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Abstrakt 

 Práce se skládá ze dvou dílčích částí. V teoretické části je čtenář seznámen se 

základními přístupy, které byly v oblasti výzkumu médií a jejich vlivu používány. 

Poskytnuto je sedm hlouběji analyzovaných prací, které obsahují i odstavec o pozadí 

jejich výzkumu. To je zejména důležité pro pochopení kontextu a celkové rozšíření 

práce o relevantní zdroje z oblasti výzkumu. Následuje praktická část, ve které je použit 

chí-kvadrát a logistická regrese pro určení a pozdější popsání vztahu mezi zvolenými 

proměnnými. Interpretace výsledků je závěrem praktické části. Práce je doplněna o 

tabulky, které jsou výstupem zmíněných analýz a byly základem pro interpreetaci. 

V závěru je čtenář seznámen s celkovými výsledky práce a dozví se odpověď na 

výzkumnou otázku. 

 

 

Abstract 

 The thesis consists of two parts. In the theoretical part, the reader is acquainted 

with the basic approaches that were used in the field of media research and their 

influence. Seven more deeply analyzed works are provided, which also contain a 

paragraph on the background of their research. This is especially important for 

understanding the context and the overall extension of the work to relevant research 

resources. The practical part follows, in which chi-square and logistic regression are 

used to determine and later describe the relationship between the selected variables. 

Interpretation of the results is the conclusion of the practical part. The work is 

supplemented by tables, which are the output of the mentioned analyzes and were the 

basis for interpretation. In the end, the reader is acquainted with the overall results of 

the work and learns the answer to the research question. 
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1.  Úvod 

 Má práce si pokládá, na první pohled, jednoduchou výzkumnou otázku, a sice, 

jestli existuje vliv médií na politické chování obyvatel České republiky. Zda skutečně 

existuje prokazatelný vztah mezi tím, co lidé v médiích vidí a jak se později chovají u 

voleb. V době, kdy vlastnění televize není nic neobvyklého. V době, kdy i naši 

prarodiče se učí používat technologie v podobě internetu a chytrých telefonů, vzniká 

prostor, ve kterém uniknout informacím je téměř nemožné. V tu chvíli je nutné, položit 

si otázku, zda má toto odvětví lidské společnosti dopad na rozhodovací schémata 

jednotlivých lidí. Jedním z cílů práce je tento vztah najít a pokud existuje, hlouběji 

analyzovat konkrétní data povolebního výzkumu, abychom zjistili, jak silný tento vztah 

je nebo jaký má směr. K zodpovězení mé výzkumné otázky poslouží dvě hypotézy. 

Hypotéza 1: To, kdy se lidé rozhodují pro volbu konkrétní politické strany, je ovlivněno 

sledováním politického zpravodajství v médiích. Hypotéza 2: Vliv internetu na to, kdy 

se lidé rozhodují pro volbu konkrétní strany, je jiný než u „tradičních“ médií. 

 Politický marketing, jako legitimní odvětví reklamy, získává v této době dříve 

nemyslitelnou důležitost. Jak je zmíněno i v mé práci, mít dobře propracované 

internetové stránky a profily na sociálních sítích, může být pro jednotlivé strany 

výhodou, kterou dnes využívají například v USA1, v našem prostředí je taková strana 

možná jedna jediná. V televizním prostředí se v jiných zemích světa prosadila soukromá 

média. V takových případech je velice těžké rozlišit objektivní informaci, jelikož jejich 

majiteli mohou být přímo politici, nebo osoby jim blízké. Veřejnoprávní média by měla 

ve svobodných zemích plnit úlohu zpravodaje lidu, i zde však někdy najdeme vliv 

vládnoucí strany či stran, který v takovém případě poškozuje důvěru v médium jako 

takové. Věřit tedy informaci, která nepramení přímo z jedincovi mysli, je proto těžké. 

Nebo to těžké není a podlehnout mediální masáži jež je dnes všudypřítomná, je vlastně 

téměř nevyhnutelné. 

 Výzkum, který je v této oblasti prováděn, si často nemůže být jistý svými 

výsledky. Lidský faktor, je totiž často proměnnou, kterou nemůžeme dost dobře 

předvídat. Výzkumníci se pokoušejí o zpřesnění našeho poznání této oblasti za použití 

 
1 Martinović, Maja, Valentina Pirić, a Kristijan Krkač. „The Implications of Facebook in Political Marketing 

Campaigns in Croatia". Central European Business Review 9, č. 4 (30. září 2020): 73–95. 

https://doi.org/10.18267/j.cebr.244. 
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mnoha různých technik a experimentů. Přes teoretickou část, která právě popisuje různé 

přístupy ze zkoumané oblasti, se dostanete až k mé praktické části. Věřím, že můj 

příspěvek do tohoto prostoru může přinést čerstvý pohled za použití závisle a nezávisle 

proměnných, které jsem v ostatních výzkumech nezaznamenal. Explicitním cílem je 

tedy popsat dosavadní výzkum a analyzovat data CVVM, která vztáhnou mou práci na 

území České republiky. 

 Práce jako celek má svou strukturu. Po tomto úvodu, se dále člení do kapitol, 

které mohou mít podkapitoly. Příkladem je kapitola věnovaná výzkumu. Ta se dále 

člení na kapitolu o chí-kvadrátu a o logistické regresi. Vlastní text práce je ukončen 

závěrem, který odpoví na výzkumnou otázku a shrne celou práci. 

 Poznámku si také zaslouží odchylka od projektu bakalářské práce. V době 

tvorby tezí a projektu, jsem neměl takový přehled o dostupnosti dat a metodologii jejich 

zpracování. Původním cílem bylo najít vztah mezi médii a politickým smýšlením. Právě 

zmíněné smýšlení, se však pohybuje v oblasti psychologie, což obnášelo zcela jiná data 

a metody analýzy. Aby bylo dosaženo relevantnosti mnou prováděné práce, tedy došlo 

k přeorientaci spíše na politické chování. Na základě dat použitých v této práci, tak 

došlo ke změně hypotéz a odchylky od původního projektu. 

2. Rešerše vlivu médií 

Následující strany jsou věnované rešerši, kterou jsem provedl za účelem shrnutí 

poznání z této oblasti politologie. Stěžejními jsou hlouběji rozebírané práce, kterých 

je celkem sedm. Každá z těchto sedmi prací následuje po odstavci, který je věnován 

pozadí konkrétních výzkumů. Následuje první z popisovaných případů. 

Zde je uvedeno několik důvodů, proč si místo v mé práci zasloužil právě 

výzkum kolektivu autorů v čele s Agnieszkou Dobrzynskou, tento odstavec také 

nabízí pozadí výzkumu a zdroje vhodné pro hlubší prozkoumání. Jedním z důvodů, 

proč je tento výzkum dobrý, je ambice vytvořit jednoduše generalizovatelný model, 

který se bude dát aplikovat i na ostatní situace a výzkumy, které přijdou později. 

Autoři zmíněného výzkumu vychází z velmi starých narativů, a tak za svůj základ 

považují například díla: „Public opinion“ od W. Lippmanna,2 nebo „Propaganda 

 
2 Lippmann, W. Public Opinion. New York: Harcourt Brace, 1922 
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technique in the World War“ od H. Lasswella.3 Tato díla se zabývají myšlenkou 

vlivu médií na populaci již v letech 1922 a 1927. Fakt, že autoři zašli až takto 

hluboko do minulosti, může být znakem celkové ucelenosti a vyšší hodnotové váhy 

práce. Přes výzkumy ze 40. 50. a 60. let se dostáváme do let 1976 a 1995, kdy 

výzkumy: „The unseeing eye: The myth of television“ od T. E. Pattersona a R. D. 

McClurea;4 a „Campaign affects on voter choice in the German election of 1990“ 

od S. E. Finkela a P. R. Schrotta;5 opět vyvrací hypotézu, že by média měla přímý 

vliv na hlasování elektorátu. Další studie se tedy primárně zaměřují na nepřímý vliv 

médií a v roce 1998 je zveřejněn výzkum s názvem: „Partisan cues and the media: 

Information flows in the 1992 Presidential Election“ od autorů R. J. Daltona, P. A. 

Becka a R. Huckfeldta,6 který ale odpovídá na hypotézy neuspokojivě. Autoři mnou 

zkoumané práce použijí podobný přístup nicméně výpovědní hodnota jejich práce, 

je díky použité metodologii a následné interpretaci pro mou práci relevantnější. 

V prvním příkladu, který popisuji více do hloubky, si představíme výzkum 

Agnieszky Dobrzynské, která s kolektivem autorů vypracovala práci s názvem „Do 

the media have direct impact on the vote? The case of the 1997 Canadian election“. 

Tým výzkumníků, který studii prováděl si myslí, že právě tento výzkum je tím 

správným. Vznikl za účelem spojit dvě metody, které dosud, v podobných 

výzkumech, spojeny nebyly. Autoři tvrdí, že nelze nad problémem správně 

uvažovat, pokud nepoužijeme oba jejich přístupy a svou prací tento nedostatek 

napravují. Další, zcela zásadní změnou, je interpretace výsledků. Takové výsledky 

totiž nikdy, podle autorů, nebyly aplikovány na skutečné výsledky voleb, což 

znemožňuje korekce v použitých postupech. Výzkum se tedy zaměřuje na volby 

v Kanadě, ze kterých byla vyloučena oblast Quebecu, která je až příliš specifická 

stranickým systémem a ve výsledcích by nedávala smysl. 

Pro zodpovězení otázek, které si výzkum kladl, bylo použito dvou parametrů. 

Prvním z těchto ukazatelů je tzv. „linkage“ a druhým je „attentiveness". Linkage 

spojuje to, jak se o politické straně mluví v médiích s tím, jak je strana vnímána 

 
3 Lasswell, H. Propaganda technique in the World War. New York: Knopf, 1927 
4 Patterson, T. E., & McClure, R. D. The unseeing eye: The myth of television 

power in national elections. New York: G. P. Putnam, 1976 
5 Finkel, S. E., & Schrott, P. R. Campaign effects on voter choice in the German election of 1990. British Journal of 

Political Science, 25, 349–377, 1995 
6 Dalton, R. J., Beck, P. A., & Huckfeldt, R. Partisan cues and the media: 

Information flows in the 1992 Presidential Election. American Political Science Review, 

92, 111–126, 1998 
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voliči, respektive, jak často je pak volena. Attentiveness, jako druhý použitý faktor, 

zase poměřuje finální hlasování mezi lidmi, kteří se na televizi koukají hodně a mezi 

lidmi, kteří ani tolik ne a čerpají své informace jinde nebo televizi nepřikládají 

takovou váhu. 

Celkově má výzkum 2 hypotézy 

Hypotéza 1: „Mění se v průběhu volební kampaně preference politické strany ve 

vztahu s tónem, kterým o dané straně mluví média?“ 

Hypotéza 2: „Dá se předpokládat, že lidé, kteří častěji sledují televizi 

pravděpodobně volí stranu, o které se média zmiňují, v průběhu kampaně, 

pozitivně?“ 

Obě ze zmíněných hypotéz nepočítají ještě s jednou proměnnou. Časový rámec, 

kterým se zabývají je totiž relativně úzký, a to „v průběhu kampaně“. Co ovšem 

voliči, kteří volí stranu, pro kterou se rozhodli ještě před začátkem kampaně? Nebo 

stálí voliči velkých stran? I tyto voliče výzkumníci nakonec zohledňují, byť 

specifickým způsobem, zkrátka je nezahrnují do početních modelů. Usuzují, že 

pokud je volič ještě před začátkem kampaně rozhodnutý, předpokládá se, že svou 

volbu měnit nebude. Takový předpoklad vylučuje určitou skupinu obyvatel 

z výzkumu, nicméně transparentní uvedení tohoto kroku v rámci výzkumu má svou 

váhu. 

Odpověď na hypotézu 1: tato hypotéza byla potvrzena s malou výjimkou. 

Výzkum potvrzuje, že stranám opravdu pomáhá, pokud se o nich média zmiňují 

pozitivně a lidé je tedy volí, nebo se o nich zmiňují negativně a lidé je spíše volit 

nebudou. Malou výjimkou jsou opět lidé, kteří se rozhodli před volbami, a jsou tak 

médii zasaženi mnohem méně. 

Odpověď na hypotézu 2: zde se hypotéza nepotvrdila. Výzkum ukázal, že 

preference se v průběhu kampaně opravdu mění (hypotéza 1), nicméně na finální 

rozhodnutí a reálnou volbu, pro diváky, kteří berou televizi vážně, má pozitivní 

hodnocení médii malý vliv. Lidé se rozhodovali hodně podobně, ať už televizi 

pozornost věnovali nebo nikoliv.7 

Závěr ukazuje dvě základní věci. Pozitivně hodnocené strany v televizním 

vysílání spíše získají hlasy voličů, pokud se ovšem jedná o voliče, kteří televizi 

 
7 Dobrzynska, Agnieszka, Andre Blais, a Richard Nadeau. „DO THE MEDIA HAVE A DIRECT IMPACT ON THE 

VOTE?", b.r., 18. 
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pravidelně sledují. Určitou roli, zde také hraje fakt, že se diváci dívají dlouhodobě 

na ty stejné nebo velmi podobné programy, které pozitivně mluví o stejných 

stranách. A věcí druhou je problematika finální volby. Hypotéza 1 se sice potvrdila, 

ale jak ukazuje hypotéza 2, výzkumníkům se nepodařilo najít shodu mezi změnami 

v preferencích a skutečným výsledkem, kterých jednotlivé strany dosahovaly. 

Pozadí druhého rozebíraného výzkumu je také stabilní a opírá se o myšlenky, 

které nejsou vyloženě nové, spíše významně rozšiřují poznání, které jsme v této 

oblasti už měli. U identifikace důležitých faktorů, které ovlivňují volbu, a jsou zcela 

stěžejními pilíři zkoumané práce, vychází autor z výzkumů: „The paradox of mass 

politics: Knowledge and opinion in the American electorate“ od W. R. Neumanna;8 

„Construct accessibility and electoral choice“ od R. R. Laua;9 nebo „What 

Americans know about politics and why it matters“ od autorů M. X. Delli-Carpiniho 

a S. Keetese.10 Tyto výzkumy se obecně zajímají vztahem politické diskuze, 

sledováním zpravodajství a identifikace se stranou a jejich vlivem na volbu při 

volbách. Kromě faktorů ovlivňujících volbu, je také zajímavé podívat se na dobu, 

kdy byl výzkum napsaný. Za nejsilnější nástroj politické kampaně je považována 

televize, a všichni účastnící to vědí, alespoň tedy v USA. V roce 1954 tak vznikl 

výzkum, který se snaží poukázat na malý vliv televize jako nějakého základu při 

rozhodování voličů. Ve výzkumu: „Voting: A study of opinion formation in a 

presidential campaign“ od autorů B. Berelsona, P. F. Lazarsfelda a W. N. Pheea;11 

se autoři spíše zaměřovali na vliv osobnosti vůdců stran, a ne na vliv média jako 

takového. Na základě těchto informací a mnoha nových poznatků, je tato myšlenka 

zkoumána například ve výzkumu: „The cognitive revolution in public opinion and 

communication research“, kde autoři J. R. Beniger a J. A. Gusek12 ukazují, že se 

možná změnilo paradigma celého tohoto prostoru ve smyslu vlivu televize na 

politická rozhodnutí. S představením výzkumu: „Media worlds in the 

postjournalism era“, se také můžeme setkat s relativně inovativní myšlenkou, že 

 
8 Neuman, W. R. The paradox of mass politics: Knowledge and opinion in the American electorate. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1986 
9 Lau, R. R.  Construct accessibility and electoral choice. Political Behavior, 11(1), 5-32., 1989 
10 Delli-Carpini, M. X., & Keeter, S. What Americans know about politics and why it matters. New Haven, CT: Yale 

University Press., 1996 
11 Berelson, B., Lazarsfeld, P. F., & McPhee, W. N., Voting: A study of opinion formation in a presidential 

campaign. Chicago: University of Chicago Press., 1954 
12 Beniger,J.R.,& Gusek,J.A.(1995).The cognitive revolution in public opinion and communication research. In T. 

Glasser & H. Sypher (Eds.), Public opinion and the communication of consent (pp. 217-248). New York: Guilford 
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televize může při kombinaci zpravodajství a marketingu vytvořit zcela unikátní 

formát televizního vysílání. Za poslední zmíněnou prací stojí D. L. Altheide a R. P. 

Snow.13 Je tedy zcela zřejmé, že autor mnou zkoumané práce vychází ze silné 

základny myšlenek, které kombinuje ve všech možných podobách ve svém vlastním 

výzkumu. Ten si nyní představíme. 

Druhým hlouběji rozebíraným příkladem bude výzkumná práce zkoumající 

prezidentské volby v USA v roce 2000, kdy se mezi sebou utkali George W. Bush 

za Republikánskou stranu a Al Gore za Demokratickou stranu. Práce zkoumá, jaké 

dopady na volbu měla televize, a jaké dopady měla účast v diskuzích. Posledním 

kritériem, bylo také ztotožnění se s politickou stranou a loajalita, se kterou bylo toto 

ztotožnění spojováno. Tuto práci vypracoval Jaeho Cho, práce nese název: „Media, 

interpersonal discussion and electoral choice“ 

Nevýhoda práce zmíněná přímo autorem, je zkoumání pouze jednoho časového 

období prezidentských voleb. Každá volba je ze své podstaty jedinečná, a proto je 

důležité nebrat závěry práce zcela normativně. 

Práce má 3 základní hypotézy. 

Hypotéza 1 tvrdí: „Lidé, kteří jsou více vystaveni televiznímu zpravodajství, častěji 

zakládají svou volbu na subjektivním vnímání kandidáta, jako je jeho vzhled nebo 

řeč těla.“ 

Hypotéza 2 tvrdí následující: „Lidé, kteří více sledují televizní zpravodajství, 

nebudou svá rozhodnutí ohledně volby zakládat tolik na postojích daného kandidáta 

ke konkrétnímu problému.“ 

Hypotéza 3 tvrdí následující: „Lidé, kteří se více účastní politické diskuze, spíše volí 

na základě své identifikace s konkrétní stranou.“ 

Ke zkoumání kromě dat byly použité také základní znalosti behaviorální 

psychologie, která pomáhala určit vzorce v chování jednotlivých lidí. 

Odpověď na hypotézu 1: tato hypotéza je studií potvrzena a odůvodněna tím, že 

obraz, který politik získává v televizi je mnohem více citově zabarvený. V televizi 

se setká divák více s pohledy do soukromí kandidáta, setká se s jeho skandály, vidí 

jeho řeč těla při diskuzích a projevech. Celkově je tak pozornost diváka odváděna 

od jeho politických postojů a kvalit, k těm osobním. Osobní kvality a image, je 

proto později tím, co hraje roli při rozhodování u lidí, co sledují televizi často. V 

 
13 Altheide, D. L., & Snow, R. P. (1991). Media worlds in the postjournalism era. New York: Aldine de Gruyter. 
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práci je také zmíněno, jak tohoto televize využívají a například přibližují 

nesouhlasné výrazy v debatách, anebo se schválně zaměřují na netradiční řeč těla. 

Odpověď na hypotézu 2: hypotéza byla potvrzena pouze částečně. Použito bylo 

vztahu mezi postojem kandidáta k problému a sledováním voliče zpravodajství v 

televizi. Jak se ukázalo, čím více divák sledoval televizi, tím méně řešil postoj 

kandidáta k problému. To je jasně vidět u kandidáta Bushe, u kandidáta Gorea to 

data pouze naznačují, nebyly totiž statisticky signifikantní, a proto je hypotéza 2 

potvrzena pouze z části. Jak se dalo předpokládat, lidé, kteří tak často nesledovali 

televizi, se mohli mnohem více zaměřit na problémy a postoje jednotlivých 

kandidátů. Tito lidé nebyli klamáni vzhledem kandidátů, a proto byli při svém 

výběru objektivnější, jejich výběr byl mnohem více založen na tom, co od kandidáta 

chtějí (větší názorová blízkost). 

Odpověď na hypotézu 3: zde se hypotéza také ukázala jako pravdivá. Lidé, kteří 

se častěji účastní politické diskuze, volí na základě své identifikace s politickou 

stranou. Výzkum totiž ukázal, že častá politická diskuze, je vedena mezi názorově si 

blízkými lidmi. Zpravidla se uvádí, že politická diskuze vzkvétá, pokud není 

přítomen konflikt, kterému se lidé snaží v politice vyhýbat. Konflikt mezi podobně 

smýšlejícími lidmi v takové diskuzi chybí, nebo je zcela minimální. Tato situace u 

člověka vyvolává pocit sounáležitosti se stranou, která většinou dlouhodobě zastává 

určitý postoj k věcem a problémům. Všimnout si zde můžeme jasné podobnosti s 

levopravým vnímáním politiky. Což ve výsledku vede k volbě na základě 

identifikace se stranou, kterou člověk volí.14 

Práce v závěru srovnává proměnné, které byly použity ve výzkumu. Hlavní 4 

psychologické proměnné byly: identifikace se stranou, postoje k problémům, 

vnímání kandidáta a kvality kandidáta. Tyto psychologické proměnné byly velmi 

silným znakem při předvídání volby, a jak se ukázalo ve většině případů byly i zcela 

přesné. Zmíněny jsou také dvě proměnné, které se týkají komunikace: využívání 

televize a účast v diskuzích. Práce uvádí, že televize pří rozhodování nehraje 

takovou roli, ve smyslu toho, že by tlačila diváka k jedné nebo k druhé volbě. 

Kandidáti měli zhruba stejný prostor, a proto mohli zaujmout oba stejně. Stejně tak 

diskuze, která je nejčastěji vedena mezi lidmi podobného smýšlení zřejmě nezmění 

 
14 Cho, Jaeho. „Media, Interpersonal Discussion, and Electoral Choice". Communication Research 32, č. 3 (červen 

2005): 295–322. https://doi.org/10.1177/0093650205275382. 
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politickou orientaci účastníka diskuze, pouze ho utvrdí v něčem, co už si stejně 

myslí. 

Pro lepší pochopení třetího příkladu, je nutné si uvědomit náhodnou povahu 

experimentu, který se v práci rozebírá. Výpadky v doručování novin se neobjevily 

poprvé, zabývá se jimi například T. P. Kimball v práci: „New York readers in a 

newspaper shutdown“15 z roku 1963 nebo L. Bogart v práci z oku 1989 s názvem: 

„Press and public: who reads what, when, where and why in american 

newspapers“.16 I v těchto pracích dochází ke zkoumání vlivu výpadku novinových 

médií na společnost. Unikátní přístup J. Mondaka, v mnou rozebírané práci, si klade 

za cíl popis tohoto výpadku, ale zejména porovnání se srovnatelnou oblastí, kde 

k výpadku nedošlo, a tedy prokázáním spojitosti mezi vydáváním novin, jejich 

dosahem a vlivem na obyvatele. V části zabývající se financováním předkládá J. 

Mondak jako jeden z příkladů práci s názvem: „The dynamics of campaign 

fundraising in House elections“, práci napsali J. S. Krasno, D. P. Green a J. A. 

Cowden v roce 1994.17 Ve zbytku práce se kromě dopadu výpadku řeší také to, 

jakým způsobem lidé s informacemi pracují, jaký na ně mají vliv. V takovém 

případě používá J. Mondak například následující práce: „The reasoning voter: 

Communication and persuasion in presidential campaigns“, kterou napsal S. 

Popkin v roce 1991,18 a práci „Discussant effects on vote choice: Intimacy, 

structure, and interdependence“, kterou napsali autoři R. Huckfeldt a J. Sprague.19 

Literatura je opět poměrně rozsáhlá a zabývá se mnoha směry, pro každý směr, 

v mnou rozebírané práci tak existuje pozadí pro hlubší zkoumání. 

Třetím příkladem, který je popsán více do hloubky, je experiment, který se sám 

vyskytl v USA. V americkém Pittsburghu se v roce 1992 odehrála situace, která je 

pro výzkum vlivu médií velmi důležitá. Ve zmíněném městě totiž došlo k výpadku 

obou velkých místních novinových deníků, což před volbami pro spoustu lidí mohlo 

znamenat změnu v tom, jak si hledají informace. V té době se měly odehrávat volby 

 
15 Kimball, Penn T. „New York readers in a newspaper shutdown“. Columbia journals review, (Fall): 47-56, 1963 
16 Bogart, Leo. „Press and public: who reads what, when, where and why in american newspapers“, 2d ed. Hillsdale, 

NJ: Erlbaum., 1989 
17 Krasno, J. S., Green, D. P., Cowden J. A., „The dynamics of campaign fundraising in House elections“, Journal of 

politics 56, 459-474, 1994 
18 Popkin, S. L., „The reasoning voter: Communication and persuasion in presidential campaigns“, The University of 

Chicago Press, 1991 
19 Huckfeldt, R., Sprague, J., „Discussant effects on vote choice: Intimacy, structure, and interdependence“, Journal 

of politics 53, 122-158, 1991 
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do Sněmovny reprezentantů, Senátu i volby prezidentské. Zmíněnému výpadku se 

věnoval J. J. Mondak, který na základě tohoto fenoménu vypracoval studii. Práce se 

jmenuje: „Media exposure and political discussion“. Výzkum srovnává města 

Pittsburgh a Cleveland. Města jsou zhruba stejně velká, mají podobné etnické 

složení a také předchozí volby zde dopadaly zhruba podobným způsobem. Pokud se 

v jednom z měst vyskytne zásadní překážka, ve smyslu, jak voliči získávají 

informace, jedná se o velmi potenciální výzkum. Tento výzkum se také naprosto 

přirozeně profiloval metodologicky správně a z tohoto úhlu pohledu nedošlo k 

vážným pochybením. Druhá část pak zkoumala, jaký vliv mají média na volbu, ale 

také jaký vliv mají na politickou diskuzi. 

Závěry výzkumu, jsou propojeny napříč stanovenými tématy. První a nejjasnější 

závěr, se týká zamezení přístupu k novinám v Pittsburghu. Tato překážka vedla k 

poklesu diskuze, kterou mezi sebou lidé vedli, a zároveň vedla k rozhodování voličů 

na základě instinktů a hlavně stranické preference. Naprosto nejpřehledněji byl tento 

výpadek překážkou při výběru kandidátů do Sněmovny reprezentantů, kteří jsou 

převážně lokálními osobnostmi, a proto se jim nedostává celostátní pozornosti. 

Nedostatek celostátní pozornosti znamená, že si o nich nemohli voliči zjistit tolik 

informací, i kdyby použili například celostátní noviny. Výzkum také předpokládal, 

že pokud dojde k výpadku zmíněných zdrojů informací, bude se volič více účastnit 

politické diskuze, kde by mohl informace získat. Tento předpoklad byl ovšem 

chybný, protože se ukázalo, že se voliči účastní diskuze pouze v případě, kdy si jsou 

jisti správností a věrohodností svých informací. Jak logicky vyplývá, tím si v ten 

moment jisti být nemohli, a proto se raději do diskuzí nepouštěli. Také se 

nepředpokládalo, že by měla politická diskuze přímý vliv na změnu volby, ukázalo 

se však, že lidé snáze přijmou informaci, se kterou se neztotožňují od významných 

lidí, kterým věří. 

Volby do senátu a volby prezidenta se odehrávaly v obou zmíněných městech 

téměř bez rozdílu, kdy Cleveland i Pittsburgh přistupoval k podobným zdrojům 

informací, jelikož i kandidáti byli celostátní. Tento výpadek tak neměl vliv na tato 

vyšší patra politiky. 

Celý výzkum má jednu trhlinu, které si je vědom i samotný autor. K výpadku 

došlo totiž pouze v oblasti velkých místních novin. Jiné druhy komunikace 

informací zůstaly nedotknuté, a proto je pouze těžké změřit, zda voliči nepřešli na 
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informace z rádia nebo televize. Pokles politické diskuze naznačuje, že tomu tak 

bylo pouze v malé míře, nicméně tuto proměnnou nelze vyloučit a jde pouze těžko 

odhadnout, jaký měla na volby vliv.20 

Na pozadí další práce se vyskytují mnohá sdělení, která vybízí k dalšímu 

výzkumu, nebo na něj odkazují. Jak se dozvíme, další část textu je o second 

screeningu a provázání více médií současně. Tato myšlenka není ničím novým a 

setkáme se s ní již v práci: „Usages of the secondary screen in an interactive 

television environment: Control, enrich, share, and transfer television content“, za 

kterou stojí P. Cesar, D. C. Bulterman a A. J. Jansen, práce byla vypracována v roce 

2008.21 Tak, jak je chápán tento výzkum dnes se ukázalo v práci: „Second screen 

and participation: A content analysis on a full season dataset of tweets“, napsali ji 

F. Giglietto a D. Selva.22 Práce, kterou popisuji já se o poslední zmíněnou silně 

opírá, a je tak důležitým podkladem mezi ostaními. „What is second screening? 

Exploring motivations of second screen use and its effect on online political 

participation“, tato práce nám poté ukazuje, jak funguje celý proces second 

screeningu, a jako jedna z prvních s celým tímto procesem pracuje, ne pouze s částí, 

jako tomu bylo doposud. Vznikla v roce 2015 a stojí za ní H. Gil de Zúñiga, V. 

Garcia-Perdomo a S. C. McGregor.23 O finálních dopadech second screeningu na 

mladé uživatele sociálních sítí a televize se zabývá práce z roku 2015, kterou napsal 

M. Yamamoto, M. J. Kushin a F. Dalisay. Tato práce nese název: „Social media 

and mobiles as political mobilization forces for young adults: Examining the 

moderating role of online political expression in political participation“.24 Mnou 

zkoumaná práce je užitečná pro velice dobrou kompilaci dosaženého poznání a 

rozšíření tohoto poznání na základě prováděného výzkumu. 

Sledování dopadu médií na voliče probíhá velmi komplikovaně. O jeden 

 
20 Mondak, Jeffery. „Media Exposure and Political Discussion in U.S. Elections“. The Journal of Politics pp. Pages 

62-85,. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.2307/2960271 
21 Cesar, P., Bulterman, D. C., & Jansen, A. J., Usages of the secondary screen in an interactive television 

environment: Control, enrich, share, and transfer television content. Proceedings of European conference on 

interactive television, 168–177. Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69478-6_22, 2008 
22 Giglietto, F., & Selva, D., Second screen and participation: A content analysis on a full season dataset of tweets. 

Journal of Communication, 64(2), 260–277. https://doi.org/10.1111/jcom.12085, 2014 
23 Gil de Zúñiga, H., Garcia-Perdomo, V., & McGregor, S. C., What is second screening? Exploring motivations of 

second screen use and its effect on online political participation. Journal of Communication, 65(5), 793–815. 

https://doi.org/10.1111/jcom.12174, 2015 
24 Yamamoto, M., Kushin, M. J., & Dalisay, F., Social media and mobiles as political mobilization forces for young 

adults: Examining the moderating role of online political expression in political participation. New Media & Society, 

17(6), 880–898. https://doi.org/10.1177/1461444813518390, 2015 

https://doi.org/10.1007/978-3-540-69478-6_22
https://doi.org/10.1111/jcom.12085
https://doi.org/10.1111/jcom.12174
https://doi.org/10.1177/1461444813518390
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z novějších přístupů se pokusili v práci „Towards Engaged Citizens: Influences of 

Second Screening on College Students Political Knowledge and Participation“ 

autoři Yiben Liu, Bumsoo Kim a Yonghwan Kim. Práce se zabývá pojmem „second 

screening“ a vlivem, který tento fenomén má při sledování politických diskuzí nebo 

zpravodajství v televizi. Autoři popisují dosavadní vývoj tohoto fenoménu a také 

studie, které se jím do teď zabývaly. Později si definují několik hypotéz, které testují 

a na konci práce se setkáme s prezentací výsledků. 

Second screening si lze definovat jako používání druhého zařízení v průběhu 

sledování televize. Toto zařízení může být použito k instantnímu fact checkingu, 

doplňování si znalostí, nebo k okamžité debatě a prezentování svého názoru na 

sociálních sítích. Jaký efekt takové chování má je stále předmětem výzkumu, autoři 

článku se pokusili o prokázání souvislostí za použití několika hypotéz. 

Hypotéza 1: „Second screening v průběhu sledování televizní politické kampaně, je 

pozitivně spjato se získáváním znalostí a pozdější účastí na politické diskuzi.“ 

Hypotéza 2: „Second screening v průběhu sledování televizní politické kampaně, je 

pozitivně spjato s nárustem důvěry ve své znalosti politiky“ 

Hypotéza 3: „Nárůst důvěry ve své znalosti politiky je pozitivně spjat se zapojením 

do politické diskuze.“ 

Hypotéza 4: „Zvyšující se důvěra ve své znalosti je prostředníkem mezi second 

screeningem a získáváním nových znalostí / politické participaci.“ 

Hypotéza 5: „Second screening v průběhu sledování televizní politické kampaně, je 

pozitivně spjat s vyšším výskytem politické diskuze.“ 

Hypotéza 6: „Politická diskuze je pozitivně spjata se získáváním znalostí o politice a 

s politickou participací.“ 

Hypotéza 7: „Aktivní účast v politické diskuzi je prostředníkem mezi second 

screeningem a získáváním nových znalostí / politické participaci.“ 

Práce dále popisuje použitou metodologii pro ověření hypotéz, které jsou 

vyjmenovány výše. Závěr je následující. Autoři se sami pozastavují nad nedostatkem 

předchozího výzkumu, který by mohl být dále rozvíjen. Jako metoda sběru dat byla 

použitá takzvaná cross-section data, která sama o sobě nemusejí být dostatečná pro 

prokázání kauzální souvislosti mezi jednotlivými proměnnými, což vede k omezení celé 

studie. Na základě těchto faktorů je generalizace poznání v této práci velmi omezená. 

Podle samotných autorů však vytváří pevný základ pro další zkoumání, a výzkum, který 
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může stavět na nyní již položených základech. Zcela jasná a provázaná odpověď na 

hypotézy v zásadě chybí, nicméně je poukázáno na to, že pokud lidé skutečně hledají 

informace v průběhu sledování televizního vysílení, nebo pokud o tomto vysílání 

komunikují na sociálních sítích, celkově se jim zvyšuje úroveň důvěry ve své znalosti a 

stejně tak znalosti o dané problematice. Faktorem je však také tón, se kterým se 

diskutující setkají. Pokud se na internetu diskuze obrátí v iracionální a často i osobní 

urážky, má second screening v tomto konkrétním důsledku v zásadě opačný efekt a 

dochází k poklesu, jak v důvěře ve své znalosti, tak v získaných znalostech jako 

takových. 

Práce je velmi komplikovaná a představuje mnoho nových a nelehkých témat. 

Výzkum samotný ovšem není obsáhlý a obsahuje pouze náznaky, ne řešení jako 

taková.25 

Zajímavý pohled na to, jak přemýšlejí prvovoliči, a jakým způsobem získávají své 

informace, respektive, jak tyto informace komunikují nám poskytne další hlouběji 

rozebíraná práce. Tato práce se opírá například o výzkum s názvem: „Intergenerational 

transmission and the formation of cultural orientations in adolescence and young 

adulthood“, výzkum vznikl v roce 2001 a popisuje změny, ke kterým dochází 

v přechodu k dospělosti, zejména pak v tom, jestli klesá vliv rodičů na socio-politickou 

orientaci dětí. Autory jsou W. A. M. Vollebergh, J. Iedema a Q. A. W. Raaijmakers.26 

Navazuje výzkum, který zkoumá, jak roste hodnota vztahů mezi vrstevníky. Práce nese 

název: „Attachment formation and transfer in young adults’ close friendships and 

romantic relationships“ a v roce 1997 ji napsali R. C. Fraley a K. E. Davis.27 O 

preferování vrstevníků s podobnými názory, ale i o důležitosti vrstevníků, kteří mohou 

mladým dospělým poskytnout jiný pohled píše kolektiv autorů pod vedením M. Kerra, 

který v roce 2003 napsal práci s názvem: „Relationships with parents and peers in 

adolescence“.28 Vyhýbání se konfliktu a směřování diskuze k nekontroverzním 

tématům popisuje výzkum nazvaný: „Parental influences on adolescent media use“. 

 
25 Liu, Yiben, Bumsoo Kim, a Yonghwan Kim. „Towards Engaged Citizens: Influences of Second Screening on 

College Students’ Political Knowledge and Participation". Southern Communication Journal 86, č. 1, 17–30. 

https://doi.org/10.1080/1041794X.2020.1846073. 2021 
26 Vollebergh, W. A. M., Iedema, J., Raaijmakers Q. A. W., „Intergenerational transmission and the formation of 

cultural orientations in adolescence and young adulthood.“ Journal of Marriage and Family 63(4): 1185–1198, 2001 
27 Fraley, R. C., Davis, K. E., Attachment formation and transfer in young adults’ close friendships and romantic 

relationships. Personal Relationships 4(2), 131–144, 1997 
28 Kerr, M., Stattin, H., Biesecker, G., et al., „Relationships with parents and peers in adolescence.“  Handbook of 

Psychology. Volume 6: Developmental Psychology., 395–419, 2003 

https://doi.org/10.1080/1041794X.2020.1846073
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Autoři S. H. Chaffee, J. M. McLeod a C. K. Atkin29 zde zkoumají vzorce, které se 

v politické diskuzi vyskytují. A opět navazuje výzkum, který předkládá myšlenku, že 

politická diskuze s rodiči slouží jako tréninkové hřiště pro mladé dospělé, kde si mohou 

své argumenty nacvičit a naučit se komunikovat. Tento koncept je popsaný v práci: 

„The genesis of civic awareness: Agenda setting in political socialization“. Práce 

vznikla v roce 2005 a napsali ji S. Kiousis, M. McDevitt a X. Wu.30 Mnou zkoumaná 

práce kombinuje mnoho již dosažených znalostí v této oblasti a přidává k nim zajímavá 

empirická data. 

Hlubší analýzu spojitosti mezi vystavením člověka médiím a jeho politickými 

rozhodnutími se snaží zachytit studie: „Changes in late adolescents voting intentions 

during the election campaign: Disentagling the effects of political communication with 

parents, peers and media“ od autorů Jana Šereka a Tumoa Umemuraa. A kterou 

popisuji podrobněji. Autoři zkoumají tři základní vlivy na politický názor adolescentů a 

mladých dospělých. Těmito faktory jsou politická diskuze s rodiči, politická diskuze se 

svými vrstevníky a sledování politického dění ve formě politického zpravodajství. Na 

toto téma bylo, podle autorů, zpracováno již mnoho výzkumů, nicméně problém, který 

je v práci adresován je nízký důraz na propojení zkoumaných faktorů, a toho, jak se 

faktory ovlivňují navzájem. Pro výzkum byla také použita data zcela jiného typu. V 

ostatních výzkumech na toto téma se nejčastěji setkáme s cross-section výzkumem, 

který v této aplikaci má své limity a neodráží realitu tak, jak si autoři představují. Další 

zcela zásadní vadu vnímají autoři práce ve výzkumu „očekávaných“ a 

„předpokládaných“ výsledků, nikoliv realistický obraz empirie. Svůj výzkum, tak autoři 

staví na panelových datech, která byla sbírána v delším časovém horizontu, máme zde 

tak několik měření jednoho subjektu, což dává výzkumu sílu, lze totiž sledovat změny, 

kterými subjekt prochází. Výzkum tak má dlouhodobější povahu. Zkoumanou skupinou 

jsou lidé od 14 do 18 let. K samotnému dotazování docházelo nejprve 3 měsíce před 

volbami, pár dní před volbami a konečně i jeden měsíc po volbách, což umožní 

pracovat s reálnými, nikoliv předpokládanými výsledky. 

Výsledky v práci popsané se zaměřují spíše na první dva faktory, kterými tedy je 

politická diskuze s rodiči a vrstevníky. Z dat vyplývá, že tato diskuze mnohem častěji 

 
29 Chaffee, S. H., McLeod, J. M., Atkin, C. K., „Parental influences on adolescent media use.“ American Behavioral 

Scientist 14(3), 323–340, 1971 
30 Kiousis, S., McDevitt, M., Wu, X., „The genesis of civic awareness: Agenda setting in political socialization.“ 

Journal of Communication 55(4), 756–774, 2005 
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probíhá mezi vrstevníky, ale pro její vznik je vyšší šance, pokud taková diskuze 

proběhla i s rodiči. Dále je nejasný dlouhodobý dopad prostředí, ve kterém děti vyrůstají 

a dlouhodobé působení, které je typické pro rodinný okruh. Tento problém je adresován 

i v závěru práce, kde je explicitně upozorněno, že výzkum je zaměřen pouze na 

prvovoliče. 

Pro mou práci je ovšem zajímavější část věnovaná médiím. K překvapení autorů, 

výzkum nenaznačuje kauzální spojitost mezi většímu vystavení mediím a dopadu na 

finální volbu při volbách. To odporuje zjištěním z předchozích studií, které v nějaké 

míře téměř vždy naznačovali pozitivní trend mezi těmito dvěma proměnnými. Jednalo 

se však nikoliv o panelová šetření s více měřeními nýbrž o cross-section šetření. 

Důležitá je poznámka autora, že vystavení subjektu médiím je ryze pasivní záležitost a 

pokud bychom brali v úvahu aktivní účast subjektů, závěry by se mohly lišit. 

Přímá kauzální spojitost mezi media exposure a reálným dopadem na volební 

rozhodnutí prvovoličů se neprokázala. Toto kontra intuitivní zjištění je podpořeno 

reálným empirickým výzkumem, a proto má svou signifikanci. Je tak zařazeno do mé 

práce jako protichůdný argument k pracím, které se povětšinou shodují na nějakém 

vlivu médií na voliče a jejich finální volbu u voleb.31 

Velice jednoduše lze shrnout základní zdroje pro další mnou rozebíranou práci. Pro 

zakotvení a definici základních konceptů používají autoři dílo s názvem: „Political 

Communication“, autorem je Holli A. Semetko a práce vznikla v roce 2007.32 Ten samý 

člověk je zároveň spoluautorem práce, kterou představuji blíže, což je ideální pro 

provázání konceptů a cizích pojmů, ty si totiž v těchto dvou pracích budou odpovídat 

bezchybně. Zda jsou k přežití demokracie důležité politické instituce se dozvíme v díle: 

„Democracy and Development: Political Institutions and Well-being in the World, 

1950–1990“, dílo vzniklo v roce 2000 a pracovali na něm A. Przeworski, M. E alvarez, 

J. A. Cheibub a F. Limongi.33 Zkoumanou oblastí jsou ekonomické faktory, které mají 

v podstatě garantovat vznik a udržení demokracie v dané oblasti. Mnou rozebíraný 

výzkum je zajímavý zejména pro své zaměření na Českou republiku. Také poskytuje 

 
31 Šerek, Jan, a Tomo Umemura. „Changes in Late Adolescents’ Voting Intentions during the Election Campaign: 

Disentangling the Effects of Political Communication with Parents, Peers and Media". European Journal of 

Communication 30, č. 3, 285–300. https://doi.org/10.1177/0267323115577306, 2015 
32 Semetko, H. A., “Political Communication.” Handbook of Political Behavior, Dalton R. J., Klingemann, H-D., 

New York: Oxford University Press, 2007 
33 Przeworski, A., Alvarez M. E., Cheibub J. A., Limongi F., „Democracy and Development: Political Institutions 

and Well-being in the World, 1950–1990.“ New York: Cambridge University Press, 2000 

https://doi.org/10.1177/0267323115577306
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pohledy v mé práci rozebírané jen okrajově. Patří mezi ně například problematika 

vlastnických struktur médií a mnoho dalších. 

Velmi důležitý pohled, ve více rozepsané formě, nám poskytnou autoři Hubert 

Tworzecki a Holli A. Semetko v práci „Media Use and Political Engagement in Three 

New Democracies: Malaise versus Mobilization in the Czech Republic, Hungary, and 

Poland“. Zabývají se totiž oblastí, která je nám nejbližší, a sice naší domovinou. Vliv 

komunistického režimu na politické smýšlení obyvatel je nepopiratelný. Cenzura médií 

poté v mnohým zanechala hlubokou stopu a snad i zabránila rozvoji kritického myšlení, 

stejně jako zdravé práci s informacemi, jejich ověřování a podobnými věcmi. Tato 

studie si klade otázku, jak se vyvíjela média v postkomunistických zemích. Podle trendů 

v etablovaných demokraciích se v mnohých případech nepodařilo prokázat spojitost 

mezi médii a jejich přímým vlivem na společnost, zejména pak přímý vliv na politické 

názory obyvatel. Tato otázka zabírá široké spektrum faktorů, které by spadaly do oblasti 

zájmu, a proto si autoři stanovili určitá omezení. 

Hlavním předmětem zájmu jsou v článku země: Polsko, Maďarsko a Česká 

republika. Tyto tři země procházely po pádu komunismu proměnou veřejného i 

soukromého sektoru, což poskytlo v podstatě experimentální prostředí, které je v práci 

popisováno. S mou prací je tento článek spojen díky popisovaným změnám, která 

prodělala média po nástupu demokratických režimů ve zmíněných zemích. Autoři se 

zamysleli nad vývojem v každé zemi zvlášť a popisují několik základních faktorů 

přechodu médií do demokratického prostoru. Jedním z nejdůležitějších, je nakládání s 

dosud státními podniky, které měly na starosti televizi, rozhlas nebo noviny. Ty totiž v 

reakci na svobody, které přináší demokracie se mohou postupně odlučovat od státu a 

vytvářet vlastní síť kanálů, přes které jsou distribuovány informace. Vytváří se také 

zkušenost s médii, která jsou čistě v soukromém vlastnictví a posouvají tak objektivitu 

vysílání směrem, který si mohou sama dotyčná média stanovit. 

V návaznosti na předchozí odstavec, je také nutné si uvědomit, o jaký typ média se 

jedná. Zda jde o médium ideologické, stranící levicovějším/pravicovějším myšlenkám 

nebo myšlenkám náboženským (zpravidla konzervativnějším), zda médium prezentuje 

spíše bulvárnější typy zpráv nebo typy serióznější. Předložena je také myšlenka 

napojení médií na strany nebo osoby, které se účastní vlády. Příkladem je italská 

mediální scéna, kterou v tomto ohledu výrazně ovlivnil Silvio Berlusconi a jeho 

mediální impérium. 
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Na základě veškerých předložených myšlenek, které s přechodem médií do 

svobodného světa souvisejí, hypotetizují autoři o následujících věcech. 

Hypotéza 1: „Při zvýšeném zájmu o bulvární média, klesá v populaci zájem o politiku.“ 

Hypotéza 2: „Probíhající politické skandály, které jsou prezentovány v médiích, 

způsobují odliv zájmu od politiky a způsobují nedůvěru v politické instituce, v politiku 

jako takovou.“ 

Hypotéza 3: „Vystavení populace kvalitnímu a objektivnímu zpravodajství vede k větší 

politické sofistikovanosti populace, a tím zvyšuje důvěru v politické instituce.“ 

Tyto tři země jsou obecně považovány za země, které svůj přechod k demokracii 

zvládly úspěšně. Informace však začínají ukazovat na problémy na nejvyšších místech. 

Každá ze zmíněných zemí si někdy v průběhu svého vývoje zažila naprosto skandální 

situace, které často vedly k pádu vlád, mluvilo se o korupci a změnách, které by mohly 

vést k rozbití rovnováhy mezi jednotlivými složkami moci. Problematické jsou také 

ukazatele, které tvrdí, že v případě dosažení určité všeobecné vyspělosti, budou 

skandály postupně utichat a demokracie jako taková se začne usazovat. Tyto země 

indikátory splňovaly a splňují. Výskyt skandálů napříč dosažení zmíněné vyspělosti, je 

proto znepokojivý. 

Odpověď na zmíněné hypotézy, se liší pro každou z jednotlivých zemí, a přesto ani 

v jedné z nich nejsou závěry zcela signifikantní. S množstvím proměnných, které se v 

této oblasti zájmu vyskytují, je velmi těžké dostat se k signifikantnímu výsledku, který 

by správně reprezentoval realitu. I přesto se dá říci, že auto-segmentace společnosti do 

ideologicky zaměřených skupin se děje spíše ve skupinách, které konzumují 

objektivněji zaměřené zpravodajství, nikoliv bulvárně zaměřená média. Dále se ukázal 

pozitivní trend mezi médii, která se do hloubky věnovala analýze veřejných politických 

skandálů a diváky, u kterých se v důsledku toho objevil zvýšený zájem o politiku.34 

Vývoj v oblasti politického marketingu je dnes důležitější, než byl kdy dříve. 

Autoři poslední mnou zkoumané práce si jsou důležitostí tohoto odvětví plně vědomi a 

jako podkladové zdroje využili například práci: „The permanent campaign ‐ The 

integration of market research techniques in developing strategies in a more uncertain 

political climate“. Tato práce vznikla v roce 2001 a stojí za ní N. Sparrow a J. Turner.35 

 
34 Tworzecki, Hubert, a Holli A Semetko. „Media Use and Political Engagement in Three New Democracies", b.r., 

26. 
35 Sparrow, N., Turner, J., „The permanent campaign ‐ The integration of market research techniques in developing 

strategies in a more uncertain political climate.“ European Journal of Marketing, 35(9/10), 984-1002, 2001 
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Myšlenka, že Evropa po vzoru USA vstupuje do období permanentní volební kampaně, 

je velmi poutavá, jelikož v době sociálních sítí, je možné takovou kampaň vést i bez 

jejího explicitního vyhlášení. Politické strany by se mohly hodně naučit od obchodních 

společností, které sociální sítě, jako marketingový nástroj, využívají podstatně déle a 

efektivněji. Výzkum, jak to obchodní společnosti dělají nese název: „Customer 

engagement behaviours in social media: capturing innovation opportunities“, vznikl 

v roce 2018 a jeho autoři jsou J. Carlson, M. Rahman, R. Voola a N. De Vries.36 Další 

zdroj na pozadí mnou zkoumané práce zkoumá, kolik času a úsilí je potřeba investovat 

do politické participace. Je možné, že čím dál více lidí odmítá platit tuto cenu za 

politickou participaci? Mohou tento proces zvrátit nebo zbrzdit sociální sítě? Nad tím 

polemizuje výzkum s názvem: „Determinants of online political participation in 

Croatia“, práce vznikla v roce 2008, a jejími autory jsou M. Bošnjak, M. Galešić a B. 

Kliček.37 Mnou zkoumaná práce je podrobněji rozebrána z důvodu zajímavého pohledu 

do zákulisí politických stran a z přiloženého výzkumu sociálních sítí. 

Práce „The Implications of Facebook in Political Marketing Campaigns in 

Croatia“ od autorů Majy martinovic, Valentiny Piric a Kristijana Krkače, naahlíží za 

oponu moderních sociálních sítí a toho, jak je používají mladí ale také samotné politické 

strany. Výzkum se zabývá využitím sociálních sítí v průběhu politické kampaně, 

jakožto i v průběhu volebního období. S fenoménem sociálních sítí se pojí i jejich 

obrovská uživatelská základna a schopnost komunikovat s lidmi po celém světě během 

několika málo okamžiků. Výzkum si klade za cíl analyzovat, zda strany ví, jak správně 

tyto nástroje používat, aby byly co nejefektivnější a dosáhli optimálních hodnot 

politického marketingu, který se stává stále důležitější součástí kampaně. Největší 

sociální sítí je Facebook, který má 2,5 miliardy aktivních uživatelů každý měsíc a účet 

na něm má přes 70 % všech Čechů, kteří mají připojení k internetu. Dosah takové sítě je 

pouze těžko představitelný a pouze se tak zvyšuje jeho důležitost v politické 

komunikaci s veřejností. Tento konkrétní výzkum zkoumal využití v Chorvatsku, kdy 

byla provedena dvě dotazníková šetření. Jedno šetření proběhlo v rámci tří největších 

chorvatských stran, aby bylo možné posoudit, jak k sociálním sítím přistupují samotné 

 
36 Carlson, J., Rahman, M., Voola, R., De Vries, N. „Customer engagement behaviours in social media: capturing 

innovation opportunities.“ Journal of Services Marketing, (32)1, 83-94, https://doi.org/10.1108/JSM-02-2017-0059, 

2018 
37 Bošnjak, M., Galešić, M., Kliček B., „Determinants of online political participation in Croatia.“ Društvena 

istraživanja, 17(4-5) (95-97), 747-769, 2008 

https://doi.org/10.1108/JSM-02-2017-0059
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strany. Druhé šetření pak proběhlo na vzorku populace. Následně došlo k porovnání 

studií a jejich interpretaci. 

Výsledky ukázaly, že je mnoho věcí, které jsou podobné i situaci v České republice. 

Pouze jedna strana v Chorvatsku využívá pro správu svých sociálních sítí člověka, který 

má vzdělání v oblasti politického marketingu na sociálních sítích, což pro zbylé strany 

znamená značnou nevýhodu. Většina respondentů ze strany veřejnosti se shodla, na 

důležitosti dobře zpracované stránky politické strany, jelikož je jimi využívána k 

získávání informací ze světa politiky, dále se zde často objevuje vysvětlení politického 

programu, který uživatele zajímá hlavně v období politické kampaně, a mnoho dalších 

věcí, které pokud jsou dobře zvládnuté, zvyšují v očích veřejnosti důvěru a sympatie k 

politické straně. Ne nadarmo nazývá současný premiér České republiky svého 

marketingového ředitele „génius sociálních sítí“. Nic totiž nereflektuje důležitost těchto 

platforem jako takový výrok z úst premiéra jakékoliv země. 

Další ze zajímavých zjištění je fakt, že strany si dobře uvědomují své nedostatky a 

podle odpovědí v dotazníku se na nich snaží pracovat. Tomu se však věří pouze těžko 

pokud se opět samy strany přiznávají, že se záměrně vyhýbají odpovídání na negativní 

komentáře u svých příspěvků. Pokud se na základě tohoto vrátíme do České republiky, 

máme zde příklad v podobě SPD, která je známá dokonce mazáním komentářů a 

blokováním uživatelů s odlišnými postoji. Díky těmto praktikám je zrušena jedna z 

výhod, kterou voliči uvedli, a to instantní komunikace. Což je oblast, ve které, pokud se 

strana zlepší, mnohem lépe uspokojí návštěvníky jejich stránek na sociálních sítích. 

Mezi nejčastější nedostatky podle uživatelů patřily: nedostatek kvalitního obsahu, nízká 

frekvence zveřejňování příspěvků a již zmíněná neohrabanost komunikace skrze tyto 

kanály. 

Mezi dva hlavní nedostatky, které zmiňují sami autoři, patří relativně úzký věkový 

profil zkoumané populace, obecně lze totiž namítat, že se tohoto výzkumu účastnili 

spíše mladší voliči, kteří vnímají používání sociálních sítí hodně odlišně. Druhým 

nedostatkem je poté specifikum regionu, kdy je výzkum prováděn hlavně na 

obyvatelích Záhřebu. Jako v každém hlavním městě, i zde bude vzorek populace z této 

oblasti specifický oproti zbytku země. 

Generalizace je tedy omezená hlavně na země střední a východní Evropy, nebo na 

státy se silnou komunistickou minulostí, jelikož je to právě tato minulost, která zcela 
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zásadně ovlivňuje, jak lidé s médii pracují.38 

Tato teoretická část ukázala, jaké přístupy se používají při zkoumání vlivu médií na 

lidské rozhodování. Několik starších výzkumů mapuje vliv například televize, novější 

již zapojují také internet a sociální sítě. Za jeden z velmi aktuálních se dá považovat 

výzkum M. Martinović a kolektivu, který popisoval práci se sociálními sítěmi i 

z pohledu politických stran. Nyní se přesuneme k mému výzkumu, který lépe osvětlí 

vliv médií na našem území. 

3. Metodologie 

V této části si popíšeme myšlenkové postupy, které vedly k sestavení mého 

výzkumu. Následovat bude popis použité metodologie, která vysvětlí, jaké testy 

byly aplikovány na data, která jsem použil. 

Prvně však k výběru proměnných. Ty jsem takto zvolil z důvodu, že by bylo 

intuitivní si myslet, že lidé, kteří sledují politické zpravodajství sbírají různé 

informace na jejichž základě se pak rozhodují. Tedy svou volbu provádí spíše na 

poslední chvíli. Tato myšlenka byla v rozporu s mou vlastní intuicí, a proto jsem se 

rozhodl podrobit data konkrétním testům. Výsledky testů jsou možná kontra 

intuitivní a právě proto, z mého pohledu, zajímavé. 

Pro nalezení spojitosti mezi vlivem médií a rozhodováním lidí v České 

republice, jsem se rozhodl použít dvě proměnné. Závisle proměnnou pro mě bylo to, 

kdy se lidé rozhodli pro volbu strany, které pak u voleb hodili svůj hlas. Nezávisle 

proměnnou poté to, jak často sledují lidé politické zpravodajství ať už v televizi, 

rozhlase, denním či týdenním tisku nebo na internetu. Premisa celého výzkumu 

spočívala v myšlence, že pokud se člověk rozhoduje později a sleduje politické 

zpravodajství často, mohlo by to být právě zmíněné zpravodajství, které mělo vliv 

na to, jak se daný člověk rozhodl. Opačným případem jsou lidé, kteří se rozhodli již 

velice dávno, jsou přesvědčenými a stabilními voliči jedné konkrétní strany, ale 

politické zpravodajství také často sledují. Na takové voliče má zpravodajství 

v jakémkoliv médiu zřejmě pouze malý nebo žádný účinek. Data jsem čerpal 

z Povolebního výzkumu z roku 2013, kdy kolektorem dat bylo Centrum pro výzkum 

 
38 Martinović, Maja, Valentina Pirić, a Kristijan Krkač. „The Implications of Facebook in Political Marketing 

Campaigns in Croatia". Central European Business Review 9, č. 4 (30. září 2020): 73–95. 

https://doi.org/10.18267/j.cebr.244. 
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veřejného mínění (CVVM). Sběr dat jako takových byl financován MŠMT a 

hlavním řešitelem byl Sociologický ústav AV ČR, v. i. i.39 

3.1. Chí-kvadrát 

Pro nalezení vztahu mezi jednotlivými proměnnými jsem použil chí-kvadrát test. 

Test jako takový měl určit, zda má vůbec smysl hledat vztah mezi závisle a nezávisle 

proměnnou. V případě nalezení tohoto vztahu bude následovat hlubší výzkum. 

Na závisle proměnné nalezneme číselné kategorie od jedné do sedmi. Tyto 

kategorie reprezentují dobu, kdy se lidé rozhodli pro volbu strany. Pokud je číselná 

hodnota 1, člověk takto hlasoval vždy. Číselná hodnota 2 reprezentuje voliče, kteří se 

pro stranu rozhodli již před dlouhou dobou. Konkrétní je až číselná hodnota 3, která 

zahrnuje voliče, jejichž rozhodnutí padlo někdy v průběhu jednoho roku před volbami. 

4. číselná hodnota zahrnuje voliče, jejichž rozhodnutí padlo v řádu několika měsíců 

před volbami. Hodnota číslo 5 pak byla v dotazníku vhodná pro voliče, kteří se rozhodli 

během několika týdnů před volbami. Číslo 6 zaškrtávali voliči, pokud se rozhodli 

několik dní před volbami a poslední hodnota 7 byla pro voliče, kteří se rozhodli až 

v den voleb. Proměnné s kódy 0, 97 a 99 byly záměrně vynechány, protože jsou pro můj 

výzkum irelevantní. Na nezávisle proměnné, která měla podobu otázky: Jak často 

sledujete politické zpravodajství, se setkáme s podobnou stupnicí, tentokrát od jedné do 

pěti. Z těchto hodnot si mohli dotazovaní vybrat mezi: alespoň jedenkrát denně, 

několikrát týdně, jedenkrát týdně, méně než jedenkrát týdně a nikdy. V datasetu také 

sehrálo roli, jak dotazovaný politické zpravodajství konzumuje. Na nezávisle proměnné 

tak najdeme čtyři skupiny dat. Jedna reprezentuje televizi, druhá denní nebo týdenní 

tisk, třetí rozhlas a poslední čtvrtá internet. Každá z těchto skupin má výše popsanou 

pětistupňovou škálu. V tabulce můžete vidět výsledky testů. Testování vždy probíhalo 

jako porovnání závisle proměnné (ta se neměnila), s nezávisle proměnnou (ta se měnila 

v závislosti od média). Výsledkem tak byly čtyři chí-kvadrát testy, jejichž P hodnoty 

naleznete v praktické části. 

 
39 Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Povolební studie 2013, [datový soubor] 

[online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2013, 10.14473/CSDA00165 
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3.2. Logistická regrese 

Jako opora při výzkumu regresí mi posloužilo dílo s názvem: „Regrese“.40 Pro 

hlubší zkoumání jsem použil binární logistickou regresi zejména z důvodu, že nám 

kromě síly vztahu ukáže i jeho směr, co víc, její interpretace je poté vcelku jednoduchá, 

pokud víme, na jaké hodnoty se koukat. 

V tomto testu potřebujeme upravit závisle proměnnou tak, aby byla binární a 

tedy nabývala pouze dvou hodnot (místo původních sedmi). Hlavní myšlenkou závisle 

proměnné mělo být kategorizování momentů, kdy se lidé rozhodují pro volbu strany. 

Pro vytvoření kategorie, která bude nabývat dvou hodnot, jsem se rozhodl spojit 

původní kategorie, respektive hodnoty jedna, dva, tři a čtyři. Tyto 4 kategorie nyní 

budou nabývat hodnoty nula. Zbylé kategorie pět, šest a sedm budou nyní 

reprezentovány hodnotu s číslem jedna. Takto vytvoříme binární proměnnou, která je 

tak důležitá pro provedení logistické regrese. Pro naše chápání daného problému to 

znamená, že rozlišujeme mezi dvěma skupinami voličů. Voliči, kteří se rozhodli 

alespoň měsíc nebo více před volbami a voliči, kteří se rozhodli týdny nebo ještě méně 

před vhozením lístku do hlasovací urny. 

Pro lepší pochopení mnou nadneseného vztahu mezi proměnnými došlo také ke 

změně přístupu k proměnné nezávislé. Regrese byly provedeny celkem čtyři, pro každé 

sledované médium zvlášť a navíc byly přidány prediktory věku (t_vek_6), vzdělání 

(t_vzd) a pohlaví (T.1). Přidávání dalších prdiktorů mělo za cíl zjistit, zda jsou média 

dostatečně silným prediktorem, zda jim jiné prediktory nebudou brát jejich signifikanci. 

Média jako prediktory disponují jiným kódem podle jejich typu. OM.32aa je kód pro 

televizi, OM.32ab je kód denního či týdenního tisku, OM.32ac kód rozhlasu a OM.32ad 

je kód internetu. 

 

4.  Praktická část  

4.1. Chí-kvadrát interpretace 

Po prozkoumání tabulky lze s jistotou říci, že jsme se ve všech případech vešli 

do konvenční hranice 5% signifikance, byť bylo sledování politického zpravodajství 

 
40 Zvára, K., „Regrese“, Praha: Matfyzpress, ISBN 978-80-7378-041-8, 2008 
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v rozhlase již hraniční. Na tomto základě lze také prohlásit, že mezi závisle a nezávisle 

proměnnou existuje vztah. Jednoduchost chí-kvadrát testu limituje jeho další užití pro 

hlubší analýzu. To, co jsme od tohoto testu očekávali, a sice prokázání existence vztahu, 

splnil a pro nás to znamená zvolení metody pro hlubší výzkum vztahů. Podíváme se 

tedy na sílu a směr těchto vztahů. K tomu použijeme logistickou regresi. 

Tabulka 1 Chí-kvadrát 

NEZÁVISLE PROMĚNNÉ HODNOTA P 

Sledování politického zpravodajství v TV 0,000 

Sledování politického zpravodajství 

v denním tisku 

 

0,000 

Sledování politického zpravodajství 

v rozhlase 

 

0,044 

Sledování politického zpravodajství na 

internetu 

 

0,000 

Zdroj: vlastní zpracování, data CVVM. Validních odpovědí: 1093 

4.2. Logistická regrese interpretace 

Předchozí test tedy prokázal existenci nějakého vztahu mezi proměnnými. 

Přesvědčivost tohoto tvrzení je relativně silná, vzhledem k tomu, že test vyšel u všech 

čtyř kategorií v rámci nezávisle proměnné se zcela jasnou signifikancí. 

Tabulka níže zobrazuje výsledek logistické regrese, ukazující vztah mezi závisle 

proměnnou, která byla upravena výše popsaným způsobem a nezávisle proměnnými. 

Do nezávisle proměnných patří proměnné s kódy: OM.32aa – jak často sledujete 

politické zpravodajství v televizi, T.1 – pohlaví, t_věk_6 - kategorizovaný věk, t_vzd – 

nejvyšší dosažené vzdělání. Zde přichází na řadu hypotézy, které ve výzkumu mám a na 

základě této analýzy je lze zamítnout nebo potvrdit. 

H1: To, kdy se lidé rozhodují pro volbu konkrétní politické strany, je ovlivněno 

sledováním politického zpravodajství v médiích. 

Prediktory T.1 (pohlaví) a t_vzd (nejvyšší dosažené vzdělání), jsou 

nesignifikantní, o jejich vlivu lze tedy pochybovat. Na druhé straně nám zůstali 

prediktor OM.32aa (sledování pol. zpravodajství v televizi) a t_věk_6 (kategorizovaný 

věk). U tohoto prediktoru média nulovou hypotézu zamítnout lze, můžeme tedy tvrdit, 

že rozhodnutí je ovlivněné sledováním médií a věkem voliče. Tabulka nám také říká, že 
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lidé, co sledují televizi méně se spíše rozhodnou v období několika týdnů před volbami, 

v krajním případě až v den voleb. Vysvětlení: pokud dotazovaný zaškrtl u OM.32aa, 

hodnotu 4 nebo 5, znamená to, že sleduje pol. zpravodajství v televizi velmi málo nebo 

vůbec.  Zajímavý efekt na volbu má věk, který má podle tabulky opačný směr efektu. 

To znamená, že čím jsou lidé starší, tím spíše jsou rozhodnuti relativně dlouho před 

volbami, a sice alespoň měsíc nebo ještě více před samotným aktem volby. Jak dopadly 

ostatní typy médií se dozvíme v dalších tabulkách. 

Tabulka 2 Logistická regrese (televize) 

Zdroj: vlastní zpracování, data CVVM. Validních odpovědí: 1052 

Druhá logistická regrese zachycuje velmi podobnou situaci. Závisle proměnná 

zůstává stejná, stejně jako většina nezávisle proměnných. Jedinou změnou v nezávisle 

proměnných je výměna televize za denní či týdenní tisk, jinak zůstávají všechny 

popsané úpravy stejné. U prediktoru s kódem OM.32ab, mohli dotázaní opět volit mezi 

hodnotami jedna až pět, kdy pět znamená, že nikdy nesledují politické zpravodajství 

v denním tisku či politických týdenících. Tomu odpovídá i hypotéza. 

Na základě signifikance, stejně jako u předchozí regrese, můžeme pochybovat o 

vlivu prediktorů T.1 a t_vzd (pohlaví a nejvyšší dosažené vzdělání). Velmi podobná 

situace se odehrává i v případě zbylých prediktorů, ty byly totiž signifikantní i v případě 

první regrese. Nulovou hypotézu zde tedy můžeme zamítnout pro prediktor média a 

prohlásit, že pokud lidé konzumují zpravodajství prostřednictvím tisku méně, budou se 

rozhodovat v období několika týdnů před volbami, několika dní, nebo až v den voleb. 

Ten samý scénář jako v případě regrese předchozí se odehrává i u prediktoru t_věk_6, 

ze kterého nám vyplývá, že starší lidé mají o své volbě jasno více než několik týdnů 

před volbami. Můžeme tedy říct, že situace s konzumováním politického obsahu 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

OM.32aa ,23 ,06 14,17 1 ,000 1,26 

T.1 ,05 ,13 ,17 1 ,681 1,05 

t_vek_6 -,23 ,04 26,82 1 ,000 ,80 

t_vzd ,07 ,07 1,11 1 ,292 1,08 

Cox and Shell R square      ,06 

Nagelkerke R square      ,08 
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v televizi a v tisku, si je velmi podobná ve smyslu signifikance jednotlivých prediktorů 

a ve smyslu podobnosti hodnot tzv „odds ratio“. 

Tabulka 3 Logistická regrese (tisk) 

Zdroj: vlastní zpracování, data CVVM. Validních odpovědí: 1053 

Následující regrese se zabývala vlivem konzumace politického zpravodajství 

v rozhlase na období, ve kterém se lidé pro svou volbu rozhodují. Získáme tak, 

k televizi a tisku, další typ média a povíme si o jeho vlivech na rozhodování voličů. 

Čeká nás velmi podobný výsledek, kdy nám signifikance naznačí, že pro 

prediktory pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání, je situace odlišná. Situace zůstává 

podobná i u signifikantních prediktorů, kde můžeme nulovou hypotézu zamítnout a 

podívat se na vztah, který prediktory vůči závisle proměnné mají. Znovu platí, že čím 

méně lidé sledují politické zpravodajství v rozhlase, tím spíš své rozhodnutí pro volbu 

činí v relativně krátkém časovém úseku před volbami. Negativní vztah, který 

pozorujeme u prediktoru věku, nám zase říká, že starší lidé učinili svou volbu v 

časovém horizontu, který je od voleb relativně daleko, a sice v horizontu měsíce, 

několika měsíců, nebo i několika let před volbami. To vše znázorňuje následující 

tabulka. Jsme tak v situaci, kdy si jsou tři již provedené regrese relativně podobné. To 

naznačuje, že lidé pracují s těmito „tradičními“ médii konzistentně a mají k nim 

podobný vztah. 

 

 

 

 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

OM.32ab ,22 ,05 17,31 1 ,000 1,24 

T.1 ,07 ,13 ,30 1 ,586 1,07 

t_vek_6 -,26 ,04 39,52 1 ,000 ,77 

t_vzd ,08 ,07 1,30 1 ,255 1,08 

Cox and Shell R square      ,07 

Nagelkerke R square      ,09 
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Tabulka 4 Logistická regrese (rozhlas) 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 OM.32ac ,11 ,05 4,78 1 ,029 1,11 

T.1 ,07 ,13 ,28 1 ,595 1,07 

t_vek_6 -,27 ,04 43,07 1 ,000 ,76 

t_vzd ,05 ,07 ,63 1 ,428 1,06 

Cox and Shell R square      ,05 

Nagelkerke R square      ,07 

Zdroj: vlastní zpracování, data CVVM. Validních odpovědí: 1050 

Dostáváme se k poslední regresi. Tato regrese má opět stejnou závisle proměnnou a 

až na jeden prediktor se nezměnila ani nezávisle proměnná. Zajímavostí je, že tentokrát 

budeme mít za prediktor konzumaci politického zpravodajství na internetu. To otevírá 

zmíněné konzumaci zcela nové možnosti, jelikož můžeme na internetu sledovat videa, 

číst články nebo poslouchat podcasty a mnoho dalšího. Internet, je oproti „tradičním“ 

médiím flexibilnější a k přístupu na něj již v roce 2013 stačil pouhý smartphone. 

Výsledky regrese se ovšem poprvé od tradičních médií liší, nejlépe tento rozdíl uvidíme 

na hypotézách, respektive na jejich odmítnutí či přijmutí. Pro zopakování si obě 

hypotézy uvedeme. H1: To, kdy se lidé rozhodují pro volbu konkrétní politické strany, 

je ovlivněno sledováním politického zpravodajství v médiích. H2: Vliv internetu na to, 

kdy se lidé rozhodují pro volbu konkrétní strany, je jiný než u „tradičních“ médií. 

Prediktor média se nám poprvé projeví jako nesignifikantní, nemůžeme zde tedy 

zamítnou nulovou hypotézu u hypotézy 1. To je v této práci bezprecedentní situace. 

Prediktory médií, totiž do této doby vždy signifikantní byly. Z toho jednoduše vyplývá, 

že vliv, který má konzumace zpravodajství na internetu nemusí být tak velký, nebo 

nemusí být vůbec žádný. Právě nízká signifikance tohoto prediktoru vede k potvrzení 

hypotézy 2, protože to je jasná ukázka odlišnosti internetu od „tradičních“ médií. 

Jediným signifikantním prediktorem zůstává věk, kdy opět platí, že starší voliči mají o 

své volbě rozhodnuto více než měsíc před samotnou volbou. K nesignifikantnímu 

prediktoru média ještě poznamenám, že to nutně neznamená nižší význam tohoto 

média. Mohou ho však sledovat mladší lidé a způsob přijímání politického 

zpravodajství je zde zkrátka jiný. 
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Tabulka 5 Logistická regrese (internet) 

Zdroj: vlastní zpracování, data CVVM. Validních odpovědí: 1052 

4.3. Závěr praktické části 

Po prokázání existence vztahu mezi proměnnými za pomocí chí-kvadrátu, byla 

provedena logistická regrese s dalšími prediktory. Regrese jsou si, až na jednu výjimku, 

velmi podobné a ukazují na intuitivní vztah mezi sledováním médií a dobou, kdy se lidé 

rozhodují pro volbu politického subjektu. Kromě poslední provedené regrese, se tedy dá 

obecně prohlásit, že lidé, kteří nesledují politické zpravodajství se budou rozhodovat 

více na poslední chvíli. Lidé, kteří politické zpravodajství sledují, v „tradičních“ 

médiích, se naopak rozhodují s větším předstihem. Data ukázala, že v prvních třech 

regresích může být nulová hypotéza H1 přesvědčivě zamítnuta. Zajímavé vybočení z 

této řady představuje poslední regrese, kde byl prediktor média reprezentovaný 

platformou internetu. Nulová hypotéza H1, v tomto případě, nemohla být vyloučena a 

tím se ukázala možná absence vlivu, kterou ostatní média mají a internet ne. Právě to 

však potvrdilo H2. Co se týče zbylých prediktorů, můžeme prohlásit, že napříč všemi 

regresemi, zůstal signifikantní prediktor věku, a zároveň si pokaždé zachoval svůj 

negativní směr. Z toho vyplývá, že starší lidé obecně mají o své volbě jasno dříve. 

Prediktor vzdělání a pohlaví, zůstal naopak vždy nesignifikantní. Z toho můžeme 

usuzovat, že vzdělání ani pohlaví nemusí mít na dobu rozhodování se vliv. 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

OM.32ad ,05 ,05 1,07 1 ,301 1,05 

T.1 ,07 ,13 ,27 1 ,604 1,07 

t_vek_6 -,30 ,04 50,55 1 ,000 ,74 

t_vzd ,07 ,07 ,83 1 ,363 1,07 

Cox and Shell R square      ,05 

Nagelkerke R square      ,07 
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5.  Závěr 

Shrneme si tedy vliv mnou zkoumaných médií. U tradičních médií lze prohlásit, 

že jejich vyšší konzumace vede k dřívějšímu rozhodnutí. Opakem je méně častá nebo 

zcela žádná konzumace médií (politického zpravodajství), která vede k pozdějšímu 

rozhodnutí. Výše zmíněné platí pro televizi, rozhlas a denní tisk. U internetu jsou vlivy 

na dobu rozhodnutí jiné, bude tomu tak možná proto, že toto médium sleduje častěji jiná 

skupina lidí a práce s ním je také výrazně odlišná. Na základě dat, která jsem analyzoval 

ve výzkumné části, se dá prohlásit, že média mají, alespoň částečný, vliv na chování 

obyvatel České republiky. Hypotéza 2 však naznačuje určitá specifika internetu. 

K tomuto závěru jsem dospěl na základě dvou různých analýz. První z těchto 

metodou testování dat byl chí-kvadrát test, který měl určit, zda mezi zkoumanými daty 

existuje vztah. Test prokázal existenci nějakého vztahu, nicméně ze své podstaty 

nenabídl více informací. Proto byla další výzkum použita logistická regrese. Ta 

vyžadovala úpravy na závisle proměnné, konkrétně její změnu na proměnnou binární. 

Tato metoda byla vybrána i proto, že s mými daty byla tato úprava relativně 

jednoduchá. Přidány byly i další prediktory pro větší výpovědní hodnotu, a také pro 

zjištění, zda jsou média silným prediktorem. Jak ukázaly regrese, skutečně lze najít 

vztah mezi sledováním médií a následným politickým chováním voličů. Tento vztah 

platil vždy kromě jedné výjimky. Tuto výjimku tvořil internet, který jako jediný typ 

média nebyl v analýze dostatečně signifikantní pro zamítnutí nulové hypotézy H1. Tato 

skutečnost by mohla podnítit další výzkum, nicméně k této části se ještě dostanu. 

Teoretická část, která předcházela části praktické, měla charakter rešerše. Tato 

rešerše kompiluje základy poznání, které v této oblasti zatím máme. Zastoupeny jsou 

výzkumy z dob před existencí internetu, kde je zajímavé sledovat, jak se vyvíjel pohled 

na média a práce s nimi. Hlouběji je rozebíráno sedm prací, které byly vybrány na 

základě zajímavosti těchto prací a stejně tak na základě jejich zasazení do oblasti 

výzkumu médií a jejich vlivu. V mojí bakalářské práci, je dále uvedeno jakési pozadí, 

ze kterého tyto hlouběji rozebírané práce vycházejí. To poskytuje kontext a také 

podklady pro čtenáře s vážným zájmem o tuto problematiku. 

 Zakončení mé práce je podobné i pracím rozebíraným v teoretické části. Data 

jasně napovídají, jak asi působí politické zpravodajství (média), na voliče v naší zemi. 

V práci je však již zmíněn lidský faktor, který je velice těžké predikovat. Byť byla data 
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volena zcela relevantním způsobem, a tak proběhla i jejich analýza a výzkum, asi nikdy 

nebude možné zcela vyloučit „vlivy“ okolí. To však nic nemění na tom, že mnou 

zkoumaná data silně naznačují vztah mezi tím, kdy se volič rozhodl volit konkrétní 

stranu (závisle proměnná) a tím, zda sleduje politické zpravodajství (nezávisle 

proměnná), tedy vliv médií na populaci České republiky. 

 Pro další výzkum se nabízí volba jiných prediktorů, které by mohly ovlivňovat 

prediktor hlavní, a sice vliv médií. Mnou použitá data jsou z roku 2013, a proto se 

zároveň nabízí použít data novější. Hodnotným příspěvkem, by dle mého, bylo také 

provedení stejné nebo podobné analýzy na několika novějších datasetech a následné 

porovnání s mým výzkumem. Sledovat by se tak dal vývoj politického chování voličů. 

Při porovnání H1 a H2, a výsledků mé analýzy, také navrhuji zkoumání rozdílů, mezi 

internetem a „tradičními“ médii. 

Summary 

 The answer to the research question is "yes". Based on the data that I analyzed in 

the research part, it can be stated that the media have, at least partial influence on the 

behavior of the population of the Czech Republic. 

I came to this conclusion on the bases of two different analyzes. The first of 

these data testing methods was the chi-square test, which was to determine whether 

there was a relationship between the examined data. The test proved the existence of a 

relationship, however, by its nature it did not offer more information. Therefore, logistic 

regression was used for further research. This required modifications to the dependent 

variable, specifically its change to a binary variable. This method was chosen because 

with my data, this adjustment was relatively simple. Additional predictors have been 

added for greater informative value, as well as to determine whether the media is a 

strong predictor. As regressions have shown, a relationship can indeed be found 

between watching the media and the subsequent political behavior of voters. This 

relationship has always been valid with one exception. This exception was the Internet, 

which as the only type of medium was not significant enough in the analysis to reject 

the null hypothesis. This fact could stimulate further research, but we will get to this 

part. 

The theoretical part, which preceded the practical part, had the character of a 

search. This research compiles the basics of knowledge that we have in this area so far. 
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Research from the pre-existence of the Internet is represented. Is interesting to observe 

how the view of the media and perception of them has developed. Seven research  are 

analysed in more depth. Research was selected on the bases of the interest of these 

works, as well as on the bases of their position in the field of media research and their 

influence. In my bachelor's thesis, there is also a kind of background from which this 

deeper research comes from. It provides context, as well as input for readers with a 

serious interest in the issue. 

The end of my work is similar to the work discussed in the theoretical part. The 

data clearly suggest that political news (media) probably affects voters in our country. 

However, the human factor is already mentioned in the work, which is very difficult to 

predict. Although the data were chosen in a completely relevant way, and so was their 

analysis and research, it will probably never be possible to completely rule out the 

"influences" of the environment. However, this does not change the fact that the data I 

examine indicate the relationship between when a voter decided to vote for a particular 

party (dependent variable) and whether he follows political news (independent 

variable), ie the influence of the media on the Czech population. 

For further research, a choice of other predictors is offered that could influence 

the main predictor, the influence of the media. The data I use are from 2013, and 

therefore it is offered to use newer data. A valuable contribution, in my opinion, would 

also be to perform the same or similar analysis on several newer datasets, and then 

compare it with my research. The development of the voter's political behavior could 

thus be monitored. Comparing H1 and H2, and the results of my analysis, I also suggest 

examining the differences between the Internet and "traditional" types of  media. 
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Teze bakalářské práce  

Klíčová výzkumná otázka 

Jakou roli hrají média v politické orientaci většinové populace? Orientační 

kritéria: volba politické strany (má aktivita politické strany na sociálních sítích a ve 

sdělovacích prostředcích vliv na její preference v populaci?); pozice strany v politickém 

spektru (dostávají politické strany v médiích stejný prostor? A jaký má tento údaj vliv 

na jejich zastoupení v nejvyšších patrech politiky?). 

Význam tématu 

Téma je důležité pro odbornou debatu, její výsledky mohou být důležité pro 

vymezení demokracie, a toho, jak tento pojem vnímá veřejnost. Jak média komunikují 

informace, zda hraje například vlastnická struktura roli v interpretaci tématu a 

poskytování prostoru pro vyjádření jednotlivých subjektů – jak jsou tyto informace 

přijímány veřejností; vymezení demokracie Dahl, Teorie komunikace Deutsch – tato 

díla poskytnou nosný rámec myšlenek, které jsou v prostoru médií používány. Zda je 

prostor v médiích, či aktivita na sociálních sítích kritériem, které veřejnost reflektuje – 

na jakou skupinu zde politické strany cílí, a jak informaci na soc. síti formuluje. Získání 

těchto znalostí je důležité pro uvědomění si souvislosti mezi prezentací a PR 

jednotlivých politických subjektů a tím, jak a jestli jim tyto kroky přinášejí voliče, 

popřípadě jaký takový volič je. 

Vztah k existující literatuře 

BP kompiluje poznatky z níže uvedených zdrojů a dává je do kontextu s dnešní 

dobou, také do kontextu předchozích prací vytvořených na toto nebo podobné téma 

(média, utváření politického názoru, filosofie politiky). Zároveň nabízí pohled autora 

práce a představení dat, která se vztahují k prezentovanému tématu. Data 

reprezentovaná touto prací znamenají informaci, která je charakterizována vědomostí, 

za jakých situací, za použití jakých technik, může PR oddělení strany očekávat 

kladný/přínosný dopad . 

Způsob řešení VO 

Práce použije relevantní data od institucí jako je Český statistický úřad (jeho 

rubrika o volbách, zachycuje politické preference lidí a další ukazatele) a jemu podobné 
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instituce, použita mohou být i data, která byla sbírána za účelem vytváření různých 

indexů pro mezinárodní instituce. Sesbírána data budou analyzována za pomoci 

kvantitativních metod, použity budou také základní poznatky z oblasti marketingu 

(využívání médií k různým účelům). Významným zdrojem dat jsou data z CVVM, která 

poskytují informace o politických preferencích i mediálních záležitostech. 

Předběžná struktura práce 

a) Úvod – nastínění problematiky, důležitost tématu, vysvětlení postupů 

b) Definice médií, informace, sociálních sítí 

Vysvětlení teorie komunikace a dostupnost informací v ČR 

Data z CVVM a jiných institucí, jejich analýza a interpretace 

Popis současného stavu marketingu v politických stranách 

Nátlakové metody v médiích a jejich přijetí populací 

c) Závěr – sumarizace názorů vycházející z těla BP, odpověď na výzkumnou 

otázku a kritické zhodnocení této odpovědi 

  



44 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Tabulka 1 Chí-kvadrát (tabulka) 

Příloha č. 2: Tabulka 2 Logistická regrese (televize) (tabulka) 

Příloha č. 3: Tabulka 3 Logistická regrese (tisk) (tabulka) 

Příloha č. 4: Tabulka 4 Logistická regrese (rozhlas) (tabulka) 

Příloha č. 5: Tabulka 5 Logistická regrese (internet) (tabulka) 

 



45 

 

Příloha č. 1: Tabulka 1 Chí-kvadrát (tabulka) 

Summary 

 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Q.10h × OM.32aa 1093 66,1% 560 33,9% 1653 100,0% 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Q.10h × OM.32ab Q.10h × 

OM.32ac 

Q.10h × OM.32ad 

1093 

1093 

1093 

66,1% 

66,1% 

66,1% 

560 

560 

560 

33,9% 

33,9% 

33,9% 

1653 

1653 

1653 

100,0% 

100,0% 

100,0% 

 

 

 

Q.10h × OM.32aa 

 

 OM.32aa 

1 2 3 4 5 

Q.10h 1 Count 

Row % 

Column 

% 

Total 

% 

2 Count Row 

% Column 

% 

Total 

% 

3 Count Row 

% Column 

% 

124 85 25 19 5 

48,1% 32,9% 9,7% 7,4% 1,9% 

35,1% 21,6% 15,1% 13,8% 12,5% 

11,3% 7,8% 2,3% 1,7% ,5% 

77 83 20 25 6 

36,5% 39,3% 9,5% 11,8% 2,8% 

21,8% 21,1% 12,0% 18,1% 15,0% 

7,0% 7,6% 1,8% 2,3% ,5% 
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Total 

% 

4 Count 

Row % 

19 27 8 5 2 

31,1% 44,3% 13,1% 8,2% 3,3% 

5,4% 6,9% 4,8% 3,6% 5,0% 

1,7% 2,5% ,7% ,5% ,2% 

27 46 27 16 3 

22,7% 38,7% 22,7% 13,4% 2,5% 

 OM.32aa 

1 2 3 4 5 

Column 7,6% 11,7% 16,3% 11,6% 7,5% 

%      

Total 2,5% 4,2% 2,5% 1,5% ,3% 

%      

5 Count 42 77 38 26 10 

Row % 21,6% 39,7% 19,6% 13,4% 5,2% 

Column 11,9% 19,5% 22,9% 18,8% 25,0% 

%      

Total 3,8% 7,0% 3,5% 2,4% ,9% 

%      

6 Count 54 63 39 37 13 

Row % 26,2% 30,6% 18,9% 18,0% 6,3% 

Column 15,3% 16,0% 23,5% 26,8% 32,5% 

%      

Total 4,9% 5,8% 3,6% 3,4% 1,2% 

%      

7 Count 10 13 9 10 1 

Row % 22,7% 29,5% 20,5% 22,7% 2,3% 

Column 2,8% 3,3% 5,4% 7,2% 2,5% 

%      

Total ,9% 1,2% ,8% ,9% ,1% 



47 

 

%      

Total Count 353 394 166 138 40 

Row % 32,3% 36,0% 15,2% 12,6% 3,7% 

Column 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%      

Total 32,3% 36,0% 15,2% 12,6% 3,7% 

%      

 OM.32aa  

Total 

 

9 

Q.10h 1 Count 0 258 

 OM.32aa  

Total 
9 

 Row % ,0% 100,0% 

 
Column ,0% 23,6% 

 %   

 
Total ,0% 23,6% 

 %   

2 Count 0 211 

 Row % ,0% 100,0% 

 
Column ,0% 19,3% 

 %   

 
Total ,0% 19,3% 

 %   

3 Count 0 61 

 Row % ,0% 100,0% 

 
Column ,0% 5,6% 

 %   

 
Total ,0% 5,6% 

 %   

4 Count 0 119 

 Row % ,0% 100,0% 
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Column ,0% 10,9% 

 %   

 
Total ,0% 10,9% 

 %   

5 Count 1 194 

 Row % ,5% 100,0% 

 
Column 50,0% 17,7% 

 %   

 
Total ,1% 17,7% 

 %   

6 Count 0 206 

 Row % ,0% 100,0% 

 OM.32aa  

Total 
9 

  
Column ,0% 18,8% 

  %   

  
Total ,0% 18,8% 

  %   

 7 Count 1 44 

  Row % 2,3% 100,0% 

  
Column 50,0% 4,0% 

  %   

  
Total ,1% 4,0% 

  %   

Total  Count 2 1093 

  Row % ,2% 100,0% 

  
Column 100,0% 100,0% 

  %   

  
Total ,2% 100,0% 

  %   

 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymptotic Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 96,49 30 ,000 

Likelihood Ratio 89,42 30 ,000 

Linear-by-Linear Association 57,30 1 ,000 

N of Valid Cases 1093   

 

Q.10h × OM.32ab 

 

 OM.32ab 

1 2 3 4 5 

Q.10h 1 Count 

Row % 

Column 

% 

Total 

% 

2 Count Row 

% Column 

% 

Total 

% 

3 Count Row 

% Column 

% 

Total 

% 

4 Count Row 

% Column 

% 

Total 

% 

5 Count 

49 88 45 44 32 

19,0% 34,1% 17,4% 17,1% 12,4% 

34,0% 30,8% 17,4% 18,7% 18,9% 

4,5% 8,1% 4,1% 4,0% 2,9% 

27 58 62 35 29 

12,8% 27,5% 29,4% 16,6% 13,7% 

18,8% 20,3% 24,0% 14,9% 17,2% 

2,5% 5,3% 5,7% 3,2% 2,7% 

8 18 19 10 6 

13,1% 29,5% 31,1% 16,4% 9,8% 

5,6% 6,3% 7,4% 4,3% 3,6% 

,7% 1,6% 1,7% ,9% ,5% 

11 35 31 30 12 

9,2% 29,4% 26,1% 25,2% 10,1% 

7,6% 12,2% 12,0% 12,8% 7,1% 
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1,0% 3,2% 2,8% 2,7% 1,1% 

21 46 46 51 29 

 OM.32ab 

1 2 3 4 5 

Row % 10,8% 23,7% 23,7% 26,3% 14,9% 

Column 14,6% 16,1% 17,8% 21,7% 17,2% 

%      

Total 1,9% 4,2% 4,2% 4,7% 2,7% 

%      

 6 Count 22 36 43 57 48 

Row % 10,7% 17,5% 20,9% 27,7% 23,3% 

Column 15,3% 12,6% 16,7% 24,3% 28,4% 

%      

Total 2,0% 3,3% 3,9% 5,2% 4,4% 

%      

 7 Count 6 5 12 8 13 

Row % 13,6% 11,4% 27,3% 18,2% 29,5% 

Column 4,2% 1,7% 4,7% 3,4% 7,7% 

%      

Total ,5% ,5% 1,1% ,7% 1,2% 

%      

Total  Count 144 286 258 235 169 

Row % 13,2% 26,2% 23,6% 21,5% 15,5% 

Column 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%      

Total 13,2% 26,2% 23,6% 21,5% 15,5% 

%      

 OM.32ab   

9 Total 

Q.10h 1 Count 0 258 
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Row % ,0% 100,0% 

Column ,0% 23,6% 

%   

Total ,0% 23,6% 

%   

 OM.32ab  

Total 
9 

2 Count 0 211 

 Row % ,0% 100,0% 

 
Column ,0% 19,3% 

 %   

 
Total ,0% 19,3% 

 %   

3 Count 0 61 

 Row % ,0% 100,0% 

 
Column ,0% 5,6% 

 %   

 
Total ,0% 5,6% 

 %   

4 Count 0 119 

 Row % ,0% 100,0% 

 
Column ,0% 10,9% 

 %   

 
Total ,0% 10,9% 

 %   

5 Count 1 194 

 Row % ,5% 100,0% 

 
Column 100,0% 17,7% 

 %   

 
Total ,1% 17,7% 

 %   

6 Count 0 206 
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 Row % ,0% 100,0% 

 
Column ,0% 18,8% 

 %   

 
Total ,0% 18,8% 

 %   

7 Count 0 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-

Squar

e 

Tests 

 

 OM.32ab  

Total 
9 

Row % 

Column 

% 

Total 

% 

,0% 

,0% 

 

,0% 

100,0% 

4,0% 

 

4,0% 

Total Count 1 1093 

 Row % ,1% 100,0% 

 
Column 100,0% 100,0% 

 %   

 
Total ,1% 100,0% 

 %   

 Value df Asymptotic Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 72,95 30 ,000 

Likelihood Ratio 70,85 30 ,000 

Linear-by-Linear Association 35,78 1 ,000 

N of Valid Cases 1093   
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Q.10h x OM.32ac 

 OM.32ac 

1 2 3 4 5 

Q.10h 1 Count 

Row % 

Column 

% 

Total 

% 

2 Count Row 

% Column 

% 

Total 

% 

3 Count Row 

% Column 

% 

Total 

% 

4 Count Row 

% Column 

% 

Total 

% 

5 Count Row 

% Column 

% 

Total 

% 

6 Count 

35 74 37 59 53 

13,6% 28,7% 14,3% 22,9% 20,5% 

28,0% 29,0% 21,4% 22,5% 19,3% 

3,2% 6,8% 3,4% 5,4% 4,8% 

24 56 38 48 43 

11,4% 26,5% 18,0% 22,7% 20,4% 

19,2% 22,0% 22,0% 18,3% 15,7% 

2,2% 5,1% 3,5% 4,4% 3,9% 

9 10 12 17 13 

14,8% 16,4% 19,7% 27,9% 21,3% 

7,2% 3,9% 6,9% 6,5% 4,7% 

,8% ,9% 1,1% 1,6% 1,2% 

15 20 19 40 25 

12,6% 16,8% 16,0% 33,6% 21,0% 

12,0% 7,8% 11,0% 15,3% 9,1% 

1,4% 1,8% 1,7% 3,7% 2,3% 

18 38 29 48 61 

9,3% 19,6% 14,9% 24,7% 31,4% 

14,4% 14,9% 16,8% 18,3% 22,3% 
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1,6% 3,5% 2,7% 4,4% 5,6% 

20 52 31 38 63 

 OM.32ac 

1 2 3 4 5 

Row % 9,7% 25,2% 15,0% 18,4% 30,6% 

Column 16,0% 20,4% 17,9% 14,5% 23,0% 

%      

Total 1,8% 4,8% 2,8% 3,5% 5,8% 

%      

 7 Count 4 5 7 12 16 

Row % 9,1% 11,4% 15,9% 27,3% 36,4% 

Column 3,2% 2,0% 4,0% 4,6% 5,8% 

%      

Total ,4% ,5% ,6% 1,1% 1,5% 

%      

Total  Count 125 255 173 262 274 

Row % 11,4% 23,3% 15,8% 24,0% 25,1% 

Column 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%      

Total 11,4% 23,3% 15,8% 24,0% 25,1% 

%      

 OM.32ac   

9 Total 

Q.10h 1 

 

 

 

 

 

2 

Count Row 

% Column 

% 

Total 

% 

Count Row 

% Column 

% 

Total 

0 258 

,0% 100,0% 

,0% 23,6% 

,0% 23,6% 

2 211 
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% ,9% 100,0% 

50,0% 19,3% 

,2% 19,3% 

 OM.32ac  

Total 
9 

 3 Count 0 61 

  Row % ,0% 100,0% 

  
Column ,0% 5,6% 

  %   

  
Total ,0% 5,6% 

  %   

 4 Count 0 119 

  Row % ,0% 100,0% 

  
Column ,0% 10,9% 

  %   

  
Total ,0% 10,9% 

  %   

 5 Count 0 194 

  Row % ,0% 100,0% 

  
Column ,0% 17,7% 

  %   

  
Total ,0% 17,7% 

  %   

 6 Count 2 206 

  Row % 1,0% 100,0% 

  
Column 50,0% 18,8% 

  %   

  
Total ,2% 18,8% 

  %   

 7 Count 0 44 
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  Row % ,0% 100,0% 

  
Column ,0% 4,0% 

  %   

  
Total ,0% 4,0% 

  %   

Total  Count 4 1093 

 OM.32ac  

Total 
9 

Row % ,4% 100,0% 

Column 100,0% 100,0% 

%   

Total ,4% 100,0% 

%   

 

 

 

Chi-Square Tests 

 

 Value df Asymptotic Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 44,34 30 ,044 

Likelihood Ratio 45,66 30 ,033 

Linear-by-Linear Association 14,20 1 ,000 

N of Valid Cases 1093   

 

 

 

Q.10h × OM.32ad 

 

 OM.32ad 

1 2 3 4 5 

Q.10h 1 Count 36 39 25 23 134 

Row % 14,0% 15,1% 9,7% 8,9% 51,9% 
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Column 28,1% 18,8% 16,2% 12,9% 31,7% 

%      

 OM.32ad 

1 2 3 4 5 

Total 3,3% 3,6% 2,3% 2,1% 12,3% 

%      

2 Count 24 32 28 34 92 

Row % 11,4% 15,2% 13,3% 16,1% 43,6% 

Column 18,8% 15,5% 18,2% 19,1% 21,7% 

%      

Total 2,2% 2,9% 2,6% 3,1% 8,4% 

%      

3 Count 8 15 9 10 19 

Row % 13,1% 24,6% 14,8% 16,4% 31,1% 

Column 6,3% 7,2% 5,8% 5,6% 4,5% 

%      

Total ,7% 1,4% ,8% ,9% 1,7% 

%      

4 Count 15 26 26 23 29 

Row % 12,6% 21,8% 21,8% 19,3% 24,4% 

Column 11,7% 12,6% 16,9% 12,9% 6,9% 

%      

Total 1,4% 2,4% 2,4% 2,1% 2,7% 

%      

5 Count 19 37 34 34 70 

Row % 9,8% 19,1% 17,5% 17,5% 36,1% 

Column 14,8% 17,9% 22,1% 19,1% 16,5% 

%      

Total 1,7% 3,4% 3,1% 3,1% 6,4% 

%      

6 Count 21 46 27 41 70 

Row % 10,2% 22,3% 13,1% 19,9% 34,0% 
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Column 16,4% 22,2% 17,5% 23,0% 16,5% 

%      

 OM.32ad 

1 2 3 4 5 

Total 1,9% 4,2% 2,5% 3,8% 6,4% 

%      

7 Count 5 12 5 13 9 

Row % 11,4% 27,3% 11,4% 29,5% 20,5% 

Column 3,9% 5,8% 3,2% 7,3% 2,1% 

%      

Total ,5% 1,1% ,5% 1,2% ,8% 

%      

Total Count 128 207 154 178 423 

Row % 11,7% 18,9% 14,1% 16,3% 38,7% 

Column 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

%      

Total 11,7% 18,9% 14,1% 16,3% 38,7% 

%      

 OM.32ad   

9 Total 

Q.10h 1 Count 

Row % 

Column 

% 

Total 

% 

2 Count Row 

% Column 

% 

Total 

% 

3 Count 

Row % 

1 258 

,4% 100,0% 

33,3% 23,6% 

,1% 23,6% 

1 211 

,5% 100,0% 

33,3% 19,3% 

,1% 19,3% 
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0 61 

,0% 100,0% 

 OM.32ad  

Total 
9 

  
Column ,0% 5,6% 

  %   

  
Total ,0% 5,6% 

  %   

 4 Count 0 119 

  Row % ,0% 100,0% 

  
Column ,0% 10,9% 

  %   

  
Total ,0% 10,9% 

  %   

 5 Count 0 194 

  Row % ,0% 100,0% 

  
Column ,0% 17,7% 

  %   

  
Total ,0% 17,7% 

  %   

 6 Count 1 206 

  Row % ,5% 100,0% 

  
Column 33,3% 18,8% 

  %   

  
Total ,1% 18,8% 

  %   

 7 Count 0 44 

  Row % ,0% 100,0% 

  
Column ,0% 4,0% 

  %   

  
Total ,0% 4,0% 
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  %   

Total  Count 3 1093 

  Row % ,3% 100,0% 

 OM.32ad  

Total 
9 

Column 100,0% 100,0% 

%   

Total ,3% 100,0% 

%   
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Chi-Square Tests 

 

  

 Value df Asymptotic Sig. (2-tailed) 

Pearson Chi-Square 64,39 30 ,000 

Likelihood Ratio 66,19 30 ,000 

Linear-by-Linear Association 7,25 1 ,007 

N of Valid Cases 1093   
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Příloha č. 2: Tabulka 2 Logistická regrese (televize) (tabulka) 

Dependent Variable Encoding 

 

Original Value Internal Value 

0 ,00 

1 1,00 

 

Case Processing Summary 

 

Unweighted Cases N Percent 

Included in Analysis 1052 63,6% 

Missing Cases 601 36,4% 

Total 1653 100,0% 

  

 

Model Summary 

 

 

Step 
-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R 

Square 

1 1353,31 ,06 ,08 

 

Classification Table 

 

 

 

Observed 

Predicted 

Q.10h  

Percentage Correct 
0 1 

Step 1 Q.10h 0 

1 

Overall Percentage 

515 109 82,5% 

271 157 36,7% 

  63,9% 
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Variables in the Equation 

 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 OM.32aa ,23 ,06 14,17 1 ,000 1,26 

T.1 ,05 ,13 ,17 1 ,681 1,05 

t_vek_6 -,23 ,04 26,82 1 ,000 ,80 

t_vzd ,07 ,07 1,11 1 ,292 1,08 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Constant -,32 ,37 ,74 1 ,391 ,73 



64 

 

Příloha č. 3: Tabulka 3 Logistická regrese (tisk) (tabulka) 

Dependent Variable Encoding 

 

Original Value Internal Value 

0 ,00 

1 1,00 

 

Case Processing Summary 

 

Unweighted Cases N Percent 

Included in Analysis 1053 63,7% 

Missing Cases 600 36,3% 

Total 1653 100,0% 

 

Model Summary 

Classification Table 

 

 

 

Observed 

Predicted 

Q.10h  

Percentage Correct 
0 1 

Step 1 Q.10h 0 

1 

Overall Percentage 

518 106 83,0% 

266 163 38,0% 

  64,7% 

 

 

 

 

 

 

Step 
-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R 

Square 

1 1349,98 ,07 ,09 
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Variables in the Equation 

 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 OM.32ab ,22 ,05 17,31 1 ,000 1,24 

T.1 ,07 ,13 ,30 1 ,586 1,07 

t_vek_6 -,26 ,04 39,52 1 ,000 ,77 

t_vzd ,08 ,07 1,30 1 ,255 1,08 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Constant -,38 ,37 1,03 1 ,309 ,68 
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Příloha č. 4: Tabulka 4 Logistická regrese (rozhlas) (tabulka) 

Dependent Variable Encoding 

 

Original Value Internal Value 

0 ,00 

1 1,00 

 

Case Processing Summary 

 

Unweighted Cases N Percent 

Included in Analysis 1050 63,5% 

Missing Cases 603 36,5% 

Total 1653 100,0% 

 

Model Summary 

 

 

Classification Table 

 

 

 

Observed 

Predicted 

Q.10h  

Percentage Correct 
0 1 

Step 1 Q.10h 0 

1 

Overall Percentage 

500 122 80,4% 

275 153 35,7% 

  62,2% 

 

 

 

 

 

 

Step 
-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R 

Square 

1 1360,64 ,05 ,07 
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Variables in the Equation 

 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 OM.32ac ,11 ,05 4,78 1 ,029 1,11 

T.1 ,07 ,13 ,28 1 ,595 1,07 

t_vek_6 -,27 ,04 43,07 1 ,000 ,76 

t_vzd ,05 ,07 ,63 1 ,428 1,06 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Constant ,04 ,36 ,02 1 ,902 1,05 
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Příloha č. 5: Tabulka 5 Logistická regrese (internet) (tabulka) 

Dependent Variable encoding 

 

Original Value Internal Value 

0 ,00 

1 1,00 

 

Case Processing Summary 

 

Unweighted Cases N Percent 

Included in Analysis 1052 63,6% 

Missing Cases 601 36,4% 

Total 1653 100,0% 

 

 

Model summary 

 

Classification Table 

 

 

 

Observed 

Predicted 

Q.10h  

Percentage Correct 
0 1 

Step 1 Q.10h 0 

1 

Overall Percentage 

507 116 81,4% 

279 150 35,0% 

  62,5% 

 

 

 

 

Step 
-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R 

Square 

1 1366,38 ,05 ,07 
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Variables in the Equation 

 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 OM.32ad ,05 ,05 1,07 1 ,301 1,05 

T.1 ,07 ,13 ,27 1 ,604 1,07 

t_vek_6 -,30 ,04 50,55 1 ,000 ,74 

t_vzd ,07 ,07 ,83 1 ,363 1,07 

 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Constant ,30 ,35 ,74 1 ,389 1,35 


