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Anotácia
Táto diplomová práca skúma, aký vplyv má súkromný účet bývalého prezidenta Donalda
Trumpa na Twitteri na budovanie mediálnej agendy a ako české médiá pracujú
s informáciami z tohto účtu. Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť
diplomovej práce sa venuje kľúčovým teóriám a konceptom mediálnych štúdií ako teória
nastoľovania agendy, gatekeeping, spravodajské hodnoty, rámcovanie a intermediálne
nastoľovanie agendy. Ďalej sa zameriava na súčasnú podobu politickej komunikácie a
fenomén celebritizácie politiky. Práca zahŕňa aj prehľad existujúcich štúdií, ktoré opisujú
politickú komunikáciu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a potvrdzujú rolu
sociálnej siete Twitter pri budovaní mediálnej agendy. Druhá časť diplomovej práce sa
zaoberá

metodológiou

výskumu

a následne

kvantitatívnou

obsahovou

analýzou

spravodajských článkov. Výsledky kvantitatívnej obsahovej analýzy sú vysvetlené
v kontexte uvedených teoretických konceptov a modelových štúdií. Medzi hlavné závery
tejto práce patrí zistenie, že Trump dokázal do určitej miery prostredníctvom svojho účtu na
Twitteri budovať agendu, rámcovať rôzne témy a udalosti a kontrolovať svoj obraz
v médiách.

Annotation
This diploma thesis examines the impact of the former US President Donald Trump's private
Twitter account on agenda-building and how the Czech media work with information from
this account. The diploma thesis is divided into two parts. The first part of the diploma thesis
deals with the key theories and concepts of media studies such as the theory of agendasetting, gatekeeping, news values, framing and intermedia agenda-setting. It also focuses on
the contemporary form of political communication and the phenomenon of celebrity politics.
The thesis also includes the overview of existing studies describing the political
communication of the former US President Donald Trump on the social networking site
Twitter and confirm the agenda-building role of this social network. The second part of the
diploma thesis describes the research methodology and subsequent quantitative content
analysis of news articles. The findings of quantitative content analysis are explained in the
context of the theoretical concepts and previous studies. One of the main findings of this
thesis is that Trump was able to some extent build media agenda, frame different topics and
events and control his image in the media through his Twitter account.
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Úvod
Sociálne siete v súčasnosti prenikajú do všetkých oblastí našich životov. Objav nových
digitálnych médií priniesol zmeny v spoločenskej, ekonomickej, kultúrnej i politickej
oblasti. Práve oblasť politickej komunikácie si za posledné roky prešla výraznými
premenami a aj vďaka sociálnym sieťam sú nám dnes politici dostupnejší ako kedykoľvek
predtým. Nachádzame sa v štvrtom veku politickej komunikácie, ktorého charakteristickým
znakom je podľa Blumlera (2016) vznik obrovského množstva informácií v dôsledku
internetu. Práve využívanie sociálnych sietí za účelom politickej komunikácie ešte viac
umocnilo profesionalizáciu a s ňou spojenú personalizáciu politickej komunikácie.
Lawrence a Boydstun (2017) upozorňujú, že v súčasnosti dochádza v politike
k infotainmentu, teda stieraniu hraníc medzi politikou a zábavou, vďaka čomu sa do politiky
úspešne dostávajú aj nekonvenčné osobnosti ako Donald Trump.
Politici dnes bežne využívajú sociálne siete na komunikáciu a získavanie podpory od
občanov. Prelomovou bola najmä prvá prezidentská kampaň Baracka Obamu v roku 2008,
ktorému sa podarilo zmobilizovať voličov práve vďaka sociálnym sieťam. Odvtedy sa tento
trend objavil aj u nás a v súčasnosti je pôsobenie na sociálnych sieťach bežnou
komunikačnou praxou českého premiéra Andreja Babiša i bývalého slovenského premiéra
Igora Matoviča. Politici totiž zistili, že na to, aby získali fanúšikov na sociálnych sieťach
nemusia byť stelesnením demokratických noriem a hodnôt, ani mať žiadnu odbornosť, ale
stačí, ak sa budú prezentovať ako autentickí, obyčajní ľudia. (McDonnell & Wheeler, 2019;
Wood, Corbett, & Flinders, 2016) O tom, či táto stratégia vedie k posilneniu demokracie,
napr. tým, že motivujú aj apatických občanov, aby sa zapojili do politických aktivít, alebo
vedie k jej destabilizácii, napr. tým, že takíto politici presadzujú neodborné názory, sa vedú
polemiky.
Pravdou však je, že účty politikov na sociálnych sieťach sa stali relevantným a dôležitým
zdrojom informácií pre novinárov a jednoznačne ovplyvnili žurnalistické normy a redakčné
praktiky. Sociálne siete sa tak zaradili medzi spravodajské zdroje, ktoré podľa McCombsa
(2009) vplývajú na budovanie mediálnej agendy. Moc sociálnych sietí sa ešte viac zvýraznila
po nástupe Donalda Trumpa do prezidentského úradu. Donald Trump ako prezident sa totiž
preslávil práve bezprecedentným využívaním sociálnej siete Twitter za účelom nastoľovania
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politickej i mediálnej agendy, čím výrazným spôsobom ovplyvnil podobu súčasnej
politickej komunikácie.
Cieľom tejto diplomovej práce preto bude skúmať ako české média pracovali s informáciami
zo súkromného účtu Donalda Trumpa na Twitteri a nakoľko sa Trumpovi v prezidentskom
úrade darilo prostredníctvom tohto účtu budovať a nastoľovať agendu.
Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť diplomovej práce sa venuje
kľúčovým teóriám a konceptom mediálnych štúdií. Najprv sa zameria na koncept mediálnej
konštrukcie reality a teóriu nastoľovania agendy. Ďalej sa bude venovať mediálnej agende,
v rámci ktorej predstaví teórie ako gatekeeping, spravodajské hodnoty, rámcovanie a
intermediálne nastoľovanie agendy. Práve intermediálne nastoľovanie agendy je kľúčovým
konceptom, z ktorého sa bude následne vychádzať v empirickej časti tejto práce. Ďalšia časť
sa bude venovať politickej agende a politickej komunikácii. V osobitnej podkapitole bude
priblížená politická komunikácia bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nasledujúca časť sa zameria aj na sociálnu sieť Twitter a jej rolu pri budovaní mediálnej
agendy v súčasnej politickej komunikácii. V druhej časti diplomovej práce je definovaný
výskumný problém, výskumné otázky a výberový súbor. Nasledujúca časť sa venuje
kvantitatívnej obsahovej analýze, ktorej výsledky sú predstavené v ďalšej časti práce. Závery
sú vysvetlené v kontexte uvedených teoretických konceptov a modelových štúdií.
Téma tejto diplomovej práce bola po dohovore s vedúcim tejto práce upresnená a zúžená.
Namiesto zamerania na vplyv amerických spravodajských médií a sociálnych sietí na
nastoľovanie agendy českých médií, sa táto práca venuje len vplyvu sociálnej siete Twitter.
Oproti pôvodnej téze tým pádom došlo k preformulovaniu názvu diplomovej práce, cieľov
a takisto aj výskumných otázok tak, aby lepšie korešpondovali s upresnenými cieľmi tejto
práce. Skonkretizoval sa aj výber sledovaných spravodajských médií a skúmané obdobie sa
rozšírilo tak, aby pokrývalo celé pôsobenie Donalda Trumpa v prezidentskom úrade.
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1. Teoretická časť
1.1 Sociálna a mediálna konštrukcia reality
Média a najmä spravodajstvo sú pre mnohých ľudí hlavným zdrojom informácií o okolitom
svete. A obzvlášť o veciach a udalostiach, ktoré nemôžeme bezprostredne zakúšať.
Dôsledkom toho vyvstáva dôležitá otázka, ktorou sa zaoberajú aj viacerí autori mediálnych
štúdií, a to nakoľko média adekvátne zobrazujú realitu.
Mnoho významných odborníkov na mediálne štúdia vychádza z teórie sociálnej konštrukcie
reality sociológov Bergera a Luckmanna. V prelomovej práci Sociálna konštrukcia reality
z roku 1964 autori narážajú na to, že realita nie je objektívne daná, ale je výtvorom človeka.
Autori definujú realitu ako „vlastnosť náležiacu javom, ktorým prisudzujeme existenciu
nezávislú na našej vlastnej vôli.“ (Berger & Luckmann, 1999, s. 9) Berger a Luckmann sa

zaoberajú procesmi objektivizácie sociálneho sveta a sociálnym vytváraním „reality“.
Základný nástroj, ktorý dáva objektivizovanému sociálnemu svetu zmysel je jazyk. Jazyk je
schopný obsiahnuť rôzne reality a usporiadať ich v jeden celok. „Ľudské vyjadrovanie má
schopnosť objektivizácie, čo znamená, že sa môže prejavovať v produktoch ľudskej činnosti,
ktoré sú ako ich autorom, tak ostatným ľudom dostupné ako prvky spoločného sveta.“
(Berger & Luckmann, 1999, s. 39) Realita sociálneho sveta nadobúda na presvedčivosti
práve v priebehu jeho odovzdávania. Od významných druhých, ako sú naši rodičia,
preberáme súbor vedenia, tradícií a zvyklostí, ktorý si osvojujeme ako subjektívnu realitu.
Tento súbor vedenia považujeme za jediný skutočný a na jeho základe následne aj jednáme.
Postupne sa táto sociálne konštruovaná realita objektivizuje a človek ju začne vnímať ako
nezávislú objektívnu realitu. Človek teda nadobúda pocit, že je výtvorom spoločnosti, aj keď
v skutočnosti je to práve naopak. Podstatu tohto diela Reifová et al. (2004) sumarizujú
slovami: „skutočnosť, ktorú pokladáme za objektívnu, je len objektivizovaná, pretože máme
potrebu zabúdať, že sociálny svet je výsledkom medziľudskej dohody a správame sa k nemu,
ako by bol spoľahlivou objektívnou danosťou.“ (Reifová et al., 2004, s. 110)
V teórii sociálneho konštruktivizmu Bergera a Luckmanna (1999) považujeme za skutočné
to, čo prijímame v procese socializácie od nášho okolia, a rovnako aj v procese mediálnej
konštrukcie reality považujeme za realitu to, čo nám interpretujú médiá. „Realita z tohto
pohľadu spravodajské obsahy nepredchádza a neodráža sa v nich, ale vzniká (je
konštruovaná) až vo chvíli, keď je definovaná.“ (Reifová et al., 2004, s. 107) Masové médiá
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sú chápané ako jeden z najvýznamnejších sociálnych konštruktérov reality. „Status
skutočnosti získavajú len také úseky skutočnosti, ktoré sú potvrdené v mediálnom
zobrazení.“ (Reifová et al., 2004, s. 107) Reifová et al. (2004) sa domnieva, že ľudia
skutočnosť porovnávajú s tým, čo vidia, počujú alebo čítajú v médiách. Médiá pôsobia ako
významný aktér, ktorý dokáže utvárať realitu a podávať informácie, ku ktorým by sme inak
nemali prístup. Médiá vzhľadom na to, že sú zdrojom spravodajských informácií
o aktuálnych udalostiach „ponúkajú jednu z najmocnejších reprezentácií skutočnosti – a to
reprezentáciu platných sociálnych vzťahov, nerovnosti a moci, popr. mnohosti prístupov a
záujmov.“ (Jirák & Köpplová, 2003, s. 140) Médiá sa podieľajú na vytváraní symbolického
sveta, pretože konštruujú súbor predstáv o svete. Svet, ktorý prežívame ako prirodzený, je
v skutočnosti konštruovaný v sociálnej praxi. „Mediálne produkty sú potom reprezentáciou
nie prirodzene daného sveta, ale sveta konštruovaného v konkrétnej historickej situácii.“
(Jirák & Köpplová, 2009, s. 291)
Mediálnu konštrukciu reality ovplyvňuje aj ekonomická podstata médií, spravodajské
rutiny, ktorým sa budem bližšie venovať v podkapitole 1.3.2. (s. 10), či princíp selekcie tém,
udalosti či aktérov, teda nastoľovanie agendy, ktorému je venovaná nasledujúca podkapitola
1.2. Mediálna konštrukcia sveta má následne vplyv na vnímanie ostatných sociálnych
skúseností, kvôli čomu na nich kladieme veľké normatívne požiadavky. Pre konzumentov
médií je dôležité môcť dôverovať médiám, že nám poskytujú objektívne, pravdivé
a dôveryhodné informácie. „Každá spoločnosť uplatňuje na spravodajstvo množstvo svojich
predstáv týkajúcich sa toho, akým spôsobom by malo spravodajstvo pracovať a ako by mali
byť spravodajské príbehy vystavané.“ (Trampota, 2006, s. 137) Médiá by totiž mali slúžiť
verejnému záujmu a pomôcť nám orientovať sa vo svete. Dôsledkami vplyvu médií napr.
v oblasti politickej komunikácie sa zaoberajú aj Mazzoleni a Schulz (1999), ktorým sa
budem bližšie venovať v podkapitole 1.4. (s. 22).

1.2 Nastoľovanie agendy
V tejto podkapitole budú predstavené kľúčové štúdie, ktoré ovplyvnili vznik a vývoj teórie
nastoľovania agendy. Ide o interdisciplinárny koncept, ktorý zasahuje aj do iných odborov,
primárne politológie a sociológie. Skúmanie nastoľovania agendy prinieslo nový smer vo
výskume mediálnych účinkov a zameranie na dlhodobé nepriame účinky médií.
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Výskum v rámci teórie nastoľovania agendy začal v 70. rokoch 20. storočia. Prvýkrát sa
podarilo hypotézu nastoľovania agendy sformulovať a empiricky overiť dvojici autorov
Maxwell McCombs a Donald Shaw v roku 1972. Jednalo sa o prelomovú štúdiu The
agenda-setting function of mass media známu ako Chapel Hill Study. Autori vychádzali
z predpokladu, že „v dnešnej dobe kandidáti vystupujú pred publikom skôr prostredníctvom
médií než osobne.“ (McCombs & Shaw, 1972, s. 176) Informácie o politike získavame
sprostredkovane, prostredníctvom médií či od ľudí z nášho okolia: „Väčšinu toho, čo vieme,
sa dozvedáme z „druhej“ či „tretej“ ruky z masových médií alebo od iných ľudí.“
(McCombs & Shaw, 1972, s. 176) Médiá sú hlavným a primárnym zdrojom politických
informácií a poskytujú najlepšie a jediné dostupné priblíženie neustále sa meniacej politickej
situácie. Na základe toho formulujú hypotézu, že „masové médiá nastoľujú agendu pre
každú politickú kampaň tým, že ovplyvňujú mieru dôležitosti názorov k politickým témam.“
(McCombs & Shaw, 1972, s. 184)
Štúdia sa týkala prezidentskej predvolebnej kampane v roku 1968 v Spojených štátoch
amerických. Autori štúdie porovnávali mediálnu a verejnú agendu. Mediálnu agendu
skúmali pomocou kvantitatívnej obsahovej analýzy niekoľkých lokálnych médií. Verejnú
agendu zase na základe dotazníkového prieskumu. Pýtali sa stovky náhodne vybratých
nerozhodnutých respondentov zo severoamerického mestečka Chapel Hill, ktoré témy
považujú za najdôležitejšie. Následne ich porovnávali s témami, ktorým sa médiá venovali
najčastejšie. Zistili, že existuje vysoká korelácia medzi témami, ktoré za dôležité považujú
voliči a ktoré uvádzajú médiá ako najdôležitejšie. Na základe toho vyvrátili hypotézu
selektívnej percepcie a usúdili, že voliči nekonzumujú médiá selektívne v súlade so svojimi
politickými názormi a preferenciami. Práve naopak, voliči konzumujú médiá bez ohľadu na
to, ktorých politikov sa dané témy týkajú. Zo štúdie teda vyplýva zásadné zistenie, že médiá
nastoľujú agendu tým, že určujú dôležitosť tém v médiách, čím ovplyvňujú postoje
verejnosti. (McCombs & Shaw, 1972)
Autori v tejto štúdii nadväzovali na viacero významných autorov. Napr. Walter Lippmann,
v diele Public Opinion z roku 1922 ako prvý opisuje spravodajské médiá ako okná do sveta
ležiaceho mimo našu bezprostrednú skúsenosť. Médiá podľa neho určujú naše kognitívne
mapy sveta a vytvárajú v našej mysli obrazy, tzv. „pseudoprostredie“. Verejná mienka tak
nereaguje na svoje okolie, ale na pseudoprostredie vytvorené médiami. (Lippmann, 2015).
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Autori vychádzajú aj z Bernarda Cohena, ktorý sa v diele The Press and Foreign Policy
z roku 1963 preslávil najcitovanejšou metaforou konceptu nastoľovania agendy:
„spravodajské médiá možno nedokážu ľudom s úspechom povedať, čo si majú myslieť, ale
neuveriteľne úspešne dokážu svojmu publiku povedať, na čo má myslieť.“ (Cohen, 2015, s.
13)
Štúdia Chapel Hill nebola jediná, ktorá v tom období postulovala vzťah medzi mediálnou a
verejnou agendou. Ďalšou rovnako významnou, aj keď menej populárnou štúdiou, je štúdia
s názvom The Issues of the Sixties od G. R. Funkhousera. Funkhouser skúma tri premenné,
okrem mediálnej a verejnej agendy sem zakomponoval aj reálny stav vecí, ktorý meral
prostredníctvom tzv. indikátorov skutočnosti. Vychádzal zo štatistických údajov z rôznych
oblastí od úrovni kriminality až po ekonomiku. Cieľom bolo spochybniť predpoklad, že
médiá poskytujú užitočné informácie o tom, čo sa deje. Pre skúmanie si vybral 15 tém, ktoré
ľudia v týchto rokoch považovali za najdôležitejšie, od Vietnamskej vojny, cez drogy až po
práva žien. Štúdia je významná aj svojou dĺžkou, jedná sa o longitudinálny výskum,
v ktorom autor skúmal celé 60. roky 20. storočia. Svojimi závermi autor potvrdzuje, že
mediálna agenda nemusí vždy korelovať so skutočným stavom vecí. Napr. v prípade
Vietnamskej vojny či mestských protestov v USA mediálne pokrytie týchto udalostí
vyvrcholilo rok alebo dva roky predtým, než udalosť skutočne kulminovala. Postupom času
mediálny záujem o tieto témy opadol. Na druhej strane u menej výrazných tém, médiá
vytvárali umelé udalosti, tzv. pseudoudalosti, a „(...)nepodávali pravdivý obraz toho, čo sa
naozaj dialo.“ (Funkhouser, 1973, s. 73) Nesúlad medzi skutočnosťou a jej prezentáciou
v médiách tak potvrdzuje teóriu nastoľovania agendy. (Funkhouser, 1973)
Maxwell McCombs v knihe Nastolování agendy (2009) poskytuje zhrnutie najdôležitejších
výskumov a zistení za niekoľko desaťročí výskumu teórie nastoľovania agendy. Vysvetľuje,
že „schopnosť ovplyvňovať významnosť tém vo verejnej agende sa označuje ako schopnosť
spravodajských médií nastoľovať agendu.“ (McCombs, 2009, s. 26) Nastoľovanie agendy
teda vysvetľuje, prečo informácie o niektorých témach sú dostupné publiku a iné nie. Okrem
iného autor pripomína, že spolu so svojím kolegom Donaldom Shawom uskutočnili v roku
1977 Charlotte Study, do ktorej zakomponovali dôležitú premennú - čas. Sledovali mediálnu
a verejnú agendu v dlhšom časovom období a porovnali vzájomné korelácie závislé na čase,
vďaka čomu sa im podarilo preukázať silnejší vplyv od médií smerom k voličom a potvrdiť
hypotézu nastoľovania agendy. (McCombs, 2009)
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Autori James Dearing a Everett Rogers (1996) uvádzajú, že proces nastoľovania agendy
tvoria tri zložky, a to mediálna, verejná a politická agenda a vzťahy medzi nimi. Mediálna
agenda sa venuje skúmaniu toho, aké témy a aktéri sa najčastejšie v príslušnom médiu
objavujú. Verejná agenda zisťuje, ktoré témy rezonujú v spoločnosti a hýbu verejnou
mienkou. Politická agenda sa zameriava na témy, ktoré usmerňujú politickú debatu.
Významnosť témy v mediálnej agende určuje ako je formovaná verejná agenda, čo má zase
vplyv na to akými témami sa zaoberajú politici. (Dearing & Rogers, 1996)
Tieto štúdie sú súčasťou prvej fázy výskumu teórie nastoľovania agendy, kedy sa autori
sústredili na vzťah medzi mediálnou a verejnou agendou a prenos významnosti tém medzi
týmito agendami. Tieto štúdie skúmali, ktoré témy sú významné, prípadne ako sa ich
významnosť mení v priebehu času. (Dearing & Rogers, 1996). Následne v druhej fáze sa
skúmali rôzne kontingenčné podmienky, ktoré dokázali posilniť alebo utlmiť účinky
nastoľovania agendy. Môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín, na vlastnosti obecenstva, napr.
potreba orientácie a s tým súvisiaca miera relevancie a neistoty či osobná skúsenosť s danou
problematikou a na vlastnosti médií, napr. porovnanie tlače a televízie. V tretej fáze sa
výskumy sústredili na prenos významnosti atribútov z mediálnej do verejnej agendy. Ide
o druhý stupeň analýzy nastoľovania agendy, ktorý sa sústredí na atribúty, čiže vlastnosti
charakterizujúce objekty. S touto fázou sa spája rámcovanie, ktorému sa budem bližšie
venovať v podkapitole 1.3.3. (s. 11). Štvrtá fáza skúma intermediálne nastoľovanie agendy,
teda proces budovania mediálnej agendy a faktorov, ktoré na ňu vplývajú, o čom pojednáva
podkapitola 1.3.4. (s. 14). (McCombs, 2009)
Z vyššie spomenutých výskumov vyplýva, že médiá ovplyvňujú verejnú mienku a slúžia na
orientovanie ľudí v spoločnosti. Preto je tak dôležité sledovať, ako si spravodajské médiá
plnia svoju spoločenskú funkciu. Nesú totiž obrovskú zodpovednosť, nakoľko usmerňovanie
verejnej mienky sa prejavuje i jednaním ľudí, napr. vo voľbách, referendách či protestoch.

1.3 Mediálna agenda
Ako už bolo spomenuté, proces nastoľovania agendy tvoria tri zložky, a to mediálna, verejná
a politická agenda a vzťahy medzi nimi. Táto práca sa bude venovať predovšetkým
mediálnej a politickej agende. V nasledujúcich podkapitolách budú predstavené koncepty,
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ktoré sú dôležité pre spravodajstvo ako gatekeeping, spravodajské hodnoty, rámcovanie či
intermediálne nastoľovanie agendy.

1.3.1 Gatekeeping
V procese utvárania mediálnej agendy zohráva kľúčovú úlohu niekoľko faktorov. Celý svet
je plný potenciálne spravodajského obsahu a médiá nedokážu rozsiahlo pojednávať úplne
o všetkom, preto existujú kritéria výberu správ. Jedným z dôležitých mechanizmov je práve
gatekeeping, tzv. stráženie brán. Ide o selektívny proces výberu, v ktorom sa gatekeeperi na
základe určitých vplyvov rozhodujú, ktorá správa si zaslúži pozornosť médií. (Reifová et al.,
2004) Preto „(...)pri skúmaní spravodajskej produkcie sa predmetom odborného záujmu
stávajú konkrétne rozhodovacie procesy konkrétnych ľudí pracujúcich v médiách a motívy,
ktoré ich vedú k rozhodnutiam.“ (Trampota, 2006, s. 38)
Autorom pojmu gatekeeping je sociálny psychológ Kurt Lewin. S týmto pojmom prišiel ešte
koncom 40. rokov, keď skúmal mechanizmy rozhodovania rodín pri kúpe potravín. Za
gatekeepera považoval toho, kto rozhoduje, že daná potravina prejde „bránou“ a rodina si ju
kúpi. (Lewin, 1947)
Pojem gatekeeper ako prvý v mediálnych štúdiách použil americký profesor žurnalistiky
David Manning White. White upozorňuje, že Lewin pri skúmaní sociálnych skupín zistil, že
„pri presune informácii skrz komunikačný kanál zohrávajú dôležité úlohy určité oblasti,
nazývané „brány“. Brány strážia tzv. „gatekeeperi“, jednotlivci alebo skupiny, ktoré
rozhodujú o tom, či informáciu pustia ďalej alebo nie.“ (White, 1950, s. 383) Vďaka tomu
majú obrovský vplyv na spoločnosť. Autor preto považuje za dôležité najprv identifikovať
aktuálneho gatekeepera, aby sme pochopili faktory, na základe ktorých sa daný gatekeeper
rozhoduje. White následne v rámci prípadovej štúdie skúmal prácu istého editora lokálneho
denníka v USA v priebehu jedného týždňa v 50. rokoch minulého storočia. Editor
rozhodoval o tom, ktoré správy z troch spravodajských agentúr zverejní v danom periodiku.
White skúmal, prečo sa editor rozhodol niektoré správy publikovať a iné nie a na základe
svojho výskumu autor usudzuje, že proces výberu správ je veľmi subjektívny a závisí od
názorov, skúseností a očakávaní daného gatekeepera. Dôležité sú aj jeho predstavy o publiku
príslušného periodika, snaží sa totiž predovšetkým vyhovieť ich vkusu. White štúdiu
uzatvára domnienkou, že „editor dohliada na to, aby komunita brala ako skutočnosť iba tie
udalosti, o ktorých sa on domnieva, že sú pravdivé.“ (White, 1950, s. 390).
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Na jeho štúdiu nadviazali autori Whitney a Becker (1982), ktorí upozorňujú, že editor
z Whiteovej štúdie nevedomky odrážal výber kategórií správ, ktoré už vybrali spravodajské
agentúry. Na základe štúdie práce editorov tlačených i audiovizuálnych spravodajských
médií došli k záveru, že správy generované spravodajskými agentúrami sú novinármi z
lokálnych novín a televízií preberané nekriticky. Lokálne médiá podľa autorov len zriedka
ovplyvňujú mediálnu a politickú agendu. Podľa autorov „(...)lokálne médiá sú silne
ovplyvnené rozhodnutiami malého počtu editorov z regionálnych, národných či
medzinárodných spravodajských agentúr.“ (Whitney & Becker, 1982, s. 65)
Ďalšie výskumy v oblasti médií sa teda neskôr začali zameriavať aj na iné vplyvy než
subjektívne postoje jedného gatekeepera. Každé médium má totiž vybudované určité
mechanizmy výberu správ, ktoré závisia nielen od osoby gatekeepera, ale aj žurnalistických
praktík, profesijných vzťahov v rámci mediálnej organizácie, tlakov a záujmov rôznych
strán. (Shoemaker & Reese, 2013).
Shoemaker a Reese (1996) vytvorili najrozšírenejšiu klasifikáciu vplyvov, ktoré pôsobia na
gatekeepera pri výbere správy vhodnej na publikovanie. Tieto vplyvy rozdelili do piatich
úrovní. Rozlišujú individuálnu úroveň, v rámci ktorej dôležitú rolu zohrávajú editorove
predstavy o tom, čo je hodné spravodajstva, či jeho vnímanie vlastnej role v rámci mediálnej
organizácie. Čo sa týka úrovne mediálnych rutín, jedná sa o súbor pravidiel a predstáv o
jednaní mediálnych profesionálov. Ďalšiu úroveň tvorí úroveň organizácie, ktorá je závislá
od organizačných a technologických aspektov daného médiá a jeho tematického zamerania.
Extramediálna úroveň je determinovaná napr. politickým systémom, legislatívou či
vlastníctvom médií. Ideologická úroveň zase odkazuje na prevládajúcu ideológiu
v spoločnosti. (Shoemaker & Reese, 1996)
V súvislosti s narastajúcou úlohou sociálnych sietí v spoločnosti, ktoré často fungujú aj ako
zdroj spravodajských informácii pre svojich používateľov, viacerí autori začali podceňovať
funkciu novinárov ako gatekeeperov, nakoľko sociálne siete sú priamo dostupné publiku
a sprostredkovávajú informácie bez sprostredkovateľa. Tieto obavy však podľa autorov ako
Kaithlin C. Bane (2019) nie sú na mieste, pre mnohých ľudí sú tradičné masové médiá stále
legitímnym zdrojom spravodajských informácií.
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1.3.2 Spravodajské hodnoty
Postupom času sa pozornosť začala upriamovať na všeobecne ustálené pravidlá, ktorými sa
riadi spravodajstvo rôznych mediálnych organizácií a profesionálov. Do popredia sa dostal
ďalší dôležitý koncept pre pochopenie budovania mediálnej agendy, a to koncept
spravodajských hodnôt. Ide o kritéria, ktoré sa pravidelne využívajú pri výbere
a spracovávaní udalostí do spravodajstva. Pojem spravodajské hodnoty označuje vlastnosti
danej udalosti, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že sa stane správou. Ako prvý definoval
koncept spravodajských hodnôt Walter Lippmann v knihe Public Opinion z roku 1922.
Uviedol päť spravodajských hodnôt, vďaka ktorým sa zvyšuje predpoklad pre zaradenie
určitých informácií do spravodajstva, a to jednoznačnosť udalosti, priestorová blízkosť,
prekvapenie, osobné zaujatie a konflikt. (Lippmann, 2015)
Na Lippmanna neskôr nadviazala dvojica nórskych autorov Johan Galtung a Marie Ruge
(1965). Táto dvojica skúmala nórske zahraničné spravodajstvo v tlačených médiách
a vytvorila zoznam dvanástich spravodajských hodnôt, ktoré dnes patria k tým
najcitovanejším. Jedná sa o jednoznačnosť, frekvenciu, význam, prekvapenie, kontinuitu,
súznenie, prah pozornosti, variáciu, personalizáciu, negativitu, spojitosť s elitnými národmi
a elitnými osobami. Čím väčšie množstvo uvedených hodnôt môžeme v udalosti nájsť, tým
je jej spravodajská hodnota väčšia. Na druhej strane, pokiaľ niektoré z hodnôt absentujú,
musia byť silnejšie zastúpené iné hodnoty, aby bola udalosť vhodná pre zaradenie do
spravodajstva. (Galtung & Ruge, 1965)
Nakoľko štúdia Galtunga i Ruge bola vystavená kritike za to, že sa venovali len tlačenému
zahraničnému spravodajstvu, viacero autorov následne prišlo s vlastným rozlíšením
spravodajských hodnôt, napr. aj spomenutá dvojica autorov Shoemaker a Reese (1996),
podľa ktorých je možné na základe spravodajských hodnôt predpovedať, čo bude publikum
považovať za dôležité a čo ho bude zaujímať. Rozlišujú hodnoty ako dôležitosť, konflikt,
aktuálnosť, blízkosť, nezvyčajnosť a osobný záujem. Tieto hodnoty vyplývajú z toho, že
pozornosť publika je obmedzená, preto najdôležitejšie informácie sú podľa autorov také,
ktoré vybočujú z normy. (Shoemaker & Reese, 1996)
Dodržiavanie spravodajských hodnôt však nemusí mať vždy len pozitívne dôsledky. Jirák
a Köpplová (2009) upozorňujú, že spravodajské hodnoty majú obrovský vplyv na celú
spoločnosť. Povedomie o nich niekedy vedie k tomu, že sa obsah správ cielene upravuje.
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Samotné médiá niekedy udalosti skresľujú a nadhodnocujú ich aspekty tak, aby ich spravili
spravodajsky hodnotné, čím vznikajú tzv. pseudoudalosti. Dochádza k tomu, že sa zámerne
upravuje obsah médií „sústavným či príležitostným inscenovaním udalostí zo strany všetkých
subjektov, ktoré môžu mať na prítomnosti v médiách záujem. Znalosť a cieľavedomé
využívanie kritérií pre výber správ je napr. jedným z rysov profesionalizácie politickej
komunikácie.“ (Jirák & Köpplová, 2009, s. 177).
Práve v oblasti politickej komunikácie sa často stretávame s pseudoudalosťami, napr.
v podobe tlačových konferencií či predvolebných debát. Pojem pseudoudalosť ako prvý
zaviedol americký autor Daniel J. Boorstin v diele The Image: A Guide to Pseudo-events in
America (1961). Pseudoudalosť definoval ako udalosť zinscenovanú pre médiá, ktorá nie je
spontánna, ale je vopred naplánovaná a bez existencie médií by sa nestala. Pseudoudalosti
sa využívajú pretože šetria čas i financie, ale v dôsledkoch môžu byť často manipulatívne.
Subjekty, ktoré využívajú pseudoudalosti, majú záujem na tom, aby o nich bolo informované
v súlade s ich predstavami. (Boorstin, 1961) Aj preto McNair (2004) v oblasti politickej
komunikácie upozorňuje na Jürgena Habermasa a jeho kritiku pseudoudalosti, ktorá stavia
politický štýl nad obsah, podívanú nad politiku a bráni verejnosti v konzumácii
zmysluplných informácií. (McNair, 2004). Súčasnej politickej komunikácii a jej úskaliam
sa budem bližšie venovať v kapitole 1.4. (s. 22).

1.3.3 Rámcovanie
Táto podkapitola sa zaoberá druhým stupňom nastoľovania agendy, teda rámcovaním.
Najcitovanejšou definíciou rámcovania je tá od Entmana: „Rámcovať znamená vyberať
určité aspekty vnímanej reality a zvýšiť ich významnosť v oznamovanom texte tak, že sa
presadzuje určitá definícia problému, kauzálne vysvetlenie, morálne hodnotenie alebo tiež
odporúčanie riešení popisovanej záležitosti.“ (Entman, 1993, s. 52).
Rámcovanie znamená výber a zvýšenie dôležitosti atribútov daného objektu v mediálnej
agende. Dochádza tým k prenosu významu atribútov z jednej agendy do druhej. Rámec teda
zastupuje dominantný atribút objektu. Následkom toho je potrebné slávny výrok Bernarda
Cohena transformovať do novej podoby - médiá nielen určujú, o čom máme premýšľať, ale
i ako o tom máme premýšľať. Následkom rámcovania ľudia zasadzujú objekty do rámcov
a prisudzujú rôznu mieru dôležitosti atribútom medializovaných objektov. (McCombs,
2009)
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De Vreese (2005) chápe rámcovanie ako dynamický proces, ktorý sa skladá z budovania
rámcov (frame-building) a nastoľovania rámcov (frame-setting). Rámce sa budujú
prostredníctvom interakcií novinárov, elít, politikov a rôznych sociálnych hnutí. Výsledkom
je rámec manifestovaný v texte. Nastoľovanie rámcov zase odkazuje na interakciu medzi
médiami a predchádzajúcimi skúsenosťami jedinca. Rámce dokážu ovplyvniť „učenie,
interpretáciu a hodnotenie problému i udalosti.“ (de Vreese, 2005, s. 52) Médiá šíria
informácie v dopredu vytvorenej podobe za použitia interpretačných rámcov. Podsúvajú tak
príjemcom požadovaný spôsob výkladu a porozumenia danej správy. V dôsledku teda rámce
dokážu zmeniť názory a postoje jedincov k danej problematike. (de Vreese, 2005)
Čo sa týka identifikovania rámcov v spravodajstve, najčastejšie sa využíva induktívny alebo
deduktívny postup. Pri induktívnom postupe výskumník hľadá v texte rámce, ktoré nemá
dopredu definované. Pri deduktívnom postupe naopak sleduje v texte zastúpenie dopredu
definovaných rámcov. Rôzni autori prinášajú rôzne pohľady na to, čo podľa nich konštituuje
rámec. Gamson a Modigliani (1989) rozlišujú niekoľko typov rámcov ako metafory, slogany
či vizuálne vyobrazenie, kým podľa Entmana (1993) sem patria kľúčové slová, frázy či
stereotypné vety. Cappella a Jamieson identifikovali štyri kritéria, ktoré rámec musí spĺňať:
„1) musí mať identifikovateľné pojmové a jazykové charakteristiky; 2) musí byť obecne
sledovateľný v novinárskej praxi; 3) musí byť možné spoľahlivo oddeliť jeden rámec od
druhého; 4) musí mať reprezentatívnu hodnotu a nemôže byť len obyčajným výplodom
výskumníkovej predstavy.“ (Cappella & Jamieson, 1997, s. 47, 89) Napriek tomu, že každý
autor prináša svoju identifikáciu, zhodujú sa v tom, že „rámce sú špecifické textové
a vizuálne prvky“. (de Vreese & Lecheler, 2012, s. 5)
Existuje mnoho typov rámcov, medzi najčastejšie využívanú typológiu rámcov patrí
rozdelenie podľa de Vreesa. De Vreese v štúdii News framing: theory and typology (2005)
rozlišuje dva druhy rámcov, špecifické rámce (issue specific frames) a obecné rámce
(generic frames). Špecifické rámce sa týkajú len jednej témy alebo udalosti, poskytujú hlbšie
pochopenie danej témy a detailné preskúmanie účinkov jedného rámca v čase. Na druhej
strane sa tieto rámce nedajú zovšeobecniť ani porovnávať. Pri ich skúmaní sa využívajú
kvalitatívne analytické nástroje a týkajú sa malého výskumného súboru. Obecné rámce sa
neviažu ku konkrétnej téme, dajú sa zovšeobecniť a porovnávať v čase i naprieč médiami či
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kultúrami. Na ich skúmanie sa využívajú kvantitatívne analytické metódy a skúmajú súbory
veľkého rozsahu. (de Vreese, 2005)
Semetko a Valkenburg v štúdii Framing European politics: A content analysis of press and
television news (2000) rozlišujú päť typov obecných rámcov: konflikt, záujem o jednotlivca,
ekonomické dôsledky, morálka a zodpovednosť. Rámec konfliktu zdôrazňuje konflikt medzi
jedincami, skupinami, inštitúciami alebo štátmi. Rámec zdôrazňujúci ľudskú rovinu
prezentuje tému perspektívou človeka, vnáša do problému emocionálnu rovinu. Rámec
zodpovednosti pripisuje zodpovednosť za spôsobenie alebo vyriešenie problému jedincovi
či skupine. Rámec morálky dodáva udalosti morálne či náboženské ponaučenie. Rámec
ekonomických dôsledkov opisuje aké dôsledky bude mať daný problém na jedinca či
spoločnosť. (Semetko & Valkenburg, 2000).
Iyengar (1991) v štúdii Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues
skúmal televízne spravodajstvo v Spojených štátoch v druhej polovici osemdesiatych rokov
a predstavil dva typy rámcov. Zaoberal sa otázkou, komu médiá pripisujú zodpovednosť za
verejné problémy a aké následky majú tieto rámce na vnímanie daného problému
jednotlivcami. Zatiaľ čo tematické rámce podľa neho vedú k pripísaniu zodpovednosti
spoločnosti alebo inštitúciám, epizodické rámce pripisujú zodpovednosť za daný problém
jedincom. V televíznom spravodajstve identifikoval prevahu epizodického spôsobu
rámcovania, tzn. udalosti a problémy boli podávané so zameraním na konkrétne situácie,
individuálnych aktérov ako vinníkov alebo obete problému. Ako dôsledok Iyengar
vyvodzuje, že vláda a volené politické inštitúcie boli v očiach verejnosti menej zodpovedné
a ľudia prisudzovali zodpovednosť za verejné problémy skôr jednotlivcom. Epizodické
rámcovanie zobrazuje udalosti bez kontextu, ilustruje komplexné verejné problémy na
konkrétnych prípadoch, a tým sa pre väčšinu ľudí stávajú zrozumiteľnejšie. Prevaha
epizodického rámcovania ale môže skresľovať zobrazenie skutočnosti. Napríklad v prípade
príliš negatívneho spravodajstva, ľudia môžu byť viac nespokojní či apatickí voči
politickému dianiu. (Iyengar, 1991)
S konceptom rámcovania úzko súvisí aj priming, teda vypichnutie či usmernenie. McCombs
(2009) definuje priming ako: „(...)spojnicu medzi účinkami nastoľovania agendy, ktoré majú
za následok významnosť tém či iných prvkov pre verejnosť, a následným vyjadrením názorov
na konkrétne verejné osoby nazývame usmerňovanie.“ (McCombs, 2009, s. 177) Priming sa
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v mediálnych obsahoch prejavuje v podobe návodov, ktoré usmerňujú názory publika voči
medializovaným témam. Napríklad autori Iyengar, Peters a Kinder (1982) skúmali ako sa
mení hodnotenie prezidenta v závislosti od toho, na čo upriamuje pozornosť mediálna
agenda. V experimentoch sa pohrávali s pozornosťou, ktorú médiá vo vysielaní venovali
národným problémom v USA a vkladali do televízneho spravodajstva ďalšie správy tak, aby
si účastníci experimentu mysleli, že pozerajú skutočné večerné spravodajstvo. Následne sa
účastníkov pýtali na ich názor na amerického prezidenta a jeho kompetentnosť a zistili, že
ich názory sa odlišujú podľa toho, aké správy videli. Pomocou týchto experimentov
s mediálnou agendou potvrdili, že televízne spravodajstvo dokáže ovplyvňovať štandardy,
na základe ktorých diváci hodnotia celkovú kompetenciu prezidenta. (Iyengar, Peters
& Kinder, 1982)
Rámce tak môžu viesť k odlišným interpretáciám tých istých faktov (Iyengar, 1991; Entman,
1993), meniť postoje jednotlivcov či ich politické rozhodovanie (de Vreese, 2005), v
neposlednom rade môžu rámce motivovať jednotlivcov jednať (Scheufele, 2004), a môžu
ovplyvniť aj komu ľudia prisudzujú zodpovednosť za spoločenské, politické a ekonomické
problémy. (Iyengar, 1991)

1.3.4 Intermediálne nastoľovanie agendy
Táto podkapitola sa zaoberá tretím stupňom nastoľovania agendy, a to intermediálnym
nastoľovaním agendy a ponúka zhrnutie najvýznamnejších zahraničných i domácich štúdií,
ktoré skúmali mechanizmy budovania mediálnej agendy.
V tejto fáze výskumu nastoľovania agendy sa výskumníci zamerali na to, čo alebo kto
nastoľuje agendu a začali skúmať informačné toky medzi médiami. Intermediálne
nastoľovanie agendy spomenuli už McCombs a Shaw vo svojej Chapel Hill Study, kde došli
k významnému záveru, že „medzi spravodajskými médiami panuje do značnej miery zhoda
v označovaní dôležitých tém predvolebnej kampane.“ (McCombs & Shaw, 1972, s. 183).
Zistili totiž, že veľké národné médiá majú vplyv na agendu lokálnych médií a preukázali
vysokú mieru korelácie tematickej agendy medzi spravodajskými médiami. Najvyššia miera
korelácie bola medzi rovnakými typmi médií a pri hlavných témach predvolebnej kampane.
Autori tak došli k záveru, že nám médiá prezentujú koherentný súbor tém. (McCombs &
Shaw, 1972).
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McCombs (2009) znázorňuje intermediálne nastoľovanie agendy pomocou metafory cibule
(Obrázok č. 1). Jednotlivé vrstvy „cibule“ predstavujú vplyvy na budovanie mediálnej
agendy. McCombs rozlišuje tri vrstvy: spravodajské zdroje, ostatné spravodajské médiá
a spravodajské normy. „Na povrchu našej cibule sa nachádzajú kľúčové vonkajšie zdroje
správ, ako napr. prezident Spojených štátov, bežné aktivity v obore public relations a ciele
zadávateľov volebných kampaní.(…)Normy a tradície predstavujú tú vrstvu cibule, ktorá je
najbližšie k jej stredu, a určujú základné pravidlá konečného utvárania mediálnej agendy.“
(McCombs, 2009, s. 148-149) Medzi týmito dvoma vrstvami sa nachádza tretia, ktorá
popisuje vzájomný vplyv medzi rôznymi médiami. Mediálne toky tak vznikajú medzi
jednotlivými druhmi médií, v rámci jedného druhu, v rámci jedného štátu i medzinárodne.
Obrázok č. 1: Metafora cibule a nastoľovanie agendy médií, Zdroj: Maxwell McCombs (2009, s. 149)

Vrstve spravodajských noriem ako gatekeeping a spravodajské hodnoty sa venovali už
podkapitoly 1.3.1. (s. 8) a 1.3.2. (s. 10). Čo sa týka ďalšej vrstvy, teda ostatných
spravodajských médií, viaceré štúdie potvrdzujú, že elitné spravodajské médiá majú výrazný
vplyv na agendu ostatných spravodajských médií. Napr. v USA spravodajskú hodnotu
nadobudne téma, až keď sa dostane na titulnú stranu The New York Times. McCombs
(2009) opisuje, že správy v The New York Times o drogovej problematike v USA v 80.
rokoch minulého storočia vyvolali záujem o túto problematiku aj u ostatných médií a
zásadným spôsobom ovplyvnili verejnú agendu.

Podobný je aj prípad chemického

znečistenia v oblasti Love Canal v štáte New York. Téme sa síce už dlhší čas venovali
lokálne médiá, avšak až keď sa táto problematika objavila na titulnej strane The New York
Times, spustilo to vlnu intenzívneho spravodajstva a situácia sa začala riešiť, napr. presunom
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ohrozených rodín z danej oblasti. Sociológ Warren Breed skúmal novinový obsah v USA a
zistil, že agendu vysoko nákladových titulov preberajú tie menšie. Takéto šírenie správ
z hlavného spravodajského médiá do menších Breed analogicky prirovnal k tomu, ako „keď
sa potôčiky vlievajú do potokov a tie zase do riek, len v obrátenom poradí“. (Breed, 2016,
s. 279) Breed to nazýva ako tzv. „dendritický vzor“. (Breed, 2016, s. 279)
Tlačené médiá podľa McCombsa dominujú aj nad ostatnými typmi médií. Viaceré výskumy
potvrdzujú, že tlačené médiá sú výhodné, pretože noviny majú väčšiu kapacitu a dávajú
príjemcovi viac času na zoznámenie sa s ich agendou, zatiaľ čo technologická podstata
televízie skôr podporuje povrchnejšie vnímanie. Častejšia vládna kontrola televízneho
vysielania v porovnaní s tlačou môže mať takisto za následok, že celkovo je televízne
spravodajstvo považované za menej dôveryhodný zdroj, pričom tento zdieľaný predsudok
môže tlmiť jeho prípadné účinky na verejnú mienku. (McCombs, 2009)
Vplyv na budovanie mediálnej agendy majú aj spravodajské agentúry, ktoré každý deň
médiám rozposielajú rovnaký obsah správ. Vysokú koreláciu medzi agendami jednotlivých
médií môžeme považovať za meradlo spoľahlivosti, že novinári aplikujú rovnaké
žurnalistické normy. Dôsledkom týchto vplyvov tak môže dochádzať k homogenizácii
tematickej agendy médií a prekrývaniu agend jednotlivých médií, čo môže silnejšie
ovplyvňovať napr. preferencie verejnosti vo voľbách. (McCombs, 2009)
Okrem toho novinári sledujú svojich kolegov z iných médií, aby im náhodou niečo neuniklo
a potvrdili si spoľahlivosť vlastného inštinktu a schopnosti rozpoznať vhodný materiál pre
spravodajstvo. „Výskumy intermediálnej agendy teda poukazujú na skutočnosť, že média
nemusia ako zdroj informácií využívať len extramediálne subjekty, či inštitucionalizované
informačné siete, ako sú napríklad spravodajské agentúry, ale tiež iné (často konkurenčné)
médiá.“ (Trampota & Nečas, 2007, s. 12) Pravidelné monitorovanie iných médií sa
každopádne stalo pevnou súčasťou žurnalistickej profesie. Ehrlich (2009) túto prax nazýva
„kompetitívnym éthosom médií“ a vysvetľuje, že pozorovanie je určitým strategickým
rituálom, vďaka ktorému sa jednotlivé redakcie uisťujú, že voľba ich agendy bola správna.
„Pozorovania naznačujú, že súťaživosť je „ritualizovaná“ a včlenená do noriem a rutín
každodennej spravodajskej práce.(…)Pracovníci v televíznom spravodajstve sledujú ostatné
stanice s cieľom uistiť sa, že nebudú káraní za odvysielané témy.“ (Ehrlich, 2009, s. 202203)
16

Podľa Vliegentharta a Walgravea (2008) procesy intermediálneho nastoľovania agendy
svojím spôsobom pomáhajú udržiavať normy v rámci žurnalistickej komunity.
Intermediálne nastoľovanie agendy je aj ekonomicky výhodné, vyžaduje si menej
finančných zdrojov než vytváranie vlastného obsahu. Okrem toho vo svojej štúdii zistili, že
„intermediálne nastoľovanie agendy je krátkodobý proces, že noviny majú silnejší vplyv na
televíziu než vice versa, jazykové bariéry potláčajú vplyv, veľkosť vplyvu sa líši v závislosti
od danej témy a že intermediálne nastoľovanie agendy absentuje počas volebných období.“
(Vliegenthart & Walgrave, 2008, s. 860)
Čo sa týka spravodajských zdrojov, teda vrchnej vrstvy McCombsovej cibule,
najdôležitejším zdrojom sú pracovníci v oblasti PR a styku s verejnosťou. Poskytujú
spravodajským médiám množstvo usporiadaných informácií, napr. v podobe tlačových
správ. Dearing a Rogers (1996) upozorňujú, že najdôležitejšiu rolu v národných otázkach
USA hrajú dve inštitúcie: The New York Times a Biely dom. Úlohou prezidenta je
ovplyvňovať spravodajstvo, získať si podporu od voličov a posilniť svoj vplyv. „Prezident
je v USA tvorcom správ číslo jeden. Prakticky všetko, čo prezident robí(...)považujú masové
médiá za zaujímavé.“ (Dearing & Rogers, 1996, s. 149) Ako príklad sa dajú uviesť výskumy
správ o stave Únie, ktoré každoročne prednáša americký prezident pred Kongresom. Tieto
správy sú výbornou príležitosťou pre prezidenta ovplyvniť verejnosť i Kongres vo vnímaní
významnosti určitých problémov. Autori Wanta, Stephenson, Turk a McCombs (1989)
skúmali ako sa prostredníctvom správy o stave Únie podarilo nastoliť agendu prezidentom
Nixonovi, Carterovi a Reaganovi. Výsledky sú rozporuplné, kým u prezidenta Jimmyho
Cartera nezistili výrazný vplyv na spravodajskú agendu hlavných tém v médiách, tak prejav
prezidenta Richarda Nixona ovplyvnil následné mediálne spravodajstvo. Čo sa týka
prezidenta Ronalda Reagana, z výsledkov vyplýva, že dokázal ovplyvniť spravodajstvo
v novinách, ale ukázalo sa, že sám bol ovplyvnený agendou televízneho spravodajstva.
Z výskumu teda vyplýva, že niekedy dokáže prezident ovplyvniť agendu spravodajských
médií, inokedy zase médiá ovplyvnia prezidenta. (Wanta et al., 1989)

1.3.5 Výskum intermediálneho nastoľovania agendy v digitálnej ére
Výraznejšej pozornosti sa intermediálnemu nastoľovaniu agendy začalo dostávať až
v posledných rokoch, najmä v súvislosti s vplyvom sociálnych sietí na agendu ostatných,
tradičných médií. (Valenzuela, Puente, & Flores, 2017; Bakan & Melek, 2018). Harder,
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Sevenans a van Aelst (2017) opisujú zmeny v intermediálnom nastoľovaní agendy, ktoré
nastali následkom digitalizácie. Rýchlosť online médií a sociálnych sietí je ich prednosťou
a posilňuje ich kapacitu pri nastoľovaní agendy, avšak tradičné médiá majú väčší dosah na
verejnosť a slúžia predovšetkým ako posilňujúce a legitimizujúce sily. (Harder et al., 2017)
V roku 2017 zverejnila autorka Natalia Aruguete štúdiu, v ktorej vyslovuje domnienku, že
mediálny ekosystém sa v 21. storočí vďaka sociálnym médiám úplne zmenil. Autorka
podáva prehľad štúdií, ktoré skúmali ako tradičné a nové médiá navzájom ovplyvňujú svoju
agendu a dochádza k nejednoznačným záverom. Zatiaľ čo na začiatku 21. storočia vedci
verili, že tradičné médiá sú elitné, legitimizujú jedno druhé a majú väčší vplyv než nezávislé
politické blogy, neskôr vzrástol vplyv nových médií a tie sa stali pre tradičné médiá ďalším
zdrojom. To však podľa Aruguete neprinieslo významne väčšiu demokratizáciu
informačných tokov z toho dôvodu, že sa v tejto sfére vytvorila akási „aristokracia“, ktorej
vplyv je oproti ostatným užívateľom vyšší. Často sa jedná o politikov, novinárov alebo iné
známe osobnosti, ktoré takto nastoľujú a rámcujú verejnú agendu hlavne na Twitteri, kde
ich hlasy majú v hierarchii vyššiu úroveň. Aruguete hodnotí intermediálne nastoľovanie
agendy medzi tradičnými a novými médiami ako obojsmerný proces, v ktorom online médiá
umožňujú, aby ich užívatelia boli relatívne izolovaní v alternatívnych perspektívach, čím sa
vytvárajú heterogénne mediálne agendy. To vedie k fragmentácii agendy, čím je čiastočne
neutralizovaný vplyv tradičných médií. (Aruguete, 2017)
V roku 2017 uskutočnili Chris J. Vargo a Lei Guo rozsiahlu analýzu intermediálneho
nastoľovania agendy v amerických online spravodajských médiách za využitia sieťového
modelu, ktorý ukázal, že mediálna agenda bola vysoko homogénna a recipročná. V celej
mediálnej agende hrali vedúcu úlohu stranícke médiá a ukázalo sa, že dvaja do tej doby
najvýznamnejší zástupcovia serióznej americkej tlače – The New York Times a The
Washington Post – už intermediálnu agendu neudávali, ale skôr nasledovali online stranícke
médiá. Stranícke médiá nie sú tak obmedzované žurnalistickými normami, a preto dokážu
zverejňovať správy takmer okamžite. Autori sa však obávajú toho, že stranícke médiá budú
zvyšovať polarizáciu spoločnosti. Ďalším zaujímavým zistením bolo, že tieto médiá boli
najúspešnejšie v nastoľovaní agendy u tém ako občianske slobody, chudoba a náboženstvo.
Tradičné elitné médiá zase dokázali ovplyvniť agendu pri zdravotníckych otázkach. (Vargo
& Guo, 2017)
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Zmenu dynamiky intermediálnej agendy v mediálnej krajine ovplyvnenej novými médiami
a sociálnymi sieťami pozorovali aj Vonbun, Königslöw a Schoenbach (2016). Osem týždňov
počas volebnej kampane v Rakúsku sledovali vplyv médií a zistili, že online médiá sú
dominantné v intermediálnom nastoľovaní agendy. Autori preto odporúčajú zamerať sa na
skúmanie online médií a sociálnych sietí, ktoré sú zdrojom informácií pre čoraz väčší počet
ľudí. Digitalizácia zrýchlila produkciu správ, čím sa skrátil časový rámec pre nastoľovanie
agendy. Autori vyslovujú domnienku, že čím náročnejší prístup novinár má k niektorej téme
či udalosti, tým častejšie sa bude spoliehať na informácie konkurenčných médií a je viac
pravdepodobné, že dôjde k procesu intermediálneho nastoľovania agendy. Geografická
blízkosť tiež hrá rolu, pretože sa potvrdilo, že u mediálnych organizácií sídliacich blízko
zdroja správy je vysoká pravdepodobnosť, že sa stanú tými, kto nastolia intermediálnu
agendu. (Vonbun et al., 2016)
Poznatky nahromadené v poslednom desaťročí ukazujú, že procesy intermediálnej agendy
nie sú obmedzené hranicami štátu, ale prebiehajú aj na medzinárodnej úrovni. Štúdia Ying
Du (2013) porovnávala mediálnu agendu 11 krajín z piatich kontinentov a v 20 dvojiciach z
55 odhalila štatisticky významnú koreláciu, a to i medzi krajinami, ktoré nezdieľajú rovnaký
jazyk. Výskum potvrdil trend homogenizácie agendy popredných médií naprieč krajinami
i svetadielmi a odhalil medzi nimi recipročný vzťah, čo je dôsledkom pôsobenia online
médií, ktoré nie sú obmedzené priestorovými bariérami. Preberanie agendy nebolo napriek
očakávaniam autorky jednosmerné a nebola potvrdená rola západných médií ako hlavného
globálneho nastoľovateľa agendy. (Du, 2013)
Zaujímavé výsledky priniesla i práca dvojice autorov Guo a Vargo (2017), ktorí skúmali
4708 online spravodajských zdrojov v 67 krajinách sveta a snažili sa opísať vzájomné vplyvy
medzi nimi. Štúdia ukazuje, že bohatšie krajiny nielen naďalej priťahujú väčšinu pozornosti
svetového spravodajstva, ale tiež s väčšou pravdepodobnosťou rozhodujú, ako svet vníma
ostatné krajiny. Na druhej strane, poukazujú na to, že medzinárodný informačný tok nie je
tak striktne ovplyvnený USA, ako to bolo kedysi prezentované. (Guo & Vargo, 2017).
Ďalším štúdiám, ktoré sa zameriavajú na intermediálne nastoľovanie agendy v súvislosti so
sociálnou sieťou Twitter sa budem bližšie venovať v kapitole 1.4.4. (s. 30).
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1.3.6 Výskum intermediálneho nastoľovania agendy v ČR
Najvýraznejšou prácou na túto tému v Českej republike je štúdia Intermediální agenda
českých médií od dvojice autorov Trampota a Nečas (2007). Cieľom tejto štúdie bolo za
pomoci kvantitatívnej obsahovej analýzy sledovať základné charakteristiky intermediálnej
agendy v českých tlačených i audiovizuálnych médiách. Autori sledovali na ktoré médiá sa
najčastejšie explicitne odkazuje, ktoré médiá preberajú najviac informácii a aké typy správ
sa najčastejšie preberajú. V období jedného roka sledovali pätnásť médií, pričom došli
k záveru, že najvýraznejším „agenda setterom“ je TV Nova, na ktorú ostatné médiá
odkazovali v 24 % prípadov. Zistili, že silnú väzbu môžeme pozorovať medzi tlačenými
médiami a televíznymi stanicami. Slabá väzba sa prejavuje v rámci rovnakého typu médiá.
„V tlačených médiách je vzájomné odkazovanie relatívne vysoké, ale napríklad TV stanice
na seba vzájomne odkazovali len v štyroch percentách prípadov, pri rozhlase potom dokonca
len v dvoch percentách.“ (Trampota & Nečas, 2007, s. 15) Medzi jednotlivými médiami
toho istého typu sa intenzita intermediálneho odkazovania líšila, napr. Česká televízia
odkazovala desaťkrát viac než TV Nova. „S určitou mierou skreslenia môžeme tvrdiť, že
televízne stanice najčastejšie odkazujú na tlačené médiá, tlačené médiá najčastejšie
odkazujú na televízne stanice a rozhlasové stanice najviac odkazujú na denníky, pričom
samotné rozhlasové stanice majú v rámci sledovanej intermediálnej agendy najslabšiu
pozíciu.“ (Trampota & Nečas, 2007, s. 18) Ďalej sa podľa autorov potvrdilo, že pri tvorbe
správ je dôležité sledovať konkurenciu. Najčastejšie sa správy preberajú pri politických
témach. Autori tiež upozorňujú, že sa ich štúdia zamerala len na explicitné odkazy, a
pripomínajú fakt, že „niektoré médiá môžu mať silnejší sklon neodkazovať na iné (hlavne
konkurenčné) médiá, aj keď ich agendu sčasti môžu preberať.“ (Trampota & Nečas, 2007,
s. 18)
V posledných rokoch v ČR vznikali na túto témy najmä diplomové práce. Za všetky
spomeniem pár reprezentatívnych prác z FSV UK. Jan Czech (2017) skúmal tieto procesy
na príklade Českého rozhlasu za použitia kvantitatívnej obsahovej analýzy. Vo vybraných
príspevkoch, ktoré obsahovali aspoň jeden intermediálny odkaz, skúmal typy zdrojov. Zo
záverov jeho analýzy vyplýva, že: „Tlačené médiá dohromady mali v počte odkazov jasnú
prevahu nad ostatnými typmi médií, čím sa i v českom prostredí potvrdila rola tlače ako
hlavného nastoľovateľa agendy.“ (Czech, 2017, s. 62) Ako elitné identifikoval tri české
denníky – Mladá fronta DNES, Lidové noviny a Hospodářské noviny. Český rozhlas
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„odkazuje na ostatné české médiá najčastejšie pri téme politika, ktorá zahŕňa viac než
tretinu všetkých intermediálnych odkazov. Druhý najvyšší počet odkazov bol nameraný pri
téme kriminalita a treťou v poradí bola téma ekonomika.“ (Czech, 2017, s. 53)
Diplomová práca Kateřiny Ciborovej (2015) skúma procesy budovania mediálnej agendy na
príklade spravodajstva o zdravotníctve a v rámci kvalitatívnej časti štúdie sa dotýka i
intermediálneho nastoľovania agendy. Na základe odpovedí opýtaných novinárov
kategorizovala ich motivácie pre preberanie agendy ostatných médií. Medzi dôvody, prečo
novinári sledujú ostatné médiá, patrí hľadanie inšpirácie pre tému vlastného textu, rešerš
doterajších poznatkov k téme, ale aj zámerná snaha vyhnúť sa písaniu o niečom, čo je už v
ostatných médiách dostatočne pokryté. (Ciborová, 2015)
Cieľom diplomovej práce Miluše Trefancovej (2013) bolo popísať pracovné postupy
tlačených periodík pri preberaní informácií od tlačových agentúr na príklade zahraničných
rubrík denníkov Lidové noviny a Hospodářské noviny. Autorka v tejto práci kombinovala
metódu kvantitatívnej obsahovej analýzy a pološtruktúrovaných rozhovorov a z jej
výsledkov vyplýva mimoriadne silná rola spravodajských agentúr v nastoľovaní mediálnej
agendy. U oboch skúmaných periodík bol pozorovaný viac než päťdesiatpercentný podiel
prevzatých správ. (Trefancová, 2013)
Petra Novotná (2016) skúmala prejavy intermediálneho nastoľovania agendy komparáciou
americkej a českej tlače v priebehu prezidentskej predvolebnej kampane v USA v roku
2008. Zistila, že čo sa týka počtu výrokov, americká tlač sa viac venovala Barackovi
Obamovi, kým česká pojednávala o Obamovi rovnako ako o jeho protikandidátovi
McCainovi. Tematické zloženie v oboch médiách bolo pomerne vyrovnané, akurát české
médiá sa venovali menej politike kandidátov a viac volebným prieskumom. Najväčšia zhoda
sa preukázala v hodnotení kandidátov, české i americké médiá hodnotili Baracka Obamu
omnoho pozitívnejšie než jeho protikandidáta Johna McCaina. (Novotná, 2016)
Blanka Boboková (2020) vo svojej diplomovej práci skúmala procesy intermediálneho
nastoľovania agendy v prípade pokrytia kauzy nákupu jednokorunových dlhopisov
emitovaných firmou Agrofert jeho majiteľom Andrejom Babišom. Z výsledkov
kvantitatívnej obsahovej analýzy vyplýva, že až 47 % článkov na danú tému neobsahovalo
žiadne odkazy na iné spravodajské médiá ani na sociálne siete. Najcitovanejším médiom, až
v 28 % prípadov, bola Česká televízia. Z tlačených denníkov bol najviac citovaný Deník.
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Najvyšší počet odkazov sa objavil v článkoch na webe čt24.cz a iROZHLAS.cz. Čo sa týka
sociálnych sietí, najcitovanejší bol Twitter, odkazovali naň až v 107 prípadov z celkových
762 článkov. (Boboková, 2020)
Práve skúmanie intermediálneho nastoľovania agendy zo sociálnej sieti Twitter na články
českých spravodajských médií o bývalom americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi
bude predmetom tejto diplomovej práce. V nasledujúcej kapitole priblížim vzťah medzi
politickou a mediálnou agendou v štvrtom veku politickej komunikácie a politickú
komunikáciu samotného Donalda Trumpa.

1.4 Politická agenda
Teória nastoľovania agendy sa tradične venuje politickej komunikácii, ktorá je témou aj tejto
diplomovej práce. Politická agenda je totiž úzko prepojená s tou mediálnou. Strömbäck
a Esser (2017) vyslovujú domnienku, že masové médiá zohrávajú pre politikov dve kľúčové
úlohy – poskytujú politikom informácie, o ktoré by sa inak nezaujímali a fungujú ako aréna,
vďaka ktorej politici dokážu zasiahnuť publikum a ovplyvniť vnútropolitické procesy.
Spravodajské médiá totiž dodávajú výrokom politikov dôveryhodnosť a posúvajú tieto
informácie k širšiemu publiku. (Strömbäck & Esser, 2017)

1.4.1 Politická komunikácia
Jan Křeček (2013) rozlišuje dva významy termínu politická komunikácia. V prvom význame
ide o interdisciplinárny vedecký odbor na pomedzí mediálnych štúdii a politológie, ktorý sa
zaoberá témami ako volebné kampane, nové médiá, medzinárodné vzťahy či občianska
angažovanosť. V druhom význame ide už o samotnú prax, na ktorej sa podieľajú politickí
aktéri. Medzi politických aktérov Křeček (2013) zaradzuje štátne a verejné inštitúcie, vlády,
parlamenty, politické strany, neziskové organizácie a všetky záujmové skupiny
i individuálnych politických aktérov vrátane expertov či celebrít a v neposlednom rade aj
novinárov a vlastníkov médií. Brian McNair vo svojej knihe An Introduction to Political
Communication (2003) rozlišuje v rámci politickej komunikácie tri zložky zámernej
komunikácie o politike: „1. všetky formy komunikácie, ktoré sú realizované politikmi a
ďalšími politickými aktérmi pre dosiahnutie určitých cieľov; 2. komunikácia, ktorá je
smerovaná k politickým aktérom od nepolitických aktérov (napr. voličov, novinárov); 3.
komunikácia o týchto aktéroch a ich aktivitách v médiách.“ (McNair, 2003, s. 4)
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Oblasť politiky sa stala v posledných desaťročiach mediovanou a mediatizovanou. Mediácia
znamená „situáciu, v ktorej sa médiá stali najdôležitejším zdrojom informácií a
nosičom/sprostredkovateľom komunikácie, mediatizácia politiky má znamenať dominanciu
médií nad politikou, vnútenie vlastnej logiky a jej víťazstva nad logikou politickou. (Křeček,
2013, s. 89)
Strömbäck (2008) opisuje štyri dimenzie mediatizácie politiky, prvou je miera do akej sú
médiá najvýznamnejším zdrojom politických informácií. „Druhým aspektom je miera
nezávislosti médií na politických inštitúciách z hľadiska toho, ako sú médiá riadené. Tretím
aspektom je miera, s akou je podoba mediálnych obsahov určovaná buď politickou alebo
mediálnou logikou. Konečne štvrtým aspektom je miera, s akou sú politickí aktéri riadení
buď politickou alebo mediálnou logikou.“ (Strömbäck, 2008, s. 234)
Gianpietro Mazzoleni a Winfried Schulz (1999) charakterizujú mediatizáciu, ako situáciu,
v ktorej sú politické inštitúcie stále viac závislé a ovplyvňované masovými médiami, čím
dochádza nielen k premene vzťahov medzi politikmi a novinármi, ale tiež k ich vzájomnému
pôsobeniu. Hrozí, že nové médiá budú podkopávať zmysel tradičných demokratických
inštitúcii, dôjde k fragmentácii voličstva, oslabeniu politických strán, manipulácii verejnej
mienky a šíreniu populistických názorov. Problém vidia v tom, že médiá rozhodujú, ktorým
aktérom budú venovať pozornosť a zvyšovať tým ich relevanciu. „Medializovaná politika
je politika, ktorá stratila svoju autonómiu, stala sa závislá od masmédií a je neustále
formovaná interakciami s masmédiami.“ (Mazzoleni & Schulz, 1999, s. 250) Hlavne
komercializácia médií negatívne ovplyvňuje politiku, pretože médiá preferujú senzácie
chtivé správy a vytvárajú z občanov divákov. (Mazzoleni & Schulz, 1999) Strömbäck
a Esser (2017) upozorňujú aj na seba-mediatizáciu politikov. Jedná sa o proces, ktorým sa
politici sami prispôsobujú mediálnej logike, aby dosiahli svoje cieľ. (Strömbäck & Esser,
2017)
McNair (2003) takisto skúma interakcie medzi politickými organizáciami, médiami
a občanmi. Cieľom politickej komunikácie je presviedčať publikum za pomoci médií. Ale
spôsob, akým médiá podávajú politické informácie nie je neutrálny, politické správy sú nimi
hoci aj nevedomky pozmeňované. V ideálnom prípade by médiá mali plniť niekoľko funkcií:
informovať občanov, vzdelávať, poskytovať platformu pre vyjadrenie verejnej mienky, plniť
úlohu strážneho psa vládnych a politických inštitúcií a slúžiť ako kanál pre hájenie
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politických názorov. V skutočnosti sa to ale nedeje. Avšak McNair to na rozdiel od
Mazzoleniho a Schulza nevidí len negatívne. Podľa neho v súčasnosti majú novinári
a občania skutočnú moc ovplyvniť politické procesy. Okrem toho, na internete sa závratnou
rýchlosťou šíria informácie aj o súkromných životoch politikov, vďaka čomu sú politici stále
viac vystavení skúmaniu občanov. (McNair, 2003)
Dôležitú rolu v súčasnej politickej komunikácii zohrávajú digitálne médiá a sociálne siete.
Nachádzame sa v štvrtom veku politickej komunikácie, ktorého charakteristickým znakom
je podľa Blumlera (2016) vznik obrovského množstva informácií v dôsledku internetu
a rôznych technologických zariadení, skrz ktoré môžeme informácie konzumovať. Politické
informácie sú všadeprítomné a permanentne dostupné, čo má obrovský vplyv na občanov aj
politikov. Politici môžu komunikovať s voličmi aj bez zásahu novinárov a snažia sa neustále
urobiť dobrý dojem vo všetkých médiách a platformách, preto ani občania, ktorí sa o politiku
nezaujímajú sa jej dnes už takmer nevyhnú. (Blumler, 2016)
Už v treťom veku politickej komunikácie bola pre aktérov typická profesionalizácia a s ňou
spojená personalizácia politiky. Dôraz sa kladie na jednotlivé osobnosti a predstaviteľov
politických strán na úkor politických skupín, tém a ideológií. Osobnosti totiž lepšie zapadajú
do konceptu depolitizácie zobrazovania politiky, pre ktorú je typický infotainment, čiže
zozábavňovanie. (Křeček, 2013) Lawrence a Boydstun (2017) upozorňujú, že v súčasnosti
dochádza k stieraniu hraníc medzi politikou a zábavou, vďaka čomu sa do politiky úspešne
dostávajú aj nekonvenčné osobnosti ako Donald Trump. Politickí aktéri sa spoliehajú, že
vďaka zábave, osobnejšiemu a intímnejšiemu štýlu komunikácie zasiahnu širšie publikum a
vylepšia si svoj mediálny obraz. I Mazzoleni a Schulz (1999) tvrdia, že mediatizácia môže
mať vplyv na výber politických osobností – lídri strán sa vyberajú s ohľadom na ich
komunikačné schopnosti a prácu s médiami. Zameranie na kandidátov či členov politických
strán sa len utvrdzuje s príchodom ľudí, ktorí nie sú v prvom rade profesionálni politici, napr.
lekári, právnici, športovci a iné verejne známe osoby, čo vyúsťuje v celebritizáciu politiky.
Celebritizácii sa budem bližšie venovať v nasledujúcej podkapitole 1.4.2. (s. 25).
Súčasťou profesionalizácie politiky je aj najímanie si asistentov či poradcov, ktorí niekedy
plnia až rolu „komunikačného gatekeepera (napr. medzi lídrom a stranou).“ (Křeček, 2013,
s. 108) Podľa McNaira (2003) si politici uvedomili silu médií ovplyvniť verejnú mienku,
a to sa stalo impulzom k zavedeniu PR aktivít v rámci politiky a k usmerňovaniu politického
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spravodajstva. PR poradcovia sa snažia upútať pozornosť médií a zvýšiť publicitu
politických aktérov pomocou poskytovania rozhovorov médiám, organizovania tlačových
konferencií, prejavov či iných príležitostí. Inokedy zase dávajú na pravú mieru
nejednoznačné vyjadrenia politika. Politici majú aj svojich hovorcov, ktorí konštantne
komunikujú s médiami. Čoraz väčší dôraz politici kladú na imidž. „Politický štýl sa dnes
počíta takmer rovnako ako obsah.“ (McNair, 2003, s. 147) Mazzoleni a Schulz (1999)
upozorňujú, že verejnú diskusiu o nápadoch, plánoch, skutočných problémoch a záujmoch
ľudí nahradili konflikty medzi politikmi, marketing, imidž a volebné prieskumy. (Mazzoleni
& Schulz, 1999)

1.4.2 Celebritizácia politiky
Významné osoby z rôznych oblastí vstupujú do politiky, pričom ich následné fungovanie
v politickom priestore im uľahčuje to, že sú už mediálne známe, a preto im je venovaná
väčšia pozornosť v porovnaní s ostatnými kolegami. Fenomén celebritizácie politiky sa
objavil už v minulom storočí, kedy politici využívali potenciál masových médií ako televízie
a rozhlasu vo svoj prospech, čo podľa Louwa (2005) viedlo k celebritizácii. Street (2004)
definuje celebritu ako človeka, ktorému je venovaná väčšia mediálna pozornosť na rozdiel
od iných ľudí a vyslovuje domnienku, že vďaka médiám a reklame môžeme politikov
považovať za hviezdy a voličov za divákov. Stanyer (2004) tvrdí, že celebritizácia je
súčasťou personalizácie politiky, kedy sa pozornosť upriamuje na lídra politickej strany
a médiá dokumentujú jeho výzor, životné skúsenosti i schopnosti. Dôsledkom je stieranie
hraníc medzi súkromným a verejným životom politikov, pričom práve súkromný život sa
stáva prerekvizitou politického úspechu. (Stanyer, 2004)
Podľa Westa a Ormana (2003) k rozšíreniu tohto fenoménu prispeli nové technológie
a zmeny v mediálnych obsahoch. Už v minulom storočí rozhlas a televízia podnietili
osobnejšiu komunikáciu politikov s divákmi a médiá sa začali zaujímať hlavne o súkromné
životy, aféry a škandály politikov. Marsh, Hart, & Tindall (2010) pripisujú výskyt
celebritizácie politiky spoločenským, politickým a technologickým zmenám súvisiacim
s neskorou modernitou, ktorá podľa nich vedie k premenám foriem politických strán a
politickej participácie, k dôležitejšej role médií v politike i k vyprázdňovaniu štátu. Rovnako
aj Wheeler (2013) považuje nižšiu reputáciu a efektivitu tradičných demokratických
inštitúcií vrátane politických strán za príčinu rozšírenia celebritizácie. K celebritizácii podľa
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Wheelera (2012) patrí hlavne schopnosť presviedčať svoje publikum, na čo politici
využívajú predovšetkým nové médiá ako webové stránky či účty na sociálnych sieťach, skrz
ktoré môžu priamo komunikovať s publikom. Politická komunikácia sa stáva viac osobná
a menej ideologicky orientovaná. Okrem samotných politikov podľa Stanyera (2004)
zohrávajú kľúčovú rolu aj marketingoví a PR odborníci, ktorí politikom pomáhajú
prezentovať sa tak, aby zaujali svoje publikum. (Stanyer, 2004)
McDonnell a Wheeler (2019) vyslovujú domnienku, že politici využívajú nové médiá
a hlavne sociálne siete na komunikáciu s voličmi, pretože zistili, že na získavanie podpory
od občanov na sociálnych sieťach nemusia byť stelesnením demokratických noriem
a hodnôt, ani mať žiadnu odbornosť. Wood et al. (2016) naznačujú, že namiesto tradičných
jednosmerných médií ako televízia, politici viac participujú na obojsmerných sociálnych
platformách ako Facebook, Twitter či Youtube, ktoré im umožňujú väčšiu interaktivitu
s publikom

a jednoduchšie

získavanie

stúpencov.

Súčasťou

štruktúrovaných

marketingových techník sa stala skôr snaha pôsobiť pri komunikácii spontánne, priateľsky,
uvoľnene a otvorene. Takisto politici nekladú prílišný dôraz na svoju výnimočnosť, práve
naopak snažia sa pôsobiť autenticky a nemajú problém odhaliť aj svoje emócie,
nedokonalosti či trápenia. Snaha prejavovať sa ako normální ľudia je veľmi efektívnou
stratégiou na získavanie sympatií voličov. (Wood et al., 2016)
Na fenomén celebritizácie politiky sa dá nazerať z dvoch strán. Mnohí autori sa prikláňajú
k názoru,

že

celebritizácia

politickej

komunikácie

dokáže posilniť

demokratické

usporiadanie spoločnosti. Van Zoonen (2005) vyslovuje domnienku, že takáto konvergencia
je pozitívna, pretože zvyšuje demokratické povedomie u občanov, ktorí získavajú väčšie
množstvo informácií o politickom dianí a zároveň majú viac príležitostí participovať
v politike. Marsh et al. (2010) konštatujú, že celebrity svojim zapájaním sa do politických
aktivít dokážu motivovať a pritiahnuť nespokojných a apatických občanov k priamej účasti
na politických procesoch, alebo prinajmenšom informovať a vzdelávať občanov o verejných
záležitostiach, vďaka čomu sa zlepšuje kontrolná funkcia verejnosti nad zákonodarnou
a výkonnou mocou. (Marsh et al., 2010)
Na druhej strane podľa Westa a Ormana (2003) sú tradičné politické schopnosti ako
vyjednávanie a robenie kompromisov nahradené skôr dôrazom na výzor, komunikáciou s
médiami a fundraisingom. Avšak tieto schopnosti nie sú adekvátne pre výkon štátnickej
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funkcie a súčasní politici často nemajú potrebné vzdelanie alebo skúsenosti s verejnou
politikou. Rovnako van Zoonen (2006) tvrdí, že v súčasnosti verejnosť viac rieši osobnosť,
vzhľad a súkromný život politikov. Ďalší pohľad na tento fenomén prinášajú autori Drake
a Higgins (2006), podľa ktorých celebritizácia politiky prináša výhody ekonomicky
a politicky mocným, ktorí si vďaka tomu vedia udržať kontrolu nad svojou výhodnou
pozíciou. V dôsledku toho je potom ohrozená dôveryhodnosť a reprezentatívnosť
demokracie. Stanyer (2004) upozorňuje na dôležitý fakt, a to že odhaľovanie súkromného
života politikov v médiách môže viesť k neúcte zo strany občanov voči politikom a dokonca
až k politickému cynizmu. (Stanyer, 2004)
S celebritizáciou politiky sa spája aj zvolenie hlavného aktéra tejto diplomovej práce,
Donalda J. Trumpa za amerického prezidenta v roku 2017. Jeho politickej komunikácii sa
bližšie venuje nasledujúca podkapitola.

1.4.3 Politická komunikácia Donalda Trumpa
Donald John Trump bol štyridsiatym piatym prezidentom Spojených štátov amerických. Vo
voľbách v roku 2016 porazil svoju protikandidátku z Demokratickej strany Hillary
Clintonovú a 20. januára 2017 bol inaugurovaný za prezidenta. (Baker & Shear, 2017)
Trump nemal žiadne predošlé skúsenosti z politických funkcií, dlhé roky pôsobil ako
podnikateľ, miliardár či moderátor reality show, preto bolo veľkým prekvapením, že od
začiatku predvolebnej kampane ho podporovalo množstvo voličov. (Francia, 2018) Trump
totiž dokázal využiť svoj status zabávača aj v politike a pomohlo mu vo veľkej miere aj to,
že jeho meno bolo už dlhé roky značkou. Autori Lawrence a Boydstun (2017) odkazujú na
anketu Gallupovho inštitútu, z ktorej vyplýva, že 92 % Republikánov poznalo meno Donald
Trump v čase, keď ešte len ohlásil kandidatúru na prezidenta. Vďaka svojmu menu si získal
oveľa väčšiu pozornosť médií, než jeho protikandidáti a kvôli tomu, že prišiel do politiky
z prostredia zábavného priemyslu, ľudia viac rešpektovali jeho nekonvenčné správanie,
pretože ho stále mali zafixovaného ako celebritu. (Lawrence & Boydstun, 2017) Ako prvý
prezidentský kandidát ignoroval normy spojené s predvolebnou kampaňou a namiesto toho
prejavoval vlastnosti, ktoré by sa skôr hodili do reality show. (Krasner, 2019) Kayam (2018)
poukazuje na to, že Trump využíval jednoduchšie, priamočiare, zrozumiteľné vety, vďaka
čomu dokázal zasiahnuť široké publikum, čo bolo v súlade s trendom „anti-intelektualizmu“.
Ten spočíva v odmietnutí konvenčného politika a hľadaní iného typu politika, ktorý hovorí,
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čo si naozaj myslí, bez ohľadu na pravidlá politickej korektnosti. Kayam upozorňuje, že
Trumpove najsilnejšie vlastnosti nie sú politické schopnosti ako vyjednávanie, ale skôr
manažment médií a fundraising. (Kayam, 2018)
Predvolebná kampaň v roku 2016 sa vyznačovala najmä bezprecedentným využívaním
sociálnych sietí. Mnohí výskumníci naznačujú, že práve Trumpov účet na sociálnej sieti
Twitter bol jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré mu dopomohli získať prezidentské
kreslo. (Francia, 2018; Morris, 2018; Conway-Silva, Filer, Kenski, & Tsetsi, 2018) Dokonca
The New York Times nazvali Trumpa „majstrom Twitteru“ a ani on sám sa netajil tým, že
si je dobre vedomý toho, že bez sociálnych médií by sa nedostal až do prezidentského kresla.
(Morris, 2018) Svoju kampaň postavil na dnes už slávnom slogane Make America Great
Again a venoval sa témam, ktoré priťahovali pozornosť amerických občanov ako
ekonomika, obchod, zdravotníctvo či nelegálna imigrácia. Sociálne siete mu tiež poskytli
priestor, kde mohol kritizovať médiá, obviňovať ich z klamstiev a podkopávať ich dôveru.
Francia (2018) poukazuje na výsledky výskumu z roku 2016, ktorý odhalil rozdielne názory
voličov Trumpa a Clintonovej na dôveryhodnosť novinárov a médií. Voliči Trumpa
väčšinou vyjadrovali nedôveru voči spravodajským médiám ako The New York Times, The
Washington Post alebo The Wall Street Journal, ktoré boli často kritické práve voči
Trumpovi. (Francia, 2018)
Okrem toho, sociálne siete umožnili Trumpovi obchádzať médiá a nastoľovať témy, ktoré
potom rezonovali v mediálnej agende. Autori ako Pérez-Curiel a Limón Naharro (2019)
potvrdzujú, že Trump skrz svoje statusy na Twitteri dokázal úspešne ovplyvniť mediálnu
agendu a rámcovať rôzne témy a problémy, tak ako mu to vyhovovalo. (Bennett &
Livingston, 2018; Ross & Rivers, 2018; Parks, 2020) Autori Wells et al. (2016) vo svojej
štúdii porovnávali koľko mediálnej pozornosti si získali štyria kandidáti (Donald Trump,
Hillary Clinton, Ted Cruz a Bernie Sanders) v primárkach pred americkými prezidentskými
voľbami v roku 2016. Zistili, že jednoznačne najviac pozornosti si získal Trump. Podľa
autorov je to tým, že Trumpove tweety sa často týkali osočovania jeho oponentov
a populistických tém. Trump takisto tweetoval častejšie práve vtedy, keď sa mu médiá
venovali menej, čo znamená, že dokázal strategicky využívať Twitter tak, aby si pritiahol
pozornosť spravodajských médií. Lewandowsky, Jetter, & Ecker (2020) zase zistili, že
Trump využíval Twitter aj na to, aby odpútal pozornosť médií od tém, ktoré by ho mohli
poškodiť. V ich výskume sa potvrdilo, že pokiaľ sa objavila v médiách téma, ktorá Trumpa
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ohrozovala, Trump na Twitteri zverejnil status, ktorým úspešne upriamil pozornosť na úplne
inú tému. (Lewandovsky et al., 2020)
Na rozdiel od svojho predchodcu Baracka Obamu, ktorý na komunikáciu využíval oficiálny
prezidentský účet na Twitteri nazývaný @POTUS, pričom príprava príspevkov podliehala
prísnej kontrole a trvala aj niekoľko dní, Trump sa rozhodol primárne používať svoj
súkromný účet, aby mohol reagovať okamžite a bez dodržiavania štandardov politickej
komunikácie. (Draper, 2018) Jeho používanie Twitteru na komunikáciu s verejnosťou bolo
bezprecedentné a svojimi príspevkami na Twitteri narušil tradičnú formu prezidentskej
komunikácie. (Parks, 2020) Ako konštatuje Schudson (1995) „prezident je najdôležitejší
aktér každej udalosti, ktorej sa účastní.“ (Schudson, 1995, s. 55) a zdroj obrovskej autority.
Okrem toho, ako bolo spomenuté v podkapitole 1.3.4. (s. 17), prezident USA je tvorcom
správ číslo jeden a všetko, čo robí a zdieľa považujú masové médiá za zaujímavé a hodné
spravodajstva. (McCombs, 2009) Je to dôsledok hlboko zakorenených amerických
žurnalistických konvencií, z ktorých vyplýva, že vďaka tomu, že prezident zastáva taký
významný úrad, treba brať všetko, čo hovorí vážne. (Parks, 2020)
Avšak ako upozorňuje Parks (2020), Trumpove vyjadrenia boli mnohokrát prinajmenšom
sporné. Napriek tomu, že Trumpove príspevky často overovali nezávislé fact-checkingové
inštitúcie, Trumpovu rétoriku schvaľovali médiá tým, že vo svojich článkoch zdieľali
a zverejňovali jeho tvrdenia, aj keď boli nepravdivé. (Parks, 2020) Ako príklad môžeme
uviesť štúdiu Media Matters for America, v ktorej autori zistili, že v roku 2019 spravodajské
organizácie neopravili až dve tretiny Trumpových zavádzajúcich tvrdení. (Gertz & Savillo,
2019) Parks (2020) chcel svojou štúdiou poukázať na to, že americkí novinári sú ovplyvnení
štatútom prezidentského úradu natoľko, že sa len zriedka odvážia delegitimizovať aktivity
prezidenta, ktoré dokonca môžu ohroziť samotné demokratické inštitúcie. Na Parksa (2020)
nepriamo nadväzuje i Lance Bennett (2021), ktorý práve z útoku na budovu amerického
Kongresu 6. januára 2021 vinil Trumpa a jeho statusy na Twitteri vyzývajúce na pochod
smerom ku Kapitolu za účelom vyjadrenia nesúhlasu s výsledkom prezidentských volieb.
(Bennett, 2021) Nakoniec mu Twitter 8. januára 2021 zrušil účet natrvalo, čo môžeme
považovať za obrovský zásah do politickej komunikácie, aj keď akokoľvek neštandardnej.
Aj napriek zrušeniu jeho účtu, pôsobenie Donalda Trumpa v prezidentskom kresle už
bezprecedentne poznačilo podobu modernej politickej komunikácie. (Roose, 2021)
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1.4.4 Twitter ako platforma pre politickú komunikáciu
Používanie sociálnej siete Twitter bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom
vyvolalo záujem o výskum vplyvu sociálne siete Twitter na budovanie mediálnej agendy.
Twitter je medzinárodná sociálna sieť a mikroblogovacia platforma, ktorá prostredníctvom
krátkych 280-znakových statusov slúži ako spravodajský kanál prinášajúci mimoriadne
správy i osobné informácie. (Moon & Hadley, 2014) Funguje od roku 2006 a v súčasnosti
má približne 330 miliónov aktívnych používateľov. (Tankovská, 2021) Twitter si udržiava
prominentnú pozíciu ako spravodajská platforma aj vďaka tomu, že medzi jeho používateľov
patria politici, experti, inštitúcie, celebrity a iné verejne známe osobnosti. Twitter zohráva
dôležitú rolu práve v oblasti politickej komunikácie, využíva sa na prezentáciu politikov a
politických strán, informovanie občanov i mobilizáciu voličov či podporovateľov. Práve
Donald Trump je vhodný prípad pre štúdium Twitteru v rámci intermediálneho nastoľovania
agendy, pretože bol známy neustálym zdieľaním príspevkov na tejto platforme počas výkonu
svojho prezidentského mandátu. V priebehu štyroch rokov v prezidentskom úrade zverejnil
26 236 tweetov. (Trump Twitter Archive, 2021) Na svojom účte @realDonaldTrump mal
dokonca ešte v januári 2021 cca 88,7 milióna sledovateľov, vďaka čomu bol
najsledovanejším svetovým lídrom na Twitteri. (Twiplomacy, 2020)
Popularita Twitteru u politikov je dôvod, prečo sa oň tak výskumníci začali zaujímať
a narastá množstvo štúdií, ktoré sa mu venujú, čo naznačuje určitú dôležitosť a jeho
potenciálny prínos v oblasti mediálnych štúdií. (Moon & Hadley, 2014; Lecheler &
Kruikemeier, 2016; Skogerbø, Bruns, Quodling, & Ingebretsen, 2015; Brands, Graham, &
Broersma, 2018; Bane, 2019; Heim, 2021) Autori von Nordheim, Boczek a Koppers (2018)
uskutočnili longitudinálnu komparatívnu štúdiu a porovnali ako The New York Times, The
Guardian a Suddeutsche Zeitung využívali sociálne siete v spravodajstve v období desiatich
rokov. Z ich štúdie vyplýva, že používanie sociálnych sietí ako zdrojov postupom času
rapídne narástlo, pričom Twitter sa využíva omnoho častejšie než iné sociálne siete a je
zdrojom informácií o elitách, nakoľko ho hojne využívajú práve politici a celebrity. (von
Nordheim et al., 2018)
Autori ako Broersma a Graham (2012) či Bane (2019) vo svojej štúdii zistili, že v politickom
spravodajstve sa novinárom osvedčilo využívať sociálne siete ako zdroj informácií. Autori
tvrdia, že novinári môžu využiť „múdrosť davu“, nakoľko používatelia sociálnych sietí
pravidelne zdieľajú rôzne informácie. Vďaka Twitteru vedia novinári nadviazať kontakt
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s možnými zdrojmi, ku ktorým by sa inak nedostali alebo získať informácie o udalostiach
prebiehajúcich v reálnom čase. (Broersma & Graham, 2012) „Množstvo výskumov
naznačuje, že tak ako novinári ovplyvňujú Twitter, tak aj Twitter ovplyvňuje podstatu
žurnalistiky. Novinári sa snažia formovať nový komunikačný priestor, aby zapadol do
predpísaných konvencií, zatiaľ čo oni sami sú formovaní jeho sociotechnickými
vlastnosťami.“ (Hermida, 2013, s. 7) Na druhej strane, pre novinárov náročné sledovať
obrovské množstvo informácií na internete a obávajú sa toho, že sa tieto informácie nedajú
dostatočne overiť. (Lecheler & Kruikemeier, 2016) Súčasná mediálna prax by sa dala opísať
ako tzv. kríza žurnalistiky, pretože novinári majú menej času na písanie čoraz väčšieho
požadovaného množstva článkov, ale aj na investigatívu alebo fact-checking. Preto sa
spoliehajú na zdroje z tretích strán ako sú tlačové agentúry, iné médiá či sociálne siete, bez
toho aby si dostačujúco overili informácie. Táto závislosť na iných zdrojoch vedie k tomu,
že je žurnalistika náchylnejšia na skreslenie údajov. Novinári takisto nemajú príležitosť klásť
otázky alebo hlbšie rozvíjať vyjadrenia politikov, čím politici dokážu zasiahnuť voličov bez
sprostredkovania médiami, účinnejšie šíriť svoju agendu, rámcovať témy a kontrolovať svoj
obraz v médiách. Dôsledkom silnejšieho vplyvu sociálnych sietí je teda oslabenie autority
novinárov. (Broersma & Graham, 2012; Molyneux & McGregor, 2021)
Existuje množstvo štúdií, ktoré skúmajú ako Twitter prispieva k budovaniu mediálnej
agendy a akým spôsobom ovplyvňuje vzťah medzi novinármi a politikmi. Autor John H.
Parmelee (2013) na základe hĺbkových rozhovorov s americkými reportérmi, ktorí sa venujú
politike zistil, že tweety politických lídrov plnia niekoľko funkcií. Hlavne v USA je Twitter
veľmi populárny u politikov už minimálne posledných desať rokov. Využíva ho nielen
prezident, ale aj väčšina členov Kongresu, guvernérov či starostov a federálne i štátne
agentúry. Novinári za tweety hodné spravodajstva označili tie, ktoré obsahujú mimoriadne
správy, zákulisné informácie, informácie od zasvätených ľudí a informácie, ktoré majú jasnú
pointu. Novinári tweety využívajú, aby pôsobili, že idú s prúdom alebo zo strachu, že ich
predstihne konkurencia. Tweety tak jednoznačne podľa autora nastoľujú agendu prvého
i druhého stupňa a ovplyvňujú, o čom novinári píšu a ako o tom píšu. O tom, že politikom
sa úspešne darí nastoľovať agendu skrz Twitter svedčí aj nasledujúce zistenie: „V tejto štúdii
ani jeden účastník nespomenul, že by použil tweety politikov spôsobom, ktorý by bol proti
agende politikov.“ (Parmelee, 2013, s. 14)
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Čo sa týka intermediálneho nastoľovania agendy medzi Twitterom a médiami, tejto téme sa
venovalo niekoľko výskumov. Napr. výskum nórskej autorky Ingrid Rogstad (2016) ukázal,
že sociálne médiá odkazujú na tie tradičné častejšie, než je tomu naopak. Twitter odkazoval
na tradičné médiá v 36,9 % prípadov, pričom išlo o komentovanie či kritizovanie informácií
z médií. Twitter tak prináša novú perspektívu a kritické zhodnotenie mediálneho
spravodajstva. Ukázalo sa aj to, že výrazná časť agendy sociálnych médií vzniká nezávisle
od tradičných médií a zaoberá sa odlišnými témami. Ako vysvetlenie sa ponúka, že sa nové
médiá jednoducho ujímajú správ, ktoré tradičné médiá zanedbali. V tomto tkvie obrovský
potenciál sociálnych sietí ovplyvňovať verejný diškurz. (Rogstad, 2016) Takisto Valenzuela
et al. (2017) uskutočnili výskum, na základe ktorého došli k záveru, že Twitter ovplyvnil
televízne spravodajstvo viac než televízia agendu na Twitteri. To je dôkazom, že Twitter je
cenný nástroj pre novinárov, pretože obsahuje hodnotné informácie. (Valenzuela et al.,
2017)
Autori Skogerbø et al. (2015) uskutočnili komparatívnu analýzu, v rámci ktorej skúmali rolu
sociálnych médií v intermediálnom nastoľovaní agendy počas predvolebnej kampane
v troch štátoch: Austrália, Nórsko a Švédsko. Zistili, že Twitter je zaužívaným zdrojom pri
politickom či predvolebnom spravodajstve. No množstvo citácii z Twitteru i spôsob akým
sú integrované v spravodajstve sa odlišuje v závislosti na politickom i mediálnom systéme
daných krajín. V austrálskych médiách sa tweety citovali častejšie, kým v Škandinávii bola
zase väčšia rôznorodosť citovaných tweetov. V austrálskych médiách je Twitter viac
zaužívaný a spôsobil aj určité inovácie v spravodajstve, kým v škandinávskych médiách je
Twitter menej integrovaný v spravodajstve a preto je tu aj menšia pravdepodobnosť
intermediálneho nastoľovania agendy než v Austrálii. (Skogerbø et al., 2015)
Hladík a Štětka (2017) pomocou kvantitatívnej obsahovej analýzy skúmali ako tradičné
médiá v Českej republike využívajú sociálne siete v spravodajstve. Zistili, že médiá len
zriedka citujú sociálne siete, a pokiaľ áno, tak verejnoprávna televízia a seriózne noviny
citujú skôr Twitter, kým bulvárne noviny zase Facebook. Väčšinou citujú príspevky elít,
pričom tieto príspevky sa v 2/3 prípadov citovali doslovne. Autori si tieto výsledky
vysvetľujú tým, že Česká republika poskytuje relatívne malé mediálne prostredie, v ktorom
majú novinári a ich zdroje k sebe blízko, preto nepotrebujú čerpať zo sociálnych sietí.
(Hladík & Štětka, 2017)
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Autori Broersma a Graham (2012) uskutočnili výskum, v ktorom skúmali ako britské
a holandské noviny využívajú tweety v politickom spravodajstve, konkrétne počas
predvolebných kampaní. Využili kvantitatívnu obsahovú analýzu a kódovali články v
novinách podľa autora tweetu, podľa toho, či novinári tweety uvádzajú skôr doslovne alebo
ich parafrázujú. Potom podľa funkcie tweetov (či nastolil mediálnu agendu alebo bol použitý
len ako doplnkový zdroj) a podľa charakteru tweetov (či sa jednalo o fakt, názor,
odporúčanie, nariadenie, uznanie). Zistili, že britské noviny citovali tweety častejšie než
holandské. V Holandsku sa citovali väčšinou len politici, kým v Británii skôr obyčajní ľudia
a iné zdroje. Zväčša boli tweety citované vcelku. Vďaka tomu novinári šetria čas, pretože
nemusia naháňať zaneprázdnených politikov, ale vyberú si len to najzaujímavejšie z ich
výrokov. Zároveň nemajú príležitosť klásť otázky alebo hlbšie rozvíjať vyjadrenia politikov,
čím politici získavajú moc šíriť svoju agendu. Táto jednosmerná komunikácia „dáva
politikom možnosť určovať diškurz. Novinári sa spoliehajú na tvrdenia politikov, bez toho
aby ich kontaktovali, svoje zdroje už kriticky nespochybňujú ani neoverujú.“ (Broersma
& Graham, 2012, s. 10) Najčastejšie citované boli tweety faktického charakteru a také, ktoré
vyjadrovali názor. Okrem toho autori zistili, že tweety obsahujúce osobné informácie
o politikoch tvorili len asi 5 % všetkých prípadov. Autori skúmali aj kritéria, na základe
ktorých sa tweet dostane do spravodajstva. Naznačili, že britské noviny citovali skôr
politikov, ktorí sa vo svojich statusoch pomýlili či osočovali ostatných politikov.
V holandských novinách to záviselo od významnosti politika, intenzity tweetovania a jeho
správania na Twitteri. Rozdiely pripisujú odlišnostiam v žurnalistickom odvetví a spôsobu
akým politici využívajú Twitter. Touto štúdiou tak autori jednoznačne potvrdili, že Twitter
dokáže ovplyvniť agendu spravodajských médií. (Broersma & Graham, 2012)
Na túto štúdiu nadviazali v roku 2018 autori Brands et al., ktorý takisto skúmali ako Twitter
ovplyvňuje mediálnu agendu v holandských novinách. Autori porovnávali využívanie
Twitteru v médiách počas predvolebných kampaní s obdobím mimo volieb. Zistili, že počet
citovaných tweetov sa výrazne zvyšuje počas volebného obdobia, keďže médiá sa viac
venujú politike, ale aj samotní politici sú viac aktívni na Twitteri a častejšie pridávajú
spravodajsky zaujímavé príspevky. Pomocou kvantitatívnej obsahovej analýzy a rovnakých
premenných ako v štúdií od Broersmu a Grahama (2012) zistili, že Twitter je pravidelne
využívaným zdrojom v politickom spravodajstve a teda, že prispieva k budovaniu agendy.
V ich štúdií prevládali citované tweety, podľa autorov: „Doslovné citovanie tweetov zvyšuje
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moc zdrojov (najmä politikov), čo im dáva značnú mieru kontroly nad obsahom správ.“
(Brands et al., 2018, s. 19) Najčastejšie citovaní sú poprední politici a lídri politických strán,
ktorí dokážu úspešne nastoliť agendu a najmä rámcovať rôzne spoločenské témy. (Brands et
al., 2018)
Autorka Kaithlin C. Bane (2019) takisto skúmala ako Twitter ovplyvňuje spravodajstvo,
pričom porovnávala tlačené a online médiá. Prostredníctvom kvantitatívnej obsahovej
analýzy zistila, že online médiá citovali Twitter dvakrát častejšie ako tlačené médiá. Podľa
Bane je to pravdepodobne spôsobené tým, že na online médiá sa vyvíja väčší tlak, aby boli
akčné a rýchle. Online médiá viac využívajú Twitter ako zdroj informácií a faktov, kým
tradičné médiá len na pridanie nejakého názoru či reakcie. Autorka zistila aj zásadný rozdiel
v tom, koho tieto dva typy médií citujú. Kým tradičné médiá citovali tweety z oficiálnych
zdrojov v 74 % prípadov, alternatívne médiá len v 41 %. To znamená, že v prípade
alternatívnych médií majú výrazný priestor neoficiálne zdroje. Okrem toho, zistila, že tweety
sa väčšinou citujú vcelku, tým pádom majú väčší potenciál budovať mediálnu agendu.
(Bane, 2019)
Viaceré štúdie spomenuté v tejto diplomovej práci sa vo svojich výsledkoch odlišujú.
Niektoré potvrdili vzájomný recipročný prenos intermediálneho nastoľovania agendy medzi
Twitterom a médiami (Conway-Silva et al., 2018; Su & Borah, 2019; Rogstad, 2016), iné
zase schopnosť médií nastoľovať agendu na sociálnej siet Twitter (Kwak, Lee, Park, &
Moon, 2010) a ďalšie zase schopnosť Twitteru nastoľovať agendu v médiách (Hladík &
Štětka, 2017; Wells et al., 2016; Bane, 2019; Broersma & Graham, 2012; Brands et al.,
2018). Avšak z väčšiny štúdií vyplýva, že Twitter čoraz viac zohráva nezanedbateľnú rolu
v budovaní mediálnej agendy. Empirická časť tejto diplomovej práce sa bude zaoberať
skúmaním toho, ako sa bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi darilo
budovať agendu pomocou svojho účtu na Twitteri a ako české médiá pracovali
s informáciami z tohto účtu. Cieľ i metodika výskumu v tejto diplomovej práci vychádza
práve z posledných troch menovaných štúdií.
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2. Empirická časť
V tejto kapitole bude vymedzený výskumný problém, predstavený cieľ tejto diplomovej
práce, znenie výskumných otázok a metóda použitá v tejto práci. Následne bude stanovený
základný a výberový súbor dát, s ktorými sa bude pracovať a budú určené premenné a ich
hodnoty, ktoré budú v rámci analýzy nadobúdať. V poslednej podkapitole empirickej časti
tejto práce sú postupne prezentované výsledky kvantitatívnej obsahovej analýzy
a zodpovedané výskumné otázky.

2.1 Vymedzenie výskumného problému
Z vyššie spomenutých štúdií vyplýva, že Twitter sa ako jedna z najpopulárnejších sociálnych
sietí stáva bežnou súčasťou mediálneho spravodajstva. Je výhodný pre novinárov, nakoľko
im šetrí čas aj finančné zdroje, poskytuje rýchly prísun spravodajsky zaujímavých informácií
a umožňuje

kontaktovanie

samotných

zdrojov.

Z viacerých

štúdií

spomenutých

v podkapitole 1.4.4 (s. 14) vyplýva, že Twitter si udržiava prominentnú pozíciu ako
spravodajská platforma aj vďaka tomu, že medzi jeho používateľov patria práve oficiálne
zdroje, ktoré sú aj najčastejšie citované. Medzi oficiálne zdroje zaradzujeme vysoko
postavené osobnosti na vplyvných pozíciách ako predstavitelia inštitúcií, organizácii či rôzni
experti a iné verejne známe osobnosti. Jedná sa o dôveryhodné zdroje, ktoré majú prístup k
presným informáciám z danej oblasti, vďaka čomu dokážu nastoľovať agendu alebo
rámcovať danú tému v médiách. (Bane, 2019)
Twitter zohráva dôležitú rolu v oblasti politickej komunikácie, preto sa táto diplomová práca
zameriava na najvýraznejšieho politika posledných rokov, a to bývalého amerického
prezidenta Donalda Trumpa. Práve Donald Trump je vhodný prípad pre štúdium politickej
komunikácie a intermediálneho nastoľovania agendy pomocou sociálnej siete Twitter,
pretože bol známy neustálym zdieľaním príspevkov na tejto platforme v prezidentskom
úrade a patril medzi najsledovanejšie osobnosti na Twitteri. Ako prezident využíval dokonca
dva účty, nielen svoj osobný účet @realDonaldTrump, ale sporadicky aj oficiálny
prezidentský účet pod názvom @POTUS. Jeho pôsobenie v prezidentskom úrade je však
prelomové práve vo využívaní svojho súkromného účtu na Twitteri na zdieľanie
prezidentových návrhov, príkazov a predovšetkým názorov. Donald Trump svojím
neustálym zdieľaním statusov na Twitteri výrazným spôsobom ovplyvnil podobu súčasnej
politickej komunikácie a z jeho twitterového účtu sa stal relevantný zdroj informácií pre
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médiá, vďaka čomu získal moc ovplyvňovať mediálnu i politickú agendu podľa svojich
záujmov.

2.2 Cieľ diplomovej práce a výskumné otázky
Cieľom tejto diplomovej práce preto bude skúmať aký vplyv má súkromný účet bývalého
prezidenta Donalda Trumpa na Twitteri na budovanie mediálnej agendy a ako české médiá
pracujú s informáciami z tohto účtu. Súkromný účet Donalda Trumpa na Twitteri bol
bezpochyby zdrojom informácií pre americké médiá, preto môžeme predpokladať, že
námety na články z neho čerpali aj spravodajské agentúry a zahraničné médiá, konkrétne
v prípade tejto diplomovej práce sa bude jednať o české médiá. Táto práca sa teda snaží
poukázať na vplyv sociálnej siete Twitter pri intermediálnom nastoľovaní agendy v oblasti
politickej komunikácie.
Výskumné otázky boli stanovené na základe teoretických východísk a výsledkov rešerše
existujúcich štúdií o intermediálnom nastoľovaní agendy medzi médiami a Twitterom. Pre
účely kvantitatívnej obsahovej analýzy bolo formulovaných celkom päť výskumných
otázok, ktorých znenie je nasledovné:
VO1: Ako sa v priebehu času mení intenzita odkazovania na twitterový účet Donalda
Trumpa v českých spravodajských médiách?
Indikátorom vývoja bude počet článkov odkazujúcich na súkromný twitterový účet Donalda
Trumpa v sledovaných médiách v sledovanom období. Množstvo štúdií upozorňuje na
zvyšujúci sa význam sociálnych sietí ako zdrojov informácií, nakoľko sa politici čoraz
častejšie prihovárajú svojmu publiku skrz svoje účty na sociálnych sieťach. Preto by sa
podľa výsledkov viacerých štúdií, napr. Vonbun et al. (2016), mal časom prejaviť nárast
odkazov na sociálne siete, v tomto prípade na súkromný účet Donalda Trumpa na Twitteri.
Brands et al. (2018) vo svojej štúdii zistili, že počet citovaných tweetov sa výrazne zvyšuje
aj počas volebného obdobia, keďže médiá sa viac venujú politike, ale aj samotní politici sú
viac aktívni na Twitteri a častejšie pridávajú spravodajsky zaujímavé príspevky. Cieľom
sledovania počtu odkazov v sledovaných rokoch bude porovnať výskyt odkazov na
Trumpov twitterový účet v rokoch, kedy sa nekonali prezidentské voľby s rokom, v ktorom
sa konali.
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VO2: Aké sú dominantné spôsoby využitia tweetov Donalda Trumpa v sledovaných
spravodajských médiách?
Indikátorom bude spôsob využitia tweetov Donalda Trumpa, teda či boli tweety citované
alebo parafrázované. Viaceré štúdie od autorov ako Broersma a Graham (2012), Hladík
a Štětka (2017) alebo Bane (2019) zistili, že tweety politikov sa vo väčšine prípadov citujú.
Novinári nijakým spôsobom tieto tvrdenia nekorigujú, nemajú príležitosť klásť politikom
dodatočné otázky alebo hlbšie rozvíjať ich vyjadrenia, čo značí, že politici majú väčší
potenciál nastoľovať agendu, rámcovať témy a kontrolovať svoj obraz v médiách.
VO3: Do akej miery dokázali tweety Donalda Trumpa ovplyvniť agendu sledovaných
spravodajských médií?
Indikátorom bude funkcia tweetu, teda či sú tweety v článkoch využité ako kľúčový zdroj,
ktorý nastoľuje agendu alebo len ako doplnkový zdroj k téme. Tweet, ktorý slúži ako
doplnkový zdroj, je len ilustráciou na ozvláštnenie spravodajstva alebo doplnenie kontextu
či zákulisných informácií, a teda nemá potenciál nastoľovať agendu. Naopak tweet, ktorý
slúži ako kľúčový zdroj, dokáže pritiahnuť mediálnu pozornosť a je spravodajsky
zaujímavý, čo znamená, že dokáže nastoliť agendu. Zo štúdie od autorov Broersmy
a Grahama (2012) vyplýva, že v britských novinách väčšinou tweety dokázali nastoliť
agendu mediálneho spravodajstva. Brands et al. (2018) zase konštatujú, že v 80 % prípadov
tweety slúžia len ako doplnkový zdroj na ozvláštnenie spravodajstva.
VO4:

Aká je povaha tweetov Donalda Trumpa, na ktoré najčastejšie odkazujú

sledované české médiá?
Indikátorom bude povaha tweetov, teda či tweety využité v článkoch boli názorom Donalda
Trumpa, či išlo o tweet faktického charakteru, o odporúčanie, nariadenie alebo uznanie
(poďakovanie, blahoželanie, pochvala). Povaha tweetu vyjadruje spôsob, akým bola
informácia v tweete rámcovaná. Zo štúdie od autorov Broersma a Graham (2012) vyplýva,
že v britských novinách boli najčastejšie citované tweety, ktoré vyjadrovali názory politikov,
na druhej strane v holandských novinách prevládali tweety faktického charakteru. Brands et
al. (2018) zase vo svojej štúdii prišli na to, že v 67 % prípadov sa citovali názory politikov
a len v 17 % tweety, ktoré obsahovali faktické informácie. Autorka Bane (2019) zistila, že
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online spravodajské servery využívajú Twitter ako zdroj faktických informácií, kým tlačené
denníky len na pridanie nejakého názoru či reakcie danej osobnosti.
VO5: Odkazujú sledované české médiá častejšie na tweety Donalda Trumpa, ktoré
obsahujú súkromné alebo profesijné informácie?
V tejto výskumnej otázke bude indikátorom typ informácií a cieľom bude zistiť, či české
spravodajské médiá častejšie využívajú tweety, ktoré obsahujú súkromné informácie
o Trumpovi alebo profesijné informácie, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie.
Spravodajské médiá sa začali v posledných rokoch viac zaujímať o súkromné životy
politikov a takisto i samotní politici začali prostredníctvom sociálnych sietí zdieľať viac
informácií zo svojho súkromia, čo im umožňuje do istej miery kontrolovať svoj obraz
v médiách. Aj napriek tomu, v štúdii Brands et al. (2018) tweety obsahujúce informácie zo
súkromného života politikov tvorili len 7 % zo všetkých citovaných tweetov a v štúdii od
Broersma a Graham (2012) len 5 % prípadov. Táto premenná tak slúži na hlbšie pochopenie
využívania intermediálnych odkazov.
Každá výskumná otázka bude posudzovaná z dvoch hľadísk, bude sa sledovať rozdiel medzi
tlačenými a online médiami a takisto rozdiel medzi jednotlivými rokmi, počas ktorých bol
Donald Trump prezident.

2.3 Výskumná metóda
Výskum bude realizovaný za pomoci kvantitatívnej obsahovej analýzy. Trampota
a Vojtěchovská (2010) ju označujú za tradičný nástroj na skúmanie mediálnych obsahov.
Medzi jej prednosti patrí prenositeľnosť a poskytovanie objektívnych výsledkov. Scherer
(2004) považuje kvantitatívnu obsahovú analýzu za vysoko štruktúrovaný a selektívny
proces. Vďaka vysokej miere štruktúrovanosti je táto metóda aj vysoko overiteľná. Jej
charakteristickým rysom je, že umožňuje spracovať veľké množstvo mediovaných obsahov
a výsledky prezentovať v podobe číselných údajov, tabuliek a grafov. Podľa Sedlákovej
(2014) táto metóda umožňuje získať širší prehľad o pokrytí danej témy v mediálnej krajine,
zisťovať trendy a umožňovať komparácie mediálnych reprezentácií určitých javov.
Autori Riffe, Lacy, Fico, & Watson (2005) predstavili všeobecný model obsahovej analýzy,
ktorý tvorí niekoľko krokov:
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1. Konceptualizácia a účel
Identifikácia výskumného problému
Rešerš teórie a predchádzajúcich výskumov
Definícia špecifických výskumných otázok a hypotéz
2. Design výskumu
Definícia relevantného obsahu
Špecifikácia metodického designu
Vytvorenie tabuľky premenných
Operacionalizácia – kódovacia kniha a tabuľky
Špecifikácia populácie a plánu výberu
Test reliability
3. Analýza
Spracovávanie dát
Aplikácia štatistických procedúr
Interpretácia a oznámenie výsledkov
V tejto diplomovej práci sú zahrnuté a detailne opísané všetky vyššie spomenuté kroky,
okrem testu reliability v podobe tréningu kódovačov, nakoľko na kódovaní sa podieľala len
autorka tejto diplomovej práce.

2.4 Základný a výberový súbor dát
Cieľom tejto diplomovej práce bude skúmať ako české médiá pracujú s informáciami zo
súkromného účtu Donalda Trumpa na sociálnej sieti Twitter a nakoľko z tohto účtu
preberajú agendu, preto základný súbor predstavuje spravodajstvo českých médií v období,
keď bol Trump v prezidentskom úrade. Následne bol výberový súbor získaný za pomoci
viacstupňového pravdepodobnostného výberu. V prvom rade sa uskutočnil výber
konkrétnych spravodajských médií, pričom snahou bolo získať vhodný prierez naprieč
českou mediálnou krajinou. Do výberu boli zaradené tlačené denníky i online spravodajské
portály. Výber obsahoval všetky1 celoštátne denníky ako Mladá Fronta DNES, Právo,
Hospodářské noviny, Lidové noviny, Deník N, Blesk, Aha!, Haló noviny a E15 i desať
najnavštevovanejších online spravodajských portálov, a to novinky.cz, aktualne.cz,

1

Denník Sport nebol zaradený do výberu, nakoľko sa jedná výlučne o športové spravodajstvo. Takisto ani
denník Deník, keďže vychádza v podobe regionálnych novín.
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iDNES.cz, seznamzpravy.cz, echo24.cz, blesk.cz, iprima.cz, denik.cz, lidovky.cz a
iROZHLAS.cz. (SPIR, 2021) Následne bolo zvolené obdobie od 20. januára 2017 do 8.
januára 2021. Jedná sa o obdobie od dňa Trumpovej prezidentskej inaugurácie po deň, kedy
mu spoločnosť Twitter zrušila jeho súkromný účet @realDonaldTrump.
V druhom rade boli pomocou lexikálneho filtru pre fulltextové vyhľadávanie v mediálnom
archíve Newton Media Search vyhľadané všetky články, ktoré v názve alebo texte
obsahovali slová „Trump“ a zároveň „Twitter“. Celkom bolo vygenerovaných 7886
článkov. Jedná sa o obsahy, kde je Donald Trump hlavným aktérom a kde sú jeho aktivity
hlavnou témou. Zároveň ide o obsahy, ktoré odkazujú na súkromný twitterový účet Donalda
Trumpa. Následne, ako zobrazuje tabuľka č. 1, počet článkov výberového súboru zodpovedá
percentnému rozloženiu článkov v jednotlivých rokoch základného súboru.
Tabuľka č. 1: Podiel článkov v základnom a výberovom súbore
Rok

celkom
článkov

% článkov
z celku

2017

1815

23%

celkom článkov
vo výberovom
súbore
92

2018

1823

23%

92

2019

1891

24%

96

2020

2229

28%

112

2021

128

2%

8

Celkom

7886

100

400

Ako zobrazuje tabuľka č. 2, následne pomocou funkcie generovania náhodných čísel
v programe Microsoft Excel z rozsahu 1-52, ktorý odkazuje na počet týždňov v roku, bolo
vygenerovaných niekoľko náhodných čísel, ktoré zodpovedali určitým týždňom pre každý
sledovaný rok. Takýmto spôsobom bol získaný výberový súbor, ktorý nakoniec tvorilo 400
článkov. Tento počet bol považovaný za dostatočne veľký a primeraný časovým
možnostiam autorky tejto práce. Následne v online mediálnom archíve Newton Media
Search boli vyexportované články, ktoré sa týkali Trumpa a Twitteru. Odkazy na Trumpov
twitterový účet boli porovnávané s pôvodnými Trumpovými tweetmi. Súbor dát pre analýzu
twitterovej komunikácie Donalda Trumpa pochádza z archívu Trumpových tweetov na
stránke www.thetrumparchive.com, keďže súkromný twitterový účet Donalda Trumpa bol
už v čase písania tejto práce zrušený.
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Tabuľka č.2: Záznam náhodne vybratých týždňov v sledovaných rokoch
Rok

1. týždeň

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň

5.týždeň

6.týždeň

2017

20.-26.2.

11.-17.9.

13.-19.3.

7.-13.8.

20.-26.3.

23.-29.1.

2018

12.-18.2

6.-12.8.

16.-22.4.

5.-11.3

2019

29.7.-4.8.

26.8.-1.9.

12.-18.8.

1.-7.7.

3.-9.6.

2020

28.9.-4.10.

16.-22.11.

29.6-5.7.

19.-25.10.

20.-26.4.

2021

1.-7.1

31.8.-6.9.

7.týždeň

25.- 31.5.

2.5 Premenné a ich hodnoty
V ďalšom kroku nasledovala konštrukcia premenných a hodnôt, ktoré mohli nadobúdať.
Kódovaciu jednotku predstavuje jeden článok z výberového súboru dát. Vo výskume bolo
kódovaných celkom šesť premenných. Dátum vydania a názov spravodajského média slúžia
k identifikácii článkov. Ďalšie premenné boli kódované na základe vyššie stanovených
výskumných otázok. Premenné spôsob odkazu na tweet i funkcia tweetu slúžia na zistenie
miery odkazovania na twitterový účet Donalda Trumpa i k interpretácii významnosti daných
odkazov, čo sa týka ich funkcie nastoľovať agendu skúmaných médií. Premenná povaha
tweetu vyjadruje spôsob akým boli informácie v tweetoch rámcované a premenná typ
informácií obsiahnutý v tweete slúžila na hlbšie pochopenie využívania intermediálnych
odkazov.
1. Dátum vydania článku
2. Spravodajské médium - Blesk, Aha!, Mladá fronta DNES, Právo, Hospodářské
noviny, Lidové noviny, Deník N, Haló noviny, E15, novinky.cz, aktualne.cz,
iDNES.cz, seznamzpravy.cz, echo24.cz, blesk.cz, iprima.cz, denik.cz, lidovky.cz a
iROZHLAS.cz.
3. Spôsob odkazu na tweet – citácia, parafráza, kombinovaná povaha
4. Funkcia tweetu – kľúčový zdroj, doplnkový zdroj
5. Povaha tweetu – názorový, faktický, odporúčací, nariaďujúci, uznávajúci,
kombinovaná povaha
6. Typ informácií v tweete - osobné informácie, profesijné informácie
Pre účely zberu, vyhodnocovania a vizualizácie dát bol použitý program Microsoft Excel.
Po vytvorení tzv. kódovacej knihy (viď Príloha č. 1), ktorá je zostavená z premenných a ich
hodnôt, nasledovalo samotné kódovanie. Výsledkom kódovania sa venuje nasledujúca
podkapitola 2.6.
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2.6 Výsledky kvantitatívnej obsahovej analýzy
V tejto podkapitole budú postupne prezentované a interpretované výsledky kvantitatívnej
obsahovej analýzy za pomoci tabuliek a grafov zoradené podľa vyššie stanovených
výskumných otázok. Prvá podkapitola sa bude venovať frekvencii odkazov na súkromný
twitterový účet Donalda Trumpa. Druhá podkapitola prinesie odpoveď na to, aké boli
dominantné spôsoby odkazovania na Trumpov twitterový účet. V tretej podkapitole je
predstavená funkcia tweetov, na ktoré médiá odkazujú a nakoľko sa Trumpovi darilo
nastoľovať mediálnu agendu. Štvrtá podkapitola zisťuje povahu odkazovaných tweetov,
ktorá súvisí so spôsobom rámcovania medializovaných tém a piata podkapitola zase typ
informácií, ktoré sú v odkazovaných tweetoch Donalda Trumpa obsiahnuté. Každá
výskumná otázka bude posudzovaná z dvoch hľadísk, bude sa sledovať rozdiel medzi
jednotlivými sledovanými rokmi a takisto rozdiel medzi tlačenými a online médiami.

2.6.1 Frekvencia odkazov
Táto podkapitola zodpovedá výskumnú otázku 1: Ako sa v priebehu času mení intenzita
odkazovania na twitterový účet Donalda Trumpa v českých spravodajských médiách? Za
indikátor vývoja bol považovaný počet článkov odkazujúcich výlučne na súkromný
twitterový účet Donalda Trumpa v sledovaných médiách v období rokov 2017 až 2021.
V sledovanom období medzi rokmi 2017 a 2021 bolo metódou prostého náhodného výberu
vybraných 400 článkov, v ktorých sa nachádzal explicitný odkaz na súkromný twitterový
účet vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Graf č. 1: Frekvencia odkazov podľa jednotlivých rokov (N = 400)
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Cieľom sledovania počtu odkazov v jednotlivých rokoch bolo porovnať výskyt odkazov na
Trumpov twitterový účet v rokoch, kedy sa nekonali prezidentské voľby s rokom, v ktorom
sa konali. Ako zobrazuje graf č. 1, v roku 2017 a 2018 bol počet článkov rovnaký (92),
pričom v roku 2019 nastalo len mierne zvýšenie (96). Výraznejší podiel, teda 112 článkov,
pripadá

na

rok

2020,

pravdepodobne

v súvislosti

s pandémiou

koronavírusu

a novembrovými prezidentskými voľbami v USA. V roku 2021 bolo sledovaných len
prvých osem dní, nakoľko 8. januára bol twitterový účet Donalda Trumpa pozastavený
samotnou spoločnosťou Twitter. Z tohto dôvodu na tento rok pripadá z výberového súboru
len 8 článkov. V tejto práci je pomer článkov v jednotlivých rokoch takmer vyrovnaný
a potvrdil sa len mierny nárast odkazov na súkromný účet Donalda Trumpa na Twitteri v
priebehu času.
Graf č. 2: Frekvencia odkazov podľa typu médií (N = 400)
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Čo sa týka frekvencie odkazov na twitterový účet Donalda Trumpa podľa typu médií, z grafu
č. 2 vyplýva, že dvakrát viac intermediálnych odkazov obsahovali online spravodajské
médiá. V tomto prípade sa potvrdilo, že online médiá dokázali prebrať informácie
z Trumpovho účtu rýchlejšie a zverejnili ich zväčša o deň alebo dva dni skôr než tlačené
médiá. Oneskorenie je pochopiteľné, keďže noviny idú do tlače v noci a sumarizujú udalosti
z predošlého dňa. Príkladom môže byť reakcia prezidenta Trumpa na to, že Severná Kórea
chystá plán útoku na americký tichomorský ostrov Guam (Trump, 2017, 11. august), kedy
echo24.cz zverejnilo 11. augusta 2017 článok, v ktorom citovalo nasledujúci Trumpov
tweet:
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„Vojenská řešení jsou nyní zcela ve hře, máme nabito a odjištěno, pokud by Severní Korea jednala nerozumně.
Doufejme, že si Kim Čong-un zvolí jinou cestu!“ napsal dnes šéf Bílého domu.“ (Echo24 & ČTK, 2017, 11.
august)

Článok s týmto tweetom zverejnili v ten istý deň aj novinky.cz, aktualne.cz, či denik.cz.
Tlačené denníky ako MF Dnes, Lidové noviny či Právo zverejnili článok, v ktorom
odkazovali presne na tento status o deň neskôr, teda 12. augusta 2017.
Takisto to bolo aj v prípade, keď Trump na Twitteri oznámil, že boli spolu s manželkou
pozitívne testovaní na koronavírus (Trump, 2020a, 2. október), o čom hneď informovali
aktualne,cz, novinky.cz i seznamzpravy.cz. Napr. lidovky.cz 2. októbra 2020 zverejnili
článok, v ktorom odkazovali na tento tweet:
„Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania měli ve čtvrtek pozitivní test na koronavirus.
„Dnes večer (ve čtvrtek), jsme první dáma a já byli pozitivně testováni na covid-19. Okamžitě zahájíme
karanténu a proces rekonvalescence. Společně se z toho dostaneme!“ uvedl šéf Bílého domu na svém
twitterovém účtu několik hodin poté, co přišla zpráva o nákaze u jeho poradkyně Hope Hicksové.“ (ČTK, 2020,
2. október)

Tlačené médiá ako Aha!, Blesk či Lidové noviny túto informáciu zverejnili 3. októbra.
Tabuľka č. 3: Počet článkov s odkazmi na Trumpov twitterový účet v sledovaných médiách podľa
jednotlivých rokov (N=400)
Médium
Mladá fronta DNES
Právo
Hospodářské noviny
Lidové noviny
Deník N
Haló noviny
Blesk
Aha!
E15
seznamzpravy.cz
novinky.cz
aktualne.cz
iDNES.cz
denik.cz
lidovky.cz
blesk.cz
iROZHLAS.cz
iprima.cz
echo24.cz
Celkom

2017
2
7
2
6

2018
3
11
4
7

4
2

6

2019
3
5
5
5
1
6

8
11
12

2
9
12
9

5
15
8
2

7
12
8
1

2
10
15
14
7
2
13
3
1

8
92

1
92

4
96
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2020
3
6
4
5
2
6
2
2
6
14
16
16
2
16
6
4
2
112

2021

1
1

2
2
1

1

8

Celkom
11
29
16
24
3
22
4
2
10
43
56
52
7
16
57
25
8
0
15
400

Pre úplnosť dát je v tejto práci uvedená aj tabuľka č. 3, ktorá zhŕňa počet článkoch
odkazujúcich na Trumpov twitterový účet usporiadaný podľa sledovaných médií a
podľa jednotlivých rokov. Odkazovanie na súkromný twitterový účet Donalda Trumpa
najviac využívali online médiá ako lidovky.cz, novinky.cz a aktualne.cz. Z tlačených médií
zase denníky Právo, Lidové noviny a Haló noviny. V bulvárnych denníkoch Aha! sa objavili
odkazy na Trumpov twitterový účet len dvakrát a v Blesku štyrikrát, pričom išlo
o prehlásenia, ktoré mali najväčšie mediálne pokrytie, napr. že prezidentské voľby boli
zmanipulované (Trump, 2020a, 15. november), že Svetová zdravotnícka organizácia to
„zbabrala“ (Trump, 2020, 7. apríl), alebo že Trump bol pozitívne testovaný na koronavírus
(Trump, 2020a, 2. október). V Deníku N sa vyskytli len 3 články, čo súvisí pravdepodobne
s tým, že samotný denník prvýkrát vyšiel až 28. októbra 2018. Prekvapením bolo aj pomerne
malé zastúpenie odkazov na spravodajských serveroch ako iDNES.cz a iROZHLAS.cz. Za
zmienku stojí aj fakt, že na webe iprima.cz sa odkaz na Trumpov twitterový účet neobjavil
ani raz.

2.6.2 Spôsob odkazu na tweety Donalda Trumpa
Táto podkapitola sa snaží zodpovedať výskumnú otázku č. 2: Aké sú dominantné spôsoby
využitia tweetov Donalda Trumpa v sledovaných spravodajských médiách? Indikátorom bol
v tomto prípade spôsob využitia tweetov Donalda Trumpa, pričom bola použitá upravená
klasifikácia od autorov Brands et al. (2018). Tweety boli pôvodne rozdelené do štyroch
kategórií a porovnávané s pôvodnými Trumpovými tweetmi dostupnými v archíve na
stránke Trump Twitter Archive. Z dôvodu prehľadnejšej interpretácie dát boli nakoniec
sčítané tweety citované vcelku a citované sčasti a zaradené do jednej kategórie, teda do
citovaných článkov. Pre úplnosť bola medzi prílohy vložená tabuľka, ktorá uvádza
konkrétne počty článkov obsahujúce tweety jednotlivých kategórií (viď Príloha č. 2).
Čo sa týka Trumpových tweetov v tejto diplomovej práci, citované tweety sa objavili v 55
% článkov (220 článkov), parafrázované v 25 % (101 článkov) a v 19 % (79 článkov) boli
tweety kombinované, teda jednalo sa o čiastočne citované a čiastočne parafrázované tweety
Donalda Trumpa. Keďže prevládajú citované tweety, môžeme povedať, že Trump vďaka
svojim statusom dokázal v nadpolovičnej väčšine prípadov nastoľovať agendu.
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Graf č. 3: Spôsob odkazu na tweet – podiely podľa rokov (n1 = 92; n2 = 92; n3 = 96; n4 = 112; n5 = 8)
100%

80%

7%
20%

60%

40%

22%

20%

25%

30%

25%

29%

26%
75%

73%
53%

50%

45%

2018

2019

2020

20%

0%
2017
citovaný

parafrázovaný

2021

citovaný a parafrázovaný

Ako ukazuje graf č. 3, vo väčšine článkov v roku 2017, 2018 a 2021 boli Trumpove tweety
citované. V roku 2020 médiá výraznejšie využívali kombinované odkazy, teda sčasti
citované a sčasti parafrázované výroky. Kombinácia spôsobov odkazovania na twitterový
účet Donalda Trumpa sa postupom času zvyšovala. Počas výskumu v tejto práci sa potvrdilo,
že médiá do jedného článku zakomponovali aj niekoľko zvyčajne po sebe idúcich tweetov,
ako to bolo aj v prípade článku v iDNES.cz, ktorý odkazoval na sériu tweetov vyjadrujúcich
Trumpovo rozhorčenie zo spravodajstva pravicovo orientovanej televíznej stanice Fox
News. (Trump, 2019a,b,c, 28. august):
„Ve středeční sérii tweetů napsal, že straní demokratům a že si i se svými fanoušky bude muset začít hledat
nový

zpravodajský

kanál.

I

když

půjdete

všichni

k

levici,

stejně

volby

vyhraji,

prohlásil.

„Právě jsem viděl, jak Fox News ve velkém propagovala demokraty prostřednictvím ředitelky komunikace
Demokratického národního výboru. Říkala si tam, co chtěla, aniž by jí někdo oponoval,“ napsal Trump ve
středu na Twitteru. V dalších dvou tweetech dodal, že všichni klidně mohou jít politicky doleva, ale on stejně
najde cestu, jak vyhrát příští prezidentské volby. „To je to, co dělám, vyhrávám. Ale nechci vyhrát kvůli sobě,
jen kvůli lidem,“ pokračoval.“ (Havlická, 2019, 1. september)

Podobne Trump na Twitteri vyjadril nespokojnosť aj v roku 2017 v súvislosti s prijatím
zákona, ktorý chráni detských prisťahovalcov pred vyhostením (Trump, 2017a,b, 14.
september), kedy blesk.cz uviedol článok odvolávajúci sa na dva Trumpove tweety:
„Trump ve čtvrtek na Twitteru napsal, že jakýkoli krok ve prospěch dětských migrantů bude muset být doplněn
opatřeními, která zabezpečí americkou hranici. „Žádná dohoda o DACA včera (ve středu) večer uzavřena
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nebyla. Výměnou za souhlas bude muset být schválena masivní ochrana hranic,“ uvedl prezident a následně
dodal, že zeď bude stát za všech okolností.“ (ČTK & Mii, 2017, 14. september)

Aj v článku na webe lidovky.cz sa objavil článok, ktorý odkazoval na dva nadväzujúce
Trumpove tweety. Trump sa nimi snažil zachrániť wrestlera Navida Afkariho, ktorého
odsúdili na trest smrti za to, že sa v Iráne zúčastnil protivládnych protestov (Trump, 2020a,b,
3. september):
„Jejich matka zoufale žádá o jakoukoliv pomoc a vyslyšel ji i americký prezident Donald Trump. „Slyšel jsem,
že se Írán chystá popravit skvělého a populárního wrestlera, 27letého Navida Afkariho, jehož jediným
proviněním byla účast na demonstraci v ulicích,“ napsal na svůj Twitter. „Lídrům Íránu, velmi bych ocenil,
kdybyste ušetřili život tohoto mladíka a nepopravili ho. Děkuju!“ pokračoval americký prezident.“ (Janovská,
2020, 6. september)
Graf č. 4: Spôsob odkazu na tweet – podiely podľa typu médií (n1 = 121; n2 = 279)
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Čo sa týka spôsobov odkazovania na súkromný twitterový účet Donalda Trumpa podľa typu
médií, online spravodajské médiá využívali viac citácii. Veľký rozruch spôsobil napr.
Trumpov tweet, v ktorom vyhlásil, že USA zahájili stavbu múru na hranici s Mexikom,
aby obmedzili migráciu do krajiny (Trump, 2017, 24. január). Viaceré online médiá, vrátane
seznamzpravy.cz okamžite prevzali Trumpov tweet a odcitovali ho vcelku:
„Zítra (dnes) je v plánu velký den pro národní bezpečnost. Kromě mnoha jiných věcí postavíme zeď!” uvedl v
úterý Donald Trump na svém Twitteru.“ (Kalátová, 2017, 25. január)

Takisto veľa mediálnej pozornosti si vyslúžilo Trumpovo odstúpenie od jadrovej dohody
s Iránom, podľa ktorej sa mal Irán vzdať výroby vysoko obohateného uránu výmenou za
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uvoľnenie hospodárskych sankcií. Po odstúpení od dohody sa zvýšilo napätie medzi oboma
krajinami a iránsky prezident Hasan Ruhání varoval USA pred vojnou s Iránom, na čo
Trump podráždene reagoval na Twitteri. (Trump, 2018, 22. júl) Tento status odcitoval vo
svojom článku spravodajský web denik.cz:
„Trump okamžitě ostře reagoval, když napsal na svůj Twitter: "Už nikdy Spojeným státům znovu nevyhrožujte,
nebo budete trpět takovými následky, jakými ještě nikdy nikdo v celé historii netrpěl. Nejsme zemí, která bude
neustále snášet vaše šílená slova o násilí a smrti. Tak opatrně!“ (Krupka, 2018, 6. august)

2.6.3 Funkcia tweetov Donalda Trumpa
V tejto podkapitole bude zodpovedaná tretia výskumná otázka: Do akej miery dokázali
tweety Donalda Trumpa ovplyvniť agendu sledovaných spravodajských médií? Na
zodpovedanie tejto otázky analýza skúmala akú funkciu spĺňali jednotlivé tweety, pričom
bola použitá klasifikácia od autorov Broersma a Graham (2012) a Brands et al. (2018).
Tweety sa kódovali do dvoch kategórií, podľa toho, či boli v článkoch využité ako kľúčový
zdroj nastoľujúci agendu alebo len ako doplnkový zdroj k téme. Celkovo Trumpove tweety
slúžili ako kľúčový zdroj v 46 % prípadov (185 článkov) a ako doplnkový zdroj v 54 %
prípadov (215 článkov). Pre úplnosť bola medzi prílohy vložená tabuľka, ktorá uvádza
konkrétne počty článkov obsahujúce tweety jednotlivých kategórií (viď Príloha č. 3).
Graf č. 5: Funkcia tweetu – podiely podľa rokov (n1 = 92; n2 = 92; n3 = 96; n4 = 112; n5 = 8)
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Z grafu č. 5 je zrejmé, že Trumpove tweety dokázali v mnohých prípadoch nastoliť agendu.
Keď sa pozrieme na funkciu Trumpových tweetov v jednotlivých rokoch, obzvlášť v rokoch
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2017 a 2018 sa jemnej väčšine jeho tweetov darilo budovať agendu, čo značí, že médiá
rýchlo začali vnímať jeho účet na Twitteri ako spravodajsky relevantný zdroj dôležitých
informácií. Zväčša sa jednalo o ironické tweety, pochybenia v úsudku, provokatívne či
škandalózne vyjadrenia alebo útoky na iné osobnosti. Ako príklad môžeme uviesť článok
z webu novinky.cz, ktorý už v titulku odkazoval na Trumpov tweet, v ktorom vtedajší
prezident priznal, že sa Rusko miešalo do americkej politiky. (Trump, 2018, 16. február)
Následne web novinky.cz v článku zverejnil spomínaný tweet:
„Rusko zahájilo svou protiamerickou kampaň v roce 2014, dávno předtím, než jsem oznámil, že budu
kandidovat na prezidenta,” reagoval Trump na Twitteru. Podle prezidenta nicméně výsledky prezidentských
voleb nebyly ovlivněny. Šéf Bílého domu dodal, že členové jeho týmu, který vedl předvolební kampaň, se
nedopustili ničeho špatného. Zdůraznil, že nikdo z nich s Rusy neuzavřel žádnou dohodu.“ (Novinky & ČTK,
2018, 16. február)

Alebo článok na webe lidovky.cz, ktorý už v titulku vychádza z Trumpovho tweetu,
v ktorom prezident oznámil, že zdvojnásobil clá na dovoz hliníku a ocele z Turecka (Trump,
2018, 10. august):
„Americký prezident Donald Trump se rozhodl zdvojnásobit cla na dovoz oceli a hliníku z Turecka. U oceli
tak bude clo činit 50 procent a u hliníku 20 procent. Trump o tom v pátek informoval na svém twitterovém účtu.
Turecko-americké vztahy se v poslední době zhoršily kvůli sporům ohledně politiky vůči Sýrii a kvůli tomu, že
Ankara zadržuje amerického pastora Andrewa Brunsona. „Právě jsem schválil zdvojnásobení cel na ocel a
hliník pro Turecko,“ napsal Trump. „Naše vztahy s Tureckem teď nejsou dobré,“ dodal.“ (ČTK, 2018, 10.
august)

Výraznejšie sa Trumpovi darilo svojimi statusmi nastoľovať agendu aj v roku 2020, čo bolo
spôsobené mimoriadnou aktivitou Trumpa na tejto sociálnej sieti ako dôsledok pandémie
koronavírusu i novembrových prezidentských volieb. Vlnu spravodajského pokrytia
vyvolali predovšetkým Trumpove statusy o zmanipulovaných voľbách a sfalšovaných
výsledkoch. (Trump, 2020a,b, 15. november) Ako príklad môžeme uviesť článok z denníku
Právo, ktorý odkazuje hneď na niekoľko Trumpových tweetov:
„Zvítězil, protože volby byly zmanipulovány,“ napsal Trump nejprve na Twitteru s tím, že volební pozorovatelé
z republikánského tábora údajně nebyli vpuštěni do místností, kde se sčítaly hlasy. Část z nich byla podle něj
navíc zpracována softwarem krajně levicové firmy, která má „špatnou reputaci a mizerné vybavení“. Znovu
také obvinil média ze zaujatosti. Po několika desítkách minut však svá slova vzal zpět. „(Biden) vyhrál v očích
lživých médií. Nic neuznávám. Máme před sebou dlouhou cestu,“ dodal s tím, že volby vyhraje.“ (ČTK, 2020,
16. november)
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Graf č. 6: Funkcia tweetu – podiely podľa typov médií (n1 = 121; n2 = 279)
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Keď sa pozrieme na funkciu Trumpových tweetov podľa typu médií ako znázorňuje graf č.
6, pomer tweetov, ktoré slúžili ako kľúčový zdroj a ako doplnkový zdroj v tlačených i online
médiách je takmer vyrovnaný. Trumpove twety ako kľúčový zdroj využívali pomerne často
tlačené médiá, napr. denník Mladá fronta DNES napísal článok na základe Trumpovho
tweetu, ktorým obvinil Nemecko, že dlhuje NATO obrovské peniaze (Trump, 2017a,b, 18.
marec):
„Trump si již dříve důrazně stěžoval, že řada členských zemí Aliance nedává na obranu dostatečné finanční
prostředky. Po jednání s Merkelovou ve svém hodnocení schůzky napsal na svém twitterovém účtu, že
„Německo dluží NATO ohromné množství peněz a Spojené státy musí být placeny víc za silnou a velmi drahou
obranu, kterou poskytují Německu“.“ (ČTK, 2017, 20. marec)

Alebo keď oznamovali dôležitú udalosť, napr. denník E15 zverejnil článok s odvolaním na
Trumpov tweet, v ktorom prezident oznámil, že sa šéf CIA Mike Pompeo stretol s vodcom
Severnej Kórey Kim Čong-unom (Trump, 2018, 18. apríl):
„Trump včera na Twitteru napsal, že se Kim a Pompeo sešli minulý týden. „Schůzka proběhla hladce a byl
navázán dobrý vztah,“ konstatoval Trump.“ (ČTK, 2018, 19. apríl)

Rovnako aj online médiá využívali Trumpove tweety ako kľúčový zdroj pri mediálne
zaujímavých témach. Článok na serveri aktualne.cz odkazuje hneď na dva Trumpove tweety,
v ktorých prezident kritizuje členov Republikánskej strany v Senáte kvôli tomu, že
nezablokovali potvrdenie víťazstva Joea Bidena v prezidentských voľbách (Trump, 2021, 4.
január) a vyzýva na protesty (Trump, 2021, 1. január):
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„Skupina kapitulantů uvnitř Republikánské strany se hanebně zapíše do historie jako neefektivní strážci naší
země, kteří byli ochotni přijmout potvrzení podvodných čísel z prezidentských voleb," napadl Trump v pondělí
na Twitteru republikány, kteří se ke skupině nepřidali. A skutečné a potenciálně nebezpečné drama se navíc
bude ve středu souběžně odehrávat vně Kongresu - v ulicích hlavního města Washingtonu, kam
na Trumpovu výzvu dorazí protestovat jeho stoupenci. "VELKÝ protest ve Washingtonu… Zastavme krádež!"
burcuje Trump své příznivce na Twitteru.“ (Anýž, 2021, 5. január)

2.6.4 Povaha tweetov Donalda Trumpa
Táto podkapitola sa venuje výskumnej otázke číslo 4: Aká je povaha tweetov Donalda
Trumpa, na ktoré najčastejšie odkazujú sledované české médiá? Povaha Trumpových
tweetov súvisí so spôsobom, akým bývalý prezident rámcoval jednotlivé udalosti. V rámci
tejto otázky bola použitá klasifikácia od autorov Broersma a Graham (2012) a Brands et al.
(2018). Tweety boli kódované podľa toho, či išlo o názor Donalda Trumpa, faktické
vyjadrenie, odporúčanie, nariadenie alebo uznanie. Celkovo sa v článkoch vyskytli tweety
faktickej povahy v 18 % prípadov (74 článkov), názorové tweety v 43 % prípadov (170
článkov), odporúčacie v 3 % prípadov (14 článkov), nariaďujúce v 16 % prípadov (64
článkov), uznávajúce v 9 % prípadov (34 článkov) a kombinované v 11 % prípadov (44
článkov). Pre úplnosť bola medzi prílohy vložená tabuľka, ktorá uvádza konkrétne počty
článkov obsahujúce tweety jednotlivých kategórií (viď Príloha č. 4).
Tabuľka č. 4: Povaha tweetu – podiely podľa rokov (n1 = 92; n2 = 92; n3 = 96; n4 = 112; n5 = 8)
Rok
2017
2018
2019
2020
2021

Faktický
tweet
7%
16%
32%
20%
0%

Názorový
tweet
40%
47%
42%
38%
88%

Odporúčací
tweet
7%
2%
3%
3%
0%

Nariaďujúci
tweet
34%
16%
1%
15%
0%

Uznávajúci
tweet
6%
11%
14%
4%
0%

Kombinovaná
povaha
6%
8%
8%
20%
12%

Čo sa týka povahy Trumpových tweetov v jednotlivých rokoch ako zobrazuje tabuľka č. 4,
v každom roku prevládajú názorové tweety. Z najvýraznejších názorových tweetov za
zmienku stojí napr. tweet spomínaný v článku na webe lidovky.cz, v ktorom Trump kritizuje
jeho protikandidátku z prezidentských volieb z roku 2016 Hillary Clinton. (Trump, 2017,
13. september.) Tá sa vo svojej novej knihe zverila, že sa nemôže zmieriť s tým, že na čele
USA stojí človek ako Trump a vinila zo svojej prehry hlavne šéfa CIA Jamesa Comeya
a ďalšieho kandidáta Demokratickej strany Bernieho Sandersa:
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„Na knihu Clintonové reagoval i ve středu večer v tweetu prezident Donald Trump. „Křivácká Hillary Clinton
viní všechny (a všechno) kromě sebe. Prohrála debaty a ztratila směr!“ napsal Trump.“ (Hampejs, 2017, 15.
september)

Trump rád vyjadroval názory nielen na politikov, ale aj moderátorov, celebrity či dokonca
športovcov. Denník Právo dňa zverejnil článok, v ktorom moderátora CNN Dona Lemona
označil za najhlúpejšieho na svete a takisto skritizoval aj hviezdneho basketbalistu LeBrona
Jamesa (Trump, 2018, 3. august):
„Šéf Bílého domu Donald Trump v sobotu nepřímo označil Jamese za hlupáka a prohlásil, že má raději jeho
předchůdce v roli největší basketbalové hvězdy Michaela Jordana. Trump v pohrdavém sobotním vyjádření
na Twitteru na adresu LeBrona Jamese reagoval na basketbalistův páteční rozhovor s televizí CNN, v němž
James kritizoval Trumpovu snahu zakázat sportovcům klečet při hymně.“ (ČTK, 2018, 6. august)

Pomerne často, v 34 % prípadov sa v roku 2017 objavili aj nariaďujúce tweety. Denik.cz
zverejnil článok, v ktorom citoval Trumpov tweet vyzývajúci na zjednotenie USA počas
občianskych protestov v štáte Virginia (Trump, 2017, 12. august):
„Americký prezident Donald Trump vyzval na svém Twitteru Spojené státy k jednotě a odsoudil "nesmyslný
projev nenávisti, bigotství a násilí" zúčastněných stran.“ (Krupka, 2017, 12. august)

Takisto v roku 2020 sa nariaďujúce tweety objavili vo väčšom počte, a to v 15 % prípadov.
Na webe seznamzpravy.cz sa objavil článok, v ktorom autorka odkazuje na Trumpove
tweety podporujúce protesty proti pandemickým opatreniam a kde Trump prikazoval
protestujúcim, aby oslobodili demokratické štáty (Trump, 2020a,b,c, 17. apríl):
„Americký prezident Donald Trump protesty podpořil. Mimo jiné tím, že na svůj Twitter napsal v pátek
kapitálkami „Osvoboďte Minnesotu“, načež k témuž vyzval i v případě Michiganu a Virginie.“ (Humpálová,
2020, 21. apríl)

V roku 2019 sa objavilo aj 32 % faktických tweetov, ktoré sa týkali napr. aj streľby na
gastronomickom festivale v kalifornskom meste Gilroy. Na webe novinky.cz sa objavil
článok, ktorý ako doplňujúci zdroj využil aj Trumpov tweet ohľadne informácií z miesta
streľby (Trump, 2019, 28. júl):
„'Na místě střelby v kalifornském Gilroy jsou policisté. Mám zprávy, že střelec stále nebyl zadržen. Buďte
opatrní

a

zůstaňte

v

bezpečí,'

napsal

zhruba

o

twitter americký prezident Donald Trump.“ (ČTK, 2019, 29. júl)
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Tabuľka č. 5: Povaha tweetu – podiely podľa typu médií (n1 = 121; n2 = 279)

Tlačené
médiá
Online
médiá

Faktický
tweet
12%

Názorový
tweet
53%

Odporúčací
tweet
3%

Nariaďujúci
tweet
12%

Uznávajúci
tweet
12%

Kombinovaná
povaha
8%

22%

38%

3%

18%

7%

12%

Čo sa týka povahy tweetov podľa typu médií, faktické tweety tvorili v tlačených médiách
len 12 % z celkového počtu, kým v online médiách 22 %. Takisto výrazne v tlačených
médiách prevládali názorové tweety, ktoré sa objavili v 53 % prípadov, kým v online
médiách len v 38 %. Trump vyjadril názor napr. na reportérku z The New York Times, ktorá
napísala článok o prezidentovom osobnom právnikovi Michaelovi Cohenovi (Trump,
2018a,b, 21. apríl). Na webe novinky.cz sa objavil článok, ktorý odkazoval na Trumpov
tweet:
„Trump na Twitteru označil Habermanovou za 'třetiřadou reportérku'. Novinářka, která je součástí
redakčního týmu oceněného před několika dny Pulitzerovou cenou, je podle prezidenta 'služkou Hillary'
(Clintonové). Newyorský list používá jako své zdroje 'opilecké nebo zdrogované zkrachovalce', lže a vymýšlí
si, napsal Trump.“ (ČTK, 2018, 22. apríl)

Trump nemal problém vyjadriť názor ani na Svetovú zdravotnícku organizáciu, ktorú
kritizoval za nevhodné alebo oneskorené odporúčania pre boj proti pandémii koronavírusu.
(Trump, 2020, 7. apríl) Denník Aha! zverejnil článok, v ktorom sa spomína nasledujúci
tweet:
„Kvůli tomu už nechal zastavit americké financování a jako důvod uvedl, že organizace šla na ruku Číně, od
začátku vydávala špatná doporučení, a navíc manipulovala s daty, čímž sama přispěla ke světové pandemii.
„Zbabrali jste to,“ vzkázal pak WHO Trump prostřednictvím Twitteru.“ (Aha!, 2020, 21. apríl)

Trump v statusoch uvádzal fakty hlavne k priebehu významných udalostí ako napr.
prepustenie amerického rappera A$AP Rockyho z väzenia vo Švédsku, na ktorom sa
prezident výrazne angažoval a viackrát vyzýval na prepustenie hudobníka. (Trump, 2019, 2.
august) Na webe aktualne.cz zverejnili článok, kde Trumpov tweet slúžil ako kľúčový zdroj,
pretože to bol práve prezident, kto oznámil, že rappera prepustili z väzenia:
„A$AP Rocky byl propuštěn z vězení a je na cestě ze Švédska domů do Spojených států," napsal v reakci na
twitteru šéf Bílého domu.“ (ČTK, 2019, 2. august)
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Takisto za faktické tweety boli považované tie, kde oznamoval podpísanie zákonov či
nariadení. (Trump, 2020, 20. apríl) Napr. na webe novinky.cz sa objavil článok, v ktorom
kľúčovým zdrojom bol práve nasledujúci tweet:
„Americký prezident Donald Trump v úterý na Twitteru oznámil, že se chystá podepsat exekutivní příkaz, jímž
chce dočasně pozastavit imigraci do Spojených států. Důvodem je podle něj snaha o zpomalení šíření
koronaviru v USA a starost o zaměstnanost Američanů. „Ve světle útoků neviditelného nepřítele, stejně jako
kvůli potřebě ochránit pracovní místa našich SKVĚLÝCH amerických občanů, podepíšu exekutivní příkaz,
který dočasně pozastaví imigraci do Spojených států,” napsal Trump.“ (ČTK, 2020, 21. apríl)

Nariaďujúce tweety sa objavovali tiež pomerne často, napr. už v roku 2017 si bol Trump
natoľko istý podporou voličov, že neváhal rozkazovať aj ostatným členom Republikánskej
strany. (Trump, 2017, 8. september) Jeden takýto tweet ako doplnkový zdroj využilo aj
aktualne.cz:
„Trumpovou prioritou je nyní daňová reforma, kterou by chtěl mít hotovou do konce roku. "Republikáni musí
ihned začít daňovou reformu. Rychle!" vzkázal Trump v pátek na Twitteru.“ (Anýž, 2017, 13. september)

Ako prezident vydával nariadenia aj pre bezpečnostné zložky v štáte, tak ako to bolo aj počas
protestov v Minneapolise v roku 2020, kde sa ľudia búrili kvôli smrti černocha Georgea
Floyda, ktorý zomrel po neprimeranom zákroku policajta. Demonštranti sa správali
agresívne, zničili niekoľko podnikov a obchodov v meste. V reakcii na to Trump zverejnil
status na Twitteri (Trump, 2020a,b, 27. máj), ktorý ako doplnkový zdroj využil i server
novinky.cz:
„Prezident Donald Trump na Twitteru napsal, že smrt Floyda již vyšetřuje ministerstvo spravedlnosti
a Federální úřad pro vyšetřování (FBI). „Požádal jsem, aby se vyšetřování urychlilo, a velmi oceňuji práci,
kterou odvádějí místní pořádkové složky,” napsal Trump.“ (Novinky & mso, 2020, 28. máj)

Tweety ostatných kategórií sa objavovali výrazne menej, napr. odporúčací celkovo len v
14 prípadoch. Odporúčania vydával Trump napr. v súvislosti s Harvardovou univerzitou,
ktorá prijala finančnú pomoc od federálnej vlády v rámci ekonomického balíčku na pomoc
ekonomike v USA. Trumpovi sa nepáčilo, že univerzita získala obrovský obnos peňazí, aj
keď je bohatá. (Trump, 2020, 21. apríl) Tento tweet sa stal kľúčovým zdrojom v
článku lidovky.cz:
„Trump následně na twitteru znovu univerzitu vyzval, aby finance vrátila. Poznamenal rovněž, že by se měl
prošetřit celý školní fond, který je největší ze všech univerzit na světě. Neuvedl k tomu však žádné další
podrobnosti.“ (ČTK, 2020, 22. apríl)

54

Odporúčanie prezident vydal aj pred hurikánom Dorian, ktorý sa blížil k pobrežiu štátu
Florida. (Trump, 2019, 29. august) Ako doplnkový zdroj jeho tweet využil server
aktualne.cz:
„Trump na Twitteru obyvatele Floridy vyzval, aby se na příchod hurikánu připravili a poslouchali příkazy
státních i federálních úřadů. "Je to opravdu velký hurikán, možná jeden z největších!" dodal prezident.“ (ČTK,
2019, 29. august)

Poslednú kategóriu povahy tweetov tvorili uznávajúce tweety. Patria k nim tie, v ktorých
Trump niekoho chválil, niekomu ďakoval alebo blahoželal. Poblahoželal napr. svojmu
synovi Ericovi a jeho manželke, ktorí oznámili, že čakajú bábätko. (Trump, 2017, 20. marec)
Tento tweet slúžil ako kľúčový zdroj v článku serveru echo24.cz:
„V záplavě prezidentových tweetů na téma vyšetřování údajných ruských zásahů do prezidentské kampaně se
v reakci na synovo oznámení objevila gratulace. „Jsem na vás oba moc pyšný a šťastný!“ napsal Trump.“
(Echo24 & ČTK, 2017, 20. marec)

Trump poblahoželal a pochválil aj nového talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho.
(Trump, 2019, 27. august) Tento tweet sa stal doplňujúcim zdrojom v článku denik.cz:
„Conteho podpořil i americký prezident Donald Trump. „Velmi talentovaný muž“, napsal o Contem Trump,
dosavadní obdivovatel Salviniho. A dodal, že doufá v Conteho další premiérské působení.“ (Palata, 2019, 30.
august)

2.6.5 Typ informácií v tweetoch Donalda Trumpa
Posledná podkapitola výsledkov kvantitatívnej obsahovej analýzy sa venuje výskumnej
otázke číslo 5: Odkazujú sledované české médiá častejšie na tweety Donalda Trumpa, ktoré
obsahujú súkromné alebo profesijné informácie? V rámci tejto otázky bola použitá
klasifikácia od autorov Broersma a Graham (2012) a Brands et al. (2018). Tweety boli
kódované podľa toho, či obsahovali súkromné informácie o Trumpovi alebo profesijné
informácie súvisiace s výkonom jeho funkcie. Celkovo len 8 % článkov (30 článkov)
odkazovalo na tweety obsahujúce súkromné informácie Donalda Trumpa a dokonca až 92
% článkov (370 článkov) sa týkalo informácii súvisiacich s Trumpovou funkciou prezidenta.
Pre úplnosť bola medzi prílohy vložená tabuľka, ktorá uvádza konkrétne počty článkov
obsahujúce tweety jednotlivých kategórií (viď Príloha č. 5).
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Graf č. 7: Typ informácií – podiely podľa rokov (n1 = 92; n2 = 92; n3 = 96; n4 = 112; n5 = 8)
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Súkromné informácie sa aj v tejto práci vyskytovali len sporadicky, napr. v súvislosti
s očakávaním narodenia Trumpovho vnuka (Trump, 2017, 20. marec) alebo keď oznamoval,
že sa spolu s manželkou Melaniou nakazili koronavírusom. (Trump, 2020a, 2. október)
Takisto z nemocnice pravidelne informoval o svojom stave na Twitteri (Trump, 2020b, 2.
október) a jeden takýto tweet využili napr. aj seznamzpravy.cz:
„Mám se dobře, myslím! Děkuji všem. S láskou!“ napsal na svém oblíbeném Twitteru Trump.“ (ČTK
& Seznam Zprávy, 2020, 3. október)
Graf č. 8: Typ informácií – podiely podľa typu médií (n1 = 121; n2 = 279)
100%

80%

60%

94%

92%

6%

8%

tlačené média

online média

40%

20%

0%

súkromné informácie

56

profesijné informácie

Takisto z grafu č. 8 vyplýva, že tlačené i online médiá zaujímali predovšetkým informácie
spojené s výkonom Trumpovej prezidentskej funkcie. Najväčšie pokrytie bolo venované
tweetom zahraničnej politike Trumpa, napr. vyhrážanie sa Severnej Kórei. (Trump, 2017,
11. august) Napr. echo24.cz zverejnilo článok, kde už v titulku citovali nasledujúci Trumpov
tweet:
„Trump na Twitteru uvedl, že by si vůdce KLDR Kim Čong-un měl tento plán rozmyslet. Moskva vyzvala oba
státy ke smíru. „Vojenská řešení jsou nyní zcela ve hře, máme nabito a odjištěno, pokud by Severní Korea
jednala nerozumně. Doufejme, že si Kim Čong-un zvolí jinou cestu!“ napsal dnes šéf Bílého domu.“ (Echo24
& ČTK, 2017, 11. august)

Záujem vyvolali aj nezhody s Čínou, ktorá počas demonštrácií v Hongkongu vyslala do
blízkej oblasti ozbrojené jednotky a bojové vozidlá, na čo hneď reagoval aj Trump. (Trump,
2019, 13. august) Na webe idnes.cz sa objavil článok odkazujúci na Trumpov tweet:
„Na pohyb čínských jednotek v blízkosti Hongkongu upozornil na Twitteru s odvoláním na informace tajných
služeb také americký prezident Donald Trump.“ (ČTK & iDNES.cz, 2019, 14. august)

Obrovskú mediálnu pozornosť si vyslúžil aj Trumpov tweet, v ktorom ohlasoval postavenie
múru na hranici s Mexikom. (Trump, 2017, 24. január) Článok, ktorý citoval tento tweet sa
objavil aj na stránke irozhlas.cz:
„Zítra (dnes) je v plánu velký den pro národní bezpečnost. Kromě mnoha jiných věcí postavíme zeď!" uvedl v
úterý Trump na Twitteru v narážce na zmíněné výnosy, které mají mimo jiné dát zelenou stavbě zdi mezi USA
a Mexikem, kterou Trump přislíbil během předvolební kampaně.“ (Kabrhelová, ČTK & Balucha, 2017, 25.
január)

Múru sa venoval aj o rok neskôr, po tom, čo Najvyšší súd rozhodol, že vláda môže využiť
2,5 mld. dolárov z rozpočtu amerického ministerstva obrany na výstavbu múru na hranici
s Mexikom. Trumpov tweet, v ktorom sa tešil z rozhodnutia súdu (Trump, 2019, 26. júl)
použilo ako zdroj hneď niekoľko médií vrátane Lidových novin, ktoré vydali článok
odkazujúci na tento tweet:
„Sám Trump označil rozhodnutí na Twitteru za „obrovské vítězství“, jež prý pomůže ke zvýšení bezpečnosti na
jižní hranici USA a k zajištění vlády práva.“ (Schuster, 2019, 29. júl)

Médiá zaujímali Trumpove tweety aj v prípade streľby v Texaskom meste El Paso. Prezident
Trump zverejnil niekoľko tweetov (Trump, 2019, 3. august), pričom napr. aktualne.cz ako
doplnkový zdroj do článku použili nasledujúci tweet:
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„Ke střelbě v El Pasu se na Twitteru vyjádřil i prezident Donald Trump. "Zprávy jsou velmi špatné, mnoho
mrtvých. Spolupracujeme s místními úřady, hovořil jsem s guvernérem. Bůh s Vámi všemi," napsal
na Twitteru.“ (ČTK & Zahraničí, 2019, 4. august)

Veľký rozruch Trump spôsobil aj svojimi spornými statusmi, ktorými komentoval situáciu
po smrti černocha Georgea Floyda v Minneapolise. (Trump, 2020, 29. máj) Novinky.cz
v článku využili tento tweet:
„Jedno z nich se například týkalo situace po smrti černocha George Floyda v Minneapolisu, konkrétně
policejních zákroků. „Když začne rabování, bude se střílet,“ napsal Trump nejprve na Twitter, následně se ale
jeho příspěvek objevil také na Facebooku.“ (Novinky & mif, 2020, 29. jún)

Najväčšiu pozornosť si však vyslúžil spochybňovaním novembrových prezidentských
volieb, v ktorých sa hlasovalo kvôli pandémii koronavírusu aj poštou. (Trump, 2020a,b, 26.
máj) Pravidelné tvrdenia o manipulácii a falšovaní volebných lístkov preberali médiá, napr.
aj seznamzprávy.cz zverejnili článok, kde ako kľúčový zdroj použili nasledujúci tweet:
„Neexistuje ŽÁDNÝ ZPŮSOB (NULA!), že poštovní hlasovací lístky nebudou podvodné. Poštovní schránky
budou vyloupeny, hlasovací lístky budou falšovány, a dokonce nelegálně vytištěny a podvodně
podepsány. Guvernér Kalifornie posílá hlasovací lístky milionům lidí, komukoli…,“ tweetoval Trump.
„…žijícímu ve státě, bez ohledu na to, kdo jsou nebo jak se tam dostali. Odborníci pak řeknou všem těmto
lidem, z nichž mnozí ještě nikdy nehlasovali, jak a pro koho hlasovat. Tohle budou zmanipulované volby. V
žádném případě!“ dodal v navazujícím příspěvku.“ (Nováková, 2020, 27. máj)
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Diskusia
Táto práca sa zaoberá intermediálnym nastoľovaním agendy, skúma aký vplyv má súkromný
účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na Twitteri na budovanie agendy a
ako české médiá pracujú s informáciami z tohto účtu. Táto podkapitola sa venuje zhrnutiu
poznatkov z kvantitatívnej obsahovej analýzy článkov odkazujúcich na tweety Donalda
Trumpa a taktiež interpretácii a porovnaniu zistení s výsledkami modelových štúdií od
autorov Bane (2019), Broersma a Graham (2012) a Brands et al. (2018).
V rámci kvantitatívnej obsahovej analýzy bola každá výskumná otázka posudzovaná
z dvoch hľadísk, sledovali sa rozdiely medzi jednotlivými rokmi a takisto rozdiely medzi
tlačenými a online médiami.
Cieľom sledovania počtu odkazov v jednotlivých rokoch bolo porovnať výskyt odkazov na
Trumpov twitterový účet v rokoch, kedy sa nekonali prezidentské voľby s rokom, v ktorom
sa konali. Brands et al. (2018) vo svojej štúdii zistili, že počet citovaných tweetov sa výrazne
zvyšuje počas volebného obdobia, keďže médiá sa viac venujú politike, ale aj samotní
politici sú viac aktívni na Twitteri a častejšie pridávajú spravodajsky zaujímavé príspevky.
Podobné zistenie priniesla aj táto práca. V rokoch 2017 – 2019 bol počet článkov
odkazujúcich na Trumpove tweety v podstate rovnaký, v roku 2020 sa zvýšil o 5 %. Tento
mierny nárast pravdepodobne súvisí s pandémiou koronavírusu a najmä novembrovými
prezidentskými voľbami v USA. Môžeme preto povedať, že pomer článkov v jednotlivých
rokoch je pomerne vyrovnaný, ich počet len mierne stúpa. Množstvo štúdií, napr. Vonbun
et al. (2016), upozorňuje na postupom času zvyšujúci sa význam sociálnych sietí ako zdrojov
informácií, nakoľko sa politici čoraz častejšie prihovárajú svojmu publiku skrz svoje účty
na sociálnych sieťach. Aj v tejto práci sa potvrdil časom mierny nárast odkazov na súkromný
účet Donalda Trumpa na Twitteri. Čo sa týka rozdielov medzi tlačenými a online médiami,
z tejto práce vyplýva, že dvakrát viac intermediálnych odkazov na Twitter obsahovali online
spravodajské médiá. Tieto výsledky potvrdili zistenia autorky Bane (2019), ktorá vo svojej
štúdií takisto zistila, že online médiá citovali Twitter dvakrát častejšie ako tlačené médiá.
Podľa Bane je to pravdepodobne tým, že na online médiá sa vyvíja väčší tlak, aby boli akčné
a rýchle. Rozdiely v prítomnosti odkazov na tweety medzi tlačenými a online médiami môžu
byť spôsobené aj obmedzeným priestorom v denníkoch či rozdielnymi žurnalistickými
zásadami medzi redakciami tlačených denníkov a online médií. Obmedzením štúdie Bane je
ale fakt, že autorka vo svojom výskume nesledovala parafrázované tweety, ale len citované,
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čo mohlo viesť ku skresleniu výsledkov, pretože ako ukázali výsledky tejto diplomovej
práce, parafrázované tweety v tlačených médiách tvorili až 33 %.
Čo sa týka spôsobu odkazovania na Trumpov twitterový účet v tejto práci, citovaných bolo
55 % článkov z celkového počtu 400 článkov, parafrázovaných bolo 25 % a 19 % bolo
kombinovaných, teda jednalo sa o čiastočne citované a čiastočne parafrázované tweety
Donalda Trumpa. Nadpolovičná väčšina citovaných tweetov je v súlade so zisteniami
autorov ako Broersma a Graham (2012), kde až 92 % tweetov bolo citovaných, alebo Brands
et al. (2018), kde bolo citovaných 71 % tweetov. Prevaha citovaných tweetov značí, že
politici majú kontrolu nad mediálnou agendou, keďže ich tvrdenia novinári príliš nekorigujú.
Preberanie informácií zo sociálnych sietí znevýhodňuje novinárov, ktorí nemajú príležitosť
klásť otázky alebo hlbšie rozvíjať vyjadrenia politikov. V dôsledku toho politici získavajú
väčšiu moc šíriť svoju agendu, rámcovať témy a kontrolovať svoj obraz v médiách, čo sa
potvrdilo aj v tejto diplomovej práci. Čo sa týka spôsobov odkazovania na súkromný
twitterový účet Donalda Trumpa podľa typu médií, online spravodajské médiá využívali viac
citácii. Môže to byť spôsobené aj tým, že online médiá dokázali rýchlo zverejniť článok
odkazujúci na Trumpov Twitter, pričom aktuálnosť danej správy bola umocnená práve
prostredníctvom citácie hlavného aktéra.
Kvantitatívna obsahová analýza priniesla odpoveď aj na to, akú funkciu zohrávali
v článkoch odkazované tweety. Tweet, ktorý slúži ako doplnkový zdroj, je len ilustráciou
na ozvláštnenie spravodajstva alebo doplnenie kontextu či zákulisných informácií a nemá
potenciál nastoľovať agendu. Naopak tweet, ktorý slúži ako kľúčový zdroj, dokáže
pritiahnuť mediálnu pozornosť a je spravodajsky zaujímavý. Zväčša sa jedná o ironické
tweety, pochybenia v úsudku, provokatívne či škandalózne vyjadrenia alebo útoky na iné
osobnosti. Celkovo Trumpove tweety slúžili ako kľúčový zdroj v 46 % prípadov a ako
doplnkový zdroj v 54 % prípadov. To znamená, že Trumpove tweety dokázali takmer v
polovici prípadov nastoliť agendu. Takéto vysoké percento tweetov, ktoré slúžili ako
kľúčový zdroj, sa odlišuje od výsledkov štúdií spomínaných v kapitole 1.4.4. (s. 30). Napr.
Brands et al. (2018) vo svojej štúdií zistili, že v 80 % prípadov tweety slúžia len ako
doplnkový zdroj. Vysoké percento Trumpových tweetov, ktoré slúžili ako kľúčový zdroj je
pravdepodobne spôsobené tým, že sa jedná o tweety prezidenta svetovej veľmoci, teda v tom
čase úradujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Keď sa pozrieme na funkciu
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Trumpových tweetov podľa typu médií, pomer tweetov, ktoré slúžili ako kľúčový zdroj
a ako doplnkový zdroj v tlačených i online médiách je pomerne vyrovnaný.
Ďalej z výsledkov kvantitatívnej obsahovej analýzy vyplýva, že čo sa týka povahy tweetov
Donalda Trumpa použitých v článkoch sledovaných médií, prevládajú názorové tweety,
ktoré tvoria 43 %. Názorové tweety vyjadrujú názory Donalda Trumpa na rôzne udalosti,
čím rámcuje následné spravodajské pokrytie týchto udalostí v médiách. Keďže Trump sa
k udalostiam

zväčša

vyjadroval

na

svojom

súkromnom

twitterovom

účte

@realDonaldTrump namiesto oficiálneho prezidentského účtu @POTUS, nie je až také
prekvapujúce, že prevládajú jeho vlastné názory. Celkovo sa v článkoch vyskytlo aj 18 %
faktických tweetov, tie obsahujú informácie, ktoré sa dajú overiť. Ďalej 3 % odporúčacích
tweetov, 16 % nariaďujúcich tweetov, ktorými Trump vyzýval na rôzne aktivity,
mobilizoval voličov alebo ich upokojoval. Uznávajúce tweety, ktorými niekomu ďakoval,
blahoželal či niekoho chválil, tvorili 9 % a kombinované tweety, ktoré sa nedali jednoznačne
zaradiť ani do jednej z predchádzajúcich kategórií, tvorili 11 %. Výsledky sú zhodné so
zisteniami autorov ako Broersma a Graham (2012), kde medzi dominantné typy tweetov
patrili faktické a názorové tweety. Takisto v štúdií od Brands et al. (2018) 67 % tvorili
názorové tweety, 17 % faktické a 8 % nariaďujúce tweety. V štúdii od Bane (2019)
vyplynulo, že faktické tweety tvorili 32 % zo všetkých, zatiaľ čo názorové tweety 68 %. Čo
sa týka povahy tweetov podľa typu médií, Bane (2019) zistila, že online spravodajské
servery využívajú Twitter ako zdroj faktických informácií, kým denníky len na pridanie
nejakého názoru či reakcie danej osobnosti. To je podľa autorky spôsobené pravdepodobne
tlakom na redakcie online médií, ktoré musia publikovať informácie kontinuálne. Takýto
tlak môže viesť novinárov k tomu, aby využívali Twitter ako rýchly zdroj faktických
informácií. Výsledky tejto práce sú v súlade so zistením autorky Bane, nakoľko faktické
tweety tvorili v tlačených médiách len 2 % zo všetkých, kým v online médiách 22 %. Takisto
výrazne v tlačených médiách prevládali názorové tweety, ktoré sa objavili v 53 % prípadov,
kým v online médiách len v 38 %.
Spravodajské médiá sa začali v posledných rokoch viac zaujímať o súkromné životy
politikov a takisto i samotní politici začali prostredníctvom sociálnych sietí zdieľať viac
informácií zo svojho súkromia, o svojich záujmoch či zážitkoch, čo im umožňuje do istej
miery kontrolovať svoj obraz v médiách. Na hlbšie pochopenie intermediálneho
nastoľovania agendy medzi Trumpovým účtom na Twitteri a spravodajskými médiami,
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slúžila analýza typu informácií obsiahnutých v odkazovaných Trumpových tweetoch. Aj
napriek tomu, autori Brands et al. (2018) vo svojej štúdii zistili, že tweety obsahujúce
súkromné informácie o politikoch tvorili len 7 % zo všetkých citovaných tweetov. V štúdii
od Broersma a Graham (2012) sa tweety so súkromnými informáciami vyskytli len v 5 %
prípadov. Výsledky analýzy v tejto diplomovej práci potvrdili zistenia predošlých štúdií,
nakoľko len 8 % článkov odkazovalo na tweety obsahujúce súkromné informácie Donalda
Trumpa a dokonca až 92 % článkov sa týkalo informácii súvisiacich s Trumpovou funkciou
prezidenta.
Medzi hlavné závery tejto práce teda patrí zistenie, že Trump dokázal prostredníctvom
svojho účtu na Twitteri vo väčšine prípadov budovať agendu a takmer v polovici prípadov
rámcovať témy a kontrolovať svoj obraz v médiách. Samozrejme, novinári nepreberali
Trumpove tweety úplne nekriticky, ale už len fakt, že mu poskytli priestor na šírenie jeho
názorov, umožnil Trumpovi ovplyvniť verejnú mienku a postoje aj tých ľudí, ktorí
nesledovali jeho účet na Twitteri.
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Limity výskumu
Závery prezentované vyššie je nutné čítať s ohľadom na limity tejto práce. Hlavným limitom
tejto práce je fakt, že aj keď kvantitatívna obsahová analýza umožňuje spracovávanie
väčšieho množstva dát a ich vizualizáciu prostredníctvom tabuliek a grafov, konečné
výsledky sú ovplyvnené výberom premenných a kategórií, ktoré sa kódujú. Najväčšie
problémy spôsobovalo vytvorenie hodnôt premenných pre kódovanie, kde po uvážení
v niektorých prípadoch došlo k odklonu od modelových štúdií.
Jednalo sa o premennú funkcia tweetu, v rámci ktorej autori Broersma a Graham (2012)
rozlišovali okrem hodnôt kľúčový a doplnkový zdroj ešte ďalšie dve hodnoty. A to tweety,
ktoré boli zverejnené samostatne a takisto tweety, ktoré boli súčasťou tzv. twitter-interview,
v rámci ktorého novinár alebo čitateľ položil otázku a ako odpoveď bol zverejnený tweet
politika. Avšak takéto formy zverejňovania tweetov sa v českých médiách nevyskytujú,
preto tieto hodnoty neboli počas analýzy v tejto práci zaznamenávané. Okrem toho, autorke
tejto práce pripadajú obe hodnoty nadbytočné, nakoľko by sa podľa jej úsudku dali zaradiť
pod hodnotu kľúčový zdroj.
Aj v štúdii od Brands et al. (2018) sa vyskytlo obmedzenie, keďže v začiatku štúdie si autori
stanovujú tri hodnoty premennej spôsob odkazovania na tweety – citovaný vcelku, citovaný
sčasti a parafrázovaný, avšak vo výsledkoch už prezentujú len dve hodnoty – citovaný
a parafrázovaný. Z dôvodu prehľadnejšej interpretácie dát nakoniec takisto aj autorka tejto
práce sčítala tweety citované vcelku a citované sčasti.
Od štúdií sa autorka odklonila aj v tom, že v premenných spôsob odkazu na tweet a povaha
tweetu pridala aj hodnotu kombinovaná povaha, čo jej však umožnilo reagovať na situácie,
keď sa v článku vyskytol väčší počet tweetov. Autori vo svojich štúdiách nespomínajú, ako
sa vysporiadali s takýmto problémom.
Medzi nevýhody kvantitatívnej obsahovej analýzy patrí aj to, že nie je schopná poskytnúť
vysvetlenie a hlbšie pochopenie spracovaných dát. Výsledky tejto práce by preto mohli
slúžiť ako vhodné východisko pre podrobnejší kvalitatívny výskum. Kvalitatívna analýza
by sa mohla zamerať na výskum dôvodov prečo a v akých prípadoch novinári využívajú
Twitter ako zdroj a takisto či si overujú tvrdenia oficiálnych zdrojov. Mohlo by byť vhodné
porovnať všetky Trumpove tweety za štyri roky jeho pôsobenia vo funkcii prezidenta s tými,
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ktoré sa dostali do médií, čo by mohlo priniesť hlbšie pochopenie dôvodov, prečo si niektoré
tweety vyslúžili mediálnu pozornosť a iné nie. Mohlo by byť tiež prínosom zamerať sa
podrobnejšie na rozdiely medzi tlačenými a online médiami a zistiť, prečo sa líši prístup
k informáciám z Twitteru medzi redakciami denníkov a redakciami online spravodajských
portálov.
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Záver
Táto diplomová práca sa zaoberala skúmaním toho, aký vplyv má na budovanie mediálnej
agendy súkromný účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na Twitteri a ako
české médiá pracujú s informáciami z tohto účtu. Twitter sa ako jedna z najpopulárnejších
sociálnych sietí stáva bežnou súčasťou mediálneho spravodajstva, pretože poskytuje rýchly
prísun spravodajsky zaujímavých informácií a medzi jeho používateľov patria verejne
známe osobnosti, obzvlášť politici. Lawrence a Boydstun (2017) upozorňujú, že
v súčasnosti dochádza v politike k infotainmentu, teda stieraniu hraníc medzi politikou
a zábavou, vďaka čomu sa do politiky úspešne dostávajú aj nekonvenčné osobnosti ako
Donald Trump. Bývalý americký prezident Donald Trump sa preslávil práve
bezprecedentným využívaním sociálnej siete Twitter, ktorú používal na priamu komunikáciu
s verejnosťou, vďaka čomu výrazným spôsobom ovplyvnil podobu súčasnej politickej
komunikácie.
Na základe kvantitatívnej obsahovej analýzy spravodajských článkov odkazujúcich na
Trumpov twitterový účet boli opísané a interpretované charakteristiky odkazovaných
tweetov. Medzi hlavné závery tejto práce patrí zistenie, že Trump dokázal prostredníctvom
svojho účtu na Twitteri do určitej miery budovať agendu, rámcovať témy a kontrolovať svoj
obraz v médiách. Potvrdzuje to prevaha citovaných tweetov, ktorá značí, že väčšina jeho
tweetov bola spravodajsky zaujímavá, keďže sa často jednalo o ironické, provokatívne
tweety, pochybenia v úsudku alebo útoky na iné verejne známe osobnosti. Takmer polovica
jeho tweetov slúžila ako kľúčový zdroj pre spravodajské články, čo potvrdzuje, že tweety
bývalého amerického prezidenta dokázali mnohokrát pritiahnuť mediálnu pozornosť a
nastoliť agendu. Spravodajské média využívali predovšetkým názorové tweety, ktorými
Trump dokázal rámcovať následné spravodajské pokrytie rôznych tém a udalostí v médiách.
Hlavné zistenia tejto diplomovej práce upozorňujú na zvyšovanie moci politických
predstaviteľov šíriť svoje názory na sociálnych sieťach, komunikovať s verejnosťou bez
sprostredkovania médií a ovplyvňovať verejnú mienku. Twitter do určitej miery narušil
rovnováhu síl medzi spravodajskými médiami a politikmi v prospech obzvlášť popredných
politikov. Táto diplomová práca by preto mohla byť prínosná pri hľadaní vhodného spôsobu,
akým by spravodajské médiá mohli preberať vyjadrenia politikov zo sociálnych sietí
a umožňovať im budovať mediálnu agendu.
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Summary
This diploma thesis deals with the study of the influence of the private account of former US
President Donald Trump on Twitter and how the Czech media process information from this
account. Twitter, as one of the most popular social networks, is becoming a common part of
news media because it provides quick supply of interesting news coverage and its users
include public figures and mostly politicians. Lawrence and Boydstun (2017) point out that
infotainment, i.e. blurring the lines between politics and entertainment, is currently taking
place in politics, and as a result also unconventional personalities such as Donald Trump are
becoming politicians. Former US President Donald Trump is famous for his unprecedented
use of Twitter to directly communicate with the public thanks to which he significantly
influenced the current form of political communication.
Based on a quantitative content analysis of news articles referring to Trump's Twitter
account, the characteristics of his tweets were described and interpreted. One of the main
findings of this thesis is the one that Trump could to some extent build media agenda, frame
topics and control his image in the media through his Twitter account. This is confirmed by
the predominance of the cited tweets, which means that most of his tweets were considered
newsworthy, since they were often ironic, provocative, they included errors of judgment or
attacks on other public figures. Nearly half of his tweets served as a key source for news
articles, confirming that the tweets of the former US President were repeatedly able to attract
media attention and set the agenda. The opinion tweets of Trump got the most attention
implying that Trump was able to frame the following news coverage of various topics in the
media.
The main findings of this thesis draw attention to the increasing power of political leaders to
spread their views on social networks, communicate with public directly without news media
intervention and influence public opinion. Twitter has shifted the balance of power between
the news media and leading politicians in favor of the latter. This diploma thesis could
therefore be useful in finding a suitable way for the news media to take over the views of
politicians from social networks and enable them to build media agenda.
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PREMENNÁ
01 D
02 M

NÁZOV
PREMENNEJ
Dátum vydania
Médium

03 SO

Spôsob odkazu

04 F

Funkcia tweetu

05 P

Povaha tweetu

06 TI

Typ informácií

KÓD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
9
1
2
9
1
2
3
4
5
8
9
1
2

HODNOTA
PREMENNEJ
DD.MM.YYYY
Mladá fronta DNES
Právo
Hospodářské noviny
Lidové noviny
Deník N
Haló noviny
Blesk
Aha!
E15
seznamzpravy.cz
novinky.cz
aktualne.cz
idnes.cz
denik.cz
lidovky.cz
blesk.cz
irozhlas.cz
iprima.cz
echo24.cz
citovaný v celku
citovaný sčasti
parafrázovaný
citovaný a parafrázovaný
nedá sa určiť
hlavný zdroj
doplnkový zdroj
nedá sa určiť
faktický tweet
názorový
odporúčací
nariaďujúci
uznávajúci
kombinovaná povaha
nedá sa určiť
súkromné informácie
profesijné informácie

8
9

kombinácia
nedá sa určiť

94

Príloha č. 2: Spôsob odkazu na tweety podľa jednotlivých rokov a typu médií
Citovaný v celku

Citovaný sčasti

Parafrázovaný

41
25
25
18
2
111

26
24
23
32
4
109

18
23
29
29
2
101

Citovaný v celku

Citovaný sčasti

Parafrázovaný

24

38

40

Citovaný a
parafrázovaný
19

87

71

61

60

111

109

101

79

2017
2018
2019
2020
2021
Celkom

Tlačené
médiá
Online
médiá
Celkom

Citovaný a
parafrázovaný
7
20
19
33
0
79

Príloha č. 3: Funkcia tweetov podľa jednotlivých rokov a typu médií

2017
2018
2019
2020
2021
Celkom

Tlačené
médiá
Online médiá
Celkom

Kľúčový
zdroj
49
52
28
53
3
185

Doplnkový
zdroj
43
40
68
59
5
215

Kľúčový
zdroj
60

Doplnkový
zdroj
61

125
185

154
215
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Príloha č. 4: Povaha tweetov podľa jednotlivých rokov a typu médií

2017
2018
2019
2020
2021
Celkom

Tlačené
médiá
Online
médiá
Celkom

Faktický
tweet
6
15
31
22
0
74

Názorový
tweet
37
43
40
43
7
170

Odporúčací
tweet
6
2
3
3
0
14

Nariaďujúci
tweet
31
15
1
17
0
64

Uznávajúci
tweet
6
10
13
5
0
34

Kombinovaná
povaha
6
7
8
22
1
44

Faktický
tweet
14

Názorový
tweet
64

Odporúčací
tweet
4

Nariaďujúci
tweet
15

Uznávajúci
tweet
14

Kombinovaná
povaha
10

60

106

10

49

20

34

74

170

14

64

34

44

Príloha č. 5: Typ informácií v tweetoch podľa jednotlivých rokov a typu médií
2017
2018
2019
2020
2021
Celkom

Tlačené
médiá
Online
médiá
Celkom

Súkromné informácie
6
4
4
16
0
30

Profesijné informácie
86
88
92
96
8
370

Súkromné informácie
7

Profesijné informácie
114

23

256

30

370
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