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Abstrakt 
Předložená dizertační práce vychází z širokého proudu úvah o vztahu masových 

médií, společnosti a politiky a detailně se věnuje jednomu specifickému konceptu, který 

se pokouší tyto vztahy pojmenovat, modelovat a empiricky zkoumat. Základní cíle 

práce lze shrnout do dvou vzájemně provázaných oblastí. První cílem je představit 

v českém odborném prostředí koncept nastolování agendy, nabízející teoretický, 

pojmový a výzkumný rámec pro analýzu vztahů mezi obsahy masových médií, 

dynamikou veřejného mínění a politickou sférou. Druhým cílem je pak analýza 

teoretického ukotvení a způsobů zkoumání procesů nastolování agendy v českém 

sociálně-vědním prostoru. 

Teoretická část práce (kapitola 1. až kapitola 3.5) je strukturována podle dvou hledisek: 

diachronního a synchronního. V diachronní perspektivě se snažíme pojmenovat 

společenský kontext a historické kořeny zkoumání nastolování agendy, jeho postupný 

vývoj, hlavní trendy a vývojové linie. Plynule pak přecházíme do synchronní 

perspektivy, kdy popisujeme odborné a oborové ukotvení nastolování agendy, a pomocí 

dostupných klasifikací detailně analyzujeme existující úrovně studia nastolování agendy 

a hlavní výzkumné oblasti. Druhá základní oblast dizertační práce je ukotvena ve snaze 

identifikovat, pojmenovat a analyzovat způsoby zkoumání procesů nastolování témat 

v českém sociálně-vědním výzkumu a pojmenovat oborové ukotvení nastolování 

agendy. V teoretické části jsme představili vývoj a hlavní oblasti zkoumání nastolování 

agendy, v analytické části se pak snažíme pojmenovat „českou cestu“ zkoumání 

nastolování agendy. 

Ze závěrů první výzkumné oblasti vyplývá, že práce věnované nastolování 

agendy v českém prostředí jsou dominantně ovlivněny a inspirovány především prvními 

výzkumy Maxwella McCombse a Donalda Shawa a několika málo tituly sekundární 

literatury, zejména souhrnnou publikací Jamese Dearinga a Everetta Rogerse. Vliv je 

  



 

patrný také na úrovni odborné terminologie, kdy je z uvedených zdrojů přejímáno 

označování jednotlivých komponent procesů nastolování agendy a tato terminologie se 

stává součástí českého odborného diskurzu. Zřejmá je také tendence řadit koncept 

nastolování agendy do teorií účinků médií, a to pod vlivem klasifikace představené 

Denisem McQuailem. S výjimkou jedné práce je v analyzovaných textech představeno 

nastolování agendy zejména jako produkt empirické tradice zkoumání médií; celý 

koncept je spojován s pracemi, které vznikly v první polovině 20. století ve Spojených 

státech amerických. Z rozboru analytických postupů a metod ve zkoumaném vzorku 

vyplynuly tři skupiny výzkumů: komparativní studie, studie strategií nastolování agendy 

a výzkumy mediálních agend s podskupinou prací zaměřených na intermediální agendy. 

V oblasti oborového ukotvení docházíme k tomu, že dominantním oborovým rámcem 

pro studium procesů nastolování agendy v České republice jsou mediální studia, kdy 

téměř polovina sledovaných prací pracuje s teoriemi mediálních studií a vychází 

z analýz mediálních obsahů. Další mezioborové přesahy směřují k sociologii veřejného 

mínění, a to v souvislosti se zkoumáním a zejména měřením veřejné agendy. I v těchto 

případech je věnována značná pozornost analýzám mediálních obsahů, které často tvoří 

druhou složku komparativní analýzy. Dalším pozorovaným přesahem jsou odkazy 

k politickým vědám, respektive k teoriím politického rozhodování, volebnímu chování 

a prosazování témat v politické agendě. 

 

Abstract 
This dissertation thesis follows from a wide stream of considerations of the 

relationship between the mass media, public and politics; in particular detail, it deals 

with a specific concept which attempts to grasp, model and empirically examine this 

relationship. The main goals of the thesis can be in short divided into two interrelated 

areas. The first aim is to introduce the concept of agenda setting to the Czech academic 

environment, with its theoretical, terminological and research frame for an analysis of 

relationships between the mass media content, dynamics of public opinion, and the 

political sphere. The second aim is to analyze how agenda setting processes are 

theoretically grounded and studied in the Czech social studies. 

The theoretical part of the thesis is structured according to two perspectives: 

diachronic and synchronic. In the diachronic perspective, I try to grasp the social 

context and historical origins of agenda-setting as a concept, its development, main 

  



 

trends, and developmental lines. This way, I move forward to the synchronic 

perspective and describe academic grounding of agenda-setting; I give a detailed 

analysis of the present level of the agenda-setting research and the main research areas 

through available classifications. The second fundamental area of the dissertation 

consists in an attempt to identify, grasp and analyze the variety of research of agenda-

setting processes in the Czech social studies and its grounding within the field. The 

theoretical part introduces the development and main areas of agenda-setting research; 

the analytical part tries to grasp how agenda-setting is studied in the Czech 

environment. 

The conclusions of the first research area show that works dealing with agenda 

setting in the Czech environment are predominantly influenced and inspired by early 

works of Maxwell McCombs and Donald Shaw, several secondary sources such as a 

comprehensive book by James Dearing and Everett Rogers. The influence also concerns 

terminology, as terms for individual components of the agenda-setting process have 

been adopted from the mentioned sources and this terminology thus becomes part of the 

Czech academic discourse. There is also a tendency to include agenda setting into the 

theory of media effects caused by influence of a classification introduced by Denis 

McQuail. Except one, all analyzed texts introduce agenda setting primarily as a product 

of the empirical tradition of media studies and connect the whole concept with works 

written in the USA in the first half of the 20th century. A study of analytical methods in 

the sample show that there are three groups of research: comparative studies, studies in 

agenda-setting strategies, and media agenda research, which also includes works dealing 

with intermedia agenda-setting. As far as its grounding in the field is concerned, the 

thesis concludes that media studies are the dominant frame for the study of agenda-

setting processes in the Czech environment. Nearly half of the studied works use media 

studies theories and follows from media content analyses. Further interdisciplinary 

outreach includes sociology of public opinion, especially in relation to research and, 

primarily, measurement of public agenda. In these cases, media content is also 

attentively studied and it often becomes the side components of a comparative analysis. 

Another overlapping with other disciplines that has been observed includes references 

to political science or, more precisely, to theories of political decision-making, electoral 

behavior and assertion of new issues in a political agenda. 
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A) Úvod 

Předložená dizertační práce vychází z širokého proudu úvah o vztahu masových médií, 

společnosti a politiky a detailně se věnuje jednomu specifickému konceptu, který se pokouší 

tyto vztahy pojmenovat, modelovat a empiricky zkoumat. Základní cíle práce lze shrnout do 

dvou vzájemně provázaných oblastí. První cílem je představit v českém odborném prostředí 

koncept nastolování agendy nabízející teoretický, pojmový a výzkumný rámec pro analýzu 

vztahů mezi obsahy masových médií, dynamikou veřejného mínění a politickou sférou. 

Druhým cílem je analýza teoretického ukotvení a způsobů zkoumání procesů nastolování 

agendy v českém sociálně-vědním prostoru. 

Teoretická část práce (kapitola 1 až kapitola 3.5) je strukturována podle dvou hledisek: 

diachronního a synchronního. V diachronní perspektivě se snažíme pojmenovat společenský 

kontext a historické kořeny zkoumání nastolování agendy, jeho postupný vývoj, hlavní trendy 

a vývojové linie. Nastolování agendy v současném pojetí pojmenovává jedny z nejstarších 

představ o vlivu médií na postoje veřejnosti a politiku, protože přesvědčení o vlivu médií (ať 

zhoubném, či prospěšném) se objevují současně se vznikem a rozvojem médií samých. Podle 

našeho názoru jsou přesvědčení o vlivu médií implicitně přítomna v celých dějinách 

propagandy a cenzury i ve snahách o regulaci médií obecně. Nicméně pro potřeby této práce 

zůstáváme ve 20. století, kdy se systematizují a rozvíjejí moderní společenské vědy včetně 

komunikačních studií a zkoumání mediálních účinků. Stručně se proto věnujeme také vývoji a 

proměně těchto teorií v průběhu posledních sta let (kap. 3.1). Plynule pak přecházíme do 

synchronní perspektivy, kdy popisujeme odborné a oborové ukotvení nastolování agendy a 

pomocí dostupných klasifikací detailně analyzujeme existující úrovně studia nastolování 

agendy a hlavní výzkumné oblasti (kap. 3.2.2). 

Nastolování agendy je původně spojeno s obdobím dominance analogových masových 

médií. V samostatné kapitole se proto věnujeme změnám konceptu nastolování agendy 

v souvislosti s nástupem internetových médií a otázkám, které jsou v akademické obci 

v těchto souvislostech diskutovány (kap. 3.3). Teoretickou část uzavírá kapitola věnovaná 

odborné kritické reflexi konceptu a nakonec nabízíme souhrnný přehled hlavních závěrů 

nashromážděných v průběhu více než čtyřicetiletého vývoje zkoumání procesů nastolování 

agendy (kap. 3.4 a kap. 3.5). 

Druhá základní oblast dizertační práce je ukotvena ve snaze identifikovat, pojmenovat 

a analyzovat způsoby zkoumání procesů nastolování témat v českém sociálně-vědním 
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výzkumu a pojmenovat oborové ukotvení nastolování agendy. V teoretické části jsme 

představili vývoj a hlavní oblasti zkoumání nastolování agendy, v analytické části se snažíme 

pojmenovat „českou cestu“ zkoumání nastolování agendy. Považujeme za důležité zdůraznit, 

že cílem analýzy není popis nastolování agendy v české společnosti, nesoustředíme se na 

konkrétní závěry a poznatky o prosazování témat v českém prostředí, ale hlavním cílem je 

analyzovat teoretický a metodologický prostor spojený s konceptem nastolování agendy 

v českém sociálně-vědním výzkumu. Nastolování agendy je v tomto zakotvení předmětem 

analýzy, nikoliv nástrojem pro zkoumání prosazování témat v českém prostředí. Předmětem 

analýzy tak nejsou témata, aktéři ani mechanismy české politické komunikace, ale způsoby, 

jakými domácí autoři pracují s konceptem nastolování agendy, které teorie, metody a přístupy 

jsou využívány a naopak, které z možností zkoumání procesů nastolování agendy zůstávají 

v pozadí. Zvolená perspektiva je v souladu s předchozími kapitolami této práce, které jsou 

věnovány vývoji konceptu nastolování agendy, jeho zakotvení a liniím zkoumání, nikoli 

konkrétním poznatkům o prosazování témat či o principech politické komunikace obecně. 

V úvodu výzkumné části vymezujeme tři hlavní oblasti našeho zájmu. První výzkumná oblast 

směřuje k identifikaci teoretického zakotvení zkoumaných prací. Navazuje tak na teoretické 

kapitoly práce, které shrnují dostupné přístupy ke konceptu nastolování agendy. V rámci 

druhé výzkumné oblasti pak analyzujeme aplikované metody a postupy využívané při 

zkoumání nastolování agendy v českém prostředí a pokoušíme se české výzkumy nastolování 

agendy zapojit do existujících myšlenkových proudů a typologií představených v teoretické 

části. Cílem třetí výzkumné oblasti je pojmenovat oborové vazby přítomné v analýzách 

nastolování agendy v českém prostředí. Výzkumná část končí souhrnem hlavních zjištění 

a v závěru celé práce se pokoušíme o celkovou syntézu, kdy se také věnujeme limitům 

a možnostem dalšího rozvoje zkoumání procesů nastolování agendy v České republice. 

Zvolené cíle a výzkumnou perspektivu považujeme za vhodnou a přínosnou nejen pro 

rozvoj oboru mediálních studií, ale i pro obecnější společenské debaty o roli a funkci 

(zejména zpravodajských) médií v demokratické společnosti. Koncept nastolování agendy 

totiž nabízí výkladový rámec pro pochopení a modelování vztahů mezi produkcí médií, 

dynamikou veřejného mínění a nastavením politické agendy. V neposlední řadě se tím 

pokoušíme přispět i k reflexi vývoje studia médií a politické komunikace v českém prostředí. 

Vzhledem ke svému dlouhodobému zájmu o problematiku nastolování agendy se autor 

nevyhnul tomu, že do zkoumaného vzorku byl nucen zařadit i jeden text, jehož je sám 

autorem, a tři texty, kterých je spoluautorem. Logicky se nabízí otázka směřující 
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k předpojatosti při analýze těchto jednotek. Domníváme se, že posun ve vnímání konceptu 

nastolování agendy v průběhu několika let umožňuje autorovi kritický odstup při analýze, 

protože s časovým odstupem jsou mu mnohem jasnější limity vlastních předchozích prací 

a jejich nedostatků i předností. V důsledku delší časové prodlevy a zákonitými posuny 

v autorově odborném zaměření danými mimo jiné odbornými a výzkumnými úkoly, jimiž ho 

v tomto období pověřovalo mateřské pracoviště na UK FSV, došlo k úpravě zacílení tohoto 

dizertačního spisu a logicky k úpravě názvu práce z původního „Koncept nastolování agendy 

v kontextu českých médií“ na „Koncept nastolování agendy v kontextu českých mediálních 

studií“. 

 

B) Teoretická část 

1 Politická komunikace v éře masových médií 

Výzkum politické komunikace je multidisciplinární oblastí, která není opanována 

jedinou, široce akceptovanou teorií, ale spíše souborem několika heterogenních teoretických, 

postupem času doplňovaných a revidovaných konceptů. Při pokusu o definování politické 

komunikace narazíme na různá, často nesourodá vymezení. Například Brian McNair definuje 

politickou komunikaci obecně jako „účelovou komunikaci o politice.“ (2003: 4) Zdůrazňuje 

klíčovou charakteristiku, a to intencionalitu, přičemž politická komunikace obsahuje: 

„a) všechny formy komunikace, kterou používají politici a političtí aktéři za účelem dosažení 

specifických cílů, b) komunikaci o těchto aktérech a jejich aktivitách obsaženou v reportážích, 

úvodnících a ostatních formách mediálních diskusí o politice.“ (McNair, 2003: 4) Do této 

oblasti tedy patří nejen pronesená nebo napsaná stanoviska, ale také ostatní neverbální složky 

jako je vzhled, oblečení, vzájemné interakce mezi aktéry a další komunikační kanály, které 

konstituují politickou identitu. Eric Louw definuje šest klíčových oblastí, kterým se věnuje 

studium politické komunikace: 1) zkoumání postupné mediatizace západní politiky, 2) nárůst 

spin-doktorů a využívání public relations v politice, 3) vztah mezi mediální prezentací a 

politickou praxí, 4) vývoj politické žurnalistiky, 5) politici a využívání různých mediálních 

formátů, 6) jakým způsobem televize změnila podstatu politiky. (Louw, 2008: 1) 

Podle Lance Bennetta a Roberta Entmana (2001) se výzkum politické komunikace 

rozdělil do dvou hlavních linií: „V té první se výzkumníci soustředí na pochopení mechanismů 

individuálních reakcí na persvazivní komunikaci. Druhá linie se věnuje charakteristikám 

komunikačních procesů, které konstituují způsoby, jakými jsou konstruovány sdělení 
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a politické informace a jak jsou distribuovány v rámci politického systému.“ (Bennett, 

Entman, 2001: 471-472) V rámci distinkce Lance Bennetta a Roberta Entmana (2001) se 

dominantní část této práce pohybuje v první ze dvou linií.  Práce je věnována především 

konceptu nastolování agendy1, který je i po čtyřiceti letech od svého vzniku stále jednou 

z důležitých platforem pro interpretaci vztahu mezi politickou sférou, veřejností a 

zpravodajskými médii. Nastolování agendy je vzhledem ke svým kořenům a oborovém a 

odborném zakotvení spojováno především s americkou tradicí výzkumu politické 

komunikace. (Blumler, Gurevitch, 2001: 380-382, 397-401) Nicméně jak je patrné 

z následujících kapitol, ačkoliv je nastolování agendy ze začátku primárně spojováno 

s analýzami politických kampaní, postupem času se záběr tohoto konceptu rozšiřuje do 

obecnějších perspektiv, které se soustředí na vztah mezi mediální agendou a dynamikou 

veřejného mínění nejen v souvislosti s politickými tématy. Například ve spojení s dvou- a 

vícestupňovým modelem komunikace zasahuje i do výzkumu dynamiky spotřebního 

chování2. Výzkumy nastolování agendy tak mají blíže spíše k výzkumu mediálních účinků, 

kdy se soustředí na mechanismy distribuce témat a způsoby jakými lidé zpracovávají a dále 

nakládají s informacemi, které se k nim dostávají, a jakou roli v těchto procesech hrají 

(především, ale nejen) zpravodajská média. Současně není zřetelná hranice mezi výzkumem 

politické komunikace a studiem účinků médií, protože politická komunikace, ať už implicitně 

či explicitně, pracuje s předpokladem účinků politické komunikace na jedince a společnost a 

podobně i studium účinků médií bylo a stále je zkoumáno na příkladech politických kampaní 

a voleb. (Dearing, Rogers, 1996, Kaid, 2004) Studium nastolování agendy se již od počátku 

(McCombs, Shaw, 1972, Funkhouser, 1973) pohybuje na poli několika oborů sociálních věd, 

především se jedná o: mediální studia – analýzy mechanismů tvorby a výsledné podoby 

mediálních obsahů; sociologii – zejména sociologii veřejného mínění při analýzách veřejné 

agendy a při studiu dynamiky veřejného mínění obecně; dále kognitivní a sociální psychologii 

– zkoumání způsobů jakými lidé přijímají informace, do jakých významových struktur a 

paměťových stop je zasazují, jak individuální charakteristiky jednotlivce determinují účinky 

mediálních obsahů; politologii – v oblasti nastavení politických systémů vzhledem 

1 K označení specifického konceptu používáme termín „nastolování agendy“, případně „koncept nastolování 

agendy“; pro označení společenského jevu, kterým se tato teorie zabývá, používáme termín nastolování témat. 

Především v překladech je občas označení problematické, protože angličtina používá termín „agenda-setting“ jak 

pro označení specifické teorie, tak k označení obecného jevu. 
2 Viz např. Brosius, Weimann (1996). 
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k dominantním komunikačním platformám, které politici a instituce využívají a také analýzy 

vzájemného vztahu mezi médii a politikou. Následující exkurzy do studia nastolování agendy 

jsou ukotveny především v oblasti mediálních studií, respektive studia účinků médií s přesahy 

do sociologie veřejného mínění a kognitivní a sociální psychologie. 

Koncept nastolování agendy byl a stále je spojován především s americkými autory, 

což je patrné i ze zdrojů této práce. Většina klíčových výzkumů z této oblasti vznikla 

v prostředí amerických univerzit, stejně jako velká část teoretické reflexe tohoto konceptu. 

Tato skutečnost není samozřejmá, a ačkoliv jsou pohyby ve vývoji sociálních věd a výzkumu 

jevy značně komplexní, pokusíme se identifikovat hlavní důvody a oblasti, které dle našeho 

názoru vedly k tomu, že teorie nastolování agendy je opanována především americkými 

autory a výzkumy vycházejí především z amerických reálií, což v důsledku znesnadňuje 

aplikaci modelů nastolování agendy v evropském společenském, mediálním a výzkumném 

kontextu. S vědomím nemožnosti vyčerpávajícím způsobem vysvětlit takto komplexní jevy a 

s využitím dostupných zdrojů vidíme hlavní důvody ve třech vzájemně provázaných 

oblastech: 1. dobový společenský a oborový kontext, 2. s tím související rozvoj a odlišná 

očekávání od sociálně-vědních disciplín a 3. odlišná filosofická a metodologická východiska. 

Současná pojetí nastolování agendy shrnují dlouhodobě přítomné představy o vlivu 

médií na postoje veřejnosti a politiku, protože přesvědčení o účincích médií se objevují již se 

vznikem a rozvojem médií samotných. Jak upozorňuje Herbert Altschull (1995), například už 

u Jana Amose Komenského3 ([1631], 2013) lze nalézt poznámky k roli médií (novinářů) ve 

společnosti. V evropském kontextu jsou pak tato přesvědčení dle našeho názoru implicitně 

přítomna v celých dějinách propagandy a cenzury i ve snahách o regulaci médií obecně. 

(Prokop, 2005, Bednařík, 2011) Nicméně až v průběhu 20. století lze mluvit o začátcích 

systematického zkoumání vlivu médií na společnost. To je bezesporu podpořeno rozvojem 

sociálních věd, formují se základy společensko-vědních oborů jako je sociologie, psychologie, 

rétorika a moderní jazykověda4 a také statistika. Samozřejmě i zde je možné „stopovat“ 

kořeny těchto disciplín přes novověký francouzský racionalismus, německý idealismus a 

britský empirismus až k antickým klasikům (Tretera, 1999). Nicméně pro potřeby této práce 

zůstaneme ve 20. století, kdy dochází k systematizaci a rozvoji moderních společenských věd 

včetně komunikačních studií. Právě rozvoj komunikačních studií byl ovlivněn historickým 

3 Konkrétně v oddíle XXII – Poutník mezi novináře trefil. (Komenský, [1631], 2013: 144) 
4 Kořeny moderní jazykovědy sice sahají až k přelomu 18. a 19. století, ale za otce moderní lingvistiky lze 

považovat Ferdinanda de Saussurea. (de Saussure, 2007, Nünning, 2006) 
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vývojem v Evropě ve 30. a 40. letech 20. století, kdy byla část intelektuálních elit nucena 

nedobrovolně emigrovat, většinou do Spojených států amerických. Byly mezi nimi i dvě 

osobnosti významné pro komunikační studia – Paul Felix Lazarsfeld a Theodor Wiesengrund 

Adorno. Zatímco Paul Lazarsfeld emigroval z Vídně, kde už se už před válkou aktivně 

věnoval studiu komunikace (Jeřábek, 1997: 25), Theodor Adorno odešel z prostředí již 

etablované Frankfurtské školy a oba spolu začali spolupracovat na katedře sociologie na 

Columbia University v New Yorku. (Reifová (ed.), 2004: 253) Jejich spolupráce a následné 

neshody do jisté míry ilustrují i vývoj odlišných výzkumných tradic. Zatímco Paul Lazarsfeld 

je považován za zakladatele „administrativního výzkumu“, empirického zkoumání médií a 

publik v duchu americké pragmatické a behavioristické tradice, Theodor Adorno je jednou 

z hlavních postav Frankfurtské školy, která položila základy kritických teorií, které zásadním 

způsobem ovlivnily poválečný vývoj značné části vědeckého zkoumání vztahů médií a 

společnosti (kultury)5. (Reifová, 1999) Pokud v následující kapitole sleduji inspirační zdroje 

pro zkoumání nastolování agendy, zřetelně se pohybuji především v poli lazarsfeldovské 

tradice „administrativního výzkumu“. Do jisté míry bychom zmíněné dva přístupy mohli 

přiřadit k teoriím médií Denise McQuaila, kdy americká linie má blíže k sociálně-vědní teorii, 

zatímco ta evropská spíše k teorii kultury. 

Americká tradice výzkumu je ukotvená v behaviorismu a empirismu, zatímco 

evropská tradice zkoumání médií má blíže spíše k syntetizujícím komplexním teoriím. 

5 Vztah Theodora Adorna a Paula Lazarsfelda ilustruje dynamiku odborného přístupu k médiím, který 

předznamenal následný vývoj dvou významných tradic zkoumání médií. Srovnání obou významných osobností 

se věnuje Irena Reifová, která identifikuje tři příčiny rozkolu mezi Theodorem Adornem a Paulem Lazarsfeldem. 

1. Intrapsychologické rysy Adornovy osobnosti, 2. Paradigmatická odlišnost. Adorno jako zapřisáhlý teoretik, 

zatímco Lazarsfeld jako přesvědčený empirik a 3. rozdílné pojetí postavení sociální vědy ve společnosti: 

„Lazarsfeld byl prototypem vědce usilujícího o poznávání společenských fenoménů (např. prostředků masové 

komunikace) s cílem odhalit jejich dysfunkce, přispět k možnosti jejich eliminace a zdokonalit chod stávajícího 

systému. (Například určující otázka výzkumu rozhlasového vysílání vážné hudby se měla podle Lazarsfelda ptát 

na to, jak zajistit, aby se kvalitní hudba po rozhlasových vlnách dostala k co největšímu okruhu posluchačů.) 

Adornův názor na poslání sociologie a také jeho postoje, které jako solitér zaujímal v Lazarsfeldově “brigádě“, 

jsou dány jeho příslušností ke kritické teorii Frankfurtské školy. Neomarxisticky založená Frankfurtská škola ani 

v nejmenším netoužila přinášet poznatky prospěšné stávajícímu (kapitalistickému) zřízení a usilovala naopak o 

jeho všestrannou kritiku a o jeho transformaci v lidštější, sociálně spravedlivější a kulturně vznešenější sociální 

řád.“ (Reifová, 1999: 183) K odkazu Frankfurtské školy se hlásí například Jürgen Habermas (1995, 2000), 

britská kulturální studia (Storey, 2009) i představitelé kritické politické ekonomie médií. (McChesney, 2008, 

2009) 
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(McQuail, 2009: 27-28) Ukotvení v behaviorismu je typické pro rozvoj dominantní části 

amerických studií komunikace, právě zde výzkumníci začínali s experimentálními 

psychologickými metodami a postupně docházelo k budování z dnešního pohledu již 

klasických, robustních sociologických metod, jako jsou například výběrové metody či 

panelové šetření u Paula Lazarsfelda (Jeřábek, 1997), později také rozpracování metodologie 

obsahových analýz. (Berelson, 1952, 1959) Primárním zájmem přístupů vycházejících 

z behaviorální tradice je jednotlivec, jeho způsoby užívání médií, výběru a zpracování 

mediálních sdělení a reakce na ně: „Psychologický přístup s větší pravděpodobností použije 

experimentální metody. Sociologická varianta se soustřeďuje na chování příslušníků sociálně 

definovaných skupin a dává přednost mnohorozměrné analýze reprezentativního souboru dat 

získaných na základě průzkumu v přirozených podmínkách. Jednotlivci jsou roztříděni podle 

proměnných vyjadřujících společenské postavení, povahu a chování. Tyto proměnné je pak 

možné statisticky zpracovávat. (…) Jako jedna z forem behaviorálního výzkumu se často 

používá obsahová analýza, při níž mediované dokumenty (texty) zastupují populaci a mohou 

být také podřízeny reprezentativnímu výběru a statistickým analýzám pomocí proměnných.“ 

(McQuail, 2009: 33-34) Typickým příkladem takového výzkumu jsou práce Lazarsfeldova 

týmu – The People’s choice ([1944] 1968) a Personal Influence (1955) – viz dále kap. 2 

Exkurz do historie zkoumání masových médií, s. 20. 

Vývoj komunikačních studií v Evropě po druhé světové válce má blíže ke 

konstitutivním modelům komunikace (Kraus, 2008) především pod vlivem tradice 

Frankfurtské školy a osobností, jako byl Theodor Adorno či Jürgen Habermas. Formující byl 

pozdější vznik birminghamského Centra pro studium současné kultury. (Gray, 2007) Podle 

Denise McQuaila je pro kulturální přístup typický zájem o hlubší poznání jedinečných 

případů a situací, spíše než snahy o generalizace, což se logicky přenáší i do výběru 

výzkumných nástrojů: „Z metod dává přednost kvalitativní a hloubkové analýze jednání, jež 

je pro společnost a člověka charakteristické, a analýze a interpretaci textů. Kulturální přístup 

čerpá z mnohem širší škály teorií, mezi něž patří i feministická, filozofická, sémiotická, 

psychoanalytická, filmová a literární teorie.“ (McQuail, 2009: 34) Nicméně i v evropském 

výzkumném kontextu jsou v druhé polovině 20. století přítomny osobnosti a skupiny, které se 

svým zaměřením blíží spíše zmiňované behaviorální tradici, bezesporu mezi ně patří 

Elisabeth Noelle-Neumann, která se již od 40. let věnovala obsáhlým kvantitativním studiím a 

později formulovala svou teorii Spirály mlčení, objasňující mechanismy a dynamiku 

formování veřejného mínění. (Noelle-Neumann, 1974, 1993) Patří sem částečně i práce 
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Glasgow University Media Group (1982) a za zmínku stojí i předvolební výzkum Josepha 

Trenamana a Denise McQuaila (1961), který později přímo inspiroval Maxwella McCombse 

a Donalda Shawa (1972). Podle Christiny Holz-Bacha značná část výzkumu politické 

komunikace v Evropě souvisí s rozvojem televizního vysílání, respektive se zavedením 

duálního systému vysílání v některých evropských zemích: „Z různých perspektiv byl 

zkoumán vliv diverzity vysílatelů na obsahy vysílání, jak se programová skladba médií veřejné 

služby adaptovala na nové podmínky, a zda koexistence komerčních a médií veřejné služby 

současně vede ke konvergenci programové skladby a vysílacích formátů.“ (Holtz-Bacha, 

2004: 466) 

Při snaze shrnout odlišné tradice mediálních studií či komunikačního výzkumu, jehož 

počátek je některými datován do prvního desetiletí (Reifová (ed.), 2004: 297), jinými až na 

konec 30. let 20. století (Berelson, 1959), se nelze vyhnout zavedeným kategoriím 

dominantního a alternativního paradigmatu. (McQuail, 2009: 73-80) Z tohoto pohledu pak 

výše vykreslená tradice amerického výzkumu, a to včetně teorie o nastolování agendy, ve 

většině parametrů zapadá do tradice dominantního paradigmatu v teorii a výzkumu.6 Tato 

tradice vychází z počátečního rozvoje sociálních věd, zejména sociologie a psychologie, 

vysoké prestiže behaviorismu (model podnět–reakce) a z toho vyplývajícího 

funkcionalistického rámce a přenosových modelů komunikace. Metodologicky pak 

v dominantním paradigmatu převládají kvantitativní analytické metody a pokročilá statistická 

analýza. 

Oproti tomu nastíněný vývoj evropského komunikačního výzkumu spíše zapadá do 

oblasti tzv. alternativního paradigmatu, kdy převládá kritický pohled na skutečnost, odmítnutí 

lineárních modelů komunikace a důraz na konstruktivistické a kulturální teorie. (McQuail, 

2009: 73-78) Nutno podotknout, že podobně jak jiné kategorizace je i tato dichotomie 

(dominantní vs. alternativní) do jisté míry uměle konstruovaná a především dobově 

podmíněná. To, co McQuail poprvé před dvaceti lety označil jako alternativní pohled, je dnes 

perspektivou dominantní. Kategorizace Denise McQuaila (2009) je dobově podmíněná, 

vzniká na přelomu 80. a 90. let 20. století, vychází ze strukturalistické tradice a aplikuje teorii 

paradigmatického vývoje vědy Thomase Kuhna (1997) na dynamiku vývoje zkoumání médií. 

6 Je ovšem otázkou, nakolik je označení „dominantní“ dobově podmíněné. Jak uvádíme dále, pozice a dynamika 

vývoje jednotlivých přístupů se v průběhu času mění a dominantní paradigma Denise McQuaila (2009) se 

postupem času může proměnit v paradigma alternativní, respektive lze pozorovat postupnou konvergenci 

teoretických přístupů a analytických metod. 
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Například studium nastolování agendy, které by vzhledem k výše uvedenému spadalo do 

dominantní linie, sice navazuje na behavioristickou tradici výzkumu, nicméně i 

z následujících kapitol je patrné, že v průběhu svého vývoje nezůstává pevně 

v „dominantních“ pozicích, ale postupně integruje kvalitativní a interpretativní postupy a 

teorie (viz dále kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně, s. 50). Podobně zástupci alternativního 

paradigmatu nejsou slepě „zakopáni“ na svých kritických a kvalitativních pozicích a „objevují 

se některé přesahy a obnovení přátelských vztahů“. (McQuail, 2009: 78) Ostatně již 

v počátcích komunikačních studií například Paul Lazarsfeld, ikona funkcionalistického 

přístupu ke studiu komunikace, intenzivně spolupracoval s představiteli Frankfurtské školy, 

konkrétně s týmem vedeným Maxem Horkheimerem. (Jeřábek, 1997: 20) Na druhou stranu 

významným přínosem pro americký komunikační výzkum, bez ohledu na převládající 

teoretické zakotvení, byl příchod významných představitelů Frankfurtské školy z předválečné 

Evropy jako například Theodor Adorno a Max Horkheimer. (Payne, Barbera, 1996) Z tohoto 

pohledu lze McQuailovo (2009) tvrzení o pozdější obnově přátelských vztahů chápat jako 

další paradigmatické období, které využívá vše použitelné z období předcházejících. 

2 Exkurz do historie zkoumání masových médií 

S ohledem na cíle zkoumání nastolování agendy7 bývá tento koncept řazen mezi teorie 

mediálních účinků (Bryant, Zillmann, 2002, McNair, 2004, Kaid, 2004). Proto jsou 

následující odstavce věnovány několika milníkům ve vývoji zkoumání vlivu médií na 

jednotlivce a společnost. Zdroje, které přímo inspirovaly vznik konceptu nastolování agendy 

v podobě, kterou představili Maxwell McCombs a Donald Shaw (1972, 1977), jsou obsaženy 

v kap. 3.1 Nastolování agendy a teorie účinků médií, s. 27. Na tomto místě se proto budeme 

věnovat několika studiím, které nepřímo ovlivnily koncept nastolování agendy tím, že 

formovaly akademické prostředí a naznačily cesty, kterými dále výzkum směřoval8. Po 

prostudování historie zkoumání mediálních účinků je poučený čtenář blíže názoru, že nástup 

konceptu nastolování agendy v 70. letech minulého století nepředstavuje výrazný skok či 

zásadní kvalitativní změnu ve vývoji, nicméně úspěch tohoto náhledu na roli masových médií 

v moderní společnosti spočívá spíše v kombinaci relativní jednoduchosti a správného 

načasování. Vývoj akademické reflexe vlivu médií v průběhu 20. století probíhal v několika 

7 Dominantně stále zkoumání vzájemného vztahu mediální, veřejné a politické agendy. (McCombs, 2009, 

Rogers, Dearing, Bregman, 1993) 
8 Případně vedly do slepé uličky, viz Joseph Klapper (1958).  
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vlnách. První práce vycházely z předpokladu, že mediální obsahy mají přímé a zásadní vlivy 

na jednotlivce i společnost. Tyto rané studie neměly z dnešního pohledu vědecké parametry9 a 

vycházely primárně ze značné obliby masových médií, tedy tisku, rozhlasu a filmu. 

Exponovaným tématem byla moc propagandy během první světové války a v meziválečném 

období. (Lasswell, [1927] 1971) Médiím byla přikládána moc utvářet mínění a přesvědčení, 

měnit životní návyky a aktivně ovlivňovat chování podle vůle těch, kdo mají kontrolu nad 

médii a jejich obsahy.  

Nicméně i v tomto období vznikly práce, které dodnes patří mezi základní tituly, jako 

například publikace Public Opinion Waltera Lippmana (1997). S přibývajícím počtem prací a 

především díky rozvoji experimentálních metod v psychologii a výběrových metod a 

statistiky v sociologii se v průběhu 30. a 40. let podařilo nashromáždit velké množství 

poznatků, zejména o vlivu filmů na děti. V této souvislosti je vhodné připomenout studie 

financované z prostředků Paynova fondu (The Payne Fund), které vznikly na přelomu 20.  A 

30. let minulého století. Ačkoliv byly tyto studie kritizovány pro nedostatek vědeckosti, 

jednalo se o ve své době o inovativní, experimentální přístupy ke zkoumání účinků mediální 

komunikace. (Perse, 2001, Bryant, Zillmann, 2002)  

Obecně se pozornost v těchto raných obdobích soustředila na možnosti využití médií 

pro plánované přesvědčování, případně vzdělávání veřejnosti. (McQuail, 2009: 470-471, 

Hovland, 1949) Studium účinků médií bylo téměř výhradně soustředěno na území Spojených 

států amerických, což částečně vychází z výše zmíněné tradice zkoumání, ale také ze situace 

ve válečné Evropě. Důležitým okamžikem je založení Princetonského centra pro výzkum 

rozhlasu v roce 1937 vedeného Paulem Lazarsfeldem10. Díky podpoře Rockefellerovy nadace 

se Lazarsfeldovi daří rozvíjet rozsáhlé a metodologicky náročné sociologické výzkumy a také 

pokračuje ve spolupráci s mnoha americkými odborníky na převážně komerčních projektech. 

(Reifová, 1999: 181-185) V průběhu celé Lazarsfeldovy kariéry je patrná orientace na 

komerční projekty, začínají se profilovat výzkumy předvolebních kampaní, což ovlivnilo další 

generace výzkumníků: „Mnohé z Lazarsfeldových výzkumných aktivit následujících období 

jsou jakoby zakotveny v komunikačním výzkumu. Motivací k výzkumu amerických 

prezidentských voleb byla snaha ověřit působení prostředků masové komunikace, v té době 

9 Ve smyslu propracovaného metodologického zázemí a empirické opory pro své závěry. Standardy vědeckých 

textů jsou samozřejmě dobově a společensky podmíněné a tvrzení o „ne-vědeckosti“ vychází z dnešního stavu 

sociálních věd.  
10 Od r. 1944 Bureau of Applied Social Research na Columbia University. 
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zejména rádia a tisku, na voliče v průběhu předvolební kampaně.“ (Jeřábek, 1997: 27) 

Z mnoha publikací, které pod vedením Paula Lazarsfelda vznikly, vystupují The People’s 

Choice (Lazarsfeld, [1944], 1968) a Personal Influence (Katz, 1955).  

Obě studie jsou obecně známé především kvůli zavedení a rozpracování konceptu 

názorového vůdcovství. Z hlediska studia účinků médií obě publikace vyvrací představy o 

přímých a zásadních účincích médií a přiklání se k závěrům o omezených možnostech 

masových médií měnit či záměrně směrovat lidské myšlení a jednání. Masová média podle 

těchto studií mají spíše schopnost posilovat stávající postoje a přesvědčení lidí, přičemž 

rozhodující jsou osobnostní charakteristiky respondentů. Ti používají média selektivně a 

„odfiltrují“ politická sdělení, která nejsou v souladu s jejich emočním a názorovým 

přednastavením a již existujícími postoji. S narůstajícím počtem výzkumů, nových metod a 

teorií z oblasti kognitivní a sociální psychologie11 docházelo k zapojení velkého množství 

intervenujících proměnných a zpochybňování představ o jednoduchém a přímočarém procesu 

mediálního vlivu: „Badatelé nejprve začali rozlišovat možné účinky podle sociálních a 

psychologických charakteristik; později přišli s proměnnými odrážejícími spolupůsobení 

osobních kontaktů a sociálního prostředí a nakonec došli i k rozlišení podle typů motivů 

vedoucích k tomu, že příjemce věnuje médiím pozornost.“ (McQuail, 2009: 471)  

Ke konci 40. a v průběhu 50. let začalo v akademickém prostředí převládat 

přesvědčení o mnohem menší schopnosti médií vyvolávat plánované či mimovolné účinky. 

Bernard Berelson poněkud provokativně již v roce 1959 píše o útlumu komunikačního 

výzkumu jako takového, protože množství různých větví výzkumu přináší více otázek než 

odpovědí a samotná disciplína podle něj upadá. (Berelson, 1959: 7) Nutno podotknout, že tato 

částečně provokativní akademická skepse nezůstala bez odezvy. Wilbur Schramm a Raymond 

Bauer (1959) reagují na Berelsonovy poznámky řadou argumentů. Shodují se v tom, že 

postupné prolínání různých sociálně-vědních disciplín neznamená rozmělnění a ztrátu 

„teritoria“ pro komunikační výzkum, ale právě naopak vede k integraci poznatků z různých 

oblastí a dochází k rozvoji komunikačním výzkumu spíše než k jeho úpadku: „Jinými slovy, 

Nenalézám rigor mortis komunikačního výzkumu a podivuji se nad tím, zda Dr. Berelson 

omylem nezkoumal jinou oběť.“ (Schramm, 1959: 7) Raymond Bauer kritiku Berelsonova 

textu uzavírá tím, že: „Berelson vykresluje příliš pesimistický obrázek budoucnosti 

komunikačního výzkumu.“ (Bauer, 1959: 14) Každopádně systematické zkoumání účinků 

11 Např. Leon Festinger (1957). 
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masové komunikace, které se v oblasti sociálních věd rozvíjelo do poloviny 50. let 20. století, 

přineslo poměrně skeptické závěry.  

Oproti očekávání mnohých výzkumníků závěry většiny studií nepotvrzovaly 

schopnost masových médií měnit postoje a názory lidí, což ve stejné době jako Bernard 

Berelson trefně pojmenoval Joseph Klapper, který shromáždil dostupné studie, pokouší se o 

syntézu dosavadního vývoje a dochází k tomu, že: „Učitelé, kazatelé, rodiče a zákonodárci se 

nás za posledních patnáct let nesčetněkrát ptali, zdali násilí v médiích zvyšuje zločinnost, 

zdali média zvyšují či snižují vkus veřejnosti, a nakolik jsou média schopna ovlivňovat 

politické preference svého publika. Nejen, že jsme na tyto otázky nebyli schopni přesvědčivě 

odpovědět, ale provedli jsme ještě něco horšího: přinesli jsme důkazy, které částečně 

podporují aspekty všech možných pohledů“. (Klapper, 1957: 454) Ačkoliv se nepotvrdila 

schopnost médií přímo měnit a ovlivňovat postoje a názory veřejnosti, prokázalo se, že lidé 

používají masová média k získávání informací o světě a k posilování svých stávajících 

přesvědčení. Množství výzkumů tedy potvrzovalo verzi minimálních mediálních účinků a 

spíše zprostředkovávající roli médií: „Masová komunikace běžně neslouží jako nutná, ani 

dostatečná příčina účinku na publikum, ale je spíše jedním ze zprostředkujících faktorů 

v souboru dalších činitelů.“ (Klapper, 1957: 457) Studie zkoumající stejné oblasti často 

docházely k odlišným závěrům, což vedlo k poněkud obecným závěrům, jako uvádí například 

Wilbur Schramm: „Pro některé děti je za určitých podmínek některé televizní vysílání 

škodlivé. Pro jiné děti za stejných podmínek, nebo pro stejné děti za odlišných podmínek, 

může být televize přínosná. Pro většinu dětí, v různých podmínkách, není většina televizních 

programů konkrétně škodlivá ani přínosná.“ (Schramm, 1961: 11) 

Na druhou stranu část mediálních výzkumníků byla stále přesvědčena, že lidé jsou 

médii ovlivňováni při svém rozhodování a tvorbě postojů skrze opakovanou konzumaci 

mediálních obsahů12. Tento typ vlivu ovšem nebylo možné prokázat pomocí dosavadního 

přístupu ke studiu mediálních účinků. Představa o minimálních účincích byla postupně 

zpochybňována z různých pozic, především teoretických a metodologických. Manželé 

Langovi slabiny dobového přesvědčení o minimálních účincích shrnují do čtyř oblastí: 1. 

velmi úzká definice účinků (krátkodobé účinky na jedince či malé skupiny), 2. přílišná 

pozornost věnovaná pouze zpravodajským médiím a důraz na politickou komunikaci, 3. 

přílišný důraz na dvě publikace, Elihu Katze – Personal Influence (1955) a Josepha Klappera 

12 Přesvědčení bylo jistě podporováno masivním nástupem televizního vysílání v 50. letech v USA a Evropě a 

také nárůstem investic do reklamních a politických kampaní. 
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– The Effects of Mass Communication (1960), 4. dominance modelu podnět-reakce 

převzatého z psychologie, který účinky velmi úzce pojímá jako korelaci míry expozice 

mediálním obsahům a měřenými změnami postojů, názorů či chování. (Lang, Lang, 1981)  

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let dochází k obratu pozornosti k dlouhodobějším a 

nepřímým účinkům médií, k poznávacím procesům a konceptům, jako je názorové klima, 

ideologie, kulturní vzorce, konstruování sociální reality či legitimizující roli masových médií: 

„Argumenty, že média podporují převládající společenské normy, utlačují opoziční názory a 

podkopávají rezistenci, případně vytlačují jistá témata z veřejných debat, jsou zásadní pro 

studium ideologie, propagandy a kultivační teorie.“ (Livingstone, 1998: 307) Popisovaný 

přesun pozornosti souvisí se společenským klimatem v Evropě a USA v šedesátých a 

sedmdesátých letech a bývá spojován také s nástupem „nové levice“. (McQuail 2009: 473) 

Dochází tak v jistém smyslu k návratu k teoriím o silných účincích médií, ale z dosti odlišné 

perspektivy. Centrem zájmu již není vliv konkrétních mediálních obsahů na konkrétní 

jednotlivce či skupiny a sledování, zda dochází ke změnám myšlení, postojů či jednání. 

Pozornost se obrací ke schopnostem médií ve středně- a dlouhodobém horizontu ovlivňovat 

preference a upoutávat pozornost veřejnosti a v obecnější rovině tak konstruovat sociální 

realitu.  

Zájem odborníků se také obrací k možnostem médií nabízet publiku specifické 

interpretace témat, událostí a společenských jevů. (McCombs, Shaw, 1972, Noelle-Neumann, 

1974, 1993, Gerbner, 2002) Do centra zájmu výzkumníků se v průběhu 70. let dostávají i 

mediální organizace, procesy a mechanismy, které předchází vzniku mediální obsahů 

(Tuchman, 1978, Shoemaker, Reese, 1996). V tomto klimatu se objevuje výzkum a následná 

publikace dvojice akademiků z Univerzity v Severní Karolíně v USA Maxwella McCombse a 

Donalda Shawa (1972), kteří v podstatě doplnili a empiricky ověřili již existující autory a 

výzkumy. V kontextu výše popsaného vývoje lze následný úspěch konceptu nastolování 

agendy vysvětlit správným načasováním a příznivým nastavením akademického diskurzu ve 

Spojených státech. (Rogers et. al., 1993, Dearing, Rogers, 1996)  
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3 Koncept nastolování agendy 

Základní myšlenka nastolování agendy13 je v podstatě velmi jednoduchá: média mají 

schopnost určovat pořadí témat14 (a způsob jejich zobrazování), která veřejnost považuje za 

důležitá. Jak píší Maxwell McCombs a Donald Shaw: „Masová média nastolují agendu pro 

každou politickou kampaň tím, že ovlivňují míru důležitosti názorů k politickým 

tématům.“ (McCombs, Shaw, 1972: 177) Tuto základní hypotézu autoři následně 

přeformulovali do jasného závěru: „Výsledky této studie dokazují, že voliči mají sklon sdílet 

složenou mediální definici toho, co je důležité, což potvrzuje schopnost masových médií 

nastolovat agendu.“ (McCombs, Shaw, 1972: 184) Dozvídáme se tedy, že nastolování agendy 

je funkcí masových médií, která pomocí preferování určitých témat ovlivňují postoje 

veřejnosti. Poněkud obecnější definici nabízí James Dearing a Everett Rogers (1996). Na 

otázku, „Co je to agenda-setting?“ autoři odpovídají: „Proces nastolování agendy je neustálou 

soutěží mezi těmi, kteří se snaží prosadit témata. Neustálou soutěží o získání pozornosti 

mediálních profesionálů, veřejnosti a politických elit. Nastolování agendy nabízí vysvětlení, 

13 Angl. agenda-setting. Agenda je definována jako soubor témat, přesněji jako: „sada témat, které jsou 

komunikovány jako hierarchicky uspořádané dle důležitosti v určitém časovém bodě.“ (Dearing, Rogers, 

1996: 2) Mediální agenda je tak pojímána jako soubor jednotlivých témat přítomných v mediálních obsazích, 

většinou seřazených podle počtu výskytů ve sledovaném časovém rozmezí. (Funkhouser, 1973, Škodová, Nečas, 

2009) Hierarchické uspořádání je nutným předpokladem pro korelační analýzu jednotlivých agend a určení 

vzájemné shody prioritních témat v agendách. 
14 Angl. issue. Termín nemá zavedený jednoznačný a všeobecně akceptovaný český překlad. Je překládán jako 

téma (McCombs, 2009, Škodová et al., 2008, Nečas, 2006), ale také jako problém, resp. „veřejný problém“. 

(Kalvas, 2009: 17) V případě výzkumu veřejné agendy lze akceptovat termín „veřejný problém“ s odkazem na 

standardizovanou otázku MIP, blíže viz kap. 3.2.2.3.2 Veřejná agenda. V případě analýz mediálních agend je 

tato definice těžko použitelná, jak správně poukazuje František Kalvas: „ (…) protože ne všechny mediální 

obsahy jsou věnovány veřejným problémům a kontroverzím“. (Kalvas, 2009: 17). Základní výzkumy nastolování 

agendy se nezabývají definicí témat (issues) a vychází z běžného chápání tohoto pojmu a ani v metodologických 

kapitolách není kategorie explicitně operacionalizována. (McCombs, Shaw, 1972, Shaw, McCombs, 1977, 

Funkhouser, 1973). Například Funkhouser srovnává výsledky MIP, jakožto soubory hlavních veřejných témat, 

s tematickou kategorizací obsahů médií, kdy je téma pojímáno jako hlavní téma příspěvku. (Funkhouser, 1973) –

viz kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně. McCombs a Shaw (1972) pracují s významností témat (issue 

salience), kdy jednotlivá témata řadí podle jejich četnosti v mediální a veřejné agendě. Téma v tomto pojetí není 

synonymem pro „problém“, či „veřejný problém“, ale je kategorií, která označuje hlavní (případně vedlejší) 

tematické zaměření daného textu. Téma je také jednou z hlavních analytických proměnných u obsahových 

analýz mediálních obsahů, operacionalizovaná jako významová kategorie odkazující k předmětu daného 

textu/analytické jednotky. (Schulz et al., 2004) 
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proč jsou informace o některých tématech, a ne o ostatních, dostupné veřejnosti; jak je 

formováno veřejné mínění; a proč se vybraná témata stávají předmětem politických akcí, 

zatímco jiná nikoliv. Studium nastolování agendy je studiem sociální změny a sociální 

stability.“ (Dearing, Rogers, 1996: 1-2) Ovšem nastolování agendy nepůsobí na všechny 

členy publika stejně. Ne všechna témata osloví každého a ne všichni lidé reagují shodně. Jak 

v úvodu své publikace komentuje Wayne Wanta, do procesu nastolování agendy vstupuje 

velké množství proměnných, což se odráží v rozmanitosti současného zkoumání procesů 

nastolování agendy. (Wanta, 1997: 1) 

Podle Davida Weavera (1984) je výzkum nastolování agendy postaven na dvou 

základních předpokladech. 1. zpravodajská média nejsou zrcadlem skutečnosti, ale skutečnost 

filtrují a tvarují, 2. důraz médií na poměrně malé množství témat vede k tomu, že tato témata 

veřejnost vnímá jako důležitější než jiná témata. Čím více téma dostává prostoru v médiích, 

tím více je veřejností15 označováno jako důležité. Právě tento druhý předpoklad je základem 

konceptu nastolování agendy. Nastolování agendy můžeme označit za jeden z typů sociálního 

učení16. Wanta (1997) dochází podobně jako např. Lazarsfeld ([1944], 1968) k tomu, že 

klíčové pro pochopení vztahu mezi mediovanými obsahy a reakcemi publika (veřejnosti) jsou 

psychologické charakteristiky jedince a jeho vztah k médiu a danému tématu. Tyto závěry 

potvrdily i první výzkumy nastolování agendy. (Wanta 1997: 2)  

Pro různé části procesu postupem času vykrystalizovaly samostatné výzkumné tradice, 

viz dále kap. 3.2.2 Synchronní pohled a typologie výzkumů nastolování agendy, s. 35. 

V následujících kapitolách prezentujeme jednak historické kořeny, ze kterých koncept 

nastolování agendy vychází, věnujeme se také dostupným výzkumům a výzkumným tradicím, 

a to ze dvou základních perspektiv: časové (diachronní) a tematické (synchronní). V prvním 

případě nás zajímá vývoj zkoumání nastolování agendy v průběhu 20. století, přesněji 

inspirační zdroje, hlavní výzkumy a postupné formování jednotlivých výzkumných linií. 

Druhá perspektiva klasifikuje nastolování agendy podle zacílení na jednotlivé aspekty celého 

15 V tomto případě ve výzkumech veřejného mínění. 
16 V kontextu této práce je sociální učení vymezeno jako ontogenetický proces, který: „Jedinci umožňuje, aby 

porozuměl pravidlům, která v dané společnosti platí, a na jejich základě se jí přizpůsobil a začlenil se do ní.“ 

(Vágnerová, 2004: 86) V kontextu mediálních studií je koncept sociálního učení důležitý především v souvislosti 

s výzkumy účinků médií na jednání a rozhodování jedinců a společenství. V tomto kontextu je důležitá zejména 

teorie sociálního učení Alberta Bandury (1977) a z makro-analytické perspektivy pak koncept spirály mlčení 

Elisabeth Noelle-Neumann (1974, 1993) – blíže viz kap. 3.1 Nastolování agendy a teorie účinků médií.  
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procesu, např. podle důrazu na jednotlivé agendy, podle stupně analýzy, analyzovaného 

vztahu etc. 

3.1 Nastolování agendy a teorie účinků médií 
S klasifikacemi konceptu nastolování agendy úzce souvisí také jeho zařazení v rámci 

sociálně-vědních disciplín. Jak jsme se již zmínili, postupem času se rozšiřoval záběr 

zkoumání nastolování agendy a v současné době se rozpíná od kognitivní psychologie, např. 

zkoumání intra-personálních procesů rozhodování (Scheufele, 2000), přes analýzu politických 

institucí (Walgrave et al., 2008) až po komplexní analýzy mediálních obsahů (de Vreese, 

2005) a organizací (Shoemaker, 2009). Není proto snadné přiřadit tento koncept do některého 

ze zavedených vědeckých polí. Několik publikací například řadí nastolování agendy do teorií 

mediálních účinků. V klasifikaci Denise McQuaila (1999) je nastolování agendy řazeno do 

třetí fáze tzv. „znovuobjevení mocných médií“. V typologii účinků médií, při použití dvou os 

– časového rozpětí a záměrnosti17, spadá nastolování agendy do kategorie, kterou Denis 

McQuail nazývá „nezáměrné dlouhodobé působení“. (McQuail, 2009: 467-549) Podobně 

Slovník mediální komunikace řadí, v souladu s Denisem McQuailem, koncept do oblasti 

studia účinků médií, navíc jej dává do souvislosti s procesem gatekeepingu a 

s Boorstinovým18 pojmem pseudoudálosti: „Koncept se opírá mimo jiné o proces 

gatekeepingu (…) Na podobě agendy mediální se vedle gatekeepingu podílí tlak vlivnějších 

médií, jsou-li jaká, popřípadě nápadné události, jež přitáhnou pozornost médií (tak se otevírá 

pole pro politickou elitu záměrně ovlivňovat agendu mediální). (logika mediální; 

pseudoudálost)“. (Reifová (ed.), 2004: 16). Podobně i Shearon Lowery a Melvin DeFleur 

(1995) poznamenávají, že koncept nastolování agendy se objevil na počátku studia 

dlouhodobých účinků médií. Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že dosavadní teorie využívající 

dostupných poznatků z psychologie a sociologie neposkytují uspokojivá vysvětlení vlivu 

masových médií na společnost. (Lowery, DeFleur, 1995: 265) 

Interdisciplinární charakter nastolování agendy zdůrazňují také James Dearing a 

Everett Rogers (1996), kteří jej řadí na hranici mezi studiem masové komunikace a 

politologií. Podle autorů mohou mít důsledky procesů nastolování agendy přímý vliv na 

politické rozhodování. Současně je zřejmé, že proces nastolování agendy tak, jak jej 

charakterizují James Dearing a Everett Rogers, propojuje mediálně-vědní přístup s výzkumy 

17 Blíže viz Denis McQuail (2009: 480-482) 
18 Daniel Boorstin (1992). 
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veřejného mínění a politologickými disciplínami – viz dále kap. 3.2.2.2 Klasifikace 

nastolování agendy podle stupně analýzy, s. 38. (Dearing, Rogers, 1996)  

Na mezioborovost nastolování agendy upozorňují v závěru svého stěžejního příspěvku 

i samotní autoři konceptu Maxwell McCombs a Donald Shaw: „Další studie komunikačního 

chování a nastolování agendy musí obsahovat psychologické i sociologické proměnné; 

znalost obojího je rozhodující pro vytvoření teoretické konstrukce.“ (McCombs, Shaw, 1972: 

187) Mezioborový charakter nastolování agendy zdůrazňuje Maxwell McCombs i později: 

„Jedna ze silných stránek teorie nastolování agendy, která posiluje její současný rozvoj, je 

její kompatibilita a komplementarita s mnoha jinými společensko-vědními koncepty a 

teoriemi. Propojuje koncepty jako “gatekeeping“ a “potvrzování statutu“19. Pojmový aparát 

zahrnuje také spirálu mlčení a kultivační analýzu. Interpretace analýz druhého stupně, 

zabývajících se tematizací ve zpravodajství, spojuje nastolování agendy s předním současným 

konceptem rámcování.“ (McCombs, 1997, in Weaver et al., 1998: 200) 

Z popsaného ukotvení konceptu nastolování vychází zacílení třetí výzkumné oblasti 

(viz kap. 5.3 Výzkumná oblast č. 3: Oborová ukotvení českého zkoumání nastolování agendy, 

s. 149), kdy se zaměřujeme na přítomné mezioborové přesahy v českých výzkumech 

nastolování agendy. Jak je zřejmé z výše uvedené literatury, oborové ukotvení nastolování 

agendy není jednoznačné a mezi odborníky na nastolování agendy panuje shoda jen v tom, že 

se jedná o multidisciplinární koncept, který vychází z komunikačních studií. Dále někteří 

autoři řadí nastolování agendy mezi teorie mediálních účinků (McQuail, 2009), pro jiné je 

nastolování agendy spojeno především s teoriemi politických věd (Cobb, Ross, 1997), 

případně stojí na pomezí studia masové komunikace a politologie (Dearing, Rogers, 1996) 

3.2 Diachronní a synchronní analýza nastolování agendy 
V následujících kapitolách analyzujeme dosavadní dostupné poznatky z oblasti 

nastolování agendy, a to ze dvou hlavních perspektiv. V první části rekonstruujeme historický 

(diachronní) vývoj konceptu, především inspirační zdroje do konce 60. let 20. století, kdy 

Maxwell McCombs a Donald Shaw publikovali závěry výzkumu v Chapel Hill v Severní 

Karolíně v USA, často označovaného za první empiricky podložený výzkum nastolování 

agendy. (Dearing, Rogers, 1996, Wanta, 1997, Lowery, DeFleur, 1995) Jak prezentujeme 

níže, vznik konceptu nastolování agendy nepředstavuje dramatický ani překvapivý zvrat ve 

zkoumání masové komunikace, ale je spíše logickým vyústěním historicky podmíněných 

19 Angl. status conferral. 
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okolností zkoumání médií, do velké míry vznikl propojením v té době již známých (byť 

nesourodých) poznatků, důležitou roli sehrál také rozvoj analytických metod v oblasti 

sociálních věd.  

Druhá část je věnována rozboru dosavadních výzkumů nastolování agendy podle 

zaměření výzkumu, sledované agendy, stupně analýzy a podle dominantního analyzovaného 

vztahu. Součástí kapitoly je také přiblížení stěžejních výzkumů, a tedy i představení 

analytické práce od teoretických úvah k jejich empirickému ověření. 

 Cílem následujících kapitol je jednak představit vývoj a šíři záběru konceptu 

nastolování agendy tak, jak se vyvíjel od 70. let minulého století. Následující kapitoly také 

tvoří základní oporu pro výzkumné oblasti analytické části. Jednotlivé vývojové a tematické 

linie konceptu nastolování agendy nám slouží jako základ pro hledání odpovědí na první dvě 

výzkumné oblasti, kdy se snažíme odhalit teoretické a metodologické základy českých 

výzkumů nastolování agendy. Detailní popis vývoje a různých podob zkoumání nastolování 

agendy, přítomný v následujících kapitolách, nám umožňuje identifikovat a pojmenovat 

dominantní teoretické a metodologické inspirace a zdroje přítomné v analyzovaných českých 

výzkumech nastolování agendy. Následující kapitoly tak čtenář může vnímat jako snahu o 

rekonstrukci příběhu nastolování agendy, jeho inspiračních zdrojů, teoretických a 

filosofických základů, hlavních pojmů a možných výzkumných oblastí, které se objevily 

v průběhu posledních čtyřiceti let zkoumání nastolování agendy. V analytické části se, 

s odkazem na popsané kategorie a přístupy, pokoušíme pojmenovat charakteristiky českých 

výzkumů nastolování agendy. Práce tak ukazuje na proces přebírání a implementace 

konceptu, který vznikl a rozvíjel se v jiném prostředí a jiné výzkumné tradici, do českého 

prostředí. Jak vyplývá ze závěrů analytické části (kap. 6 Shrnutí hlavních výsledků analýzy, s. 

154), koncept nastolování agendy nabízí v českém sociálněvědním prostředí pojmové a 

modelové ukotvení zejména pro zkoumání různých podob mediální agendy, v menší míře je 

nastolování agendy základem pro komparativní studie. Patrná je v českém prostředí 

dominance pouze několika zahraničních výzkumů (McCombs, Shaw, 1972, 1977) a modelů 

(Dearing, Rogers, 1996) procesů nastolování agendy  

3.2.1 Nastolování agendy v diachronní perspektivě 

Pokud za základ konceptu nastolování agendy přijmeme tezi o hledání vztahu mezi 

produkcí médií a chováním veřejnosti (McCombs, 2009), pak první zmínky lze vystopovat již 

v raných dobách komunikačního výzkumu. Je zřejmé, že poučená reflexe vztahu médií a 
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společnosti je přítomna již od dob, kdy začaly vznikat první letáky a noviny20, v kontextu 

linie komunikačního výzkumu, která předznamenala mnohem pozdější formulaci teorie o 

nastolování agendy, je za jednoho z prvních označován21 americký sociolog Robert Ezra Park 

(1864-1944), který se zabýval selektivitou mediálního výběru. Roberta Parka zajímalo 

především emigrantství a teorie sociální asimilace, byl žákem Johna Deweyho a členem 

Chicagské sociologické školy22. Pro Roberta Parka nejsou média hlavním tématem a 

s mediálně-vědní oblastí je spojován především díky své knize The Immigrant Press and Its 

Control z roku 1922, ve které se zabývá vlivem cizojazyčných periodik na asimilaci 

imigrantů. (Weatherly, 1922) Robert Park se zde v souvislosti s imigrantskými tiskovinami 

zabývá také tím, co bylo až značně později v mediálních studiích označeno termínem 

gatekeeping, tedy postupům a principům výběru událostí do zpravodajství. Na obecnější 

úrovni věnuje pozornost událostem, které se stávají veřejnými tématy, a událostem 

zůstávajícím pod prahem mediální pozornosti. Dle Roberta Parka v procesu hledání a 

definování veřejných témat hrají důležitou roli média. (Park, 1922) Právě díky spojení 

selektivity mediální pozornosti s vývojem veřejných témat je Robert Ezra Park označován za 

předchůdce konceptu nastolování agendy. Vlivem mediálních obsahů na formování veřejného 

mínění, které je u Roberta Parka pouze okrajově naznačeno, se zhruba ve stejné době 

podrobně zabývá také Walter Lippmann. V knize Public Opinion věnuje problematice vlivu 

médií na postoje a nálady veřejnosti celou úvodní kapitolu s příznačným názvem – Vnější svět 

a obrazy v našich hlavách23. Podle Waltera Lippmanna jsou pro každého z nás média 

významným zdrojem informací o světě. Média, resp. masový tisk, přirovnává k oknu do 

krajiny, která leží mimo naši přímou zkušenost. A protože informace o „vnějším světě“ 

získáváme především z médií, pak tyto mediální obsahy mají zásadní vliv na utváření našich 

kognitivních map a představ o světě, slovy Waltera Lippmanna na utváření „obrazů v našich 

hlavách“. Ve svém důsledku tak dle autora veřejné mínění nereaguje na skutečný stav věcí, 

ale je odrazem pseudo-prostředí vytvořeného médii. Média lidem nabízejí obrazy světa, 

z nichž si následně utváříme obrazy v našich hlavách. (Lippmann, [1922], 1997: 3-32). Touto 

20  Viz první kapitola této práce. 
21 Viz souhrnnou literaturu k nastolování agendy, jako např. Wayne Wanta (1997), Maxwell McCombs (2009), 

David Protess a Maxwell McCombs (1991). 
22 Robert Park pracoval jako novinář v komunitě Afričanů a Afro-američanů, později působil na Katedře 

sociologie a antropologie University of Chicago. Blíže viz např.: 

http://www.lib.uchicago.edu/projects/centcat/centcats/fac/facch17_01.html [staženo: 1. 8. 2011] 
23 Angl. The World Outside and the Pictures in Our Heads. 
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teoretickou úvahou Walter Lippmann poměrně přesně anticipuje základ myšlenky o 

nastolování agendy, ačkoliv sám s tímto termínem nepracuje. 

Dalším z  předchůdců nastolování agendy je Bernard Cohen a jeho publikace The Press 

and Foreign Policy (1965). Autor se soustředí na okolnosti formování americké zahraniční 

politiky a především se věnuje roli zpravodajských médií v tomto procesu. Základní dělicí 

linii publikace autor vedle podle role tisku ve vztahu k zahraniční politice – 1) tisk jako 

pozorovatel; 2) tisk jako účastník; 3) tisk jako katalyzátor (Cohen, 1965: 4). Bernard Cohen 

ovšem nepřisuzuje médiím přímé persvazivní účinky, ale spíše účinky kognitivního 

charakteru. Právě odklon od přímých vlivů mediálních obsahů na jednotlivce lze označit za 

sice malý, ale důležitý inspirační zdroj pro Maxwella McCombse a Donalda Shawa. Bernard 

Cohen totiž tvrdí, že masová média nedokáží lidem vnucovat, co si mají myslet, ale jejich síla 

spočívá v definování a kontextualizaci témat, která jsou prezentována jako důležitá a o 

kterých by lidé měli přemýšlet: „To tedy znamená, že tisk je mnohem více než pouhým 

zprostředkovatelem informací a názorů. Často bez úspěchu říká lidem, co by si měli myslet, 

nicméně dokáže neuvěřitelně zdařile svým čtenářům nabídnout, o čem by měli přemýšlet“. 

(Cohen, 1965: 13). Robert Park, Walter Lippmann ani Bernard Cohen výslovně nepoužívají 

termín nastolování agendy (resp. agenda-setting), nicméně svými poznatky zásadně přispěli 

ke vzniku tohoto konceptu24. Zatím šlo ovšem o domněnky, případně vlastní úvahy.  

K pojmenování konceptu nastolování agendy a jeho prvnímu empirickému ověření došlo 

až při předvolebním výzkumu Maxwella McCombse a Donalda Shawa ve městě Chapel Hill 

v Severní Karolíně v roce 1968. Výzkum nepotvrdil persvazivní, ale – v duchu Cohenovy teze 

– spíše informační roli masových médií, což bylo zásadní pro životnost konceptu nastolování 

agendy: „Nastal čas pro změnu paradigmatu ve zkoumání mediálních účinků. Posun od 

přesvědčování k dřívějšímu předmětu komunikačního výzkumu, k informování.“ (McCombs, 

2009: 4) 

Nástin vývoje nastolování agendy můžeme nalézt i v článku Marilyn Roberts a Philemon 

Bantimaroudis (1997) a současně v přehledové práci Maxwella McCombse a Donalda Shawa 

(1993). Obě dvojice autorů dělí historii nastolování agendy do čtyř fází: 

První fáze zahrnuje prvotní studie vymezující základní pole pro výzkumy nastolování 

agendy. Patří sem „Chapel Hill study“ (McCombs, Shaw, 1972), „Charlotte study“ (Shaw, 

McCombs, 1977) a „Three Site study“ (Roberts, 1991). Prvním dvěma výzkumům se 

24 Roli Cohenovy publikace na vznik výzkumu v Chapel Hill popisuje například Maxwell McCombs (2009) a 

Everett Rogers et al. (1993). 
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podrobně věnujeme v kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně, s. 39. Třetí studii se ve své 

publikaci podrobně věnují Marilyn Roberts a Philemon Bantimaroudis (1997) a charakterizují 

ji následovně: „Three Site Study“ byla uskutečněna v městech Lebanon, New Hampshire; 

Indianapolis, Indiana; a Evanston, Illinois. Studie prokazovala komplexitu procesu 

nastolování agendy. Odhalila, že účinnost efektu se mění v závislosti na fázi, ve které se 

kampaň aktuálně nachází, dále na druhu zpravodajského média, druhu tématu a orientaci a 

v neposlední řadě v závislosti na charakteristikách voličů. Three Site Study replikuje původní 

Chapel Hill study a potvrzuje závěry z ní vyplývající.“ (Roberts, Bantimaroudis, 1997: 63) 

Tyto tři studie identifikovaly základní proměnné v procesu nastolování agendy, jako například 

míru expozice, potřebu orientace s ohledem na dané téma, relevanci interpersonální 

komunikace a při analýze veřejné agendy zohledňovaly různé demografické ukazatele 

respondentů. Dle Marilyn Robert a Philemon Bantimaroudis se všechny tři výzkumy shodly 

na tom, že: „(…) efekt nastolování agendy je výsledkem především procesů institucionálních a 

osobních rozhodnutí a charakteristik“. (Roberts, Bantimaroudis, 1997: 63) Podobně Maxwell 

McCombs a Donald Shaw první fázi vymezují především výzkumem v r. 1968 v Chapel Hill. 

(McCombs, Shaw, 1972) 

Druhá fáze podle Marilyn Roberts a Philemon Bantimaroudis spočívá v přesunu 

pozornosti na okolnosti zvyšující (či snižující) účinek nastolování agendy: „Například 

McCombs se začal zabývat potřebou orientace. Tento koncept lze charakterizovat jako 

potřebu jedince porozumět fyzickému a poznávanému světu, v němž žije“. (Roberts, 

Bantimaroudis, 1997: 63) 

Pro Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1993) uvozuje druhou fázi výzkum 

v Charlotte v roce 1972. (Shaw, McCombs 1977) Autoři na úvod definují dva hlavní cíle 

zkoumání: „Prvním cílem bylo replikovat původní zjištění, tedy základní hypotézu o 

nastolování agendy. Druhým cílem bylo vypátrat podmínky25 rozšiřující či limitující mediální 

nastolování agendy. Současně byl kladen důraz na koncept potřeby orientace26 nabízející 

psychologická vysvětlení pro procesy nastolování agendy.“ (McCombs, Shaw, 1993). Shodný 

je tedy důraz na prohloubení reflexe procesů nastolování agendy a současně zvýšená 

pozornost věnovaná psychologickým charakteristikám publika. 

25 Angl. contingent conditions. 
26 Angl. need for orientation. 
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Třetí fázi charakterizuje rozšíření teorie o zkoumání agend týkajících se volebních 

kandidátů. Předmětem zájmu je současně také „agenda atributů“27, především označování 

kandidátů ve zpravodajství. Analýzy atributů mají velmi blízko k analýzám rámcování – viz 

dále kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně, s. 50. Pro Maxwella McCombse a Donalda 

Shawa (1993) byla třetí fáze nastartována v roce 1976, když kolektiv akademiků v čele s 

Davidem Weaverem, na základě výzkumu v průběhu prezidentských voleb, doplnil 

nastolování agendy o dvě nové oblasti: 1. agendu vlastností kandidátů28 a 2. agendu osobního 

zájmu29. Agendu vlastností kandidátů lze přirovnat k analýze atributů, či nastolování agendy 

druhého stupně (viz dále kap. 3.2.2.2 Klasifikace nastolování agendy podle stupně analýzy, s. 

38). Výzkumy se nesoustředí pouze na určení jednotlivých (např. politických) kandidátů 

zobrazovaných v médiích, ale sledují také kontexty, ve kterých jsou kandidáti zobrazováni a 

přívlastky (atributy) které jsou s kandidáty spojovány. Osobní zaujatost pak odkazuje na míru 

zájmu o dané téma u publika či jednotlivce. (Weaver et al., 1981) 

Pro čtvrtou fázi je podle Marilyn Roberts a Philemon Bantimaroudis typický zájem o 

způsoby nastolování mediální agendy, přesněji: „(…) jak tisk nastavuje vlastní agendu v 

rámci různých národních vydání a systémů,“ a postupně dochází k rozšíření a prohlubování 

poznatků o jednotlivých součástech nastolování agendy: „Naše poznání nastolování agendy 

se stále rozvíjí. V současné době se stal koncept intermediální agendy poměrně novým 

trendem výzkumů v oblasti nastolování agendy, zkoumání toho, jak média nastavují agendu 

pro jiná média“. (Roberts, Bantimaroudis, 1997: 63) I podle Maxwella McCombse a Donalda 

Shawa (1993) se čtvrtá fáze soustředí především na zdroje a mechanismy vzniku mediální 

agendy – viz dále kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy, s. 57 a kap. 3.2.2.3.1 

Mediální agenda, s. 62. Maxwell McCombs a Donald Shaw (1993) také stručně shrnují 

čtvrtstoletí zkoumání nastolování agendy: „V průběhu svého vývoje vytvořil během 

posledních 25 let koncept nastolování agendy společnou platformu pro několik výzkumných 

tradic a komunikačních konceptů. Zatímco prvotní fáze výzkumu nastolování agendy se 

soustředila na otázku ´Kdo nastoluje veřejnou agendu - a za jakých podmínek?´, současný 

výzkum přesunul pozornost k otázce ´Kdo nastoluje mediální agendu?´. Toto nasměrování 

propojuje výzkum nastolování agendy s mnoha sociálně-vědními, komunikačními a 

novinářskými oblastmi“. (McCombs, Shaw, 1993: 60)   

27 Angl. agenda of attributes. 
28 Angl. candidate characteristics. 
29 Angl. personal concern. 
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Uvedená klasifikace Marilyn Roberts a Philemon Bantimaroudis (1997) se výrazně 

neliší od pohledu Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1993). Ačkoliv lze nalézt mírné 

rozdíly v pojmenování jednotlivých fází, identifikují obě autorské dvojice stejné klíčové 

okamžiky, které posunuly zkoumání procesů nastolování témat. Prvním bodem bylo 

empirické potvrzení vztahu tematizace mediální a veřejné agendy koncem 60. let minulého 

století, logickým důsledkem pak bylo zaměření na psychologické charakteristiky jednotlivců 

v kognitivní (potřeba orientace) a sociálně-psychologické oblasti (referenční skupiny, 

sociálně-demografické charakteristiky). První dva klíčové výzkumy (McCombs, Shaw, 1972, 

1977) potvrzují efekt nastolování agendy a současně zdůrazňují, že zásadní roli v úspěšnosti 

tohoto přenosu hrají osobnostní charakteristiky jednotlivců. Třetí fáze je u obou dvojic autorů 

charakterizována pronikáním kvalitativních přístupů do zkoumání nastolování agendy. Velké 

počáteční výzkumy srovnávající výsledky obsáhlých dotazníkových šetření s výstupy z 

robustních analýz mediálních obsahů totiž sice potvrzují hypotézy o vztahu mezi mediální a 

veřejnou agendou, nicméně z této makro-perspektivy nelze postihnout atributy a kontexty, 

které se váží k analyzovaným tématům. Tyto kvalitativní a semi-kvalitativní analytické 

přístupy Maxwell McCombs (2009) označuje jako analýzy atributů, v sociálních a 

humanitních oborech obecně se lze spíše setkat s označením analýzy rámcování. (Goffman, 

1974; de Vreese, 2005) Čtvrtou fázi obě dvojice autorů charakterizují zájmem o mechanismy 

tvorby mediální agendy. Zatímco Marilyn Roberts a Philemon Bantimaroudis (1997) mluví 

pouze o intermediální agendě, tedy o vzájemném ovlivňování se zpravodajských médií, 

Maxwell McCombs a Donald Shaw do tohoto procesu zahrnují nejen intermediální 

nastolování agendy, ale také zpravodajské zdroje a zpravodajské normy (McCombs, 2009: 

148) – blíže viz také kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy, s. 57.  

Podle Maxwella McCombse a Donalda Shawa aktuální poznatky o procesech 

nastolování agendy modifikují známé tvrzení Bernarda Cohena (1963): „Cohenovo klasické 

shrnutí nastolování agendy – média nám neříkají, co si máme myslet, ale jsou úspěšná v tom, 

říkat nám, o čem máme přemýšlet – bylo převráceno. Nové výzkumy zabývající se souvislostmi 

mezi nastolováním agendy a konceptem rámcování naznačují, že média nám nejen říkají, o 

čem máme přemýšlet, ale také, jak o tom přemýšlet, a následně tedy, co si myslet.“ 

(McCombs, Shaw, 1993: 65) 

34 

 



 

 

Pokud se pokusíme shrnout různé pohledy na původ a postupný rozvoj zkoumání 

nastolování agendy, pak na základě prezentovaných informací lze idenfitikovat následující 

společné závěry: 

1. Ačkoliv lze v průběhu první poloviny 20. století nalézt několik autorů a prací, které 

anticipují principy nastolování agendy, za počátek systematické snahy dokázat 

hypotézu o nastolování agendy získáním empirického dokladu o její platnosti lze 

považovat až výzkum Maxwella McCombse a Donalda Shawa v Chapel Hill v r. 1968, 

respektive jejich společnou publikaci z r. 1972, kde byla poprvé formulována a 

empiricky podložena hypotéza o nastolování agendy; 

2. zájem o nastolování agendy záhy (přibližně od druhé poloviny 70. let) překročil rámec 

původní hypotézy a soustředí se dále na různé aspekty celého procesu s přesahem do 

mnoha sociálně-vědních oblastí, zejména do psychologie (rozhodovací procesy), 

lingvistiky a sémiotiky (analýza atributů, rámcování) či sociologie veřejného mínění 

(veřejná agenda); 

3. V průběhu 80. let 20. století dochází k využívání kvalitativních přístupů, tedy odklon 

od analýz typu „která témata jsou akcentována“, ke zkoumání toho, „jakým způsobem 

jsou témata zobrazována“; 

4.  V podstatě od počátku konceptu nastolování agendy, tedy od 70. let minulého století, 

se jako zásadní bod ukazuje nastavení mediální agendy, proto můžeme pozorovat 

zřetelný příklon k analýzám mediálních obsahů, přesněji ke zkoumání charakteristik 

mediálního pokrytí témat a aktérů v souvislosti s analýzami rámcování a analýzami 

diskurzu. S touto oblastí souvisí i narůstající zájem o mechanismy a principy redakční 

práce, zejména novinářské práce se zdroji.  

K uvedeným závěrům se vracíme také v kapitole 3.5 Hlavní závěry teoretické části, s. 81. A 

to zejména v souvislosti se zacílením první výzkumné oblasti, kdy se soustředíme na 

teoretická ukotvení českých výzkumů nastolování agendy. Zajímá nás, mimo jiné, které 

kořeny a klíčové oblasti ve vývoji konceptu nastolování agendy jsou českými autory 

zdůrazňovány a na které fáze nastolování agendy české výzkumy navazují. 

 

3.2.2 Synchronní pohled a typologie výzkumů nastolování agendy 

Původní koncept nastolování agendy stojí na hledání vztahu mezi nastavením 

mediálních obsahů a preferencemi veřejnosti. Spolu s narůstajícím zájmem se model postupně 
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rozšiřoval a prohluboval. Postupem času se oblast nastolování agendy rozšířila z prostého 

srovnávání tematické agendy médií a veřejnosti i na analýzy dalších vztahů, jako je vliv 

politické agendy na masmediální obsahy, případně na vztah mediálních agend k mimo-

mediálním realitám30. Důležitým aspektem v procesu nastolování agendy je nastavení 

mediální agendy. Analýza mediálních organizací a mediálních obsahů v návaznosti na teorii 

nastolování agendy se postupně stala samostatnou oblastí vědeckého zájmu. Zde jsou patrné 

dvě hlavní linie. První vychází z obsáhlého proudu organizačních analýz31 a pracuje 

s koncepty jako např. gatekeeping (Shoemaker, 2009) či zpravodajské hodnoty (Tuchman, 

1978) a patří sem i intermediální vlivy, obecněji redakční práce se zdroji. Druhá linie se 

věnuje široké oblasti analýz mediálního pokrytí různých témat a jevů. V kontextu nastolování 

agendy se jedná především o analýzy zobrazování politických témat a aktérů variující od 

prostých kvantifikací až po semi-kvalitativní analýzy rámcování či diskurzní analýzy 

přítomných ideologií – viz dále kap. 3.2.2.3 Klasifikace podle cílů zkoumání a dominantní 

agendy, s. 60 a kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy, s. 57. Podobným vývojem 

jako zaměření nastolování agendy prošly i používané analytické nástroje, kde je patrný přesun 

od kvantitativních ke kvalitativním nástrojům. 

Jak jsme se již zmínili výše, za téměř čtyřicet let zkoumání je dostupných dělení a 

různých kategorizací nastolování agendy mnoho a dále se věnujeme těm, které považujeme za 

nejdůležitější a nejčastěji zmiňované.  

V následující části výzkumy procesů nastolování agendy rozdělíme podle: 

a) typu analýzy (hierarchické a longitudinální),  

b) stupně analýzy (analýzy prvního a druhého stupně a intermediální nastolování 

agendy), 

c) zacílení zkoumání a dominantní agendy (mediální, veřejná a politická agenda), 

d) možných analytických perspektiv (typologie Acapulco). 

Dělení a kategorizace zkoumání nastolování agendy, které představujeme 

v následujících kapitolách, jsou přípravou pro analytickou část práce a tvoří základ pro 

interpretace výsledků k výzkumným oblastem č. 1 a č. 2 ( viz kap. 5.1 Výzkumná oblast č. 1: 

Teoretická ukotvení českého zkoumání nastolování agendy, s. 92, kap. 5.2 Výzkumná oblast 

č. 2: Analytické postupy a inspirace v českých výzkumech nastolování agendy, s. 122 a kap. 

5.2 Výzkumná oblast č. 2: Analytické postupy a inspirace v českých výzkumech nastolování 

30  Viz Shoemaker (1989) a dále v textu Funkhouser (1973) 
31  Viz např. Shoemaker, Reese (1996) a Tuchman (1978) 
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agendy, s. 122). Analyzované české výzkumy nastolování agendy vztahujeme 

k prezentovaným typologiím a odlišným výzkumným tradicím zkoumání, které postupně 

vznikaly a byly reflektovány v odborné literatuře. Tyto kategorizace nám pomohou uchopit a 

specifika českých způsobů výzkumu nastolování agendy, pojmenovat případné preference ať 

už v zaměření a teoretických základech, na které se české výzkumy odvolávají, či na 

aplikované analytické postupy.  

Následující kapitoly tak nejsou jen pokusem o komplexní reflexi dosavadního vývoje 

konceptu nastolování agendy, ale zejména základním interpretačním rámcem pro analytickou 

část dizertační práce. 

3.2.2.1 Klasifikace nastolování agendy podle typu analýzy 

Základní dělení výzkumů nastolování agendy se řídí podle typu použité analýzy. Jak 

jsme se již zmínili výše, podstata většiny zkoumání spočívá ve srovnávání různých agend 

(typicky např. Chapel Hill Study – viz 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně, s. 39), respektive 

témat, která jsou zdůrazňována a upřednostňována na úkor témat jiných. Z pohledu konceptu 

nastolování agendy je důležité, zda se výzkum soustředí na komparaci agend v daný časový 

okamžik, například srovnáním nejčastějších témat ve zpravodajských médiích v průběhu 

jednoho dne (týdne, měsíce) s preferencemi veřejnosti ve stejném časovém horizontu, nebo 

zda je výzkum zaměřen na předem vybrané téma (či malý počet témat) a jejich postupný 

vývoj v agendách. Hierarchické výzkumy nastolování agendy tak sledují pořadí témat 

v agendách v jednom časovém okamžiku, zatímco longitudinální studie se věnují vývoji 

jednoho či menšího počtu témat v průběhu delšího časového období.  

1. Hierarchické výzkumy – souhrnná tematická agenda v jednom časovém okamžiku 

(např. McCombs, Shaw, 1972) 

2. Longitudinální výzkumy - zkoumání vývoje jednoho či malého počtu témat v 

průběhu delšího časového úseku (např. Funkhouser, 1973, Shoemaker, 1989) 

Pro první výzkumy nastolování agendy jsou typické hierarchické analýzy. Maxwell 

McCombs a Donald Shaw (1972) sbírali data o celkem pěti tématech. Jejich hlavním cílem 

bylo zjistit, zda hierarchie témat v předvolební agendě médií korespondují s tématy ve veřejné 

agendě, přesněji zda tematické preference médií odpovídají zájmu o tato témata u 

nerozhodnutých voličů. Naproti tomu longitudinální výzkumy se většinou soustředí na pozici 

jednoho tématu v rámci sledovaných agend (mediální, veřejná, politická) v delším časovém 

období, ale už se nezajímají o to, zda se v čase mění jeho pozice vůči ostatním tématům. Za 
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představitele longitudinálních výzkumů můžeme označit komparační analýzu nastolování 

agendy Geralda Raye Funkhousera (1973) či práce uváděné Pamelou Shoemaker (1989). 

 Rozdíl mezi hierarchickým a longitudinálním přístupem je také v předpokladech o 

chování publika. Hierarchické výzkumy předpokládají spíše pasivní přístup čtenářů 

k mediálním obsahům. Jednotlivci sledují televizi a čtou noviny víceméně neselektivně, část 

témat si zapamatují a ta následně artikulují, např. při výzkumech veřejného mínění. Jak 

naznačuje David Weaver (1977), jednotlivci se mezi sebou liší v míře pozornosti, kterou 

věnují různým tématům. Tato pozornost zřetelně souvisí s potřebou jedince získávat (a hlavně 

schopností si pamatovat) informace, v našem případě tedy aktivně vyhledávat mediální 

obsahy. Podle Davida Weavera (1977: 109-111) zavedením proměnné potřeby orientace32 lze 

změřit, že v určitých situacích jsou lidé při vyhledávání informací aktivní. Hierarchické 

výzkumy v těchto situacích poněkud ztrácejí na relevanci, čehož si všímají i jiní autoři: „U 

některých témat, v závislosti na vlastním výběru, jsme velmi aktivní a řídíme své informační 

prostředí (…) V takových případech hierarchické výzkumy nastolování agendy nezobrazují 

vztah mezi mediální a veřejnou agendou věrně. Za takových okolností mají longitudinální 

studie vyšší informační hodnotu než studie hierarchické. Longitudinální přístup umožňuje 

výzkumníkům lépe zapracovat aktivní publikum“. (Dearing a Rogers, 1996: 54-55) 

Hlavními charakteristikami longitudinálních výzkumů nastolování agendy jsou 

především zaměření na malý počet témat a jejich zkoumání v časové perspektivě a předpoklad 

aktivního publika. Výhodou takového přístupu je schopnost lépe zmapovat a pochopit vznik a 

vývoj témat v jednotlivých agendách v čase.  

3.2.2.2 Klasifikace nastolování agendy podle stupně analýzy 

Kategorizace podle stupně aplikované analýzy, která vychází z publikace D. Weavera 

(1988), nabízí poměrně jednoduchý rozlišovací mechanismus a současně se zde zrcadlí vývoj 

a postupná proměna konceptu nastolování agendy. Autor výzkumy dělí do tří skupin: analýzy 

prvního stupně, analýzy druhého stupně a intermediální nastolování agendy. Každé ze tří 

skupin věnujeme samostatnou kapitolu, kde jsou představeny hlavní výzkumy33, klíčové 

oblasti zájmu i případné nesrovnalosti v terminologických a metodologických otázkách. 

32 Angl. need for orientation. 
33 Zejména v případě analýz prvního stupně práce Donalda Shawa a Maxwella McCombse (1972, 1977) a G. 

Raye Funkhousera (1973). 
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3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně 

Analýzy prvního stupně se soustřeďují na hledání vztahu mezi pozicí zpráv 

v mediálních obsazích (frekvence a rozsah pokrytí) a pozicí stejných témat v preferencích 

veřejnosti. Typickými představiteli analýz prvního stupně jsou první výzkumy Maxwella 

McCombse a Donalda Shawa, a to ve městě Chapel Hill v roce 1968 a o čtyři později ve 

městě Charlotte v Severní Karolíně v USA. (McCombs, Shaw, 1972, 1977) Pro tyto dva 

výzkumy, podobně jako pro ostatní výzkumy z nich vycházející, je příznačné zkoumání 

rozsáhlých vzorků mediálních obsahů a velká (dotazníková) šetření názorů a nastavení 

veřejnosti. Cílem je pomocí korelační analýzy nalézt přímou úměru mezi pozorností, kterou 

daným tématům věnují masová média a důležitostí, kterou stejným tématům přisuzuje 

veřejnost. V podstatě se jedná o prosté srovnání četností výskytu dvou souborů témat: 

tematická agenda médií a nejčetnější témata zdůrazňovaná veřejností ve stejném období. 

První, a dodnes nejčastěji citovaný (Rogers et al., 1993) výzkum nastolování agendy 

realizoval v roce 1968 vědecký tým University of North Carolina pod vedením (tehdy čerstvě 

promovaných doktorů sociálních věd) Donalda Shawa a Maxwella McCombse. Výzkum je 

označován jako Chapel Hill Study a jediným veřejně dostupným výstupem z něj je článek 

v časopise The Public Opinion Quarterly z roku 1972. Hlavní hypotéza, kterou autoři 

ověřovali, zní: „Zatímco mají masová média malý vliv na nasměrování či intenzitu postojů, 

lze předpokládat, že masová média nastolují agendu v každé politické kampani 

zdůrazňováním určitých postojů k politickým otázkám.“ (McCombs, Shaw, 1972: 177) 

Základem výzkumu v Chapel Hill je předpoklad, že témata zdůrazňovaná a 

preferovaná v médiích jsou v průběhu času vnímána veřejností jako důležitá. Terminologií 

nastolování agendy: mediální agenda nastoluje agendu veřejnou. Výzkum probíhal v průběhu 

prezidentské předvolební kampaně v roce 1968 v okrsku Chapel Hill v Severní Karolíně v 

USA. Veřejná agenda byla definována na základě náhodného výběru a následného 

dotazníkového průzkumu mezi registrovanými voliči v pěti volebních okrscích v Chapel Hill. 

Po dotazníkovém šetření bylo pro další zkoumání vybráno 100 nerozhodnutých voličů a tento 

výběr měl svůj specifický účel. Autoři předpokládali, že právě nerozhodnutí voliči budou 

nejvíce náchylní k ovlivnění médii. Kromě sociodemografických charakteristik respondentů 

byla součástí dotazování i otázka: „Co vás v současné době nejvíce znepokojuje? Bez ohledu 

na to, co říkají politici, jmenujte dvě nebo tři hlavní věci, kterými by se podle vás měla 
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v současnosti zabývat vláda a řešit je.“34 (McCombs, Shaw, 1972: 178) Získaná témata byla 

seřazena dle četnosti ve výpovědích respondentů a vznikl tak hierarchicky seřazený seznam 

témat určujících veřejnou agendu. Druhá datová sada je výsledkem kvantitativní obsahové 

analýzy vybraných zpravodajských médií, a to ve stejném časovém období jako probíhalo 

dotazníkové šetření mezi voliči. Konkrétně bylo analyzováno devět hlavních zpravodajských 

zdrojů, pět místních a národních novin, dva televizní kanály a dva zpravodajské magazíny. 

Mapována byla témata přítomná v jednotlivých týdnech, následně seřazena podle počtu 

příspěvků jim věnovaných. Cílem obsahové analýzy bylo zjistit o jakých tématech, kdy a 

v jakém rozsahu referovala zpravodajská média. V mediální a veřejné agendě ve sledovaném 

období dominovalo pět témat – zahraniční politika, právo a pořádek, ekonomika, veřejná 

sociální péče a občanská práva. Samozřejmě tematický rejstřík byl v průběhu analýzy 

mnohonásobně početnější, nicméně pro účely korelační analýzy byla témata sloučena do 

finálních pěti skupin, což je sice nutná redukce pro korelační analýzu, nicméně shlukováním 

konkrétních témat do obecnějších skupin dochází ke ztrátě detailnosti35. Obě tematické 

agendy (veřejná a mediální) byly korelovány podle různých parametrů. Výsledky korelační 

analýzy obou segmentů byly překvapivě jednoznačné: „Míra důležitosti, kterou voliči 

přidělili pěti tématům, odpovídá důležitosti těchto témat ve zpravodajství. Jinými slovy, míra 

důležitosti pěti klíčových témat kampaně mezi nerozhodnutými voliči byla prakticky totožná 

s důležitostí těchto témat ve zpravodajství v příslušných týdnech.“ (McCombs, 2009: 6) 

Součástí výzkumu bylo také testování dalších hypotéz týkajících se osobnostních 

charakteristik respondentů36. Vedlejší hypotézy jsou zaměřeny na velmi důležitou 

komponentu téměř všech zkoumání působení médií na jednotlivce a veřejnost, a tou jsou 

nejrůznější osobnostní a sociální vlastnosti čtenářů mediálních obsahů37. Hlavní závěr 

výzkumu v Chapel Hill autoři shrnují následovně: „Závěry vyplývající z této studie, tedy že 

voliči mají sklon přejímat mediální definici toho co je důležité, silně podporují tezi o 

schopnosti masových médií nastolovat agendu“. (McCombs, Shaw, 1972: 184) 

Výzkum v Chapel Hill má i zřejmé nedostatky. Jednak sledoval pouze nerozhodnuté 

voliče, což do jisté míry zabraňuje zobecňování získaných závěrů na jiné skupiny voličů 

34  Tzv. MIP (the most important problem) otázka, původně uvedena Georgem Horacem Gallupem. Blíže 

také viz kap. 3.2.2.3.2 Veřejná agenda a např. Michael Young (1992).  
35 Blíže viz kap.3.4 Nastolování agendy v kritické perspektivě. 
36 Více viz Maxwell McCombs a Donald Shaw (1972) 
37 Viz kap. 3.2.1 Nastolování agendy v diachronní perspektivě. 
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(veřejnosti). Za problematickou můžeme označit i operacionalizaci tematické agendy 

sledovaných médií, kde se ukazují metodologické limity použité kvantitativní obsahové 

analýzy38. I přes tyto výtky zůstává výzkum v Chapel Hill nejcitovanějším zdrojem z oblasti 

nastolování agendy39 Například James Dearing a Everett Rogers (1996) vyzdvihují výzkum 

v Chapel Hill ze tří důvodů:  

a) poprvé zde dochází k explicitní formulaci hypotézy o nastolování agendy;  

b) současně jde o první pokus o empirické potvrzení vztahu mezi nastavením 

mediálních obsahů a veřejným míněním;  

c) práce měla zásadní vliv na nastavení výzkumného paradigmatu pro budoucí studie 

zabývající se podobnou problematikou. (Dearing, Rogers, 1996)  

Čtyři roky po výzkumu v Chapel Hill se Maxwell McCombs a Donald Shaw rozhodli 

provést další předvolební výzkum, který navazuje na studii v Chapel Hill. Opět si autoři 

zvolili předvolební období, zůstali i na území Severní Karolíny, ale změnili destinaci na město 

Charlotte40. Nasměrování výzkumu zůstalo také podobné jako v případě Chapel Hill, hlavním 

cílem bylo rozkrýt vztah mezi mediálním pokrytím politických témat a reflexí těchto témat 

veřejností. Autoři se ve výzkumu v Charlotte soustředili na čtyři aspekty procesu: 1. definici 

konceptu nastolování agendy a jeho ukotvení v obecnějších společenských procesech, 2. vliv 

různých soupeřích agend na voliče (zpravodajství, reklama, interpersonální komunikace) a 

časové hledisko, 3. nastolování agendy z pohledu publika s cílem zjistit, které typy lidí jsou 

náchylnější k vlivu nastolování agendy, respektive za jakých podmínek je tento efekt 

výraznější, 4. důsledky nastolování agendy pro obecnější politické procesy. Nyní se budeme 

věnovat podrobnějšímu rozboru jednotlivých cílů. 

  

Ad 1. Definice konceptu nastolování agendy a jeho ukotvení v obecnějších společenských 

procesech.  

 Podle Donalda Shawa a Maxwella McCombse (1977) byly převažující závěry o 

minimálních účincích médií do velké míry důsledkem použitých analytických nástrojů a také 

souvisely s velmi specifickým nastavením výzkumů účinků mediální komunikace. Převážně 

experimentální měření přímých mediálních účinků, které do té doby převažovalo, přineslo 

nepřesvědčivé výsledky a následovaly odvážné generalizace na celou oblast výzkumu vlivů 

38 Viz kap. 3.4 Nastolování agendy v kritické perspektivě. 
39 Rogers et al. (1993) 
40  Podle vybraných míst také vzniklo označení pro obě studie, tedy Chapel Hill Study a Charlotte Study. 
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médií na rozhodování a preference jednotlivců, skupin i celé společnosti. Donald Shaw a 

Maxwell McCombs (1977) zasadili nastolování agendy spíše do kognitivního než 

emocionálního rámce. Média upozorňují různou intenzitou šíření zpráv na události a témata a 

lidé se k informacím dostávají prostřednictvím médií. Pro autory není v centru pozornosti, zda 

se takto mění postoje a případně jednání lidí, ale soustředí se na to, co lidé na zpravodajství 

považují za pravdivé a to především u témat se kterými nemají přímou osobní zkušenost. 

„Výzkumy procesu nastolování agendy vytvořené McCombsem a Shawem obracejí pozornost 

studií účinků masových médií zpět k tématům, která nastínili raní teoretici veřejného mínění 

jako Charles Horton Cooley, James Bryce a Walter Lippmann. Zaměřují se na poznávání 

toho, jakou roli hrají média při vytváření společné kultury.“ (Lowery, DeFleur, 1995: 276) 

 

Ad 2. Vliv různých soupeřících agend na voliče (zpravodajství, reklama, interpersonální 

komunikace) a časové hledisko. 

Po vyhodnocení dat Charlotte Study (Shaw, McCombs, 1977) vyšlo najevo, že 

tematická struktura sledovaných médií se do značné míry překrývá a poskytuje tak voličům v 

průběhu sledovaného období (čtyři měsíce) poměrně homogenní agendu. Tento do jisté míry 

tematicky unifikovaný proud mediální agendy vedl k předpokládanému posunu veřejného 

mínění a tento soulad byl významnější u voličů sledujících často televizi: „Voliči, kteří tvrdili, 

že se více dívají na televizi, více kopírují agendu televizních stanic než diváci, kteří se na 

televizi dívají méně často.“ (Shaw, McCombs, 1977: 48) Koncept nastolování agendy je 

označován jako proces (McCombs, Shaw, 1972, McCombs, 2009, Wanta, 1997, Dearing, 

Rogers, 1996), což implikuje průběh, či proměnu v čase. Podle závěrů z Chapel Hill 

(McCombs, Shaw, 1972) mediální agenda ovlivňuje podobu agendy veřejné. Nicméně když 

se pokusíme zkoumat tuto následnost v jednom časovém okamžiku, tedy bez použití časové 

proměnné, nebudeme schopni odlišit příčinu od důsledku. Neznáme směr působení (šipku 

kauzality) a je tak možné, že zájmy a preference publika hrají roli při výběru a řazení témat v 

médiích. V případě předvolebních kampaní tak není zřejmé, zda nastavují voliči mediální 

agendu nebo zda média opravdu určují důležitost témat u voličů. Je zřejmé, že tyto agendy 

jsou vzájemně propojeny, ale kauzální souvislost není možné prokázat. Zmíněné obtíže se 

Donald Shaw a Maxwell McCombs (1977) pokusili vyřešit testováním vztahu mediální a 

voličské agendy ve více časových úsecích. Pomocí korelační analýzy srovnali agendu v 

novinách s agendou voličů, a to v červnu a říjnu daného roku – tab. č. 1. Srovnání korelačních 

koeficientů mezi jednotlivými agendami umožňuje autorům potvrdit hypotézu o tom, že 
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média nastavují agendu veřejnosti a že neplatí teze o tom, že média specifickým způsobem 

reagují na preference veřejnosti a mediální agenda je reakcí na tyto preference.  

 

Tabulka č. 1: Korelace novinové a voličské agendy ve dvou časových horizontech 

 
Zdroj: Shaw, McCombs (1977: 91) 

 

Pozoruhodné je zjištění, že tento vztah se projevil pouze u novin, podobná tabulka pro 

TV stanice neprokazuje popsaný kauzální proces. Na druhou stranu podporuje tvrzení, že 

noviny hrají větší roli při utváření osobní agendy (viz např. McCombs, 2009: 84–88) V 

případě výzkumu v Charlotte je také zřejmé, že jednotlivé typy médií vykazují různý vliv na 

voliče. 

Ad 3. Nastolování agendy z pohledu publika.  

 Sledováním psychologických aspektů v procesu nastolování agendy hledali Donald 

Shaw a Maxwell McCombs (1977) především odpověď na otázku: Proč někteří voliči vnímají 

mediální obsahy pozorněji než ostatní? Odpovědi jsou obsaženy ve třech možných 

charakteristikách jedince: a) zájem o obsah, b) stupeň neurčitosti vztahující se k danému 

tématu, c) míra úsilí vynaloženého při hledání relevantního zdroje informací. První dva 

faktory, zájem jedince o mediované obsahy a stupeň neurčitosti, McCombs a Shaw (1972) 

řadí do společné kategorie s názvem potřeba orientace. Potřeba orientace je definována jako 
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tendence jedince vyhledávat mediální obsahy.41 Čím větší je tato potřeba, tím více pozornosti 

věnuje jedinec obsahům v médiích. Zkoumání psychologických faktorů potvrzují, že: „(…) 

různé úrovně potřeby orientace souvisejí s úrovní vystavování se mediálním obsahům a s 

účinností procesu nastolování agendy. (…) Voliči s nejvyšší potřebou orientace vykazují 

nejčastější užívání médií. (…) Celkové výsledky poskytují zásadní informace podporující 

obecnou tezi, že potřeba orientace vede ke konzumaci médií a následně k efektu nastolování 

agendy“. (Lowery, DeFleur, 1995: 284-285) 

Ad 4. Nastolování agendy a společenské procesy. 

 Masová média hrají důležitou roli při formování politických témat a aktivit ve 

společnosti. Koncept nastolování agendy tak podle Donalda Shawa a Maxwella McCombse 

(1977) lze chápat široce jako součást komunikačních procesů ve společnosti, pomocí něhož 

jedinci sdílí (nejen) politické informace a významy. Nastolování agendy nepracuje s médii 

jako s pasivními přenašeči sdělení, ale vnímá je jako aktivní činitele, definující důležitost a 

významy témat, což zahrnuje i výběr a interpretaci politických informací. (Shaw, McCombs, 

1977, Lowery, DeFleur, 1995) Ačkoliv se nabízí široké pole pro využití konceptu nastolování 

agendy v mnoha společenských (komunikačních) oblastech, vztah média – veřejnost 

v kontextu předvolebních (politických) kampaní zůstává dominantním výzkumným polem pro 

studium nastolování agendy. (Dearing, Rogers, 1996, Soroka, 2002) Tato skutečnost může 

souviset s historicky ukotveným vývojem komunikačního výzkumu, kdy americká tradice 

vychází spíše z tzv. „administrativního výzkumu“, z politicky a marketingově motivovaného 

empirického zkoumání, zatímco evropskou tradici lze označit za více kritickou, čerpající 

z bohatého kritického diskurzu společenských věd. (Reifová, 1999) Druhým aspektem je 

historicky odlišné financování výzkumu. Financování komunikačního výzkumu v USA je 

historicky postaveno na sponzoringu, grantových a komerčních prostředcích, a to již od 

počátků komunikačního výzkumu. (Jeřábek, 1997) Zatímco na evropském kontinentu hrají 

v této oblasti významnou úlohu veřejné akademické instituce a univerzity financované 

z veřejných rozpočtů, případně vlastní činnosti.  

Z prezentovaných čtyř hlavních oblastí výzkumu v Charlotte Study je zřejmý velký 

důraz autorů na sledování psychologických a osobnostních charakteristik respondentů. 

Předpokládali totiž, že právě psychosociální dispozice jedince jsou klíčovým faktorem při 

efektu nastolování agendy, což ostatně není nic nového. Psychologické charakteristiky jako 

41 Blíže viz kap. 3.2.2.3.2 Veřejná agenda. 
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klíčový aspekt při zkoumání vlivu médií se objevují již od počátků komunikačního 

výzkumu42.  

Výzkum v Charlotte byl ve srovnání s předchozí Chapel Hill Study větší a detailnější. 

Město Charlotte bylo vybráno ze dvou důvodů: a) má k dispozici pro analýzu zvládnutelné 

množství médií, b) populace je dostatečně početná pro zajištění diverzity vzorku a pro 

výzkum adekvátně malá, což usnadňuje generalizaci závěrů ze vzorku na celou populaci. 

(Shaw, McCombs, 1977) Pro určení veřejné agendy bylo realizováno panelové dotazníkové 

šetření. Vzorek byl vybrán z databáze registrovaných voličů (150 tis.) a vybraní respondenti 

byli dotazováni celkem třikrát: v červnu (421 respondentů), říjnu (271) a po volbách 

v listopadu roku 1972 (254)43. Výzkum mediální agendy proběhl pomocí analýzy 

reprezentativního vzorku médií, konkrétně se jednalo o analýzu mediální produkce tří 

televizních zpravodajských stanic44 a deníku The Charlotte Observer.  

Jak jsme se zmínili výše, cílem výzkumu v Charlotte bylo rozšířit poznatky 

z předchozího zkoumání v Chapel Hill, a to především s ohledem na informační zdroje 

respondentů a vliv a roli interpersonální komunikace (odkud lidé čerpají informace, které 

zdroje považují za věrohodné?) a na časové hledisko v procesu přenosu témat z médií do 

artikulovaných preferencí veřejnosti. Jestliže byla Chapel Hill Study prvním pokusem o 

empirickou verifikaci hypotézy o nastolování agendy, pak Charlotte Study dále rozšiřuje a 

specifikuje zkoumanou oblast, zapojuje časové hledisko a klade větší důraz na psychologické 

aspekty v procesu nastolování agendy. Obě studie pak lze považovat za základní kameny 

konceptu nastolování agendy. (Dearing, Rogers, 1996, Weaver et al., 1998, Wanta, 1997) Jak 

je patrné z výsledků analytické části této dizertační práce (kap. 3.5 Hlavní závěry teoretické 

části, s. 81), právě tyto dvě studie výrazně formovali české výzkumy nastolování agendy. A 

ačkoliv se výše uvedení autoři víceméně shodují v tom, že Charlotte Study je výrazně 

propracovanější a komplexní studií, v českých výzkumech nastolování agendy je výrazně 

vyšší pozornost věnována prvnímu výzkumu Maxwella McCombse a Donalda Shawa, tzv. 

Chapel Hill Study. 

42 Za všechny připomeňme např. Waltera Lippmanna ([1922], 1997) a jeho již zmíněnou knihu Public Opinion 

z roku 1922 a dnes již klasický výzkum týmu vedeného Paulem Lazarsfeldem (Lazarsfeld, [1944], 1968) The 

People´s choice. 
43 Rozdíly v počtech dotazovaných jsou kombinací úbytku vzorku v čase a dovažování s ohledem na rasový 

původ respondentů. 
44 ABC, CBS, NBC. 
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Třetím z „klasických“ výzkumů nastolování agendy, který zde zmíníme je analýza 

Geralda Raye Funkhousera s názvem The Issue of the Sixties. která zapadá do skupiny analýz 

prvního stupně, ale současně přináší alternativní pohled na vzájemnou provázanost veřejné a 

mediální agendy. Gerald Funkhouser (1973) nepoužil obsáhlá, sofistikovaná a nákladná 

dotazníková šetření, ale data z již provedených průzkumů veřejnosti. A namísto zevrubné 

obsahové analýzy mediálních obsahů pracoval s tematickou rešerší, přehledem obsahu 

periodického tisku v USA vydávaným pod názvem Readers´ Guide to Periodical Literature45. 

I přes tato omezení ovšem Funkhouserova (1973) studie přinesla zajímavý pohled na 

nastolování agendy a vzbudila nemalý zájem akademiků46. Na rozdíl od Maxwella 

McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977) se Gerald Funkhouser (1973) soustředí na výrazně 

delší časové období a pozornost věnuje relevanci mediální pokrytí událostí k jejich 

„reálnému“ stavu a vývoji, což byl nový přístup k problematice akcentované již od raných 

dob komunikačního výzkumu. Již Walter Lippmann ([1922], 1997) zdůrazňuje, že média nám 

přináší značně selektivní obraz světa47 a Gerald Funkhouser (1973) přesvědčivě ukazuje, jak 

je tento zprostředkovaný obraz vychýlený a bez prokazatelné relevance ke „skutečnému stavu 

věcí“.  

Na úvod výkladu k výzkumu Geralda Funkhousera (1973) je nutné zmínit, že autor 

sám v textu nepoužívá spojení nastolování agendy (agenda-setting), ani neodkazuje na 

jedinou publikaci z této oblasti. V čem je přístup Geralda Funkhousera alternativní? V jeho 

výzkumu lze nalézt mnoho podobností s výše popsanou Chapel Hill Study (McCombs, Shaw, 

1972). Stejně jako Maxwell McCombs a Donald Shaw se věnoval komparaci mediální a 

veřejné agendy pomocí kvantitativních analytických metod a došel i k podobným závěrům. 

Ale Gerald Funkhouser zkoumal mechanismy nastolování agendy na makroanalytické úrovni 

– média i veřejnost analyzuje na úrovni celých Spojených Států Amerických, a to v průběhu 

jedné dekády (1960 – 1970). (Funkhouser, 1973: 64) Dalším podstatným rozdílem je zapojení 

tzv. indikátorů skutečnosti48, které Gerald Funkhouser ve svém výzkumu staví jako 

samostatnou proměnnou. Důležitým rysem této práce je také použití výhradně sekundárních 

zdrojů dat. V případě analýzy mediální agendy Gerald Funkhouser použil The Readers´ Guide 

to Periodical Literature, při zkoumání preferencí veřejnosti pracuje s již existujícími daty 

45 Viz http://www.ebscohost.com/academic/readers-guide-to-periodical-literature [staženo 3.9.2011; 12:10] 
46 Podrobnější informace k tématu lze nalézt v meta-analýze Rogerse et al. (1993). 
47 Viz kap. 3.2.1 Nastolování agendy v diachronní perspektivě. 
48 Angl. Real-world indicators. 
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k MIP od Gallupova ústavu a k určení „indikátorů skutečnosti“ využil data obsažená ve 

Statistické ročence USA49.  

Jak již bylo zmíněno, Gerald Funkhouser (1973) hledá vzájemné vztahy třech 

faktorů – mediální agendy, veřejného mínění a skutečného stavu věcí: 

1. Mediální agendu autor určuje na základě analýzy témat přítomných ve třech 

týdenících50. Vzhledem k širokému časovému záběru výzkumu si autor vybral pouze 

týdeníky, přičemž sledoval témata a počty článků k vybraným tématům a současně 

předpokládá, že výsledky je možné zobecnit i na tematickou agendu deníků: „Ačkoliv 

zpravodajské týdeníky nejsou pro většinu lidí primárním zdrojem informací, můžeme 

předpokládat, že jejich obsah odráží obsah dominantních celonárodních zpravodajských 

médií – televizních stanic a deníků.“ (Funkhouser, 1973: 64) Sledovaných témat bylo celkem 

patnáct51 a vzešla z Gallupova výzkumu MIP v daném období. Gerald Funkhouser tak 

neprovádí na sobě nezávislou analýzu dvou agend, aby výsledky následně srovnal, ale 

v obsazích týdeníků dohledává jen témata, která byla veřejností v daném období označena za 

důležitá. Navíc, autor nezkoumá přímo týdeníky, ale používá Readers´ Guide to Periodical 

Literature, což je přehledová, tematicky indexovaná publikace shrnující obsahy vybraných 

periodik52. Je to přístup, který sebou nese mnohá rizika, protože autor není schopen ovlivnit 

sběr dat a navíc výsledky používá v kontextech, pro který nebyly určeny. Na druhou stranu 

tento postup umožňuje zpracovat rozsáhlé období, což by při klasickém nastavení bylo daleko 

za možnostmi jednoho člověka. 

2. Veřejné mínění – k určení veřejné agendy autor použil již existující statistiky 

Gallupova Institutu, přesněji data týkající se takzvané MIP53 otázky – blíže viz kap. 3.2.2.3.2 

Veřejná agenda, s. 64. 

3. Skutečnost – definování a mapování „skutečného stavu věcí“ je do velké míry 

otázka gnozeologická a značně komplikovaná, obzvláště v sociálně-vědním výzkumu. Tuto 

skutečnost si Gerald Funkhouser uvědomuje a hned v úvodu konstatuje: „Poznání skutečného 

stavu věcí, ve vztahu k veřejným tématům, je velmi komplikované. Nejenže je tyto skutečnosti 

49 Angl. The Statistical Abstract of the USA. 
50 Time, Newsweek a U.S. News. 
51 Vietnam, rasové záležitosti, inflace, zločinnost, pouliční nepokoje, studentské nepokoje, životní prostředí, 

drogy, sex, masová média, populační problémy, chudoba, kouření, věda a práva žen. 
52 http://www.ebscohost.com/wilson/Databases/rdgretro.htm [staženo 2. 9. 2011] 
53 MIP – The Most Important Problem; viz http://www.gallup.com/video/19186/MIP-Now-Then.aspx; [staženo 

2. 9. 2011] 
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obtížné změřit, ale především je měření ovlivněno rozdílnými představami a očekáváními o 

tom, co vše tvoří tyto sledované skutečnosti.“ (Funkhouser, 1973: 63) Autora tedy rozhodně 

nelze označit za epistemologického optimistu, nicméně s vědomím jasných limitů přistupuje 

k řešení, kdy pro potřeby svého výzkumu za „indikátory skutečnosti“ označuje relevantní 

údaje obsažené ve Statistical Abstract of The United States54, tedy ekvivalentu Statistické 

ročenky v ČR. Jako příklad „indikátoru skutečnosti“ uvádí operacionalizaci míry 

angažovanosti Spojených států ve válce ve Vietnamu: „Jedním ze způsobů, jak kvantitativně 

vyjádřit naše zapojení ve válce ve Vietnamu je počet nasazených amerických vojáků; a 

meziroční srovnání počtu nasazených vojáků pak indikuje trend zapojení USA ve válce.“ 

(Funkhouser, 1973: 63) 

Gerald Funkhouser se soustřeďuje na dvě oblasti. Na vybraných tématech sleduje 

vztah mediálního pokrytí a veřejného mínění, druhou oblastí je souvztažnost mediální agendy 

a indikátorů skutečnosti. 

- Mediální agenda a veřejné mínění. Korelační analýza tematické agendy médií a veřejného 

mínění přinesla podobné závěry jako v případě Chapel Hill Study: „Soudě z korelace dvou 

souborů jsou mediální pokrytí a veřejné mínění silně provázány, a to na všech úrovních. (…) 

srovnáním střední hodnoty počtu článků k jednotlivým tématům a jejich přítomnosti jakožto 

MIP zjistíme, že mediální pokrytí a veřejné mínění jsou v silném vzájemném vztahu“. 

(Funkhouser, 1973:67) – viz tab. č. 2 

54 http://www.census.gov/compendia/statab/past_years.html [staženo 2. 9. 2011] 

48 

 

                                                 



 

 
Tabulka č. 2: Srovnání významnosti témat v mediální a veřejné agendě  

téma 
počet 

článků 
pořadí v 

mediální agendě 
pořadí důležitosti 

ve veřejné agendě 
válka ve Vietnamu 861 1 1 
rasové záležitosti (a pouliční 

nepokoje) 687 2 2 
vysokoškolské protesty 267 3 4 
inflace 234 4 5 
TV a masová média 218 5 12* 
zločinnost 203 6 3 
drogy 173 7 9 
životní prostředí a znečištění 109 8 6 
kouření 99 9 12* 
chudoba 74 10 7 
sex (úpadek morálky) 62 11 8 
ženská práva 47 12 12* 
věda a společnost 37 13 12* 
populace 36 14 12* 
korelační koeficient mezi pokrytím a důležitostí = 0.78 (p=0.001). 
* Tyto jednotky nebyly ani jednou označeny jako "nejdůležitější problém" v průzkumech 
Gallupova ústavu, proto jsou řazeny pod kategorie, které zmíněny byly 
zdroj: Funkhouser (1973: 66) 

 

- Mediální agenda a skutečný stav věcí - Jak je uvedeno výše, k určení indikátorů skutečnosti 

použil autor Statistický přehled USA a sledoval vývojové trendy osmi tematických oblastí55. 

Při porovnání statistických údajů s mediální agendou Gerald Funkhouser dochází k tomu, že 

nelze prokázat souvislost mezi mediálním pokrytím sledovaných fenoménů a jejich 

skutečným vývojem v čase, a to u žádného ze sledovaných témat. Mediální pokrytí u většiny 

témat kulminovalo ve chvíli, kdy jejich „indikátory skutečnosti“ vykazovaly běžná čísla, 

v některých případech mediální pokrytí klesalo ve chvíli, kdy daný problém získával na 

důležitosti. „Předpokládáme-li, že míra mediálního pokrytí souvisí s aktuálním sledem 

událostí, pak naše závěry naznačují, že zpravodajská média neposkytovala příliš přesný obraz 

toho, co se dělo ve státě v průběhu 60. let“. (Funkhouser, 1973: 73) Gerald Funkhouser tyto 

55 Operacionalizaci indikátorů skutečnosti rozvádí Funkhouser (1973) podrobněji na stranách č. 63 a 71–73. 
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závěry dále interpretuje v souvislosti se specifickým druhem mediální předpojatosti: 

„V každém sledovaném bodě nebylo velké téma v médiích skutečným velkým tématem. 

Současně zpravodajská předpojatost nemusí nutně zahrnovat názory a osobní úhly pohledu, 

ale může se objevit jako druh předpojatosti při výběru – což znamená systematické 

deformování skutečnosti.“ (Funkhouser, 1973: 74) Gerald Funkhouser také přináší zajímavý 

pohled na význam MIP otázky a podotýká, že lidé se při odpovědích řídí spíše tím, co si 

vybaví z médií, než tím co sami považují za důležité, viz kap. 3.2.2.3.2 Veřejná agenda, s. 64. 

Funkhouserovu studii můžeme shrnout do dvou konstatování: 1. Mediální pozornost 

věnovaná určitým tématům silně ovlivňuje přítomnost těchto témat na veřejnosti; 2. 

Přítomnost a vývoj témat v rámci mediální agendy nekorespondují se skutečnými trendy. 

Nutno podotknout, že ačkoliv autor pracuje s termíny jako realita či skutečný stav 

věcí, sám zastává spíše skeptické či agnostické pozice a své vlastní poznatky posuzuje značně 

kriticky: „Každý ze tří analyzovaných faktorů v této studii je komplexní. Přesná povaha 

veřejného mínění je stále záhadou a velká část záhady spočívá v tom, zda veřejné mínění lze 

vůbec přesně měřit. Zatímco je vcelku jednoduché mluvit o masových médiích, vyčerpávající 

analýza všech komunikačních procesů formujících veřejné mínění je pravděpodobně nemožná 

a rozhodně za hranicí kapacit jednoho člověka. Realitu ve vztahu k veřejnému mínění je nejen 

těžké měřit, ale navíc dochází ke kontaminaci představami o tom, jak by tyto reality měly být 

definovány“. (Funkhouser, 1973: 62-63) 

 

3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně 

V průběhu 80. a 90. let minulého století se výzkumy nastolování agendy postupně 

přiklání ke kvalitativním šetřením, respektive začínají se prosazovat přístupy zdůrazňující 

zřejmé limity velkých kvantitativních šetření, především jejich neschopnost rozkrýt a 

pojmenovat kontexty a atributy objektů přítomných v analyzovaných textech. (Weaver et al. 

1988, Entman, 1993, McCombs, 2004) Ve výzkumech nastolování agendy se tak začínají 

prosazovat kvalitativní pohledy: „Rozpracování druhého stupně nastolování agendy – 

nastolování agendy atributů – naši teorii spojuje také s významným současným konceptem, 

rámcováním. (…) Jak rámcování56, tak nastolování agendy atributů zaměřují naši pozornost 

56 Anglicky framing. V této práci, stejně jako ve svých předešlých publikacích, používám překlad rámcování, 

jakožto termín lépe vystihující daný proces. Témata jsou totiž vsazována do rámců, nikoliv rámů. Současně 

souhlasím s argumentem Alice Tejkalové: „Výhodou rámcování z mého pohledu je, že není snadno zaměnitelný 

s dáváním obrazů do rámů.“ (Němcová Tejkalová, 2012: 38)  
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k perspektivám zprostředkovatelů a příjemců zpráv a k tomu, jak témata ve zprávách 

vykreslují.“ (McCombs, 2009: 132-133) Jinými slovy: cílem analýz druhého stupně je nejen 

identifikace témat a pořadí jejich důležitosti, ale také zájem o způsoby, jakými jsou témata 

zobrazována, v jakých kontextech se objevují, případně pomocí jakých nástrojů jsou témata 

v textu zvýznamňována. V této souvislosti se hovoří o analýzách agendy atributů57, tedy nejen 

samotných objektů (témat), ale i jejich rámců a kontextů, a to prostřednictvím analýz 

rámcování58 a upřednostnění59.  

Rámcování patří mezi ústřední pojmy analýz druhého stupně a vymezení tohoto 

termínu se v odborné literatuře objevuje značné množství. Historické kořeny rámcování jsou 

spojovány (deVreese, 2005, Entman, 1993, Reese, 2001) s Ervinem Goffmanem (1974), který 

předpokládá, že jednotlivci nejsou schopni vnímat a chápat svět v jeho komplexnosti. Lidé při 

poznávání aplikují interpretativní schémata Ervinem Goffmanem označovaná jako „primární 

rámce“, která nám umožňují klasifikovat a smysluplně interpretovat informace a svět kolem 

nás. (Goffman, 1974: 23-24) Goffmanovy primární rámce vychází z kognitivní psychologie, 

vztahují se k mechanismům lidského poznávání a předurčují způsoby interpretace informací. 

V každém případě jsou výsledkem ontogeneze a socializace jedince, nejsou vrozenými 

apriorními formami názoru (Kant, 2001, 1992). Tato schémata tak mohou zrcadlit také vlivy 

společenských ideologií či diskurzů. Na Goffmanovy úvahy, výrazně ukotvené v psychologii, 

navazuje celá řada autorů, kteří tyto principy převádí do oblasti analýz vztahu čtenáře a 

mediálních obsahů. Například Robert Entman popisuje rámcování jako: „Výběr určitých 

aspektů vnímané skutečnosti a jejich následné zdůraznění v komunikovaném textu. Takovým 

způsobem, aby se zviditelnila specifická definice problému, příčinné interpretace, morální 

hodnocení, případně doporučená řešení popisované záležitosti“. (Entman, 1993: 52) Podobně 

Stephen Reese vymezuje rámce jako: „organizační principy, kterou jsou sociálně sdílené, 

přetrvávající v čase a v symbolické rovině vytváří smysluplnou strukturu sociálního světa.“ 

(Reese, 2001: 11) Jako další můžeme zmínit například definici Jamese Tankarda, kdy rámce 

tvoří: „Ústřední organizační ideu zpravodajských obsahů, která nahrazuje kontext a 

předkládá význam jednotlivého tématu pomocí mechanismu výběru, zdůrazňování, vyloučení 

a upřesňování.“ (Tankard et al., 1991, in Weaver et al., 1998: 192) 

57 Angl. agenda of attributes. 
58 Angl. framing analysis. 
59 Angl. priming. 
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Při zkoumání rámcování převažují (ovšem ne nutně) kvalitativní analytické nástroje. 

Rámce mohou být zkoumány pomocí kvalitativní textuální analýzy, ale také pomocí 

standardní kvantitativní obsahové analýzy.60 Nabízí se také otázka, nakolik je koncept 

rámcování odlišný od jiných kvalitativních a semi-kvalitativních nástrojů textuální analýzy, 

jako například kontextualizace či intertextualita, které jsou v humanitních vědách etablované 

déle než rámcování. (Němcová-Tejkalová, 2012: 18-20) Podle našeho názoru jsou mezi 

jednotlivými koncepty nepatrné rozdíly. Všechny se zabývají způsoby jak odhalovat 

významové roviny textu a také se neliší v tom, že procesy kódování a dekódování významů je 

jak na straně autora textu, tak na straně jeho čtenářů. (Kraus, 2008) Přičemž rámcování se zdá 

být konceptem více analyticky zaměřeným, který do jisté míry přemosťuje rozdíly mezi 

kvalitativními a kvantitativními, empirickými a interpretativními přístupy. (Reese, 2007) Což 

částečně potvrzuje i Alice Němcová-Tejkalová: „V teoretické rovině může být na rámcování 

nahlíženo také jako na rozšíření přístupů zabývajících se intertextualitou a kontextem (…) Na 

druhé straně je rámcování zároveň koncept postavený velmi prakticky, v podstatě rovnou 

vybízí k výzkumu struktur mediálních textů, způsobu, jakým jsou postaveny, aspektů, které je 

ovlivňují a jejich potenciálního působení na recipienty.“ (Němcová-Tejkalová, 2012: 51) 

Problematice způsobu zkoumání rámců, přesněji kvalitativním a kvantitativním přístupům, se 

věnujeme v analytické části práce u výzkumné oblasti č. 2 (kap. 5.2 Výzkumná oblast č. 2: 

Analytické postupy a inspirace v českých výzkumech nastolování agendy, s. 122), 

v souvislosti s analýzou výzkumů rámcování (Běláčková, 2008, Kalvas, 2009, Kalvas, Váně, 

2011).  

Analýzy druhého stupně poukazují na to, že přenos témat (významů), resp. jejich 

významnosti, z mediální agendy do veřejného mínění rozhodně není přímočarý a že existují 

mechanismy posilující (ale také oslabující) efekt nastolování agendy. Spojení analýz 

rámcování a výzkumů nastolování agendy nás může vést k parafrázi známé teze Bernarda 

Cohena (1963) ve smyslu: Média nám sice neříkají, co si máme myslet, ale říkají nám, o čem 

máme přemýšlet, ale také jak o tom máme přemýšlet. Analýzy rámcování tak obohacují 

výzkumy nastolování agendy, protože zdůrazňují, že veřejnost reaguje nejen na explicitní 

mediálně exponovaná témata, ale také na způsoby, kontexty a implicitně přítomná 

interpretační schémata, ve kterých jsou témata prezentována. 

60 Blíže k typům rámců a analytickým postupům viz například Claes de Vreese (2005). 
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Rámcování směřuje na jedné straně k redakční praxi, kdy novináři vybírají a seřazují 

události do zpravodajských příběhů. Rámcování je ale také podmínkou při organizaci 

zkušeností a porozumění sdělení u čtenářů mediálních textů. (de Vreese, 2005, 1. kapitola) 

Rámcování dle Roberta Entmana (1993) zahrnuje komunikátora, text, příjemce i jeho kulturní 

zázemí. Novinář aktivně vybírá události a kontexty ze kterých následně vytváří zprávy. 

Samotný text obsahuje rámce, vybrané soubory přítomných (případně zamlčených) významů, 

pojmenování, kontextů či obrazů. Čtenář si vytváří představy a očekávání a úspěšnost přenosu 

významu z médií je tímto silně ovlivněna. Kultura pak představuje jisté universum 

pojmenování a možných významů, ze kterých rámce vznikají. V zásadě tak mluvíme o dvou 

procesech: o tvorbě rámců61 a nastolování rámců62. Tvorba rámců obsahuje procesy a faktory 

ovlivňující rámcování událostí při produkci zpravodajství. Nastolování rámců je pak proces 

vzájemné interakce mezi mediálním textem (rámci) a předchozími zkušenostmi a vlastnostmi 

jednotlivců. (de Vreese, 2005: 20-25). 

V teorii rámcování Claes de Vreese rozlišuje dva základní druhy rámců – specifické 

rámce a obecné rámce63. Specifické rámce jsou výsledkem analýzy zaměřené na konkrétní 

události či témata. Příkladem analýz specifických rámců jsou výzkumy mediálního pokrytí 

zahraničního zpravodajství o konkrétních zemích (Park, 2003, Schuck, de Vreese, 2006) či o 

jiných událostech a tématech (Conway, Corcoran, Cahill, 2012, Sheafer, Dvir-Gvirsman, 

2010). Tyto rámce odkazují ke specifickým interpretacím sledovaného tématu či události, 

bývají tedy poměrně detailní a vztažené pouze a jen ke sledované oblasti. Oproti tomu 

analýzy obecných rámců se soustředí na identifikaci a pojmenování hlubších, strukturálních 

rovin označování. Claes de Vreese (2005) za příklady obecných rámců v mediálních obsazích 

označuje například „strategický rámec“64 v politickém zpravodajství, definovaný celkem pěti 

charakteristikami: „1. soustředí se na výhru a prohru, 2. používá soutěžní a bojové příměry, 

3. jeho součástí jsou herci, kritici a publikum, 4. soustředí se na styl kandidátů a na to jak 

jsou vnímáni, 5. zdůrazňuje předvolební průzkumy a vzájemné pozici kandidátů.“ (de Vreese, 

2005: 30). Odlišné typy rámců odkazují především k cílům a celkovému nastavení daného 

výzkumu. Koncept obecných rámců svým zaměřením na jazyk politického zpravodajství 

navazuje a částečně se překrývá s jinými koncepty sociologie zpravodajství, kdy zpravodajská 

61 Angl. frame building. 
62 Angl. frame setting. 
63 Angl. issue specific frame a generic news frame. 
64 Angl. strategic frame news. 
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média používají v politickém zpravodajství jazykové prostředky z oblasti sportu, například 

dostihovou rétoriku65 (Graber, 2001), či obecněji jazyk her. (Gulati et al., 2004) Pokud autor 

hledá specifické kontexty a argumentační opory v mediálním pokrytí konkrétních událostí, 

hledá specifické rámce, protože obecné rámce v takovém případě nepřináší žádané výsledky. 

Hledá-li například kontexty zahraničního zpravodajství o konkrétních zemích (Park, 2003), 

pak obecné rámce typu „konflikt“ a „morálka“ nepřináší nové poznatky o sledovaném tématu. 

Pro analýzy obecnějších trendů, či komparace mediálních textů napříč zeměmi jsou vhodnější 

analýzy cílené na obecné rámce. Obecné rámce totiž překračují limity konkrétních rámců, 

protože mohou být identifikovány napříč nejrůznějšími tématy. Holli Semetko a Patti 

Valkenburg (2000) identifikují pět obecných rámců: konflikt, lidský zájem66, ekonomické 

důsledky, morálka a odpovědnost. Jako příklad obecných rámců lze uvést také Iyengarovo 

(1991) tematické a epizodické rámcování. Kathleen Cappela a Joseph Jamieson (1997) 

popisují 4 kritéria, která by měl rámec, jakožto výsledek výzkumného procesu, splňovat: 

1) musí mít identifikovatelné pojmové a jazykové charakteristiky; 2) musí být obecně 

sledovatelný v novinářské praxi; 3) musí být možné spolehlivě oddělit jeden rámec od 

druhého; 4) musí mít reprezentativní hodnotu a nesmí být pouhým výplodem výzkumníkovi 

představy (Cappela, Jamieson, 1997: 47) 

Poměrně exponovanou oblastí výzkumu jsou také důsledky rámcování, tedy účinky 

rámců na publika. Právě důsledky rámcování přibližují tento koncept teorii nastolování 

agendy, protože se jedná o vzájemné srovnávání různých agend. Například Patti Valkenburg 

(1999) zdůrazňuje dopady na kognitivní reakce, kdy rámce mohou ovlivnit způsob a směr 

myšlenek recipientů. Zdůrazňovány jsou i dopady rámcování na individuální interpretace 

politických kampaní (de Vreese, 2005) a na makro úrovni jsou doloženy také vlivy rámcování 

na utváření veřejného mínění (Cobb, Kuklinski, 1997), vnímání hospodářských témat 

(Jasperson et al., 1998) a rámcování může mít vliv také na to, komu lidé přisuzují 

odpovědnost za společenské problémy (Iyengar, 1991). Z pohledu zaměření této dizertační 

práce je důležité, že rámcování ovlivňuje způsob vytváření rozhodnutí voličů v průběhu 

výběru politických kandidátů (de Vreese, 2005: 121-139). 

 

65 Angl. horse race. 
66 Angl. human interest. 
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3.2.2.2.2.1 Kritika konceptu rámcování 

Kritika konceptu rámcování vychází z pozic teoretických a metodologických. 

Teoretická kritika vychází ze tří oblastí. Za prvé, v posledních dvaceti letech je výzkum 

účinků médií značně diverzifikovaný a specializovaný na různé druhy a typy účinků, a to 

včetně nastolování agendy, upřednostnění a rámcování, což vede k obtížnému rozlišení mezi 

jednotlivými koncepty a pojmy, jak poznamenává např. Iyengar: „Hranice mezi rámcováním 

a jinými formami vlivu médií nebo elit na veřejné mínění je nejasná. Rámcování je často 

k nerozeznání od konceptu upřednostnění nebo persvaze obecně (…) více pozornosti – na 

teoretické i výzkumné úrovni – je nutné věnovat rozlišení mezi rámcováním a ostatními 

kontextuálními a krátkodobými vlivy na formování veřejného mínění. Prvním krokem je přijetí 

přesnější definice rámců.” (Iyengar, 2009: 37) 

Další kritika konceptu rámcování zdůrazňuje, že ve většině výzkumů rámcování je 

malá pozornost věnována časovému hledisku. Téměř všechny volební a politické debaty 

zahrnují názorové střety mezi různými stranami a to v průběhu různě dlouhého časového 

období. Většina studií ovšem nezohledňuje vliv času na vznik a evoluci rámců a zabývají se 

pouze celkovými rámci za celé sledované období. (Scheufele, 2007) 

Metodologickou kritiku konceptu rámcování lze rozdělit do dvou skupin. První 

zpochybňuje výběrové mechanismy při konstrukci souborů pro zkoumání dopadu rámců na 

jednotlivce/skupiny, druhá vychází z mechanismů, které jsou aplikovány při samotné analýze. 

Zkoumání dopadu rámců na vnímání témat často vychází z experimentálních výzkumů 

v laboratorních podmínkách na nereprezentativních vzorcích populace. Z hlediska 

metodologie je tak velikou otázkou, nakolik lze tyto experimentální výsledky (studií často 

realizovaných na studentech) zobecňovat na celou společnost. (Gerber, Green, 2008) 

Druhá linie kritiky vychází ze způsobů, jakými jsou rámce v textech identifikovány. 

Rámce lze odhalovat a pojmenovávat pomocí kvalitativních i kvantitativních analytických 

přístupů. V kvalitativních analýzách rámcování je uplatňován především induktivní přístup, 

kdy jsou rámce analyzovány na málo početných vzorcích textů, bez kvantifikovaných 

výstupů, typicky jsou rámce detailně popsány s množstvím přímých citací a výsledkem by 

tedy mělo být určité zrcadlo daného diskurzu (viz Worthington, 2001, Hall, 2000). V případě 

takto postavených studií je problematická vypovídací hodnota daných rámců, tedy nakolik lze 

rámce zobecnit vzhledem k velikosti analyzovaného vzorku a zaujatosti samotného 

výzkumníka. (Hendl, 2005) Problematická je také přenositelnost a případná srovnání 

výsledků s jinými studiemi. Využití kvantitativních analytických metod při analýze rámců 
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generuje odlišné problémy. Rámce jsou zde definovány jako samostatné proměnné, kdy u 

induktivních postupů jsou konkrétní rámce abstrahovány v rámci pilotního, kvalitativního 

průzkumu, operacionalizovány do kódovací knihy a následně pomocí klasické obsahové 

analýzy kvantifikovány67. Používány jsou i deduktivní přístupy, jako v případě již 

zmiňovaného tematického a epizodického rámcování Shanto Iyengara (1991). U těchto 

přístupů se nabízí otázka, nakolik lze rámce, jakožto primárně kvalitativní a sémantické 

kategorie, kvantifikovat a jak získaná data interpretovat. Dalším problémem je míra shody 

mezi více kódovači68 v případě rámců, tedy proměnných postavených na značně 

subjektivních základech. Je nutné zdůraznit, že pojmy induktivní a deduktivní jsou zde 

používány ve specifickém kontextu a odkazují pouze k mechanismu extrakce rámců. 

Induktivní v tomto smyslu znamená, že rámce jsou výsledkem analýzy a nejsou definovány a 

priori. Zatímco deduktivní přístup pracuje s předem pojmenovanými69 a definovanými rámci, 

které jsou následně kódovány. Cílem je pak určení četností rámců v analyzovaných 

materiálech, případně pojmenování vztahů mezi jednotlivými rámci.  

 Podobně jako koncept rámcování, i teorie upřednostnění70 má své kořeny 

v behaviorálních vědách, zejména v kognitivní psychologii: „Teorie upřednostnění říká, že 

vystavení se mediálním obsahům vede k aktivaci již existujících znalostí, které jsou tak 

oživeny a následně používány při rozhodování, protože jsou v aktivní paměťové stopě a na 

mysl přichází spontánně a automaticky.“ (Willnat, 1997: 65) Většina dostupné literatury 

k teorii upřednostnění je věnována analýzám na straně příjemce, tedy mechanismům lidského 

zpracování a organizace informací.  

Nicméně někteří autoři upozorňují, že upřednostnění zahrnuje nejen procesy na straně 

jedinců a publik, ale také mechanismy a způsoby jakými novináři a mediální organizace 

strukturují mediální obsahy: „Přitahováním pozornosti k některým skutečnostem, a 

ignorováním jiných, televizní zpravodajství ovlivňuje standardy, kterými jsou posuzovány 

vlády, prezidenti, politiky a kandidáti na veřejné funkce. Upřednostnění odkazuje ke změnám 

standardů, které lidé využívají při politickém rozhodování.“ (Iyengar, Kinder 1987: 63) 

Podobu mediálních obsahů a teorii upřednostnění přímo spojují i James Dearing a Everett 

Rogers: „Upřednostnění zahrnuje vlivy předchozího kontextu na interpretaci a výběr 

67 Např. Adam Simon a Michael Xenos (2000). 
68 Angl. intercoder reliability. 
69 Z odborné literatury, jiných výzkumů, případně určených ve fázi předvýzkumu. 
70 Angl. priming theory. 

56 

 

                                                 



 

informací. Zaměřením zpravodajství na jedno téma, zatímco ostatní jsou přehlížena, 

zdůrazňují masová média určité aspekty politického života na úkor aspektů ostatních.“ 

(Dearing, Rogers, 1996: 63) Není ovšem příliš jasné, jaký je rozdíl mezi rámci, jakožto 

mechanismy specifických intepretací jevů a témat, a upřednostněním, jakožto zdůrazňováním 

a upřednostněním. Obě kategorie lze nalézt jak na straně autorů a v mediálních obsazích, tak 

v mechanismech percepce a zpracování informací na straně čtenářů, publika. Oba koncepty se 

zřejmě vzájemně prolínají a do jisté míry splývají. (Iyengar, Kinder 1987, 1991, Willnat, 

1997, Scheufele et al., 2007) 

 Z obsahu kapitoly k teoriím rámcování a vztahu ke konceptu nastolování agendy je 

patrné, že se jedná o rozmanitou oblast zkoumání. Rámcování se nevztahuje pouze 

k možnostem (limitům) odhalování sémantických rovin v mediálních obsazích. Zkoumání 

rámců lze vztáhnout také k analýzám redakčních praxí ve zpravodajských médiích (Entman, 

1993), stejně jako k experimentálním studiím o účincích rámců na jedince, které vychází 

z poznatků kognitivní psychologie (Valkenburg, 1999). Častá jsou také metodologická témata 

spojená s možností empirického zkoumání rámců (deVreese, 2005). K metodologickým 

obtížím spojeným s analýzami rámcování se vracíme v analytické části v souvislosti 

s výzkumnou oblastí č. 2 (kap. 5.2 Výzkumná oblast č. 2: Analytické postupy a inspirace 

v českých výzkumech nastolování agendy, s. 122) 

3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy 

Třetí velkou skupinu výzkumů nastolování agendy nazývá David Weaver (1998) 

výzkumy intermediálního nastolování agendy71, které se zabývají mírou a okolnostmi 

vzájemného ovlivňování a propojení agend různých médií. S narůstajícím zájmem o procesy 

nastolování témat a rostoucím počtem provedených výzkumů v průběhu sedmdesátých a 

osmdesátých let minulého století postupně sílil názor, že klíčovým prvkem v procesu 

nastolování témat je nastavení mediální agendy. Řadou výzkumů72 byl potvrzen kauzální 

vztah mezi tematickými preferencemi médií a prioritami veřejnosti. Celkem logicky se tedy 

zájem odborné obce zaměřil na způsoby a mechanismy vzniku mediálních obsahů. Pro 

zkoumání intermediálního nastolování agendy je příznačné hledání odpovědi na otázku: Kdo 

nebo co nastoluje či ovlivňuje mediální agendu? (Weaver, 1998). Maxwell McCombs (2009) 

pro popis nastolování mediální agendy používá metaforu cibule – obrázek č. 1. 

71 Angl. intermedia agenda-setting. 
72 Viz kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně. 
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Obrázek č. 1: Vnější a vnitřní vlivy na mediální agendu. 

 

 
Zdroj: Maxwell McCombs (2009: 149) 

 

Je tak zřejmé, že nastolování mediální agendy je součástí mnohem širšího proudu 

organizačních analýz, zkoumající nejrůznější vlivy na produkci mediálních (zpravodajských) 

obsahů, jako je gatekeeping, redakční rutiny, předpojatost, zpravodajské hodnoty atp. 

(Shoemaker, Reese, 1991, Shoemaker, 2009) V kontextu výzkumů nastolování agendy je tato 

výseč označována jako budování agendy73, intermediální nastolování agendy74, případně jako 

nastolování témat v médiích75. (McCombs, 2009, Weaver et al., 1998, Dearing, Rogers, 

1996: 31-40) Pro zkoumání intermediální agendy je charakteristická snaha o zmapování a 

vysvětlení mechanismů vzniku zpravodajských obsahů, především pak mechanismy 

vzájemného ovlivňování se médií. Předpoklad je vcelku jednoduchý: důležitým zdrojem 

výběru událostí do mediálních obsahů jsou témata obsažená v ostatních médiích a ve 

zpravodajských agenturách. Média tak k vlastní produkci nepoužívají jen nemediální zdroje, 

ale i obsahy jiných médií, případně agentur. Ve srovnání s „klasickými“ výzkumy nastolování 

agendy je výzkumů procesů intermediálního nastolování agendy poměrně málo a soustředí se 

především na dvě oblasti – vliv elitních médií a vliv zpravodajských agentur na výslednou 

agendu médií. (Weaver, 1998) 

73 Angl. agenda building. 
74 Angl. intermedia agenda-setting. 
75 Angl. media agenda-setting. 
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V prvním případě je předmětem zájmu výzkumníků pozice a vlivy takzvaných elitních 

zpravodajských médií: „Elitní zpravodajská média často uplatňují výrazný vliv na agendu 

ostatních zpravodajských médií. Ve spojených státech roli nastolovatele intermediální agendy 

často hraje The New York Times a tato role je v současnosti natolik zavedená, že Associated 

Press své zaměstnance každý den upozorňuje na agendu zpráv titulní strany zítřejšího vydání, 

tj. na titulní stranu Times.“ (McCombs, 2009: 165) Vzájemný vliv médií popisuje i Warren 

Breed (1980) a nazývá ho vlivem dendritickým: „Vliv postupuje směrem dolů od velkých 

novin k malým, je to jakoby editor malých novin zaměstnával (v nepřítomnosti) editory 

velkých novin, aby pro něj vytvořily titulní stránku“. (Breed 1980: 195) Dendritický vliv 

z toho důvodu, že vliv postupuje od velkých médií k těm malým. To neznamená, že dochází 

ke kopírování, ale spíše k usměrňování vlastních editorských rozhodnutí s ohledem na agendu 

větších médií. Podobně se o intermediálním vlivu vyjadřuje také Herbert Gans, když tvrdí, že 

novináři sledují agendu ostatních médií s cílem potvrdit si správnost vlastních rozhodnutí 

(Gans, 1979: 91). Herbert Gans se soustředí na dominantní pozici The New York Times mezi 

ostatními médii, a to jako konečného arbitra kvality a profesionality, přičemž s nadsázkou 

dodává: „Kdyby Timesy neexistovaly, někdo by si je asi musel vymyslet“. (Gans, 1979: 191) 

Trefný dovětek k tématu o vzájemném ovlivňování zpravodajských médií nabízí také Stephen 

Reese a Lucig Danielian: „Proč je pro zpravodajské organizace tak důležité sledovat se 

vzájemně, aby si potvrdily vlastní zpravodajská rozhodnutí? Příklon k rutinním 

zpravodajským kanálům je způsobem jako se vyrovnat s nejistotou. Shoda s prací jiných 

zpravodajských novinářů autory ujišťuje v tom, že pracují na opravdových, důležitých 

událostech. Na úrovni organizací to funguje stejně. Konzistence znamená přesnost.“ 

(Reese, Danielian In Shoemaker, 1989: 34) Práce zpravodajských agentur je dalším 

významným faktorem při vytváření mediální agendy a v mechanismech a důsledcích se neliší 

od vlivu jiných zpravodajských organizací. Tato výzkumná linie je také ukotvena především 

ve Spojených státech amerických a opakovaně jsou v tomto kontextu zmiňovány dominantní 

zpravodajské agentury Associated Press a Bloomberg. (Shoemaker, 1991: 189-190, 

McCombs, 2009, Gold, Simmons, 1965, Shoemaker, 2009) 

Výzkumy vlivů na podobu mediální agendy odkazují k možným informačním tokům 

mezi jednotlivými médii, z nichž některé mohou být intenzivní, jako v případě již 

zmiňovaných elitních médií. Užívání jiných médií jako informačních či tematických zdrojů 

pro vlastní práci může pramenit z toho, co Mathew Ehrlich označuje jako kompetitivní étos 

médií (Ehrlich, 1997), tedy sklon novinářů při produkci mediálních obsahů pravidelně 
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monitorovat jednání konkurenčních médií (viz výše) a sledovat, které události jsou 

zapracovány a jakým způsobem, případně jaké další zdroje informací novináři využili. 

Mathew Ehrlich takové jednání označuje za součást rutinních novinářských praktik, což může 

vést k tematickému sjednocování agend a shodě při definování „zaznamenání hodnosti“76 

událostí: „Pozorování naznačují, že soutěživost je ritualizována a včleněna do norem a rutin 

každodenní práce zpravodaje. Například sledování opozice (opozičních médií, pozn. autora) 

slouží jako strategický rituál, srovnatelný například s objektivitou. (…) Pracovníci 

v televizním zpravodajství sledují ostatní stanice s cílem ujistit se, že nebudou káráni za 

odvysílaná témata.“ (Ehrlich, 1997: 307) 

Závěrem této podkapitoly je vhodné zdůraznit jeden metodologický aspekt přímo 

související se zkoumáním intermediálního nastolování agendy. Vzájemná tematická shoda 

obsahů různých médií nemusí nutně odkazovat k intermediálnímu nastolování agendy, ale je 

důsledkem nezávislého, nicméně paralelního aplikování totožných profesních norem: 

„Řečeno jazykem metodologie výzkumu, takto vysoké interkorelace agend zpravodajských 

médií je možné považovat za měřítka spolehlivosti, míru shody mezi nezávislými pozorovateli, 

kteří aplikují stejná pravidla pro pozorování. Aplikováním norem a tradic žurnalistiky na 

obrovské množství událostí a situací, které je možné každý den pozorovat, novináři – kteří si 

pochopitelně vypomáhají sledováním ostatních médií – vytvářejí velmi podobné 

agendy.“ (McCombs, 2009: 169) 

 

3.2.2.3 Klasifikace podle cílů zkoumání a dominantní agendy 

Jednou z nejčastěji používaných klasifikací výzkumů nastolování agendy přináší 

James Dearing a Everett Rogers (1996), kteří celý proces nastolování témat rozdělují do tří 

základních skupin či segmentů – mediální, veřejné a politické agendy – a jejich vzájemných 

vztahů. Ke třem agendám přidávají také další intervenující vlivy a vykreslují tak schéma 

použitelné pro strukturování a pojmenování nejrůznějších oblastí zkoumání procesů 

nastolování témat – viz obrázek č. 2. 

76 Angl. newsworthiness. 
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Obrázek č. 2: Hlavní součásti modelu nastolování agendy 

 
Zdroj: Dearing, Rogers, 1996: 5 

 

Model popisuje proces nastolování agendy spolu s hlavními intervenujícími faktory: 

„První výzkumná tradice se nazývá mediální nastolování agendy77, protože její hlavní 

závislou proměnnou je důležitost tématu v rámci masmediálního procesu. Druhá výzkumná 

tradice se zabývá veřejným nastolováním agendy78, protože její hlavní závislá proměnná je 

důležitost souboru témat v rámci postojů veřejnosti. Třetí výzkumnou tradicí je politické 

nastolování agendy79, protože jejím distinktivním rysem je zájem o politické akce, které se 

týkají témat, jež mohou být reakcí na mediální a veřejnou agendu.“ (Dearing, Rogers, 1996: 

5-6) Tuto perspektivu okrajově doplňují Hans Brosius a Gabriel Weimann (1996), kteří 

v úvodu svého výzkumu prezentují jednoduchou metaanalýzu, kdy ze tří základních složek 

definovali celkem devět možných přístupů podle zdroje agendy a ovlivněné agendy80 - viz 

tab. č. 3. 

77 Angl. media agenda-setting. 
78 Angl. public agenda-setting. 
79 Angl. policy agenda-setting. 
80 Decision makers agenda je do velké míry totožná s termínem politická agenda, tak jak jej používají James 

Dearing a Everett Rogers (1996). 
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Tabulka č. 3: Typologie procesů nastolování témat 

média veřejnost decision makers
mediální agenda 1 2 3
veřejná agenda 4 5 6
decision makers agenda 7 8 9

zdroj agendy:
ovlivněná agenda:

 
Zdroj: Brosius, Weimann (1996: 563) 

  

Podle autorů mezi nejfrekventovanější typy patří výzkumy zacílené na vliv mediální 

agendy na veřejnost, případně na politickou sféru a vliv veřejné agendy na politickou (tedy 

typy 4, 7 a 8). Důvodem je nejspíše přetrvávající poptávka po rozkrývání účinků médií, kdy 

právě tyto „klasické“ typy kombinují analýzy mediálních sdělení s výzkumu veřejného 

mínění. V poslední době narůstá počet studií intermediální agendy (typ 1), zatímco relativně 

malá pozornost je věnována výzkumu procesů směrem od veřejnosti k médiím a v rámci 

veřejnosti samotné (typy 2 a 5). (Brosius, Weimann, 1996: 562-563) 

Jak je uvedeno výše, James Dearing a Everett Rogers (1996) vidí hlavní dělící osu 

v důrazu kladeném na jednotlivé komponenty nastolování témat, tedy na jednotlivé agendy. 

V následujících odstavcích jsou u každé komponenty naznačeny odkazy a podobnosti 

k pracím jiných autorů a také jsou představeny hlavní metodologické nástroje, které se váží 

k dané výzkumné tradici. 

3.2.2.3.1 Mediální agenda 

Pro tuto výzkumnou tradici je dle Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) 

charakteristická snaha nalézt odpověď na otázku: Jak se stane určité téma součástí mediální 

agendy? V prvním desetiletí výzkumu nastolování agendy nebyla tato oblast předmětem 

zájmu a většina badatelů vnímala mediální agendu jako daný stav a soustředila se spíše na 

vztah mezi mediální a veřejnou agendou. Jako časový bod, od kterého lze datovat 

významnější zájem o studium mediální agendy označují autoři rok 1980 a setkání 

International Communication Association, kde Steve Chaffee poprvé zdůraznil potřebu ptát se 

po zdrojích mediální agendy, respektive analyzovat způsoby, jakými je nastolována mediální 

agenda. (Dearing, Rogers, 1996) Z uvedeného je patrné, že takto strukturovaná klasifikace je 

velmi podobná již výše uvedeným přístupům, konkrétně je tato tradice zkoumání nápadně 

podobná Weaverově (1998) intermediálnímu nastolování agendy, viz kap. 3.2.2.2.3 

Intermediální nastolování agendy, s. 57. 
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James Dearing a Everett Rogers (1996) do této výzkumné tradice řadí také zkoumání 

vztahu mezi mediálními obsahy a nemediální realitou. V této souvislosti používají termín 

Geralda Funkhousera (1973) a studii Christine Ader (1995) o stavu životního prostředí v 

USA. Za „indikátory skutečnosti“ autorka označuje tři ukazatele: znečištění ovzduší, 

množství ropy uniklé do moře v důsledku námořních nehod a objem vyprodukovaného 

pevného odpadu. Všechny tři indikátory vykazovaly mezi lety 1970 a 1990 klesající tendenci. 

Tato trendová data autorka promítla do výsledků obsahové analýzy zpravodajských médií 

zaměřené na téma životního prostředí. Výsledky ukázaly, že zatímco se v průběhu 

sledovaného období snižovalo znečištění životního prostředí, mediální pokrytí těchto témat se 

kontinuálně zvyšovalo. Ostatní výzkumy81 také neprokázaly statisticky významný vztah mezi 

„indikátory skutečnosti“ a mediální agendou, načež James Dearing a Everett Rogers dochází 

k tomu, že: „Indikátory skutečnosti nejsou nezbytnou ani dostatečnou příčinou pro to, aby se 

dané téma stalo součástí mediální agendy. Je zřejmé, že nárůst počtu úmrtí v důsledku jízdy v 

opilosti nebo úmrtí v důsledku užívání drog nestačí samo o sobě k tomu, aby se téma dostalo 

do mediální agendy. Nastavení agendy většinou vychází z lidských tragédií nebo z působivých 

zpravodajských událostí. (…) Indikátory skutečnosti jsou zřídkakdy příčinou prosazení se 

tématu do mediální agendy“. (Dearing, Rogers, 1996: 29) 

Kromě vlivu „stavu světa“ na podobu mediální agendy si autoři také všímají dalších 

faktorů ovlivňujících výsledné mediální obsahy, především postavení inzerentů, PR 

pracovníků, vliv vědeckých osobností a v neposlední řadě i vliv ostatních médií, mezi něž 

James Dearing a Everett Rogers (1996) řadí zejména prestižní a nejvíce sledovaná média, 

která v jistých oblastech označují prioritní témata. Za velmi vlivné médium v určování agendy 

pro ostatní média pak ve shodě s ostatními autory (viz kap. 3.2.2.2.3 Intermediální 

nastolování agendy, s. 57) označován deník The New York Times. (Dearing, Rogers, 1996: 33) 

Vzájemnou podobnost jednotlivých mediálních agend připisují tomu, že novináři často 

studovali stejnou školu, navštěvovali stejné kurzy a navíc je patrná vysoká fluktuace novinářů 

mezi mediálními organizacemi. Novináři tedy sdílí podobné profesionální hodnoty. (Dearing 

a Rogers, 1996)  

Nejčastější metodou zkoumání mediální agendy je obsahová analýza. V případě 

„klasických“ výzkumů nastolování agendy (viz kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně, s. 39) 

jde o kvantitativní obsahovou analýzu, kdy jsou výzkumné otázky či hypotézy 

operacionalizovány do proměnných a ve vysoce strukturovaném procesu následně kódovány a 

81 Např. Pamela Shoemaker (1989). 
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statisticky interpretovány. Výzkumnou jednotkou v takových případech bývá nejčastěji jeden 

článek, případně reportáž u audiovizuálních obsahů. U kvalitativních výzkumů mediálních 

obsahů, jako jsou například některé analýzy rámcování82 je používáno široké spektrum 

kvalitativních a semi-kvalitativních analytických metod, častá je diskurzivní analýza i 

otevřené a axiální kódování v rámci Zakotvené teorie83. Metody jsou samozřejmě vybírány 

s ohledem na zvolené výzkumné otázky a v optimálních případech kombinovány. (viz např. 

Markéta Škodová et al., 2008) 

3.2.2.3.2 Veřejná agenda 

James Dearing a Everett Rogers definují veřejnou agendu jako: „Hierarchii témat ve 

veřejnosti v určitém časovém okamžiku“. (Dearing, Rogers, 1996: 40) A současně autoři 

identifikují dva základní typy zkoumání veřejné agendy: 

1. hierarchické - zkoumání pořadí témat v jednom časovém okamžiku; 

2. longitudinální - zkoumání vývoje jednoho či malého počtu témat v průběhu delšího 

časového úseku. 

První výzkumy nastolování agendy používaly hierarchické výzkumy veřejné agendy. 

Typickým příkladem jsou první dva velké výzkumy Maxwella McCombse a Donalda Shawa 

(1972, 1977), kdy autoři analyzovali celkovou tematickou agendu veřejnosti a výsledkem 

bylo pořadí významnosti témat84 v předem daných časových okamžicích. Tyto soubory 

následně tvořili jednu polovinu dat pro korelační analýzu souvztažnosti veřejné a mediální 

agendy. Naproti tomu longitudinální výzkumy se většinou soustředí na pozici jednoho tématu 

v delším časovém období, zda a jakým směrem se vyvíjí pozice daného tématu ve veřejném 

povědomí. Za jeden z prvních pokusů o longitudinální výzkum v duchu nastolování agendy 

lze označit výše popsanou studii Geralda Raye Funkhousera (1973), blíže viz kap. 3.2.2.2.1 

Analýzy prvního stupně, s. 39. 

Na úrovni teoretických schémat a konceptů je pozice veřejné agendy v procesu 

modelování procesů nastolování agendy vcelku jasná. Několik problémů se ovšem objeví ve 

fázi operacionalizace, kdy výzkumník narazí na otázku, jak veřejnou agendu měřit. 

Nejběžnějším postupem je označení veřejné agendy za pojem zaměnitelný s výsledky 

výzkumů veřejného mínění. V odborných kruzích nepanuje obecná shoda na jedné, 

82 Viz Claes de Vreese (2005). 
83 Anselm Strauss a Juliet Corbin (1999). 
84 Angl. issue salience. 
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vyčerpávající definici veřejného mínění, nicméně podle Elišky Jungové jsou nejčastěji 

používány tři vymezení: „a) jako souhrn názorů a hodnocení, které členové veřejnosti 

vyjadřují k určitému tématu, b) jako shoda názorů mezi členy veřejnosti dosažená vzájemnou 

diskusí, c) ve smyslu zveřejněného mínění, které lidé vyjadřují veřejně, vůči cizím osobám a 

které se může lišit od jejich soukromého osobního názoru.“ (Reifová (ed.), 2004: 145) 

V rámci výzkumů nastolování agendy je veřejné mínění většinově konceptualizováno 

pomocí empirických kvantitativních výzkumů, které vypracoval a zavedl ve 30. letech 

dvacátého století George Gallup. V tomto pojetí je veřejné mínění souhrnem individuálních 

názorů. (Šubrt et al, 1998: 77-83) Veřejná agenda je tedy většinou zkoumána pomocí 

specifických typů otázek v rámci výzkumu veřejného mínění. Takové dotazování ovšem má 

svá specifika. Zatímco otázky v běžných výzkumech veřejného mínění jsou většinou adresné, 

konkrétní a vztažené k nějaké aktuální události, tak měření veřejné agendy v kontextu 

nastolování témat má většinou podobu obecné, otevřené otázky: „Speciální typ otázek při 

výzkumu veřejného mínění, snažící se odhalit veřejnou agendu, mají formu: Jaký je podle vás 

největší problém, kterému v současnosti čelí tato země?“ (Dearing, Rogers, 1996: 45) Tyto 

otázky jsou v rámci výzkumů veřejného mínění označovány jako the most important problem 

(dále MIP) a jejich autorem je již zmiňovaný George Gallup. Gallupův ústav již od 30. let 

dvacátého století do svých šetření pravidelně zařazuje i MIP otázky ve formě: „Který je 

nejdůležitější problém, kterému dnes čelí naše země?“85 Nespornou výhodou MIP otázek při 

zkoumání veřejné agendy je fakt, že mají otevřenou formu, tedy implicitně neobsahují 

možnou odpověď. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsou MIP nejčastěji používané při 

výzkumu veřejné agendy. Nicméně MIP způsob zjišťování veřejné agendy je od počátku 

vystaven kritice. Tato kritika v zásadě vychází ze dvou základních bodů. Ten první souvisí 

s metodologií kvantitativních šetření, především s reprezentativitou výběru a redukcí 

komplexity sledovaného jevu, která je nutným důsledkem použití kvantitativních metod 

zkoumání. (Gonzenbach, McGavin, 1997) Dalším metodologickým problémem je statistické 

zpracování otevřených otázek, mezi něž MIP patří. V souborech čítajících tisíc i více 

respondentů je ve hře ohromná variabilita možných odpovědí. Ve chvíli, kdy se výzkumník 

snaží odpovědi shlukovat do společných celků, logicky dochází ke ztrátě informací 

v důsledku kategorizace do obecnějších tematických celků. Druhý kritický bod směřuje k 

teoretickým úskalím MIP. Tomu se podrobně Gerald Funkhouser (1973), který sám staví svůj 

výzkum právě na výsledcích Gallupových výzkumů MIP. Gerald Funkhouser dochází k tomu, 

85 Blíže viz http://www.gallup.com. 
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že formulace otázky po největších problémech nemapuje věrohodně postoje veřejnosti, 

protože: „ (…) trendy ve veřejném mínění jsou do velké míry závislé na způsobu, jakým je 

konceptualizováno a měřeno veřejné mínění“. (Funkhouser, 1973: 71) V autorově výzkumu 

byla respondenty v odpovědích na MIP otázku za hlavní témata označena témata Vietnam, 

občanské nepokoje, studentské protesty, životní prostředí, inflace, kriminalita, drogy a 

chudoba. Podle Geralda Funkhousera se jedná především o témata, se kterými většina 

respondentů neměla přímou zkušenost a tedy: „Většiny lidí se přímo netýká válka ve 

Vietnamu, ani studentské nepokoje, či chudoba. Ve skutečnosti, víceméně jediným způsobem 

jak lidé mohou určit nejdůležitější problémy, kterým čelí Amerika, je nechat si poradit médii. 

Shoda mezi zpravodajstvím médií a veřejným míněním nemusí odkazovat k ničemu jinému než 

k tomu, že respondenti pouze opakují tazateli to, co sami právě viděli ve zprávách, a to 

s malou, nebo žádnou souvislostí s vlastními postoji.“ (Funkhouser, 1973: 69)  

MIP otázky, často doplněné o přesněji cílené dotazy, zůstávají běžnou metodou zkoumání 

veřejné agendy v hierarchických výzkumech. Jejich použití v longitudinálních výzkumech je 

poněkud problematické, protože odpovědi se v průběhu času mohou velmi lišit a v kombinaci 

s již zmíněným procesem statistického zpracování jsou pak časové řady těžko 

interpretovatelné. I přes popsaná úskalí, zůstává MIP jedním z nejpoužívanějších způsobů 

měření veřejné agendy v kontextu výzkumů nastolování agendy, jak konstatuje Tom Smith: 

„Žádná jiná nám neumožňuje tak hluboké poznání americké historie v posledních pěti 

desetiletích. MIP otázka nám nabízí přehled o sociálních změnách, popisuje historii 

z perspektivy těch, kteří se na ni podílí, a pomáhá definovat významné historické periody a 

identifikovat jejich klíčové okamžiky“. (Smith, 1985: 264)  

Předcházející odstavce byly věnovány popisu dvou výzkumných tradic, první vycházející 

primárně z analýzy mediálních obsahů, druhá ze studia dynamiky veřejného mínění. James 

Dearing a Everett Rogers (1996) se v dalším kroku pokouší pojmenovat hlavní zjištění o 

vztahu těchto dvou agend, přičemž vychází především z množství realizovaných studií 

prvního stupně (viz kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně, s. 39).  

Podle autorů hlavní zjištění o vztahu mediální a veřejné agendy formulované Maxwellem 

McCombsem a Donaldem Shawem (1972) tedy, že hierarchie témat v médiích ovlivňuje 

hierarchii témat ve veřejnosti, potvrzují dvě třetiny zaznamenaných (59 z celkových 92) 

výzkumů z této oblasti, uskutečněných do roku 1992. Stejně tak studie potvrzují jedno 

z dílčích zjištění Geralda Funkhousera (1973), že „indikátory skutečnosti“ mají malý vliv na 

nastolování témat v mediální i veřejné agendě. I přesto, že se výzkumy liší ve zkoumaném 
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vzorku, prostředí a jiných faktorech, obecně lze říci, že potvrzují základní tezi o tom, že 

mediální agenda nastoluje agendu veřejnou. Při bližším pohledu na intervenující faktory, které 

ovlivňují intenzitu efektu nastolování agendy, James Dearing a Everett Rogers (1996) 

identifikují pět klíčových oblastí: 

a) Věrohodnost média86 – zásadní je, zda jedinec vnímá dané médium jako důvěryhodné 

a kompetentní. Různá média tak mohou mít odlišný vliv na nastavení individuální agendy 

respondenta. Nestačí znát pouze množství médií, které respondent konzumuje, ale je také 

žádoucí soustředit se na to, jak respondent daná média vnímá, nakolik jim věří. (Kiousis, 

2001) 

b) Míra mediální expozice – výzkumy dokazují, že délka mediální expozice má přímý 

vliv na nastavení osobní agendy. Tedy, čím více jedinec konzumuje mediální obsahy, tím 

více je jimi ovlivněn87. Tato přímá úměra není obecným pravidlem a je třeba podotknout, 

že jde pouze o jeden z intervenujících faktorů, který nelze v širším měřítku generalizovat. 

c) Interpersonální komunikace – vliv přímé interpersonální komunikace na intenzitu 

efektu nastolování agendy mezi médii a veřejností je v podstatě od začátku 

systematického zkoumání nastolování agendy jedním z klíčových aspektů celého 

konceptu, na což už v raných výzkumech upozorňují Maxwell McCombs a Donald Shaw 

(1972, 1977) a dále mnoho dalších, jako například Wayne Wanta (1997). Je třeba 

podotknout, že zastánci konceptu nastolování agendy nepřichází s ničím novým. Pokud 

vynecháme počátky komunikačního výzkumu s jejich vědecky naivními představami o 

procesech persvaze88, klíčová role interpersonální komunikace se jasně ukazuje již ve 

výzkumech týmu Paula Felixe Lazarsfelda89. V kontextu výzkumů nastolování agendy se 

většina studií shoduje na úrovni základní hypotézy nastolování agendy90, přesto zůstává 

nejasná role interpersonální komunikace v tomto procesu. Některé výzkumy dochází 

k tomu, že interpersonální komunikace posiluje efekt nastolování agendy, protože lidé se 

baví o tématech a zprávách, které četli v novinách či viděli a slyšeli v televizi či rozhlase. 

(McLeod et al., 1974, Mullins, 1977) Na druhou stranu existuje řada výzkumů, které 

86  Angl. media credibility. 
87  Teze připomínající teorii kultivační analýzy George Gerbnera (2002). 
88  Robert Park (1922), Harold Lasswell ([1927] 1971). 
89  Viz Paul Lazarsfeld ([1944], 1968), Elihu Katz (1955) a Elihu Katz (1957) In Blanka Říchová (2000). 
90  Míra pozornosti, kterou média věnují vybraným tématům, ovlivňuje důležitost, kterou těmto tématům 

přisuzuje veřejnost. 
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potvrzují spíše inhibiční funkci přímé mezilidské komunikace na efekt nastolování 

agendy. Běžné rozhovory se vždy netýkají např. politických témat, která jsou exponována 

v médiích. Jednotlivci tak diskutují o tématech, která nejsou tématy pro zpravodajství 

v médiích a tak v podstatě posilují významnost vlastních témat v rámci svých osobních 

agend, bez ohledu na obsahy a témata, kterým jsou vystaveni při konzumaci médií. 

(Atwater et al., 1985, Erbring et al., 1980) Do třetice jsou dostupné i výzkumy popírající 

jakýkoliv vliv interpersonální komunikace na intenzitu dopadu nastolování agendy. 

Například Dominic Lasorsa a Wayne Wanta (1990) dochází k tomu, že osobní zaujetí 

tématem a způsoby užívání masových médií jsou mnohem silnějšími prediktory efektu 

nastolování agendy, než interpersonální komunikace. Diskuse s ostatními tak nejsou více 

než jen jedním ze zdrojů informací o tématech, který může posilovat či zeslabovat 

významnost témat zdůrazňovaných zpravodajskými médii.  

I přes nastíněnou nejednotnost akademické obce nabízí Wayne Wanta (1997) čtyři 

vysvětlení pro pozice interpersonální komunikace v procesu nastolování témat.  

• Různé typy médií rozdílně ovlivňují interpersonální komunikaci. Běžná témata 

rozhovorů jsou spíše ovlivněna televizí, zatímco témata, která lidé považují za 

důležitá, mohou být spíše ovlivněna agendou tištěných médií. 

• Dalším faktorem je načasování. Interpersonální komunikace hraje větší roli 

v pozdějších fázích politických kampaní, kdy noviny postupně ztrácí sílu při 

nastolování témat. 

• Mezilidská komunikace může být intervenující proměnnou ve vztahu mezi 

mediální a individuálními agendami. Například noviny ovlivňují témata, o 

kterých se lidé baví, ale nejsou jediným zdrojem námětů pro rozhovory a tak 

interpersonální komunikace může usnadňovat i redukovat důležitost témat. 

• Důležitá může být také historie diskutovaných témat. Interpersonální 

komunikace totiž může být zásadní pro porozumění zpravodajským obsahům. 

Neformální osobní komunikace v některých případech zvyšuje významnost 

nových, aktuálních témat v médiích, ale nezvyšuje významnost témat, která se 

v agendě drží po delší dobu. (Wanta, 1997: 39-40) 

d) Dalším termínem pevně spojeným se zkoumáním veřejné agendy je Potřeba 

orientace. Termín vychází z textu Davida Weavera, který se snaží nalézt odpovědět na 

jednoduchou otázku: „Proč se někteří voliči vystavují specifickým mediálním obsahům 

více než ostatní?“ (Weaver, 1977: 107) Potřeba orientace je podle Davida Weavera 
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tendence jedince vyhledávat mediální obsahy a skládá se ze tří faktorů: „1. intenzita 

zájmu o obsah sdělení; 2. stupeň nejistoty ve vztahu k danému tématu, 3. velikost úsilí 

vynaloženého při hledání relevantního zdroje informací.“ (Weaver, 1977: 108) Stručně 

řečeno, čím větší je potřeba orientace, tím více pozornosti věnuje jedinec obsahům 

v médiích: „(…) různé úrovně potřeby orientace souvisejí s úrovní vystavování se 

mediálním obsahům a s účinností procesu nastolování témat. (…) Voliči s nejvyšší 

potřebou orientace vykazovali největší užití médií. (…) Celkové výsledky poskytují zásadní 

informace podporující obecnou hypotézu, že potřeba orientace vede ke konzumaci médií a 

následně k vyššímu efektu nastolování témat.“ (Lowery a DeFleur, 1995, s. 284-285) 

e) Osobní zkušenost – Masová média nejsou jediným zdrojem informací o veřejných 

záležitostech. Informace získáváme z osobních rozhovorů s přáteli, rodinou, blízkými, 

spolupracovníky a také z médií. Vliv těchto různých zdrojů na naše rozhodování je 

odvislý od tématu, kterého se týká. „U ekonomických témat, jako např. inflace, je osobní 

zkušenost téměř jistě nejdůležitější. Pokud je inflace v ekonomice výrazná, zjistíme to při 

osobní zkušenosti s běžnými nákupy. Nepotřebujeme masová média, aby nás na tento 

problém upozornila, ani aby zmírňovala naši nejistotu ohledně jeho významu. Naproti 

tomu u témat, jako je deficit zahraničního obchodu či rozpočtový schodek, budou 

zpravodajská média pravděpodobně naším jediným zdrojem informací.“ (McCombs, 

2009: 99-100) Stručně řečeno, u témat se kterými mají jedinci přímou zkušenost lze 

předpokládat nízký efekt nastolování agendy, zatímco silnější vlivy jsou pozorovány u 

témat, která jsou člověku vzdálená, či s nimi nemá přímou zkušenost: „Čím menší je 

přímá zkušenost jedince s daným tématem (…) tím větší je vliv zpráv v médiích na veřejné 

mínění ohledně tohoto tématu.“ (Zucker, 1978: 245) 

V kapitole 3.2.2.1 Klasifikace nastolování agendy podle typu analýzy, s. 37 je popsáno 

rozdělení výzkumů nastolování agendy na hierarchické a longitudinální. Stejnou optikou se 

lze podívat i na analýzy veřejných agend samotných. Jak již bylo zmíněno výše, 

longitudinální výzkumy nastolování agendy se soustřeďují na malý počet témat, případně 

pouze na jedno konkrétní téma, a zkoumají vývoj témat v jednotlivých agendách v průběhu 

delšího časového období. Jedním z hlavních rozdílů mezi hierarchickým a longitudinálním 

přístupem ke zkoumání nastolování témat je skutečnost, že hierarchický přístup implicitně 

pracuje s představou pasivního přístupu jedinců k mediálním obsahům. Podle této představy 

lidé sledují televizi, čtou noviny a následně reagují na mediované obsahy. Předpoklad pasivity 

publika se neprokázal, respektive aktivita či pasivita je odvislá od dalších faktorů. Jak je 
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uvedeno výše, intenzitu přenosu významu ovlivňuje řada intervenujících proměnných, z nichž 

především koncept potřeby orientace (Weaver, 1977) pracuje s tím, že lidé jsou v jistých 

situacích při vyhledávání informací aktivní: „U některých témat, v závislosti na vlastním 

výběru, jsme velmi aktivní a řídíme své informační prostředí (…) V takovýchto případech 

hierarchické výzkumy nastolování témat nezobrazují vztah mezi mediální a veřejnou agendou 

věrně. Za takových okolností mají longitudinální studie procesů nastolování témat vyšší 

informační hodnotu než studie hierarchické. Longitudinální přístup umožňuje výzkumníkům 

lépe zapracovat aktivitu publika“. (Dearing, Rogers, 1996: 54-55) Podle Jamese Dearinga a 

Everetta Rogerse (1996) se také v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století 

zvýšil počet longitudinálních výzkumů agend, což částečně kopíruje vývoj poznatků o 

účincích médií na jednotlivce i společnost. 

Při popisu zkoumání veřejné agendy je také vhodné zmínit model časového vývoje témat 

ve veřejné agendě. Výzkumy nastolování témat se totiž většinou soustředí na zkoumání 

přenosu významnosti objektů (rámců) z mediální do veřejné agendy. Veřejná agenda je 

většinou omezena na seznamy témat (rámců) a jejich pořadí ve vybraných časových 

okamžicích, případně jsou zdůrazňovány faktory na straně jednotlivců (potřeba orientace, 

osobní zkušenost, míra expozice). (Wanta, 1997) Důležité je věnovat se také dynamice témat 

ve veřejnosti. Nastolování témat osvětluje, jak se téma do veřejné agendy dostává, nicméně 

nevěnuje už příliš pozornosti tomu, jak se téma ve veřejné agendě proměňuje, případně jaké 

mechanismy jsou do procesu zapojeny. Začátkem 70. let dvacátého století se politolog 

Anthony Downs pokusil nalézt obecné charakteristiky vývoje témat, která se stanou součástí 

veřejné agendy. Tento princip nazval cyklus pozornosti91 a identifikoval celkem pět fází, 

kterými téma ve veřejné agendě prochází: 

1. Před-problémová fáze92 – nastává ve chvíli, kdy je přítomné téma či problém, mohou 

se na něj soustředit odborníci či specifické zájmové skupiny, ale není na téma či problém 

upřena pozornost veřejnosti. A jak poznamenává Anthony Downs: „Většinou jsou 

objektivní ukazatele týkající se problému výrazně závažnější v před-problémové fázi než ve 

chvíli, kdy si jich všimne veřejnost. To se týkalo například rasismu, chudoby či problému 

podvýživy ve Spojených státech.“ (Downs, 1972: 38-39)  

91 Angl. issue-attention cycle. 
92 Angl. pre-problem stage. 
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2. Fáze objevení problému a euforie93 - v důsledku nějakých dramatických událostí (či 

souhrou jiných okolností) je veřejnost zalarmována a zacílí pozornost na daný problém. 

Podle Anthony Downse (1972) je s objevením problému neoddělitelně spjato také 

euforické přesvědčení o schopnostech společnosti si s daným problémem poradit a vyřešit 

ho v krátkém čase. Problém vyburcuje veřejnost, tato fáze je většinou doprovázena 

obecným optimismem týkajícím se schopnosti společnosti vyřešit daný problém. Anthony 

Downs upozorňuje na to, že kombinace objevení problému a přesvědčení o jeho brzkém 

vyřešení vytváří tlak na americké politiky, kteří tak často vystupují ve stylu „každý 

problém má řešení“. Což je podle Anthony Downse pro americkou tradici typické: 

„Představa, že každá překážka může být překonána a každý problém vyřešen, bez nutnosti 

zásadnějšího přeskupení společnosti jako takové, pokud vynaložíme dostatečné úsilí. Ve 

starších a možná uvědomělejších společnostech je pod touto optimistickou slupkou 

většinou přítomná ironie či pesimismus, vycházející ze zkušenosti, že některé problémy 

prostě nemají řešení.“ (Downs, 1972: 39) 

3. Fáze uvědomění si nákladnosti řešení problému.94 V této fázi si společnost postupně 

uvědomuje, že předpokládané náklady (nejen v ekonomickém významu) jsou výrazně 

vyšší, než se původně zdálo. Anthony Downs (1972) jako příklad uvádí problematiku 

automobilové dopravy a exhalací v amerických městech. Ačkoliv je zřejmé, že bez 

zásadnějších změn do dopravní struktury a omezení osobní dopravy ke zlepšení těžko 

dojde, Američané dále nakupují automobily a utěšují se optimistickým přesvědčením, že 

technologický vývoj pomůže situaci vyřešit, aniž by oni sami museli projít nějakou 

zásadnější změnou životního stylu. „Pro tuto fázi je typické, že narůstá povědomí o vztahu 

mezi problémem a jeho možnými řešeními.“ (Downs, 1972: 40) 

4. Postupný pokles veřejného zájmu o téma.95 Téma postupně přestává být pro veřejnost 

zajímavé, a to s postupujícím uvědoměním si náročnosti a nákladnosti řešení. Podle 

Anthony Downse (1972) lidé reagují v zásadě třemi způsoby: některé osoby okolnosti 

odradí a téma přestanou řešit. Jiní se cítí být tématem ohroženi a tak myšlenky s tématem 

spojené potlačují. Zbývající téma jednoduše začne nudit, přičemž většina lidí zakusí 

kombinaci uvedených reakcí. 

93 Angl. alarmed discovery and euphoric enthusiasm. 
94 Angl. realizing the cost of significant progress. 
95 Angl. gradual decline of intense public interest. 
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5. Fáze po problému.96 V poslední fázi je téma ve veřejné agendě překryto jinými a 

postupně mizí, případně se jen sporadicky objevuje znova. Důležitá je skutečnost, že vztah 

mezi daným tématem a veřejnou citlivostí či pozorností je jiný, než byl na začátku. Ve fázi, 

kdy je téma silně exponováno většinou dochází k tomu, že vzniknou nové instituce, 

programy či politiky zaměřené na řešení tohoto problému a ty přetrvávají a mohou mít vliv 

a dopad na řešení i když veřejná pozornost už je přesunuta jinam. 

Závěrem autor popisuje rozdíly v pozici témat, která prošla cyklem pozornosti a ostatními 

tématy: „Každý větší problém, kterému se dostalo prominentní pozornosti, může sporadicky 

na sebe znova navázat veřejnou pozornost, případně mohou být zdůrazněny některé jeho 

klíčové součásti. Témata, která prošla cyklem pozornosti tak v průměru získávají více 

pozornosti, veřejného úsilí a zájmu než témata, která jsou stále v před-problémové fázi.“ 

(Downs, 1972: 31) Možnostmi analytického uplatnění cyklu pozornosti  

Anthony Downse (1972 se také zabývají William Gonzenbach a Lee McGavin (1997: 122-

123). 

3.2.2.3.3 Politická agenda 

 Třetí výzkumnou tradici James Dearing a Everett Rogers (1996) spojují se zkoumáním 

politické agendy. Autoři na jednu stranu zdůrazňují důležitost politické agendy v celém 

procesu nastolování témat, protože je výsledkem aktivit a vlivu mediální, respektive veřejné 

agendy. Na druhou stranu ovšem dodávají, že výzkum politické agendy není středem zájmu 

vědců v oblasti komunikačních studií. Jedním z důvodů může být bezesporu vysoká 

komplexnost tohoto fenoménu, což z pohledu sociálně-vědního výzkumu generuje značné 

metodologické problémy. Ve srovnání s výzkumem mediální a veřejné agendy je mnohem 

náročnější definovat klíčové proměnné a vymezit si oblast zkoumání, média a veřejnost totiž 

tvoří pouze dvě z řady oblastí, jež ovlivňují politickou agendu. James Dearing a Everett 

Rogers (1996) dokumentují přímý vliv masových médií na politickou agendu, ovšem pouze 

v závislosti na nastavení veřejné agendy. Jinak řečeno, média ovlivňují politickou agendu 

dvěma způsoby: přímo a nepřímo skrze veřejnou agendu, přičemž případů nepřímého 

ovlivňování přes veřejnou agendu je mnohem více. Média tedy generují témata, ta se díky 

efektu nastolování témat dostávají do popředí veřejné agendy a následně dochází k veřejnému 

tlaku na politické aktéry. Podobně se badatelé shodují, že proces vlivů jednotlivých agend 

probíhá v jistých cyklech, tedy od médií k veřejné a politické sféře a obráceně: „Politici 

96 Angl. the post-problem stage. 
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pravidelně používají média k naplňování svých cílů. Je zřejmé, že cirkularita popisuje proces 

nastolování témat lépe než model přímého a lineárního vztahu mezi médii veřejností a 

politikou. (…) Dokonce i vědci, kteří jsou zastánci fázových modelů, například Blumler, 

Downs a Nelson mluví o rekurzivní zpětné vazbě97. Rekurzivita například znamená, že 

politická agenda má vliv na veřejnou agendu a na chování veřejnosti.“ (Dearing, Rogers, 

1996: 75-76) Ve srovnání s mediální a veřejnou je výzkumů politické agendy mnohem méně 

(Rogers, Dearing, Bregman, 1993, Brosius, Weimann, 1996), ale přesto lze nalézt odlišné 

přístupy ke studiu této součásti procesu nastolování agendy.98 

Mezi hlavní zjištění výzkumů z oblasti politické agendy patří především cirkularita 

vzájemného ovlivňování. Mediální agenda většinou nepřímo ovlivňuje politickou skrze 

veřejnou agendu a je zřejmé, že politici běžně používají média k nastolování veřejné agendy. 

Hojně diskutované jsou i způsoby, jak měřit politickou agendu, respektive které ukazatele lze 

označit za relevantní. (Dearing, Rogers, 1996) Problematické je i základní vymezení termínu 

politická agenda (Protess, 1991: 149-151) a co vše je její součástí. V českých reáliích se tímto 

problémem zabývá například autor této dizertační práce (Nečas, 2007). 

 Představený model nastolování agendy Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) a 

z něj vyplývající klasifikace výzkumů je nejčastěji využívanou oporou pro české výzkumy 

nastolování agendy. Jak vyplývá z poznatků analytické části této práce (výzkumná oblast 

č. 3), většina českých výzkumů vychází právě z konceptualizace těchto dvou autorů a jejich 

teoretická a analytická perspektiva, stejně jako vymezení jednotlivých prvků modelu, 

představuje hlavní interpretační schéma pro zkoumání nastolování agendy v českém prostředí.  

3.2.2.4 Klasifikace podle analytických perspektiv 

Poslední způsob rozlišení výzkumů nastolování agendy blíže popsaný v této práci 

pochází od Everetta Rogerse, který ho pojmenoval typologie Acapulco99. Typologie se skládá 

ze čtyř částí identifikujících různé výzkumné perspektivy: „Tuto typologii definují dva 

dichotomní rozměry. První rozměr rozlišuje mezi dvěma způsoby pohledu na agendy. 

Pozornost se může zaměřit buď na kompletní sadu položek, které agendu určují, nebo se může 

omezit na jednu konkrétní položku v agendě. Druhá dimenze rozlišuje mezi dvěma způsoby 

měření významnosti položek v agendě pro veřejnost, souhrnná měření popisující celou 

97 Angl. recursive feedback loops. 
98 Blíže viz Protess, McCombs (1991: 149-207). 
99 Nezvyklé pojmenování souvisí s konferencí v Acapulcu, kde Everett Rogers typologii představil. (McCombs, 

2009: 62) 
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skupinu či populaci oproti měřením, která popisují jednotlivé reakce. Kombinací těchto dvou 

rozměrů vzniknou čtyři odlišné perspektivy pohledu na nastolování agendy.“ 

(McCombs, 2009: 62-63)  

 

Tabulka č. 4: Typologie Acapulco 

souhrnná data individuální data
na celou agendu I. konkurence II. automat
na jednu položku v agendě III. historický vývoj IV. kognitivní portrét

míra významnosti pro veřejnost
zaměření pozornosti

 
  Zdroj: Maxwell McCombs (2009: 63) 

 

První perspektiva pojmenovaná konkurence zahrnuje ty výzkumy, které se soustředí 

na více témat v jednotlivých sledovaných agendách a pracují s agregovanými soubory dat. 

Takové nastavení je typické pro většinu analýz prvního stupně (kap. 3.2.2.2.1 Analýzy 

prvního stupně, s. 39), jako Chapel Hill Study, Charlotte Study (McCombs, Shaw, 1972, 

1977) a výzkum Geralda Funkhousera (1973). Tyto typy zkoumání neodhalují vliv 

zpravodajských médií na individuální agendy jednotlivců, ale prokazují schopnost 

zpravodajských médií ovlivnit distribuci témat v populaci, respektive v některých jejích 

skupinách: „Ačkoliv takové studie neprokazují tak dramatické účinky, v jaké mnozí zastánci 

konceptu nastolování témat doufají, přesto se jedná o velmi důležitý fenomén, protože 

prokazuje, že mediální pozornost věnovaná vybraným tématům determinuje velikost různých 

společenských skupin, které budou takové téma považovat za nejdůležitější.“ (Weaver, 1984: 

683) První perspektiva je pojmenována jako konkurence, protože zkoumaná témata vzájemně 

soupeří o pozici v rámci agendy. 

Druhá perspektiva, pojmenovaná automat, také pracuje s agregovanými daty, ale 

pouze na úrovni mediální agendy. Veřejná agenda je sledována na úrovni jednotlivců. Wayne 

Wanta (1997) poznamenává, že výzkumů spadajících pod tuto kategorii je velmi málo, 

protože vcelku pochopitelně existuje jen málo důvodů předpokládat, že tematické preference 

jednotlivce budou přesvědčivě odpovídat pořadí témat ve zpravodajských agendách médií. 

Jako jeden z příkladů druhého typu výzkumů lze uvést již starší výzkum Jacka McLeoda 

(1974), který ovšem nepřináší nijak přesvědčivé výsledky. (Wanta, 1997: 10) Druhou 

perspektivu Everett Rogers pojmenoval jako automat, protože předpokládá, že lidské chování 

jako velmi náchylné k mediálním vlivům. Třetí perspektiva se soustředí na jediné téma 

v agendě a k jeho analýze jsou používána agregovaná data. Tato třetí perspektiva se nazývá 

historický vývoj, protože se zaměřuje na historii jediného tématu z mediální a veřejné agendy. 
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Jinými slovy: „Zaměřuje se na stupeň korespondence mezi mediální a veřejnou agendou a 

proměny významnosti jediného tématu v průběhu času.“ (McCombs, 2009: 64). Několik 

realizovaných studií z této kategorie potvrzuje hypotézu o nastolování témat. (Wanta, 1997: 

11) Do této skupiny lze zařadit například studii Jamese Wintera a Chaima Eyala, kterým se 

podařilo změřit silný efekt nastolování témat na tématu lidských práv. Autoři téma 

analyzovali v průběhu 22 let (1954–1976) v mediální a veřejné agendě100 a výsledky jejich 

analýzy potvrdily silný efekt nastolování témat médii. (Winter, Eyal, 1981) Poslední, čtvrtá 

perspektiva je reprezentována experimentálními studiemi procesů nastolování agendy: „(…) 

během kterých je měřena významnost jednoho tématu pro jednotlivce předtím a potom, co byl 

vystaven vlivu zpravodajských pořadů s regulovanou mírou, v jaké je jednotlivec konkrétním 

tématům vystaven“. (McCombs, 2009: 64) Perspektiva je nazvána kognitivní portrét a oproti 

studiím z druhé perspektivy, většina studií ze skupiny kognitivní portrét přináší silnou oporu 

potvrzující hypotézy konceptu nastolování témat. Ačkoliv nastavení může připomínat 

experimentální metody z počátků komunikačního výzkumu101, patří sem známé a obecně 

přijímané výzkumy jako například práce Shanto Iyengara a Donalda Kindera (1987), kteří 

použili experimentální nastavení výzkumu, a jejich postup bývá označován za jeden 

z nejpřesvědčivějších v této výzkumné oblasti. (Wanta, 1997: 11) 

 Na závěr této kapitoly lze spolu s Maxwellem McCombsem konstatovat, že: 

„Existence těchto různých perspektiv pohledu na fenomén nastolování agendy a především 

velké množství důkazů z hlediska perspektivy jedna a tři posiluje naši důvěru v poznatky o 

tomto typu mediálních účinků.“ (McCombs, 2009: 64) Wayne Wanta jeho slova potvrzuje a 

za nejsilnější oblast výzkumu nastolování témat považuje třetí perspektivu – historický vývoj. 

(Wanta, 1997: 12) 

 

3.3 Nastolování agendy v době síťových médií 
Nabízí se otázka, zda je teorie o nastolování agendy, ve většině případů podložená 

empirickými studiemi založenými na analýzách mainstreamových masových médií, relevantní 

a aplikovatelná i v době síťových médií, kdy se mění mechanismy masové distribuce 

informací, zásadním způsobem se zvyšuje množství informačních kanálů a dostupnost 

100 Podobně jako mnoho jiných použili pro měření veřejné agendy odpovědi na MIP otázky v průzkumech 

Gallupova institutu. 
101 Viz např. Denis McQuail (2009: 470-477, 483-484) 
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informací i možností vstupovat do veřejných diskusí. Zdůrazňována je také možná vyšší 

aktivita publika při výběru médií: „Nové technologie mohou poskytnout lidem možnost 

vytvořit si personalizované informační prostředí, které je odřízne od hlavních zpravodajských 

kanálů ve společnosti tím, že uživatelům poskytne větší možnost výběru a kontroly nad 

konzumovaným obsahem.“ (Althaus, Tewksbury, 2002: 197) Část mediálních teoretiků 

v důsledku těchto změn zprvu podlehla utopickým představám o internetu, jakožto 

plnohodnotné náhradě veřejné sféry, jak ji konstruuje např. Jürgen Habermas (2000). 

(Holmes, 2005) Terminologií konceptu nastolování agendy: jednotlivec má tak novou 

možnost utvářet si své vlastní osobní agendy z obrovského množství zdrojů, které síťová 

média nabízí. Je na místě se tedy ptát, nakolik tyto procesy oslabují pozice velkých 

zpravodajských médií jakožto těch, kteří nastolují témata. Samotná představa jedné, široce 

sdílené veřejné agendy se v tomto světle rozpadá do množství individuálních agend, kdy v 

podstatě každý jedinec má svou vlastní mediální agendu, skládající se z jemu na míru 

postavených zdrojů zpráv a informací. Tato vize v podstatě znamená konec pro teorii 

nastolování agendy v podobě, v jaké byla v předchozích kapitolách představena: „Z tohoto 

úhlu pohledu je snad nesprávné byť i hovořit o veřejné agendě jinak než jako o volném svazku 

individuálních agend. Tato vize budoucnosti založené na množství mediálních agend a 

osobních agend s nízkou mírou společenské koherence předznamenává konec nastolování 

agendy, jak jej známe.“ (McCombs, 2009: 208) Tato vize je založena na široce sdíleném 

předpokladu, že publikum se bude rozpadat (fragmentalizovat), že každý jednotlivec si bude 

aktivně nastavovat svou vlastní agendu a bude používat svou vlastní směs zdrojů zpráv a 

informací. Tento předpoklad Maxwell McCombs (2009) rozporuje a uvádí dva hlavní 

důvody: 1. existuje málo důkazů, které by potvrzovaly popsaný trend a současně McCombs 

označuje většinu on-line zpravodajských médií za pouhé zrcadlo102 jejich „tradičních“ 

verzí103, 2. pro aktivní přístup k informacím je třeba vynaložit úsilí a čas, což dělá málokdo. 

Jinými slovy: malé množství internetových stránek ovládá největší část uživatelů internetu: 

„Velká mediální konsorcia, jejichž zájmy zasahují do mnoha poboček médií, také vlastní 

mnoho z nejoblíbenějších webových stránek.“ (McCombs, 2009: 209) Navíc i lidé, kteří si 

pomocí nejrůznějších aplikací nastavují vlastní informační agendu, zdroje a kategorie, které je 

zajímají, se většinou chtějí dozvědět o nejdůležitějších událostech, a to bez ohledu na to, do 

102 Maxwell McCombs (2009) používá termín showel-ware. 
103 Nutno podoktnout, že tyto McCombsovy teze vznikly do roku 2004, kdy kniha vyšla, a nemusí nutně odrážet 

dynamický vývoj, kterým síťová média v posledních letech prochází.  
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které kategorie patří. Nástup síťových médií tedy pro Maxwella McCombse neznamená 

výraznější změnu v mechanismech distribuce a přenosu významnosti témat v duchu konceptu 

nastolování témat. (McCombs, 2009: 210) 

V tomto kontextu je také hojně diskutovaná pozice a role blogerů v šíření, či chceme-li 

nastolování, témat, kterým se mainstreamová média nevěnují. (Meraz, 2009, Wallsten, 2007) 

Podle Kevina Wallstena (2007) se objevují dvě protichůdné představy o roli blogerů. V té 

první představě bloggeři neprodukují vlastní zpravodajství a v podstatě nepřináší nové 

informace, pouze komentují a doplňují tematickou agendu velkých médií, což dokládá i 

výzkum Marilyn Roberts věnovaný internetových diskusním platformám: „Celkově lze tedy 

říci, že The New York Times měly v naší studii nejsilnější vliv na agendu internetových 

diskusí. To může také znamenat, že uživatelé internetu jsou současně pravidelnými čtenáři 

The New York Times, pravděpodobně pouze jeho internetové verze. (…) Agenda dvou 

zpravodajských agentur, Associated Press a Reuters, vykazovala statisticky významnou shodu 

s internetovými diskusemi, a to v různých tématech.“ (Roberts et al., 2002: 463) Druhá 

představa vychází z toho, že bloggeři jsou schopni konkurovat síle velkých médií a 

prosazovat do veřejné agendy témata, která by jinak zůstala pod prahem mediální pozornosti. 

Kevin Wallsten (2007) srovnává mediální agendu s „blogovou agendou“ zavedených, ale i 

méně populárních blogů a dochází k tomu, že jen v několika případech byl prokázán vliv 

mediální agendy na blogovou agendu či naopak, u některých témat dokonce nebyl prokázán 

žádný vztah mezi agendou velkých médií a blogy. Kevin Wallsten ovšem zdůrazňuje, že u 

většiny sledovaných témat dochází k obousměrnému ovlivňování, kdy jsou blogeři a novináři 

ve vzájemné interakci. (Wallsten, 2007). Měnící se postavení blogů ve vztahu k velkým 

zpravodajským médiím dokazuje i to, že některé redakce začaly blogy využívat jako 

informační zdroje a tyto blogy implementují do on–line verzí svých médií. Tento proces ale 

také může být výrazem snahy o pohlcení případné nežádoucí konkurence. (Meraz, 2009) 

Závěrem lze konstatovat, že z pohledu dostupných odborných textů s nástupem síťových 

médií nedochází k zásadní proměně zkoumání procesů nastolování témat. V jistých 

zmíněných aspektech (práce se zdroji, dynamika témat v mediálních agendách) se proměňují 

mechanismy vzniku mediálních agend, nicméně se zdá, že pozice a vliv velkých 

zpravodajských médií na veřejnost zůstává dominantní. Je ovšem nutné zdůraznit, že 

z dostupné literatury ke zkoumání nastolování agendy v prostředí síťových médií vyplývá 

zejména fakt, že v současné době není k dispozici dostatek empiricky ověřených poznatků 

k tomu, jakým způsobem a zda vůbec síťová média proměnila procesy masové komunikace. 
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Alespoň tedy z pohledu zkoumání procesů nastolování agendy. Podle našeho názoru se 

koncept nastolování agendy doposud neadaptoval na prostředí síťových médií a jeho 

primárním rámcem zůstávají teorie masové komunikace.  

Vlivy síťových médií na procesy nastolování agendy jsou v českých výzkumech pouze 

okrajovým tématem. Z analyzovaných prací se této problematice věnuje pouze studie Davida 

Klimeše (2009), přičemž spojení autorova předmětu zkoumání (redakční praxe) na koncept 

nastolování agendy je nepřímé a spíše spekulativní – viz kap. 5.1 Výzkumná oblast č. 1: 

Teoretická ukotvení českého zkoumání nastolování agendy, s. 92 a kap. 5.2 Výzkumná oblast 

č. 2: Analytické postupy a inspirace v českých výzkumech nastolování agendy, s. 122. 

3.4 Nastolování agendy v kritické perspektivě 
Spolu se vzrůstající oblibou a postupným prohlubováním poznatků v oblasti výzkumů 

nastolování agendy dochází současně ke kumulaci kritických poznámek, identifikování 

problematických aspektů a současně také dochází k vymezování prostoru pro specifické 

tradice nastolování agendy a překryvům či splývání s jinými koncepty a teoriemi. Předchozí 

kapitoly shrnují výsledky práce mnoha výzkumníků, kteří se věnovali (či stále věnují) 

prohlubování poznatků o procesech nastolování agendy. Kritika konceptu samotného je 

v jejich pracích většinou omezena na částečné nedostatky předchozích výzkumů, soustředěné 

často na problémy metodologické povahy. Základní kameny konceptu, závěry prvních 

výzkumů Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977), jsou autory z oblasti 

nastolování agendy brány jako axiomy, pro které jsou dále hledány sofistikovanější a pevnější 

argumenty. Obecnější kritická reflexe konceptu se objevuje pouze okrajově. 

Například podle Denise McQuaila (2009) je základní hypotéza o nastolování agendy 

postavena na shodě mezi pořadím důležitosti témat v médiích a významnosti, kterou těmto 

tématům přikládá veřejnost, ovšem tato souvislost není přímo napojena na kauzální směřování 

tohoto jevu: „K tomu by bylo zapotřebí provést obsahovou analýzu stranických programů, 

najít důkazy svědčící o změně názorů dané části veřejnosti v čase (nejlépe s pomocí 

panelových dat), dále provést obsahovou analýzu, která by ukázala, jakou pozornost věnovala 

média v daném období různým tématům, a konečně shromáždit údaje o používání médií 

dotyčnou populací.“ (McQuail, 2009: 528) Data v takovém rozsahu ovšem nelze shromáždit a 

obecné závěry tedy nelze formulovat. Pokud přejdeme ke konkrétním případům, pak je 

koncept nastolování agendy podle Denise McQuaila nepřesvědčivý: „Většina dokladů o 

procesu nastolování agendy je zatím neprůkazná a mnohá hodnocení ponechávají nastolování 

agendy statut přijatelné, nicméně neprokázané myšlenky. Pochybnosti se opírají nejen o 
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přísné metodologické požadavky, ale též o teoretické nejasnosti. Hypotéza počítá s procesem 

ovlivňování směřujícím od priorit politických či jiných zájmových skupin ke zpravodajským 

prioritám médií, kde hrají velkou roli zpravodajské hodnoty a zájmy publika, a odtud 

k názorům veřejnosti. (…) Je pravděpodobné, že média opravdu přispívají ke sbližování 

oněch tří souborů témat, což je ovšem něco jiného než nastolování toho či onoho z nich.“ 

(McQuail, 2009: 529) K této kritice považujeme za nutné doplnit, že kauzalitě procesů 

nastolování agendy je věnována pozornost a jsou k dispozici ověřené závěry.104 Denis 

McQuail (2009) se konceptu nastolování agendy věnuje pouze okrajově a i jeho kritika tohoto 

konceptu je spíše schematická a zjednodušená. James Dearing a Everett Rogers (1996) staví 

svou kritiku na známém teoretickém modelu střídání a vývoje jednotlivých paradigmat 

poznání, které formuloval již v šedesátých letech Thomas Kuhn ([1962], 1997) a mimo jiné 

poznamenávají, že vědecké paradigma se silným postavením, jinými slovy dominantní 

paradigma, může být jistým způsobem nebezpečné. Jeden dominantní přístup ke 

komplexnímu výzkumnému problému může vést ke stereotypizaci a přílišné standardizaci 

řešení. V diskurzu výzkumů nastolování agendy to znamená, že dominantní paradigma, 

reprezentované pracemi Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977), nastavují 

„zlatý standard“, který je ovšem omezený a především uzamčený k možnostem využití 

alternativních postupů. (Dearing, Rogers, 1996) Kritiku konceptu nastolování agendy 

z pohledu psychologie, respektive z perspektivy zdůrazňující klíčovou roli osobní zkušenosti, 

prezentují Roy Behr a Shanto Iyengar (2001). Podle autorů jsou dosavadní výzkumy 

nastolování agendy slabé nejen metodologicky, ale také je spojují zřetelné koncepční 

nedostatky: „Badatelé ignorují důsledky přímé zkušenosti na politické zájmy jednotlivce. 

Ačkoliv je nesporné, že občané jsou vysoce závislí na médiích, co se týče informací z veřejné 

oblasti, osobní zkušenost je jednoznačně důležitý zdroj informací. (…) Objasnění výskytu 

významnosti témat musí proto obsahovat obojí, mediovanou i osobní zkušenost; přehlížení 

osobní zkušenosti může vést k nadhodnocení účinků médií.“ (Behr, Iyengar, 2001: 40) Autoři 

také zmiňují problematiku směru šipky kauzality, kterou nelze z prostých korelačních analýz 

dovozovat. 

Poměrně ucelenou kritiku obsahující prvky všech již zmíněných formuluje Toshio 

Takeshita, když definuje tři klíčové problematické oblasti nastolování agendy: „(…) problémy 

procesu, identity a prostředí. Problém procesu se týká podstaty nastolování agendy, jedná se 

104 Viz například Hans Brosius a Gabriel Weimann (1996), Stefaan Walgrave et al. (2008), Stuart Soroka 

(2002). 
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o míru toho, nakolik je nastolování agendy procesem automatickým a nevědomým. Problém 

identity spočívá v tom, zda nový koncept nastolování agendy atributů je možné přesvědčivě 

oddělit od konceptu rámcování a od tradičního zkoumání persvazivní komunikace. Problém 

prostředí zdůrazňuje dynamický rozvoj komunikačních technologií a narůstající počet a 

různorodost zpravodajských platforem, což může vést k fragmentalizaci publika a 

minimalizovat tak dopady mediálního nastolování agendy.“ (Takeshita, 2005: 275-276) 

Problém procesu je ukotven v kognitivní psychologii. Hlavní výzkumy (McCombs, Shaw, 

1972, 1977) totiž vůbec neřeší otázku toho, jak k efektu dochází, respektive co se děje 

v myslích respondentů. Efekt popisují jednoduše jako přenos významnosti od médií 

k publiku. Kritika vychází z toho, že významnost je synonymem k přístupnosti, tedy 

přítomnosti tématu v aktivní paměťové stopě105 jedince. A tato významnost (přístupnost) je 

koncept odlišný od vnímané důležitosti106, což je klíčová závislá proměnná ve většině 

výzkumů nastolování agendy. Stručně řečeno dochází ke zmatení pojmů, které vychází 

z pokročilých znalostí kognitivní psychologie, tedy oboru se kterým, podle Toshio Takeshity, 

nemají komunikační teoretici a vědci příliš mnoho společného. (Takeshita, 2005) Problém 

identity pak souvisí s vymezováním se vůči jiným sociálně-vědním teoriím a tradicím, které je 

explicitně přítomno v odlišných terminologiích. Nejen pro Toshio Takeshitu je například 

obtížné rozlišovat rámcování od nastolování agendy atributů. V důsledku se oba koncepty 

zabývají stejným problémem: „tedy tím, jak jsou schopna masová média definovat témata pro 

jednotlivce. To je také důvodem, proč někteří teoretici rámcování obviňují zástupce 

nastolování agendy z kolonizace jiných teorií.“ (Takeshita, 2005: 280) Na druhou stranu je 

agenda atributů logickým dalším krokem po zkoumání agendy témat. Atributy lze ostatně 

označit za specifickou formu témat. (Weaver et al., 2004) Problém prostředí vychází 

z původní myšlenky nastolování agendy, kdy lze říci, že média jsou schopna definovat 

jednotný proud malého množství témat, jejichž významnost následně sdílí veřejnost. Tento 

efekt tak překlenuje individuální odlišnosti a vytváří jistý společenský konsenzus.107 

S rozvojem komunikačních technologií od devadesátých let minulého století se logicky nabízí 

otázka, zda narůstající počet dostupných zdrojů a jejich specializace nebude v důsledku 

znamenat rozpad veřejných agend a fragmentalizaci publik: „S pomocí nových médií lidé mají 

možnost komunikovat se sobě podobnými jedinci, bez ohledu na prostorová omezení a tak se 

105 Blíže viz kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně, teorie upřednostnění. 
106 Angl. perceived importance. 
107 V tomto aspektu má koncept nastolování agendy blízko ke Gerbnerovu (2002) konceptu mainstreamingu. 
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mohou snadněji identifikovat se sobě vlastní agendou. Rozpad široce sdílených veřejných 

agend, které masová média pomáhala formovat, povede ke zvyšování sociálních rozdílů.“ 

(Takeshita, 2005: 286) Hned ovšem autor dodává, že prozatím nemáme přesvědčivé důkazy o 

takových tendencích, protože většina uživatelů internetu navštěvuje malé množství webových 

stránek – viz kap. 3.3 Nastolování agendy v době síťových médií, s. 75. 

Kritika konceptu nastolování agendy tak v zásadě vychází z pozic teoretických, 

explicitně i implicitně, kdy jsou zdůrazňovány slabé body konceptu vycházejícího 

z behavioristické tradice zkoumání a přenosových modelů komunikace. Na tyto poznámky 

logicky navazují výtky metodologické, související s operacionalizací jednotlivých agend a 

problematickým určením analytických proměnných a jejich vzájemných souvislostí. 

Zmiňována je také významná redukce komplexity sledovaných jevů při kvantitativních 

analýzách, což je sice nutný, ale problematický proces z hlediska validity výsledků. 

3.5 Hlavní závěry teoretické části 
Hlavní závěry teoretické části prezentujeme ze dvou odlišných perspektiv. První 

perspektiva shrnuje výsledky zkoumání procesů nastolování agendy, tedy hlavní závěry 

o mechanismech nastolování agendy v mediálním, veřejném a politickém prostoru.  

Vzhledem k zacílení výzkumné části věnujeme pozornost zejména druhé perspektivě, kdy 

shrnujeme genezi konceptu nastolování agendy, jednotlivé fáze, hlavní inspirační zdroje 

a celkový rozvoj způsobů zkoumání nastolování agendy. Z této meta-roviny vychází základní 

nasměrování výzkumné části, definice výzkumného problému a formulace výzkumných 

oblastí.  

Přes množství různých přístupů a heterogenitu výzkumů nastolování agendy lze, na 

základě prezentovaných studií, nalézt společné závěry o mechanismech nastolování agendy: 

• Masová média mají schopnost určovat témata, která veřejnost považuje za důležitá. 

• Tuto schopnost zásadně ovlivňují psychologické charakteristiky jednotlivce (potřeba 

orientace, míra mediální expozice, věrohodnost média, interpersonální komunikace) 

a jeho sociální vazby. 

• Efekt nastolování agendy je silnější v tématech, se kterými jednotlivci nemají přímou 

zkušenost. 

• Efekt nastolování agendy je patrný nejen v přenosu významnosti témat, ale i v přenosu 

významů vázaných na témata, tedy dominantních kontextů, rámců, specifických 

interpretací a atributů. 
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• Nastolování agendy je jedním z mechanismů sociální konstrukce reality. Jednotlivci 

definují významnost určitých témat pomocí klíčů dostupných z médií a ze svého 

okolí. 

• Média se shodují v počtu a podílu zpráv věnovaných jednotlivým tématům, jejich 

tematické agendy se významně překrývají. 

Indikátory skutečnosti, stejně jako výsledky vědeckých výzkumů, jsou relativně nedůležité při 

nastolování mediální agendy. 

Druhá perspektiva vychází z vývoje a postupného rozšiřování konceptu nastolování 

agendy, jak je představen v teoretických kapitolách této práce. Je zřejmé, že zkoumání 

procesů nastolování agendy se z původně poměrně úzce vymezeného zaměření, tedy vlivu 

politického zpravodajství médií na preference veřejnosti (McCombs, Shaw, 1972), postupně 

rozšířilo do mnoha oblastí zkoumání. S ohledem na současný stav poznání identifikujeme 

následující charakteristické znaky zkoumání nastolování agendy: 

- Za hlavní ideové a inspirační zdroje pro formování konceptu nastolování agendy 

jsou v odborné literatuře označovány tři publikace amerických autorů, a to The 

Immigrant Press and Its Control Roberta Parka (1922), Public Opinion Waltera 

Lippmanna (1997 [1922]) a The Press and Foreign Policy Bernarda Cohena 

(1963). Ačkoliv se uvedení autoři nevěnují primárně vzájemným vlivům médií, 

veřejnosti a politiky a nepoužívají později zavedený termín nastolování agendy, 

výrazně ovlivnili pozdější vznik konceptu nastolování agendy (viz kap. 3.2.1 

Nastolování agendy v diachronní perspektivě, s. 29). 

- Ačkoliv v průběhu první poloviny 20. století vzniklo několik prací, které anticipují 

principy nastolování agendy, za počátek systematické snahy o studium nastolování 

agendy lze považovat až výzkum Maxwella McCombse a Donalda Shawa 

v Chapel Hill v r. 1968, respektive jejich společnou publikaci z r. 1972, kde byla 

poprvé formulována a empiricky podložena hypotéza o nastolování agendy. 

- V začátcích (70. léta 20. století) se výzkumy nastolování agendy soustředí zejména 

na prokázání souvztažnosti mediální a veřejné agendy a prohlubování poznatků 

o vlivu osobnostních charakteristik jednotlivců (skupin) na sílu efektu nastolování 

agendy.  

- Zacílení výzkumů nastolování agendy následně (přibližně od druhé poloviny 

70. let) překračuje rámec kvantitativního testování vztahu nastavení mediálních 
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obsahů a reakcí veřejnosti a soustředí se dále na různé aspekty celého procesu 

s přesahem do různých oblastí zkoumání, kdy je patrný důraz zejména na: 

• psychologické charakteristiky jednotlivců (členů publika), procesy 

rozhodování, zpracování informací, interpersonální a skupinové vlivy; 

• analýzy atributů a zkoumání procesů rámcování jak na straně médií 

(mediálních obsahů), tak na straně příjemců mediálních sdělení. Postupně 

dochází k začlenění kvalitativních analytických přístupů, tedy odklonu od 

analýz typu „která témata jsou akcentována“ a příklonu ke zkoumání toho, 

„jakým způsobem jsou témata zobrazována“, tedy jaké atributy či rámce 

jsou přítomny. 

- Od 80. let 20. století se ve výzkumech nastolování agendy jako zásadní bod 

ukazuje nastavení mediální agendy. Pozornost je věnována zejména analýzám 

mediálních obsahů, přesněji zkoumání charakteristik mediálního pokrytí témat 

a aktérů v souvislosti s analýzami rámcování a analýzami diskurzu.  

- Spolu s důrazem na zkoumání charakteristik nastavení mediální agendy se do 

popředí dostávají také organizační analýzy, kdy se část výzkumů nastolování 

agendy soustředí na analýzy redakčních praxí, novinářských postupů při práci se 

zdroji a zkoumání procesů intermediálního nastolování agendy. 

- Za hlavní oblasti současného výzkumu procesů nastolování agendy můžeme 

označit: 

• Zkoumání souvztažnosti mediální a veřejné agendy. Základní výzkumná 

perspektiva (McCombs, Shaw, 1972) stále tvoří významnou součást 

výzkumů nastolování agendy. Dochází k dalšímu prohlubování poznatků 

v této oblasti, souvztažnost mediální a veřejné agendy je zkoumána 

v souvislosti s různými tématy a cílovými skupinami.  

• Analýzy rámcování. Teorie rámcování se staly významnou součástí 

výzkumů nastolování agendy – viz kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně, 

s. 50 – zejména v souvislosti s integrací kvalitativních a semi-kvalitativních 

analytických přístupů. Postupy typické pro analýzy rámcování se staly 

součástí analýz mediálních agend, částečně také zkoumání agend veřejných 

(byť analýza rámců pomocí kvantitativních analytických nástrojů má 

zřejmé limity – viz kap. 3.2.2.2.2.1 Kritika konceptu rámcování, s. 55. 
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• Zkoumání budování mediální agendy a procesů intermediálního 

nastolování agendy. Z postupné kumulace poznatků o procesech 

nastolování agendy lze odvodit, že klíčové pro procesy přenosu 

významnosti (rámců) je nastavení mediální agendy. Proto se významná část 

výzkumů nastolování agendy soustředí na mechanismy vzniku mediálních 

agend a důležitou součástí takových výzkumů je také práce se zdroji, 

zejména ve zpravodajství (blíže viz kap. 3.2.2.2.3 Intermediální 

nastolování agendy, s. 57, a také kap. 3.2.2.3 Klasifikace podle cílů 

zkoumání a dominantní agendy, s. 60, respektive podkapitolu 3.2.2.3.1 

Mediální agenda, s. 62) 

3.6 Vymezení výzkumného problému 
Výzkumným problémem jsou v případě této práce způsoby zkoumání procesů 

nastolování agendy v České republice. Naším základním cílem je identifikovat a analyzovat 

způsoby zkoumání procesů nastolování témat v českém sociálně-vědním kontextu 

a pojmenovat tak „českou cestu“ zkoumání nastolování agendy. Analyzujeme způsoby, 

jakými domácí autoři pracují s konceptem nastolování agendy, které teorie, metody, přístupy 

a tradice převažují v českých výzkumech. Soustředíme se také na oborové ukotvení českých 

výzkumů nastolování agendy a přítomné mezioborové vazby. Práce na tématu i struktura 

textu výsledné dizertační práce byly organizovány do tematických celků, pro něž jsme si 

zavedli označení výzkumné oblasti a jež jsou vymezeny – (a) teoretickými východisky, (b) 

metodami a technikami výzkumu a (c) oborovými vazbami či kontexty analyzovaných 

výzkumů. V rámci výzkumných oblastí se pokoušíme identifikovat a pojmenovat způsoby 

zkoumání procesů nastolování témat v českém sociálně-vědním výzkumu a jeho zakotvení 

v rámci teorií nastolování agendy a různých tradic zkoumání, které se zformovaly v průběhu 

posledních čtyřiceti let v zahraničním výzkumu. Vzhledem k multidisciplinární povaze 

konceptu nastolování agendy se soustředíme také na identifikaci oborových vazeb přítomných 

v českých výzkumech.  
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C) Výzkumná část 

4 Ukotvení výzkumu 

Výzkumnou část této dizertační práce uvozují kapitoly, ve kterých formulujeme hlavní 

cíle výzkumu, dále tři výzkumné oblasti, na které se soustředíme, následované uvedením do 

metodologie výzkumu, vymezením analyzovaného materiálu a nastavením výběrových 

kritérií. Pátá kapitola (od s. 91) je věnována analýze a interpretaci zjištění k jednotlivým 

výzkumným oblastem. Výzkumnou část uzavírá šestá kapitola, kde shrnujeme hlavní 

výsledky výzkumu (s. 154).  

 

4.1 Hlavní cíle výzkumu 
Hlavním cílem následující části dizertační práce je analýza zkoumání vztahů 

mediálního, veřejného a politického prostoru v Česku, které je teoreticky a metodologicky 

ukotveno v konceptu nastolování agendy, a to v průběhu posledních dvaceti let. Základní 

perspektiva celé výzkumné části je ukotvena ve snaze identifikovat a pojmenovat způsoby 

zkoumání procesů nastolování témat v českém sociálně-vědním kontextu. Následně, pomocí 

kategorií a oblastí nastolování agendy představených v teoretické části, se pokusíme 

pojmenovat „českou cestu“ zkoumání nastolování agendy, které oblasti celého procesu 

přenosu významnosti témat (rámců, kontextů) z médií do veřejnosti a politiky u nás doposud 

byly zkoumány. Za důležité považujeme zdůraznit, že cílem výzkumné části není popis 

nastolování agendy v české společnosti, nesoustředíme se na konkrétní závěry a poznatky 

o mechanismech a procesech nastolování témat v českém prostředí. Hlavním cílem je 

zkoumat teoretický a metodologický kontext spojený s konceptem nastolování agendy 

v českém sociálně-vědním prostoru. Nastolování agendy je v tomto zakotvení předmětem 

analýzy, nikoliv nástrojem pro zkoumání prosazování témat v českém mediálním, politickém 

či veřejném prostoru. Předmětem analýzy tak nejsou témata (rámce, kontexty), aktéři ani 

mechanismy české politické komunikace, ale způsoby, jakými domácí autoři pracují 

s konceptem nastolování agendy, které teorie, metody a přístupy jsou využívány a které 

tradice zkoumání nastolování agendy dominují v českém prostředí. Tato perspektiva je 

v souladu s předchozími kapitolami této práce, které jsou věnovány vývoji konceptu 

nastolování agendy, jeho zakotvení a liniím zkoumání, ne konkrétním poznatkům 

o prosazování témat či o principech politické komunikace obecně.  
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4.2 Formulace výzkumných oblastí 
Práce na tématu i struktura textu výsledné dizertační práce byly organizovány do 

tematických celků, pro něž jsme si zavedli označení výzkumné oblasti a jež jsou vymezeny – 

(a) teoretickými východisky, (b) metodami a technikami výzkumu a (c) oborovými vazbami 

či kontexty analyzovaných výzkumů. Formulace výzkumných oblastí vychází ze základního 

nastavení této dizertační práce, představeného v úvodních kapitolách a zdůvodněného 

v kapitole 3.6 Vymezení výzkumného problému (s. 84) a předcházející kapitole 4.1 Hlavní 

cíle výzkumu (s. 85). V rámci výzkumných oblastí se pokoušíme identifikovat a pojmenovat 

způsoby zkoumání procesů nastolování témat v českém sociálně-vědním výzkumu a jeho 

zakotvení v rámci teorií nastolování agendy a různých tradic zkoumání, které se zformovaly 

v průběhu posledních čtyřiceti let v zahraničním výzkumu. Vzhledem k multidisciplinární 

povaze konceptu nastolování agendy se soustředíme také na identifikaci oborových vazeb 

přítomných v českých výzkumech.  

 

Výzkumná oblast č. 1: Teoretická ukotvení českého zkoumání nastolování agendy 

První výzkumná oblast navazuje na teoretické kapitoly práce, které shrnují teoretické 

rámce konceptu nastolování agendy přítomné v představených hlavních výzkumech a obecně 

v odborné literatuře věnované konceptu nastolování agendy. Vycházíme tedy zejména 

z kapitoly 3.1 Nastolování agendy a teorie účinků médií (s. 27), z kapitoly 3.2 Diachronní a 

synchronní analýza nastolování agendy (s. 28) a částečně také z kapitoly 3.4 Nastolování 

agendy v kritické perspektivě (s. 78). 

 

Výzkumná oblast č. 2: Analytické postupy a inspirace v českých výzkumech 

nastolování agendy  

Druhá výzkumná oblast směřuje k rozboru použitých analytických nástrojů v českých 

výzkumech nastolování agendy. Zajímá nás, které analytické postupy spjaté se zkoumáním 

nastolování agendy jsou využívány v českém prostředí. Jak vyplývá z teoretických kapitol 

této práce, nástroje pro analýzy procesů nastolování agendy postupně prošly několika fázemi 

vývoje a v centru našeho zájmu je zmapování toho, které analytické nástroje převažují 

v českých výzkumech a jak jsou tyto ve výzkumu aplikovány.  

Současně se pokoušíme o klasifikaci českých výzkumů v rámci dostupných typologií 

výzkumů nastolování agendy. Jak se zmiňujeme na mnoha místech teoretické části, během 

posledních čtyřiceti let došlo k postupnému rozvoji zkoumání nastolování agendy a vzniklo 
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několik různých výzkumných tradic. Zajímá nás proto, do kterých teoretických linií 

a výzkumných tradic lze zařadit české práce k nastolování agendy. Druhá výzkumná oblast 

navazuje zejména na kapitoly 3.2.2 Synchronní pohled a typologie výzkumů nastolování 

agendy (s. 35), 3.4 Nastolování agendy v kritické perspektivě (s. 78) a 3.5 Hlavní závěry 

teoretické části (s. 81). 

 

Výzkumná oblast č. 3: Oborová ukotvení českého zkoumání nastolování agendy  

Oborové ukotvení zkoumání nastolování agendy není jednoznačné. Někteří autoři řadí 

koncept mezi teorie mediálních účinků (McQuail, 2009), pro jiné je nastolování agendy 

spojeno především s politickými vědami (Cobb, Ross, 1997), případně stojí na pomezí studia 

masové komunikace a politologie (Dearing, Rogers, 1996). Částečnou shodu můžeme nalézt 

v konstatování, že nastolování agendy je multidisciplinární koncept, viz úvod kap. 3 Koncept 

nastolování agendy (s. 25) a kap. 3.1 Nastolování agendy a teorie účinků médií (s. 27). 

Prostřednictvím třetí výzkumné oblasti se pokoušíme zjistit, ve kterých sociálně-vědních 

oborech jsou ukotveny české výzkumy nastolování agendy a které – ať deklarované, či jen 

implicitně přítomné – mezioborové vazby jsou přítomny při zkoumání procesů nastolování 

agendy v českém prostředí. Třetí výzkumná oblast tak navazuje na kapitolu  3.1 Nastolování 

agendy a teorie účinků médií (s. 27), přičemž odkazy k přesahům do různých oborů jsou 

přítomny napříč teoretickou částí – viz např. kapitola 3.2.2.3.2 Veřejná agenda (s. 64), 

kapitola 3.2.2.3.3 Politická agenda (s. 72) či kapitola 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně 

(s. 50). 

 

4.3 Metodologie výzkumu 
Metodologicky je výzkumná část práce ukotvena v metodě tzv. „systematického 

přehledu“108, což je výzkumná metoda typická a hojně využívaná v přírodních vědách 

a vědách o člověku, zejména v tzv. „medicíně založené na důkazech“109 a jde o formu 

metavýzkumu. (Greenhalgh, 2003: 65, 125) Jak konstatuje Jarmila Potomková: „Stoupající 

obliba systematických přehledů se projevuje v celé řadě prestižních recenzovaných časopisů. 

Opírají se o přesné kvantitativní metody a snaží se vyhnout zkreslení (tzv. biasu) při 

hodnocení jednotlivých studií. Systematický přehled je možno definovat jako souhrn všech 

108 Angl. systematic review. 
109 Angl. Evidence Based Medicine (EBM). 
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dostupných původních studií, které jsou vhodné pro zodpovězení určité klinické otázky. Studie 

jsou do přehledu zařazeny podle předem stanovených kritérií. Tento postup se řadí do 

kategorie tzv. sekundárního výzkumu a je opakovatelný. Systematický přehled je nejen 

shrnutím velkého množství důkazů, ale nabízí i vysvětlení rozdílů mezi publikovanými 

pracemi. Směřuje k integraci existujících poznatků, vylepšuje vědecké hypotézy a napomáhá 

stanovení nových směrů biomedicínského výzkumu.“ (Potomková 2004: 105) Vymezení 

systematického přehledu se věnují také Pippa Hemingway a Nic Brereton (2009), kteří 

zdůrazňují, že systematický přehled může být realizován na kvantitativních i kvalitativních 

studiích a takový postup vcelku samozřejmě pojmenovávají jako smíšený systematický 

přehled. V této práci použitý systematický přehled má v terminologii Jana Hendla blíže spíše 

k narativnímu přehledu: „V čistě narativních přehledech se závěry obvykle provádějí 

kvalitativně s minimem kvantitativní manipulace. Mají charakter popisu a diskuse bez použití 

kvantitativní analýzy. (…) Výhrady se soustřeďují především na informační ztráty při počítání 

statisticky významných a nevýznamných výsledků, na zohledňování potenciálních 

moderujících proměnných, které mají vliv na významnost výsledků, a na objektivní omezení 

kognitivní schopnosti zvládnout zpracování relevantních primárních studií, jejichž počet jde 

někdy do několika desítek.“ (Hendl 2004: 492) Uvedená kritika metody v případě našeho 

výzkumu není tak závažná, protože dále prezentovaný výzkum se nesoustředí na srovnávání 

výsledků jednotlivých studií, ale na struktury zkoumání a jejich teoretické a metodologické 

ukotvení v rámci konceptu nastolování agendy. Koncept nastolování agendy totiž nabízí 

výkladový rámec pro pochopení vztahů mezi produkcí médií, dynamikou veřejného mínění 

a nastavením politické agendy. Hlubší pochopení těchto procesů je, podle našeho názoru, 

důležité nejen pro rozvoj oboru mediálních studií, ale i pro obecnější, společenské debaty 

o roli a funkci (zejména zpravodajských) médií v demokratické společnosti.  

4.4 Výběr analyzovaného souboru 
Za klíčovou fázi přípravy systematického přehledu označuje více autorů definování 

kritérií pro výběr relevantních studií a jejich samotný výběr. Pokud této fázi není věnována 

patřičná pozornost, vzniká nebezpečí, že: „(…) práce trvající často mnoho měsíců nepřinese 

žádoucí výsledky.“ (Hendl 2004: 494) Podobně Jarmila Potomková zdůrazňuje, že je důležité: 

„(…) vyhledávání literatury se zaměřením na všechny dostupné zdroje, aby nedošlo 

k publikačnímu zkreslení. Publikační zkreslení ve svém důsledku znamená, že práce, které 

obsahují pozitivní výsledky klinických zkoušek, mají větší šanci na zveřejnění v prestižních 

mezinárodních časopisech. Z toho vyplývá, že přehled citací vyhledaných pouze 
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v renomovaných časopisech může vnést do řešení otázky přehnaný optimizmus.“ (Potomková 

2004: 104-105) S podobným upozorněním přichází i Pipa Hemingway a Nic Brereton: „Je 

třeba zahrnout publikované i nepublikované práce a důsledně hledat studie vztahující se 

k danému tématu nebo problematice.“ (Hemingway, Brereton, 2009: 4) Riziko nedůsledného 

výběru spočívá v tzv. publikačním či selekčním zkreslení110. Zkreslení spočívá ve 

schvalovacích postupech redakcí odborných periodik, které obvykle upřednostňují studie se 

statisticky významnými výsledky. (Hendl 2004: 515)  

Odborné publikace k metodologii metaanalýz doporučují, aby autor studie detailně 

specifikoval kritéria pro vyloučení, resp. zahrnutí výzkumných studií do systematického 

přehledu. „Uvažují se obvykle tyto obecné kategorie kritérií: a) zvláštní vlastnosti studie, b) 

zkoumaná skupina subjektů, c) základní proměnné, d) údaje o těchto proměnných, e) typ 

výzkumného plánu a metodologické aspekty výzkumu, f) kulturní a lingvistické vymezení, g) 

časový údaj o studii, h) typ publikace. Popisy těchto kritérií a jejich zdůvodnění se stanou 

součástí závěrečné zprávy o provedené metaanalytické studii.“ (Hendl 2004: 496) S ohledem 

na cíle a specifika této analýzy (viz výše) považujeme za relevantní kritéria a), f), g), h). 

Výběrová kritéria jsou následující: 

Ad a) zvláštní vlastnosti studie – začleněny jsou výzkumy, které explicitně zahrnují 

koncept nastolování agendy. Vymezení je velmi důležité pro výběr zkoumaných prací 

a zásadně ovlivňuje podobu výsledků výzkumu;  

Ad f) kulturní a lingvistické vymezení – zahrnuty jsou výzkumy pocházející z České 

republiky a zabývající se českou mediální, veřejnou a politickou agendou, případně jejich 

kombinacemi; 

Ad g) časový údaj o studii – zahrnuty jsou studie dostupné v posledních dvaceti letech; 

Ad h) typ publikace – monografie a kapitoly v monografiích a sbornících, odborné články 

v recenzovaných odborných časopisech, univerzitní absolventské práce, dostupné, ale 

nepublikované práce. 

Rešerše a výběr prací relevantních pro tuto analýzu probíhal v souladu s metodickými 

doporučeními: „1. Prohledání osobní bibliografické databáze a ostatních osobních záznamů. 

2. Návrh klíčových slov a dotazovacích formulí pro elektronické vyhledávání. 3. Provedení 

počítačové rešerše elektronických bibliografických databází: a) vyhledání titulů a abstraktů a 

eliminace málo relevantních jednotek; b) získání primárních dokumentů; c) analýza 

primárních dokumentů a eliminace těch málo relevantních. 4. Zkoumání soupisů citací z takto 

110 Angl. publication resp. selection bias. 
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nalezených prací. 5. Získání nových primárních dokumentů indikovaných v předchozím kroku 

a přezkoumání jejich relevantnosti. 6. Konzultace expertů.“ (Hendl, 2004: 496) Klíčová slova 

pro vyhledávání v elektronických databázích, indikující studie relevantní pro náš výzkum, 

jsou: nastolování agendy, nebo agenda-setting a jejich možné lexikální tvary, a to 

v tematických tezaurech jednotlivých knihoven i v klíčových slovech prací, která definují 

jednotliví autoři textů. Na tomto místě je nutné se detailněji věnovat zvoleným výběrovým 

kritériím a jejich zdůvodnění. Jak je patrné z teoretické části, koncept nastolování agendy již 

od svého počátku vychází z interdisciplinární tradice, byl a je poměrně široce rozkročen do 

několika sociálně-vědních disciplín. Ukotvení můžeme najít v politické teorii, sociologii 

(resp. sociologii veřejného mínění), v mediálních studiích, ale i např. v jazykovědě 

(sémiotice) a sociální psychologii. Právě mediální studia jsou autorův „mateřský“ obor a 

struktura a důraz kladený na jednotlivé oblasti se odráží v této dizertační práci. Ve snaze 

vyhnout se oborové předpojatosti, která by se mohla promítnout do výše zmíněného 

selekčního zkreslení, jsme důkladně zvažovali výběrová kritéria tak, aby nediskriminovala 

žádný obor, a lexikální filtr zohledňuje odbornou a oborovou terminologii sociálně-vědních 

disciplín. Již v prvních krocích výběru zkoumaného vzorku bylo zřejmé, že koncept 

nastolování agendy není doménou pouze mediálních studií. Do oblasti selekčního zkreslení 

patří i úvahy o tom, zda existují synonymní označení pro teorie či výzkumy, které spadají do 

sledované oblasti, přestože nejsou ani autory, ani knihovnami identifikovány do oblasti 

nastolování agendy. Takové úvahy vedou k obecnějším otázkám, co je to vlastně nastolování 

agendy a zda nejde jen o jiné (oborově, kulturně, časově) podmíněné označení pro jevy, které 

jsou již předmětem zkoumání sociálních věd, byť pod jiným označením. Těmto otázkám, 

týkajícím se vymezení konceptu nastolování agendy, jsou věnovány úvodní pasáže třetí 

kapitoly této práce a i analytická část dizertace z tohoto vymezení vychází (blíže viz kap. 3 

Koncept nastolování agendy, s. 20). Z prezentovaných teorií a argumentů vyplývá, že jako 

nastolování agendy je v odborné literatuře označován specifický (teoreticky i metodologicky 

ukotvený) koncept, který vychází z  výzkumných tradic, které již od začátku systematického 

bádání nejsou doménou pouze jednoho či dvou sociálně-vědních oborů, ale jsou mezioborové. 

Pokud tedy v českém odborném prostředí vznikly práce řazené do oblasti nastolování agendy, 

pak jsou to práce, které autoři či odborné knihovny s tímto konceptem identifikují. Mohou 

samozřejmě vycházet z oborově různorodé literatury, avšak pokud se věnují nastolování 

agendy, tak jak je vymezeno v předchozích kapitolách, pak s největší pravděpodobností 

vychází z této tradice a s touto tradicí se identifikují, byť třeba pouze okrajově. Pokud by 
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výběr zkoumaného materiálu vycházel z obecného vymezení, že do oblasti nastolování 

agendy spadá vše, co se obsahově a tematicky dotýká analýz mediálních obsahů a redakčních 

procesů, zkoumání veřejného mínění a jeho formování a mechanismů politického 

rozhodování, pak by v zásadě nebylo možné přesvědčivě stanovit výběrová kritéria pro 

zařazení jednotlivých položek do analyzovaného souboru. Při použití takto obecného 

výběrového mechanismu by pravděpodobně došlo k značnému odchýlení od tématu dizertační 

práce, která je ukotvena v relativně celistvé a jasně vymezené sociálně-vědní teorii 

nastolování agendy. 

Po realizaci výše uvedených kroků a opakovaném hledání primárních dokumentů (bod 4 a 

5) je finální analyzovaný soubor tvořen celkem 21 jednotkami. Jde o tři monografie, tři 

příspěvky do sborníku, šest odborných článků z recenzovaných periodik, jednu dizertační 

práci, jednu rigorózní práci, pět magisterských prací a dvě bakalářské práce. V souvislosti 

s popisem analyzovaného souboru prací je vhodné zdůraznit, že autor této dizertační práce je 

současně autorem, či spoluautorem, několika analyzovaných textů. Vzhledem k výběrovým 

kritériím a zacílení následujícího výzkumu nepovažujeme za vhodné vyloučit autorovy texty 

z finálního analyzovaného souboru. Vzhledem k možné autokorekci a předpojatosti při 

analýze byly vybrané práce, respektive jejich analýza, pečlivě konzultovány se školitelem, 

prof. PhDr. Janem Jirákem, Ph.D. Věříme, že se nám tímto podařilo odstínit rizika spojená 

s autorovou předpojatostí při rozboru vlastních textů. Všechny analyzované práce vyšly 

v rozmezí let 2005 až 2012 a jejich seznam zahrnuje Příloha č. 1: Seznam analyzovaných 

textů, s. 161. 

Následující část analýzy je strukturována podle jednotlivých výzkumných oblastí a na 

konci jednotlivých kapitol stručně shrnujeme výsledky (kap. 5.1.2, kap. 5.2.4 a kap. 5.3.1) 

 

5 Analýza a interpretace výsledků 

Po vymezení hlavních cílů analýzy, formulaci výzkumných oblastí a určení souboru 

textů pro analýzu se nyní věnujeme interpretaci textů. Analýza a interpretace je dále 

strukturována podle jednotlivých výzkumných oblastí. U každé výzkumné oblasti je proveden 

rozbor zkoumaných textů, interpretace zjištění a shrnutí. Postupně tak analyzujeme jednotlivé 

texty a interpretace a argumenty prezentujeme průběžně, stejně tak jako kontextové odkazy 

k odborným zdrojům a propojení s příslušnými kapitolami teoretické části. Jednotlivé texty 
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v analýze identifikujeme autory, případně pořadím textu v seznamu analyzovaných jednotek 

(viz Příloha č. 1: Seznam analyzovaných textů, s. 161). 

5.1 Výzkumná oblast č. 1: Teoretická ukotvení českého zkoumání nastolování 

agendy 
V následující kapitole se postupně věnujeme jednotlivým textům zahrnutým do naší 

analýzy, postupně rozebíráme jejich teoretická východiska, ukotvení a také nás zajímají 

odkazy k inspiračním zdrojům a obecně k odborné literatuře věnované konceptu nastolování 

agendy, blíže viz kap. 4 Ukotvení výzkumu, s. 85. Do analýzy a intepretací u výzkumné 

otázky č. 1. jsou zahrnuty všechny práce přítomné v analyzovaném souboru (21), protože 

všechny texty, byť některé velmi stručně, se v teoretické části věnují nastolování agendy. 

Ačkoliv některé texty pracují s konceptem nastolování agendy pouze okrajově, či 

zprostředkovaně, jejich teoretické ukotvení v kontextu nastolování agendy je v zásadě 

homogenní. S výjimkou práce Dina Numerata (2005) všechny ostatní texty ve svém základu 

vychází z prací Maxwella McCombse (1972, 1977), nebo z přehledových publikací Jamese 

Dearinga a Everetta Rogerse (1996) či Maxwella McCombse (2009). V historické 

perspektivě, pokud je přítomna, se opakovaně objevují předchůdci, kteří jsou za „duchovní 

otce“ nastolování agendy označováni autory výše zmíněných čtyřech publikací, konkrétně se 

jedná o Waltera Lippmanna ([1922], 1997), Roberta Parka (1922) a Bernarda Cohena (1963). 

Pokud je v analyzovaných českých textech nastolování agendy řazeno mezi teorie účinků 

médií (Škodová et al, 2008, Škodová, Nečas, 2009, Kalvas, 2009, Kalvas et al, 2012, Jirků, 

2011, Běláčková, 2008), pak jedinou přítomnou odbornou oporou pro takové začlenění je 

publikace Denise McQuaila (2009).  

Obsáhlé teoretické ukotvení v konceptu nastolování agendy obsahují tři 

z analyzovaných textů. Prvním je kniha editovaná Markétou Škodovou (2008) s názvem 

Agenda-setting: teoretické přístupy. Na ni navazuje druhá publikace – Veřejná a mediální 

agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry (Škodová, Nečas, 2009) a třetí je 

kniha Františka Kalvase – Nastolování agendy – Role masové a interpersonální komunikace, 

osobní zkušenosti a genderu (Kalvas, 2009). První ze zmíněných publikací (Škodová, 2008) 

definuje teoretické zázemí pro publikaci druhou (Škodová, Nečas, 2009), která je čistě 

výzkumná, shrnující výsledky obsáhlého výzkumu nastolování agendy v českém prostředí. 

Autoři první publikace konstatují, že: „Předkládaná publikace je souhrnem základních 

poznatků teorie agenda-setting tak, jak byly předloženy v posledních desetiletích. Kromě 

přehledu zásadních studií kniha podrobněji seznamuje s teoretickými a metodologickými 
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aspekty zkoumání veřejné, mediální i politické agendy i s jejich kritikou.“ (Škodová et al., 

2008: 13) V kapitole o tradici výzkumů nastolování agendy jsou blíže představeny první dva 

velké výzkumy autorů Maxwella McCombse a Donalda Shawa, tedy Chapel Hill Study 

(McCombs, Shaw, 1972) a Charlotte Study (Shaw, McCombs, 1977) a výzkum Geralda Raye 

Funkhousera (Funkhouser, 1973). Celý koncept nastolování agendy autoři ukotvují 

v americké tradici zkoumání médií s odkazy k autorům jako Robert Park (1922) a Walter 

Lippmann ([1922], 1997). V kontextu mediálních studií Markéta Škodová nastolování agendy 

řadí do teorií mediálních účinků: „Koncept agenda-setting jako teorie o distribuci témat ve 

veřejném prostoru patří mezi klíčové koncepty z oblasti studií mediálních účinků.“ (Škodová, 

2008: 11) Nastolování agendy je zde zařazeno podle kategorizace Denise McQuaila (2009) do 

třetí fáze vývoje zkoumání účinků médií. Struktura celé publikace Agenda-setting: teoretické 

přístupy vychází z členění Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996), kteří koncept 

nastolování agendy rozdělují na tři základní komponenty: mediální, veřejné a politické 

agendy. Samostatnou kapitolu v knize Agenda-setting: teoretické přístupy věnují autoři teorii 

rámcování a sami si kladou otázku, do jaké míry se teorie rámcování a koncept nastolování 

agendy překrývají: „Komunikační a mediální studia jsou disciplínou, která do sebe vstřebává 

přístupy jiných vědních oborů, přijímají jejich metody, teorie, a v konečném důsledku i 

paradigmata. Není proto neobvyklé, že se dva přístupy postupem času začaly potkávat a 

překrývat. McCombs jako jeden ze zakladatelů výzkumu v oblasti nastolování agendy přichází 

s agendou atributů, a v rámci tohoto teoretického nazírání považuje rámcování a rámce za 

součást druhého stupně nastolování agendy. Badatelé vycházející primárně z konceptu 

rámcování však považují takové pojetí za zjednodušující a příliš zúžené. Při bližším pohledu 

na probíhající diskusi pak vyvstává otázka, zda oba přístupy, když mluví o rámcování, 

pojímají tento proces stejně.“ (Škodová et al., 2008: 34) Autoři dochází k tomu, že teorie 

rámcování je historicky starší a vychází primárně z kognitivní psychologie. Nastolování 

agendy je mladší a primárně empirický koncept, který se postupně snaží spojit i s jinými 

komunikačními teoriemi, jako je stereotypizace (Bryant, Zillmann, 2002), gatekeeping 

(Shoemaker, Vos, 2009), spirála mlčení (Noelle-Neumann, 1974, 1993) či právě rámcování 

(de Vreese, 2005). „Rámec je v tomto pojetí chápán jako atribut objektu.“ (Škodová et al., 

2008: 34-35) Autoři tak zdůrazňují problematiku, která je součástí teoretické části této 

dizertační práce, tedy zda je nastolování agendy svébytnou a samostatnou disciplínou, či je 

pouze pokusem o odlišné pojmenování jevů v komunikačních teoriích již popsaných a jeho 

specifičnost je tak pouze zdánlivá. Autoři dochází k tomu, že: „(…) v mnoha studiích se 
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objevují hybridní přístupy, přičemž je zároveň měřeno nastolování agendy, rámcování i 

priming,“ a závěrem konstatují: „Je nepochybné, že se teorie nastolování agendy a koncept 

rámcování za poslední léta výzkumu přiblížily, a je rovněž nepochybné, že ve svém důsledku 

mají stejný výzkumný cíl: zjistit, jak v současné společnosti probíhá komunikace o politických 

tématech, jako roli v ní sehrávají média a jaká je v tomto smyslu vazba mezi médii a jejich 

publikem. A i když mají oba zmíněné koncepty poměrně bohatou výzkumnou historii, 

vyjasnění teoretických přístupů je stále aktuálním tématem.“ (Škodová et al., 2008: 3, 6-37) 

Kapitola věnovaná mediální agendě se věnuje dominantně metodologickým aspektům měření 

mediální agendy, kdy jsou prezentovány základy kvantitativních obsahových analýz a kritika 

a slabiny této metody, přičemž je zmíněno, že v rámci studia nastolování agendy se postupně 

prosazují také kvalitativní analytické nástroje, zejména v souvislosti s analýzami rámcování. 

(Škodová et al., 2008: 40-47) Kapitola vychází především z prací Maxwella McCombse a 

Donalda Shawa (1972, 1977, 2009) a Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996). 

Samostatnou pozornost si zaslouží další oddíl věnovaný veřejné agendě. Jak je uvedeno 

v příslušné kapitole teoretické části, konceptualizace veřejné agendy je jedním ze zásadních 

bodů celého nastolování agendy. Způsob uchopení a měření veřejné agendy do velké míry 

předurčuje celý výzkum přenosu významnosti z- či do- veřejné agendy, jak ostatně uvádí už 

Gerald Funkhouser (1973). V duchu dělení Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) je 

veřejná agenda označena za jeden z vrcholů trojúhelníku média-veřejnost-politika. Zde autoři 

(Škodová et al, 2008) dochází k tomu, že v klasickém pojetí výzkumu nastolování agendy je 

veřejná agenda spojována téměř výlučně s kvantitativními výběrovými šetřeními, respektive 

pouze s některými specifickými otázkami, a následně poznamenávají, že: „(…) zájem 

tradičních studií vycházejících z této teoretické koncepce o samotnou veřejnou agendu byl 

značně omezený a úzce podřízený primárnímu cíli, jimž bylo testování hypotézy, že média tím, 

o čem referují, mají podstatný vliv na to, jaká témata stojí ve středu pozornosti aktuální 

veřejné a politické debaty“ (Škodová et al., 2008: 49) Na tomto nastavení nic nezměnil ani 

pozdější přechod k tzv. analýzám druhého stupně – viz kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého 

stupně, s. 50. Autoři odmítají „klasické“ vymezení veřejné agendy Jamese Dearinga a 

Everetta Rogerse jako: „(…) hierarchii témat ve veřejnosti v určitém časovém okamžiku.“ 

(Dearing, Rogers, 1996: 40) Kritika tohoto pojetí veřejné agendy vychází z problematizace 

kritéria (dimenze), podle kterého by jednotlivá témata veřejné agendy měla být hierarchicky 

uspořádána. Dalším zdůrazňovaným problémem je operacionalizace příslušného indikátoru 

pro empirická měření: „(…) formát a znění otázek včetně škál možných odpovědí, stejně jako 
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kontext celého dotazování a případně i způsob, jakým se výzkum provádí, se mohou do 

konkrétního výsledku promítnout velmi výrazně.“ (Škodová et al., 2008: 48-49) Autoři se dále 

detailně věnují dvěma typům výzkumů, hierarchickým a longitudinálním (viz kap. 3.2.2.3.2 

Veřejná agenda, s. 64), přičemž pozornost je zaměřena na metodologické aspekty a úskalí, 

která jednotlivé přístupy provází. Dále je podrobně rozebrána problematika otevřených a 

uzavřených otázek, což je opět jedno z podstatných témat zdůrazňovaných zahraničními 

experty zkoumání nastolování agendy. (Dearing, Rogers, 1996, McCombs, 2009) Autoři se 

důkladně věnují i oblasti kognitivní a sociální psychologie, přesněji distinkcím mezi 

intrapersonální, interpersonální a vnímanou agendou. (Škodová et al, 2008: 61) Oblasti, která 

je velmi komplikovaná a předmětem svého zájmu se pohybuje na rozmezí psychologie, 

lingvistiky a věd o člověku, především neurovědy. 

Pátá kapitola knihy Markéty Škodové a kol. (2008) rozebírá poslední vrchol 

trojúhelníku, tedy politickou agendu. Kapitola vychází z často zmiňovaných publikací Jamese 

Dearinga a Everetta Rogerse (1996), ale také otevírá novou oblast studia, když identifikuje 

dvě základní publikace, ze kterých studium politické agendy vychází. První je kniha Bernarda 

Cohena (1965) – The Press and Foreign Policy. Tou druhou je pak kniha Elmera 

Schattschneidera (1960) – The Semi-Sovereign People. Podle autorů se tyto odlišné 

myšlenkové inspirace: „(…) shodují v zásadním významu problémů a jejich nastolení, 

nicméně je zřejmé, že své následovníky vedou ke zkoumání jejich významu v odlišných 

oblastech. Je také zřejmé, že Schattschneider inspiroval především politology, protože 

akcentoval kategorii moci. Zatímco Cohen ovlivnil badatele v oboru masové komunikace, 

protože tematizoval nový možný vliv médií.“ (Škodová et al, 2008: 64) V kapitole je také 

zavedena kategorie veřejného problému (issue) a autoři správně poukazují na skutečnost, že 

v klíčových textech spojovaných s nastolováním agendy (McCombs, Shaw, 1972; Shaw, 

McCombs, 1977; Funkhouser, 1973, McCombs, 2009) není věnován definici veřejného 

problémů žádný, nebo jen velmi omezený, prostor. Současně ale doplňují, že: „V mediálních 

obsazích jsou veřejné problémy (issues) nejčastěji identifikovány jako hlavní témata 

příspěvků,“ a dodávají: „Takové měření je poměrně vzdálené pojetí veřejného problému 

(issue) jako kontroverze, protože ne všechny mediální obsahy jsou věnovány veřejným 

problémům a kontroverzím.“ (Škodová et al, 2008: 65) Právě v této poznámce je skryt rozdíl 

mezi mediálně-vědní linií a perspektivou politických věd na zkoumání procesů nastolování 

agendy. Už James Dearing a Everett Rogers (1996) apelují na sjednocení těchto dvou tradic a 

terminologickou jednotnost, přesto jsou, jak je patrné dále, stále zjevné rozdíly mezi těmito 
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dvěma tradicemi: „Analýza politického procesu vychází z knihy Elmera E. Schattschneidera 

The Semi-Sovereign People, který ve své práci definuje formulování problémů jako základní 

mocenský instrument. Mediální výzkum se naproti tomu často odvolává na knihu Bernarda 

Cohena The Press and Foreign Policy.“ (Škodová et al., 2008: 63-64). Kapitola věnovaná 

politické agendě (Škodová et al, 2008: 63-77) čerpá z autorů, kteří nevychází z mediálně-

vědní perspektivy na nastolování agendy, ale jsou primárně oborově ukotveni v politických 

vědách, jako je například dvojice autorů Roger Cobb a Charles Elder (Cobb, Elder, 1971, 

1983, 1997) či zmiňovaný Elmer Schattschneider (1960). 

Publikace Markéty Škodové a kol. (2008) je deskriptivně zaměřená, konstatující 

základní teze konceptu nastolování agendy, jak jsou představeny v prvních výzkumech 

Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977) a v sekundární literatuře (Dearing, 

Rogers, 1996). Základní postuláty konceptu nastolování agendy zde nejsou konfrontovány 

s dostupnou kritikou směřující ke konkrétní analytické praxi či k teoretickému zakotvení 

celého konceptu – blíže viz kap. 3.4 Nastolování agendy v kritické perspektivě, s. 78. 

Na publikaci Markéty Škodové a kol. (2008) navazuje publikace Veřejná a mediální 

agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry. (Škodová, Nečas, 2009) Zatímco 

předchozí kniha je věnována popisu teoretických přístupů, tato shrnuje výsledky obsáhlé 

empirické studie nastolování agendy, v podstatě replikace původní Chapel Hill Study 

(McCombs, Shaw, 1972), ovšem s mnoha přesahy jak v oblasti analýzy mediální agendy, tak 

v detailnosti analýzy agendy veřejné. Kniha je především zprávou z výzkumu, proto je v ní 

věnováno minimum prostoru teorii, ze které výzkum vychází, což zdůrazňují i sami autoři: 

„Vzhledem k tomu, že výzkumný tým věnoval výhradně teoretickým rámcům agenda-setting 

v rámci projektu jinou monografickou publikaci, nepovažovali editoři této knihy za nutné 

akcentovat diskurzivní, teoretické a historické pozadí konceptu v tak velké míře za nutné.“ 

(Škodová, Nečas, 2009: 7) Z toho důvodu se v rámci naší první výzkumné oblasti soustředíme 

zejména na ukotvení realizovaného výzkumu v kontextu zkoumání procesů nastolování 

agendy a hlavní pozornost publikaci věnujeme v rámci výzkumné oblasti č. 2 (viz s. 122). 

Publikace má celkem sedm kapitol, které pro potřeby našeho výzkumu rozdělíme do tří 

skupin – zkoumání mediální agendy (kap. 2), veřejné agendy (kap. 3, 5 a 6) a korelační 

analýza veřejné a mediální agendy (kap. 4). 

Kapitola věnovaná analýze mediální agendy při zdůvodnění zvoleného postupu 

odkazuje ke „klasickým“ výzkumům nastolování agendy, ovšem není zřejmé o jaké 

„klasické“ výzkumy se jedná. Vzhledem k použitým nástrojům a způsobu analýzy se 
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s vysokou pravděpodobností jedná o odkazy k Chapel Hill Study a Charlotte Study 

(McCombs, Shaw, 1972, Shaw, McCombs, 1977).  

Druhá komponenta analýzy, tedy výzkum veřejné agendy, je součástí tří kapitol, a to 

třetí (popis hlavních zjištění), páté (stabilita stranické identifikace respondentů) a šesté 

(konstrukce panelu respondentů a datový soubor). Tyto kapitoly mají charakter výzkumné 

zprávy, neobsahují tak odkazy k teoretickým základům a předpokladům, nicméně z nastavení 

a cílů výzkumu jsou zřejmé odkazy ke konceptu nastolování agendy, respektive k jistým, 

především metodologickým, oblastem. Analýza veřejné agendy je výrazně inspirována 

prvními studiemi Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977) a stejně tak následná 

korelační analýza mediální a veřejné agendy v podstatě replikuje postup zvolený v r. 1972 

v Chapel Hill a následně v r. 1977 v Charlotte Maxwellem McCombsem a Donaldem 

Shawem (1972, 1977), analýze této české komparační studie se věnujeme podrobněji v rámci 

kapitoly k výzkumné oblasti č. 2 (s. 122). Poslední analyzovaná kapitola knihy Markéty 

Škodové a Vlastimila Nečase (2009) nese název „Stabilní postoj nebo konzistentní 

odpovídání? Prozkoumání stability stranické identifikace v ČR“. (Škodová, Nečas, 2009: 98-

124) Kapitola se věnuje výhradně dynamice stranické identifikace u respondentů studie, tedy 

jejich postojům (jedince na individuální úrovni či veřejnosti na úrovni agregované) 

k politickým stranám. Analyzovaná problematika je ukotvena výhradně v teoriích stranické 

identifikace a možnostech jeho měření (Campbell et. al., 1980, MacKuen, Erikson, Stimson, 

1989, Linek, Lyons, 2007), přičemž oblasti nastolování agendy se autoři vůbec nevěnují111. 

Jedním z hlavních cílů prvních studií Maxwella McCombse a Donalda Shawa bylo právě 

sledovat vliv zpravodajských médií na stranické postoje veřejnosti, proto se také autoři při 

měření veřejné agendy soustředili na nerozhodnuté voliče, kdy předpokládali vliv mediální 

agendy na stranické postoje. (McCombs, Shaw, 1972, 1977) Výzkum prezentovaný 

v publikaci Markéty Škodové a Vlastimila Nečase se této oblasti v podstatě vůbec nevěnuje, 

byť součástí vlastního panelového výzkumu byla i baterie otázek sledující stranické 

preference respondentů. Otázky ke stranické identifikaci byly součástí čtvrtého a desátého 

týdne dotazování: „V něm byla stranická identifikace dotazována dvakrát v rozmezí 5 týdnů.“ 

(Škodová, Nečas, 2009: 98). Pokud by se autoři výzkumu důsledně inspirovali studií z Chapel 

111 Přestože právě vliv médií, především zpravodajských, na politické postoje a stranické preference jsou od 

začátku významným prvkem ve výzkumech nastolování agendy, ale i v komunikačním výzkumu obecně – viz 

dnes již klasický výzkum The People´s Choice (Lazarsfeld, [1944], 1968) a The Personal Influence (Katz, 

Lazarsfeld, 1955). 

97 

 

                                                 



 

Hill (McCombs, Shaw, 1972), pak by zřejmě bylo nutné se v první vlně dotazování soustředit 

na stabilitu stranické identifikace a následně v průběhu panelového šetření sledovat dynamiku 

změn těchto postojů, a to v závislosti na tematické heterogenitě a politickému stranění 

mediální agendy.  

Další komparativní studií v našem vzorku je kniha Františka Kalvase (2009), který 

v úvodu knihy definuje sedm základních cílů své práce: 1. popsat teorii nastolování agendy, 2. 

analyzovat metodologii nastolování agendy, 3. zkoumat mechanismus vlivu mediálních 

obsahů na veřejné mínění, 4. analyzovat mediální zpravodajství, jeho strukturu a vliv na 

podobu veřejné agendy, 5. zkoumat vliv přímé zkušenosti jednotlivců na přijetí témat 

z mediální agendy, 6. popsat roli interpersonální komunikace v procesu nastolování agendy a 

7. prozkoumat jak gender jednotlivců ovlivňuje jejich přijímání mediální agendy. (Kalvas, 

2009: 9)  

František Kalvas nahlíží na nastolování agendy podobnou optikou jako předchozí dvě 

analyzované publikace, ve velké míře se shoduje v hlavních bodech a klíčových autorech 

s výše analyzovanými texty. (Škodová et. al, 2008, Škodová, Nečas, 2009) Koncept 

nastolování agendy se podle autora věnuje především: „(…) vztahu masových médií, 

politického aparátu a veřejnosti.“ (Kalvas, 2009: 13) František Kalvas (2009) vychází z prací 

autorů Jamese Dearinga a Everetta Rogerse, a to zejména z jejich modelu rozdělujícího 

procesy nastolování agendy na tři základní komponenty a zkoumání jejich vztahů (Dearing, 

Rogers, 1996), což do velké míry, stejně jako v případě prvních dvou analyzovaných 

publikací, předurčuje způsob náhledu na celou problematiku a logicky také determinuje 

použité výzkumné nástroje. V duchu McCombsova (2009) výkladu František Kalvas (2009) 

historicky spojuje nastolování agendy s počátky 20. století, respektive s americkou tradicí 

myšlení o roli médií ve společnosti (Lippmann, [1922], 1997, Park 1922, Cohen 1963) Autor 

navazuje na metaanalýzu Everetta Rogerse, Jamese Dearinga a Dorine Bregman (1993), kteří 

definují dvě základní výzkumné linie nastolování agendy. Tou první je tradice analýzy 

politického procesu, druhou pak tradice výzkumu účinků masové komunikace. Stejné 

rozdělení se objevuje také ve výše zmíněném textu Markéty Škodové a kol. (2008), v kapitole 

o nastolování politické agendy. Počátky první linie František Kalvas (2009) spojuje s prací 

Rogera Cobba a Charlese Eldera (1971) a Elmera Schattschneidera (1960). Druhá linie je 

věrná tradici mediálně-vědního výzkumu a v případě nastolování agendy dominovala 

především v počátečních fázích, kdy byla opakovaně ověřována hypotéza o vlivu nastavení 

mediální agendy na agendu veřejnou. (Rogers, Dearing, Bregman, 1993) Nejednotnost těchto 
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dvou linií, převážně terminologická, podle Františka Kalvase (2009) plyne z ustrnutí autorů 

v jedné z těchto dvou tradic a nezájmu o tradici druhou. Záhy postuluje, že konceptuální 

sjednocení má: „(…) jednoznačně blíže k tradici analýzy politického procesu (…) Badatelé, 

kteří pracují výhradně v rámci tradice výzkumu účinků masové komunikace, tak logicky necítí 

potřebu na zavedených konceptech jejich tradice cokoliv měnit, protože zkoumají pouze vztah 

médií a veřejnosti a politické agendě se nevěnují vůbec, nebo jen okrajově.“ (Kalvas, 2009: 

16) Tento předpoklad a závěr z něj plynoucí je nutné vnímat v kontextu doby vzniku 

metaanalýzy Everetta Rogerse, Jamese Dearinga a Dorine Bregman (1993). Jak je patrné 

z teoretické části této dizertační práce, zájem pouze o účinky nastavení médií na veřejnost je 

typický pro první fázi rozvoje konceptu nastolování agendy, tedy především v době vzniku 

Chapel Hill Study (McCombs, Shaw, 1972) a Charlotte Study (Shaw, McCombs, 1977). Jak 

si všímá několik autorů (viz kap. 3.2.1 Nastolování agendy, s. 29), od začátku osmdesátých let 

minulého století dochází k poměrně výraznému přesunu pozornosti ve výzkumech 

nastolování agendy, a to směrem k analýzám budování mediální agendy, organizačním 

analýzám a analýzám rámcování. Skutečnost, že výzkum politické agendy není ve středu 

zájmu oné mediální větve, ovšem neznamená, že mediálně-vědní perspektiva na procesy 

nastolování témat ustrnula pouze v analýzách prvního stupně a ostatní oblasti zůstaly bez 

pozornosti. Jak je zřejmé z teoretické části této dizertace, mediálně-vědní perspektiva 

zkoumání procesů nastolování agendy se rozvíjela mnoha směry, a to poměrně záhy po 

uvedení konceptu. (Weaver, 1988) František Kalvas (2009) také detailněji rozebírá 

problematiku nejednoznačného pojmenování a distinkcí mezi „veřejnými problémy“ a 

„tématy“, respektive „tématy“ a „problémy“ (Kalvas, 2009: 16-22) Kromě teorie nastolování 

agendy se autor dále obsáhle věnuje metodologii výzkumu nastolování agendy, problematice 

měření veřejné, mediální i politické agendy. (Kalvas, 2009: 39-57) Tyto pasáže nabízí čtenáři 

poměrně komplexní náhled na možnosti a úskalí kvantitativního zpracování výzkumných 

úkolů. Podle našeho názoru zde ovšem schází zohlednění nástupu kvalitativních a semi-

kvalitativních přístupů do studia procesů nastolování agendy, zejména s ohledem na postupný 

důraz na polysémantickou povahu mediálních sdělení a přenos významů (meaning), nikoliv 

pouze významnosti (salience), mezi agendami. Tento nástup je z hlediska metodologie 

zkoumání nastolování agendy poměrně důležitý a generuje řadu otázek, které na jednu stranu 

posilují platnost konceptu (zájem o implicitní, ne pouze explicitní obsahy), ale také oslabují 

reliabilitu výzkumů, komparativní potenciál a přenositelnost (časovou i prostorovou) 

získaných výsledků. (de Vreese, 2005)  
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Souhrnně můžeme konstatovat, že Kalvasova (2009) práce přináší množství empiricky 

ověřených poznatků, kdy autor svým výzkumem potvrzuje základní teze nastolování agendy v 

českém prostředí. Studie Františka Kalvase potvrzuje, že základní teze konceptu nastolování 

agendy lze aplikovat i v českém mediálním a veřejném diskurzu, zejména v oblasti vztahu 

mediální a veřejné agendy a v oblasti mimo-mediálních vlivů na podobu veřejné agendy. Za 

jistou slabinu práce můžeme označit chybějící kritickou reflexi vývoje konceptu nastolování 

agendy ve smyslu posunu k analýzám druhého stupně (Weaver, 1988), autor vychází (v teorii 

i výzkumu) z pozic čistě kvantitativního přístupu.  

Další analyzovaná publikace je v rámci našeho vzorku specifická, a to ze dvou 

důvodů: autor nevychází z teorií o nastolování agendy a ve svém výzkumu zpracovává oblast 

blízkou intermediálnímu nastolování agendy112, ovšem pomocí konceptů značně vzdálených 

nastolování agendy. Dino Numerato113 (2005) se ve své dizertační práci zabývá různými 

aspekty mediální výchovy a mediální gramotnosti obecně, neodkazuje tedy primárně k oblasti 

výzkumu nastolování agendy, ovšem jako první se v českém akademickém prostředí věnuje 

oblasti budování mediální agendy a nastolování intermediální agendy, konkrétně tomu: „(…) 

jak o médiích v letech 1999 a 2004 referovaly dva české deníky, MF Dnes a Právo. (…) 

Vycházíme přitom z předpokladu, že reference o médiích nejsou homogenní a ve vztahu 

k mediálnímu poli mají různou povahu. Nezanedbatelný kontext zmínek a článků, jež 

přispívají k reflexivitě mediálního pole, tvoří zmínky a články, jež naopak posilují jeho 

reprodukci, a tudíž posilují neproblematizovaný průběh mediální konzumace. Tato kapitola 

tak mimo jiné naznačuje, jak mohou média referováním o sobě samých přispívat k vlastnímu 

odkouzlování a zrovna tak i k vlastnímu zakouzlování.“ (Numerato, 2005: 103-104) V naší 

analýze se objevují celkem tři práce z oblasti intermediálního nastolování agendy, publikace 

Tomáše Trampoty a Vlastimila Nečase (2007) a diplomová práce Vlastimila Nečase (2005), 

jak je ovšem dále popsáno, na rozdíl od Dina Numerata (2005) zbylé dva výzkumy vychází 

z výrazně odlišných odborných i oborových pozic. Zatímco níže analyzovaná práce Tomáše 

Trampoty a Vlastimila Nečase (2007, 2005) vychází explicitně z tradice a terminologie 

nastolování agendy, tak jak je představena v teoretické části tohoto textu, Dino Numerato 

(2005) nachází inspiraci v teoriích diskurzu a reflexivní modernity: „Tato disertační práce se 

snaží ukázat, že média bývají v pozdní modernitě rovněž významným a stále častějším 

objektem takové reflexivity a že tato reflexivita tvoří inherentní součást fungování mediálního 

112 Viz kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy. 
113  Odkouzlená média, dizertační práce obhájená v roce 2005 na Fakultě sociálních studií MU, Brno. 
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pole. Jak ukáží některé pasáže disertační práce, podobná reflexivita bývá mnohdy znovu 

vnořena do mediální produkce a její funkce transformována z úlohy reflexivní, kdy jsou 

masová média problematizovaná, do role reprodukční, kdy takzvaná reflexivita přispívá 

k posilování pozice médií a k udržování jejich vztahu s publikem. Cíle disertační práce tak 

budou následující: re-konceptualizovat vztah mediálních publik a sdělení z kognitivní 

perspektivy; identifikovat specifické segmenty publika, pro něž média jsou, nebo potenciálně 

mohou být odkouzlená; analyzovat způsoby, jakými ony segmenty mediální sdělení přijímají; 

rovněž popsat zdroje a argumentační povahu reflexí a reprezentací médií, díky nimž k 

proměně dochází.“ (Numerato, 2005: 15) Cíle dizertační práce a teoretické a terminologické 

ukotvení se přenáší do nastavení výzkumu, který autor staví na analýze diskurzů: „Klíčová 

distinkce je narýsována mezi diskursem mediálním a diskursem o médiích, a to sociálně-

vědním diskursem o médiích, každodenním diskursem o médiích nebo mediálním diskursem o 

médiích, přičemž každý z nich může být legitimizován množstvím řadou odlišných argumentů 

vycházejících například z diskursu estetického, politického, morálního či právního. Disertační 

práce se v prvním plánu nezabývá ani tak diskursem mediálním, jako spíše promluvami o 

takovém diskursu, respektive kulturními reprezentacemi masových médií. Předmětem úvah 

však nebudou pouze média a úvahy o nich, ale i sociálně-vědní diskurs samotný, zejména 

možnosti, hranice a bariéry sociálně-vědního zkoumání.“ (Numerato, 2005: 16) V případě 

odkouzlení vychází autor z prací Maxe Webera (1998) či Pierra Bourdieu (2002), reflexivita 

(respektive reference) je pak představena v kontextu díla Niklase Luhmanna (2006), Ulricha 

Becka (2004), či Scotta Lashe (1994). Další kapitoly jsou věnovány například teoriím 

aktivního publika, reflexivitě mediálních publik a také mediální výchově. Jak je patrné již 

z tohoto krátkého uvedení práce Dina Numerata, její teoretická opora se nachází zcela mimo 

námi v teoretické části prezentované ukotvení konceptu nastolování agendy. Zatímco doposud 

analyzované práce vychází spíše z behaviorismu a z americké, řekněme Lazarfeldovské či 

McCombsovské, tradice zkoumání médií, tak Dino Numerato při zkoumání „mediálního 

diskurzu o médiích“ vychází z kritických teorií, teorií reflexivní modernity (Beck, 2004), 

sociologické a filosofické literatury (Luhmann, 2006, Baudrillard, Poster, 2001). Autory 

běžně řazené do sféry mediálních studií nalezneme v kapitolách věnovaných teoriím aktivního 

publika, jako například Davida Morleyho (1993), Soniu Livingstone (2008) i Denise 

McQuaila (2009). Sedmá kapitola „Média o médiích: mezi reprodukcí a reflexivitou“ je 

věnována analýze mediálních obsahů, kdy autor zkoumá způsoby, jakými média referují o 

médiích. Celou problematiku ukotvuje nepřímou poznámkou ke knize Pierra Bourdieu (2002) 
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O televizi: „Pohled sociálněvědný (i když nejen ten) umožňuje na daný fakt – na Bourdieuho 

mluvení o televizi v televizi – nahlížet jako na jev zcela neparadoxní, a to přinejmenším ze 

dvou důvodů, vezmeme-li v úvahu, že jako paradoxní kromě významu tvrzení o televizi v 

televizi může působit skutečnost, že se Pierre Bourdieu z pozice nezakotveného intelektuála k 

vystoupení v televizi vůbec odhodlal. A to proto, že promluvy o médiích v médiích, a tudíž i 

promluvy o televizi v televizi, se stávají stále častěji běžnou součástí obsahu mediálních 

sdělení.“ (Numerato, 2005: 103) Tolik k teoretickému ukotvení zkoumání oblasti „média 

v médiích“. Autor s nastolováním agendy pracuje do jisté míry samozřejmým způsobem, jako 

s nástrojem, který v jeho teoretickém a terminologickém pojetí odkazuje k obecnějším 

konceptům a teoriím. Zřejmě proto se také hned po uvedení výzkumného problému autor 

vrací ke klíčovým termínům své práce: „Nezanedbatelný kontext zmínek a článků, jež 

přispívají k reflexivitě, mediálního pole, tvoří zmínky a články, jež naopak posilují jeho 

reprodukci, a tudíž posilují neproblematizovaný průběh mediální konzumace. (…) Jak je 

patrné z názvu kapitoly a uvedených otázek, teoretické východisko analýzy představují teze o 

reflexivitě a reprodukci naznačené v předchozích kapitolách.“ (Numerato, 2005: 103-104) 

Další čtyři analyzované texty (č. 5-8, viz Příloha č. 1: Seznam analyzovaných textů, s. 

161) spojuje jeden autor – František Kalvas. Jedná se konkrétně o dva texty publikované 

v Sociologickém časopise: Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na 

vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností? (Kalvas, Kreidl, 2007) a Rámcování 

a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci (Kalvas et al., 2012). Třetí text 

pochází z publikace Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i. nazvaný Nástin strategií 

uplatňovaných Katolickou církví v ČR při nastolování veřejné agendy (Váně, Kalvas, 2010) a 

čtvrtý text vyšel v časopise Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni s názvem 

Nastolování politické agendy: Strategie Římskokatolické církve v ČR (Kalvas, Váně, 2011).  

Text Františka Kalvase a Martina Kreidla z roku 2007 se soustředí zejména na 

metodologické aspekty kvantitativního zkoumání vztahu mediální a veřejné agendy: 

„Správná kvantifikace příčinného vztahu mezi obsahem mediálních sdělení a ustavováním 

agendy veřejnosti je velmi složitá, a to z řady důvodů souvisejících se (1) schopností v rovině 

pojmové přesně rozplést vícesměrné kauzální působení mezi událostmi „reálného“ světa, 

agendou veřejnosti a obsahem mediálních sdělení, (2) volbou uspořádání výzkumu, které 

umožní odlišení těchto kauzálních vztahů, (3) dostupnými datovými zdroji o agendě veřejnosti 

a médií, (4) schopností z existujících dat získat nezkreslený odhad sledovaného efektu. Po 

zevrubném prostudování dostupné literatury v této oblasti (viz níže) shledáváme, že všechny 
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dosavadní přístupy jsou metodologicky ne zcela přesvědčivé.“ (Kalvas, Kreidl, 2007: 334) 

Úvodní pasáže stručně vymezují koncept nastolování agendy v duchu dominantní tradice 

nastavené publikacemi Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972), autoři také odkazují k 

typologii Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996), respektive k rozpracování tohoto 

schématu Hansem Brosiem a Gabrielem Weimannem (1996).  

S ohledem na výzkumnou oblast č. 1 můžeme konstatovat, že analyzovaný text 

Františka Kalvase a Martina Kreidla (2007) v teoretické rovině vychází ze zkoumání 

nastolování agendy reprezentované Maxwellem McCombsem a Donaldem Shawem (1972, 

1977) a jejich následovníky (např. Dearing, Rogers, 1996, Brosius, Weimann, 1996) se 

zřetelným důrazem kladeným na metodologické aspekty kvantitativního zpracování dat a 

statistické testování modelů vztahu mediální a veřejné agendy.  

Velmi podobné teoretické zakotvení nabízí také publikace Františka Kalvase, Jana 

Váně, Martiny Štípkové a Martina Kreidla (2012). Základním cílem autorů je propojení teorií 

nastolování agendy a teorií rámcování: „My se o propojení obou teorií pokusíme znovu a 

výsledné hypotézy podrobíme empirickému testu s pomocí českých panelových dat z roku 

2008. Ukážeme, že odlišně rámcované mediální zprávy mají odlišný efekt na publikum. 

Určitým způsobem rámcované zprávy nastolují veřejnou agendu velmi silně, jiné méně silně. 

Ukážeme rovněž, že za určitých podmínek a při určitém způsobu rámcování s rostoucím 

počtem zpráv klesá šance, že veřejnost bude téma považovat za důležité.“ (Kalvas et al., 2012: 

4) Autoři hned v úvodu usazují zkoumanou oblast do teorií kognitivních mediálních účinků 

(Kalvas et al., 2012: 4). Celé nastolování agendy je představeno stručně a zasazeno do 

jednoho modelu Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996): „Z hlediska teorie nastolování 

agendy jsou klíčové tři subsystémy: média, veřejnost a politika. Všechny tři mají své vlastní 

agendy, mezi nimiž teorie rozeznává hustou síť vzájemných vztahů. Tuto trojici agend také 

ovlivňují události v reálném (tj. ne-mediovaném) světě, osobní zkušenost aktérů a 

interpersonální komunikace. Teorie fragmentuje jednotlivé klíčové subsystémy a popisuje, jak 

se agendy dílčích částí subsystému vzájemně ovlivňují a vytváří se konsenzus ohledně agendy 

celého subsystému.“ (Kalvas et al., 2012: 5) Tímto je autory vymezena výzkumná oblast, 

přičemž jiné způsoby náhledu a konceptualizace procesů nastolování agendy nejsou zmíněny. 

Následně autoři přistupují k další redukci, když konstatují, že: „V tomto textu se soustředíme 

jen na vliv médií na veřejnost, zbytek schématu opomíjíme. Média a veřejnost vnímáme jako 

jeden celek, tyto subsystémy hlouběji nestrukturujeme.“ (Kalvas et al., 2012: 5) Druhou 

základní komponentu – teorii rámcování – autoři definují pomocí prací Ervina Goffmana 
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(1974), Todda Gitlina ([1980] 2003) a vychází zejména z definice rámcování, jak ho 

vymezuje Robert Entman (1993). V rámci jednoho odstavce se autoři vyrovnávají s faktem, 

že rámce nemusí být přítomny pouze v textech (Kalvas et al., 2012: 6) a dále již tuto 

skutečnost neproblematizují. V tomto kontextu považujeme za důležité zmínit, že v rámci 

oboru mediálních studií tvoří právě problematika sémantické povahy rámců významnou 

skupinu bádání a je zevrubně rozebírána např. v rámci tzv. alternativních paradigmat či 

příjmových modelů komunikace (viz např. McQuail, 2009, Reifová et al., 2004: 156, 179). 

Těmto aspektům se blíže věnujeme v rámci kap. 5.2 Výzkumná oblast č. 2: Analytické 

postupy a inspirace v českých výzkumech nastolování agendy (s. 122). Autoři analyzovaného 

textu dále do výzkumného problému zapracovávají teorii kognitivní disonance Leona 

Festingera (1957). Problematiku přenosu významnosti témat (rámců) z médií do veřejnosti, 

v úvodu ukotvenou primárně do mediálních studií, tak následně obohacují o poznatky a 

postupy kognitivních věd. (Kalvas et al. 2012: 7-10) Analýza Františka Kalvase a kol. (2012) 

je teoreticky ukotvena v modelu nastolování agendy, jak jej představili James Dearing a 

Everett Rogers (1996) a prohlubuje základní postuláty Maxwella McCombse a Donalda 

Shawa (1972, 1977). Zkoumanou oblast autoři doplňují o teorii rámcování, což je v českém 

kontextu výzkumů nastolování agendy jediný případ komparativního výzkumu nastolování 

agendy s využitím konceptu rámcování. Autoři také do svého výzkumu zapojují koncepty 

kongnitivní psychologie, jmenovitě teorii kognitivní disonance amerického psychologa Leona 

Festingera (Festinger, 1957).  

Zbylé dva analyzované texty autorské dvojice František Kalvas a Jan Váně (2010, 

2011) spojuje nejen předmět zájmu, tedy katolická církev, ale také velmi podobné teoretické 

ukotvení analýz.  V prvním textu se autoři zaměřují na strategie, které katolická církev 

využívá pro vstup do veřejného prostoru. V teoretickém exkurzu autoři vymezují zkoumané 

oblast pomocí modelu Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996), a to konstatováním, že: 

„V rámci procesu nastolování agendy jsou formovány tři základní typy agend: mediální 

(media agenda), veřejná (public agenda) a politická (policy agenda).“ (Váně, Kalvas, 2010: 

224) A stejně jako v předchozích případech jsou klíčové termíny „veřejný problém“ a 

„agenda“ zdrojovány pomocí Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996). S použitím práce 

Rogera Cobba a Charlese Eldera (1983) následně autoři rozdělují veřejnost do čtyř skupin, a 

to podle míry pozornosti věnované veřejným tématům: „(a) identifikační skupina 

(identification group), která problém v prvé fázi identifikovala a nyní se pro něj snaží získat 

podporu ostatních členů veřejnosti, (b) pozorná veřejnost (attentive public), která sleduje 
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aktuální události a často diskutuje o veřejných problémech, (c) dotčené skupiny (attention 

groups), které se soustředí jen na určité veřejné problémy, o ostatních nemají relevantní 

znalosti a nejeví zájem o nich diskutovat a (d) většinová veřejnost (mass public), která se 

angažuje ve veřejných problémech jen zřídka a pokud ano, je to jen po krátký časový úsek, 

pravděpodobnost angažování však významně vzroste pokud má problém dramatický nebo 

senzační charakter.“ (Váně, Kalvas, 2010: 224-225) Teoretické ukotvení analyzovaného 

textu Jana Váně a Františka Kalvase (2010) tak zřetelně vychází z modelu a terminologie 

Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996), s jejichž pomocí se autoři snaží pojmenovat 

strategie Katolické církve, které by mohly vést k ovlivnění veřejné agendy. Ovšem z 

provedené analýzy již není patrné, v jaké pozici se katolická církev v tomto modelu nachází. 

V případě první „mediální“ strategie lze odvodit, že skrze mediálně exponované osobnosti 

církve dochází k ovlivnění při budování mediální agendy (viz kap. 3.2.2.2.3 Intermediální 

nastolování agendy, s. 57), v případě zbylých dvou strategií „horizontální“ a „vertikální“ se 

pak zřejmě jedná o mimo-mediální vlivy na veřejnou agendu (viz kap. 3.2.2.3 Klasifikace 

podle cílů zkoumání a dominantní agendy, s. 60). Ačkoliv autoři (Váně, Kalvas, 2010) 

v úvodu svou práci zasazují do kontextu studií procesů nastolování agendy, v závěrečných 

pasážích svoje zjištění s těmito základy již nespojují. Zdá se tedy, že koncept nastolování 

agendy v tomto případě vytváří spíše přidruženou, teoretickou a terminologickou oporu, pro 

jinak samostatný, s konceptem nastolování agendy přímo nesouvisející, výzkumný zájem. 

Nastolování agendy je zde přijímáno v zásadě nekriticky a poskytuje autorům axiomatický 

rámec pro vlastní výklady. Za přínosnou lze označit snahu autorů o propracování a empirické 

ověření myšlenek, které jejich původní autoři do důsledků nepromýšlí. (Dearing, Rogers, 

1996, McCombs, 2009) 

Posledním analyzovaným textem autorské dvojice František Kalvas a Jan Váně je 

analýza nastolování politické agendy na příkladu Římskokatolické církve v ČR. (Kalvas, 

Váně, 2011) V tomto případě se autoři rozhodli zkoumat roli Římskokatolické církve v ČR 

v procesech nastolování politické agendy, a to ze tří důvodů: 1. odborná literatura popisuje 

roli médií, veřejnosti a politických aktérů v procesech nastolování agendy, ale málo 

prozkoumaná je role organizací, které se nepodílí na moci, 2. existuje velmi málo relevantních 

informací k roli církví v procesech nastolování agendy, 3. v České republice dosud nikdo 

nezkoumal roli církví v procesu nastolování agendy. (Kalvas, Váně, 2011) Cíl studie pak 

autoři formulují následovně: „V předkládaném textu prezentujeme výsledek analýz rozhovorů, 

které jsme vedli s představiteli katolické církve a politiky, kteří se hlásí k Římskokatolické 

105 

 



 

církvi v ČR (dále jen katoličtí politici). Data získaná z analýzy nám posloužila pro popis 

strategie pro nastolování veřejných problémů (issues) na politickou agendu. Římskokatolická 

církev v České republice tuto strategii aplikuje, nebo se alespoň domnívá, že by ji aplikovat 

měla.“ (Kalvas, Váně, 2011: 138) Stejně jako v předchozích případech (Váně, Kalvas, 2010, 

Kalvas, Kreidl, 2007) autoři koncept nastolování agendy teoreticky ukotvují v publikaci 

Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) a zřejmá je také opakovaná inspirace prací 

Rogera Cobba a Charlese Eldera (1983). Oproti předchozí studii se tentokrát autoři soustředí 

na oblast, kterou James Dearing a Everett Rogers (1996) označují jako nastolování politické 

agendy: „Nositele veřejné, mediální a politické agendy teorie nepokládá za homogenní entity. 

My se vzhledem k tématu naší studie zaměříme na dekompozici nositelů politické agendy. (…) 

Obecně lze říci, že můžeme rozlišit jakoukoli složku nebo aktéra politického procesu, zjišťovat 

její/jeho agendu a zkoumat vliv této agendy na agendu ostatních složek a aktérů.“ (Kalvas, 

Váně, 2011: 139) Autoři dále identifikují několik nástrojů, kterými lze prosadit veřejný 

problém do agendy. Jedná se o tzv. „venue shopping“, kdy se aktéři snaží získat pozornost 

médií a veřejnosti pomocí vhodné definice problému, a uzavírání „advokačních koalic“, což 

jsou koalice skupin a aktérů, kteří sdílí stejné přesvědčení o určitém veřejném problému. 

(Kalvas, Váně, 2011: 140) Autoři také představují termín „okna příležitosti“114, převzatý od 

Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) a definovaný jako: „(…) omezený krátký čas, kdy 

je příležitost pro nastolení veřejného problému na agendu. Okno příležitosti se otevírá, pokud 

problém konverguje s hledaným řešením v příznivém politickém klimatu.“ (Kalvas, Váně, 

2011: 140 Autoři analyzují celkem osm rozhovorů s církevními hodnostáři115. Na základě 

těchto rozhovorů autoři dochází k tomu, že církev sice má formulovanou dlouhodobou 

agendu, vycházející z klíčových církevních dokumentů (encykliky, dokumenty II. 

Vatikánského koncilu), nicméně: „(…) církev v ČR nemá vybudované nástroje jak 

dlouhodobou agendu systematicky aktualizovat a systematicky do ní začleňovat nové veřejné 

problémy. Ze sebraného materiálu není alespoň patrné, že by tyto mechanismy existovaly. Je 

otázkou, jaké okolnosti otevírají okno příležitosti k proniknutí nových problémů do 

dlouhodobé církevní agendy.“ (Kalvas, Váně, 2011: 144) Strategii církve pro prosazování 

témat do politické agendy autoři označují jako vertikální a používají téměř shodný popis jako 

ve své předchozí studii (Váně, Kalvas, 2010), když konstatují, že: „Vertikální strategie 

114 Angl. windows of opportunity. 
115 K nastavení výzkumu viz kap. 5.2 Výzkumná oblast č. 2: Analytické postupy a inspirace v českých 

výzkumech nastolování agendy 
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předpokládá, že katoličtí politici nastolují problémy z církevní agendy přímo na politickou 

agendu. Jde o působení na veřejnost `shora`, kdy se veřejné problémy přenáší z církevní 

agendy do politické a odtud dále putují do veřejné agendy. Dle informantů z církevní 

hierarchie je však riskantní spoléhat pouze na jedinou politickou stranu.“ (Kalvas, Váně, 

2011: 146) Dále postulují tři alternativní strategie, které využívají katoličtí politici, aby: „(…) 

prosadili veřejné problémy z církevní agendy na politickou nebo veřejnou agendu.“ (Kalvas, 

Váně, 2011: 147) První strategií je „přerámování problémů“, kdy je cílem odebrat z tématu 

rámec církve: „Přerámováním se veřejný problém stane přijatelnější i pro ostatní politické 

aktéry, což otevírá možnost uzavírání advokačních koalic a prosazení veřejného problému na 

agendu.“ (Kalvas, Váně, 2011: 147) Tento závěr nepřímo odkazuje k teorii rámcování a 

nastolování agendy druhého stupně, protože se v podstatě jedná o specifickou interpretaci a 

kontextualizaci daného tématu či veřejného problému. Druhou alternativní strategií je 

uzavírání advokačních koalic (viz výše) a poslední alternativní strategií je zprostředkování 

kontaktu církevní hierarchie s médií: „Katoličtí politici tím chtějí odstranit zásadní překážku, 

která blokuje výchozí typ vertikální strategie – nízkou podporu církevních veřejných 

problémů.“ (Kalvas, Váně, 2011: 149) V závěru se autoři soustředí na důležitost advokačních 

koalic, jako účinného nástroje prosazování témat. V závěru pak, podobně jako v případě 

předchozího analyzovaného textu,  není zřejmé napojení či souvislost s výzkumy procesů 

nastolování agendy a z pohledu naší analýzy tak opět koncept nastolování agendy tvoří spíše 

axiomatickou a terminologickou oporu pro výzkum komunikačních strategií organizací a 

skupin, v tomto případě Římskokatolické církve. Teoreticky je analyzovaný text ukotven 

v modelu nastolování agendy, jak jej prezentují James Dearing a Everett Rogers (1996) a 

kvůli zapojení teorie rámcování lze tuto studii přiřadit také k analýzám druhého stupně – viz 

kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně, s. 50. 

Z podobných teoretických pozic jako předchozí práce (Škodová et al, 2009, Kalvas, 

Kreidl, 2007, Kalvas, et al., 2012, Kalvas, Váně, 2010, 2011) vychází také text Tomáše 

Trampoty a Vlastimila Nečase (2007) s názvem Intermediální agenda českých médií. Výzkum 

je teoreticky ukotven v konceptu nastolování agendy, z historické perspektivy autoři 

identifikují počátky zkoumání nastolování agendy s prací Waltera Lippmanna ([1922], 1997) 

a za klíčový označují výzkum v Chapel Hill: „Ačkoli se rolí médií při formování veřejného 

mínění zabývalo více autorů, za přelomovou lze bezpochyby označit studii dvojice autorů 

Maxwell McCombs a Donald Shaw z roku 1972.“ (Trampota, Nečas, 2007: 12) Pro zařazení 

svého výzkumu v kontextu nastolování agendy používají Tomáš Trampota a Vlastimil Nečas 
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(2007) typologii Davida Weavera a kol. (1998) – viz kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování 

agendy, s. 57 – a Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996): „V našem výzkumu sledujeme 

specifickou oblast ovlivňující výslednou podobu mediálních textů. V kontextu výzkumů 

agenda-setting je tato výseč označována jako budování agendy (agenda building), 

intermediální nastolování agendy (intermedia agenda-setting) [Weaver et al. 1998], případně 

jako nastolování témat v médiích (media agenda-setting) [Dearing, Rogers 1996: 31 -40]. 

Pro uvedené přístupy je charakteristická snaha o zmapování a vysvětlení mechanismů 

vzájemného ovlivňování mezi médii. Předpoklad je vcelku jednoduchý: Důležitým zdrojem 

výběru událostí do mediálních obsahů jsou témata obsažená v ostatních médiích.“(Trampota, 

Nečas, 2007: 12) Současně autoři konstatují, že výzkum intermediální agendy má blízko 

k organizačním analýzám (Shoemaker, Reese, 1996) a výzkumům tematické konvergence 

obsahů zpravodajských médií (Shoemaker, 1989) a následně sami definují sledovanou oblast: 

„Právě prolínání agend jednotlivých médií si všímá intermediální nastolování témat, které 

můžeme vnímat jako překrývání agend jednotlivých médií nebo jako vědomé užívání jiných 

médií jako informačních zdrojů a přebírání částí jejich agendy.“ (Trampota, Nečas, 2007: 13) 

Autoři vymezují dva možné způsoby zkoumání intermediálního nastolování agendy. První má 

blíže k organizačním analýzám (Shoemaker, 1996) a mechanismům nastolování mediální 

agendy (Dearing, Rogers, 1996: 31-40). Tento způsob implikuje využití kvalitativních 

analytických nástrojů, zejména strukturovaných a polostrukturovaných rozhovorů 

s pracovníky redakcí, případně metody zúčastněného pozorování. Cílem je odhalení 

pracovních postupů (selekčních mechanismů, informačních zdrojů), které předchází vzniku 

mediálních obsahů. (Shoemaker, Vos, 2009) Druhý ze způsobů zkoumání intermediální 

agendy, který si pro svůj výzkum zvolili právě Tomáš Trampota a Vlastimil Nečas (2007), 

vychází z obsahové analýzy výsledných mediálních textů. Jak sami následně konstatují, jimi  

zvolený druhý možný způsob má zřetelné slabiny: „Za nevýhody můžeme označit skutečnost, 

že sledujeme pouze přiznané “explicitní” odkazy na jiná média, tedy vědomé používání jiných 

médií jako zdrojů. (…) Již od začátku jsme si byli vědomi limitů použité metody a omezených 

možností interpretace získaných dat. Na druhou stranu považujeme za nezbytné určit základní 

body a definovat kontury této problematiky v českém prostředí. Na tyto empiricky podložené 

závěry je pak možné navázat se specifickým (do hloubky orientovaným) výzkumem, například 

s použitím kvalitativních metod typu focus group či hloubkových rozhovorů (in-depth 

interview).“ (Trampota, Nečas, 2007: 13) Samotná kvantitativní obsahová analýza je 

zaměřena na tři oblasti: „(a) na která média je nejčastěji odkazováno v jiných médiích, (b) 

108 

 



 

která média nejčastěji přebírají informace a v souvislosti s jakými tématy a (c) o jaký typ 

zpráv se převážně jedná.“ (Trampota, Nečas, 2007: 13) Analýza pokrývá jeden rok 

zpravodajství vybraných českých médií116 a výsledkem jsou pak kontingenční tabulky 

označující míru vzájemného odkazování v jednotlivých médiích. V závěrečné části textu 

autoři zdůrazňují, že výsledky provedené analýzy pojmenovávají pouze jeden z aspektů 

intermediálního nastolování agendy, protože zvolený způsob analýzy není schopen odhalit 

množství vlivů na výsledné obsahy médií: „Prezentovaný výzkum je třeba vnímat jako první 

příspěvek ke studiu intermediálních procesů v českých médiích. Cílem bylo nalézt a 

pojmenovat základní charakteristiky tohoto jevu v rámci české mediální krajiny. Zvolená 

metoda kvantitativní obsahové analýzy může poskytnout jen dílčí rozkrytí zkoumaného jevu a 

zcela určitě nemůže poskytnout vyčerpávající popis vzorců intermediálního nastolování 

agendy. Jelikož si všímá explicitních odkazů médií na jiná média, nabízí omezenou výpovědní 

hodnotu k otázce vlivu agendy jednoho média na agendu médií ostatních. Není schopna vzít v 

potaz přebírání témat konkurenčních médií bez uvedení zdroje, které se v současné mediální 

krajině projevuje velmi intenzivně. Provedená analýza tak nemůže postihnout nepřiznanou 

inspiraci obsahem jiného média, která není manifestována explicitním odkazem.“ (Trampota, 

Nečas, 2007: 18) Autoři si tak jsou vědomi toho, že se v tomto případě jedná o analýzu 

četnosti výskytu „médií v médiích“ a propojení s konceptem nastolování agendy, tak jak ho 

představili v úvodní kapitole, není přímé a samozřejmé. Za základ konceptu nastolování 

agendy sami označují primárně komparativně zaměřené studie (Trampota, Nečas, 2007: 12) a 

tak v závěru jsou nuceni obhajovat relevanci vlastní studie v rámci analýz procesů nastolování 

agendy: „Je zřejmé, že pracovníci mediálních organizací čerpají část témat z jiných médií. 

Zde je současně důležité identifikovat dominantní média, která ovlivňují ostatní mediální 

subjekty. Identifikace “agenda-settera“ v dané mediální krajině, může přispět k vysvětlení 

nastolování mediální agendy a v kontextu agenda-setting následně také agendy veřejnosti. 

Výsledky také mohou poukázat na překrývání obsahů některých médií, což může mít za 

následek silnější potenciál témat v těchto médiích ovlivňovat preference veřejnosti.“ 

(Trampota, Nečas, 2007: 18) Výzkum Tomáše Trampoty a Vlastimila Nečase (2007) je 

v rámci konceptu nastolování agendy teoreticky ukotven zejména v oblasti intermediálního 

nastolování agendy (viz kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy, s. 57), respektive 

budování mediální agendy (kap. 3.2.2.3.1 Mediální agenda, s. 62), v kontextu typologie 

Hanse Brosia a Gabriela Weimanna (1996) se jedná o první typ, tedy analýzu vztahu mediální 

116 Celkem 15 médií, od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005, N = 9 571 jednotek. 
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agenda vs. mediální agenda (viz kap. 3.2.2.3 Klasifikace podle cílů zkoumání a dominantní 

agendy, s. 60). Autoři analyzovali mediální agendu, tedy pouze jednu komponentu 

nastolování agendy, ale využívají axiomy konceptu nastolování agendy, spolu s modelem 

Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996: 5), k zasazení výsledků své parciální analýzy do 

řetězce kauzálních vztahů v pořadí: budování mediální agendy –> výsledná podoba mediální 

agendy –> ovlivnění veřejné agendy. Koncept nastolování agendy tak v tomto případě vytváří 

interpretační rámec a axiomatickou oporu pro obecné závěry. V tomto konkrétním případě se 

jedná o vyřčený předpoklad, že představené výsledky obsahové analýzy vzájemného 

odkazování ve zpravodajských médiích se mohou, byť nepřímo, podílet na formování veřejné 

agendy. (Trampota, Nečas, 2007: 18)  

Téma intermediální agendy se objevuje také v dalším analyzovaném textu, byť 

primárním cílem je analýza českých zpravodajských médií v předvolebním období (Nečas, 

2006). Problematika nastolování agendy se objevuje v úvodních pasážích a částečně ve dvou 

kapitolách textu, jehož hlavní náplní je analýza zpravodajství v období tří měsíců před a 

jednoho měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006. Autor svůj 

výzkum vztahuje ke konceptu nastolování agendy následujícím konstatováním: „Volební 

období a kampaně jsou také častým objektem výzkumů, které můžeme zařadit do poměrně 

obsáhlé skupiny zabývající se procesy nastolování agendy (agenda-setting). Koncept 

nastolování agendy se věnuje způsobům, jakými jsou – v kontextu voleb – zobrazováni 

jednotliví kandidáti, strany či politická témata, ovšem hlavní těžiště tohoto konceptu stojí na 

popisu vzájemné interakce mezi nastavením a tematickou strukturou mediálních obsahů, 

preferencemi veřejnosti a politickou sférou.“ (Nečas, 2006: 61) Pro uvedená tvrzení autor 

nachází oporu v pracích nám již známých autorů, konkrétně v Chapel Hill study (McCombs, 

Shaw, 1972), v knize Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996), Shanto Iyengara a Donalda 

Kindera (1987) a v metaanalýze Everetta Rogerse, Jamese Dearinga a Davida Bregmana 

(1993). Teoretické zakotvení svého výzkumu pak autor uzavírá tvrzením: „S použitím 

dosavadních poznatků studia procesů nastolování agendy můžeme odvodit, že výsledná 

mediální reprezentace politických subjektů ovlivňuje preference veřejnosti, tedy voličů.“ 

(Nečas, 2006: 62) Naposledy se autor k nastolování agendy vrací v metodologické části, při 

obhajobě reprezentativity analyzovaného vzorku médií: „Tematická agenda ostatních médií 

do jisté míry odpovídá agendě médií s dominantním postavením (Dearing, Rogers, 1996).“ 

(Nečas, 2006: 62) Samotná analýza se zaměřuje na mediální prezentaci koaličních jednání, a 

to metodou kvantitativní obsahové analýzy (Berelson, 1952) Výsledkem jsou pak frekvenční 
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tabulky zaměřené na a) přítomná témata, b) přítomné aktéry, c) médii konstruovaný koaliční 

potenciál jednotlivých politických stran. V popisu získaných dat, ani v závěrečné kapitole se 

autor ke konceptu nastolování agendy již nevrací a výsledky nejsou v žádném ohledu 

interpretovány v kontextu studia procesů nastolování agendy. Můžeme tak konstatovat, že 

koncept nastolování agendy je v tomto případě nepřímým inspiračním zdrojem pro analýzu a 

do velké míry vytváří spíše teoretický a terminologický rámec pro ukotvení vlastní analýzy 

mediálních obsahů. Autor sice v úvodu uvádí, že podoba mediální agendy ovlivňuje nastavení 

agendy veřejné, jedná se však jen o předpoklad odvezený ze zahraničních publikací a 

vycházející z obecných postulátů konceptu nastolování agendy. Teoretická východiska 

analyzovaného textu vychází z analýz nastolování agendy prvního stupně (vliv tematické 

agendy médií na agendu veřejnosti) a částečně z oblasti zkoumání budování mediální agendy 

– viz kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně, s. 39 a kap. 3.2.2.3.1 Mediální agenda, s. 62. 

Tvrzení o tematické konvergenci obsahů médií, respektive o dominantním postavení 

některých médií, lze vztáhnout k oblasti výzkumu intermediálního nastolování agendy – viz 

kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy, s. 57, ovšem jedná se o pouze nepřímou 

návaznost, poznatky o tematické konveregenci zpravodajských médií v předvolebním období 

zdůrazňují také Maxwell McCombs a Donald Shaw v Chapel Hill Study (McCombs, Shaw, 

1972).  

Podobným způsobem, nepřímo a zprostředkovaně, pracuje s konceptem nastolování 

agendy také Tomáš Trampota (2006), který se ve svém příspěvku věnuje atributům 

v předvolební mediální agendě. V teoretické části vztahuje počátky nastolování agendy 

k Walteru Lippmannovi ([1922], 1997): „Za myšlenkového otce nastolování agendy je 

považován bývalý novinář a poradce amerického prezidenta Walter Lippmann.“ (Trampota, 

2006: 69) Dále se stručně věnuje představení základu výzkumu v Chapel Hill (McCombs, 

Shaw, 1972), zmiňuje typologii Acapulco117 a popisuje postupný přesun od analýz prvního 

stupně k analýzám druhého stupně, respektive k analýzám agendy atributů. Zde je zřejmá 

návaznost na terminologii prosazovanou zejména Maxwellem McCombsem (2009), který 

namísto „rámcování“ preferuje označení „agenda atributů“ – viz kap. 3.2.2.2.2 Analýzy 

druhého stupně, s. 50. Samotná analýza Tomáše Trampoty (2006) se věnuje atributům 

přítomným v mediální agendě: „Právě na atributy v mediální agendě se budeme soustředit, 

protože jejich výběr a uspořádání ve vztahu k zobrazovaným objektům (v našem případě půjde 

o politické strany) považujeme za důležitý projev aktivní politické role médií při informování 

117 Blíže viz kap. 3.2.2.4 Klasifikace podle analytických perspektiv. 
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o předvolební politice. V rámci předkládaného výzkumu se nezaměříme na celý proces 

nastolování agendy, ale na to, jaké atributy jsou obsaženy v mediálních obsazích.“ 

(Trampota, 2006: 70) V teoretické rovině tak Tomáš Trampota (2006) vychází ze základní 

hypotézy nastolování agendy, tedy z analýz prvního stupně118, přičemž s konceptem 

samotným pracuje podobně jako autor předchozího analyzovaného textu (Nečas, 2006). 

Ačkoliv se Tomáš Trampota (2006), stejně jako Vlastimil Nečas (2006), věnuje rozboru 

mediálních obsahů, s pomocí konceptu nastolování agendy nepřímo dovozuje možné 

obecnější souvislosti výsledků své analýzy: „Dá se předpokládat, že atributy, které jsou 

prominentní v mediální prezentaci, jsou prominentní i v mysli veřejnosti. To by mělo být 

podstatným důvodem, proč se zabývat zkoumáním atributů také ve vztahu k zobrazování 

politických aktérů v denním tisku.“ (Trampota, 2006: 70) Následující analyzovaná práce je 

také ukotvena primárně v analýze mediálních agendy, obsahuje ovšem také komparativní 

složku, kdy autor do analýzy zapojuje ekonomické ukazatele. Pavel Herot  (2012) zkoumá 

vliv prezentace ekonomiky v médiích na důvěru v ekonomiku u české veřejnosti. Autor 

formuluje základní zaměření publikovaného textu takto: „Cílem tohoto příspěvku je porovnat 

intenzitu mediální prezentace informací z makroekonomiky s výsledky konjunkturálního 

průzkumu důvěry v ekonomiku a v tomto směru potvrdit, či nepotvrdit platnost teorie agenda 

setting.“ (Herot, 2012: 1) V rámci teoretického úvodu Pavel Herot (2012) svůj výzkum 

vztahuje ke konceptu nastolování agendy, přesněji vychází, stejně jako většina předchozích 

analyzovaných textů, z hypotézy o nastolování agendy formulované v Chapel Hill Study 

(McCombs, Shaw, 1972): „V procesu zvaném agenda setting se veřejnosti utvářejí žebříčky 

priorit jednotlivých tematizací. Vztaženo k řešenému problému, dlouhodobá a intenzivní 

informovanost prostřednictvím médií o nepříznivých ukazatelích ekonomiky, či neúspěších 

podniků sledované ekonomiky, tuto ekonomiku v očích účastníků znevýhodňuje.“ (Herot, 

2012: 1) Podrobněji autor koncept nastolování agendy nerozebírá, pozornost věnuje spíše 

metodologii výzkumu, vymezení výběrového souboru a zvolené metody (analýze mediálních 

obsahů a výpočtu indexu důvěry v českou ekonomiku). V pasáži věnované zdůvodnění 

výběru analyzovaných médií se Pavel Herot (2012) okrajově vrací k výzkumům nastolování 

agendy, když se odvolává na výzkumy intermediálního nastolování agendy: „Pro účely 

příspěvku byly k rozboru vybrány pouze televizní zpravodajské relace. Agendě televizního 

zpravodajství přisuzujeme ze všech v současnosti dostupných médií vysoký stupeň dopadu na 

publikum (…) Na základě výsledků několika studií (českých i zahraničních) zpravodajských 

118 Blíže viz kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně. 
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médií lze tvrdit, že agenda televizních stanic do velké míry reprezentuje také agendu tištěných 

a rozhlasových zpravodajských médií.“ (Herot, 2012: 2) Autor tak poznatky z výzkumů 

nastolování agendy používá dvěma způsoby: Jednak pro něj koncept nastolování agendy tvoří 

teoretické ukotvení pro samotný empirický výzkum a druhý způsob spočívá v použití 

výsledků zkoumání intermediální agendy, respektive tematické konvergence mediálního 

zpravodajství, jako pomocný nástroj při zdůvodnění reprezentativity vlastního výběru 

analyzovaných médií. Z obsahu publikace Pavla Herota (2012) je zřejmé, že teoreticky 

vychází z Chapel Hill Study (McCombs, Shaw, 1972) a obecně z analýz nastolování agendy 

prvního stupně (kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně, s. 39), srovnává mediální agendu a 

specifickou podobu agendy veřejné. Z tohoto vychází i zvolená metodologie, tedy 

kvantitativní obsahová analýza a analýza datových souborů Souhrnného indikátoru důvěry 

v českou ekonomiku Českého statistického úřadu. 

Další publikace zahrnutá do naší analýzy aplikuje koncept nastolování agendy, 

respektive některé jeho komponenty, v prostředí internetových médií. V tomto ohledu je 

studie Davida Klimeše (2009), s názvem Nastolování agendy u editovaných a participačních 

internetových médií ve veřejné sféře se, v našem souboru ojedinělá, ostatní analyzované texty 

se věnují tradičním médiím (ne-internetovým), případně jiným (ne-mediálním) částem 

konceptu nastolování agendy. Hlavním cílem textu Davida Klimeše (2009) je srovnání 

editorských praktik u tzv. participačních a editovaných internetových médií. Podle autora 

s nástupem participačních médií dochází k zásadnímu posunu ve způsobu editorské práce: 

„Studium editorských postupů nyní tak čelí srovnání s participačními médii. Na rozdíl od 

tematicky utvářené mediální agendy v editorském systému (podle McCombse podobné 

cibulovým slupkám, kdy jádro mediální agendy obalují zpravodajské normy, ostatní 

zpravodajská média a informační zdroje) dnes různé sociowary (internetové aplikace 

umožňující kvalitativně novou komunikační a sociální interakci) nabízí možnost demokraticky 

hlasováním utvořit důležitost jednotlivého tématu (pro tu určitou online komunitu). Nabízí se 

tak lákavá (až dosud exaktně nezodpověditelná) otázka, nakolik koreluje editorské nastolování 

témat s preferencemi dílčích, ale nyní už mimořádně velkých demokratických online 

komunit.“ (Klimeš, 2009: 4) V teoretickém úvodu autor svou práci zasazuje do oblasti studia 

procesů nastolování agendy, a to s odkazem na práci Maxwella McCombse (2009), který se 

zamýšlí nad proměnnou studia procesů nastolování agendy související s nástupem internetu. 

Podle McCombse je možná postupná fragmentalizace publika, kdy si čtenáři mohou utvářet 

vlastní, individualizované mediální agendy z mnoha zdrojů a nejsou tak odkázáni na editory 
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řízenou selekci témat v obsazích velkých médií. (McCombs, 2009: 207-210) David Klimeš 

(2009) se dále stručně věnuje teorii gatekeepingu a mechanismům editorské práce. Mimo jiné 

dochází k tomu, že: „V podmínkách nových médií se teorie gatekeepingu a nastolování 

agendy zásadně mění“. (Klimeš, 2009: 5) Tato základní teze, ze které vychází i autorův 

výzkum, není dále v textu konkretizována. Samotný Maxwell McCombs (2009: 207-210) se 

k těmto tezím staví poměrně skepticky119. V teoretické rovině David Klimeš (2009) pracuje 

s tezemi Maxwella McCombse (2009), v kontextu konceptu nastolování agendy zmiňuje 

oblast vlivů na budování mediálních agend, konkrétně McCombsovu (2009: 149) metaforu 

cibule120 a také teorie gatekeepingu, jejichž počátek spojuje s úvahami Waltera Lippmanna 

([1922], 1997). (Klimeš, 2009: 4-5) V úvodních pasážích autor vychází z tezí Maxwella 

McCombse (2009), které v tomto případě spíše uvozují téma práce, aniž by přímo ukotvovaly 

výzkum v rámci studia nastolování agendy. Dále autor spojuje svou práci s teoriemi 

gatekeepingu, jako jednou ze součástí procesů nastolování agendy, a také s teoriemi veřejné 

sféry. (Klimeš, 2009: 4-7, 15-17) Samotné výsledky nejsou nijak vztaženy ke konceptu 

nastolování agendy. Můžeme tak konstatovat, že nastolování agendy Davidu Klimešovi 

(2009) slouží spíše jako přidružený koncept, pomocí něhož vztahuje téma své práce k širšímu 

proudu myšlení o vztahu zpravodajských médií a veřejnosti. Výraznější je inspirace, kterou 

bychom mohli zařadit do teorií budování mediální agendy (metafora cibule, gatekeeping, 

organizační analýzy)121. Ve srovnání s dosud analyzovanými texty je práce Davida Klimeše 

(2009) výjimečná zejména tím, že se zabývá internetovými médii a jejich editoriální 

mechanismy spojuje s konceptem nastolování agendy. Jako jediný z analyzovaných autorů se 

věnuje nastolování agendy v oblasti nových médií. 

Zbývajících osm analyzovaných textů spadá do kategorie obhájených absolventských, 

rigorózních, magisterských či bakalářských prací. Čtyři práce byly obhájeny na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, tři práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy 

univerzity v Brně a jedna na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jednotky 

budou analyzovány v pořadí rigorózní, magisterské a bakalářské práce. 

Další ze skupiny komparativních prací představuje rigorózní práce Jana Jirků 

s názvem Nastolování témat na lokální úrovni. (Jirků, 2011) Již samotný název práce 

v podstatě vystihuje zaměření celého textu: „Rigorózní práce Nastolování témat na lokální 

119 Blíže viz také kap. 3.3 Nastolování agendy v době síťových médií. 
120 Viz také kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy. 
121 Blíže viz kap.3.2.2.3.1 Mediální agenda. 
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úrovni pojednává o konceptu nastolování témat (agenda-setting) a aplikuje jej na výzkumy 

prováděné v lokálních podmínkách. Prověřuje, do jaké míry funguje proces nastolování témat 

na této úrovni a jak se konkrétně projevuje. Následuje přitom současný výzkumný trend v 

oblasti nastolování témat, který se vyznačuje přesunem z makrostrukturální na 

mikrostrukturální úroveň a nahrazováním obecných hypotéz konkrétními.“ (Jirků, 2011: 3) 

Konkrétně se autor soustředí na vzájemné vztahy mediální, veřejné a politické agendy, a to na 

příkladu lokálních vztahů v rámci jednoho města: „Práce popisuje vztahy mezi občany 

Nového Města na Moravě včetně integrovaných obcí coby představiteli lokální veřejné 

agendy, bezplatně distribuovaným čtrnáctideníkem Novoměstsko jako zástupcem lokální 

mediální agendy a novoměstskými komunálními politiky, tedy reprezentanty lokální politické 

agendy“. (Jirků, 2011: 3) 

Struktura teoretické části, kde autor představuje koncept nastolování agendy, vychází z 

již známých autorů (McCombs, Shaw, 1972, Funkhouser, 1973, Wanta, 1997) a osnova 

kopíruje typologii Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996), viz kap. 3.2.2.3 Klasifikace 

podle cílů zkoumání a dominantní agendy, s. 60. Autor si tak připravuje pole pro 

konceptualizaci vlastního výzkumu, který je založen právě na srovnání vzájemných vztahů 

mezi mediální, veřejnou a politickou agendou. (Jirků, 2011: 3) V práci představená diachronní 

i synchronní perspektiva na koncept nastolování agendy v podstatě kopíruje strukturu 

publikace Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996), ke které autor přidává typologii 

Acapulco Everetta Rogerse (McCombs, 2009: 63). Teoretická část rigorózní práce je 

ukončena představením tří studií, Chapel Hill Study (McCombs, Shaw, 1972), The Issues of 

the Sixties (Funkhouser, 1973), třetí je studie Davida Hilla (1985). Jan Jirků (2011) svou práci 

teoreticky ukotvuje v typologii Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) a z hlediska 

použitých výzkumných nástrojů je zřejmá inspirace první studií Maxwella McCombse a 

Donalda Shawa (1972). Oborově autor koncept nastolování agendy řadí do oblasti zkoumání 

účinků médií v návaznosti na výše opakovaně zmiňovaného Denise McQuaila (2009). 

Na rigorózní práci Jana Jirků (2011) navazujeme diplomovou prací Venduly 

Běláčkové (2008) s názvem Drogy, volby, média. Nastolování agendy v předvolebním období 

na příkladu drogové problematiky. Jak je patrné již z názvu, autorčiným cílem je zjistit: „(…) 

jestli politické strany nastolují v předvolebním období do médií agendu v podobě drogové 

problematiky, a to jak pokud jde o samotný výskyt drogové problematiky ve spojení s 

politickými stranami v médiích v předvolebním období, tak pokud jde o rámce, ve kterých se 

drogová problematika v médiích před volbami v souvislosti s politikou objevuje.“ (Běláčková, 
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2008: 11) Úvodní kapitoly jsou věnovány představení konceptu nastolování agendy, který 

v úvodu autorka řadí mezi výzkumy účinků médií, opět s odkazem na Denise McQuaila, dále 

stručně definuje základy nastolování agendy a přechází k teorii rámcování a politickému 

nastolování agendy, což jsou oblasti zásadní pro výzkumnou část práce. V samostatné 

kapitole jsou pak prezentovány metodologické aspekty zkoumání nastolování agendy (vztahu 

médií a veřejnosti, rámcování a analýzy nastolování politické agendy). (Běláčková, 2008: 13-

26) V rámci teoretického uvedení sama autorka svou práci řadí do skupiny zkoumání 

nastolování politické agendy: „Tato diplomová práce se ovšem řadí k obtížně měřitelnému 

konceptu politického nastolování agendy v médiích – politickým nastolením agendy tedy 

označuje snahu politiků o nastolení agendy v předvolebním období, respektive dopady jejich 

snahy na mediální agendu, a to na příkladu drogové problematiky. V kontextu studií nastolení 

agendy, které se zabývají dopadem médií na voličské preference, představuje zaměření této 

práce předstupeň uvedeného, v podobě analýzy toho, do jaké míry jsou politici schopni 

nastolit agendu v médiích.“ (Běláčková, 2008: 17) V rámci první výzkumné oblasti můžeme 

v případě textu Venduly Běláčkové (2008) konstatovat, že teoreticky je práce ukotvena 

zejména v teorii rámcování (viz kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně, s. 50) a ve zkoumání 

politického nastolování agendy (viz kap. 3.2.2.3.3 Politická agenda, s. 72), kdy autorka do 

analýzy zahrnuje také rozbor programů politických stran a sněmovních tisků. (Běláčková, 

2008: 54-60) 

Další analyzovaná práce, s názvem Zkoumání vlivu mediální agendy na veřejnost, 

způsoby nastolování vlastní tematické agendy v domácím zpravodajství některých českých 

periodik, byla obhájena na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jejím 

autorem je Jakub Malý a práce se jmenuje. (Malý, 2010) Již úvodní pasáže práce naznačují, 

že koncept nastolování agendy vytváří hlavní nosnou oporu celého textu: „V této práci 

zkoumáme vliv mediální agendy na agendu veřejnou za pomoci polostandardizovaných 

rozhovorů s pracovníky redakcí vybraných českých printových médií, kteří mají rozhodující 

pozici ve výběru témat, jimž se jejich noviny věnují. Naším cílem je zjistit, zda si tištěná média 

stanovují kritéria pro zařazování článku do aktuálního vydání. Slova zástupců jednotlivých 

periodik následně porovnáváme se skutečnými texty, které byly reálně otištěny.“ (Malý, 

2010: 3) V prvních kapitolách práce již autor nemluví o vlivu na veřejnost, ale pouze o tom, 

že: „Jádrem naší práce pak budou zjištění, jak se v jednotlivých titulech ustavuje tematická 

agenda, kdo o ní rozhoduje a také jestli mají odpovědní pracovníci významných českých listů 

přehled o zájmech a orientaci své cílové skupiny, tedy zástupců veřejnosti.“ (Malý, 2010: 9) 
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V teoretické části autor svůj záměr vztahuje ke konceptu nastolování agendy, který 

představuje velmi stručně, na základě popisu výzkumu v Chapel Hill (McCombs, Shaw, 

1972) a popisu stavu poznání procesů nastolování agendy v České republice, přičemž uvádí, 

že zde vznikl pouze jeden relevantní výzkum nastolování agendy: „V Česku dosud neexistuje 

mnoho výzkumů založených na praktické aplikaci teorie agenda-setting. Protože však v naší 

práci budeme navazovat i na tyto poznatky, musíme je na tomto místě uvést. František Kalvas 

a Martin Kreidl publikovali v roce 2007 studii o vlivu obsahu a struktury televizního 

zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu recipienty. (…)Teorie agenda-setting 

zasluhuje výraznější vědecké bádání než to, kterým dosud prošla. I proto jsme se jí chtěli 

věnovat. Budeme se zabývat agendou mediální a jejím vlivem na agendu veřejnou. Jak moc ji 

média chtějí usměrňovat?“ (Malý, 2010: 15-16) Podrobněji se autor konceptem nastolování 

agendy nezabývá, pouze dále v textu zmiňuje, že jeho zájem, s odkazem na Maxwella 

McCombse (2009), spadá do oblasti zkoumání budování mediální agendy. (Malý, 2010: 18) 

Je zřejmé, že autor podcenil rešerši odborné literatury, protože v době vzniku jeho práce bylo 

v ČR publikováno několik prací přímo souvisejících s nastolováním agendy (Škodová et. Al, 

2008, Škodová, Nečas, 2009, Trampota, Nečas, 2007) Základem výzkumu Jakuba Malého 

(2010) je celkem devět polostrukturovaných rozhovorů, vždy se třemi novináři (šéfredaktor, 

hlavní editor, vedoucí domácího zpravodajství) ze tří tištěných médií (Mladá fronta DNES, 

Lidové noviny, Hospodářské noviny). V rozhovorech se autor soustředí na deset okruhů, 

zahrnujících mechanismy výběru událostí do zpravodajství, funkce daného respondenta, výběr 

témat na titulní strany a přidružená témata. (Malý, 2010: 46) Výsledky svého výzkumu, tedy 

snahu odhalit redakční pravidla pro výběr událostí do zpravodajství a odraz těchto pravidel 

v konkrétních vydáních daného média, autor kriticky uzavírá: „Samotný proces hledání 

postupu pro určování důležitosti témat hodnotíme jako obtížný. Ukázalo se, že jsme pátrali po 

něčem, co reálně neexistuje. Přesto to nepovažujeme za zbytečné, protože každé noviny 

pracují určitým způsobem. Jejich zaměstnanci vybírají témata, o kterých budou psát. K tomu 

musí použít například svou intuici. Tato intuice však také z něčeho vychází, má někde své 

kořeny. I proklamované zkušenosti, které novinář musí mít, aby věděl, čím veřejnost zaujmout, 

nezískal nahodile.“ (Malý, 2010: 125) K v úvodu avizovanému odhalení schopnosti médií 

nastolovat agendu veřejnosti se autor vrací v závěru práce stručným konstatováním: 

„Mediální agenda českých novin má podle vyjádření tázaných ambici ovlivňovat veřejnost. 

Zda-li se jí to daří, může zjišťovat pouze obtížně, protože noviny věnují průzkumům jen 

okrajovou pozornost. Taky proto nepotřebují vytvářet relativně pevná pravidla, která by jim 
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samotným usnadňovala každodenní činnost.“ (Malý, 2010: 127) Autor svá zjištění nezasazuje 

do kontextu zkoumání procesů nastolování agendy, ani do zkoumání zpravodajství, které 

představuje v teoretické části. S ohledem na teoretická východiska a metodologické nástroje 

lze zařadit práci Jakuba Malého (2010) do proudu myšlení o nastolování agendy, který je 

ovlivněn zejména první prací Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972) s tím, že autor 

svou práci řadí mezi výzkumy procesů nastolování mediální agendy. (Malý, 2010: 18) 

Diplomová práce Jakuba Malého (2010) se zabývá spíše redakční praxí, bez výzkumného 

napojení na některé z teorií organizačních analýz, či teorií o nastolování mediální agendy (viz 

kap. 3.2.2.3.1 Mediální agenda, s. 62). 

Politické inklinaci českých médií se věnuje Martin Drápal (2010) v práci s názvem 

Pravicové nebo levicové? Obsahová analýza editoriální agendy vybraných českých deníků 

optikou teorie politického paralelismu. Ve srovnání s předchozími texty bude analýza této 

práce stručná. Ačkoliv je práce tematicky řazena do nastolování agendy, respektive poněkud 

nepřesně do oblasti „agenda settings“ (Drápal, 2010: 13-17, 109), autor sám svoje snažení cílí 

odlišným směrem: „V této práci bych se chtěl věnovat především tomu, z jakého úhlu jsou 

nám předkládány informace z českých tištěných médií. Přesněji, které deníky nám předkládají 

svou „pravou“ pravdu a které tu „levou“ pravdu. (…) Na problematiku pravice levice bych 

se chtěl dívat z pohledu relativně mladé teorie politického paralelismu, se kterou přicházejí 

autoři Hallin a Mancini. Teorie politického paralelismu nám připodobňuje mediální struktury 

se strukturami politickými. Doufám, že po dokončení této práce bude jasné, které medium 

nám předkládá jaký pohled a na základě získaných informací budeme moci lépe volit své další 

kroky (…).“ (Drápal, 2010: 6) Podobně i cíle výzkumu a teoretický kontext neodkazují 

k výzkumům nastolování agendy: „Cílem tohoto výzkumu je snaha deskriptivně analyticky 

zachytit proměny editoriální agendy – vybraných českých deníků ve vybraném období. Cílem 

je zjištění rozmístění těchto deníků na ose pravice/levice, a to na základě stanovených 

indikátorů. Výzkum bude sledovat pohyb periodik na ose pravice/levice v období počátku roku 

1998 až do poloviny roku 2006.“ (Drápal, 2010: 8) Autor vychází primárně z teorie 

politického paralelismu, jak ji představují Daniel Hallin a Paolo Mancini (2008) a nastolování 

agendy se Martin Drápal věnuje na pouhých čtyřech stranách teoretické části, přičemž 

vychází z nám již známého dělení Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996), když stručně 

definuje mediální, veřejnou a politickou agendu a přidává dva odstavce k „primingu“ a 

„framingu“ (Drápal, 2010: 12-16) – blíže viz kap. 3.2.2.3 Klasifikace podle cílů zkoumání a 

dominantní agendy, s. 60 a kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně, s. 50. Martin Drápal 
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(2010) s nastolování agendy nepracuje při formulaci hypotéz, ani při reflexi výsledků vlastní 

analýzy. V teoretické části sice autor píše o konceptu nastolování agendy, není ovšem zřejmá 

návaznost těchto kapitol na cíle diplomové práce či zvolené metody analýzy. Koncept 

nastolování agendy je tak v tomto případě spíše pouze terminologickou (ne však teoretickou 

ani výzkumnou) oporou, a to bez zřejmého propojení konceptu s předmětem diplomové práce. 

Teoriemi rámcování se v našem analyzovaném vzorku zabývají celkem tři práce 

(Kalvas et. al, 2012, Běláčková, 2008, Šponerová, 2011). Jendou z nich je analýza rámcování 

politických témat v českých médiích Kláry Šponerové (2011). Autorka zkoumá způsoby 

prezentace Evropského parlamentu v českých médiích: „(…) zabývám (se) interpretací 

výsledků provedené obsahové analýzy, která zkoumá hlavní charakteristiky příspěvků, 

publikovaných v českých médiích během plenárních zasedání Evropského parlamentu napříč 

jedním rokem. Na základě vzorku textů z předních českých tištěných deníků a internetových 

serverů vyhodnocuji hlavní kritéria (ve smyslu charakteristiky) zpráv, publikovaných o 

Evropském parlamentu. Abych vnesla do zjištěných dat i kvalitativní pohled, provádím v 

závěru případovou studii, na které ukazuji, kam by mohl směřovat budoucí výzkum.“ 

(Šponerová, 2011: 5-6) Nastolování agendy se autorka věnuje v teoretické části, jako jedné 

z teorií, která souvisí s tematickým zaměřením práce: „V druhé oblasti se pak věnuji 

zpravodajství a hlavním konceptům, které mají vliv na jeho tvorbu a na účinek u publika. 

Rozebírám pojmy zpravodajské hodnoty, gatekeeping, agenda-setting (nastolování témat), 

intermediální agenda, framing (zarámování), priming (vypíchnutí) aj., které budou 

teoretickou platformou pro třetí tematickou oblast teoretické části – vztahu médií a Evropské 

unie.“ (Šponerová, 2011: 7) S ohledem na výzkumnou oblast č. 1 můžeme shrnout, že Klára 

Šponerová (2011) pracuje s nastolováním agendy jako s jednou z kontextových teorií, 

v jejímž rámci autorka ukotvuje téma své diplomové práce. Ačkoliv v úvodních pasážích je 

koncept nastolování agendy představen jako jeden z teoretických pilířů práce, při interpretaci 

výsledků analýzy, ani v závěrečných kapitolách autorka již s nastolováním agendy nepracuje 

a soustředí se na předmět svého zájmu, tedy témata související s prezentací Evropského 

parlamentu, a reflexi konceptu rámcování se nevěnuje. 

Poslední magisterskou prací v našem souboru je diplomová práce s názvem Koncept 

agenda-setting v kontextu českých médií obhájená v roce 2005 na Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy v Praze. (Nečas, 2005) Jedná se o absolventskou práci, kterou ukončil 

magisterské studium autor této dizertační práce a ze které vycházel při formulování záměru 

svého doktorského studia. Autor spojuje počátky konceptu nastolování agendy, podobně jako 
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předchozí analyzované texty, s autory jako je Robert Park (1922), Walter Lippmann ([1922], 

1997) a Bernard Cohen (1963). V tomto ohledu je zřejmá inspirace především publikací 

Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) a Maxwella McCombse ([2004] 2009). Ze 

stejných zdrojů vychází i struktura teoretické části, když autor koncept nastolování agendy 

rozděluje podle zacílení na konkrétní agendy a vztahy mezi nimi: „Pravděpodobně 

nejpropracovanější kategorizaci konceptu agenda setting nabízí dvojice autorů James W. 

Dearing a Everett M. Rogers. (…) Autoři jsou často zmiňováni v souvislosti s diferenciací 

procesu agendy-setting do tří hlavních skupin: mediální agendy, veřejné agendy a politické 

agendy.“ (Nečas, 2005: 16) Dále se autor blíže věnuje rozboru tří studií nastolování agendy: 

Chapel Hill Study a Charlotte Study (McCombs, Shaw, 1972, 1977) a The Issues of the Sixties 

(Funkhouser, 1973). Z hlediska přítomných teoretických východisek je práce ukotvena 

zejména v textu Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996), autor využívá také klasifikaci 

Hanse Brosia a Gabriela Weimanna (1996). Přítomný historický exkurz do počátků zkoumání 

nastolování agendy je zjevně ovlivněn interpretací Maxwella McCombse (2009) a již zmíněné 

dvojice James Dearing a Everett Rogers (1996).  

Poslední dvě analyzované jednotky představují bakalářské práce, obě obhájené na 

Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně (Spurná, 2008, Chalupský, 2009). 

Markéta Spurná (2008) se nastolování agendy věnuje pouze okrajově. Těžiště práce je v 

analýze mediální reprezentace Strany zelených, přesněji: „Hlavním předmětem práce jsme 

stanovili analýzu proměny mediálního obrazu Strany zelených, jenž byl konstruován v deníku 

MF Dnes. Pokusíme se o chronologickou reflexi pětiměsíčního období před volbami v roce 

2006, a to s pomocí kvantitativní obsahové analýzy dat. (…) Princip mediálního konstruování 

jsme ukotvili v teoretických konceptech, které jsou představeny v úvodní části práce. Zvláštní 

důraz klademe na teorii agenda setting a teorii spirály mlčení, jež se vztahují především k 

výzkumu funkce médií v předvolebním období.“ (Spurná, 2008: 6-7) Zvláštním důrazem je 

myšlena jedna kapitola v teoretické části, přičemž do nastavení výzkumu, ani při interpretaci 

získaných dat není koncept nastolování agendy nijak zapojen. Nastolování agendy je 

představeno stručně, s využitím české sekundární literatury (Trampota, 2006, Nečas, 2006, 

McQuail, 2009). Autorka tak pracuje s nastolováním agendy jako s přidruženým teoretickým 

konceptem, který v tomto případě spolu s ostatními koncepty (Spirála mlčení) vytváří 

teoretické, ale hlavně terminologické ukotvení bakalářské práce. Markéta Spurná (2008) 

nezapojuje poznatky nastolování agendy do nastavení svého výzkumu, stejně jako výsledky 

analýzy neinterpretuje v rámci možného napojení na postuláty nastolování agendy. Tomáš 
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Chalupský (2009) pracuje s konceptem nastolování agendy mnohem detailněji: „V této práci 

budeme aplikovat postupy teorie Agenda-setting na české prostředí. Pokusíme se identifikovat 

postavení médií a společnosti v českém prostředí a jejich potenciální vliv na zahraničně 

politické rozhodování. Konkrétním obsahem rozhodování je pak výstavba tří radarových 

základen právě proto, že jejich percepce veřejností je tak odlišná. Analytickým nástrojem 

převzatým z teorie Agenda-setting je rozdělení společnosti na tři subjekty. Těmi jsou politika, 

veřejnost a masová média. Každý z těchto subjektů je nositelem agendy. Tyto agendy se 

pokusíme u jednotlivých případů přehledně popsat a zhodnotit jejich interakci. Příspěvkem 

teorie Agenda-setting do naší práce je tedy analytický rámec, příspěvkem analýzy zahraniční 

politiky pak metoda zkoumání – případová studie.“ (Chalupský, 2009: 6) Jak je patrné 

z citované pasáže i z celé práce, autor se při využití nastolování agendy pro svůj záměr 

zřetelně inspiruje typologií i modelem nastolování agendy, který představili James Dearing a 

Everett Rogers (1996). (Chalupský, 2009: 4, 43) V teoretické části vychází z toho, že počátky 

nastolování agendy jsou spojeny s Walterem Lippmannem ([1922], 1997) a Bernardem 

Cohenem (1963). Ačkoliv autor neuvádí, proč vybírá zrovna tyto inspirační zdroje, dle našeho 

názoru je zde zřejmé napojení na některý z dostupných sekundárních zdrojů (McCombs, 

2009, Dearing, Rogers, 1996, Škodová et al., 2008) Detailům autorovy analýzy se věnujeme 

v rámci výzkumné oblasti č. 2 (s. 122). V teoretické rovině Tomáš Chalupský (2009) vychází 

především z představy o procesech nastolování agendy reprezentovanou dvojicí autorů James 

Dearing a Everett Rogers (1996). Autor nezvyklým způsobem aplikuje tyto představy na 

analýzu konkrétních zahraničně-politických událostí, nicméně pokus o pojmenování přenosu 

a vzájemných vztahů mezi agendami nevychází z metodologie uplatňované při zkoumání 

procesů nastolování agendy.  

5.1.2 Shrnutí 

Z odpovědí k výzkumné oblasti č. 1 je patrné, že práce věnované nastolování agendy 

v českém prostředí jsou zcela dominantně ovlivněny a inspirovány především prvními 

pracemi Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972) a několika málo tituly sekundární 

literatury, zejména shrnující prací Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) a knihou 

Maxwella McCombse (2009). Z provedené analýzy je také zřejmé ukotvení konceptu 

nastolování agendy v rámci studia účinků médií, podle klasifikace představené Denisem 

McQuailem (2009). Ty analyzované práce, které se zmiňují o ukotvení konceptu nastolování 

agendy, tento koncept bez výhrad spojují s teoriemi účinků médií (Škodová et al., 2008, 

Škodová, Nečas, 2009, Kalvas, 2009, Jirků, 2011, Běláčková, 2008) Další patrnou 
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charakteristikou je teoretické ukotvení nastolování agendy v americké tradici zkoumání médií. 

S výjimkou jedné práce (Numerato, 2005) je v analyzovaných textech představeno 

nastolování agendy zejména jako produkt empirické tradice zkoumání médií, která je 

inspirována pracemi, které vznikly v první polovině 20. století ve Spojených státech 

amerických. (Park, 1922, Lippmann, 1922, Lazarsfeld, 1944) Z uvedeného je  také patrné 

zahrnutí konceptu nastolování agendy do behavioristické linie ve vývoji sociálních věd – viz 

kap. 1 Politická komunikace v éře masových médií, s. 14. 

V oblasti používané terminologie jsou analyzované texty zřetelně ovlivněny pracemi 

Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977, 2009) a Jamese Dearinga a Everetta 

Rogerse (1996). Jimi zavedené pojmy označující jednotlivé aspekty v procesech nastolování 

agendy (mediální, veřejná, politická agenda, významnost témat, budování agendy) se 

v českých výzkumech ustálily a staly se součástí odborné terminologie. Podobně se stal hojně 

využívaným a bezrozporně přijímaným model Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996, viz 

kap. 3.2.2.3 Klasifikace podle cílů zkoumání a dominantní agendy, s. 60)  

 

5.2 Výzkumná oblast č. 2: Analytické postupy a inspirace v českých výzkumech 

nastolování agendy 
 V následující kapitole se věnujeme rozboru využitých metod a analytických postupů 

realizovaných ve výzkumech nastolování agendy zahrnutých do naší analýzy, blíže viz kap. 

4.1 Hlavní cíle výzkumu a kap. 4.2 Formulace výzkumných oblastí (s. 86). S ohledem na 

metodologii a typy realizovaných analýz rozdělujeme sledované studie do tří skupin: 

komparativní studie (8 prací), studie strategií nastolování agendy (2 práce) a výzkumy 

mediálních agend (7 prací). V rámci třetí skupiny identifikujeme ještě specifickou podskupinu 

výzkumů intermediálních vlivů. Následující text je členěn podle těchto tří skupin do 

samostatných podkapitol a v rámci druhé výzkumné oblasti pracujeme se sedmnácti 

publikacemi z celkového počtu jednadvaceti analyzovaných textů, protože pouze tato skupina 

textů obsahuje výzkumné zakotvení. 

V průběhu posledních čtyřiceti let dochází rozvoji zkoumání nastolování agendy a 

vzniká postupně několik různých tradic zkoumání nastolování agendy (viz kap. 3.2 

Diachronní a synchronní analýza nastolování agendy, s. 28). Ačkoliv se autoři textů, v rámci 

námi analyzovaného souboru, nevěnují explicitnímu zařazení vlastních prací do specifických 

oblastí či typů zkoumání nastolování agendy, objevují se v pracích odkazy k inspiračním 

zdrojům (autorům, knihám), či reference v souvislosti s metodologickým zakotvením 
122 

 



 

vlastního výzkumu, případně jsou přítomny kombinace těchto odkazů. V následující kapitole 

se proto také pokoušíme o určení dominantních vlivů na podobu zkoumání nastolování 

agendy v českém prostředí. 

 

5.2.1 Komparativní studie nastolování agendy 

První z komparativních studií je analýza Markéty Škodové a Vlastimila Nečase 

(2009), kombinující obsahovou analýzy médií s výzkumy veřejného mínění. Výzkum 

mediální agendy je proveden pomocí kvantitativní obsahové analýzy: „Vzhledem k nastavení 

a rozsahu našeho výzkumu se jako nejvhodnější nástroj jeví klasická kvantitativní obsahová 

analýza.“ Rozsah samotné analýzy je poměrně veliký: „K zmapování tematické agendy 

českých médií jsme se rozhodli použít detailní obsahovou analýzu reprezentativního výběru 

českých médií v rozsahu šestnácti týdnů, v období od 24. března do 14. července 2008. 

Výsledný analyzovaný vzorek tvoří pět audiovizuálních médií a pět tištěných deníků, 

konkrétně se jedná o Českou televizi, TV Nova, TV Prima, ČRo1 Radiožurnál, rádio Impuls a 

v případě tištěných deníků bylo součástí zpravodajství Hospodářských novin, Lidových novin, 

MF Dnes, Práva a Blesku. Výzkum je zaměřen na zpravodajský a komentářový obsah 

jednotlivých médií, mimo rubriky sportu, kultury a tematické přílohy. Soustředili jsme se na 

zpravodajskou agendu médií, na obsahy, které média prezentují jako „zprávy“, případně 

komentáře o domácích a zahraničních událostech.“ (Škodová, Nečas, 2009: 15) Celkový 

analyzovaný soubor122 byl tvořen 29 345 jednotkami. Sami autoři jsou si vědomi omezení, 

která sebou nese zvolený způsob analýzy, a to jak na úrovni samotné metody kvantitativní 

obsahové analýzy (redukce komplexity zkoumaných jevů), tak na úrovni jednotky výzkumu 

(příspěvek). S těmito riziky se autoři vypořádávají jistým metodologickým purismem, tedy 

důsledným dodržováním standardizovaných pravidel: „Pomocí propracované metodiky a 

průběžné kontroly záznamů jsme značně minimalizovali kontaminaci výsledných dat,“ a dále 

„Příspěvky jsou kódovány podle předem dané metodiky kontrolovatelným způsobem.“ 

(Škodová, Nečas, 2009: 15-16) Podobně je obhajován způsob operacionalizace při analýze 

122 „V případě audiovizuálních médií jsme analyzovali hlavní zpravodajské relace nejsledovanějších tv stanic v 

ČR, tedy Události na ČT 1, Televizní noviny na TV Nova a Zprávy TV Prima. V případě rozhlasových stanic pak 

Zprávy v 8:00 a Ozvěny dne ve 12:00 na okruhu Čro 1 – Radiožurnál a Zprávy v 8:00 a v 12:00 na stanici 

Impuls. U tištěných médií jsme sledovali zpravodajství a publicistiku, mimo sport, kulturu a tematické přílohy.“ 

(Škodová, Nečas, 2009: 15) 
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tematické agendy médií: „Každému příspěvku je v analýze přiřazeno jedno hlavní téma – 

obsahový aspekt, kterého se převážná část příspěvku týkala. Témata, která jsou příspěvkům a 

výpovědím přiřazována, vybírá analytik z předem definovaného seznamu, jenž obsahuje 

přibližně 700 položek. Tato báze tematických kategorií je průběžně doplňována tak, aby 

odpovídala aktuálním událostem.“ (Škodová, Nečas, 2009: 16) Zvolená opora je poměrně 

robustní, nicméně autoři neproblematizují obecnější výtky ke kvantitativním obsahovým 

analýzám, kdy například kategorie „téma“ je určována podle předem daného schématu, které 

nutně redukuje různorodost témat v mediálních obsazích skutečně přítomných a nutí analytika 

jednotku přiřadit k nejbližšímu obecnějšímu tématu obsaženému v kódovacím formuláři. 

Stejně tak není věnována pozornost faktu, že většina mediálních příspěvků obsahuje více než 

jedno téma a v tomto případě je analytik nucen vybrat pouze jedno „hlavní“ téma, tedy téma: 

„(…) kterého se převážná část příspěvku týkala.“ (Škodová, Nečas, 2009: 16) Slabiny 

zvoleného způsobu analýzy mediální agendy jsou podrobně popsány v kap. 3.4 Nastolování 

agendy v kritické perspektivě (s. 78) a můžeme konstatovat, že tento výzkum mediální agendy 

replikuje postupy použité Maxwellem McCombsem a Donaldem Shawem (1972, 1977) či 

Rayem Funkhouserem (1973), a to i s negativními aspekty a bez kritické reflexe problémů 

označených v odborné literatuře. (Dearing, Rogers, 1996, McQuail, 2009, Takeshita, 2005) 

Výsledkem mediální analýzy jsou pak svým objemem jistě přesvědčivé kvantifikace 

sledovaných jevů, ovšem již od začátku zatížené chybou danou zvoleným způsobem a mírou 

detailnosti analýzy. Analýza veřejné agendy probíhala metodou panelového výzkumu, kdy 

k výběru respondentů byl použit vícestupňový náhodný výběr s následnou adjustací: „V první 

polovině roku 2008 provedlo CVVM na vytvořeném panelu respondentů sběr dat, který 

probíhal v období 14. dubna – 6. července 2008 v celkem dvanácti týdenních vlnách 

dotazování.“ (Škodová, Nečas, 2009: 131) Sami autoři jsou si vědomi výhod i nevýhod 

zvolené panelové metody: „Panelové šetření má výhodu právě v dobrých možnostech 

testování kauzálních hypotéz, neboť sleduje trajektorie jevu na úrovni jednotlivých individuí, 

limitováno je naopak velmi omezenými možnostmi zajištění reprezentativity souborů 

v jednotlivých vlnách a je také vystaveno vysokému nebezpečí profesionalizace respondentů“. 

(Škodová, Nečas, 2009: 124) Právě profesionalizace vzorku v panelových šetřeních byla za 

problematickou označována již v prvních dvou výzkumech Maxwella McCombse a Donalda 

Shawa (1972, 1977) a dále v pracích Davida Weavera (1984), Wayna Wanty (1997) a dalších 

(Takeshita, 2005, Smith, 1985). Výtkami se autoři české studie příliš nezabývají a omezují se 

na sice legitimní, ovšem poměrně obecnou argumentaci s odkazy na technickou náročnost či 
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menší potřebu reprezentativity šetření: „Panelová metoda byla nakonec i přes svá úskalí 

zvolena právě pro své hlubší interpretační možnosti a také díky menší technické náročnosti 

realizace šetření v krátkých intervalech, než jakou by vyžadovala opakovaná průřezová 

šetření. Hledisko reprezentativity je sice v sociologickém výzkumu důležité téměř vždy, 

v případě tohoto výzkumného úkolu a s ohledem na výzkumné hypotézy však stojí spíše na 

místě druhém.“ (Škodová, Nečas, 2009: 124-125) A dále: „Je však třeba připomenout jednak 

skutečnost, že pro povahu řešeného úkolu není dokonale reprezentativní soubor nutný a taktéž 

není klíčová náhodná procedura jeho sestavení, jednak je třeba podotknout, že v rámci 

finančních a časových možností a také s ohledem na omezené zkušenosti s podobným typem 

výzkumu v našich podmínkách bylo dodrženo maximální množství principů a pravidel jak pro 

zajištění reprezentativity, tak pro zamezení libovůli tazatelů při výběru zkoumaných osob.“ 

(Škodová, Nečas, 2009: 127) Problému profesionalizace vzorku jsou si autoři studie vědomi a 

v publikaci se k problému vyjadřují různě. Problém je na jednu stranu upozaďován jako méně 

významný: „Na tomto místě je prozatím třeba poznamenat pouze to, že hlavní otázky 

pokládané respondentům (které události považují za důležité), nebyly považovány k tomuto 

jevu za tak náchylné, jako například běžné postojové dotazy.“ (Škodová, Nečas, 2009: 125) 

Na jiném místě je profesionalizace vzorku označována za poměrně závažný problém, který 

významně ovlivnil výsledky, a to ve dvou ohledech. Jednak ve variabilitě odpovědí: „Ještě 

významnějším faktorem v tomto ohledu se však zdá být vědomá či podvědomá tendence 

respondentů odpovědět na opakovanou otázku jinak, než jak na ni odpovídali v předchozích 

případech.“ (Škodová, Nečas, 2009: 74) A dále:„(…) charakteristickým rysem (šetření pozn. 

autora) byla zřetelná tendence respondentů vyhýbat se opakování vlastních odpovědí 

z předchozích šetření, pokud jde o volbu nejvýznamnějších událostí. To vedlo k rychlým 

poklesům výskytu (po dosažení maxima) (…) a celkově k jejich vysoké variabilitě mezi 

jednotlivými šetřeními. Tu v takovém měřítku ani zdaleka nepozorujeme u navzájem 

nezávislých výzkumů veřejného mínění, ačkoliv tyto od sebe dělil interval přibližně jednoho 

měsíce, zatímco jednotlivá šetření v panelovém výzkumu probíhala s týdenní frekvencí.“ 

(Škodová, Nečas, 2009: 29-30) Kromě tendence respondentů neopakovat z týdne na týden 

stejné „nejdůležitější události“ naráží autoři na druhý aspekt související s profesionalizací 

vzorku, který částečně odhaluje již Gerald Funkhouser (1973)123. Respondenti podle něj při 

odpovídání na MIP zmiňují témata, která čerpají ze zpravodajských médií. Bez zjevné 

inspirace studií Geralda Funkhousera (1973) dochází autoři české studie k totožnému závěru: 

123 Blíže viz kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně. 
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„Zejména s postupem času a rostoucím počtem opakovaných šetření se pozornost účastníků 

panelu vesměs soustředila na aktuální dění, což se projevilo nejen výrazným výskytem 

víceméně jednorázových událostí daného týdne, ale také právě velkými výkyvy ve výskytu 

dlouhodobých a významných témat, které se v pozdější fázi panelového výzkumu objevovaly 

především tehdy, pokud se v souvislosti s nimi odehrálo něco zajímavého v právě uplynuvším 

týdnu, o čemž šířeji informovala média. S mírnou nadsázkou by se tak dalo říct, že panel 

v tomto směru začal záhy fungovat jako nástroj zpětné obsahové analýzy médií, který svou 

činnost průběžně zdokonaloval. (…) Z toho poměrně jednoznačně plyne, že samotná metoda 

výzkumu, respektive okolnost, že nějaká skupina je dotazována opakovaně, má na jeho 

výsledek v tomto směru nezanedbatelný vliv.“ (Škodová, Nečas, 2009: 73-74) Jak je 

z uvedeného zřejmé, zkoumání veřejné agendy v analyzované české studii je zatíženo 

v podstatě stejnými problémy jako již první studie nastolování agendy v 70. letech minulého 

století. Tyto nesnáze a mezery v podstatě nebyly při přípravě studie zohledněny, a pokud dále 

přistupujeme ke korelační analýze obou datových souborů (mediální a veřejné agendy), pak 

nutně s vědomím jejich omezené reprezentativity a snížené vypovídací hodnoty. Samotná 

korelační analýza mediální a veřejné agendy je výrazně inspirována první studií v Chapel Hill 

(McCombs, Shaw, 1972) a v terminologii konceptu nastolování agendy v tzv. typologii 

Acapulco124: „Ač máme k dispozici panelová data, budeme s nimi jednak analyticky pracovat 

jako s agregovanými v logice historického přístupu (natural history) a jednak jako 

s individuálními daty v logice kognitivního portrétu (cognitive portrait). Historický přístup 

sleduje vzájemný vztah mezi vývojem počtu mediálních příspěvků k tématu a podílem 

veřejnosti, který považuje téma za důležité. Kognitivní portrét zase sleduje, které fenomény 

ovlivňují přijetí tématu do intrapersonální agendy respondenta, tj. to, zda respondent 

považuje téma za důležité.“ (Škodová, Nečas, 2009: 76) Autoři u zvolené korelační analýzy 

popisují výhody zvolené metody (analýza individuálních panelových dat) v rámci studia 

procesů nastolování agendy, nicméně již se nevěnují problematickým aspektům v konstrukci 

a výsledné podobě mediální i veřejné agendy, jakožto základním komponentům, ze kterých 

jsou vztahy odvozovány. Do analýzy byla zahrnuta mediální a veřejná agenda k sedmi 

tématům: „V obou souborech jsme se zaměřili pouze na sedm témat: (1) reformu 

zdravotnictví, (2) týrání a zneužívání dětí. (3) stavbu protiraketové základny (tzv. amerického 

radaru) v Brdech, (4) situaci v ČSSD. (5) církevní restituce a vlastnictví katedrály sv. Víta, (6) 

dopravní nehody, (7) volbu prezidenta ČR.“ (Škodová, Nečas, 2009: 77) Poměrně velký 

124 Viz kap. 3.2.2.4 Klasifikace podle analytických perspektiv. 
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prostor je v kapitole věnovaný popisu použitých dat a metodám srovnávací analýzy, ale vůbec 

zde nejsou zohledněny výše uvedené výtky, které provází genezi datových souborů, které do 

korelační analýzy vstupují. Ačkoliv je tento výzkum (Škodová, Nečas, 2009) zřetelně 

inspirován prvními pracemi amerických autorů ze 70. let minulého století, je zde jedna 

výrazná, v českém výzkumu nezmíněná, odlišnost od prvních studií Maxwella McCombse a 

Donalda Shawa (1972, 1977). První výzkumy nastolování agendy probíhaly v době před 

prezidentskými volbami v USA, tedy v době kdy média ve zvýšené míře akcentují politická 

(volební) témata. Námi analyzovaný český výzkum ovšem neprobíhal v předvolebním období 

a snaha o replikaci výzkumu a potvrzení základní hypotézy nastolování agendy v Českém 

prostředí je tak tímto ovlivněna. Pokud se základní hypotéza Chapel Hill soustředí na 

politická témata a jejich přenos z médií do veřejnosti, pak skutečnost, že český výzkum 

neprobíhal v předvolebním období, musí nutně ovlivnit vypovídací hodnotu výsledků. 

Výzkum v publikaci Markéty Škodové a Vlastimila Nečase (2009) tak lze označit za českou 

Chapel Hill Study, včetně pozitivních aspektů (první v ČR realizovaná velká komparativní 

studie nastolování agendy) i nedostatků, které první výzkum Maxwella McCombse a Donalda 

Shawa (1972) provázely. Na obhajobu postupu autorů českého výzkumu (Škodová, Nečas, 

2009) je třeba uvést, že v českém odborném i oborovém kontextu se jednalo o první studii 

tohoto typu, autoři sami se učili během procesu realizace studie a neměli možnost supervize s 

odborníky na zkoumání nastolování agendy: „Rozsáhlé empirické šetření, jemuž samozřejmě 

předcházela teoretická příprava, bylo logickým prvním krokem k výzkumu nastolování agendy 

a distribuce témat v českém veřejném diskurzu, kde dosud výzkum daných parametrů a 

zaměření neproběhl.“ (Škodová, Nečas, 2009: 7) 

Práce Františka Kalvase (2009) je podobná výše uvedeným monografiím v tom 

ohledu, že vychází ze stejného, či velmi podobného, způsobu náhledu na zkoumání 

nastolování agendy. Byť František Kalvas (2009) zdůrazňuje důležitost „politické“ větve ve 

studiu procesů nastolování agendy, výzkum se prakticky drží v tradici výzkumů nastolování 

agendy prvního stupně s důrazem kladeným na psychologické aspekty při přenosu 

významnosti z mediální do veřejné agendy, jak zdůrazňovali již Maxwell McCombs a Donald 

Shaw (1972) v Chapel Hill Study, později v Charlotte Study (1977), v této linii pokračuje také 

Wayne Wanta (1997) a další autoři. S ohledem na základní cíle, které autor představuje 

v úvodu (Kalvas, 2009: 9), a samotný obsah publikace, lze práci Františka Kalvase (2009) 

přiřadit k tradici zkoumání nastolování agendy prvního stupně s hlavním důrazem na oblast 

veřejné agendy, přesněji na vliv přímé zkušenosti a interpersonální komunikace na efekt 
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nastolování agendy, tedy ty aspekty procesů nastolování agendy, na které už v raných 

výzkumech zaměřují pozornost Maxwell McCombs a Donald Shaw (1972, 1977). Zacílení na 

psychologické charakteristiky jednotlivců je v rámci diachronního přehledu výzkumů procesů 

nastolování agendy charakteristické pro tzv. druhou fázi vývoje konceptu. (Roberts, 

Bantimaroudis, 1997), viz také kap. 3.2.1 Nastolování agendy, s. 29. Samotný výzkum 

Františka Kalvase (2009), se soustředí na analýzu tří oblastí:1. principu procesu nastolování 

veřejné agendy, 2. vlivu televizního zpravodajství na přijetí tématu recipientem, 3. vlivu 

osobní zkušenosti, interpersonální komunikace a genderu na přijetí témat z mediální agendy.  

1. Princip procesu nastolování veřejné agendy 

Autor testuje tři koncepty vysvětlující nastolování agendy mezi mediální a veřejnou 

agendou. Jedná se o paměťový model (Willnat, 1997), koncept důvěry médiím (viz kap. 

3.2.2.3.2 Veřejná agenda, s. 64) a koncept pracující s individuálními šancemi a prioritami. 

(Kalvas, 2009: 57) Autor formuluje čtyři hypotézy, které testuje na dvou datových souborech 

– výzkumu veřejného mínění a analýze televizního zpravodajství. První datový soubor, 

dotazníkový průzkum na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky starší patnáct let, 

poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění, SOU AV ČR, v.v.i. Datový soubor 

k televiznímu zpravodajství poskytla společnost InnoVatio a zahrnovala tematickou strukturu 

hlavních zpravodajských stanic ČT1, NOVA a Prima TV ve sledovaném období. František 

Kalvas svým výzkumem potvrzuje schopnost médií nastolovat agendu veřejnosti a jak 

dokazuje, tento efekt závisí především na čase, který jednotlivci věnují konzumování 

mediálních obsahů. Tedy čím více lidé sledují média, tím více se jimi označované priority 

shodují s prioritami zdůrazňovanými médii. 

2. Vliv přímé zkušenosti jednotlivců na přijetí témat z mediální agendy 

Autor analýzou datových souborů CVVM125 z let 2002-2005  autor testuje tvrzení, že 

přímá zkušenost s tématem zásadně ovlivňuje pozici tohoto tématu v osobní agendě 

respondenta. Jinými slovy, pokud má člověk osobní zkušenost s tématem, označí toto téma 

jako důležité v rámci zkoumání veřejné agendy pomocí MIP (viz kap. 3.2.2.3.2 Veřejná 

agenda, s. 64). Autor zmiňuje jeden z metodologických problémů při zkoumání nastolování 

agendy, a to směr kauzálního působení, který je obtížné určit. 

3. Vliv interpersonální komunikace a genderu v procesu nastolování agendy.  

Vliv interpersonální komunikace na efekt nastolování agendy je důležitým tématem již 

od počátku zkoumání procesů nastolování agendy (McCombs, Shaw, 1972) a již mnohem 

125 Data z kontinuálních výzkumů CVVM. Soubory jsou reprezentativní pro populaci ČR 15+ let. 
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dříve byl označen za jeden ze základních faktorů ovlivňující schopnost médií ovlivňovat 

postoje veřejnosti (viz Katz a Lazarsfeld, 1955, Lazarsfeld, [1944], 1968). František Kalvas 

v této souvislosti formuluje hypotézu, že: „Respondenti mají tendenci zmiňovat mezi 

nejdůležitějšími tématy takové, o kterých diskutují, spíše než ty, které jsou přítomné v mediální 

agendě.“ (Kalvas, 2009: 106) Autor současně tvrdí, že tuto hypotézu lze ověřit pomocí 

rozdělení respondentů na dvě skupiny podle genderu. Autor svým výzkumem potvrzuje teze 

Johna Fiskeho (1987), že muži budou více diskutovat veřejná témata, zatímco ženy budou 

více diskutovat osobní témata. Opět autor kombinuje dvě datové sady: průřezové šetření 

CVVM a obsahovou analýzu médií sdružení InnoVatio, obojí z června a července 2005. 

František Kalvas (2009) využívá analýzu sekundárních dat, tedy údaje z již 

realizovaných studií. Tento postup je výhodný z hlediska nižších ekonomických nákladů na 

realizaci studie, na druhou stranu se jedná o data, která nebyla pořízena primárně pro tuto 

studii autor tak a) musí spoléhat na jejich validitu, protože nemá možnost kontrolovat proces 

jejich pořízení, b) v případě některých proměnných je nutné data rekódovat tak, aby bylo 

možné hodnoty srovnávat (typicky u MIP ve veřejné agendě při komparaci s tematickou 

strukturou mediální agendy). S podobným postupem (a problémy s tímto spojenými) se 

můžeme setkat již u studie Geralda Funkhousera (1973) – viz kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního 

stupně, s. 39. 

Výzkum Františka Kalvase a Martina Kreidla (2007) vychází poměrně jasně z tradice 

zkoumání nastolování agendy založeného na obsáhlých, kvantitativních šetření, která jsou 

zpracovávána pomocí pokročilých statistických metod. Jedná o rozpracování základních 

myšlenek konceptu nastolování agendy, jak byly představeny v prvních výzkumech 

(McCombs, Shaw, 1972, Funkhouser, 1973) s důrazem především na možnosti a limity jejich 

statistického ověření na úrovni analýz prvního stupně (viz kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního 

stupně, s. 39). Autoři v úvodu představují teorii nastolování agendy, přičemž sami hovoří o 

„teorii nastolování témat“ (Kalvas, Kreidl, 2007: 334). Kromě představení konceptu autoři 

prezentují rešerši zaměřenou na metodologické otázky a problémy a navrhují vlastní: „(…) 

inovativní řešení přetrvávajících metodologických dilemat.“ (Kalvas, Kreidl, 2007: 334). 

Autoři ve své práci věnují nejvíce prostoru testování vztahu mezi mediální a veřejnou 

agendou a podrobně analyzují zejména metodologické aspekty těchto vztahů: „V principu 

nabízí sociálněvědní metodologie čtyři klasická řešení problému určení kauzality v situacích, 

které jsme shrnuli výše.“ Jedná se o (1) volbu uspořádání výzkumu, (2) kontrolu vlivu 

společné příčiny v mnohorozměrném modelu, (3) nastavení analýzy na takový kontext, 
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v němž je možnost kauzálního působení společné příčiny omezena, (4) volba vhodného 

nástroje analýzy dat. (Kalvas, Kreidl, 2007: 339) V samotném výzkumu autoři testují pozici 

témat v mediální agendě a jejich schopnost určovat tematickou agendu veřejnosti, a to na 

příkladu izraelsko-palestinského konfliktu. Současně ve výzkumu dochází ke kombinaci dvou 

typů výzkumů nastolování agendy – hierarchických a longitudinálních studií (viz kap 3.2.2.1 

Klasifikace nastolování agendy podle typu analýzy, s. 37). „V níže představené analýze 

překonáváme zmíněná omezení tím, že kombinujeme data o mediálních obsazích s daty o 

individuálních respondentech bez agregace. Data o respondentech i médiích přitom obsahují 

i longitudinální komponentu, čímž získáváme nezbytnou variabilitu v hodnotách proměnných 

měřících mediální agendu, a můžeme tudíž odhadovat sílu vztahu mezi agendou médií a 

agendou veřejnosti. Protože zároveň v analýze aplikujeme statistické nástroje adekvátní pro 

analýzu hierarchicky strukturovaných dat, nabízí naše analýza přesnější odhady statistických 

parametrů a je vhodnější pro provádění statistických testů.“ (Kalvas, Kreidl, 2007: 347) 

Výsledkem výzkumu je statisticky precizně zpracovaná studie, potvrzující teze Chapel Hill 

Study (McCombs, Shaw, 1972), jak konstatují samotní autoři: „Kvantitativní analýzou 

kombinovaných individuálních a mediálních dat za delší časové období jsme ukázali, že 

intenzita mediálního pokrytí nějaké události má statisticky významný a věcně neopominutelný 

vliv na její vnímanou důležitost u publika. Je to poprvé, kdy byl efekt médií na nastolování 

témat veřejné agendy empiricky ilustrován na českých datech.“ (Kalvas, Kreidl, 2007: 353) 

Analýza Františka Kalvase a Martina Kreidla (2007) tak spadá do tradice analýz prvního 

stupně, kdy jsou testovány a detailně analyzovány vztahy a podmínky přenosu významnosti 

témat z médií do veřejnosti. A ačkoliv je tento vztah analyzován již od sedmdesátých let 20. 

století, stále je patrné, že se jedná o oblast komplexní, těžko uchopitelnou a samotná kauzalita 

vztahu vzbuzuje stále mnoho otázek: „Navzdory pozorovanému kauzálnímu efektu jedné 

makro-proměnné ovšem naše analýza vypovídá jen omezeně o podstatě kauzálního 

mechanismu, který vytváří příčinný vztah mezi obsahy mediálních sdělení a agendou 

veřejnosti.(…) Proto zde zdůrazňujeme, že nevnímáme mediální obsahy nutně jako 

bezprostřední kauzální příčinu ovlivňující veřejnou agendu, ale pouze jako proměnnou, která 

veřejnou agendu ovlivňuje prostřednictvím jiných, zprostředkujících proměnných.“ (Kalvas, 

Kreidl, 2007: 354-355) Stále jsou tedy přítomny pochyby o základu celého konceptu, tak jak 

jej definovali Maxwell McCombs a Donald Shaw (1972). Výzkum Františka Kalvase a 

Martina Kreidla (2007) je zřetelně ovlivněn konceptualizací nastolování agendy, jak ji ve 
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svém modelu představili James Dearing a Everett Rogers (1996) a autoři se drží tradice 

analýz nastolování agendy prvního stupně (kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně, s. 39) 

Do stejné výzkumné tradice nastolování agendy můžeme zařadit také další publikaci Františka 

Kalvase a kol. (2012), kdy autoři analyticky propojují nastolování agendy a teorii rámcování. 

Výzkum se pohybuje na hranici analýz prvního a druhého stupně126, přičemž rámce jsou zde 

využity jako specifické kategorie v kvantitativním výzkumu a autoři dále testují a prohlubují 

zejména mechanismus přenosu významnosti z mediální do veřejné agendy. Stejně jako 

v předchozím případě je hlavní pozornost věnována metodologickým aspektům při komparaci 

mediální a veřejné agendy. I tento výzkum tak vychází primárně z tradice zkoumání 

nastolování agendy prvního stupně, jak naznačují i samotní autoři: „V tomto textu se 

soustředíme jen na vliv médií na veřejnost, zbytek schématu opomíjíme.“ (Kalvas et al., 

2012: 5), ačkoliv autoři pracují s rámci a teoriemi rámcování, výzkumný design v podstatě 

kopíruje postupy typické pro analýzy prvního stupně. Autoři si pro analýzu vybírají celkem tři 

typologie rámců. Tematické a epizodické rámce, jak je definuje Shanto Iyengar (1991), 

specifické a generické rámce z publikace Claese de Vreese (2005) a třetí skupinou jsou 

strategické a hodnotové rámce (Lee, McLeod, Shah, 2008). Tyto typologie jsou v rámci 

analýzy použity jako dichotomické proměnné, což nezohledňuje námi výše zmíněný 

kvalitativní či semi-kvalitativní charakter rámců – viz kap. 3.2.2.2.2.1 Kritika konceptu 

rámcování, s. 55. Například autory zmiňovaný Claes de Vreese (2005) při rozdělení rámců na 

specifické a generické zdůrazňuje, že se nejedná o jednoznačně odlišitelné kategorie a že 

použití tohoto rozdělení při kvantitativních analýzách není samozřejmé. (de Vreese, 2005, 1. 

kapitola) Na základě uvedených tří typologií rámců, doplněných o tzv. zaostřující událost127, 

autoři formulují čtyři hypotézy, které následně empiricky testují: „H1: Epizodické rámce 

vedou k vyššímu výskytu tématu v osobní agendě než rámce tematické. (…) H2: Specifické 

rámce vedou k vyššímu výskytu tématu v osobní agendě než rámce generické. (…) H3: 

Hodnotové rámce vedou k vyššímu výskytu tématu v osobní agendě než rámce strategické. 

(…) H4: Zprávy, které odkazují k zaostřující události, podporují přijetí problému do osobní 

agendy více než zprávy, které se týkají problému, ale neodkazují k příslušné zaostřující 

události.“ (Kalvas et al., 2012: 10-12) Zvolené hypotézy jsou testovány na tématu církevních 

restitucí: „Tento problém volíme proto, že se v něm vyskytuje pestrá skladba rámců, která 

126 Viz kap. 3.2.2.2 Klasifikace nastolování agendy podle stupně analýzy. 
127 „Zaostřující událost ale navíc zahrnuje případ, kdy událost upoutáním pozornosti pomáhá znovu nastolit 

problém, který v minulosti opustil agendu.“ (Kalvas et al., 2012: 12) 
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pokrývá všechny kategorie použité typologie rámců. Problém církevních restitucí nám navíc 

umožňuje studovat vliv tzv. zaostřující události.“ (Kalvas et al., 2012: 4) Konečný 

analyzovaný datový soubor vznikl propojením dvou zdrojů, dat z panelového šetření Centra 

pro výzkum veřejného mínění a kvantitativní obsahové analýzy médií, kterou poskytlo 

občanské sdružení InnoVatio. (Kalvas et al. 2012: 12) Důležitým krokem v analýzách 

rámcování je operacionalizace obecných definic rámců a rámcování do konkrétního 

analytického postupu, tedy to, jakým způsobem autoři identifikují a kvantifikují rámce 

v mediálních obsazích a v preferencích veřejnosti. František Kalvas a kol. pro potřeby analýzy 

určují šest rámců: „Rámec 1 chápe restituce jako nápravu historické křivdy. Rámec 2 

představuje restituce jako pole politického boje, který ale věcný problém neřeší 

(„politikaření“). Rámec 3 debatuje volbu vhodných kritérií a způsob provedení církevních 

restitucí. Rámec 4 podporuje názor, že církev nemá na restituce majetku morální nárok. 

Rámec 5 obhajuje ekonomickou činnost církve jako morálně ospravedlnitelnou. A konečně 

Rámec 6 upozorňuje, že obětí nevyřešených restitucí jsou obce, které nemohou nijak nakládat 

se zablokovaným majetkem.“ A hned záhy uvádí, že: „18 zpráv ve sledovaném korpusu žádný 

rámec neobsahuje. Buď jsou velmi krátké (3 zprávy), nebo se věnují pouze sporu o vlastnictví 

katedrály sv. Víta a církevní restituce vůbec nezmiňují (15 zpráv). Dodejme, že 222 

analyzovaných zpráv nějaký výše uvedený rámec obsahuje, 196 se týká jen církevních restitucí 

a 26 kromě nich zmiňuje i spor o katedrálu.“ (Kalvas et al. 2012: 16-17) Citované pasáže 

z práce dokazují, že autoři precizně formulovali hypotézy, které na vybraném vzorku dat 

verifikovali, a následně formulovali vlastní typologii rámců. Z pohledu naší práce, respektive 

z pohledu studia rámcování, je zajímavý především postup, který výzkumníci použili při 

identifikování rámců v mediálních obsazích a jak ošetřili reliabilitu kódování při kvantitativní 

obsahové analýze. Jak je patrné z příslušných kapitol naší práce (kap. 3.2.2.2.2 Analýzy 

druhého stupně, s. 50), metodologické aspekty analýzy rámců jsou předmětem řady 

odborných diskusí. Z textu námi analyzované práce (Kalvas et al., 2012) není ovšem zřejmé, 

jak se autoři vypořádali s kvalitativní, sémantickou podstatou rámců při kódování dat v rámci 

kvantitativní obsahové analýzy. Jako možné vysvětlení se nabízí omezený rozsah nabídnutý 

pro publikaci, jedná se ovšem o poměrně důležitý aspekt zkoumání rámců, kterému by v textu 

měla být věnována pozornost. 

Komparativní studii s využitím teorie rámcování realizovala také Vendula Běláčková 

(2008). Teoretickým aspektům autorčina textu se věnujeme v předchozí kapitole, zde stručně 

rozebereme aplikované výzkumné postupy. Vendula Běláčková využívá kvantitativní a 
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kvalitativní obsahové analýzy: „Z analytických metod se pro výzkum nastolení agendy 

využívají semistrukturované rozhovory, obsahová analýza nebo počítačové algoritmy. V 

případě politického nastolování agendy v médiích bude pro účel této práce kladen důraz na 

kvantitativní obsahovou analýzu, doplněnou o kvalitativní sub-studii, protože cílem je 

analyzovat výsledné mediální obsahy a jejich proměny, a ne názory novinářů a mediálních 

pracovníků.“ (Běláčková, 2008: 21) První část výzkumu využívá kvantitativní obsahovou 

analýzu, v druhé části pracuje s metodami analýzy rámcování a pro potvrzení (vyvrácení) 

hypotéz pak používá tzv. test dobré shody: „Metodou pro vyhodnocení hypotéz, které uvádí 

následující kapitola V. I. II. bude analýza kontingenčních tabulek (cross tabs) s využitím tzv. 

testu dobré shody (chi-square testu), který může vyvrátit hypotézu o homogenitě v rámci dané 

tabulky.“ (Běláčková, 2008: 60) Autorka se tedy věnuje komparativní analýze nastolování 

agendy a soustředí se na vztah politické a mediální agendy. V analýze kombinuje 

kvantitativní i kvalitativní přístupy a využívá postupy analýz prvního a druhého stupně 

nastolování agendy (viz kap. 3.2.2.2 Klasifikace nastolování agendy podle stupně analýzy, s. 

38). Absolventská práce Venduly Běláčkové (2008) spadá z hlediska klasifikací zkoumání 

nastolování agendy mezi analýzy druhého stupně (viz kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně, 

s. 50), jedná se také o longitudinální typ výzkumu nastolování agendy, autorka sleduje 

dynamiku jedné tematické skupiny ve dvou agendách v průběhu delšího časového úseku (viz 

kap. 3.2.2.1 Klasifikace nastolování agendy podle typu analýzy, s. 37). A sama autorka svůj 

výzkum vztahuje především k analýzám politického nastolování agendy (viz kap. 3.2.2.3.3 

Politická agenda, s. 72), přičemž využívá typologii Hanse Brosia a Gabriela Weimanna 

(1996): „Svým zaměřením na politické nastolení agendy se tato práce řadí k jedné z devíti 

typologií agenda setting. (Brosius, Weimann, 1996) Jde zde o proces, ve kterém jsou decision 

makers zdrojem informací pro mediální agendu. Za nastolování agendy je zde považován 

proces, ve kterém sociální systém včetně politiků ovlivňuje média přes reportéry a editory, 

kteří potom zpětně ovlivňují poznání příjemce mediálních sdělení. Ovlivnění příjemců 

mediálních sdělení zde ovšem není předmětem zkoumání.“ (Běláčková, 2008: 17) Blíže viz 

také kap. 3.2.2.3 Klasifikace podle cílů zkoumání a dominantní agendy, s. 60. 

Další komparativní analýzou v našem vzorku, typově blízkou analýzám prvního 

stupně nastolování agendy je text Pavla Herota (2012), založený na srovnání a) míry mediální 

pozornosti věnované makroekonomickým tématům a podnikům, b) Souhrnného indikátoru 

důvěry v českou ekonomiku Českého statistického úřadu (ČSÚ): „ČSÚ vypočítává nejen 

indikátory důvěry mezi podnikateli a spotřebiteli zvlášť, ale vydává též Souhrnný indikátor 
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důvěry (Indikátor ekonomického sentimentu), který určitým způsobem shrnuje podnikatelskou 

a spotřebitelskou důvěru.“ (Herot, 2012: 4) Autor pečlivě definuje oba segmenty, nicméně 

metodologická opora pro dále prezentovanou komparaci v textu schází. Pavel Herot sice 

zmiňuje výzkumy nastolování agendy, které se věnují podobnému tématu (Schatz, 2010, 

Hagen, 2005, Wanta, Mahmoud, 1990), nicméně samotnou komparaci obou agend uvozuje 

stručně: „V následující pasáži bude při využití dostupných dat mediálního obsahu a 

statistických údajů o důvěře v ekonomiku provedeno datové proložení v duchu teorie agenda 

setting také pro ekonomiku České republiky.“ (Herot, 2012: 6) Jak uvádíme v teoretické části 

této práce, právě postup při komparaci jednotlivých agend zásadně ovlivňuje výsledky 

zkoumání (blíže viz kap. 3.4 Nastolování agendy v kritické perspektivě, s. 78). Zatímco 

například ve výše analyzované komparativní studii Františka Kalvase a kol. (2012) je detailně 

představen způsob srovnání zapojených agend (mediální, veřejná) a malou pozornost autoři 

věnují metodologii analýzy mediální agendy, Pavel Herot (2012) se naopak podrobně věnuje 

metodologii zpracování mediální agendy i výpočtu Souhrnného indikátoru důvěry, ale velmi 

stručně čtenáře seznamuje s postupem komparace obou datových souborů. Z výsledků tak lze 

jen nepřímo odvodit, že autor nevyužívá pokročilejší statistické metody, jako například 

některý z typů korelačních analýz využívaných ve výzkumech nastolování agendy 

(McCombs, Shaw, 1972, Funkhouser, 1973, Kalvas et al., 2012), ale jedná se nejspíše o 

prosté srovnání získaných hodnot: „Platnost teorie agenda setting je pozorovatelná v grafu 9. 

Soustavná negativní mediální prezentace podnikového sektoru v souvislosti se stavem 

zaměstnanosti, přesněji řečeno s propouštěním, ukončováním výrob a restrukturalizací v řadě 

podniků (některé jsou jmenovány výše) byla doprovázena prudkým propadem spotřebitelského 

indikátoru důvěry v ekonomiku mezi léty 2007 – 2009.“ (Herot. 2012: 10) A dále: „Indikátory 

důvěry v ekonomiku dosáhly výrazného propadu mezi roky 2008 a 2009. Ve stejném období 

přitom vrcholila intenzita mediální prezentace informací o makroekonomice. Souvislost je 

zřetelněji patrná při porovnávání hodnot medializace s indikátorem spotřebitelské důvěry v 

ekonomiku (existují ještě souhrnný indikátor a indikátor podnikatelské důvěry). (…) Na 

základě analyzovaných dat lze mezi mediální agendou a indikátory důvěry v ekonomiku 

potvrdit platnost teorie agenda setting.“ (Herot, 2012: 10) V případě Pavla Herota (2012) je 

patrné ukotvení v tradici analýz nastolování agendy prvního stupně. Studii Pavla Herota 

(2012) můžeme označit za příklad longitudinálního výzkumu nastolování agendy (kap. 3.2.2.1 

Klasifikace nastolování agendy podle typu analýzy, s. 37), protože autor sleduje proměny 

malého souboru témat v mediální a veřejné agendě. Současně se jedná o jediný text v našem 
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analyzovaném souboru, který se věnuje ekonomickým tématům a pro komparativní analýzu 

využívá sekundární data Českého statistického úřadu (Souhrnný indikátor důvěry v českou 

ekonomiku), podobně jako například Gerald Funkhouser (1973) využil Statistický abstrakt 

USA pro určení „indikátorů skutečnosti“ (blíže viz kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně, s. 

39).  

Komparativním výzkumem se ve své rigorózní práci zabývá také Jan Jirků (2011), 

který, podobně jako Pavel Herot (2012), srovnává mediální a veřejnou agendu, byť na 

odlišném příkladu a s využitím odlišného typu dat. Obě studie spojuje způsob provedení 

srovnávací analýzy, autoři věnují dostatečnou pozornost formulaci výzkumného záměru a 

operacionalizaci předcházející sběru dat, ovšem samotná komparace jednotlivých agend má 

podobu prostého srovnání, bez opory statistických metod (korelační analýza) typických pro 

zkoumání nastolování agendy tohoto typu, viz kapitolu 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně, s. 

39. Jan Jirků (2011) se soustředí na vztah mezi tematickou agendou čtrnáctideníku 

Novoměstsko a preferencemi občanů Nového Města na Moravě (vztah mediální – veřejná 

agenda), vliv lokálních politiků na agendu čtrnáctideníku Novoměstsko (politická – mediální 

agenda) a na analýzu provedeného dotazníkového šetření (veřejná agenda). (Jirků, 2011: 35) 

Z hlediska použitých metod autor využívá kombinaci kvantitativní obsahové analýzy pro 

určení mediální agendy, dotazníkového šetření pro určení agendy veřejnosti a hloubkové 

rozhovory s komunálními politiky pro určení politické agendy. (Jirků, 2011: 47-61) Autor se 

v metodologické části věnuje způsobu zpracování jednotlivých sledovaných agend, v části 

věnované interpretaci získaných dat pak podrobně popisuje získané údaje. Z hlediska 

konceptu nastolování agendy i z hlediska autorem formulovaných cílů zkoumání jsou důležité 

zejména kapitoly věnované srovnání jednotlivých agend způsobem, který povede k potvrzení 

či vyvrácení hypotéz. Zde se autor hlásí k postupu využitému Maxwellem McCombsem a 

Donaldem Shawem (1972) v Chapel Hill Study: „První možnost představuje porovnání 

událostí podle důležitosti, kterou jim přisuzuje na jedné straně veřejnost a na druhé straně 

čtrnáctideník Novoměstsko, jak to provedli kupříkladu McCombs a Shaw ve své Chapel Hill 

Study. Z výsledků prvního výzkumu vyplývá, že v tomto ohledu byla provázanost mediální 

agendy nastolované čtrnáctideníkem Novoměstsko s veřejnou agendou nejzřetelněji patrná v 

případě plánované rekonstrukce Vratislavova náměstí, kterou dotazovaní umístili na třetí 

místo mezi nejdůležitějšími událostmi a v Novoměstsku jí příslušelo během sledovaného 

období šest jednotek, tedy čtvrté až sedmé místo v pořadí výskytu.“ (Jirků, 2011: 94) Pokud 

autor aplikoval postup realizovaný v Chapel Hill Study (McCombs, Shaw, 1972), pak 
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v příslušných kapitolách schází popis a výsledky provedené korelační analýzy a hodnoty 

získaných korelačních koeficientů. K výsledkům komparace mediální a veřejné agendy dále 

pouze konstatuje, že: „Výše uvedené příklady dokládají vliv mediální agendy na veřejnou 

agendu tak, jak ji popisují Dearing s Rogersem, v lokálním měřítku.“ (Jirků, 2011: 96) Při 

určení vztahu mezi politickou a mediální agendou autor vychází z provedených hloubkových 

rozhovorů s představiteli místní radnice (starosta, člen redakční rady a redaktorka 

Novoměstska) a dochází k závěru, že: „Při druhém výzkumu se ukázalo, že vliv politické 

agendy na mediální agendu zeslábl, avšak nevytratil se. Vydavatelem čtrnáctideníku 

Novoměstsko byla příspěvková organizace Novoměstská kulturní zařízení, která je závislá na 

provozním příspěvku z městského rozpočtu, což je jediná vazba této instituce na městský úřad, 

avšak dostačující k tomu, aby vedení města v krajním případě jakkoliv zasáhlo do podoby 

novin, což připustil starosta při hloubkovém rozhovoru.“ (Jirků, 2011: 108) Jak je zřejmé 

z uvedené citace, zkoumání vztahu politické a mediální agendy v tomto případě postrádá 

komparativní rozměr, vliv je určen na základě provedených rozhovorů, nikoliv na základě 

komparace agend, jak uvádí James Dearing a Everett Rogers (1996). V závěrečné části své 

rigorózní práce Jan Jirků konfrontuje získané výsledky s modelem Jamese Dearinga a 

Everetta Rogerse (1996) na kterém svá zkoumání postavil: „Ze srovnání mediální agendy 

nastolované čtrnáctideníkem Novoměstsko s veřejnou agendou občanů Nového Města na 

Moravě a integrovaných obcí vyplynulo, že existuje vliv mediální agendy na veřejnou agendu, 

tedy že čtrnáctideník Novoměstsko má podíl na tom, o jakých záležitostech obyvatelé 

přemýšlejí. Hloubkové rozhovory ovšem poukázaly i na vztah opačný, že veřejná agenda 

působí na mediální agendu, neboť občané mohou publikovat v Novoměstsku své názory, což 

představuje odlišnost například od Dearingova a Rogersova modelu (viz Schéma 2.1 a 

Schéma 3.34). Veřejná agenda tak působí na politickou agendu jak přímo, tak nepřímo, a to 

právě přes mediální agendu nastolovanou čtrnáctideníkem Novoměstsko. Na mediální agendu 

působí i politická agenda.“ (Jirků, 2011: 110). Při zařazení rigorózní práce Jana Jirků (2011) 

do tradic zkoumání nastolování agendy můžeme použít identifikaci uvedenou autorem 

samotným. V úvodu práce autor jasně odkazuje k tradici zkoumání nastolování agendy 

prvního stupně a vychází ze schématu Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) v rámci 

kterého vysvětluje celý mechanismus procesů nastolování agendy a do kterého také zasazuje 

výsledky vlastního zkoumání. (Jirků, 2011: 108-109). Možné vychýlení z této tradice 

představuje autorův odkaz k typologii Acapulco Everetta Rogerse (McCombs, 2009: 63).  
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Autor ovšem s tímto odlišným výkladovým rámcem dále nepracuje. Jan Jirků (2011) svou 

rigorózní práci staví na zkoumání nastolování agendy prvního stupně, ačkoliv sám analyticky 

nepracuje v duchu tohoto typu zkoumání (panelová data, korelační analýzy). Věnuje se také 

vlivu politické agendy na agendu mediální, ale pouze okrajově a jen v teoretické rovině. 

(Jirků, 2011: 25-29, 110-113) 

Poslední analýzou v našem vzorku, kterou můžeme zařadit mezi komparativní studie 

nastolování agendy, je diplomová práce Tomáše Chalupského (2009). Teoretickému 

zakotvení této práce se věnujeme v příslušné pasáži předchozí kapitoly a v následujícím 

odstavci se věnujeme jen metodologickým aspektům práce. Tomáš Chalupský (2009) ve své 

analýze pracuje se třemi komponentami nastolování agendy (viz kap. 3.2.2.3 Klasifikace 

podle cílů zkoumání a dominantní agendy, s. 60) a předmětem výzkumu jsou tři zahraničně-

politické události: „Tři případy budou zkoumány každý zvlášť a s přihlédnutím k výsledkům 

předvýzkumu bude každý sloužit k detailnějšímu popisu jednotlivých složek společnosti, dle 

dělení teorie Agenda-setting.“ (Chalupský, 2009: 17) Třemi složkami společnosti má autor 

zřejmě na mysli mediální, veřejnou a politickou agendu. Dále v analýze rozebírá tři případy 

týkající se výstavby radarových základen a u každého proces rozhodování rozděluje do tří 

složek: mediální, veřejné a politické agendy. V tomto ohledu se jedná o zajímavý, byť 

z našeho pohledu poněkud zmatečný, způsob využití typologie Jamese Dearinga a Everetta 

Rogerse (1996). Autor sám nezmiňuje, že se jedná pouze o jeden z možných modelů 

vysvětlujících vzájemné interakce v procesech nastolování agendy – blíže viz kap. 3.2.2 

Synchronní pohled a typologie výzkumů nastolování agendy, s. 35. Srovnání jednotlivých 

agend nevychází z postupů aplikovaných při analýzách nastolování agendy a za neověřené tak 

lze označit autorovi ambiciózní závěry o uplatnění teorie nastolování agendy: „Na 

jednotlivých případech jsme si ukázali, jak mohou v praxi vypadat formy nastolování agendy. 

Na prvním případě radaru u Nepolis jsme zjistili, že panuje-li mezi složkami veřejnosti a 

politiků shoda, nenachází teorie Agenda-setting uplatnění. (…) V prvním případě, radar u 

Nepolis, musíme konstatovat, že nedošlo k interakci mezi politiky, médii a veřejností. Toto 

téma se nestalo významným. Hypotézu v tomto případě vyvracíme. (…) V třetím případě, 

radar v Brdech, došlo k interakci všech tří složek společnosti – médií, veřejnosti a politiky. 

Všechny tři složky se zapojily a snažili se zarámovat téma ve svůj prospěch. Významnost 

tématu (salience) se držela po celou dobu vysoko. Podařilo se nám naznačit možné korelační 

a kauzální vztahy a tím, v tomto případě, potvrdit hypotézu.“ (Chalupský, 2009: 34-36) 

Tomáš Chalupský (2009) se drží typologie procesů nastolování agendy a modelu, které 
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představili James Dearing a Everett Rogers (1996) – viz kap. 3.2.2 Synchronní pohled a 

typologie výzkumů nastolování agendy, s. 35. Samotnou analýzu strukturuje autor podle 

uvedené typologie, nicméně komparativní složka práce nevychází z žádného z nám známých 

způsobů analýz procesů nastolování agendy. 

 Z pohledu metodologických postupů při analýzách nastolování agendy lze za 

problematickou označit snahu o komparaci jednotlivých agend, a to na základě prostého 

srovnání, bez využití standardizovaných postupů, zejména korelační analýzy. (Hendl, 2004) 

V našem analyzovaném vzorku se tento zjednodušující postup objevuje v pracích Pavla 

Herota (2012), Jana Jirků (2011) a Tomáše Chalupského (2009) a diskutabilní jsou tak odkazy 

autorů k výzkumům a zejména k metodám aplikovaným v daných výzkumech, konkrétně 

v pracích Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977) a Jamese Dearinga a Everetta 

Rogerse (1996). Netvrdíme ovšem, že závěry zmiňovaných českých autorů neplatí, nebo že 

jsou jejich výzkumy pomýlené. Upozorňujeme pouze na skutečnost, že autoři odkazují 

k výzkumům a metodám nastolování agendy, ale tyto výzkumy interpretují nepřesně a 

postupy při komparaci agend aplikují odlišným způsobem než výzkumy, ze kterých vychází. 

 

5.2.2 Kvalitativní studie strategií nastolování agendy 

Do této skupiny prací v rámci výzkumné oblasti č. 2 spadají dva texty autorů Františka 

Kalvase a Jana Váně (2010, 2011). Práce jsou specifické svým zaměřením i analytickým 

postupem.  

Zatímco všechny ostatní analyzované texty v našem výzkumu se zabývají, ať už 

dominantně či okrajově, analýzou mediálních obsahů, následující dva texty se soustředí na 

nemediální složku v procesech nastolování agendy, konkrétně analyzují role a strategie 

institucionálních aktérů při nastolování agendy. Oba texty Jana Váně a Františka Kalvase 

(2010, 2011) spojuje stejný předmět zájmu, a to Katolická církev. V první textu autoři (Váně, 

Kalvas, 2010) vychází primárně z modelu Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996), 

podobně jako v případě výzkumu Františka Kalvase a Martina Kreidla (2007), a sledují, jaké 

strategie využívá katolické církev pro ovlivnění veřejnosti. Nejedná se ovšem o analýzy 

obsáhlých datových souborů a vztahů mezi nimi, ale autoři se pokouší o výzkum nastolování 

agendy pomocí kvalitativního šetření, analýzou čtyř polostrukturovaných rozhovorů 

s představiteli církve. Základ rozhovorů tvoří tři otázky: „(1) Vidíte nějaký společenský 

problém, na který by mohla (měla) církev upozornit veřejnost? (2) Snaží se církev na tyto 

problémy nějak upozornit veřejnost? Pokud ano, jakou formou a jaké strategie a prostředky 
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volí? (3) Snaží se církev na tyto problémy nějak upozornit věřící? Pokud ano, jakou formou a 

jaké strategie a prostředky volí?“ (Váně, Kalvas, 2010: 225) Respondenti, slovy autorů 

„informátoři“, byli vybráni podle následujícího klíče: „Dotazovali jsme se čtyř představitelů 

katolické církve, kteří byli voleni tak, aby odpovídali námi předdefinované typologii. 

Určujícím kritériem pro vytvoření „ideálních typů“ informátora byla intenzita zájmu médií o 

konkrétní církevní představitele a míra vlivu těchto církevních představitelů dovnitř a vně 

katolické církve.“ (Váně, Kalvas, 2010: 225) Na základě analýzy těchto rozhovorů Jan Váně a 

František Kalvas formulují tři strategie: „(1) mediální strategie – jedná se o postup, kdy 

katolická církev usiluje o nastolení tématu skrze mediální agendu, (2) vertikální strategie – 

cílem této strategie je využití tzv. dobře formovaných laiků a politiků pro nastolení politické 

agendy, (3) horizontální strategie – tato strategie využívá interpersonální komunikace mezi 

laiky a veřejností.“ (Váně, Kalvas, 2010: 222) První strategie využívá mediálně 

exponovaných osobností z řad církevních hodnostářů, kteří vystupují v médiích a tak, podle 

předpokladu Jana Váně a Františka Kalvase (2010), dochází k formování veřejné agendy, a to 

skrze ovlivnění agendy médií. V případě druhé, horizontální strategie je vliv na veřejnou 

agendu konstruován jako působení „dobře informovaných laiků“. Podle autorů se jedná o 

formování veřejnosti „zdola“, kdy laici působí na „sobě rovné“. Třetí, vertikální strategie 

vychází z myšlenky, že: „(…) zprostředkovatelem a nositelem témat zformulovaných církví 

mají být i politické strany, nejen občanská společnost. (…) vertikální strategie předpokládá, 

že politicky aktivní dobře informovaní laici mohou problémy z církevní agendy nastolovat 

přímo v agendě politické. Čili šlo by o působení na veřejnost `shora`, kdy se veřejné problémy 

přenáší z církevní agendy do politické a odtud dále putují do veřejné agendy.“ (Váně, Kalvas, 

2010: 229) Závěrem autoři konstatují: „V dané chvíli nedokážeme rozhodnout, nakolik v 

rozhovorech s informátory detekované strategie nastolování veřejných problémů jsou plošně 

aplikovány a do jaké míry jsou úspěšné.“ (Váně, Kalvas, 2010: 231) Jak je zřejmé z rozboru 

výzkumu i z jeho teoretického ukotvení (viz příslušnou pasáž předchozí kapitoly 5.1 

Výzkumná oblast č. 1: Teoretická ukotvení českého zkoumání nastolování agendy), koncept 

nastolování agendy v tomto případě slouží spíše jako teoretická, modelová a pojmová opora 

pro analýzu mediálních strategií Katolické církve. Autoři se na omezeném vzorku 

respondentů pokouší identifikovat strategie instituce pro prosazování témat do veřejného a 

politického prostoru. Byť se jedná o jednu ze studovaných komponent procesů nastolování 

agendy, a mohli bychom hovořit o strategiích budování veřejné agendy, respektive o vlivech 
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na veřejnou agendu128, návaznost na tradici výzkumů nastolování agendy je v tomto případě 

spíše zprostředkovaná.  

Následující, s ročním odstupem publikovaná, studie stejné autorské dvojice (Kalvas, 

Váně, 2011) vychází zřejmě ze stejných rozhovorů jako předchozí analyzovaný text (Váně, 

Kalvas, 2010). Počet provedených rozhovorů je sice vyšší (osm oproti předchozím čtyřem), 

nasměrování výzkumných otázek je ale velmi podobné: „V rozhovorech hledáme odpovědi na 

následující výzkumné otázky: Snaží se církev vůbec nějakým způsobem identifikovat 

potenciální společenské problémy, kterým zatím veřejnost a politici z nějakého důvodu 

`odpírají` svou pozornost? Pokud tak činí, jak se na dané problémy pokouší upozornit?“ 

(Kalvas, Váně, 2011: 142) Rozhovory byly vedeny s pěti hodnostáři církve a třemi 

katolickými politiky. U katolických politiků byly otázky mírně modifikovány: „V jejich 

případě nás především zajímala kritika církevní strategie, ve které hráli katoličtí politici 

důležitou roli. Pro jejich výběr platila následující kritéria. Jsou aktivními katolíky nebo 

alespoň výraznými sympatizanty s katolickou církví. Zastávají dostatečně vysokou politickou 

funkci uvnitř hierarchie strany. A jejich politická strana participuje aktivně na moci.“ 

(Kalvas, Váně, 2011: 143) Získané odpovědi byly pak podrobeny tematické analýze: „To 

znamená, přepsané rozhovory jsme kódovali podle uváděných témat. Následně jsme zjišťovali, 

zda mezi tématy existují nějaké vztahy, které lze srovnávat a dále třídit, typologizovat a 

typizovat. Na základě získaných dat jsme vytvořili schémata strategií.“ (Kalvas, Váně, 2011: 

143) V naší druhé výzkumné oblasti se soustředíme na identifikaci aplikovaných analytických 

postupů ve sledovaných výzkumech a zařazení těchto postupů v rámci konceptu nastolování 

agendy. Z tohoto pohledu jsou poslední dvě analyzované práce (Kalvas, Váně, 2011, Váně, 

Kalvas, 2010) obtížně zařaditelné. V obou případech totiž autoři pracují s nastolováním 

agendy jako s pomocným konceptem, který vytváří zejména teoretickou a pojmovou oporu 

pro výzkum. Autoři, na základě rozhovorů s představiteli církve, konstruují schémata 

komunikačních strategií církve ve vztahu k veřejnosti a k médiím. V rámci souboru 

analyzovaných prací jsou to pouze tyto dva texty, které koncept nastolování agendy využívají 

pro zkoumání aktérů stojících mimo tři hlavní komponenty (mediální, veřejná, politická 

agenda). Jedná se o ojedinělou analytickou perspektivu, zůstává však otázkou, zda je v tomto 

případě nastolování agendy pouze prostředkem pro ukotvení vlastního výzkumu, nebo zda je 

zde přímé (byť v textech nepřítomné) analytické napojení na koncept a metody analýzy 

procesů nastolování agendy. Podle našeho názoru je studie Jana Váně a Františka Kalvase 

128 Kap. 3.2.2.3.2 Veřejná agenda. 
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(2010) příkladem práce s nastolováním agendy, kdy koncept slouží spíše jako kontextové a 

terminologické ukotvení pro zkoumání oblasti, která jinak s nastolováním agendy nesouvisí. 

V tomto případě nelze ze zkoumaných dat usuzovat na přímý efekt nastolování agendy, ten je 

pouze předpokládán, jako proces, kterému analyzovaná oblast předchází. Pokud jsou tedy 

analyzováni církevní aktéři, pak je zde přítomen předpoklad, že jejich jednání se nějakým 

způsobem podílí na formování veřejné agendy. Tento vztah ovšem není předmětem analýzy 

samotné. Podobně s konceptem nastolování agendy autoři pracují i v druhém textu (Kalvas, 

Váně, 2011). Při zařazení výzkumu do typologií představených v teoretické části můžeme 

použít identifikaci autorů samotných. Již z názvu vyplývá příklon k tradici nastolování 

politické agendy a v textu jsou zřejmé i přesahy k teorii rámcování, respektive nastolování 

agendy druhého stupně. Jak však zmiňujeme výše, v tomto případě vytváří koncept 

nastolování agendy spíše obecný kontext pro ukotvení daného výzkumu. S jistou mírou 

zjednodušení bychom v tomto případě mohli hovořit o kvalitativním přístupu ke zkoumání 

kontextů a komunikačních rámců, viz kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně (s. 50), případně 

o specifickém způsobu analýz nastolování veřejné agendy (kap. 3.2.2.3.2 Veřejná agenda, s. 

64). Ačkoliv se jedná o práce z pohledu konceptu nastolování agendy těžko zařaditelné, jedná 

se o zajímavou linii a náhled na procesy nastolování agendy, respektive na jednu z jeho složek 

 

5.2.3 Analýzy mediálních agend 

Zbylých sedm studií zahrnutých do naší analýzy spojuje jedna společná výzkumná 

charakteristika. Ačkoliv v teoretickém ukotvení odkazují na koncept nastolování agendy, 

respektive na základní jeho postuláty o přenosu významnosti mezi jednotlivými agendami129, 

tak výzkumy v těchto studií jsou založeny na zkoumání pouze jedné z agend, analýze 

mediálních obsahů. Analyticky se tedy věnují pouze jedné z možných komponent celého 

procesu. 

Prvními pracemi se zabýváme pouze stručně, protože nastolování agendy, respektive 

analytické postupy s tímto konceptem spojené, jsou zde zmíněny pouze okrajově. Vlastimil 

Nečas (2006) vychází ze základní hypotézy Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972) o 

přenosu významnosti z médií do veřejnosti a dále se ke konceptu nastolování agendy vztahuje 

jen použitá terminologie („volební agenda českých médií“, „aktéři koaliční volební agendy“). 

129 Případně vychází z analýz nastolování agendy druhého stupně, blíže viz příslušné pasáže kap. 5.1 Výzkumná 

oblast č. 1: Teoretická ukotvení českého zkoumání nastolování agendy a kap. 3.2.2.2.2. Analýzy druhého stupně. 
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(Nečas, 2006: 63-66) V analýze autor aplikuje metodu kvantitativní obsahové analýzy 

(frekvenční analýzy) a napojení na výzkumy nastolování agendy je patrné pouze u 

zdůvodnění reprezentativity zvoleného souboru analyzovaných médií. (Nečas, 2006: 62). 

Tomáš Trampota (2006) nachází zřejmou inspiraci v analýzách nastolování agendy atributů 

(viz kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně, s. 50), ačkoliv pro identifikaci konkrétního 

zarámování používá zakotvenou teorii: „Pro třetí z indexů (zarámování politických stran, 

pozn. autora), který byl pro výzkum nejpodstatnější, jsme použili kvalitativní metodu 

otevřeného kódování, tak, jak je popisována například Straussem a Corbinovou (Strauss, 

Corbin, 1999).“ (Trampota, 2006: 71) V obou pracech je tak nastolování agendy spíše 

teoretickou oporou, ne analytickým nástrojem. Text To máše Trampoty (2006) je zřetelně 

inspirován tradicí výzkumů nastolování agendy atributů (viz kap. 3.2.2.2.2 Analýzy druhého 

stupně, s. 50), ovšem pouze na úrovni teorie, pro analýzu konkrétních rámců autor využívá 

postupy zakotvené teorie, respektive metodu otevřeného kódování (Strauss, Corbin, 1999).  

 

V následujícím textu Davida Klimeše (2009) jsou srovnávány dvě internetová média, 

editované (internetová verze The New York Times) a participační (server www.digg.com), a 

to na základě prezentovaných témat a způsobů medializace. Výběr analytických nástrojů pro 

srovnání uvedených médií explicitně nevychází z nám známých nástrojů analýz procesů 

nastolování agendy a autor zvolenou metodu vymezuje stručně: „Za metodu jsem zvolil 

kvantitativně-kvalitativní obsahovou analýzu. (…) Základní úvahou bylo vybrat dostatek 

příhodných kategorií pro kvantitativně-kvalitativní obsahovou analýzu (Titscher 2000: 59). 

Nakonec jsem vybral ze 17 Titscherem nabízených kategorií 6 základních plus jednu 

pomocnou (po provedení pilotního výzkumu) pro participační média. K jednotlivým 

kategoriím bylo nutné přiřadit textové hodnoty, kterých mohl text nabývat. Tato kategorizační 

analýza by měla pak v celkové sumarizaci popsat ty nejdůležitější aspekty způsobu 

medializace politických informací.“ (Klimeš, 2009: 7, 11) Autor se v teoretické části, stejně 

jako v názvu práce, odkazuje ke konceptu nastolování agendy, nicméně zvolený analytický 

postup a zacílení zkoumání souvisí s nastolováním agendy pouze zprostředkovaně. David 

Klimeš (2009) se věnuje teoriím gatekeepingu a pro popis vlivů na vznik mediální agendy 

využívá modely Maxwella McCombse (2009: 149). Tuto práce tak můžeme zařadit mezi 

výzkumy nastolování mediální agendy (viz kap. 3.2.2.3.1 Mediální agenda, s. 62), autor se. 

(Klimeš, 2009: 4), byť samotný cíl práce, tedy srovnání obsahu dvou internetových typů 

médií, souvisí s nastolováním agendy pouze okrajově. 
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Poslední prací zařazenou do skupiny analýz mediálních agend je diplomová práce 

Kláry Šponerové (2011). Autorka navazuje zejména na knihu Claese de Vreese (2005) a pro 

analýzu rámců používá kombinaci kvantitativních (obsahová analýza) a kvalitativních 

(případová studie) analytických postupů. (Šponerová, 2011: 52-54) Klára Šponerová (2011) 

jednoznačně vychází z typů zkoumání a terminologie vlastní konceptu nastolování agendy. 

Jednak strukturuje teoretické uvedení do problematiky v duchu konceptu nastolování agendy 

(kapitoly Mediální agenda, Agenda setting, Intermediální agenda, Zarámování a priming) a 

také využívá terminologii zavedenou Maxwellem McCombsem (1972, 2009) a Jamesem 

Dearingem a Everettem Rogersem (1996). (Šponerová, 2011: 1, 17-34) Samotná analýza 

vychází z širokého proudu studia rámcování a při formulaci některých svých hypotéz (H4) 

přímo navazuje na nastolování agendy. (Šponerová, 2011: 51-52) S ohledem na výše uvedené 

tak lze tuto analyzovanou práci zařadit především do tradice analýz druhého stupně (viz kap. 

3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně, s. 50), analýz mediálních agend (kap. 3.2.2.3.1 Mediální 

agenda, s. 62) a částečně také do intermediálního nastolování agendy (kap. 3.2.2.2.3 

Intermediální nastolování agendy, s. 57), protože se autorka v analýze věnuje také zdrojům, 

které novináři využívají a pozici zpravodajských agentur, a to s odkazem na Chapel Hill 

Study Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972).  

 

5.2.3.1. Analýzy intermediálních vlivů 

Poslední tři texty zahrnuté do naší analýzy tvoří specifickou podskupinu. Texty 

spojuje stejná metoda výzkumu, tedy obsahová analýza mediálních agend, a současně také 

zaměření výzkumu na procesy intermediálního nastolování agendy. Jak vyplývá 

z následujících odstavců, všechny tři texty se věnují pouze specifické části intermediálních 

procesů a napojení závěrů z takto koncipovaných studií na teorie a analýzy typické pro 

zkoumání nastolování agendy130 je poněkud problematické. 

První je diplomová práce autora této dizertační práce (Nečas, 2005), obhájená na 

katedře mediálních studií FSV UK v roce 2005. Teoretické části tohoto textu se věnujeme 

v rámci předchozí výzkumné oblasti č. 1. Při bližším pohledu na analytickou část práce a cíle 

výzkumu je patrné, že autor nenavazuje na poznatky představené v teoretické části: „Ve 

výzkumné části diplomové práce jsme se pokusili o analýzu mediální agendy v českých 

médiích v průběhu kalendářního roku 2004. Soustředili jsme se výhradně na mediální obsahy, 

130 Blíže viz kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy a kap. 3.2.2.3.1 Mediální agenda. 
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které se tematicky věnovaly médiím samotným, jinými slovy - objektem našeho zájmu byla 

agenda `média o médiích`. (…) Mediální agendu `média o médiích` jsme si definovali jako 

mediální obsahy, které se věnují tisku, rozhlasu a televizi, jejich postavení a funkci ve 

společnosti. Cílem výzkumu bylo zmapovat a popsat mediální agendu týkající se médií v 

průběhu kalendářního roku 2004.“ (Nečas, 2005: 46) Metodou frekvenční kvantitativní 

obsahové analýzy autor zkoumá obsahy vybraných médií a v nich přítomné odkazy na jiná 

média, a to v průběhu jednoho kalendářního roku. Z metodologického hlediska v práci není 

zjevná inspirace výzkumy procesů nastolování agendy. Ani v metodologickém úvodu, ani 

v závěrečných interpretacích se autor nevztahuje k výzkumům či teoriím nastolování agendy, 

ačkoliv by zacílení analýzy napovídalo interpretacím v kontextu procesů nastolování mediální 

agendy, respektive v kontextu intermediálního nastolování agendy – blíže viz kap. 3.2.2.3.1 

Mediální agenda, s. 62 a kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy, s. 57. Výzkum 

samotný představuje strohou popisnou analýzu výskytu odkazů na jiná média ve vybraných 

mediálních obsazích a vychází z obecných základů kvantitativní obsahové analýzy. (Berelson, 

1952) Z hlediska uchopení konceptu nastolování agendy vychází Vlastimil Nečas (2005) 

zejména z typologie Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) – viz kap. 3.2.2.3 Klasifikace 

podle cílů zkoumání a dominantní agendy, s. 60. Výzkum samotný můžeme zařadit do oblasti 

zkoumání intermediálního nastolování agendy (kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování 

agendy, s. 57), byť autor sám svůj výzkum s touto oblastí neidentifikuje. Pouze v závěrečné 

pasáži konstatuje, že další zkoumání by se tímto směrem mohlo ubírat: „Možností dalšího 

výzkumu procesu nastolování agendy v českých médiích je mnoho. Tato diplomová práce, 

především vytýčením hlavních tematických oblastí mediální agendy `média o médiích` a 

použitá metoda, může být základem pro další výzkumy procesu nastolování agendy v českých 

médiích. Jako velmi zajímavou oblastí výzkumu se nám jeví hlubší rozbor intermediální 

agendy, tedy způsobů přejímání a sdílení informací mezi jednotlivými médii, potažmo 

zkoumání procesu nastolování intermediální agendy.“ (Nečas, 2005: 79) Z obecného pohledu 

lze říci, že analyzovaná diplomová práce (Nečas, 2005) je v základu zřetelně ovlivněna tradicí 

a typologiemi zkoumání nastolování agendy, která vychází zejména z prací Maxwella 

McCombse (1972, 2009) a Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996). Nasměrování 

výzkumu Vlastimila Nečase (2005) je velmi podobné s následující analyzovanou prací 

Tomáše Trampoty a Vlastimila Nečase (2007), s názvem Intermediální agenda českých médií, 

nicméně autoři věnují výrazně více pozornosti zakotvení svého výzkumného cíle v rámci 

konceptu nastolování agendy. Tomáš Trampota a Vlastimil Nečas (2007) také vychází 
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z modelu a klasifikace Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) a věnují značnou 

pozornost jednak ukotvení vlastního výzkumného problému v rámci analýz nastolování 

agendy, ale také diskutují interpretační limity vlastního zvoleného postupu. Autoři (Trampota, 

Nečas, 2007) analyzují pouze mediální agendu, výzkum neobsahuje komparační složku, a 

sledují pouze explicitní intermediální odkazování. Jedná o v podstatě jediný výzkum 

intermediálního nastolování agendy v našem vzorku131 a s ohledem na zacílení a použité 

analytické nástroje lze tento výzkum zařadit do tradice zkoumání intermediálního nastolování 

agendy (kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy, s. 57) dle Davida Weavera (1988) a 

mezi výzkumy mechanismů budování mediálních agend (kap. 3.2.2.3.1 Mediální agenda, s. 

62). Na rozdíl od Dina Numerata (2005), kterému se věnujeme níže, se Tomáš Trampota a 

Vlastimil Nečas (2007) zřetelně drží zavedených teorií a postupů zkoumání procesů 

nastolování agendy, reprezentovaných pracemi Maxwella McCombse a Donalda Shawa 

(1972, 1977) a Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996). Na jednu stranu lze takový 

příklon označit za limitující, protože reprodukuje předdefinované schéma a axiomy, ovšem 

současně takové ukotvení umožňuje integrovat výsledky do širšího odborného a zejména 

výzkumného kontextu. 

Poslední analyzovaný text je také věnován intermediálním procesům a také vychází 

z analýzy mediálních obsahů. Ovšem ve srovnání s ostatními pracemi je dizertační práce Dina 

Numerata (2005) výrazně odlišná a v rámci naší analýzy představuje ojedinělý analytický (i 

teoretický) přístup k nastolování agendy. V předcházející kapitole jsme se věnovali 

teoretickému ukotvení, na kterém Dino Numerato (2005) staví svůj výzkum. Následující 

odstavce jsou věnovány metodologii a způsobu analýzy, který autor využívá. Analytický 

podklad pro dizertační práci Dina Numerata (2005) představují data zpracovaná v rámci 

několika různých výzkumů a získaná několika odlišnými metodami: „Použití kvalitativní a 

kvantitativní obsahové analýzy médií, konkrétněji analýza toho, jak dva významné české 

deníky referují o ostatních médiích, umožní blíže rozkrýt povahu symbolických zdrojů, které se 

mohou významně podílet na tvorbě reprezentací o masových médiích u mediálního publika. 

Užití metody focus group pak přispěje k odhalení vazeb mezi věděním o masových médiích a 

způsobem recepce mediálních sdělení. Kromě použití dvou strukturovaných metodologických 

postupů byla empirická opora studie posílena interpretací řady náhodně sbíraných komentářů 

131 S výjimkou části výzkumu Dina Numerata (2005), která však s intermediálním nastolováním agendy souvisí 

pouze okrajově – blíže viz kap. 5.1 Výzkumná oblast č. 1: Teoretická ukotvení českého zkoumání nastolování 

agendy. 
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a promluv vztahujících se k médiím, které se objevily ať již v médiích samotných, ve filmech, 

nebo v běžné konverzaci. Kritériem výběru byla v tomto případě sociálněvědná senzibilita 

vůči zkoumanému fenoménu.“ (Numerato, 2005: 16) V části věnované analýze mediálních 

obsahů, tedy v sedmé kapitole Média o médiích: mezi reprodukcí a reflexivitou autor 

analyzoval odkazy k jiným médiím a rozlišuje mezi třemi diskurzivními styly odkazování: 

styl reflexivní, styl limitované reflexivity a styl reprodukční. Mezi reflexivní odkazy dle 

autora patří odkazy k fungování médií, především posuzování kritérií objektivity a 

nezaujatosti a hledání možných příčin předpojatosti. Do reflexivního stylu řadí také zmínky o 

ekonomických a politických tlacích na média a důležité jsou i reference o vlivu a účincích 

médií na publikum, zejména v souvislosti s násilím v médiích, a také etické a morální otázky 

vztažené ke společenským úlohám masových médií. Styl limitované reflexivity se podle 

autora vyznačuje redukcí na deskripci vlastnických změn, informacemi o provozu, vnitřní 

organizaci, hospodaření a řízení mediálních institucí. Třetí, reprodukční styl podle autora 

směřuje k: „(…) udržení čtenáře uvnitř systému mediálního pole k neproblematizovanému 

přijetí mediálních sdělení. (…) Analýza dat ukazuje, že tento diskurzivní styl zpravidla 

pojednává o televizním či rozhlasovém programu, seriálech, soutěžích, show, personálním 

obsazení a obecně o zábavních mediálních žánrech, často zahrnuje klepy o celebritách.“ 

(Numerato, 2005: 107) Tyto tři styly mají pro autora, respektive pro jeho výzkum, odlišné 

kvality. Zatímco styl limitované reflexivity a reprodukční styl nenabízí odstup od mediálního 

pole, reflexní styl podle autora přispívá k „odkouzlení“ médií. Tuto normativní konstrukci 

Dino Numerato staví na základech, které vychází z fenomenologie, teorií reflexivní modernity 

(Beck, 2004) a analýz Scotta Lashe (1994). K nastavení a operacionalizaci samotného 

výzkumu mediálních obsahů a k určení zkoumaného vzorku uvádí autor následující: 

„Motivem je zkoumat nejen to, co je explicitní a záměrné, ale i to, co je skryté a nezáměrné, 

byl veden nejen výběr samotných deníků, ale i konkrétních výzkumných jednotek. Těmi jsou 

kromě článků zároveň i zmínky.“ (Numerato, 2005: 104) A dále uvádí, že: „základní soubor 

analyzovaných jednotek představují všechny články a zmínky o médiích, které se objevily v 

ročnících 1999 a 2004 ve dvou nejčtenějších, relativně seriózních celostátních denících MF 

Dnes a Právo.“ (Numerato, 2005: 105) Není tak zřejmé, zda jednotkou výzkumu byl článek, 

nebo zmínka v článku, případně zda autor kombinoval obě úrovně analýzy. Konečný soubor 

čítá celkem 760 jednotek (287 v r. 1999; 473 v r. 2004) a výzkumné otázky směřovaly 

k povaze promluv o masových médiích ve sledovaných denících, zda prezentované promluvy 

přispívají spíše k reflexivitě (odkouzlení) nebo k reprodukci mediálního pole. (Numerato, 
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2005: 104-105) Autor však dále vůbec nevysvětluje, co má na mysli oním „skrytým a 

nezáměrným“ a jak lze takové kategorie odhalit na základě analýzy „článků a zmínek o 

médiích“ v médiích samotných. Výzkum „média o médiích“ Dina Numerata je v zásadě 

frekvenční kvantitativní obsahovou analýzou výskytu a povahy referencí o médiích 

v mediálních obsazích. Celkově je však dizertační práce Dina Numerata metodologicky 

ukotvena zejména v tradici kvalitativního a semi-kvalitativního výzkumu, diskurzní analýzy 

(např. Fairclough, 1995) a kritických teorií obecně (Bourdieu, 2002, Fowler, 1991). Práce 

Dina Numerata (2005) vybočuje z textů zahrnutých do naší analýzy, a to především svým 

ukotvením v kritických teoriích a odlišnou odbornou terminologií. Dino Numerato (2005) 

totiž nevychází ze žádné, námi v teoretické části představené, tradice zkoumání nastolování 

agendy, protože autor čerpá ze zdrojů, teorií a konceptů, které na první pohled nemají mnoho 

společného se zkoumáním nastolování agendy. Přesto je podle našeho názoru tato práce 

z perspektivy konceptu nastolování agendy v českém prostředí důležitá. Překračuje totiž 

klasické schéma ukotvení v díle Maxwella McCombse a jeho následovníků a komentátorů a 

ukazuje, že s myšlenkami a základy konceptu nastolování agendy se dá přesvědčivě a 

samozřejmě pracovat i bez teoretického a metodologického vlivu klíčových postav konceptu 

nastolování agendy. Možná právě naopak, osvobození se od dominantního způsobu náhledu 

na nastolování agendy umožňuje Dinu Numeratovi (2005) pojmenovat a odhalit roviny, ke 

kterým by se při následování „McCombsovy“ linie jinak zřejmě nedostal. Dino Numerato 

(2005) s nastolováním agendy pracuje samozřejmě, jako s nástrojem pro uchopení hlubších 

rovin mediální komunikace. Ostatně přelomový výzkum v Chapel Hill (McCombs, Shaw, 

1972) vznikl díky podobnému překročení zavedených akademických praktik, když se autoři 

pokusili zkoumat vztah médií a veřejnosti z do té doby nezvyklých pozic. (Rogers, Dearing, 

Bregman, 1993) Práci Dina Numerata (2005) tak lze vnímat jako originální příspěvek ke 

studiu nastolování agendy v českém prostředí, pojmenovávající známé jevy z nezvyklých 

pozic. Za nevýhodu této originality můžeme označit fakt, že práce Dina Numerata (2005) není 

předmětem reflexe, ani zdrojem informací pro ostatní výzkumy nastolování agendy v českém 

prostředí. Přestože vznikla již v roce 2005, reference k ní se neobjevují v žádné z námi 

analyzovaných prací. S jistou mírou nadsázky tak můžeme pozici Dina Numerata (2005) 

přirovnat k pozici Geralda Funkhousera (1973), jehož výzkum také nenavazoval na práce 

McCombse a delší dobu jeho práce zůstávala opomíjena (Rogers, Dearing, Bregman, 1993, 

McCombs, Shaw, 1993). 
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5.2.4 Shrnutí 

Z rozboru analytických postupů a metod ve zkoumaném vzorku vyplynuly tři skupiny 

výzkumů: komparativní studie, studie strategií nastolování agendy a výzkumy mediálních 

agend s podskupinou prací zaměřených na intermediální agendy. První skupinu tvoří práce 

kombinující více datových souborů a srovnávající více zkoumaných agend (Škodová, Nečas, 

2009, Kalvas, 2009, Kalvas, Kreidl, 2007, Kalvas et al., 2012, Herot, 2012, Jirků, 2011, 

Běláčková, 2008, Chalupský, 2009). Tyto práce za hlavní inspirační zdroj pro vlastní výzkum 

označují první studie Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977). Obsáhlejší studie 

(Škodová, Nečas, 2009, Kalvas, 2009, Kalvas, Kreidl, 2007, Kalvas et al., 2012, Jirků, 2011) 

kombinují obsahovou analýzu médií a výzkumy veřejného mínění (vztah mediální a veřejná 

agenda). Přítomné jsou i výzkumy kombinující mediální a politickou agendu (Běláčková, 

2008, Kalvas, Váně, 2011). Část studií pracuje se sekundárními daty, jako Pavel Herot (2012), 

který kombinuje obsahovou analýzu médií a údaje Českého statistického úřadu. Analýza 

sekundárních dat je přítomná také ve výzkumech Františka Kalvase (Kalvas, 2009, Kalvas, 

Kreidl, 2007, Kalvas et al., 2012). Výše jsou nastíněny výhody i nevýhody využití 

sekundárních dat a k této oblasti se vyjadřujeme i dále v kap. 6 Shrnutí hlavních výsledků 

analýzy, s. 154. Druhá skupina prací je tvořena pouze dvěma pracemi, které se zabývají 

strategiemi institucionálních aktérů při nastolování agendy veřejnosti, médií i politiků. Jedná 

se o dvě kvalitativní studie Františka Kalvase a Jana Váně (2010, 2011), ovšem propojení 

těchto prací s výzkumy nastolování agendy je nepřímé a pouze v teoretické rovině. Třetí 

identifikovanou skupinou zkoumání nastolování agendy v českém prostředí jsou analýzy 

mediálních obsahů. Tyto práce se analyticky věnují pouze jedné z komponent nastolování 

agendy a poznatky konceptu nastolování agendy jsou využity jako teoretická opora pro 

zkoumanou oblast, ale ve většině případů samoúčelně, kdy výsledky analýzy nejsou nijak 

propojeny s poznatky z jiných studií nastolování agendy. V rámci analýz mediálních agend 

lze identifikovat specifickou skupinu tří výzkumů, které se věnují intermediální agendě. 

Nicméně tyto tři výzkumy se věnují pouze specifické části intermediálních procesů, a to 

explicitním, v mediálních textech přítomným, odkazům na jiná média. 

S ohledem na významné vlivy při formování českých výzkumů nastolování agendy 

můžeme konstatovat, že v analyzovaných textech je zřejmá dominantní inspirace především 

tradicí analýz prvního stupně (kap. 3.2.2.2.1 Analýzy prvního stupně, s. 39), zejména prvními 

výzkumy Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977). Analyzované komparativní 

studie (Škodová, Nečas, 2009, Kalvas, 2009, Kalvas, Kreidl, 2007, Kalvas et al., 2012, Herot, 
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2012, Jirků, 2011, Běláčková, 2008, Chalupský, 2009) se k těmto prvním výzkumům aktivně 

hlásí a v teoretické, terminologické i metodologické oblasti se těmito výzkumy zřetelně 

inspirují. Část analyzovaných textů se dále drží v poli zkoumání nastolování agendy druhého 

stupně (Kalvas, Kreidl, 2007, Kalvas et al., 2012, Šponerová, 2011, Běláčková, 2008). Práce 

zabývající se analýzami mediální agendy ve většině případů odkazují k analýzám prvního 

stupně, byť samy neobsahují komparativní rozměr a tak je lze zařadit spíše do tradice 

zkoumání procesů budování mediální agendy, respektive intermediálního nastolování agendy 

(kap. 3.2.2.3.1 Mediální agenda, s. 62 a kap. 3.2.2.2.3 Intermediální nastolování agendy, s. 

57). 

5.3 Výzkumná oblast č. 3: Oborová ukotvení českého zkoumání nastolování 

agendy 
Jak vyplývá z příslušných kapitol teoretické části této dizertace132, ukotvení zkoumání 

nastolování agendy není jednoznačné. Někteří autoři řadí koncept mezi teorie mediálních 

účinků (McQuail, 2009), pro jiné je nastolování agendy spojeno především s politickými 

vědami (Cobb, Ross, 1997), případně staví nastolování agendy na pomezí studia masové 

komunikace a politologie (Dearing, Rogers, 1996). Pomocí třetí výzkumné oblasti se 

pokoušíme zmapovat oborové ukotvení českých výzkumů nastolování agendy a naším cílem 

je zjistit, ze kterých sociálně-vědních oborů české výzkumy nastolování agendy vychází a 

které mezioborové vazby jsou při zkoumání využívány. V této výzkumné oblasti vycházíme 

zejména z kapitoly 3.1 Nastolování agendy a teorie účinků médií (s. 27), nicméně odkazy 

k přesahům do různých oborů jsou přítomny napříč teoretickou částí – viz např. kapitola 

3.2.2.3.2 Veřejná agenda (s. 64), kapitola 3.2.2.3.3 Politická agenda (s. 72) či kapitola 

3.2.2.2.2 Analýzy druhého stupně (s. 50).  

V úvodu k třetí výzkumné oblasti je nutné zdůraznit, že hledání oborového ukotvení a 

případných mezioborových vazeb v analyzovaných textech je velmi obtížné a často 

nejednoznačné. Sami autoři se totiž pouze výjimečně (Škodová et al, 2008, Škodová, Nečas, 

2009) explicitně vyjadřují k oborovému zakotvení vlastního bádání, podobně pouze ojediněle 

věnují pozornost oborové příslušnosti autorů, ze kterých sami vychází. Jako indikátory pro 

určení oborového ukotvení používáme kombinaci teoretických východisek (kap. 5.1 

Výzkumná oblast č. 1: Teoretická ukotvení českého zkoumání nastolování agendy, s. 92), 

aplikovaných výzkumných metod (kap. 5.2 Výzkumná oblast č. 2: Analytické postupy a 

132 Viz kap. 3 Koncept nastolování agendy a kap. 3.1 Nastolování agendy a teorie účinků médií. 
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inspirace v českých výzkumech nastolování agendy, s. 122) a odborné terminologie a odkazů 

v pracích přítomných. Současně jsme si vědomi skutečnosti, že se v mnoha případech 

pohybujeme v oblasti obtížně uchopitelné a při hledání a identifikaci oborových vazeb, které 

nejsou explicitně přítomny, může docházet k projekci autorových vlastních zkušeností. 

Závěry k této výzkumné oblasti mohou tvořit základ pro další odborné diskuse k vymezení a 

oborové příslušnosti konceptů a teorií, které ve svém základu spojují poznatky různých oborů, 

jako je právě koncept nastolování agendy. 

Autoři prvních dvou textů zařazených do naší analýzy, tedy Agenda-setting: teoretické 

přístupy (Škodová et al. 2008) a Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace 

veřejné sféry (Škodová, Nečas, 2009) své práce primárně ukotvují v oboru mediálních studií. 

V případě první publikace autoři již v první větě konstatují, že: „Koncept agenda-setting jako 

teorie o distribuci témat ve veřejném prostoru patří mezi klíčové koncepty z oblasti studií 

mediálních účinků.“ (Škodová et al. 2008: 11) Nastolování agendy je tak pro autory hlavně 

doménou mediálních studií, nicméně současně zdůrazňují silný mezioborový charakter tohoto 

konceptu: „Text je svým metodologickým ukotvením však vhodný i pro sociology a politology, 

neboť se jak v rovině metodologické, tak obsahové věnuje tématům, která tyto 

společenskovědní disciplíny rovněž studují; sociologie je de facto metodologickým 

východiskem mediálního studia problematiky agenda-setting, naopak pro politology se jedná 

o oblast výzkumu, která v českém prostředí zatím není příliš v analýzách využívána – 

předkládaná práce by se tak mohla stát jakýmsi odrazovým můstkem pro následné 

zpřístupnění poznatků výzkumu médií a veřejnosti tak, jak je prezentuje obor mediální 

komunikace. (…) V tomto ohledu práce dokládá, že problematika výzkumu mediální scény ve 

vztahu ke společnosti a jejím požadavkům a preferencím je záležitostí multidisciplinární 

analýzy.“ (Škodová et al., 2008: 7) V úvodu druhé publikace autoři (Škodová, Nečas, 2009) 

řadí nastolování agendy podobně, tedy do teorií mediálních účinků: „Teorie agenda-setting se 

ve výzkumu mediálních účinků řadí do fáze návratu mocných médií, jejíž vznik je datován 70. 

Lety minulého století, kdy sociální vědci začali poukazovat na to, že masová média mají na 

příjemce, a potažmo celou společnost, spíše dlouhodobý a nepřímý než bezprostřední a 

okamžitý vliv.“ (Škodová, Nečas, 2009: 12) Oborový přesah nastolování agendy je naznačen 

také v kapitole „Ověření hypotézy o nastolování agendy pomocí panelových dat“, kdy autoři 

hojně využívají poznatky z oboru statistiky, respektive pokročilé statistické analýzy dat: „Pro 

analýzu pomocí historického přístupu využíváme metodu Prais-Winstenova modelu s korekcí 

standardních chyb pro panelová data. Běžná Prais-Winstenova regrese je specifický případ 
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lineární regrese, který je robustní vůči autokorelacím prvního řádu při analýze časových řad. 

(…) Pro analýzu pomocí strategie kognitivního portrétu využíváme v tomto textu dvě metody 

analýzy panelových dat s dichotomickou závislou proměnou: marginální model a model 

podmíněné logistické regrese.“ (Škodová, Nečas, 2009: 78-79) Zůstává otázkou, zda lze 

využití statistických metod a nástrojů považovat za mezioborový přesah, nebo zda se jedná o 

pouhé nástroje, využití matematické statistiky při kvantitativním testování hypotéz. V tomto 

případě je podle našeho názoru statistika pouze nástrojem, byť v některých případech je 

statistická analýza spíše cílem zkoumání, nejen pouhým prostředkem. Například pokud do 

statistické analýzy, jakkoliv pokročilé, vstupují data, která vychází z nepřesných předpokladů 

a jsou výsledkem procesů se značně omezenou výpovědní hodnotou, kdy procesy samotné 

zastiňují obsahy a význam zkoumaného předmětu133.  Byť se první dva analyzované texty 

explicitně hlásí především k mediálně-vědní perspektivě, přiznávají konceptu nastolování 

agendy interdisciplinární podstatu a zřejmou inspiraci sociologií veřejného mínění i 

politickými teoriemi. Bez ohledu na tyto inspirace ovšem oba texty zůstávají pevně usazeny 

v základním behaviorálním naladění celého konceptu nastolování agendy a toto základní 

teoretické a paradigmatické ukotvení není v textech nijak kriticky reflektováno. (Škodová et 

al. 2008, Škodová, Nečas, 2009) Současně je v obou textech patrné silné ovlivnění způsobem 

konceptualizace problematiky nastolování agendy, reprezentované zejména čtveřicí autorů 

Maxwell McCombs, Donald Shaw (1972, 1977, 1997, 2009) a James Dearing a Everett 

Rogers (1993, 1996).  

Výzkumná práce Františka Kalvase (2009) podle našeho názoru reprezentuje 

perspektivu studia procesů nastolování agendy, která vychází ze sociologie veřejného mínění, 

kterou propojuje s koncepty kognitivní a sociální psychologie. (Kalvas, 2009: 33-36, 121-

122) K tomuto zařazení nás vedou dva důvody. Jednak autor věnuje malou pozornost 

zkoumání a teoretické i výzkumné reflexi nastavení mediální agendy. Mediální agendu 

problematizuje pouze na úrovni metodologického přístupu k měření témat, resp. veřejných 

problémů – viz výše kap. 5.1 Výzkumná oblast č. 1: Teoretická ukotvení českého zkoumání 

nastolování agendy, s. 91. Výrazně větší prostor je věnován aspektům souvisejícím s veřejnou 

agendou, způsobům dotazování a konstrukci vzorku, dynamice a stabilitě postojů veřejnosti 

k tématům. Druhým důvodem je důraz na statistické zpracování dat, pokročilé statistické 

metody a obecně metodologické aspekty zkoumané problematiky. V kontextu výzkumů 

nastolování agendy v ČR jsou práce Františka Kalvase asi nejvíce propracované z hlediska 

133 Blíže viz kap. 5.1 Výzkumná oblast č. 1: Teoretická ukotvení českého zkoumání nastolování agendy. 

151 

 

                                                 



 

statistického zpracování dat a aplikování pokročilých statistických metod s cílem 

vyvrátit/potvrdit formulované hypotézy. Z hlediska oborového zakotvení zůstává František 

Kalvas (2009) v sociologické perspektivě, kdy v procesu nastolování agendy akcentuje 

především studium veřejné agendy, respektive procesy přijímání témat jak na úrovni jedince 

(intrapersonální agenda), tak na úrovni veřejnosti (agregovaná veřejná agenda). Současně je 

patrné, že autorovi je blízká také mediálně-vědní linie konceptu nastolování agendy (Kalvas, 

2009: 13-14), zejména práce Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 2009), Jamese 

Dearinga a Everetta Rogerse (1996) i například výzkumy Wayna Wanty (1997). František 

Kalvas (2009) také otevírá novou perspektivu, když nastolování agendy vztahuje k politickým 

teoriím, kategoriím moci a autorům jako je Roger Cobb a Charles Elder (1971) či Elmer 

Schattschneider (1960).  

Další publikace Františka Kalvase a Martina Kreidla (2007) vychází primárně 

z prvních výzkumů Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972) a detailně rozpracovává 

možnosti analýzy vztahu mediální a veřejné agendy. V tomto kontextu jsou zdůrazňovány 

především metodologické aspekty a možnosti statistického testování definovaných vztahů 

mediální a veřejné agendy. Za mezioborovou vazbu můžeme označit důraz na metodologii 

sociálních věd a statistiku obecně: „Naše empirické výsledky jsou významné zejména s 

ohledem na tři metodologické a jednu věcnou skutečnost. (…) Při analýze využíváme 

statistické nástroje, které respektují hierarchickou a shlukovou povahu dat, čímž – i s ohledem 

na omezení daná kvótním výběrem a omezeným rozsahem dat – získáváme lepší odhady 

parametrů prezentovaných statistických modelů.“ (Kalvas, Kreidl, 2007: 353) A dále: 

„Absence statistické významnosti proměnných mediální homogenita a postavení na žebříčku 

témat může být způsobena i tím, že máme k dispozici jen málo pozorování na makro-úrovni 

(celkem 40), a tudíž je statistická síla analýzy velmi omezená.“ (Kalvas, Kreidl, 2007: 354) 

Podobný důraz zejména na metodologické aspekty nastolování agendy a statistické metody, 

respektive zkoumání přenosu významnosti z mediální do veřejné agendy a možnosti testování 

tohoto vztahu, nacházíme i v dalším analyzovaném textu Františka Kalvase a kol.: „Vliv 

našich makro- a mikroproměnných na šanci, že respondent zmíní církevní restituce jako 

významné společenské téma, modelujeme pomocí marginálních modelů (také population 

averaged nebo GEE modely) a podmíněné logistické regrese.“ (Kalvas et al., 2012: 19). S tím 

rozdílem, že autoři zapojují do procesu teorii rámcování a současně oblast obohacují o teorii 

kognitivní disonance: „Nikdo se však dosud nezabýval otázkou, proč by rámcování mělo 

ovlivňovat proces nastolování agendy. My nabízíme možné teoretické vysvětlení tohoto vztahu 
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pomocí aplikace teorie kognitivní disonance (cognitive dissonance) Leona Festingera.“ 

(Kalvas et al., 2012: 8) Autoři tak doplňují zkoumanou oblast o aspekty a teorie kognitivních 

věd. 

Výzkum Tomáše Trampoty a Vlastimila Nečase (2007) je primárně ukotven v oboru 

mediálních studií. Autoři využívají poznatky zejména z oblasti intermediálního nastolování 

agendy (Weaver et al., 1998), organizačních analýz (Shoemaker, Vos, 2009) a zkoumání 

redakční praxe (Ehrlich, 1997). Kvůli důrazu na procesy tvorby mediální agendy a na 

specifika fungování mediálních organizací můžeme tuto práci zařadit do oboru mediálních 

studií. Stejně tak zacílení výzkumu, tedy snaha o zmapování intermediálních vazeb v obsazích 

českých médií, patří do oblasti výzkumu specifického pro mediální studia. Desátý 

analyzovaný text (Nečas, 2006) je oborově vázán výhradně na mediální studia. Název 

publikace „Volební agenda českých médií“ naznačuje sice příklon k politickým vědám, 

obsahově se ovšem jedná o prostou frekvenční analýzu bez přesahů do politické teorie či 

jiných oblastí. V teoretickém úvodu autor (Nečas, 2006) vychází ze základní hypotézy 

nastolování agendy, jak byla formulována dvojicí Maxwell McCombs a Donald Shaw (1972). 

Další analyzovaný text (Trampota, 2006) také vychází ze základní hypotézy Chapel Hill 

Study (McCombs, Shaw, 1972), ale dále pracuje především s teorií rámcování (nastolování 

agendy atributů). Lze říci, že práce Tomáše Trampoty (2006) je svým zaměřením primárně 

ukotvena v mediálních studiích, a ačkoliv se autor zabývá analýzou politických témat, zůstává 

v oblasti mediálních teorií, respektive procesů nastolování a nastavení mediální agendy (viz 

kap. 3.2.2.3.1 Mediální agenda, s. 62). Ekonomická analýza Pavla Herota (2012) neobsahuje 

zřejmý mezioborový přesah, snad jen můžeme zmínit, že předmětem výzkumu, tedy analýzou 

ekonomických ukazatelů, obohacuje české výzkumy nastolování agendy tím, že pro analýzy 

procesů nastolování agendy využívá ekonomické ukazatele Českého statistického úřadu 

(Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku), což je v rámci našeho analyzovaného 

souboru textů ojedinělé. Poslední analyzovanou prací se zřetelným mezioborovým přesahem 

je absolventská práce Tomáše Chalupského (2009), který aplikuje koncept nastolování agendy 

na analýzu zahraničně-politických událostí a celý koncept se pokouší ukotvit v rámci oboru 

mezinárodních vztahů: „V této práci budeme aplikovat postupy teorie Agenda-setting na 

české prostředí. Pokusíme se identifikovat postavení médií a společnosti v českém prostředí a 

jejich potenciální vliv na zahraničně politické rozhodování.“ (Chalupský, 2009: 6) 
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5.3.1 Shrnutí 

Pokud se zaměříme na oborové zakotvení a mezioborové přesahy v analyzovaných 

textech, pak můžeme konstatovat, že dominantní oborový rámec pro studium procesů 

nastolování agendy v České republice vytváří mediální studia. Celkem deset analyzovaných 

prací (texty č. 9-11, 13-20) se výhradně, nebo téměř výhradně, věnuje analýzám mediálních 

obsahů a popisu mediální agendy, případně popisu budování mediální agendy. Druhý 

nejčastější přesah je do oblasti sociologie, respektive do oblasti sociologie veřejného mínění 

(texty č. 2, 3, 5, 6), ovšem i v těchto případech je věnována značná pozornost analýzám 

mediálních obsahů, které tvoří druhou složku pro komparativní analýzu. Důležitým 

mezioborovým přesahem, přítomným zejména v pracích Františka Kalvase (2007, 2009, 

2011, 2012) jsou odkazy k politologické literatuře, respektive k teoriím politického 

rozhodování, volebnímu chování a prosazování témat v politické sféře. Za ojedinělý lze 

označit oborový přesah přítomný v práci Pavla Herota (2012), kdy autor do analýzy 

nastolování agendy aplikuje perspektivu oboru ekonomie.   

6 Shrnutí hlavních výsledků analýzy 

Nyní se pokusíme shrnout hlavní závěry provedené analýzy. Výzkumy nastolování 

agendy v českém prostředí jsou dominantně ovlivněny a inspirovány především prvními 

pracemi Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977) a konceptualizací nastolování 

agendy, jak ji prezentují James Dearing a Everett Rogers (1996) a Maxwell McCombs (2009). 

Zřejmá je také tendence řadit koncept nastolování agendy do teorií účinků médií, a to pod 

vlivem klasifikace představené Denisem McQuailem (2009). S výjimkou jedné práce 

(Numerato, 2005) je v analyzovaných textech představeno nastolování agendy zejména jako 

produkt empirické tradice zkoumání médií; celý koncept je spojován s pracemi, které vznikly 

v první polovině 20. století ve Spojených státech amerických. (Park, 1922, Lippmann, 1922, 

Lazarsfeld, 1944)  

Z rozboru analytických postupů a metod ve zkoumaném vzorku vyplynuly tři skupiny 

výzkumů: komparativní studie, studie strategií nastolování agendy a výzkumy mediálních 

agend s podskupinou prací zaměřených na intermediální agendy. První skupinu tvoří práce 

kombinující více datových souborů a srovnávající více zkoumaných agend (Škodová, Nečas, 

2009, Kalvas, 2009, Kalvas, Kreidl, 2007, Kalvas et al., 2012, Herot, 2012, Jirků, 2011, 

Běláčková, 2008, Chalupský, 2009). Hlavními inspiračními zdroji pro tyto analýzy jsou první 

studie Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977). Důležitým rysem je také časté 

154 

 



 

využívání sekundárních dat pro analýzu. Druhou skupinu tvoří studie zabývající se 

strategiemi institucionálních aktérů při nastolování agendy veřejnosti, médií i politiků. Jde 

o dvě kvalitativní studie Františka Kalvase a Jana Váně (2010, 2011), avšak propojení těchto 

prací s výzkumy nastolování agendy je nepřímé a pouze v teoretické rovině. Třetí 

identifikovanou skupinou zkoumání nastolování agendy v českém prostředí jsou analýzy 

mediálních obsahů. Tyto práce se analyticky věnují pouze jedné z komponent nastolování 

agendy a koncept nastolování agendy je zde využit jako teoretická a zejména terminologická 

opora pro uvedení výzkumu a ve většině případů nejsou výsledky těchto analýz 

interpretovány v kontextu konceptu nastolování agendy. V analyzovaném souboru textů je 

tedy patrný důraz na analýzy mediálních agend, jejichž propojení s konceptem nastolování 

agendy je nepřímé, spíše tušené. Zřetelný je také vliv Maxwella McCombse a Donalda Shawa 

(1972, 1977, 2009) a Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) na analyzované práce 

v oblasti používané odborné terminologie. Jimi zavedené termíny pro označování 

jednotlivých aspektů v procesech nastolování agendy (mediální, veřejná, politická agenda, 

významnost témat, budování agendy atd.) se v českých výzkumech ustálily a staly se součástí 

pojmového aparátu v teoretických i výzkumných souvislostech. Podobně se hojně 

využívaným a bezrozporně přijímaným stal model Jamese Dearinga a Everetta Rogerse 

(1996), který slouží jako základ pro operacionalizaci výzkumných cílů, viz kap. 3.2.2.3 

Klasifikace podle cílů zkoumání a dominantní agendy, s. 60.  

Na základě provedeného výzkumu můžeme také konstatovat, že v analyzovaných 

textech je zřetelná dominantní inspirace tradicí analýz prvního stupně, zejména prvními 

výzkumy Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977). Analyzované komparativní 

studie se k těmto prvním výzkumům aktivně hlásí a inspirace je patrná také v metodologické 

oblasti. Za druhý výrazný vliv můžeme označit teorii rámcování a její využití ve výzkumech 

nastolování agendy, zejména v teoretických pasážích, protože jedinou studií aplikující teorii 

rámcování v komparativní perspektivě je výzkum Františka Kalvase a kol. (2012).  

V oblasti oborového ukotvení (kap. 5.3 Výzkumná oblast č. 3: Oborová ukotvení 

českého zkoumání nastolování agendy, s. 149) můžeme konstatovat, že dominantním 

oborovým rámcem pro studium procesů nastolování agendy v České republice jsou mediální 

studia. Téměř polovina analyzovaných prací (č. 9−11, 13−20) je věnována výhradně 

analýzám mediálních obsahů a popisu mediální agendy, případně analýzám budování 

mediální agendy. Další mezioborové přesahy směřují k sociologii, respektive sociologii 

veřejného mínění (jednotky č. 2, 3, 5, 6), a to v souvislosti se zkoumáním veřejné agendy. 
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I v těchto případech je věnována značná pozornost analýzám mediálních obsahů, které tvoří 

druhou složku komparativní analýzy. Dalším pozorovaným přesahem, přítomným zejména 

v pracích Františka Kalvase (2007, 2009, 2011, 2012) jsou odkazy k politickým teoriím, 

respektive k teoriím politického rozhodování, volebnímu chování a prosazování témat 

v politické agendě.  

7 Závěr 

Předložená práce je věnována konceptu nastolování agendy, který analyzuje vztahy 

masových médií, veřejnosti a politiky a pokouší se tyto vztahy pojmenovat, modelovat 

a empiricky zkoumat. Práce má dva hlavní cíle. Prvním je představit v českém odborném 

prostředí nastolování agendy, jakožto specifický výzkumný koncept, který nabízí pojmový, 

teoretický a výzkumný rámec pro studium vztahů mezi obsahy masových médií, nastavením 

veřejnosti a politickou sférou. Ačkoliv v České republice již vznikly publikace zabývající se 

nastolováním agendy, v této práci prezentujeme nové pohledy a snažíme se zasadit 

nastolování agendy do širších kontextů, vzájemně propojit jednotlivé výzkumné oblasti a také 

kriticky zhodnotit celý koncept. V první, teoretické části práce proto shrnujeme dostupné 

poznatky, v diachronní perspektivě se snažíme pojmenovat společenský kontext a historické 

kořeny, postupný rozvoj, trendy a hlavní vývojové linie zkoumání nastolování agendy. Ze 

synchronního pohledu pak popisujeme odborné a oborové ukotvení a pomocí dostupných 

klasifikací analyzujeme existující úrovně studia nastolování agendy a hlavní výzkumné 

oblasti. Jak je patrné z příslušných kapitol, postupem času dochází k rozšiřování konceptu do 

různých oblastí, především směrem k hlubšímu pochopení mechanismů přenosu významnosti 

témat z mediálních obsahů do veřejnosti, následuje přesun pozornosti na procesy vzniku 

mediálních obsahů. Věnujeme se také rozvoji výzkumů zaměřených na popis a pochopení role 

politických subjektů v procesech nastolování agendy. 

Současně s rozšiřováním výzkumného záběru dochází v analýzách nastolování agendy 

i ke změnám v oblasti použitých analytických nástrojů. V počátku dominující kvantitativní 

metody jsou postupně doplňovány o kvalitativní, zejména textuální analýzy. Těmto změnám 

a posunům se věnujeme ve třetí kapitole. Koncept nastolování agendy je ve svých základech 

spojen s obdobím dominance analogových masových médií, především televize a tisku ve 

Spojených státech amerických. Pozornost proto věnujeme také rozboru  nastolování agendy 

v souvislosti s nástupem internetových médií, otázkám, které jsou v akademické obci v těchto 

souvislostech diskutovány. Navazujeme kapitolou shrnující kritické reflexe nastolování 
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agendy, které vychází zejména z teoretických pozic, kdy je konceptu nastolování agendy 

vytýkána slabá teoretická opora a předmětem kritiky jsou také metodologické aspekty 

zkoumání tak komplexních jevů, jako jsou veřejné mínění či fungování mediálních 

organizací. Celý exkurz do teorie nastolování agendy uzavíráme přehledem hlavních závěrů 

nashromážděných v průběhu více než čtyřicetiletého vývoje zkoumání procesů nastolování 

agendy.  

Druhým základním cílem práce je rozbor zkoumání vztahů mediálního, veřejného a 

politického prostoru v Česku v průběhu posledních dvaceti let, které je teoreticky a 

metodologicky ukotveno v konceptu nastolování agendy. Cílem analýzy je detailní rozbor 

způsobů zkoumání procesů nastolování agendy v českém prostředí. V teoretické části jsme 

představili historii a hlavní oblasti zkoumání nastolování agendy, v analytické části se pak s 

pomocí těchto poznatků snažíme zmapovat charakteristiky zkoumání nastolování agendy 

v českém prostředí. S využitím metaanalytických postupů, na vzorku jedenadvaceti prací, se 

zabýváme třemi výzkumnými oblastmi. První cílí na identifikaci teoretického zakotvení 

zkoumaných prací. V rámci druhé výzkumné oblasti pak analyzujeme aplikované metody a 

postupy využívané při zkoumání nastolování agendy v českém prostředí a pokoušíme se české 

výzkumy nastolování agendy zapojit do existujících myšlenkových proudů a typologií 

představených v teoretické části. Pomocí třetí výzkumné oblasti pak hledáme oborové vazby 

přítomné v analýzách nastolování agendy v českém prostředí. 

Ze závěrů první výzkumné oblasti vyplývá, že práce věnované nastolování agendy 

v českém prostředí jsou dominantně ovlivněny a inspirovány především prvními pracemi 

Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977) a několika málo tituly sekundární 

literatury, zejména souhrnnou prací Jamese Dearinga a Everetta Rogerse (1996) a knihou 

Maxwella McCombse (2009). Vliv je patrný také na úrovni odborné terminologie, kdy je 

z uvedených zdrojů přejímáno označování jednotlivých komponent procesů nastolování 

agendy a tato terminologie se stává součástí českého odborného diskurzu. 

Ve druhé výzkumné oblasti zaměřené na rozbor analytických postupů a typů zkoumání 

nastolování agendy identifikujeme tři skupiny výzkumů: komparativní studie, studie strategií 

nastolování agendy a výzkumy mediálních agend s podskupinou prací zaměřených na výzkum 

intermediálních agend. První skupinu tvoří práce kombinující více datových souborů a 

srovnávající více zkoumaných agend. Hlavními inspiračními zdroji pro tyto analýzy jsou 

první studie Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977). Důležitým rysem je také 

časté využívání sekundárních dat pro analýzu. Druhou skupinu tvoří studie zabývající se 
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strategiemi institucionálních aktérů při nastolování agendy veřejnosti, médií i politiků, avšak 

propojení těchto prací s výzkumy nastolování agendy je nepřímé a pouze v teoretické rovině. 

Třetí identifikovanou skupinou zkoumání nastolování agendy v českém prostředí jsou analýzy 

mediálních obsahů. Tyto práce se analyticky věnují pouze jedné z komponent nastolování 

agendy a koncept nastolování agendy je zde využit jako teoretická a zejména terminologická 

opora pro uvedení výzkumu a ve většině případů nejsou výsledky těchto analýz 

interpretovány v kontextu konceptu nastolování agendy.  

V českých výzkumech nastolování agendy je zřetelná tendence interpretovat koncept 

nastolování agendy jako jednu z kapitol teorií účinků médií, především pod vlivem typologie 

Denise McQuaila (2009). Pro analyzované texty je charakteristické také teoretické ukotvení 

nastolování agendy pouze do americké empirické tradice zkoumání masových médií. 

Z analyzovaných textů také vyplývá zřetelná dominantní inspirace tradicí analýz prvního 

stupně, zejména prvními výzkumy Maxwella McCombse a Donalda Shawa (1972, 1977). 

Analyzované komparativní studie se k těmto prvním výzkumům aktivně hlásí a inspirace je 

patrná také v metodologické oblasti. Za druhý výrazný vliv můžeme označit teorii rámcování 

a postupné pronikání kvalitativních a semi-kvalitativních kategorií do zkoumání nastolování 

agendy v českém prostředí. 

V oblasti oborového ukotvení docházíme k tomu, že dominantním oborovým rámcem 

pro studium procesů nastolování agendy v České republice jsou mediální studia, kdy téměř 

polovina sledovaných prací pracuje s teoriemi mediálních studií a vychází z analýz 

mediálních obsahů. Další mezioborové přesahy směřují k sociologii veřejného mínění, a to 

v souvislosti se zkoumáním a zejména měřením veřejné agendy. I v těchto případech je 

věnována značná pozornost analýzám mediálních obsahů, které často tvoří druhou složku 

komparativní analýzy. Dalším pozorovaným přesahem jsou odkazy k politickým vědám, 

respektive k teoriím politického rozhodování, volebnímu chování a prosazování témat 

v politické agendě.  

V závěru této dizertační práce bychom se chtěli krátce věnovat dvěma tématům, která 

úzce souvisí s předmětem našeho zájmu. V rámci analýzy jsme zmapovali teoretické, 

metodologické i oborové aspekty českých výzkumů nastolování agendy. Rádi bychom se také 

stručně věnovali tomu, které z aspektů zkoumání procesů nastolování agendy jsou v českém 

prostředí opomíjeny, a také tomu, které faktory limitují možnosti výzkumů procesů 

nastolování agendy v českém prostředí. Na základě provedeného zkoumání můžeme 

konstatovat, že český výzkum procesů nastolování agendy je pod silným teoretickým i 
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metodologickým vlivem výzkumů, které vznikly v sedmdesátých letech minulého století ve 

Spojených státech amerických. Dominantní výzkumnou oblastí jsou analýzy mediálních 

agend, případně zkoumání souvztažnosti mediální a veřejné agendy. Menší pozornost je 

věnována zkoumání rámcování, tedy analýzám druhého stupně nastolování agendy. V českém 

výzkumu procesů nastolování agendy, podle našeho názoru, doposud nebyla věnována 

výraznější pozornost zkoumání souvztažnosti politické a mediální agendy, tedy analýzám 

toho, do jaké míry (zda vůbec) politická agenda určuje agendu médií, případně jaký vliv má 

(především zpravodajský) obsah médií na politické rozhodovací procesy a politiku obecně.  

Faktory limitující dosavadní poznání a výzkumy procesů nastolování agendy v českém 

prostředí lze, podle našeho názoru, rozdělit do tří, často vzájemně propojených, skupin. Jsou 

to limity diskurzivní, oborové a ekonomické. K vymezení diskurzivních limitů nás přivedla 

výše analyzovaná práce Dina Numerata, který přistupuje ke zkoumání nastolování agendy 

nezvyklým, v rámci souboru analyzovaných textů ojedinělým způsobem. Autor se vyhýbá 

tradici zkoumání nastolování agendy, která je oporou pro všechny zbývající práce, a 

s nastolováním agendy pracuje do jisté míry bezproblémově, při promýšlení vztahů není 

teoreticky ani terminologicky svázán s pracemi Maxwella McCombse a Donalda Shawa, ani 

Jamese Dearinga a Everreta Rogerse, což autorovi umožňuje promýšlet tyto vztahy mimo 

zavedené kategorie a modely. To nás přivádí k závěru a stále otevřené otázce, zda pro 

výzkumy nastolování agendy v českém prostředí není limitujícím faktorem ustrnutí v tradici 

reprezentované Maxwellem McCombsem a Donaldem Shawem a jejich komentátory a 

následovníky. Uvedená tradice zkoumání nastolování agendy nabídla metodologickou a 

terminologickou oporu pro analýzy těchto procesů. Avšak na druhou stranu takto silný vliv do 

jisté míry omezuje možnosti přesahů do jiných teoretických a pojmových sfér tím, že 

modeluje jistou představu o komunikačních procesech a tímto implicitně determinuje možné 

cíle i metody zkoumání. Druhou skupinou jsou limity oborové. Značná část analyzovaných 

textů je oborově ukotvena v jedné sociálně-vědní disciplíně, většinou v mediálních studiích 

s přesahy do sociologie veřejného mínění a okrajově také do politických teorií. 

Z analyzovaných textů je zřejmý příklon k jednomu oboru, perspektivě zkoumání, ve které 

jsou si autoři jisti, a upozadění zbylých, byť se zkoumaným tématem přímo souvisejících 

oblastí. Například v analyzovaných komparativních výzkumech se objevují dvě kategorie. 

Tou první jsou studie, které se důkladně věnují analýze a metodologii při zkoumání 

jednotlivých agend a problémům, které se při zpracování objevují, ale už méně pozornosti 

věnují samotné komparativní analýze a metodologickým aspektům srovnávání různých 
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datových souborů. Výsledkem je přesvědčivá analýza jednotlivých sledovaných agend, ale 

metodologicky slabá komparativní analýza, kdy autoři neaplikují postupy nutné pro 

pokročilou statistickou analýzu dat, v našem případě zejména korelační analýzy. Druhou 

skupinu tvoří práce, které se velmi podrobně a pečlivě věnují problematice komparativní 

analýzy dat, avšak méně pozornosti věnují metodologii, operacionalizaci proměnných a 

zpracování údajů z jednotlivých agend. V takovém případě je výsledkem analýzy statisticky 

precizně ošetřená srovnávací analýza dat, ale data, která do analýzy vstupují, jsou zatížena 

chybovostí. Poslední skupinu tvoří limity ekonomické. Komparativní výzkum nastolování 

agendy na reprezentativních vzorcích a navíc například s využitím panelových dat je proces 

náročný nejen časově a personálně, ale i finančně. Reprezentativní srovnávací studie vyžaduje 

značné finanční prostředky a tým odborných pracovníků, včetně tazatelů a kódovačů 

dotazníků a mediálních obsahů. To je, podle našeho názoru, jeden z klíčových limitujících 

faktorů pro výzkum procesů nastolování agendy v českém prostředí, alespoň tedy v rozsahu a 

ukotvení, které známe z klíčových studií nastolování agendy. Na druhou stranu je nutné 

zmínit, že například realizace lokálních či specificky zaměřených studií je méně náročná, 

respektive zvládnutelná v menším týmu, a jako funkční alternativa se také nabízí využití 

sekundárních dat. 
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