novinky.cz echo24 iROZHLAS  

14.03.2017 1.00 2.00 4.00 .00 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 4.00 23.00 

 .13% .26% .52% .00% .13% .39% .26% .13% .39% .26% .52% 3.02% 

15.03.2017 .00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 5.00 4.00 3.00 25.00 

 .00% .13% .26% .13% .39% .13% .52% .13% .66% .52% .39% 3.28% 

16.03.2017 1.00 3.00 5.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 6.00 9.00 4.00 36.00 

 .13% .39% .66% .13% .26% .26% .26% .13% .79% 1.18% .52% 4.72% 

17.03.2017 1.00 1.00 1.00 3.00 4.00 .00 2.00 .00 .00 .00 .00 12.00 

 .13% .13% .13% .39% .52% .00% .26% .00% .00% .00% .00% 1.57% 

18.03.2017 .00 .00 .00 3.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 7.00 

 .00% .00% .00% .39% .13% .00% .00% .13% .13% .13% .00% .92% 

19.03.2017 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 2.00 1.00 5.00 

 .00% .13% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .00% .26% .13% .66% 

20.03.2017 .00 1.00 2.00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 7.00 

 .00% .13% .26% .00% .00% .13% .13% .13% .00% .00% .13% .92% 

21.03.2017 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 .00 12.00 

 .00% .13% .13% .00% .13% .13% .26% .13% .39% .26% .00% 1.57% 

22.03.2017 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 2.00 .00 2.00 3.00 .00 11.00 

 .00% .13% .13% .00% .13% .13% .26% .00% .26% .39% .00% 1.44% 

23.03.2017 1.00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 4.00 

 .13% .00% .13% .00% .13% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .52% 

24.03.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 .00 2.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .13% .00% .26% 

26.03.2017 .00 2.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 5.00 

 .00% .26% .13% .00% .00% .00% .13% .00% .00% .13% .00% .66% 

27.03.2017 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 2.00 

 .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .26% 

28.03.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .13% 

29.03.2017 .00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 6.00 

 .00% .13% .13% .00% .00% .13% .00% .13% .13% .13% .00% .79% 

30.03.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .13% 

03.04.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 1.00 1.00 .00 4.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .13% .13% .13% .00% .52% 

04.04.2017 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% 

06.04.2017 .00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 3.00 1.00 9.00 

 .00% .13% .13% .00% .13% .00% .00% .13% .13% .39% .13% 1.18% 

07.04.2017 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 4.00 

 .13% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .13% .13% .00% .52% 

08.04.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 1.00 2.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .13% .26% 

09.04.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .13% 

10.04.2017 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 

 .00% .00% .13% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .26% 

11.04.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 1.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .13% 

12.04.2017 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 .00 1.00 .00 5.00 

 .00% .00% .13% .00% .13% .13% .13% .00% .00% .13% .00% .66% 

13.04.2017 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 

 .00% .00% .13% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .26% 

14.04.2017 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 2.00 

 .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .00% .13% .00% .26% 

15.04.2017 .00 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 2.00 
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Datum 

Médium Celkem 

 Blesk ct24 iHNed.cz MF 

Dnes 

Právo HN blesk.cz iDNES.cz novinky.cz echo24 iROZHLAS  

 .00% .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .26% 

16.04.2017 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 

 .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% 

18.04.2017 .00 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2.00 .00 3.00 

 .00% .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .26% .00% .39% 

19.04.2017 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 3.00 4.00 2.00 .00 14.00 

 .00% .13% .13% .00% .13% .13% .13% .39% .52% .26% .00% 1.84% 

20.04.2017 1.00 1.00 3.00 .00 3.00 3.00 .00 .00 .00 1.00 .00 12.00 

 .13% .13% .39% .00% .39% .39% .00% .00% .00% .13% .00% 1.57% 

21.04.2017 .00 1.00 2.00 .00 1.00 1.00 .00 1.00 1.00 3.00 .00 10.00 

 .00% .13% .26% .00% .13% .13% .00% .13% .13% .39% .00% 1.31% 

22.04.2017 .00 .00 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 3.00 

 .00% .00% .00% .13% .13% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .39% 

23.04.2017 .00 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 .00 2.00 

 .00% .13% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .00% .13% .00% .26% 

24.04.2017 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 .00 1.00 2.00 1.00 .00 6.00 

 .00% .13% .13% .00% .00% .00% .00% .13% .26% .13% .00% .79% 

25.04.2017 .00 .00 1.00 .00 1.00 1.00 1.00 .00 1.00 .00 .00 5.00 

 .00% .00% .13% .00% .13% .13% .13% .00% .13% .00% .00% .66% 

26.04.2017 .00 .00 1.00 1.00 3.00 .00 1.00 .00 .00 1.00 .00 7.00 

 .00% .00% .13% .13% .39% .00% .13% .00% .00% .13% .00% .92% 

27.04.2017 1.00 2.00 1.00 .00 2.00 .00 4.00 4.00 4.00 3.00 .00 21.00 

 .13% .26% .13% .00% .26% .00% .52% .52% .52% .39% .00% 2.76% 

28.04.2017 .00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 5.00 .00 27.00 

 .00% .26% .52% .52% .26% .39% .26% .26% .39% .66% .00% 3.54% 

29.04.2017 1.00 1.00 .00 1.00 4.00 .00 2.00 1.00 2.00 3.00 .00 15.00 

 .13% .13% .00% .13% .52% .00% .26% .13% .26% .39% .00% 1.97% 

30.04.2017 .00 2.00 3.00 .00 .00 .00 2.00 3.00 3.00 5.00 .00 18.00 

 .00% .26% .39% .00% .00% .00% .26% .39% .39% .66% .00% 2.36% 

01.05.2017 .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 2.00 1.00 1.00 3.00 .00 9.00 

 .00% .13% .13% .00% .00% .00% .26% .13% .13% .39% .00% 1.18% 

02.05.2017 1.00 4.00 4.00 1.00 2.00 1.00 3.00 5.00 7.00 6.00 .00 34.00 

 .13% .52% .52% .13% .26% .13% .39% .66% .92% .79% .00% 4.46% 

03.05.2017 2.00 1.00 4.00 4.00 5.00 4.00 .00 4.00 4.00 6.00 .00 34.00 

 .26% .13% .52% .52% .66% .52% .00% .52% .52% .79% .00% 4.46% 

04.05.2017 .00 2.00 2.00 1.00 .00 .00 1.00 1.00 2.00 4.00 .00 13.00 

 .00% .26% .26% .13% .00% .00% .13% .13% .26% .52% .00% 1.71% 

05.05.2017 .00 1.00 1.00 .00 2.00 .00 .00 .00 2.00 1.00 .00 7.00 

 .00% .13% .13% .00% .26% .00% .00% .00% .26% .13% .00% .92% 

Total 20.00 58.00 79.00 42.00 69.00 47.00 77.00 58.00 96.00 180.00 36.00 762.00 

 2.62% 7.61% 10.37% 5.51% 9.06% 6.17% 10.10% 7.61% 12.60% 23.62% 4.72% 100.00% 

 

 


