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   2. Úvod 
 

2.1 Téma práce 

 
 

   Tato práce se zabývá problematikou volebního zpravodajství v českém tisku během voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006. Volební akt je základním atributem 

demokratické organizace společnosti, periodicky se opakujícím momentem, kdy veřejnost 

vyjadřuje svůj názor na politické vedení státu. Vládní politické strany se během volební 

kampaně, předcházející vlastním volbám, snaží veřejnost přesvědčit o úspěšnosti svého 

vládnutí a uchovat si tak nárok na vládu i v dalším volebním období, strany opoziční naopak 

využívají všech možných prostředků, aby vládní politiku zkritizovaly a veřejnost tak 

přesvědčily o nutnosti změny politického panství.  

   Předvolební soupeření politických stran se odehrává na několika úrovních; jednou 

z nejdůležitějších je nepochybně mediální sféra, tradičně pak tisk. Česká periodika se po roce 

1989 vymanila z přímého ideového podřízení politické moci a vědomě se začlenila do západní 

demokratické tradice, stavící na právu na svobodě slova.1 Tisku tato svoboda na jedné straně 

přináší velké možnosti, na straně druhé od něho žádá také zodpovědnost. Zpravodajství by 

mělo být proto nejen svobodné, ale i pravdivé a nestranné. V době předvolebního zápasu by 

měl tisk objektivně informovat o probíhajícím dění a zprostředkovávat čtenářům – voličům 

informace o volebních programech jednotlivých politických stran. Volič by pak měl být 

schopen na základě těchto pravdivých a úplných informací uplatnit občanské právo a podle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí vykonat volební akt. Výše zmíněná premisa je však pouze 

ideálním stavem, kterého nedosahují média ani na Západě, navzdory dlouholeté a většinou 

nepřerušené demokratické tradici. Lze se tedy oprávněně domnívat, že v českém prostředí, 

                                                 
1 Přechod od mediálního prostředí spoutaného stranickými direktivami, jaké před rokem 1989 existovalo v 
ČSSR, k prostředí demokratickému, ovšem vůbec neznamená, že by chování médií už neovlivňovaly žádné 
ideologické vlivy. Očekává se od nich například, že aktivním způsobem přispějí ke stabilnímu vývoji 
demokratické společnosti, která je už „z podstaty“ dobrá. Na rozdíl od minulého modelu se ovšem v tomto 
případě jedná spíše o vliv skrytý, vyvěrající z jistých normativních předpokladů. Blíže o tzv. dominantním 
paradigmatu viz. McQuail, D. (1999) Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, s. 64 – 65. 
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kde mnoho kodifikovaných pravidel i nepsaných zvyklostí vznikalo až po roce 1989, bude 

situace o to složitější.2   

    Úkolem této práce bude tedy prozkoumat způsob, jakým tisková média v ČR informovala 

veřejnost v průběhu volební kampaní roku 2006. Důraz bude kladen na objektivitu 

zpravodajství, na to, zda tisková média nepředkládají čtenářům informace záměrně takovým 

způsobem, který by zvýhodňoval určitou politickou stranu a v konečném důsledku tak mohl 

voliče svádět k jejímu preferování. Výzkum se přitom zaměří na způsoby podávání 

zpravodajských událostí, tedy na případné jemné manipulace s interpretačními postupy, které 

následně mohou dodat alternativní vyznění i napohled ideově neutrálnímu mediálnímu 

sdělení. 

 

 

2.2 Metody práce 
 

   Metodou výzkumu bude kvalitativní analýza. Prostřednictvím šetření způsobů, jakými 

tisková média rámují události o nichž referují, bude hodnoceno, zda texty vykazují známky 

úmyslného stranění, tedy zda lze ve způsobu předvolebního zpravodajství českých deníků 

vypozorovat sklon ke skryté či dokonce otevřené podpoře konkrétních politických stran. 

K analýze byly zvoleny deníky Právo a Lidové noviny; sledované období je od 2.5. do 1.6. 

2006. Aby byl dostatečně zohledněn rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou, bude analýza 

zaměřena výhradně na texty zpravodajského charakteru; rozbor pokryje předvolební 

zpravodajství v plném rozsahu, naopak opomine redakční komentáře, rozhovory a analýzy. 

   

 

2.3 Struktura práce 
 

   V první části bude zmíněna teorie nastolování témat, její teoretické předpoklady, fáze 

vývoje a hlavní představitelé. Dále bude definováno rámování témat, obzvláště ona jeho 

větev, pojímající rámování jako druhou úroveň nastolování témat. Podobně budou definovány 

základní pojmy pojící se s tématem práce.  

                                                 
2 Burton a Jirák například zmiňují absenci orgánu na způsob britské Komise pro stížnosti na tisk, který by se 
mohl nezávisle vyjadřovat k chování českých médií. Blíže viz. Burton, G., Jirák, J. (2003). Úvod do studia 
médií. Brno: Barrister & Principal, s. 136-137.  



 6

   V druhé části se text zaměří na objasnění zvolených metodických postupů. Bude 

představena kvalitativní obsahová analýza a její hlavní pracovní metody. Výklad se dotkne 

základních principů mediální prezentace. Zvolením konkrétní techniky rámování budou 

vytvořeny základní podmínky pro analýzu sledovaných mediálních obsahů.  

   Ve třetí části práce bude provedeno vyhodnocení mediálních obsahů získaných z tiskového 

zpravodajství deníků za sledované období. 

   Čtvrtá část práce je věnována závěrečnému shrnutí. Obdržené výsledky analýzy budou 

porovnány s výchozími předpoklady a ze srovnání budou učiněny závěry.  

 

 

   3. Teoretická část 

 
   3.1 Teorie nastolování témat 
 

 

   Otázkou, zda existuje nějaká přímá vazba mezi obsahy mediálních sdělení a chováním 

jejich konzumentů, se zabývala celá řada vědců z několika oblastí sociálních věd. 

Významným přínosem k dané problematice byla teorie masové komunikace, která pracovala 

s představou publika jako masy. Ovlivněna náklady novin, vycházejícími denně v ohromných 

nákladech, a davy evropských přistěhovalců nacházejících v severoamerických kinosálech 

možnost orientovat se  v pro ně zpočátku tak cizí kultuře, přišla na počátku 20. století 

s představou všemocných médií, zasahujících čtenářstvo svými zprávami jako kouzelnými 

střelami, před nimiž není úniku ani obrany. Teorie magické střely, popřípadě teorie očkování, 

což byl jen různý název pro totožný efekt, chápaly média jako takřka všemocná a jejich 

konzumenty snižovaly na úroveň zcela pasivních obětí.3  

   Vlivem pokroku v oblasti psychologie a sociálních věd, a aplikace nových poznatků rovněž 

v oblasti výzkumu médií, došlo ale již v polovině 20. století k jistému vystřízlivění ohledně 

reálných možností vlivu médií na publikum. „Nebylo zjištěno, že média jsou zcela bez 

účinků, spíše se však ukázalo, že fungují v rámci stávající struktury sociálních vztahů a 

konkrétního společenského a kulturního kontextu“.4  V 70. letech se díky fenoménu 

masového sledování televizních programů výzkum médií vrátil k představě spíše mocných 

                                                 
3 Srov. Jirák, J., Köpplová, B. (2003). Média a společnost. Praha: Portál, s. 161. 
4 Srov. McQuail, D. (1999). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, s. 361. 
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médií a zájem o jejich působení se z jednotlivce rozšířil na celou společnost. Během 

zkoumání procesů socializace, během kterých si jedinec osvojuje pravidla potřebná pro život 

ve větším společenství, „badatelé přišli s myšlenkou, že na socializaci jednotlivce ve 

společnosti se – podobně jako další společenské instituce – významně podílejí média, neboť 

ta ,učí´ jednotlivce, jak se stát součástí společnosti, tím, že mu poskytují velké množství 

informací a nabízejí celou řadu vzorů“.5 Počátek 80. let přináší syntézu dosavadního 

výzkumu. Médiím je znovu přiznán status mocného hráče; na rozdíl od předchozích fází se 

ovšem zásadním způsobem mění hodnocení publika, kdy jedinec je nově chápán jako aktivní 

činitel. Tuto tezi dovršuje S. Hall svou teorií kódování a dekódování z roku 1980, v níže 

přiznává médiím vládu nad mediálními obsahy, a příjemcům kontrolu nad jejich 

interpretacemi.  

   Souběžně s bádáním zaměřeným na hodnocení účinků mediálních sdělení na publikum, se 

od 70. let 20. století díky empirickým výzkumům začal zdárně rozvíjet další teoretický směr. 

Na jeho počátku stál celkem nenápadný výzkum průběhu prezidentské kampaně Chapel Hill, 

který prováděli Donald Shaw s Maxwellem McCombsem na konci 60. let v USA. Cílem 

výzkumu bylo zjištění, zda témata, podávaná médii jako důležitá, se stejnou mírou 

naléhavostí hodnotí i jejich příjemci. Získané výsledky pak byly následně ověřovány ještě 

roku 1972, kdy Shaw s McCombsem provedli výzkum nazvaný Charlotte Study. Stejně jako 

v prvním výzkumu, i nyní se podařilo prokázat, že existuje souvislost mezi reflexí událostí 

v médiích, a způsobem, jak je chápou příjemci. Míra průkaznosti byla natolik přesvědčivá, že 

podnítila celou řadu podobně zaměřených šetření dalších badatelů, jejich poznatky přispěly 

k soustavnému výzkumu témat.  

   Podle Dearinga a Rogerse hlavní kouzlo konceptu nastolování témat (agenda setting) tkví 

v tom, že poskytuje odpověď na otázku, proč má veřejnost v demokratické společnosti 

k dispozici zrovna tyto, a ne jiné informace týkající se určitých událostí; jak se utváří veřejné 

mínění; a proč se některé události stávají předmětem politických akcí, zatímco ostatní nikoli.6 

   Postupem doby se ustavily tři základní teoretické směry výzkumu nastolování témat: 7   

   1, výzkum nastolování veřejné agendy (prováděný zejména výzkumníky z oblasti teorie  

       masové komunikace)   

   2, výzkum nastolování politické agendy (realizovaný politology a sociology)  

   3, výzkum nastolování mediální agendy (který se vyprofiloval jako historicky nejmladší). 

                                                 
5 Srov. Jirák, J., Köpplová, B. (2003). Média a společnost. Praha: Portál, s. 164. 
6 Srov. Dearing, J. W., Rogers, E. M. (1996). Agenda – Setting. London: Sage Publications, s. 2. 
7 Tamtéž, s. 16-17. 
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   Vlastní mediální témata vznikají v rámci procesu, pro který se ujal název vytváření témat 

(agenda building). Trampota definuje vytváření témat jako „mechanismy a vlivy působící na 

vystavění tématické agendy médií. Agenda building se zaměřuje na otázku, jakým způsobem 

je mediální agenda budována a kdo ji jakou měrou ovlivňuje“.8 Jak dále upřesňuje Linda L. 

Kaid: „Tento druh výzkumu zahrnuje studium rozličných druhů vlivů na mediální agendu, 

jako zdroje zpráv, působení ze strany public relations, a vazby na jiná média“.9  Způsob 

působení na média je pak přirovnáván k cibuli, kdy každá z vrstev slupky představuje jeden 

z možných vnějších vlivů. „Tato metafora rovněž ilustruje sekvenční podstatu tohoto procesu, 

vliv vnějších slupek na jádro a jejich zpětné ovlivnění vrstvami majícími blíže ke středu 

cibule“.10 

   Nečas dává vytváření témat do souvislosti s tzv. intermediální agendou, tedy zkoumáním 

vzájemného přejímání informací mezi médii. Zatímco v USA se pro tento druh výzkumu 

ujalo pojmenování agenda building, evropská tradice upřednostňuje název media-agenda 

setting..“  Intermediální agenda se objevuje v pracích Weavera, McCombse a Shawa jako 

poslední stupeň v  třístupňové kategorizační soustavě (první stupeň tvoří analýzy vztahů mezi 

mediálními a veřejnými agendami, zatímco druhý stupeň představují výzkumy způsobů 

zobrazování témat).11  

   V rámci teorie nastolování témat jsou široce frekventovány určité pojmy jako agenda, 

událost, problém, či advokacie médií. Témata (agenda) představují soubor komunikovaných 

událostí, jež jsou seřazeny podle aktuální důležitosti.  Problémem (issue) se rozumí konflikt 

mezi dvěma a více identifikovatelnými skupinami, soutěžícími o kontrolu nad procedurálními 

či hmotnými procesy, majícími vztah k rozdělování pozic nebo zdrojů.12  Problematice 

mediálních studií dobře vyhovuje definice Shawova, která issue chápe jako „souhrnné 

zpravodajské pokrytí série příbuzných událostí, jež v souhrnu jednoznačně patří do stejné 

kategorie“. Událost (event) pak Shaw definuje jako „samostatné příhody, jež jsou omezeny 

v prostoru i čase“.13 Klíčovým termínem nastolování témat je významnost (salience), 

vyjadřovaná jako míra, v níž je nějaký problém v rámci agendy vnímán jako důležitý. 

„Centrem procesu nastolování témat je moment, kdy významnost problému způsobí změnu 

                                                 
8 Srov. Trampota, T. (2006). Zpravodajství. Praha: Portál, s. 124. 
9 Srov. Kaid, L. L. (2004). Handbook of Political Communication Research. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum 
Associates, s. 268. 
10 Tamtéž, s. 269. 
11 Srov. Nečas, V. Agenda-Setting. Teoretická východiska. In: Kunštát, D. (ed.) (2006) České veřejné mínění: 
výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav, s. 81-82. 
12 Srov. Dearing, J. W., Rogers, E. M. (1996). Agenda – Setting. London: Sage Publications, s. 2. 
13 Srov. Gunter, B. (2000). Media Research Methods. Measuring Audiences, Reactions and Impact. London: 
Sage Publications, s. 194. 
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mediální, veřejné nebo politické agendy“.14 Mediální agenda (media agenda), veřejná 

agenda (public agenda) a politická agenda (policy agenda) proto tvoří podle Dearinga a 

Rogerse hlavní oblasti výzkumu v rámci nastolování témat.15 Vědci tato témata zkoumají 

jednak každé izolovaně, stejně tak se ale zajímají o jejich propojení a vzájemné ovlivňování.  

Směry vlivů mezi jednotlivými druhy agend znázorňuje schéma č. 1. 

    

 

 

   Schéma 1: Tři hlavní komponenty procesu nastolování témat: mediální agenda, veřejná 

   agenda a politická agenda. 

 

    

 

   

 

 

 

 

    

    

  Zdroj: Dearing a Rogers, 1996 

 

 

   Podle McQuaila nicméně existují ještě pochybnosti ohledně průkaznosti výsledků doposud 

uskutečněných  průzkumů. Ony nejasnosti jsou jednak metodologické, jednak teoretické 

povahy. McQuail zmiňuje rovněž alternativní možnosti, jež navrhují jiné směry vlivů, než 

Rogersem a Dearingem předpokládané směřování od priorit politických směrem 

k zpravodajským prioritám médií, zohledňujících zpravodajské hodnoty i názory publika, a 

odtud k názorům veřejnosti. Takovou alternativní tématickou logikou by mohlo být ovlivnění 

skladby diskutovaných politických i mediálních témat základními zájmy publika; pokud by se 

taková koncepce skutečně potvrdila, mohlo by to mít podle McQuaila značný vliv pro 

politickou teorii a logiku svobodných médií. „Je pravděpodobné,“ uzavírá své tvrzení 

                                                 
14 Tamtéž, s. 8. 
15 Tamtéž, s. 5. 
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McQuail, „že média opravdu přispívají ke sbližování oněch ,tří souborů témat´, což je ovšem 

něco jiného než nastolování toho či onoho z nich.16  

    Reálnou schopnost médií věrně odrážet aktuální problémy doby zpochybnil rovněž G. R. 

Funkhouser. Během výzkumu provedeného na počátku 70. let, kdy se snažil nalézt závislost 

mezi mediální agendou, veřejným míněním a „objektivním“ stavem věcí, zjistil, že 

zpravodajská média ve skutečnosti nezachycovala nijak zvlášť dobře to, co hýbalo americkou 

společností v předcházející dekádě. Jedním ze závěrů pak bylo, že mediální zpravodajství 

takřka vůbec nekoresponduje se skutečným stavem světa.17   

   Přes všechny výše zmíněné nejasnosti se teorie nastolování témat etablovala jako pevná a 

vlivná součást mediálních studií. Za svou přitažlivost vděčí jistě i tomu, že se počátkem 70. 

let stala alternativou k  výzkumu přímého vlivu médií na změny postojů a chování publika. 

Výzkum médií, který v USA po většinu 20 století tradičně spočíval v  kvantifikaci jevů, se 

tehdy zdál být pomalu za zenitem svých možností. „Dekády výzkumu zaměřeného na 

schopnost médií přesvědčit ke změně postojů a chování, zanechaly mnoho vědců 

frustrovaných. Postoje nebyly prokazatelně svázané s chováním, a ani v případě médií se 

nepodařilo něco podobného s veškerou jistotou dokázat. Nastolování témat odmítlo 

přesvědčování jako ústřední předmět zájmu. Původní předpoklad, že postoje jsou formovány 

následkem vystavení se vlivu média, byl přeformulován do teze, že lidé od médií získávají 

informace o každodenních význačných událostech a problémech“.18 Jako by se tak dostalo 

nového potvrzení starší myšlence Bernarda Cohena, že „média nemusejí být schopna určovat, 

co si lidé mají myslet, ale jsou úspěšná v určování, o čem mají přemýšlet“.19 Stimulem, který 

lidi přiměje „o věci přemýšlet“, se pro většinu výzkumů nyní stala  významnost  události či 

problému. 

   Podle nestora výzkumu McCombse, je nastolování témat teorií o „přesunu významnosti od 

obrazů světa, jak jsou prezentovány v masmédiích, k těm, co se nalézají v našich hlavách. 

(…) Metaforickým jazykem teorie řečeno, nastolování témat určuje veřejnou agendu“.20  

Tohoto efektu však není dosahováno prostřednictvím několika ojedinělých zpráv, nýbrž díky 

                                                 
16 Srov. McQuail, Denis. (2000). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999, s. 389. 
17 Srov. Nečas, V. Agenda-Setting. Teoretická východiska. In: Kunštát, D. (ed.) (2006) České veřejné mínění: 
výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav, s. 88-89. 
18 Srov. Gunter, B. (2000). Media Research Methods. Measuring Audiences, Reactions and Impact. London: 
Sage Publications, s. 195. 
19 Blíže viz. Trampota, T. (2006). Zpravodajství. Praha: Portál, s.113. 
20 Srov. McCombs, M,, Ghanem, S. I. (2003). The Convergence of Agenda Setting and Framing. In: Reese, S. 
D., Gandy, O. H., Grant, A. E. (eds.) Framing Public Life. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s. 67. 
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agregovanému dopadu velkého množství zpráv, z nichž každá sama o sobě má jiný obsah, 

dohromady ale všechny pojednávají o stejném problému.21 

   Dearing a Rogers mezi oblasti, které nějakým způsobem spadají do tradice výzkumu  

nastolování veřejných témat řadí: tzv. band-wagon efekt (O´Gorman, 1975), spirálu mlčení 

(Noelle-Neumann, 1984), sociální hnutí (Blumer, 1971; Gamson, 1992), analýzu propagandy 

(Lasswell, 1927), šíření zpravodajských událostí (DeFleur, 1987; Deutschmann a Danielson, 

1960), zábavu-vzdělání a hollywoodské lobbistické strategie (Montgomery, 1989, 1993; 

Shefner a Rogers, 1992), advokacii médií (Wallack, 1990), gatekeeping v médiích (Shomaker, 

1991) a systém mediální závislosti (Ball-Rokeach, 1985).22  

 

   Veřejná agenda se většinou zkoumá prostřednictvím průzkumů veřejného mínění, politická 

agenda zase pomocí zjišťováním frekvence témat jako jsou legislativní návrhy či vládní 

daňová opatření. Mediální agenda je zpravidla sledována pomocí kvantitativní obsahové 

analýzy. V jejím rámci se kupříkladu zaznamenává četnost výskytu zpráv o určité mediální 

události, přičemž počet zmínek indikuje relativní významnost sledovaného problému v dané 

mediální agendě. Typický výzkum mediální agendy se zaměřuje na zaznamenávání počtu 

zpráv v rámci sledovaného problému, nikoliv na přesný obsah týkající se oněch 

zpravodajských příběhů.  

 

   McCombs upozorňuje, že výzkum nastolování témat se nemusí nutně týkat jen veřejných 

záležitostí. „Stejně tak mohou být tématem zkoumání političtí kandidáti, veřejné instituce 

popřípadě konkurující si obchodní známky. Vedle tématiky objektů ale nacházíme ještě jednu 

oblast, jež si žádá být zohledněna. Každý z těchto objektů má značné množství atributů, 

jejichž charakteristiky a vlastnosti navenek vytvářejí obrázek každého z těchto objektů. (…) 

Podobně jako existuje agenda objektů, existuje rovněž agenda atributů pro každý objekt, jež 

může být uspořádána vzhledem k relativní důležitosti atributů. Obě tyto agendy, jak výběr 

objektů hodných pozornosti, tak výběr atributů, umožňujících tyto objekty posuzovat, mají 

v procesu nastolování témat stejnou důležitost“.23 

 

 

                                                 
21 Srov. Dearing, J., W., Rogers, E. M. (1996). Agenda – Setting. London: Sage Publications, s. 14-15. 
22 Tamtéž, s. 15-16. 
23 Srov. McCombs, M., Ghanem, S. I. (2003). The Convergence of Agenda Setting and Framing. In: Reese, S. 
D., Gandy, O. H., Grant, A. E. (eds.) (2003) Framing Public Life. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,  
s. 68. 
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   McCombs toto tvrzení ještě dále upřesnil, když rozlišil tzv. první rovinu nastolování 

témat, jíž definoval jako převod významnosti objektu, a druhou rovinu, kterou podle něho 

tvoří převod významnosti atributu.  

   Rozšíření teorie nastolování témat o novou dimenzi se odrazilo v možnosti jemnějšího 

rozlišování studovaných jevů. McCombs upozornil, že změnou definice nastolování témat 

bylo vlastně dosaženo i celkové změny paradigmatu, protože je třeba přehodnotit Cohenovu 

tezi o médiích, které nám sice nemohou říkat, co si máme myslet, mohou nás ale přimět, 

abychom o věci začali přemýšlet. Zavedením druhé úrovně – nastolování atributů témat 

(attribute agenda setting) – dochází podle McCombse k obohacení Cohenovy slavné teze 

v tom smyslu, že: Média nám také říkají jak máme o určitých věcech uvažovat.24  Ono „jak“ 

pak představuje vlastní  objekt výzkumu rámování témat (framing).   

 

 

   3.2 Rámování témat 

 
   Stephen D. Reese definuje rámování jako „organizační principy, které jsou sociálně 

sdíleny, vykazují stálost v čase a smysluplným způsobem utvářejí sociální svět.“ 25   

   Způsobů, jak rámování může „organizovat“ zobrazovaný svět, může být celá řada; 

principiálně se jedná o rovinu kognitivní a rovinu kulturní. Zatímco kognitivně laděné rámce 

nás vedou ke zcela specifickému uvažování o sociálních skutečnostech tím, že apelují na 

nejzákladnější lidské psychologické sklony, kulturně vystavěné rámce se nezastavují u 

budování jediného příběhu, ale vedou nás k hlubšímu kulturnímu porozumění směřujícímu 

daleko za prvotní informaci. Všechny rámce si nejsou rovny co do schopnosti skloubit 

informace do natolik ucelené podoby, aby podávala smysluplný obraz světa.  Pokud Reese 

definuje rámec v prvé řadě jako organizační princip, druhým dechem dodává, že tento princip 

má svou abstraktní kvalitu. Při identifikaci rámce je třeba jít za jeho symbolický výraz a 

pokusit se proniknout skrze prvotní zdání až k obecnému principu, jenž sice poskytuje určitý 

způsob rámování události, stejně tak by ale mohl umožňovat mnoho dalších. „Rámce mohou 

být nejsnadněji představitelné jako abstraktní princip, nástroj, nebo ,schémata´ interpretace, 

které skrze mediální texty utvářejí sociální významy. (…) Ještě přesněji bychom mohli říci, že 

                                                 
24 Tamtéž, s. 69. 
25 Srov. Reese. S. D. A Bridging model for Media Research. In: Reese, S. D, Gandy, O. H., Grant, A. E. (eds.) 
(2003). Framing Public Life. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s. 11. 
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rámce jsou principy organizace informací, klíčem, jenž by snad mohl být nalezen v mediálním 

diskurzu, mezi jednotlivci, popřípadě mezi sociálními a kulturními zvyklostmi.“26   

   Rámce lze identifikovat několika způsoby; žádný z nich přitom není možné označit za 

optimální, protože vědci se v názoru na jejich použití a efektivitu stále různí. Teorie rámování 

témat proto stále představuje široký proud metod a perspektiv, bez jednotného názoru na 

metodiku, ale i odbornou terminologii. Jsou zde přístupy, zdůrazňující symbolickou rovinu, a 

pokoušející se najít a porovnat rámce pomocí pečlivě vybraných slovních souborů, další 

přístupy staví na osvědčené metodice, když rámce identifikují nástroji obsahové analýzy, 

čímž se velmi přibližují oblasti výzkumu nastolování témat, na zcela opačné straně stojí zase 

přístupy uplatňující postupy kritické diskurzivní analýzy (CDA).  

 

      McCombsův přístup staví důsledně na tezi, že rámování tvoří v podstatě jakési druhé 

patro nastolování témat. Již dříve nastolování témat do své sféry vlivu zahrnulo různé druhy 

výzkumu pocházející z tématicky příbuzných oblasti masové komunikace jako například 

koncept gatekeepingu, spirálu mlčení, a nyní – podle McCombse – se dělí o svá teoretická 

východiska i s výzkumem rámování. „Všechny ústřední otázky, na něž se soustředí výzkum 

rámování, jako jsou rámce, proces rámování, a vlivy rámování, jsou vlastně agenda atributů, 

dynamika procesu nastolování témat, včetně jeho eventuálních podmínek, a vlivy nebo 

výsledky, jichž nastolování témat dosahuje.“27   

   Integrálního propojení obou teorií pak McCombs dosahuje parafrází Reesovy definice o 

rámování jako ústřední organizační ideje, když podobně tvrdí: „rámování je konstrukce 

agendy s omezeným počtem tématicky spojených atributů, sloužící k vytvoření uceleného 

obrazu konkrétního předmětu.“28 Zatímco první rovina nastolování témat slouží k přenosu 

významnosti předmětu, rovina druhá umožňuje přenos významnosti atributu.29 

 

   Výzkum rámování má pro McCombse cenu především proto, že je jedním ze způsobů jak 

sledovat proces přenosu významů mezi jednotlivými agendami. Výzkum by se měl soustředit 

na odhalování původních a transformovaných rámců, kterým se podařilo úspěšně přejít 

z jedné agendy do druhé, a vyloučit ty, jímž se to nepodařilo.  Při aplikaci teorie nastolování 

                                                 
26 Srov. Tamtéž, s. 14. 
27 Srov. McCombs, M., Ghanem, S. I. The Convergence of Agenda Setting and Framing. In: Reese, S. D., 
Gandy, O. H., Grant, A. E. (eds.) (2003). Framing Public Life. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,      
s. 69. 
28 Tamtéž, s.70. 
29 Tamtéž, s.69 
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témat na určení povahy rámců, je možné rozlišovat mezi rámci jako atributy komunikační 

prezentace, a rámci jako atributy představovaných předmětů. Rozdíl znázorňuje schéma č. 2.     

 

 

 

   Schéma 2:  Rámce a proces rámování   

    
                                         Rámce a proces rámování 

                                                   

 
                    Atributy prezentace                    Atributy předmětů 

                                                                              (Druhá úroveň nastolování témat) 

 

                                                                 Kognitivní atributy                          Emoční atributy 

                                          Mikro                                                                                                           Makro 

                                                        

                                                                                                                    Rámce 

 

                                                                                     Aspekty                                     Centrální témata 

 

     Zdroj: McCombs a Ghanem, 2003 

 

 

      Údaje na mikro a makro úrovni si lze představit třeba jako rozdíl mezi soukromými a 

veřejnými (státními) údaji: na jedné straně tak mohou stát informace natolik intimního 

charakteru jako je náš věk či platový výměr, zatímco pro makro úroveň jsou typické údaje o 

hrubém domácím produktu (HDP) či státním rozpočtu.  „Rámce slouží jako účinný vázací 

princip atributů na mikroúrovni a podobně je možno hodnotit i atributy na makroúrovni.  

Běžný je příklad makro-atributu vážícího k sobě množství mikro-atributů.  Z této perspektivy 

ne všechny atributy jsou rámci, ale všechny rámce jsou atributy. Atribut je rámcem pouze 

v případě, kdy se jedná o makro-atribut, pod nějž se řadí další, nižší atributy“.30 Rámce jsou 

tedy makro-atributy, často obsahujícími směsici kognitivních a emočních atributů. Rámce 

mohou být dále určeny jako atributy představující vlastnosti předmětu, nebo jako atributy 

charakterizující dominantní rysy předmětu a tvořící ústřední téma konkrétní zprávy.31  

                                                 
30 Tamtéž, s. 74. 
31 Tamtéž, s. 78 
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   McCombsův přístup, organicky propojující problematiku rámování s teorií nastolování 

témat, představuje ve výzkumu rámování jen jedno z možných hledisek; souběžně s ním 

existuje mnoho dalších teoretických přístupů, které jsou na teorii nastolování témat více či 

méně nezávislé. Samotný McCombs upozorňuje na Tankardovo hledisko, vycházející 

z definice rámce jako „centrální organizační ideje“. Přitom je třeba mít na paměti, že zatímco 

některé příběhy mají jediný rámec, mnoho dalších má rámců hned několik. Pokusy zasadit 

mediální příběhy do jediného rámce mohou zhatit nahlédnutí zkoumané problematiky v celé 

její úplnosti a šíři. Podle toho, zda se pozornost zaměřuje spíše na obecné, či partikulární jevy, 

dělí se rovněž výzkum rámců na centrální témata a aspekty. V případě centrálních témat se 

zájem soustřeďuje na hlavní úhel pohledu; v případě zkoumání aspektů rámování rozlišuje 

mezi souborem atributů, jež celkový obraz zahrnuje, a těmi atributy, které byly vynechány.32 

 

   Prezentace, či naopak absence konkrétních prvků v popisované skutečnosti tvoří důležité 

téma ve zkoumání mediálních výstupů. Nejen odborníci na komunikaci jsou si vědomi, že pro 

představení určitého (společenského) problému v rámci mediální agendy je to, co bylo 

zmíněno, stejně důležité, jako to, co bylo zamlčeno. Podle Krejčího je „význam uspořádání 

politické agendy dán tím, že někdo ve společnosti rozhoduje o tom, co se stane součástí 

vědomí o politice. Tím, jak editoři, zpravodajské štáby a moderátoři vybírají a 

přestavují zprávy, hrají důležitou roli při utváření politické reality“.33  

 

   Rovněž Tankard zmiňuje, že „mediální rámování má potenci vyloučit hlasy a oslabit 

argumenty; podobně mohou média zarámovat problémy způsobem, jenž upřednostňuje 

určitou stranu, aniž by bylo toto stranění na první pohled patrné.“34 Rámování se užívá jako 

metafory pro ohraničení obrazu, kdy funkce rámce spočívá ve výběru určitého materiálu, na 

nějž pak strhne veškerou pozornost; další možnost rámování spočívá v jeho schopnosti dodat 

interpretované skutečnosti jistý druh akcentu.35  

 

   V praxi bývá výzkum rámování témat ovlivněn jednak značnou rozmanitostí možných 

teoretických přístupů, jednak četností úrovní na nichž lze tyto jevy sledovat. V případě 

aplikace metod kvalitativní analýzy navíc bývá výzkum určen individuálním přístupem 

                                                 
32 Tamtéž, s 75 
33 Srov. Krejčí, O. (2004). Politická psychologie. Praha: Ekopress, s. 129. 
34 Srov. Tankard, J. W., Jr. The Convergence of Agenda Setting and Framing. In: Reese, S. D, Gandy, O. H., 
Grant, A. E. (eds.) (2003). Framing Public Life. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s. 96. 
35 Tamtéž, s. 98-99. 
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každého výzkumníka, takže na výsledky lze ztěží uplatnit požadavek reliability a validity. 

Tento nedostatek do značné míry odstraňuje Tankardova metoda určování mechanismů 

rámování. Tankard v ní explicitně stanovil oblasti, jež mají být sledovány, aby mohly být 

identifikovány konkrétní rámce přítomné v příslušném textu:36  

 

  1.   Hlavní titulky a nadtitulky (malé titulky nad hlavními titulky) 

  2.   Podtitulky 

  3.   Fotografie 

  4.   Popisky fotografií 

  5.   Perex (úvod novinových článků) 

  6.   Výběr zdrojů nebo příslušností 

  7.   Výběr citací 

  8.   Zvýrazněné citace (citace vytištěné tučným písmem kvůli zdůraznění) 

  9.   Loga (grafická identifikace příbuzných článků) 

10. Statistiky, mapy, grafy 

11. Závěrečná konstatování nebo odstavce článků 

 

   Podle Tankarda umožňuje aplikace výše uvedené identifikačního mechanismu splnit kritéria 

reliability už tím, že se při odhalování rámců podařilo potlačil prvek subjektivity.37  

 

    

   3.3 Kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza 
 

      Výzkum v sociálních vědách dlouho metodicky závisel na badatelských postupech 

čerpajících ze zkušeností z věd přírodních. Praktickým odrazem těchto vzorů se stala 

kvantitativní obsahová analýza, která díky svým vysoce strukturalizovaným postupům 

umožňovala zpracovat velké množství údajů při dodržení požadavku zpětné ověřitelnosti. 

Díky tomu, že výsledky výzkumu následně umožňovaly přehledné zveřejnění ve formě 

nejrůznějších tabulek a grafů, doznala tato metoda značné obliby najmě ze strany státních 

                                                 
36 Tamtéž, s. 101. 
37 Tankard o své metodě dále tvrdí, že: „tento způsob není nezbytně kvantitativní.  Jeho smyslem je především 
dosažení určité systematičnosti v identifikování rámců a poukázání na existenci charakteristických znaků, které 
mohou rozpoznat a vyslovit s nimi souhlas i různí pozorovatelé. Smyslem tak není bezpodmínečné užití 
kvantitativní metody, nýbrž vyloučení subjektivity z procesu rozpoznávání rámců.“ Blíže viz. Tankard, J. W., Jr. 
The Convergence of Agenda Setting and Framing. In: Reese, S. D., Gandy, O. H., Grant, A. E. (eds.) (2003). 
Framing Public Life. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s.103-104. 
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úřadů a institucí, jimž poskytovala možnost snadné a rychlé orientace v často i velmi složitých 

problémech.  

   Navzdory těmto nesporným výhodám přináší metoda kvantitativní obsahové analýzy i 

některé aspekty, které její použití problematizují v určitých druzích společensko-vědních 

výzkumů. Konkrétně v oblasti rozboru mediálních textů užití této metody „předpokládá, že 

numericky vyjádřený poměr prvků v textu (jako je počet slov nebo prostor či čas věnovaný 

určitému souboru témat) je spolehlivým ukazatelem souhrnného významu“.38 Obdržené 

výsledky se skutečně zdály dosti dobře odrážet skutečnost a byly všeobecně akceptovány 

hlavně v rámci dominantního paradigmatu, pracujícího s ideou médií coby bytostně 

demokratického institutu,  přispívajícího aktivním a transparentním způsobem na udržování 

„správného“ chodu společnosti. Kritika sociálních poměrů v USA, směřující z řad levicově 

orientovaných intelektuálů, přicházejících ve 30. letech 20. století z Evropy, znamenala nejen 

postupné ustavení alternativního paradigmatu, ale i zásadně změněný pohled na fungování 

médií. Podle McQuaila spočívá jejich přínos konkrétně v tom, že „poskytli silné intelektuální 

východisko pro chápání masové komunikace jako manipulativního a v podstatě utlačujícího 

procesu“.39   

   Nebylo to zdaleka poprvé, co se média ocitla v podezření, že stránky svých novin neplní jen 

ideově neutrálními obsahy. Ustavení alternativního paradigmatu tyto názory, že média nejsou 

pouhými informačními zdroji, popřípadě prostředkem nezávazné zábavy, ale mohou hrát i 

významnou úlohu v rámci politickém systému, už jen pouze utvrdilo. Začalo se hovořit o 

předpojatosti, či dokonce o ideologii přítomné v médiích: „Velké možnosti, které mají 

masmédia při formování politického vědomí lidí přitahují pozornost jak politiků, tak i na 

politiku orientovaných mediálních podnikatelů. Cílevědomé prvky politické socializace 

spojené s možnostmi médií lze vnímat jako méně násilnou formu politického boje, což platí 

především o propagandě. (…) Základní teze při hodnocení role masmédií při socializaci a 

resocializaci je prostá: V postmoderní době veřejnou pravdu definují masové sdělovací 

prostředky. Ve vztahu k jednotlivci působí masmédia jako nejčastější nástroj ideového 

dozbrojení či přezbrojení, tedy úpravy té hodnotové orientace, kterou jedinec získal od 

rodičů, ze školy a od přátel“.40  

 

 

                                                 
38 Srov.  McQuail, D. (1999). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, s. 307. 
39 Tamtéž, s. 68. 
40 Srov. Krejčí, O. (2004). Politická psychologie. Praha: Ekopress, s. 123, 126. 
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   Otázka, zda je předpojatost41 či dokonce ideologie42 v mediálních textech přítomna tak 

nezpochybnitelně, jak se domnívají zastánci alternativního paradigmatu, zajímala samozřejmě 

také sociální vědce. Jak uvádějí Burton a Jirák, „předpojatost je těžké odhalit a prokázat. 

Kvantitativní metody (například měření času či plochy výskytu určitého jevu či pohledu) 

vypovídají jen velmi málo o tom, jak je příslušný jev či názor pojednán – jaký může vzbudit u 

příjemců dojem. Kvalitativní metody můžou odhalit jemnější nuance toho, jak bylo příslušné 

téma pojednáno, ale o skutečném dopadu na příjemce se lze také jen dohadovat.“43 Podle 

Richardsona „má kvantitativní obsahová analýza nepochybně své přednosti: pomocí této 

metody můžete zachytit smysl řazení či frekvenci významů v rozsahu velkého množství textů, 

a v tomto smyslu se stále jedná o užitečnou metodu. Nicméně tyto výhody přicházejí draho. 

Utkvíváním na významech sebraných napříč všemi texty, má tato metoda tendenci minout 

komplexní a rozmanité významotvorné procesy skrývající se uvnitř těchto textů; (jejich) spíše 

skryté než zjevné významové úrovně“.44 Typický výzkum nastolování témat se přitom zabývá 

tím, kolikrát byla nějaká událost v rámci zpravodajství zmíněna, nikoliv přesnými obsahy 

těchto mediálních příběhů.45 Tuto jistou metodickou necitlivost výzkumu nastolování témat 

do značné míry napravuje až výzkum rámování témat a kvalitativní analytické přístupy. 

 

   Kvalitativní obsahová analýza se postupem doby uplatňovala stále častěji ve výzkumech 

zaměřených na zkoumání textů s ohledem na možné kontexty, vyhledávání známek ideového 

zabarvení, stop nejrůznějších druhů slovní i obrazové manipulace apod. Na rozdíl od 

kvantitativní obsahové analýzy, která má zcela jasnou strukturu, je kvalitativní výzkum velice 

těžké definovat.46 V podstatě se jedná o celý soubor nejrůznějších postupů, často založených 

                                                 
41 Podle Burtona a Jiráka „předpojatost“ (bias) „je předpokládaná či doložená deformace v nějaké mediální 
reprezentaci (jevu, tématu, události apod.) způsobená (1) vědomým deformováním sdělení, (2) 
neuvědomovaným pomíjením nějakého aspektu, (3) hodnotovou orientací podavatele nebo (4) vzájemnou 
inspirací mezi médii (tzv. strukturní předpojatost). Otázka předpojatosti médií se obvykle zaměřuje na jejich 
chování v oblasti zpravodajství (i když předpojatost se projevuje i v jiných textech). Srov. Burton, G., Jirák, J. 
(2003). Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, s. 307. 
42 Kritické teorie společnosti definují ideologii jako „soubor idejí vládnoucí třídy, která legitimizuje svou moc 
tím, že své partikulární zájmy prezentuje jako univerzální zájmy celé společnosti.“ Dále viz. Reifová, I. a kol. 
(2004). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, s. 82-84. 
43 Srov. Burton, G., Jirák, J. (2003). Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, s. 308. 
44 Srov. Richardson, J. E. (2007). Analysing Newspapers. An Approach from Critical Discourse Analysis. New 
York: Palgrave Macmillan, s. 21. 
45 Srov. Dearing, J., W., Rogers, E. M. (1996). Agenda – Setting. London: Sage Publications, s. 36. 
46 Podle Dismana je hlavní rozdíl v tom, že zatímco logika kvantitativního výzkumu je deduktivní, logika 
kvalitativního výzkume je naopak induktivní. V prvním případě na počátku existuje teoretický problém, který je 
převeden do podoby hypotéz a zvolených proměnných. Sebraná data následně slouží k testování hypotéz a na 
konci kvantitativního výzkumu jsou tyto hypotézy buďto potvrzeny, nebo vyvráceny. V druhém případě je zase 
na počátku výzkumu pozorování a sběr dat. Výzkumník se snaží nalézt v datech pravidelnosti a významy, které 
pak použije ke stanovení předběžných závěrů. Výsledkem kvalitativního výzkumu může být formulace nové 
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na individuálním chápání dané problematiky, které spojuje především zájem o co nejhlubší 

pochopení daného problému na spíše omezeném počtu zkoumaných prvků.  

    Strauss a Corbinová definovali kvalitativní výzkum jako „jakýkoli výzkum, jehož výsledků 

se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“47 Podle 

Hendla „v typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku výzkumu téma a určí 

základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo doplňovat v průběhu výzkumu, 

během sběru a analýzy dat. Z tohoto důvodu se někdy kvalitativní výzkum považuje za 

emergentní nebo pružný typ výzkumu. V jeho průběhu nevznikají pouze výzkumné otázky, 

ale také hypotézy i nová rozhodnutí, jak modifikovat zvolený výzkumný plán a pokračovat ve 

sběru dat i jejich analýze“.48   

   Rozvolněnou strukturu výzkumu zdůrazňuje rovněž Jensen: „Co obzvláště charakterizuje 

kvalitativní výzkum, je, že definování a redefinování klíčových teorií, a dalších nezbytných 

podmínek, tvoří součást samotného výzkumného procesu. Ba co víc, kontexty, v jejichž rámci 

mají být tyto podmínky objasněny, zůstávají otevřeny možnosti redefinování v průběhu 

celého výzkumu. Syntéza tedy nepředstavuje prostý závěrečný akt, nýbrž průběžnou aktivitu 

spočívající v neustálé analýze dat a navrhování teorií“.49 

   Kvalitativní výzkum má podle Strausse a Corbinové tři hlavní složky:50 

 

   1, údaje (mohou pocházet z nejrůznějších zdrojů) 

   2, analytické nebo interpretační postupy založené na konceptualizaci údajů (proces „kódo- 

      vání“ se může lišit podle typu výcviku, množství zkušeností a cílů badatele)     

   3, písemné a ústní výzkumné zprávy (mají charakter buďto souhrnných závěrů, nebo detail- 

       ního rozboru jedné části výzkumu) 

 

   Stejní autoři ale rovněž upozorňují i na jiné přístupy, vyznačující se odporem k analyzování 

nashromážděných údajů vůbec; úkolem badatele je prý hlavně údaje shromažďovat a nakonec 

zveřejnit zprávu jen s minimem interpretace. Popřípadě výzkumy usilující o přesný popis: 

                                                                                                                                                         
hypotézy nebo teorie.  V kvantitativním výzkumu se shromažďují jen tak fakta, která jsou nezbytná k testování 
hypotéz. V kvalitativním výzkumu se sbírají pokud možno všechna fakta, mezi nimiž se následně hledají 
existující struktury a  pravidelnosti.  Podrobněji viz. Disman, M. (2006) Jak se vyrábí sociologická znalost. 
Praha: Nakladatelství Karolinum, s. 287. 
47 Srov. Strauss, A., Corbinová, J. (1999) Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Boskovice: Albert, s. 10. 
48 Srov. Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, s. 50. 
49 Srov. Jensen, K. B. (2002). A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative 
Methodologies. London: Routledge, s. 245. 
50 Srov. Strauss, A., Corbinová, J. (1999) Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Boskovice: Albert, s. 12. 
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„Protože není možné, aby badatel čtenářům prezentoval úplně všechny nashromážděné údaje, 

je nutné tyto údaje redukovat. Podstatné je prezentovat přesný popis daného předmětu 

výzkumu, třebaže nejsou nutně prezentovány všechny údaje, které jsme zkoumali. 

Redukování a uspořádávání materiálů tady samozřejmě zastupuje výběr a interpretaci.“51  

    

   Podobně jako předchozí druh, má i kvalitativní výzkum některé nedostatky. Vytýká se mu 

hlavně subjektivita, značná vázanost dosažených výsledků na konkrétní osobu výzkumníka, 

kdy je, v případě opakování výzkumu jinými badateli, dosažení přijatelné míry shody vývodů 

málo pravděpodobné i při navození prakticky totožných výchozích podmínek. Dalšími 

nevýhodami jsou neprůhlednost, malá transparentnost a obtížnost převodu závěrů výzkumu 

do jednoduché a přehledné formy usnadňující jejich praktické využití. Jak ale konstatuje 

Hendl, „výzkumný proces je vždy kompromisem a vyvažováním nedostatků a výhod. 

Výhodou kvalitativního výzkumu je získání hloubkového popisu případů“.52 Postupem času 

se také ustavila typologie metod, sestávající z přehledu jednotlivých teoretických škol a 

metodických postupů.53 V současnosti se ve výzkumné praxi také stále více uplatňuje trend 

oba druhy analýz, tedy kvalitativní a kvantitativní, spolu vzájemně kombinovat tak, aby se 

z každé využilo vždy to nejlepší. 

    

 

   3.4 Principy mediální prezentace 
 

   Možnost publika reálně vnímat fyzický svět je z nejrůznějších důvodů často omezena. 

Limitující faktory bývají nejrozmanitějšího druhu: od osobních dispozic konkrétního 

individua až po společenské příčiny. Zdaleka nejčastějším důvodem je ale velká geografická 

či sociální vzdálenost dělící pozorovatele od vlastního místa dějů. Média jsou prostředníkem 

mezi publikem a místy ležícími za hranicemi jeho běžných možností. Z této pozice jim také 

připadá velká možnost ovlivnit, jaký obraz interpretované skutečnosti příjemce v konečné fázi 

dostane.  

                                                 
51 Tamtéž, s. 13. 
52 Srov. Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, s. 53. 
53 Jedná se hlavně o tradice etnografického výzkumu, fenomenologické přístupy (pracující s konverzační, 
diskurzní a protokolární analýzou), symbolický interakcionismus (užívající zakotvené teorie, konstruktivismu, 
kritické teorie a ekologické psychologie). Blíže viz. Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a 
aplikace. Praha: Portál, s. 54. 
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   McQuail konstatuje, že „zprostředkování (mediace) může znamenat nejrůznější věci od 

neutrálního informování přes dohadování až po snahy o manipulaci a ovládání“.54 Podobně 

podezřívavě hledí na média i Burton a Jirák: „Předpojatost se může projevit otevřeným 

lhaním či deformováním obrazu zdůrazňováním jedněch faktů a pomíjením jiných. Už samo 

řazení zpráv vypovídá o určitém hodnocení jejich důležitosti, stejně jako délka jednotlivých 

příspěvků a jejich zařazení před či za jiné příspěvky. Média mohou preferovat určité pohledy 

na události (například výběrem expertů), určité hodnoty“.55  

   Prostředků, jimiž lze ovlivnit konečný výsledek je ovšem mnohem víc. V každém případě je 

třeba mít na paměti, že „zpravodajská média nejsou pouhým zrcadlem skutečnosti, ale realitu 

filtrují a tvarují“.56  

   Vlastní příčinou umožňující médiím zacházet s předváděnou realitou takřka libovolným 

způsobem, je konstruktivní princip mediálních sdělení. Veškeré druhy mediální produkce jsou 

výsledkem více či méně sofistikovaného postupu, během kterého je zobrazovaná realita 

rozebrána na nejmenší částice, aby byla následně znovu složena, tentokrát ovšem nikoliv na 

fyzikálním, ale sociálně podmíněném základě. Výsledkem je prakticky nová organizace 

skutečnosti, která se od té původní (reálné) více či méně odlišuje. Přes značnou umělost takto 

podávané reality zůstává jádro sdělení pro příjemce většinou dobře čitelné. Změna celkového 

obrazu totiž není výsledkem nějaké libovůle, ale důsledkem společenské konvence. Jak 

konstatují Burton a Jirák: „Média jsou plná kódů a znaků, jež zajišťují celý komunikační 

proces a říkají příjemci, jak má předkládanému materiálu rozumět“.57   

   Princip komunikace spočívající na nepsané dohodě všech, kdo jakýmkoli způsobem 

participují na společenském dikurzu, je také středobodem zájmu mediálních studií. To mají 

společné s teorií masové komunikace, která již dříve pracovala s některými sociologickými a 

psychologickými koncepty objasňujícími jevy (masové) komunikace.  

   Jak již bylo výše uvedeno, mediální sdělení se sestávají ze znaků a kódů. Znak „je základní 

fyzický nositel významu v jazyce – zvuk nebo obraz, který slyšíme nebo vidíme a který 

obvykle odkazuje k nějakému předmětu nebo aspektu reality, o němž si přejeme 

komunikovat“.58  „Soubory znaků – ať v mluvené, psané či obrázkové podobě – se nazývají 

kódy. Kód je také možno definovat jako soubory znaků a pravidel pro jejich užívání – to jsou 

(zpravidla nepsané) zvyklosti, jak s kódy nakládat, jek je užívat a jak jim rozumět. (…) 

                                                 
54 Srov. Mc Quail, D. (1999). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, s.89. 
55 Srov. Burton, G., Jirák, J. (2003). Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, s. 308. 
56 Srov. Trampota, T. (2006).. Zpravodajství. Praha: Portál, s. 113. 
57 Srov. Burton, G., Jirák, J. (2003). Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, s. 84. 
58 Srov. McQuail, D. (1999). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, s. 277. 



 22

V zásadě rozlišujeme primární kódy (ty jsou v rámci daného společenství univerzální – 

například přirozený jazyk) a sekundární kódy (znaky a způsoby užití primárních kódů 

typické pro určité typy komunikace – například kód novinového zpravodajství)“.59  

 

   Schopnost orientovat se v jednotlivých druzích kódů není vrozena, ale lidé se jí musí učit 

v procesu socializace. Na nezákladnější úrovni tak chápou, že v zemích západní kultury se ke 

stolování užívá vidličky a nože, kdežto v Číně se jí hůlkami (primární kód), i to, že obraz 

rychle se točící Zeměkoule může v rámci televizního programu signalizovat začínající pořad 

zpravodajství (sekundární kód).  

   Prostřednictvím kódů se příjemcům asociují významy sdělení. Tyto významy mohou být 

nejrůznějšími způsoby posilovány (například jejich častým opakováním60) nebo různým 

způsobem posouvány (například užitím principu „preferovaného čtení61). Existují nejrůznější 

druhy sdělení, které do sebe odlišuje příslušnost k určitému žánru. Žánr představuje 

typizovaný druh mediální produkce, umožňující výrobci informace seskupovat v souladu 

s běžnou konvencí, a příjemci správnou identifikaci a následně i pochopení mediálního 

sdělení. „Žánr tedy je stabilizovaný textový vzorec s očekávaným uspořádáním“.62  

   Podobnou úlohu významotvorných zkratek hrají v textu typy, stereotypy a archetypy. Typ 

je v zásadě uvěřitelnou postavou se zvýrazněnými povahovými rysy, která se v reálném světě 

nicméně nevyskytuje. Stereotyp „se  ustavuje tím, že se po řadu let objevuje jako re-

prezentace téhož, ať v médiích či v každodenní konverzaci. Stereotyp svým způsobem 

deformuje původní předlohu, neboť je nejen zjednodušením, ale současně zjednodušené rysy 

přehání.“63 Archetyp zase odkazuje k nejstarším vrstvám lidské kolektivní paměti a referuje o 

fundamentálních problémech lidské existence (např. boj dobra se zlem, symbol Prométhea 

přinášejícího oběť lidskému pokroku apod.)  

   Předpokládá se, že příjemce se mediální informaci nejen pasivně poddává, ale díky svému 

kulturnímu zázemí je schopen text myšlenkově propojit s řadou dalších, s nimiž má buď 

přímou nebo třeba jen zprostředkovanou zkušenost. Intertextualita je významným znakem 

                                                 
59 Srov. Burton, G., Jirák, J. (2003). Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, s. 81-82. 
60 „Opakování nabízených obsahů má potvrzující funkci. Řečeno co nejjednodušeji, když se něco dostatečně 
často opakuje, mají příjemci tendenci to akceptovat a uvěřit tomu. (…) Opakování ve zpracování 
způsobuje, že příslušný postup může být přijat jako ,správný´, ,přirozený´, způsob, jak dané téma 
zpracovat do textu a současně tento postup formuje očekávání příjemců, jak bude s materiálem (,správně´) 
naloženo. Srov. Tamtéž, s. 164-165. 
61 „Význam, který do textu vkládá jeho autor s cílem, aby čtenář tento význam adoptoval“. Srov. Reifová, I. a 
kol. (2004). Slovník mediálních studií. Praha: Portál, s. 35. 
62 Srov. Burton, G., Jirák, J. (2003). Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, s. 168. 
63 Tamtéž, s.196-197. 
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mediálních textů a její důležitost stále stoupá. Mediální sdělení představují komplikovanou 

významotvornou zkratku referující o světě způsobem, který dešifruje jen ten, kdo se umí 

náležitě orientovat v sociálně podmíněné  hierarchii znaků a úzů. Na principu podobném 

dětské skládačce se pak dá sestavit jistý obraz světa ( viz schéma č. 3). 

   Obrazy světa jsou ovšem médii předkládány nejen v určité typizované podobě, ale i 

v narativní formě. V podstatě se jedná o vyprávění příběhů, které se svou strukturou velice 

podobají původním literárním vzorům. Narativní logikou se řídí i zpravodajství v médiích. 

    

   Schéma 3: Reprezentace – klíčové pojmy 

 

 

 

 

 

                                         typy                                          např. policie, 
                                         stereotypy                                 manželství, vzdělání                   
                                                   archetypy 
                                     

 

                                                 přesvědčení                         hodnoty 

 

   Zdroj: Burton a Jirák, 2003 

 

   Burton a Jirák zdůrazňují, že „reprezentace (a reprezentativnost) je pro studium médií velice 

užitečná koncepce (i když není vždy snadné ji metodicky vhodně využít). Dovoluje klást si při 

analýze mediovaných obsahů otázky typu:64 

 

- Jak je toto téma vlastně (re-)prezentováno? 

- Jaké jsou k (re-)prezentaci použity výrazové prostředky? 

- Nakolik tyto výrazové prostředky konstruují reprezentativnost zpracování tématu? 

- Proč je téma re-prezentováno (podáno) právě tímto způsobem? 

- Má někdo zájem právě na takovém podání? 

- Co se v příslušném sdělení o tématu doopravdy říká?“ 

                                                 
64 Tamtéž, s. 207. 
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      Na rozdíl od jiných druhů mediálních výstupů založených na fabulaci (jako jsou například 

televizní seriály), u zpravodajství veřejnost celkem samozřejmě předpokládá, že bude přinášet 

informace pravdivé a nezkreslené. Zpravodajství má také primárně jinou funkci než zábavní. 

Skutečností však zůstává, že ani zpravodajství není nijak vyjmuto z mediální logiky a 

zpravodajské obsahy jsou stejně náchylné ke zkreslení, jako jakékoliv jiné. Ve 

zpravodajských výstupech tak lze odhalit stopy manipulace, ideologie, zkreslování, stranění, 

dokonce i zcela záměrného lhaní.65  Žurnalisté se proto dostávají do rozporu s normativními 

požadavky, které předpokládají, že zprávy budou především objektivní, vyvážené a 

nestranné. Tyto požadavky ze strany společnosti nebyly součástí mediálního diskurzu vždy, 

ale objevily se hlavně na přelomu 19. a 20. století. Podle McNaira je základním předpokladem 

dodržení objektivity zejména: 66 

 

- objektivita oddělení faktů od názorů 

- vyvážený záznam a popis diskuse 

- potvrzení žurnalistických výroků odvoláním se na příslušné autority  

 

   Za předpojatost mediálních sdělení mnohdy nenesou vinu konkrétní novináři, ale ke 

zkreslení reality dochází vinou rutinních výrobních procesů, jejichž výsledkem zpráva de 

facto je. Podle Ramoneta se kupříkladu televizní reportáže z míst katastrof pravidelně odvíjejí 

na základě předvedení tří „emblematických“ osob: oběti, záchranáře a hodnostáře.67 Jako 

určitou formu deformace podávaných informací na společenskou objednávku lze snad  

                                                 
65 Ignacio Ramonet, ředitel pařížského Le Monde Diplomatique,  uvádí celou řadu případů závažných profesních 
selhání novinářů. V roce 1982 byla například novinářce listu Washington Post udělena prestižní Pulitzerova cena 
za reportáž o malém chlapci závislém na heroinu; chlapci, který ovšem nikdy neexistoval. Podrobněji viz. 
Ramonet, I. (2003). Tyranie médií. Praha: Mladá Fronta, s. 91. 
66 Srov. McNair, B. (2004) Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, s. 71. 
67 „… v první části nám nějaký reportér na místě události (dojem přímého přenosu) ohlásí, za jakých okolností 
událost vznikla, a odhaduje škody, které kamera dlouze ukáže. Pak první svědek (nejlépe jedna z obětí, jinak 
nějaký přímý svědek události) vypráví, co viděl (jeho oči zachytily událost v přímém přenosu).  Jakoby proto, 
aby toto vyprávění potvrdila, se ve druhé části kamera ještě pozdrží u katastrofy a pak následuje druhé svědectví: 
tím je vždy svědectví někoho operujícího na místě (hasič, městský nebo státní policista, voják atd. – 
nepostradatelná je uniforma), ten vysvětluje, jak zasáhla jeho jednotka, souhrnně zhodnotí škody, vymezí rizika, 
povahu výbušniny atd. Konečně v třetí části, po nové procházce zničenými místy a po dalších obrazech ruin, 
přichází poslední svědectví – svědectví nějaké výše postavené osoby (prefekt, důstojník, starosta, ministr, 
politický představitel), který opustí událost ve vlastním smyslu slova, zařadí ji do obecného rámce, a mluví 
například o mezinárodním terorismu, relativizuje, racionalizuje, uklidňuje. Takto je natřikrát a prostřednictvím 
tří emblematických osob (oběť, zachránce, hodnostář) událost ukázána v celé svojí hrůze i vysvětlena ve své 
hluboké logice“.  Srov. Ramonet, I. (2003). Tyranie médií. Praha: Mladá Fronta, s. 138-140. 
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hodnotit i určité podoby politicky korektního užívání jazyka v amerických médiích, jak je 

popisuje Vybíral.68  

 

 

   3.5 Závěrečné shrnutí 

 
   V předchozím textu byla představena problematika výzkumu nastolování témat jako metody 

umožňující vysledovat vznik a vzájemné ovlivňování tří agend: mediální, veřejné a politické. 

Dále byla charakterizována teorie rámování témat, zabývající se způsoby organizace 

mediálních obsahů. Konečně byly zmíněny základní principy mediální reprezentace, tedy 

možnosti, jakými mediální obsahy dostávají svou konkrétní formu. V krátkosti byla 

připomenuta rizika, jež pro zpravodajství představuje nedodržování novinářské etiky.  

   V další části této práce budou metodou kvalitativní analýzy vyhodnoceny obsahy dvou 

českých deníků - Práva a Lidových novin – z hlediska dodržování kritérií nestrannosti, 

objektivity a vyváženosti během předvolebního zpravodajství v roce 2006. Pro dosažení 

standardů reliability a validity bude výzkum prováděn v kategoriích vymezených 

Tankardovou škálou (viz s. 11).  

 

 

    4. Praktická  část 
 

    4.1 Výchozí předpoklady 

 
    Výzkum pokrýval časové období mezi 2. květnem až 1. červnem 2006, končí tedy den před 

začátkem voleb do Poslanecké sněmovny České republiky. Deníky Právo a Lidové noviny, 

z nichž výzkum čerpal, pocházely z archivu Národní knihovny v pražském Klementinu. 

Deník Právo byl vybrán jako list s tradičně levicovou orientací; Lidové noviny jsou zase 

považovány za liberální list zaměřený na intelektuálněji vyhraněného čtenáře. Z toho vyplývá 

výchozí předpoklad, že oba listy budou inklinovat k rozdílnému výkladu světa, což by se 

ovšem – pokud dodržují pravidla novinářské etiky – nemělo promítat do obsahu 

zpravodajství.  

                                                 
68 Srov. Vybíral, Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, s. 117. 
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   4.2 Výzkumná metoda 

 
    První fáze výzkumu spočívala v kódováni článků pomocí Tankardovy kategorizační 

soustavy. Zpracovávány byly texty v rozsahu celého domácího zpravodajství, čímž bylo 

eliminováno zkreslení vyplývající z odchylného umisťování článků zpravodajského 

charakteru v obou listech. Zpravodajský materiál byl roztříděn podle jednotlivých kategorií a 

zapsán do kódovacích listů.  

   Komplexnímu zpracování výzkumného materiálu předcházelo kontrolní kódování, kdy byla 

ověřena použitelnost navrženého kódovacího systému. Zakódovaný vzorek byl opětovně 

přečten, aby se zjistilo, zda daný systém kódování nevede k zkreslení zaznamenávaného 

materiálu, a umožňuje snadnou orientaci v zapsaných faktech. Zkouška proběhla úspěšně, 

takže kódování mohlo proběhnout v plném rozsahu.  

   Během kontrolního kódování byla rovněž ověřována Tankardova kategorizační škála 

z hlediska pokrytí sledovaných výzkumných oblastí. Kvůli věcné přesnosti byla kategorie č.1 

(hlavní titulky a nadtitulky) rozšířena o kategorii podtitulků. Tučným písmem zvýrazněné 

pasáže textu byly v nezměněné podobě převedeny do kódovacích listů.  

   Druhá fáze výzkumu byla spojena s kvalitativním vyhodnocením zaznamenaného materiálu. 

Důraz byl přitom kladen spíše na stanovení celkových tendencí, než na porovnání absolutně 

všech zaznamenaných údajů. Další analýza se tak soustředí na zmínění všech klíčových 

událostí, způsobů, jakými byly podány v obou denících, a následně na interpretaci z hlediska 

dodržení normativních požadavků (objektivity, vyváženosti a nestrannosti). Cílem analýzy 

bude rovněž definování rámování témat, užité ve zpravodajství obou deníků. 

 

 

   3.2 Zpravodajské pokrytí sledovaného období 

 
   V průběhu sledovaného období byla v rámci zpravodajství obou deníků komentována celá 

řada událostí. Předvolební kampaň se nejprve rozbíhala poměrně zvolna, čemuž odpovídalo i 

zpravodajství. Převládala spíše věcnost a pozornost se soustředila na akce typu společného 

výstupu premiéra Jiřího Paroubka a bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera na 

horu Říp. (Pozn. podtržená slova označil autor, tučným písmem zvýrazněná slova zdůraznila 

redakce Lidových novin.) 
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   P:  Schröder si vyšlápl se soc. dem. na Říp           2.5/K1-1.1(1) 

   LN: Samochvála pod Řípem. Sociální demokraty v sobotu podpořil německý exkancléř 

Gerhard Schröder.             2.5/K1-4.1(2)  

   P: „Jiní mohou vyhrávat průzkumy veřejného mínění, ale vy vyhrajete volby,“ prohlásil 

Schröder.                                  2.5/K7-1.1(1) 

   LN: Německý exkancléř má pro ČSSD rady, jak vyhrát volby. „Volební boj je skutečný boj, 

který je třeba vést rozhodně.“                          2.5/K7-4.1(2) 

 

   V této fázi však oba deníky věnovaly více pozornosti putování Paroubka a Schrödera na 

Říp, a oslavám 1. máje. Lidové noviny vyhradily faktu, že příznivci KSČM nemohli poprvé 

slavit svátek práce na Letné, stranu 3, obvykle věnovanou tzv. tématu čísla.  

 

   P: Letná byla bez komunistů.       2.5/K1-10.1(3) 

   LN: Komunisté museli z Letné pryč.   2.5/K1-6.3(3) 

 

   Události výstupu Paroubka se Schröderem na Říp, a oslav 1. máje, byly hodnoceny pomocí 

odlišných výrazových prostředků: zatímco výraz „vyšlápli si“ , použitý v Právu, evokuje 

představu příjemné zábavy, Lidové noviny tutéž událost charakterizovaly substantivem 

„samochvála“, vzbuzujícím spíše negativní konotace. Naopak, pokud v Právu Schröder ČSSD 

jednoznačně prorokuje: „Vy vyhrajete volby“, jde o poznání silnější sdělení, než Lidovými 

novinami vyjádřené: „Rady, jak vyhrát volby“.   

   Komunistickým prvomájovým oslavám věnovaly hlavně Lidové noviny značnou pozornost. 

O události kromě jiného pojednávalo rovněž téma čísla na straně 3. I zde se způsob referování 

u obou deníků liší: zatímco titulek v Právu navozuje dojem, jakoby Letná byla neúčastí 

komunistů o něco ochuzena, titulek v Lidových novinách zase evokuje představu biblického 

vyhnání z ráje (ještě pregnantněji to vyjadřuje titulek na úvodní straně: Komunisté museli do 

„vyhnanství.“       2.5/K1-3.1(1).  

   Prvomájové oslavy byly bohatě ilustrovány obrazovým materiálem:  

 

   P: foto manifestujících lidí, nesoucích transparent s nápisem „Slušný člověk nepotřebuje 

komunismus“, a přeškrtnutou pěticípou hvězdou, doprovázel popisek: Letnou včera 

neobsadili příznivci KSČM, jak to bylo v minulých letech zvykem, ale jejich odpůrci.     

        2.5/K4-10.1(3)                                                       
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   LN: foto lidí prohlížejících si černou plochu s nakreslenou šibenicí, rudou pěticípou 

hvězdou a nápisem KSČ, doprovázel popisek: Výstava. Všechny motivy z kampaně Triko proti 

komunismu si krom jiného mohli prohlédnout účastníci protikomunistického setkání na 

pražské Letné.                                                                        2.5/K4-6.1.1(3)  

      

   Ze srovnání obou obrazových materiálů vyplývá, že Lidové noviny upřednostnily 

expresivnější fotografie, vyjadřující větší míru negativních emocí, než vykazují fotografie 

Práva z téže akce. Právo ovšem uveřejnilo fotografii poslance KSČM Dolejše s monoklem 

pod pravým okem a titulkem: Předseda KSČM Vojtěch Filip vítal na oslavě na Pražském 

výstavišti místopředsedu strany a poslance Jiřího Dolejše, který byl v minulých dnech 

napaden a zbit neznámými muži.     2.5/K4-9.1(3)  

  

   Stejný den (2.5.06) nicméně začala plnit stránky novinového zpravodajství jiná událost, 

která se následně stala nejsledovanější mediální kauzou počátku měsíce. Během pochodu 

pravicových extrémistů došlo k policejnímu zákroku proti části přihlížejících nebo 

protestujících občanů. Přitom byla zatčena Kateřina Jacques,  kandidátka strany Zelených a 

vedoucí odboru ochrany lidských práv na úřadu vlády. 

 

   P: Policista zbil při demonstraci kandidátku Strany zelených. Bublan: Ještě večer byl 

postaven mimo službu.     2.5/K1-2.1(1) 

   LN: Policisté zbili vládní ochránkyni lidských práv.  2.5/K1-1.1(1) 

   P:  Premiér pro vyhazov brutálního policisty. Zbití účastnice demonstrace proti 

neonacistům odsoudil i Bublan.                      3.5/K1-1.1(1) 

   LN: Ženu zbil někdejší člen pohotovostního pluku   3.5/K1-1.1(1) 

   P: „Zasahující policista jednal zřejmě v přechodném pominutí mysli, to, co provedl, je 

neomluvitelné,“ uvedl (Paroubek) po setkání se zbitou ženou.  3.5/K8-1.1(1) 

   LN: Jednal v přechodném pominutí mysli. Premiér Jiří Paroubek policistu už odepsal. 

„Jednal zřejmě v přechodném pominutí mysli… myslím, že by měl odejít od policie,“ řekl 

premiér.         3.5/K4-1.2(1) 

 

   Jestliže se oba deníky shodovaly v popisu míry násilí (shodné užití slovesa „zbil(i)“), 

rozešly se v líčení původce násilí: Právo užilo označení (brutální) policista, Lidové noviny 

spíše zdůraznily spojitost s totalitním komunistickým režimem (někdejší člen pohotovostního 
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pluku). Právo připomnělo stranickou příslušnost Jacques, Lidové noviny položily důraz na její 

aktivity na poli ochrany lidských práv.  

   Paradoxně malý prostor byl věnován stanoviskům Strany zelených, na jejíž kandidátce 

jméno Jacques figurovalo.  

 

   P: „Je nám líto, že obětí se stala právě naše kandidátka, ale bojím se, aby podobné trauma 

neutrpěli další, o kterých se neví a nemluví,“ dodal (Bursík).  2.5/K7-2.1(2) 

LN: Zásah odsoudila i Strana zelených. „Už jsme požádali svého právníka, aby od policie 

zjistil informace o zásahu. Zároveň bude Strana zelených požadovat vysvětlení od ministra 

vnitra Františka Bublana,“ potvrdila mluvčí Zelených Eva Rolečková.  2.5/K7-1.1(4) 

 

 

   Podobné vyjádření bylo ovšem zcela ojedinělé. Spíše se v přístupu obou listů projevovala 

snaha událost líčit (rámovat) jako závažné  pochybení Policie ČR jako takové, přičemž příčina 

byla hledána hlavně v rovině odborné, méně již v rovině politické. Zatímco ve zpravodajství 

Práva převažovala tendence dávat prostor názorům představitelů police, zástupců různých 

parlamentních politických stran a veřejnosti, Lidové noviny upřednostňovaly hlasy z řad 

policie, odborníků, a dále vlastní fotografické „důkazy“.  

 

   P: „Se záběry zákroku, jak jsem je viděl v televizi, ale samozřejmě jako člověk souhlasit 

nemohu,“ poznamenal ředitel pořádkové policie Čestmír Pastyřík. 3.5/K7-1.3(1) 

   P: „Policista se snažil s Jacques nějak dohodnout, ale zjevně na takovouto situaci nebyl 

vůbec připraven. Vyřešil to prostě tak, že ji zbil,“ řekl Právu Miroslav Vlk, který celý incident 

nafilmoval.             3.5/K7-1.7(3)  

   P: Za neomluvitelný považuje zásah policie předseda lidovců Miroslav Kalousek. 

„Neodpustitelné je to, že byla napadena žena, matka dvou dětí,“ řekl Právu. I když připustil, 

že neví, jak se napadená chovala.      3.5/K7-6.2(3) 

   LN: Tvrdě se vyjádřil i ministr vnitra František Bublan, který očekává, že jeho inspekce 

případ rychle uzavře. „Do týdne by to mělo být hotové,“ řekl Bublan ČTK s tím, že pokud se 

vina policisty prokáže, „bude propuštěn.“     3.5/K7-1.3(3) 

   LN: Případy, kdy policie překročí své pravomoci a zasahuje pod psychickým tlakem 

s přehnanou brutalitou, jsou velmi časté. Policisté přesto tvrdí: jde jen o selhání jedince, 

budoucí policisty prověřují kvalitní psychotesty.    3.5/K5-3.1(3) 
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   LN: Důkaz. Policista Tomáš Čermák tvrdí, že mu Kateřina Jacques strhla odznak a hodila 

jej do davu. Snímek, na němž tento policista drží svůj odznak v levé ruce, ukazuje, že nemluví 

pravdu.         5.5/K4-4.1(4) 

 

   Zpravodajství obou deníků v dalších dnech přinášelo informace o obvinění policisty 

Čermáka  ze zneužití pravomocí veřejného činitele a dále kázeňských postizích v nejvyšším 

vedení policie.  

 

   P: Prezident Václav Klaus vyhoví žádosti premiéra Jiřího Paroubka a nepovýší v nejbližší 

době policejního prezidenta Vladislava Husáka na generála. Povýšen měl být na Hradě 

v pondělí.         6.-8.5/K5-1.1(1) 

   P: Advokát Tomáše Čermáka podotkl, že mu celá záležitost připomíná 17. listopad 1989. 

„Nejdříve policistu někam postaví a pak ho kvůli jeho zákroku postaví mimo službu,“ řekl 

Jaroslav Janeček.        6.-8.5/K7-6.1(4) 

   LN: Bleskové šetření policejního bití. Vyšetřovatelům stačil necelý týden k tomu, aby 

navrhli stíhání policisty, který na demonstraci zbil ženu.   6.-8.5/K1-1.1(1) 

   LN: Končím, říká muž, která zbil Jacques. Tomáš Čermák chce kvůli výrokům Jiřího 

Paroubka odejít do civilu. „Premiér ho už odsoudil a on prý nemá šanci uspět,“ řekl LN 

Čermákův obhájce Jaroslav Janeček.     6.-8.5/K4-1.1(1) 

 

   Způsob referování LN zdůrazňuje hlavně rychlost, s jakou se politické orgány snažily 

problém vyřešit. Oba deníky svorně připouštěly, že na tom má osobní podíl premiér 

Paroubek, což Lidové noviny interpretovaly jakožto druh klatby, kterou nad Čermákem 

premiér vynesl; Právo poskytlo jednak prostor stejným názorům, jednak zdůraznilo potrestání 

prezidenta policie Husáka. Způsob, jakým Lidové noviny zdůrazňují rychlost vyšetřování, 

může mít důvod v záměru redakce upozornit na možnost politického zmanipulování 

vyšetřování.  

   Další zpravodajství obou listů v této kauze se již omezovalo na pravidelně přinášené 

informace o organizačních a kázeňských opatřeních v řadách policie, přičemž ČSSD, jejíž 

ministr Bublan vedl resort vnitra, byla z odpovědnosti prakticky vyňata.  
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   Ústředním tématem se stále víc stávala záležitost blížících se poslaneckých voleb. 

Tématické zaměření Lidových novin zde dne 5. května spočívalo v představení krajských 

kandidátů: 

 

   LN: Nejdůležitější volební duely – kde dojde k nejzajímavějším střetům. Volební kampaň 

v krajích jede na plné obrátky. Politici přestávají pracovat a raději se setkávají s voliči – tak, 

jak to udělala tuto středu vláda. Lidové noviny se rozhodly zmapovat nejdůležitější a 

nejzajímavější krajské duely. Představujeme jednotlivé lídry, co nabízejí a co říkají o svých 

soupeřích. LN u jednotlivých duelů doplňují hodnocení, proč se vyplatí sledovat právě tyto 

souboje.         5.5/K9-3.0(3) 

 

   Text užívá pro volební děje jednak výrazy pocházející z vojenské odborné terminologie 

(duel, střet, souboj), čímž jednoznačně přispívá k soutěživým interpretacím podob rozbíhající 

se kampaně, jednak ze jmen na krajských kandidátkách přímo vytváří konkrétní „duelové“ 

dvojice. Tím, že se výhradně jedná o politiky dvou stran - ČSSD a ODS - Lidové noviny do 

budoucna vlastně definují rámec celé předvolební kampaně jako zásadního střetu dvou 

nejsilnějších parlamentních stran. K tomuto pojetí se připojuje (nejen) Právo. Ostatní 

v parlamentu zastoupené strany mají v rámci zpravodajství přidělený zcela zanedbatelný 

prostor; strany mimoparlamentní pak nejsou zmiňovány – až na naprosté výjimky – takřka 

vůbec. 

   Strana Zelených, rovněž malá mimoparlamentní strana, vděčí za své výjimečné postavení na 

mediální scéně jednak účastí v nejvýraznější mediální události první poloviny měsíce, v niž 

figurovala její kandidátka do Poslanecké sněmovny Kateřina Jacques, jednak  veřejně 

deklarované přízni bývalého prezidenta Václava Havla.  

 
   P: Havel nepřímo podpořil zelené. Varoval před hrozbou neofašismu a kryptofašismu.     

                  9.5/K1-2.1(2) 

   P: „Byl jsem zelený, ještě když většina dnešních zelených nebyla na světě. Mně je to strana 

programově blízká,“ uvedl Havel v pořadu ČT Otázky Václava Moravce.  9.5/K8-2.1(2) 

   

   Právo nadále referovalo o Zelených poměrně nevyváženým způsobem. Nezapomínalo 

upozorňovat na blízkost Havla s touto stranou, o Zelených ovšem jinak psalo pouze 

v souvislostech, které pro ně vyznívaly spíše nelichotivě. 
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   P: Exkluzivní výzkum agentury STEM pro Právo: Zelení berou voliče hlavně ODS a ČSSD  

                           4.5/K1-1(1) 

 

   P: Mezi zelenými začaly hádky. Sedmnáct členů kritizuje vedení kvůli špatné komunikaci                  

                    13.-14.5/K1-1.1(1). 

   LN: Spor ve Straně zelených. Vlivní členové Strany zelených dopisem kritizují chování 

svého vedení.          13.-14.5/K1-1.1(1) 

 

   Tato ambivalence skončila se zahájením stranického sjezdu ČSSD, kde Paroubek ostře 

napadl předsedu Zelených Bursíka kvůli jeho údajným majetkovým problémům (P: Paroubek 

ostře zaútočil na Bursíka. Jeho majetkové poměry označil za skandální a nevyjasněné. 

15.5/K1-11.1(4)). Právo pak již o této straně zveřejňovalo výhradně zprávy popisující jejich 

vnitřní rozepře, čímž před veřejností vytvářelo obraz Zelených jako nekonsolidovaného a 

nespolehlivého politického subjektu.  

   Lidové noviny o Zelených referují obdobně (LN: Paroubek útočí na Bursíka. Nový šéf 

odmítl povolební jednání se šéfem zelených – má prý „skandální majetkové poměry.“  

15.5/K1-1.1(1)); ve svém zpravodajství navíc ještě zdůrazňují sporné aspekty spolupráce 

Havla se Zelenými: 

 

   LN:  Jsou mladí, mají nápaditou kampaň. Proto si kandidáty zelených Danielu Matějkovou 

a Matěje Stropnického vybral exprezident Václav Havel. Stropnického ovšem provázejí i 

hodně kontroverzní kroky.          18.5/K5-3.1(2) 

 

   LN: Zelení dluží 19 milionů. Na předvolební kampaň si půjčili od mediální agentury Médea 

a od České spořitelny.       20.-21.5/K1-3.1(2) 

   LN: Havel je pro koalici ČSSD a zelených.    20.-21.5/K1-5.1(4) 

 

   Pokud v prvním případě ještě můžeme podávaný obraz o straně Zelených hodnotit jako 

spíše pozitivní (jsou sice kontroverzní, ale také nápadití a mají sympatie Havla), v druhém 

případě, pojednávajícím o majetkových problémech strany, jsou již Zelení ukázáni ve 

vysloveně nepříznivém světle. Navíc, pakliže Havel navrhuje spolupráci dluhy zatížené strany 

Zelených s ČSSD, může si čtenář utvořit negativní názor i na tuto stranu.  Strana zelených 

bude i v dalších dnech zmiňována pouze v souvislosti se svými vnitrostranickými problémy, 

což je pohled, který ostatně Lidové noviny sdílejí s Právem.  
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   Předvolební zpravodajství o dalších politických stranách, usilujících o zastoupení ve 

Sněmovně, bylo, jak již bylo výše řečeno, ještě tristnější. Reflexe toho, že v České republice 

existuje multipartijní politický systém, v rámci předvolebního zpravodajství obou listů zcela 

zapadla. Pokud je o stranách pohybujících se mimo „velkou“ politiku přesto referováno, děje 

se tak hlavně v souvislostech stavících tyto subjekty do nepříznivého světla. Následující 

příklady jsou výčtem převážné většiny zmínek o mimoparlamentních stranách v Lidových 

novinách: 

 

   LN: SNK-ED se rozbít velkou koalici nepodaří.     22.5/K1-4.1(2) 

   LN: Unionisté bodují diskem i prdy.      23.5/K1-4.4(3) 

   LN: Sitcom SKN-Evropských demokratů je trapas.  23.5/K1-4.8(3) 

   LN: Nezávislí si hrají na zprávy.              23.5/K1-4.9(3) 

   LN: Některé malé strany si klip ani nenatočily. Místo toho se na obrazovce objevil jejich 

název s volebním číslem. Trvá to minutu.    23.5/K8-4.1.1(3) 

 

   Jak z uvedených příkladů vyplývá, malé strany v centru předvolebního zpravodajství listu  

rozhodně neležely. Paradoxně právě Lidové noviny projevovaly po celé sledované období o 

volby velkou starost, jak o tom svědčí dlouhá série tématicky laděných článků: 

   

   LN: Zájem o volby klesá – Ve srovnání s rokem 1990 chodí hlasovat jen asi polovina lidí.                        

        4.5/K1-5.0(3) 

   LN: Volby 2006 – V poslanecké sněmovně bude po volbách méně žen než dnes.  

                                                             10.5/K1-3.0(3) 

   LN: Premiér mladých? Topolánek.    25.5/K1-5.1(3)   

   LN: Volby 2006 – Průzkum LN zjišťoval, koho preferují mladí lidé, kteří mohou jít poprvé 

k urnám.          25.5/K1-5.0(3) 

 

   Na fenomén mladých se Lidové noviny zaměřovaly cílevědomě po celou dobu 

předvolebního zpravodajství; byl to tedy jejich profilový námět: 

 

   LN: Volí poprvé. ODS a zelené. Unie svobody se svou kampaní do vkusu mladých voličů 

netrefila.        25.5/K1-1.1(1) 

   LN: Unie svobody zaujala přesně 0% mladých.   25.5/K1-5.3(3) 
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   LN: Prvovoliči nejčastěji jako „svého“ příštího premiéra jmenují šéfa ODS Mirka 

Topolánka. Kopírují tak svoje stranické preference. A proč nechtějí Bursíka? Mají pocit, že 

„jeden mladý premiér tu už byl, a jak to dopadlo“.   25.5/K5-5.1(3) 

 

   Týden před volbami ještě značná část oprávněných voličů podle předvolebních průzkumů 

nevěděla, které straně dá svůj hlas (LN: Pětina lidí neví, zda volit. Na nerozhodnuté voliče 

cílí kampaň hlavně v posledních dnech před volbami, 25.5/K1-3.1(2)). Pokud se Lidové 

noviny rozhodly v tuto chvíli věnovat tématu mladých voličů, orientovaly se právě na tu část 

elektorátu, která má nejméně životních zkušeností a je nejlépe ovlivnitelná.  

   V tématu čísla (LN, 25.4, s.3) významně upřednostnily předsedu ODS Topolánka před 

předsedou Zelených Bursíkem („nechtějí Bursíka“, redakčně tučným písmem zdůrazněno), 

když vyšly z průzkumu konaného agenturou SC&C. Problematickou stránkou podobné 

generalizace bylo, že Lidové noviny výsledky průzkumu SC&C, zaměřeného na preference 

mladých, a nerozhodnutých voličů, předložily veřejnosti jako dvě samostatné kategorie. Tak 

mohly výsledky šetření v rámci tématu pojednávajícího o prvovoličích (a jim také určeného) 

interpretovat jako jednoznačně příznivé pro ODS (a Zelené), přičemž upozadily fakt, že 

v druhé kategorii, segmentu nerozhodnutých voličů, výsledky šetření ukazovaly jednoznačně 

na preferování ČSSD a premiéra Paroubka (LN: 25.5/K9-3.1(2)). Ovšem mladý volič je už 

z podstaty své životní nezralosti rovněž nerozhodnutý volič. Takto lze interpretaci průzkumů 

agentury SC&C ze strany LN hodnotit jako vysoce účelovou a stranící ODS.  

   Zajímavé bylo rovněž užívání grafiky v rámci tématicky laděných celků (na straně č.3) 

V tématu čísla věnovaném mladým (25.5.06) je pod titulkem: Mladí chtějí volit ODS a zelené, 

umístěna série fotografií zachycujících předsedy jednotlivých politických stran (Mirek 

Topolánek, Jiří Paroubek, Martin Bursík, Vladimír Železný, Miroslav Kalousek, Vojtěch 

Filip). Jediný Topolánek se na fotce mile usmívá; zbylí politici se tváří spíše zamračeně či 

neutrálně. Výběr fotografií byl tedy proveden tak, aby spíše upřednostňoval Topolánka 

(ODS). Tématickou stranu uzavírá foto dvojice dívek, vhazujících hlasovací lístky do volební 

urny; dívky usmívají a jsou atraktivního vzhledu. Shodné pojetí reakční grafiky, spočívající 

v myšlence že „volit je sexy“  lze pozorovat i u jiných článků (LN: 4.5/K9-5.1(3)). Lze se 

oprávněně domnívat, že propojení tématu voleb s atraktivními mladými dívkami může mít na 

prvovoliče výrazně persvazivní účinek.  

   Soustavný zájem Lidových novin o volební účast lze chápat obecněji jako normativně 

motivovaný zájem o výsledek voleb vůbec. Z tohoto úhlu pohledu by pak cílevědomé 
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oslovování mladých čtenářů-voličů mohlo mít za účel dosažení mobilizačního efektu 

k potlačení fenoménu, jemuž se Lidové noviny soustavně věnovaly, a který by se dal nazvat 

jako levicová hrozba.   

   Ačkoliv Lidové noviny stereotypně předkládají veřejnosti obraz KSČM jako jakéhosi 

společenství vysloužilců (viz foto LN: 4.5/K3-5.2(3); obrázek zachycující členy KSČM 

v nelichotivém světle je dokonce užit v článku s titulkem: Své voliče nezná jen ČSSD), přesto 

opakovaně hrozí možností nástupu komunistů k moci (LN: 13.-14.5/K1-6.0(3); Kdyby KSČM 

vyhrála volby, Česko by se izolovalo, zvýšila by se byrokracie a odcházely firmy. Komunisté 

tvrdí, že by našli nové trhy. Třeba Kazachstán. 13.-14.5/K5-6.1(3); „Daň z bohatství by na 

horní hranici u luxusních domů mohla dosahovat až padesáti procent,“ říká komunista 

Dolejš. 13.-14.5/K8-6.1(3)), v čemž si někdy až protiřečí (LN:  Prognóza: levice oslabuje. 

13.-14.5/K1-4.1(2)).  

   S blížícím se termínem voleb získává způsob informování o KSČM rysy cílené kampaně 

(LN: Volby 2006 – V některých krajích má „rudé“ kandidátky nejen KSČM. 17.5/K1-5.0(3); 

Členové KSČ jdou opět do voleb. 25.5/K1-5.1(3); Ostnatým drátem proti KSČM. Začala další 

kampaň proti komunistům. Ti říkají, že cílem je rozkolísat jejich voliče. 25.5/K1-4.1(2); 

KSČM rozdává alkohol. I dětem. 27.5/K1-6.1(4)). Mobilizace proti levicové hrozbě na 

stránkách Lidových novin vyvrcholila 31. května, kdy redakce uveřejnila otevřenou výzvu 

bývalých studentských vůdců (LN: Volební apel. Vůdci studentů z listopadu roku 1989 včera 

vyzvali občany, aby dali svůj hlas demokratickým stranám, které nebudou po volbách 

spolupracovat s komunisty. 31.5/K4-0.1(2);  Naše společnost jistě není bez chyb, trpí korupcí 

a slabou politickou kulturou. Ale žádný z těchto nedostatků neopravňuje nikoho z nás k tomu, 

aby přímo či nepřímo podpořil komunisty. 31.5/K7-10.1(11)).  

 

   Pakliže Lidové noviny rámují předvolební zpravodajství jako levicovou hrozbu, Právo 

soustavně zdůrazňuje akty násilí vůči některým levicovým politikům. Nejprve se jedná o zbití 

poslance KSČM Dolejše neznámými útočníky (P: Spor o útok na Dolejše zostřil kampaň. 

2.5/K1-5.1(2); Zbitého poslance Dolejše čeká vážná operace. 4.5/K1-3.1(1); Jirka? Od svých 

zásad neustoupí, tvrdí o synovi Václav Dolejš. 9.5/K1-5.1(3)), jak se ale přibližuje termín 

voleb,  zprávy o násilí doprovázejícím předvolební kampaň se v Právu objevují stále častěji 

(P: Autorovi úvah o Klausovi a velké koalici vyhrožují mučením. Sociální demokrat 

výhrůžkám čelil už při hledání šéfa VZP. 24.5/K1-10.1(3); Řadový soc. demokrat z Prahy 10 

František Svoboda čelí výhrůžkám brutální smrtí, a to kvůli své úvaze o vztahu prezidenta 

Václav Klause k možnosti ustavit po volbách velkou koalici.  24.5/K5-10.1(3); Soc. dem. 
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varuje před napadáním. 24.5/K1-11.1(3); Vandalové poškodili stovky billboardů ČSSD. 27.-

28.5/K1-5.1(2); Kandidáta ČSSD zbili tyčí. Miroslav Váňa byl v bezvědomí a má tržnou ránu 

na hlavě. 31.5/K1-3.1(1)). V tomto smyslu lze tedy konstatovat, že Právo rámuje předvolební 

dění jakožto (pravicové) násilí vůči levicově orientovaným politikům, potažmo veřejnosti. 

 

   Další zřetelná tendence v Právu spočívá v soustavném zdůrazňování hospodářských 

výsledků země. V tomto smyslu vyznívá působení vlády, vedené sociálními demokraty, jako 

jednoznačně pozitivní (P: Hyundai potvrdil: stavět se bude. Smlouvu podepíše v polovině 

května v Soulu buď premiér Paroubek, nebo ministr průmyslu Urban. 2.5/K1-3.1(1); 

Paroubek: HDP vzrostl za čtvrt roku o 8 procent. České hospodářství roste třikrát rychleji než 

celá EU. 17.5/K1-5.1(2); Zaměstnaných stále přibývá. 17.5/K2-2.1(1); Paroubek: Je to 

největší úspěch vlády. 19.5/K2-1.1(1)). Obraz neustále se lepšícího hospodářství  se tak jeví 

jako druhý důležitý rámec předvolebního zpravodajství Práva. 

 

   Signifikantní je, že pokud Lidové noviny přinášejí zpravodajství o stejných událostech, na 

rozdíl od Práva, které hospodářský úspěch personifikují jakožto úspěch konkrétních politiků 

ČSSD, Lidové noviny zdůrazňují význam pro stát bez přiznání osobních zásluh. 

 

   P: Hyundai potvrdil: stavět se bude. Smlouvu podepíše v polovině května v Soulu buď 

premiér Paroubek, nebo ministr průmyslu Urban.    2.5/K1-3.1(1) 

LN: Hyundai potvrdil Česko. Investice v hodnotě 29 miliard korun posune Česko mezi 

automobilové velmoci.       2.5/K1-2.1(1) 

 

   Ve srovnání s Lidovými novinami Právo ve svém zpravodajství daleko cílevědoměji pracuje 

s nejrůznějšími průzkumy veřejného mínění. Nečiní to  zcela nevinným způsobem, což 

dokazuje vzájemné srovnání způsobů, jakými Právo a Lidové noviny referují o výsledcích 

téhož šetření:  

 

   P: STEM: Soc. dem. se dotáhla na ODS.     16.5/K1-1.1(1)   

   LN:  Průzkum: ČSSD stahuje náskok ODS.    16.5/K1-3.1(4) 

 

   Zatímco Právo výsledky uveřejnilo na titulní straně, Lidové noviny ohodnotilo důležitost 

zprávy jejím zařazením na stranu čtvrtou.  
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   I v dalších dnech Právo neumdlévá ve snaze přinášet nové a nové důkazy o zlepšujícím se 

hodnocení ČSSD v očích veřejnosti (P: Průzkum PSB pro ČSSD: Lidé chtějí premiérem víc 

Paroubka než Topolánka. 17.5/K1-3.1(1); Závěrečný průzkum STEM potěšil ČSSD. Polepšili 

si ještě lidovci, pohoršili zelení a ODS. 17.5/K1-8.1(3);  Paroubek: Levice získá většinu. 

17.5/K1-9.1(3); V jihomoravském kraji by ve volbách zvítězila soc dem. nad ODS. Vyplývá to 

z bleskového průzkumu agentury STEM pro pořad České televize Otázky Václava Moravce 

speciál, který se bude vysílat dnes na ČT2 od 21 hodin ze sálu Rotunda na brněnském 

Výstavišti. 18.5/K5-10.1(5); CVVM: Paroubek je nejdůvěryhodnější lídr. Bursík, Rath i 

Svoboda v oblibě před Topolánkem. 27.-28.5/K1-1.1(1) Průzkum: ČSSD už dostihla ODS. 27-

28.5/K1-2.1(1); Poslední průzkum: ČSSD těsně vede. Podle Factum by soc. dem. volilo 28,5 

procenta, ODS 27,8. 29.5/K1-(1.1(1)).  

 

   Celkově se dá přístup Práva k využívání nejrůznějších průzkumů veřejného mínění hodnotit 

jako ryze účelový, podobně jako tomu bylo u rámování voleb jakožto střetu politiků pouhých 

dvou stran v Lidových novinách. Soustavnost, s jakou Právo s tématem žebříčků obliby 

politických stran i jejích jednotlivých představitelů pracovalo, podstatným způsobem přispěla 

k prosazení pojetí předvolebního boje jakožto druhu politických závodů, charakterizovaných 

dravostí účastníků a bezohledností používaných prostředků.  

   V případě Lidových novin plnil podobnou mobilizační roli jako u Práva předvolební 

průzkumy zvláštní grafický symbol, emblém voleb 2006, pravidelně uváděný v předvolebním 

zpravodajství listu. Jeho součástí byla informace, kolik dní zbývá do začátku voleb, a je 

možno předpokládat, že vjem sledu číslic, pravidelně ubývajících vždy s novým vydáním 

novin, mohl mít na čtenáře jistý aktivizující účinek. Lidové noviny konsistentně projevovaly 

starost o volební účast a prezentace volebního emblému tak mohla být jedním z prostředků, 

jak tuto vyšší volební účast vyvolat. (LN: Emblém voleb 2006 doprovázený textem: zbývají 4 

dny. 29.5/K9-1.1(1).) 

    

 

   Vedle pravidelného uveřejňování zpráv o dobrých hospodářských výsledcích přišlo Právo 

s informací o uzavřené dohodě týkající se výstavby „národního“ stadionu (P: Národní 

fotbalový stadión bude stát na Letné. Premiér slíbil za stát miliardu korun. 18.5/K1-0.1(1); 

Paroubek myšlenku podpořil a slíbil, že vláda vyčlení jednu miliardu korun na infrastrukturu 

se stadionem spojenou, jako tomu bylo u Sazka Arény. „Národní stadión je pro stát věcí cti. 

Veřejné mínění ho podpořilo ze 78 procent a podporu najde i napříč politickým spektrem,“ 
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řekl. 18.5/K7-0.2(1); Pražský primátor a místopředseda ODS Pavel Bém ve Frekvenci 1 

uvedl, že o Národním fotbalovém stadiónu již byl informován představiteli Českomoravského 

fotbalového svazu. Nepovažuje jej sice za klíčovou infrastrukturní stavbu města, ale myslí si, 

že Česká republika, nikoli Praha, národní fotbalový stadión potřebuje. „Řešení na Letné je 

správné, protože místo toho, aby se stavěl stadión pro 60 tisíc lidí na zelené louce, toto je 

prostě jednoduše lacinější.“ 18.5/K7-0.4(1)).  

 

   Lidové noviny si se stejnou událostí nevěděly tak úplně rady; stejně jako primátor Bém ji 

ale vyhodnotily jako politicky spíše neškodnou a ve stejném duchu o „národním“ stadionu 

informovaly své čtenáře (LN: Paroubek: Fotbalu dáme miliardu. V Praze na Letné se postaví 

národní fotbalový stadion, vláda na něj přispěje miliardou korun. 18.5/K1-1.1(1); Stadion 

bude! Den poté, co předseda vlády Jiří Paroubek kritizoval korupci ve fotbale, se sešel 

s místopředsedou fotbalového svazu Vlastimilem Košťálem a několika reprezentanty (Tomáš 

Rosický, Martin Jiránek). Dohodli se, že se v Česku vybuduje moderní stadion pro 35 tisíc 

diváků. 18.5/K4-1.1(1); „Bylo by dobré ty věci říci předem, než národní tým odjede do 

Německa, aby tam odjížděl s vědomím, že bojuje třeba i za tuto záležitost,“ vysvětlit 

Paroubek. 18.5/K7-1.3(1)). Přesto Lidové noviny v jednu chvíli zapochybovaly, zda jsou 

úmysly ministerského předsedy tak úplně čisté (LN: Hlavně podle politiků z ODS jde jen o 

předvolební tah. „Je to součást rozdávání ČSSD, podobně jako sto dvacet tisíc na třetí dítě,“ 

míní místopředseda ODS Petr Nečas. 18.5/K7-1.4(1); Podle Paroubka ale stadion s volbami 

nesouvisí. „Tohle je věc, která by měla zajímat celé politické spektrum,“ tvrdí. 18.5/K7-

1.5(1)). 

   Nicméně ve zpravodajství obou listů se „celé politické spektrum“ zredukovalo pouze na 

hlasy politiků ČSSD, představitelů Českého fotbalového svazu, pražského primátora a 

vybrané fotbalisty (Právo), popřípadě jednotlivce z ODS (Lidové noviny). Následující dny, 

plné bouřlivých událostí, ostatně událost stavby „národního“ stadionu brzy odsunuly do 

pozadí a přisoudily jí tak význam, který skutečně měla – jako typické ukázky předvolební 

politické kampaně.  

 

   Ovšem právě takové a jim podobné akce zřejmě způsobovaly, že se sociální demokraté 

začínali na ODS rychle dotahovat. Právo přinášelo prakticky každý den nejnovější výsledky 

volebních průzkumů, přičemž řadu šetření si zaplatila sama ČSSD (P: Graf: titulek: Která 

vláda by byla výhodnější; mínění sympatizantů vybraných politických stran a nerozhodnutých 

voličů v procentech. Graf znázorňuje volební preference polit. stran (v pořadí ČSSD, ODS, 
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KSČM, KDU-ČSL, Strana zelených, ostatní strany, nerozhodnutí), a ve zvláštním úseku ještě 

hodnocení vlád (Paroubkova x Topolánkova); zdroj: agentura PSB na zakázku ČSSD. 20.-

21.5/K10-5.1(2)).  

 

   Vzájemné srovnání personálního složení obou kabinetů, vedených buďto Paroubkem, nebo 

Topolánkem, nebylo náhodné. Kampaň, v médiích již dlouho prezentovaná jako zásadní střet 

dvou nejsilnějších stran, ČSSD a ODS, se ve své druhé polovině ještě více zpersonifikovala, 

když se prakticky omezila na osobní střet vůdců obou stran: Jiřího Paroubka a Mirka 

Topolánka. Zcela zřetelně se to projevilo po prvním televizním vystoupení obou politiků 

(21.5.06), jemuž se v Právu dostalo velké pozornosti (P: V roztržku vyústil dlouho očekávaný 

první ze čtyř televizních duelů předsedů ČSSD a ODS těsně před volbami. Mirek Topolánek 

po debatě před kamerami odmítl podat ruku premiérovi Jiřímu Paroubkovi. 22.5/K5-1.1(1); 

Lidové noviny zpočátku důležitost události podcenily (LN: Paroubek v. Topolánek 0:0. 

Předvolebnímu duelu mezi Paroubkem a Topolánkem chyběl náboj i argumenty. 22.5/K1-

2.1(2)).  

 

   Naproti tomu Právo zdůraznilo silnou emotivnost setkání obou rivalů a celý průběh televizní 

debaty podrobně zdokumentovalo (P: Po skončení debaty ještě ve studiu zareagoval premiér: 

„Nepodat mi ještě ruku, co vy jste za člověka.“ Na to šéf ODS podle záznamu Primy odvětil: 

„Nevážím si vás.“ Paroubek kontroval: „Tady nejde o to, si někoho vážit. To se dělá 

normálně mezi slušnýma lidma, jenže vy nejste slušný člověk.“ Topolánek zdůvodnil své 

chování slovy. „Mně už dneska jednou stačilo.“ Před pořadem si totiž ruku podali. 22.5/K7-

1.1(1); „Myslím si, že takovéto nepřátelství ve společnosti, to je ohromná chyba. Jestli já 

budu ministerským předsedou, a po dnešním dnu o tom už nepochybuji, tak udělám vše, aby se 

v zemi vytvářela liberální atmosféra, žádné nenávistné útoky tohoto typu,“ slíbil Paroubek. 

22.5/K7-1.2(1); „Milý pane Paroubku, plná řada talentů a šibalů je ve vaší dnešní vládě, vaše 

kontakty s hlavami pražského podsvětí, vaše kontakty opravdu s organizovaným zločinem…,“ 

prohlásil Topolánek (pozn V. během diskuse ve studiu Primy) V tu chvíli ale diskusi 

moderátor ukončil a Paroubek na osobní osočení stačil reagovat jen slovy: „Vy nejste 

schopni hovořit o konceptech, vy hovoříte o hloupostech a lžích,“ To byla poslední slova pro 

kamery. 22.5/K7-1.3(1)). 

   Právo bohatě využilo možnosti představit Paroubka jako uvážlivého politika konsensuálního 

typu, který dbá na pravidla slušnosti. Topolánkovo vystupování naproti tomu bylo poznačeno 

silnou nervozitou a přehnanou emotivností. Výsledkem byl další nárůst volebních preferencí 
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ČSSD; jistou roli v tomto trendu sehrál nejspíš i incident, který se ve stejný čas odehrál mezi 

Miroslavem Mackem, patřícím dříve do nejužšího vedení ODS, a Davidem Rathem, 

ministrem zdravotnictví a členem ČSSD: 

 

   LN: Pohlavek zasáhl kampaň. Bývalý místopředseda ODS Macek fyzicky napadl ministra 

Ratha. Špičky ČSSD viní ODS. 22.5/K1-1.1(1); Předvolební pohlavek – Jak se rvačka na 

sněmu zubařů stala součástí politického boje. 22.5/K1-6.0(3)). Celý incident doprovodil 

bohatý obrazový materiál včetně popisku: Někdejší místopředseda ODS a prezidentův externí 

poradce Miroslav Macek měl moderovat na sobotním sněmu stomatologů diskusi. Macek: 

„Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.“ Macek došel 

k židli, kde seděl ministr zdravotnictví Rath, a dal mu pohlavek. „Pan ministr Rath byl předem 

varován, varoval jsem ho tiskem. Je to moje ryze soukromá záležitost. Zaslouží si to.“ LN: 

22.5/K4-6.0(3).  

 

   Rozhodně zajímavý byl určitý pokus redakce Lidových novin převést tento v jádru etický 

konflikt, v problém lingvistický (LN: Výchovný záhlavek Miroslava Macka. Podle prvních 

zpráv měl Miroslav Macek ministru zdravotnictví Davidu Rathovi uštědřit „zezadu facku“. To 

však vyvrátil obrazový záznam a odporuje tomu i devítidílný Příruční slovník jazyka českého: 

facka – políček, rána v tvář; záhlavek, pohlavek – rána do hlavy plochou rukou. 22.5/K9-

6.0(3)). Ve svém zpravodajství pak důsledně držela „linii“ pohlavku (LN: Paroubek označil 

Mackův pohlavek za politický útok. ODS vyzvala Macka, aby zvážil setrvání ve straně. 

22.5./K8-1.1(1)).  

   Snaha Lidových novin „doložit“ něco pomocí fotografií se shodovala s předchozím 

pokusem usvědčit ze lhaní policistu Čermáka (LN: Důkaz. Policista Tomáš Čermák tvrdí, že 

mu Kateřina Jacques strhla odznak a hodila jej do davu. Snímek, na němž tento policista drží 

svůj odznak v levé ruce, ukazuje, že nemluví pravdu. 5.5/K4-4.1(4)). 

 

   Právo se nepřipojilo k jazykovým cvičením Lidových novin, zato ochotně poskytlo značný 

prostor vyjádřením různým politikům (P: Ministr kultury Vítězslav Jandák (za ČSSD) se vzal 

za Ratha: „Mně denuncovali v novinách, jak jsem sprostý a vyhrožuji voličům, že jim chci dát 

do držky, když mě nebudou volit. Nikdy jsem nic takového neřekl a hlavně jsem nikdy nic 

takového neudělal. Ale když mi bývalý místopředseda ODS mlátí zezadu kolegu ministra, tak 

to je někde jinde. Bojím se, jestli to není standardní postup ODS, udeřit zezadu. Je mi z toho 

špatně,“ řekl Právu Jandák. 22.5/K7- 9.1(3); Šéf komunistů Vojtěch Filip míní: „Pokud by šlo 
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o soukromou záležitost, nemělo by to smysl dělat na veřejnosti a vyřídili by si to soukromě, 

nikoli před tolika lidmi a za účasti kamer. Jak znám Miroslava Macka, tak to soukromé bylo 

spíš politické. Žel, zhrubnutí politické scény je dáno právě tím, že někteří lidé si nejen nevidí 

do pusy, ale ani do rukou.“ 22.5/K7-9.2(3); „Je to soukromý spor dvou pánů,“ uvedl včera 

místopředseda ODS Petr Nečas, který ale Mackovo chování označil za nevhodné. 22.5/K7-

9.3(3); „Co je proboha politického na tom, když se dva narcisové mezi sebou urážejí a 

fackují?“ prohlásil lidovecký šéf Miroslav Kalousek. 22.5/K7-9.4(3)). 

 

   Právu se tak dařilo držet dojem z celé aféry v rozsahu daném dosavadním „rámováním“ 

předvolební kampaně jako soustavného šikanování a fyzického napadání levicových politiků; 

přitom budilo zdání, že poskytuje možnost se vyjádřit i pravicovým politikům (Nečas, 

Kalousek). Průzkumy veřejného mínění vzápětí ukázaly, že veřejnost skutečně citlivě reaguje 

na kampaň vedenou nevybíravými prostředky a hodnotí ji spíše negativně (P: Průzkum PSB: 

lidem vadí neslušnost ODS. Nelíbí se jim Mackova facka a nepodání ruky. 24.5/K1-4.1(1); 

STEM: Paroubek porazil Topolánka 60:40. 24.5/K1-5.1(1)). 

 

   Lidové noviny opouštějí záležitost Mackova „záhlavce“ a vracejí se ke svému starému 

tématu, kterým je kriminalita ve státní správě. Na problémy politiků z řad vládních politiků 

upozorňoval list dlouhodobě (LN: Členové ČSSD jsou podle Doležala ke korupci náchylnější 

proto, že jde o nevyzrálou stranu, která se pod vedením Zemana dostala rychle k moci. „To, 

že Zemanova akce čisté ruce postihne miliardové podvodníky, se nenaplnilo. Místo toho se 

chytla řada malých ryb, většinou sociálních demokratů. Může to být tím, že byli u moci,ale 

také tím, že jsou mimořádně nešikovní. Když je Zeman převzal, byla to strana hladových lidí, 

kteří neměli vypracované techniky, jak se tyto věci provádějí,“ říká Doležal. 6.-8.5/K7-

3.1.2(3); Manažer usvědčuje Sobotku. Člen představenstva ČKA Hampl jako první mluví o 

transakci „11 miliard za korunu“. 9.5/K1-3.1(2)). Vedle neustálého poukazování na údajnou 

hrozbu převzetí moci komunisty, se dá hovořit o druhém stěžejním způsobu, jakým Lidové 

noviny rámovaly předvolební události. Nepřekvapovalo proto, že bohatě využily příležitosti, 

kterou jim poskytlo veřejné obvinění Paroubka z propojení ČSSD s organizovaným zločinem, 

vznesené předsedou ODS Topolánkem v televizním studiu.  

 

   LN: ČSSD a podsvětí – Šéf ODS pokračuje v útoku, jeho výroky posoudí policie. 25.5/K1-

5.0(3); Předseda ODS Mirek Topolánek včera rozeslal médiím tiskové prohlášení, v němž 

mimo jiné uvádí 15 příkladů, které podle jeho názoru svědčí „o propojení představitelů ČSSD 
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s organizovaným zločinem“. 24.5/K5-5.4(3); „Jsem mimořádně znepokojen nejen provázáním 

představitelů vládnoucí strany s kriminálním podsvětím, ale i obrovskou mírou korupce, 

kterou ČSSD povýšila na systém práce,“ prohlásil Topolánek s tím, že sociální demokracie 

chce podle něj zamést vyšetřování těchto kauz pod koberec. 24.5/K7-1.1(1); „Ať pan 

Topolánek spíš přemýšlí o svých kauzách, jako je třeba senátor Alexandr Novák, bývalý 

poslanec Vladimír Doležal,“ kontroval premiér. „Nebo paní místopředsedkyně Němcová se 

svojí kartou, kterou používala jako rodinnou na spotřebu benzínu, já bych mohl ještě 

pokračovat. Těch patnáct kauz by se jistě dalo vyhledat,“ dodal s tím, že pro Topolánka by 

bylo asi nejlepší léčení. 24.5/K7-1.2(1)).  

 

   Lidové noviny poskytly sice prostor napadené straně se bránit, dojem vyváženosti a 

objektivity ovšem oslabily grafickou úpravou tématicky zaměřené strany, na které je 

zachycen Paroubek ve společnosti Tomáše Pitra, Františka Riga, Miroslava Šloufa, Radovana 

Krejčíře a Václava Kočky, tedy mužů s nedobrou pověstí. Článek je doprovázen titulkem: 

Kdo z podsvětí je podle Mirka Topolánka napojen na sociální demokraty“, čemuž odpovídá 

také grafika, s postavami jakoby se vynořujícími z podezřelé temnoty. Určujícím grafickým 

prvkem je i užití červených kravat v oblecích mužů (s výjimkou Paroubka). 

   Paroubek si nařčení nedal líbit a na Topolánka podal trestní oznámení. Na stránkách Práva 

pak prohlásil: „Znovu ho vyzývám, ať do této věci nezatahuje nikoho jiného a ať dokáže, že 

před kamerami a milióny lidí zbaběle nelhal,“ uvedl předseda ČSSD. Premiér pak zdůraznil, 

že šéf ODS napadl jeho osobně. „Teď se zbaběle snaží najít si alibi a mluví o tom, že jsem 

odpovědný za každého sociálního demokrata současnosti i minulosti,“ dodal Paroubek.  

25.5/K7-3.1(2); Paroubek tvrdí, že jiné kauzy „velmi snadno namátkou“ dokáže vyjmenovat u 

celé ODS i jejích špiček. „Právě ministři za ODS kryli celé roky největší daňové úniky 

v dějinách v řádu desítek miliard korun spojené s podvody s lehkými topnými oleji. Starostové 

za ODS byli zapleteni do mnoha regionálních korupčních skandálů a sama ODS podváděla 

rozsáhle a hanebně se svými sponzory. Bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal je stíhán 

pro úplatkářství a pan Topolánek osobně nikdy pořádně nedoložil své majetkové poměry, 

např. otázku nesplacení úvěru své firmy VAE u První městské banky,“ vypočítal předseda 

ČSSD. 25.5/K7-3.3(2)).  

 

   Ostré vzájemné napadání obou politiků se odehrávalo v situaci, kdy pouhý týden před 

volbami byly podle průzkumů veřejného mínění  síly hlavních rivalů prakticky srovnány (P: 

Median: ODS a ČSSD vyrovnány. 23.5/K1-5.1(2)). Výrazná většina voličů přitom stále ještě 
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nevěděla, komu dá svůj hlas (LN: Pětina lidí neví, zda volit. Na nerozhodnuté voliče cílí 

kampaň hlavně v posledních dnech před volbami. 25.5/K1-3.1(2)).  

   Ve srovnání s Lidovými novinami zveřejňovalo Právo nejrůznější výsledky volebních 

preferencí v nesrovnatelně větší míře. Právo tyto výsledky nejčastěji interpretovalo způsobem, 

který akcentoval lepšící se postavení ČSSD (P: Podle nejčerstvějšího průzkumu 

předvolebních preferencí se ČSSD necelé tři týdny před volbami dotáhla na dosud vedoucí 

ODS. 16.5/K5-1.1(1); Agentura STEM včera oficiálně zveřejnila svůj květnový výzkum 

volebních preferencí, podle něhož soc. dem. po čase téměř dohnala vedoucí ODS. Neoficiální 

výsledky uvedlo Právo už včera na základě informací z prostředí soc. dem., k níž se dostaly od 

STEM s předstihem. 17.5/K5-8.1(3); Na jižní Moravě by vyhrála ČSSD. Soc. dem by získala 

21,4 a ODS 19,3 procenta hlasů. 18.5/K1-10.1(5); STEM: Jandák dál kraluje žebříčku 

popularity. 19.5/K1-3.1(1)). Pokud Právo muselo přeci jen oznámit pro ČSSD nepříznivou 

zprávu (P: Poslední průzkum CVVM před volbami: ODS by porazila ČSSD o 4 procenta. 20.-

21.5/K1-1.1(1)), snažilo se tento dojem něčím vyvážit (P: PSB: většina pro vládu Paroubka. 

20.-21.5/K1-5.1(2)); zde je ale třeba připomenout, že výsledky od PSB nemusejí mít stejnou 

váhu jako STEMu; Právo již dříve zmínilo, že PSB svá šetření vypracovává na zakázku ČSSD 

(viz. Průzkum PSB pro ČSSD: Lidé chtějí premiérem víc Paroubka než Topolánka. 17.5/K1-

3.1(1)).  

    Lidové noviny o volebních preferencích informovaly méně často. Činily tak především 

v souvislosti se svými profilovými tématy jako například ochota (mladých) lidí volit (4.5.06), 

či zkoumání podílu žen ve vrcholné politice (10.5.06). Výsledky šetření zaměřené na 

postavení jednotlivých politických stran Lidové noviny podávaly často způsobem, který 

favorizoval ODS, potažmo pravicové strany (LN:  Obliba levice v české společnosti klesá. 

Podle poslední prognózy agentury Factium Invenio ČSSD ztrácí na vedoucí ODS už téměř o 

sedm procent. 13.-14.5/K5-4.1(2); ODS chce v Ústí zopakovat úspěch z krajských voleb. 

15.5/K2-6.1(4); ODS nadále vede. 20.-21.5/K2-4.1(2)). Určitý zlom je možno pozorovat ve 

chvíli, kdy obliba ČSSD začala trvale růst (LN: Průzkum: ČSSD stahuje náskok ODS. 

16.5/K1-3.1(4); „Ztrácejí nervy kvůli poklesu volebních preferencí,“ řekl na adresu ODS 

předseda vlády a čerstvý šéf socialistů Jiří Paroubek. 19.5/K7-2.1(1)).  

   Lidové noviny nejprve daly nárůst preferencí ČSSD do spojitosti s levicovou hrozbou, tedy 

způsobem, kterým rámovaly celé předvolební zpravodajství (LN: Opoziční smlouva znovu ve 

hře. Podle Václava Klause by se i menšinová vláda ČSSD podporovaná KSČM měla opírat o 

písemnou dohodu. 20.-21.5/K11.1(1)), přičemž ujistily čtenáře, že (LN: ODS nadále vede. 
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20.-21.5/K2-4.1(2)), aby posléze přešly ke zpochybňování vlastní postaty předvolebních 

šetření: 

   P:  Závěrečný průzkum STEM potěšil ČSSD. Polepšili si ještě lidovci, pohoršili zelení a 

ODS. 17.5/K1-8.1(3) 

   LN: Agentuře unikly preference. Deník Právo napsal, že mu údaje STEM daly „kruhy 

volebního štábu ČSSD“. 17.5/K1-4.1(2) 

 

   Zpochybňování buď čistoty, nebo metodiky průzkumů veřejného mínění se stalo pro Lidové 

noviny instrumentem, jak případně relativizovat výsledky vyvíjející se nepříznivě pro ODS 

(LN:  Kdo vyhrál debatu? Oba. Paroubek se chlubí, že vyhrál duel s Topolánkem. Ten říká 

totéž. Oba na to mají průzkum. 24.5/K1-6.1(4); Kdo vyhrál víc? Obě agentury provedly 

průzkum na poměrně malém vzorku lidí. Vítěze u STEM, kde vyhrál Paroubek, určilo 368 

oslovených lidí, u SC&C, kde triumfoval Topolánek, jich bylo 140. Za reprezentativní vzorek 

považují odborníci aspoň tisícovku respondentů. 24.5/K4-6.1(4); Vítěz voleb? Prognózy se 

liší. Čerstvými průzkumy se včera chlubili oba lídři: Paroubek i Topolánek. 29.5/K1-1.1(1)). 

    

  Dny bezprostředně před začátkem voleb se zpravodajství v obou sledovaných denících 

jednoznačně zúžilo na informace týkající se ČSSD a ODS, pokud se do zpravodajství přeci 

jen dostalo něco z dalších témat, pak tehdy,  když to mělo nějakou širší vazbu na dvě 

nejsilnější strany. V zemi pochopitelně dál probíhaly předvolební mítinky i jiných 

parlamentních a mimoparlamentních stran, ve zpravodajství Práva a Lidových novin se to 

však prakticky neprojevilo. Oba listy tak zcela resignovaly na svou normativní funkci v rámci 

demokratického systému, spočívající v kritickém a nezaujatém posuzování politického 

systému v celé jeho komplexnosti. U Práva se tento imperativ redukoval v obhajobu levicové 

scény reprezentované ČSSD, v případě Lidových noviny zase na prosazování změny politické 

moci ve prospěch pravice, reprezentované ODS.  

 

   Vlastním obsahem předvolebního zpravodajství nyní byly zejména skandály a vzájemné 

osočování politiků ČSSD a ODS. Na veřejnost se prostřednictvím médií dostávala utajovaná 

fakta, prezentovaná způsobem, který upřednostňoval vždy jednu z protivných stran. Projevilo 

se to například v případu poslance ČSSD Kořistky, který nařkl Topolánkova blízkého 

spolupracovníka Dalíka z pokusu o úplatek.  (LN: Unikly odposlechy šéfa ODS. Osm dní před 

volbami byl zveřejněn obsah Topolánkova rozhovoru v kauze Kořistka. 26.5/K1-1.1(1); 

Prohlášení ODS. „ODS považuje řízený únik policejních odposlechů předsedy ODS Mirka 
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Topolánka za nehorázné zneužití bezpečnostních složek v předvolební kampani. Za tento 

bezprecedentní atak je přímo zodpovědný předseda vlády, ministr vnitra a policejní prezident. 

ODS využije všech právních kroků, zejména podání trestního oznámení na dosud neznámého 

pachatele z řad policie, popř. státního zastupitelství.“ 26.5/K7-1.2(2)). 

   Právo vyhodnotilo možný vládní prohřešek daleko shovívavěji (P: Část rozhovoru 

Topolánka s Dalíkem unikla do médií. Úmysl uplatit poslance Kořistku z něho nevyplývá. 

26.5/K1-3.1(2); ODS chystá několik trestních oznámení. Politování nad únikem odposlechů 

vyjádřil i ministr Bublan. 26.5/K1-4.1(2); navíc připojilo ujištění, že: Vládě věří 44% lidí; 

CVVM. 26.5/K1-7.1(3). 

 

   Zpravodajství bylo již natolik koncentrováno na osoby Jiřího Paroubka a Mirka Topolánka, 

že jejich vzájemné televizní duely byly stavěny jako události zásadní důležitosti. Při této 

příležitosti upozornily Lidové noviny čtenáře i na podmínky, za jakých Česká televize tento 

typ pořadu realizuje.  Obrazový materiál doprovázely popisky: Přísná pravidla stanovila 

Česká televize pro předvolební utkání lídrů nejsilnějších stran. Premiér Paroubek dokonce 

stál na stupínku, aby jeho protivník Mirek Topolánek neměl výhodu vyšší postavy. 29.5./K4-

1.1(1); Rovné podmínky. Zhruba patnácticentimetrový stupínek před premiérovým řečnickým 

pultem nechala televize vystavět, aby neměl Topolánek optickou výhodu výškové převahy. 

29.5/K1-3.1(2)). 

   Fotografie ukazovala Paroubka, jak  stojí v televizním studiu za řečnickým pultíkem a 

hovoří do mikrofonu; zvolený boční záběr zřetelně odhaloval stupínek, na kterém premiér 

stál. Vedle, za svým pultíkem, a bez stupínku stál usmívající se Topolánek. 29.5/K3-3.1(2)  

Ačkoliv redakce Lidových novin v článku tučným písmem zdůraznila „rovné podmínky“ a 

„přísná pravidla“, sama vybrala námět a záběr, jenž Paroubka před veřejností zesměšňoval, 

zatímco Topolánkovi poskytoval psychologickou výhodu. Použitá fotografie pocházela 

z redakčních zdrojů (LN: autor: Jaroslav Plesl; foto: Tomáš Krist, LN. 29.5/K6-3.1(2)). 

   Právo zveřejnilo z duelu obou politiků oficiální, ideově zcela neutrální fotografii; zato 

ukázalo Topolánka, jak v masně obsluhuje davy koupěchtivých zákazníků. Výjev byl 

doprovázen popiskem:  V rámci kampaně ODS v kraji Vysočina minulý týden předseda strany 

Miroslav Topolánek nabízel v řeznictví v Pacově na Pelhřimovsku „Topolánkovy klobásy.“ 

29.5/K4-10.1(4); čtenář se mohl ještě seznámit s názory předsedy ČSSD (P: Paroubek 

Topolánkovi: Špičková politika není pro vás. Agentura Data Collect pro soc. dem.: Paroubek 

vyhrál 61:39. 29.5/K1-2.1(1)) a rovněž nejčerstvějším výsledkem závodů mezi ČSSD a ODS 

(P: Poslední průzkum: ČSSD těsně vede. Podle Factum by soc. dem. volilo 28,5 procenta, 
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ODS 27,8. 29.5/K1-1.1(1)). Také Právo uveřejnilo informaci o „Paroubkově stupínku“: ČT 

postavila Paroubka na stupínek. 29.5/K1-7.1(3); ve srovnání s Lidovými novinami ale tento 

stupínek neukázalo, a způsob, jakým je celá záležitost formulována, vychází vůči České 

televizi spíše kriticky.  Ve vydání nechyběly ani čerstvé zprávy o novém (pravicovém) násilí 

vůči levici (P: Billboardy levice napadeny i na jihu Čech. 29.5/K1-11.1(4).  

 

   Událost, která měla pro celkový výsledek voleb pravděpodobně klíčový význam, tzv. 

Kubiceho aféra, se do zpravodajství dostala poprvé sice již 29. května (P: Premiér chce 

Kubiceho výpověď ze Sněmovny v přímém přenosu. 29.5/K1-3.1(1)), naplno ovšem propukla 

až následujícího dne. (LN: Policista obviňuje Paroubka. Šéf Útvaru pro odhalování 

organizovaného zločinu tvrdí, že premiér omezoval činnost jeho útvaru. 30.5/K1-1.1(1);  

Policejní šéf promluvil – Organizovaný zločin pronikl do státní správy, tvrdí Kubice. 30.5/K1-

5.0(3)). 

   K veřejnému vyjádření policisty ve funkci velitele Útvaru pro odhalování organizovaného 

zločinem došlo v době, kdy ČSSD úspěšně dovršila své několikatýdenní úsilí a nahradila 

ODS v žebříčcích volebních preferencí na pozici nejsilnější politické strany (P: Poslední 

průzkum: ČSSD těsně vede. Podle Factum by soc. dem. volilo 28,5 procenta, ODS 27,8. 

29.5./K1-1.1(1)).. Ačkoliv se jádro sdělení vlastně příliš nelišilo od toho, na co již delší dobu 

(marně) upozorňoval předseda ODS Topolánek, veřejnost tentokrát mohla chápat tytéž 

informace jako pravdivé, protože byly sdělovány nikoliv politikem konkurenční strany, ale 

vysoko postaveným policejním důstojníkem, který by měl být nestranný.  

   Právě na tyto aspekty upozorňují Lidové noviny, když poskytují události základní rámec, v 

němž Kubiceho persónu interpretují jako typ neokázalého hrdiny, jemuž jde o principy, 

nikoliv o osobní výhody (LN: Kubice: Nenápadný a tichý evangelík. 30.5/K1-5.2(3); Kubice: 

Jen chráním své lidi. 30.5/K1-5.1(3); Na takový život se můžu vykašlat, odpověděl novinářům 

šéf ÚOOZ Jan Kubice na otázku, zda se bojí o život. 30.5/K5-5.1(3)).  

   Událost je v Lidových novinách vyzdvižena jako tzv. téma, doprovázené grafikou s výrazně 

sugestivním účinkem. Jde o  koláž složenou z titulku: Kdo se snaží ovlivnit kauzu biolíh? 

(Vlevo je foto Pavla Přibyla, vpravo foto Stanislav Grosse, za ním vloženo foto Jana 

Kubiceho nastavujícího do kamery podobiznu Františka Mrázka. Mezi Přibylem a Grossem je 

text o výrobě biopaliv. V dolní části montáže se nachází pět textů s titulky: Kauza biolíh 

začala letos v březnu; František Mrázek zemřel letos v lednu; Co spojuje kauzy biolíh a 

Mrázek?; Za snahou zastavit policejní vyšetřování…; Přibyl si v dubnu volal… Celkové 

vyznění: fotomontáž je dělána na tmavém pozadí, Přibylova postava vrhá dlouhý temný stín. 
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Grossův úsměv je ironický až posměšný. Kubice za ním se vynořuje z příšeří jako upomínka 

na neblahou minulost. (30.5/K1-5.0(3)).  

   Z dikce článků vyšlých v Právu je zřetelná snaha o oslabení negativního dojmu, jež mohla 

Kubiceho obvinění vlády ve veřejnosti vyvolat. Také zde je Kubice hlavním námětem; na 

rozdíl od Lidových novin, činících z dobrácky neohrabaného a vždy dokonale upraveného 

Kubiceho novodobého hrdinu, se Právo snaží mravní integritu Kubiceho a jeho kolegů různě 

zpochybnit, celkové okolnosti případu pak vykreslit jako krajně podezřelé (P: Kubice: Státní 

správa prorostlá zločinem. Paroubek: Je to nepodložené a nehorázné. Šéf ÚOOZ poslanecký 

výbor nepřesvědčil. 30.5./K1-1.1(1); Borník: Detektivy z ÚOOZ vyšetřujeme od loňského 

října. Zajištěné materiály s biolihem ani Mrázkem nesouvisejí. 2.1(1); Tajná zpráva se 

rozdávala na potkání. 30.5/K1-4.1(2);  Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová 

řekla Právu: Pan Kubice vyrobil politický pamflet. 31.5/K1-9.1(2)).  

   Zvláštní úlohu v mediálním obrazu celé aféry hraje postava Václava Kočky, jehož Kubiceho 

zpráva označila jako podezřelého z vraždy Mrázka a který byl často zmiňován pro svou 

blízkost k stranickým špičkám ČSSD.  Lidové noviny ho vylíčily jako obskurní a psychicky 

labilní osobu (LN: Jsem nevinný. Podnikatel Václav Kočka včera důrazně popřel, že by měl 

cokoliv společného se smrtí podnikatele Františka Mrázka.Tato verze se objevila ve zprávě, 

kterou v pondělí poslancům předložil šéf speciální policejní jednotky Jan Kubice. 31.5/K4-

1.1(1); Nic neexistuje, nic není, vyvracel podezření „Král lunaparku“ Václav Kočka. 

31.5/K4-7.12(3); „V životě jsem neviděl žádnýho Mrázka, nikoho,“ prohlásil včera Václav 

Kočka a rozbrečel se. Reagoval tak na policejní zprávu, ve které stojí, že jeho rodina může 

stát za vraždou Mrázka. 31.5/K5-7.2(3)), zatímco Právo zařadilo jeho případ do celkového 

rámce (pravicového) násilí vůči levici, kde Kočkovi připadla role oběti (P: Kočka: S vraždou 

Mrázka nemám nic společného. Včera byla napadena jeho vnučka. 31.5/K1-4.1(1)).  

   Právo rovněž obsáhle informovalo o dalších událostech podporujících jeho verzi výkladu 

předvolebního dění (P: Kandidáta ČSSD zbili tyčí. Miroslav Váňa byl v bezvědomí a má 

tržnou ránu na hlavě. 31.5/K1-3.1(1)), čímž se pokusilo o celkovou reinterpretaci Kubiceho 

aféry – tedy přerámování události – jakožto součásti velkého křižáckého tažení pravice vůči 

levici (P: Paroubek: ODS se chová gangstersky. 31.5/K1-1.1(1); „Je to nenávist vůči levici.“ 

31.5/K2-3.1(4); Exkancléř a bývalý šéf SPD Gerhard Schröder Právu: Voliči vědí, že musí 

odsoudit zlobu. 31.3/K1-11.1(3)). 

   Lidové noviny kontrovaly upozorňováním na indicie svědčící o nenápadné snaze vlády 

kriminalizovat Kubiceho (LN: Žalobci si posvítí na Kubiceho. Spáchal někdo trestný čin 

únikem tajné zprávy do médií? Vyšetří to státní zástupci. 1.6/K1-2.1(1); Kubice: Cesťáky jsou 
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záminka. 1.6/K1-5.2(3); Šéf ÚOOZ Jan Kubice má s útoky na své lidi zkušenosti. Jeho 

podřízený Zdeněk Macháček strávil v neoprávněné vazbě 75 dní. 1.6/K5-5.2(3)).  

   Právo tyto tendence víceméně potvrzovalo: Speciální tým prověří Kubiceho zprávu. Vesecká 

chce šetřit únik informací. Vláda odsoudila postup šéfa ÚOOZ. 1.6/K1-1.1(1); Premiér: 

Kubice je prolhanec a křivopřísežník. 1.6/K1-3.1(2)).  

   Lidové noviny informovaly, že předseda strany Zelených Bursík veřejně deklaroval svůj 

nezájem utvořit po volbách koalici s ČSSD (LN: Zelení se těsně před volbami postavili proti 

ČSSD. Šance na povolební vyjednávání je nyní podle šéfa zelených Martina Bursíka 

minimální. 1.6/K5-8.1(4); Nepřijatelný Paroubek. Vadí mi politický styl, který prezentuje šéf 

ČSSD, říká Bursík. 1.6/K4-1.1(1)). 

   Právo na tutéž skutečnost reagovalo zpochybněním Bursíkovy pozice uvnitř strany (P:     

Vyškrtnutí zelení chtějí hlavu Bursíka. Podle něj je frakce napojena na ČSSD. 1.6/K1-(2.1(1)).  

Spíše se už ale věnovalo tématu nadcházejících voleb (P: ČSSD, ODS a Strana zelených 

budou v sobotu, kdy se zveřejní odhady volebních výsledků voleb, od sebe pár stovek metrů. 

Základny zbudují v luxusních restauracích a stranických sídlech v centru Prahy. KDU-ČSL 

bude od nich zhruba kilometr pěší chůze. 1.6/K5-17.1(6)).  

 

 

   4.3 Diskuse 

 
   Výzkumná část spočívala v pročítání zpravodajských obsahů zkoumaných listů a přepisu 

jejich jednotlivých částí do kódovacích archů. Vlastní převod byl značně usnadněn použitou 

metodou Tankardova identifikačního mechanismu rámování, jenž výzkumníku poskytl 

pevnou oporu v podobě jasně definovaných kategorizačních jednotek, do kterých bylo možno 

třídit jednotlivé části zkoumaných textů. 

    Analytickou část představovala interpretace údajů zachycených v kódovacích listech. 

Systém kódování, jak byl navržen výzkumníkem, se ukázal být v praxi jako celkem dobře 

použitelný. Jeho hlavním kladem byla možnost uchování provázanosti všech částí textu, 

třebaže byly zakódovány do vzájemně izolovaných kategorizačních jednotek. Na druhou 

stranu systém číselných řad, který byl pro lokalizování textových částic užit, kladl značné 

nároky na představivost výzkumníka, který se musel naučit orientovat v celém systému, aby 

byl následně schopen izolované textové částice složit do původní podoby. Osvojit si tuto 

dovednost vyžaduje jistý čas; přitom není zaručeno, že nějaká část zachycené informace 
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nebude při dekódovacím procesu přehlédnuta, což může mít značný dopad na správnost 

interpretace. 

    Celkový rozsah kódovaných údajů, činící bezmála sto stran, může orientaci v textu rovněž 

ztížit, je však dán již samou podstatou užité výzkumné metody. (Právě pro velký prostor, 

který by si kompletní převedení kódovací knihy do tištěné podoby vyžádalo, je kódovací 

kniha zapsána na CD nosiči; v příloze práce je rovněž připojena ukázka vytištěných 

kódovacích listů.)  

    

    

   5. Závěrečné shrnutí 

 
   Během postupné analýzy zpravodajských obsahů Práva a Lidových noviny bylo potvrzeno, 

že oba deníky během předvolebního zpravodajství zcela nedodržely normativní požadavky na 

novinářskou nestrannost, vyváženost a objektivitu. Naopak, s blížícím se termínem voleb 

zpravodajství Práva i Lidových novin vykazovalo stále více odchylek od principů novinářské 

etiky a přecházelo na pozice spíše stranickými zájmy motivované žurnalistiky.  

   Signifikantním rysem zpravodajství byla prezentace předvolebního dění jako zásadního 

střetu dvou politických stran – ČSSD a ODS, přičemž menší politické subjekty byly ve 

zpravodajství zastoupeny jen zcela okrajově. Soustavné a účelové prezentování výsledků 

průzkumů veřejného mínění nemalou měrou přispělo k eskalaci politického napětí před 

volbami a  prosazení pojetí politické soutěže jako dravého a bezohledného boje. 

   V mediálních obsazích bylo identifikováno několik ideových obrazců, jež poskytly základní 

rámec interpretování popisovaných událostí. V případě Lidových novin se jednalo o dvě 

centrální témata: levicovou hrozbu a vládní kriminalitu, k nimž se pojilo množství dalších 

aspektů. Právo rámovalo události hlavně jako pravicové násilí, a úspěšnou vládní politiku 

v hospodářství; rovněž zde se pod tato centrální témata řadilo množství dílčích aspektů.  

   Rámování v obou denících vytvářelo dichotomické dvojice. Právo a Lidové noviny 

„nasazovaly“ formáty zpráv proti sobě vždy tak, aby negovaly či aspoň minimalizovaly efekty 

vyplývající ze zveřejnění článků v konkurenčním deníku. Proti rámování levicové hrozby 

v Lidových novinách tak Právo cíleně užívalo rámování definované jako pravicové násilí, a 

naopak informace o hospodářských úspěších vlád pod vedením ČSSD Lidové noviny 

systematicky vyvažovaly zveřejňováním zpráv o kriminalitě ve státní správě.  
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   Lze se proto oprávněně domnívat, že způsob zpravodajství obou deníků zcela nenaplňuje 

ideální předpoklad, že nezávislá média v demokratické společnosti mají být hlavním zdrojem 

objektivních a ideově nezatížených informací, na jejichž základě se může občan v okamžiku 

voleb svobodně a správně rozhodovat. 

   Vzhledem k doloženému stranění konkrétním politickým stranám, potažmo preferované 

politické orientaci, lze dále konstatovat, že ve sledovaném období před volbami do 

poslanecké sněmovny roku 2006 se redakce zmíněných listů řídily spíše ideologickými, než 

etickými principy. Spíše se jim jednalo o prosazení stranických, úzce definovaných cílů, než o 

péči o zdravou funkci společenského systému jako celku.  
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   6. Systém kódování 

 
   Systém kódování spočíval v přidělování číselného označení jednotlivým částem textu: 

   1. příklad: 1.1(1) – značí zpráva č.1 (celkové pořadí), část zprávy č.1 (pořadí v rámci 

konkrétního článku), strana č.1 (podle stránkování novin). 

   V případech tématických celků (v Lidových novinách tomuto formátu odpovídalo tzv. Téma 

na straně 3) obsahoval kód číslici nula:   

   2. příklad: 5.0(3) – značí zpráva č.3 (celkové pořadí), formát „tématu“ představovala číslice 

0, strana č.3 (podle stránkování novin) 

   Další podskupiny článků v rámci „tématu“ byly kódovány pomocí nové číselné řady:  

   3. příklad: 5.2.3(3) – značí zpráva č.3 (celkové pořadí), článek č.2 (v rámci „tématu“), 

podskupina článku č.3 (například jeho třetí mezititulek), strana č.3 (podle stránkování novin) 

   V analytické části práce byl k uváděným příkladům zpravodajských obsahů připojován kód 

skládající se z datumu, označení kategorie a příslušného kódu z kódovací knihy: 

   4. příklad: 2.5/K1-1.1(1) – kdy 2.5. znamená datum 2. května, K1 označuje kategorii č.1 

(Hlavní titulky, nadtitulky a podtitulky), zpráva v pořadí č.1, část zprávy č.1 a konečně strana 

novin č.1.   
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   10. Summary 

 
 
 
   The article attends to the newspapers covering of the Czech parliamentary election in 2006. 

By means of the method of the framing two main Czech newspaper - left-wing Právo and 

right-wing Lidové noviny – is analysing to explore if there are any marks of ideological 

partiality in their news contents.  

   The first part of the work presents the theory of agenda setting, particularly the McCombs´s 

specific approach that deals with the framing as the second level of agenda setting.  

   The second part breafly introduces the principles of quantitative and qualitative research 

methods, whereas the main diferencies between them are mentioned.  

   The third part refers to principles of media presentation including possibilities of an 

ideological partiality in news contents.  

   The fourth part provides the comparison of the Czech parliamentary election coverage in the 

both Právo and Lidové noviny newspaper in the period between 2.5 – 1.6. 2006. The autor 

uses the instruments of the qualitative research, especially linguistic and discurse analysis 

implements, to overhaoul the news and find out any signs of ideological partiality presented in 

the texts.  

   The enclosed CD takes in the entire encoding book involving all text regarding the Czech 

parliamentary election in May 2006.  

    

 


