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Anotace 
Bakalářská práce „Obraz Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a 

Právo“ se pomocí kvantitativní obsahové analýzy snaží zmapovat způsob prezentace 

Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a Právo v odstupu deseti let. 

Analyzuje a srovnává roky 1996 a 2006 a snaží se zdokumentovat vývoj nebo posun ve 

způsobu zobrazování této státní instituce. V úvodní části se práce zabývá situací české 

společnosti po roce 1989 z hlediska policejní tématiky a práce. V dalších částech je 

teoreticky popsána metoda výzkumu, dále pak její průběh a v závěru je provedena 

analýza výsledků výzkumu. 

 

 

 

Annotation 
Bachelor thesis „Image of the Police of the Czech republic in Mladá fronta Dnes and 

Právo daily newspapers“  analyses the way of presentation of the Police of the Czech 

republic in Mladá fronta Dnes and Právo daily newspapers in a distance of ten years 

using a content analysis. It explores and compares years of 1996 and 2006 and 

documents development and movement in the way of imagery of this state institution. 

The thesis deals with the situation in the Czech society after the year of 1989 from the 

perspective of police work and theme in its introduction. There are theoreticly described 

the method of research and its process in further parts and the results analysis in the end 

of the thesis. 
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1.Úvod 
 
 
 Téma své bakalářské práce „Obraz Policie České republiky v denících Mladá fronta 

Dnes a Právo“ jsem si vybral na základě mého povolání. Pracuji u Policie České republiky 

jako policista, tudíž se zde střetává zaměření mého studijního oboru a můj profesní zájem o 

problematiku prezentace policie v médiích a  hodnocení její práce médii a veřejností. Tak tedy 

vznikla myšlenka tohoto výzkumného tématu. 

 Ve svých úvahách o způsobu uchopení tématu jsem se zamýšlel nad porevolučním 

vývojem policie a v odstupu téměř dvaceti let od těchto významných událostí roku 1989 jsem 

došel k názoru, že jestliže došlo ke změnám v policii, v metodách její práce, personálním 

složení, jejím chování a vystupování  a dalších oblastech, tak se musel nutně nějak vyvíjet i 

její mediální obraz, který by měl odrážet vnitřní vývoj a přerod policie. A na základě 

mediálního zobrazování policie si veřejnost vytváří názor na složku, která je  vyzdvihována i 

zatracována zároveň. Přestože běžný občan může snadno do osobního styku s policií přijít, tak 

obrovské množství témat  týkajících se činnosti policie se na nás doslova každodenně valí 

prostřednictvím mediálních organizací, které tak komukoli zprostředkovávají realitu policejní 

práce, jejích úspěchů i selhání.  Proto bylo rozhodnuto, že analýze budou podrobeny dva  

deníky, a to Mladá fronta Dnes (MF) a Právo v jejich celostátní mutaci. Aby bylo možné 

zaznamenat případný vývoj ve způsobu prezentace policie v těchto periodikách, byla pro 

výzkum vybrána vydání zmíněných tiskovin z let 1996 a 2006, tedy v desetiletém odstupu. 

Základní teze výzkumu předpokládá pozitivní posun v zobrazováni policie i vzhledem k tomu, 

že v 90. letech byla ještě stále částečně spojována s předlistopadovou Veřejnou bezpečností. 

Oproti tomu na počátku 21. století již společnost trápily a trápí jiné problémy, kromě 

organizovaného zločinu, závažné hospodářské kriminality a dalších závažných antisociálních 

jevů se objevila hrozba globálního terorismu.  

 Doufám, že tento výzkum přinese množství zajímavých a užitečných informací a 

postřehů, zejména z důvodu, že ani Policie České republiky nedisponuje žádným podobným 

výzkumem a tento by mohl být pro tuto bezpečnostní složku přínosem.  
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2. Teoretická část 
 
 

2.1. Vývoj a postavení policie v české společnosti po roce 1989 
 

 

2.1.1. Role policie ve státě 
 

Existence státu je nemyslitelná bez existence instituce, která zabezpečuje prosazování 

řádu a pořádku. Role složky, která má ve státě udržovat pořádek, se proměňuje a souvisí 

především s tím, jak státní moc pohlíží na členy společnosti, zda v nich vidí pouhé poddané, 

se kterými může libovolně manipulovat, či zda na ně nahlíží jako na občany, kteří mají určitá 

nezrušitelná práva. Tudíž úkoly policie jsou přímo odvozeny od typu státní moci. 

V absolutistickém nebo totalitním státě má policie jiné priority než ve státě demokratickém a 

právním. Policie je nejvýznamnější institucí, jejímž posláním je udržování vnitřní stability 

demokratického státu a pořádku ve společnosti, avšak nikoliv jakýmikoliv prostředky, ale 

pouze prostředky striktně zákonnými. Toto pojetí, které se nám dnes zdá samozřejmé, však 

vždy tak samozřejmé nebylo a nemusíme zacházet daleko do minulosti.  V demokratickém, 

právním státě je policejní služba charakterizována především jako služba občanům. Policie 

zde již není nástrojem k uskutečnění vůle vládnoucí skupiny, ale nástrojem uskutečnění moci 

zákonů. Chrání v rámci platných zákonů svobody občanů před těmi, kteří zákony porušují. 

V žádném případě nesmí být zneužívána k dosahování politických cílů, tj. k udržení moci 

vládnoucí skupiny, k potlačování kritiky vlády či k umlčení politických odpůrců. Pád 

totalitních režimů ve východní Evropě na počátku 90. let přinesl rozpad systému státní moci 

včetně mocenské pozice policie. Demokratický právní stát potřebuje policii integrovanou do 

společnosti, které občané důvěřují a jsou ochotni jí pomáhat.   

 

2.1.2. Porevoluční období 
 

Dramatické události v závěru roku 1989, které odstartovaly zásadní politické a 

společenské změny v tehdejším Československu, vrhly předlistopadovou Veřejnou 
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bezpečnost do čerstvě přerozené veřejnosti, která se již nemusela obávat dávat najevo své 

nesympatie k této ozbrojené složce, představující nástroj komunistické moci. Přestože došlo 

k přejmenování VB na Policii České republiky, stále mezi obyvatelstvem přetrvávalo vědomí, 

že překotné změny nemohly ze dne na den změnit její personální složení. Z toho vyplývá, že 

postavení polistopadové policie bylo spíše na okraji společnosti. To mělo za následek ztrátu 

předešlé autority a dočasně i akceschopnosti plnit služební úkoly a povinnosti. Dle osobních 

sdělení policistů sloužících v té době byli příslušníci PČR před nástupem do služeb v mnoha 

případech instruováni svými nadřízenými, aby se raději na veřejnosti moc „neukazovali“.1 

Stejná situace přetrvávala až do prvních měsíců roku 1990, kdy v ulicích panovalo v podstatě 

bezvládí a pravděpodobně jen díky porevoluční euforii nedocházelo k výraznějším porušení 

zákona. K zásadní změně však došlo po první amnestii tehdejšího prezidenta Václava Havla 

v roce 1990, kdy bylo propuštěno 23 260 odsouzených, což představovalo více než 2/3 všech 

vězňů. 2  Toto obrovské množství propuštěných delikventů vržených zpět do společnosti 

způsobilo obrovský nárůst kriminality. Tito lidé se většinou neměli po propuštění kam vrátit, 

kde bydlet, byli bez prostředků a tak se začala množit vloupání do obchodů, kanceláří, 

loupežná přepadení apod. Opět dle sdělení policistů, se v oněch měsících  situace rapidně 

změnila, během výkonu služby zaznamenávali zvýšený počet tísňových volání a počet 

zadržených pachatelů se zvýšil. O některých, zejména nočních službách hovoří jako o „žních“, 

kdy pro obrovský počet vloupání téměř nebyli schopni včas zpracovat potřebnou 

dokumentaci.3 Společnost začala opět cítit potřebu veřejné ozbrojené složky, která by chránila 

zájmy společnosti, veřejné a soukromé vlastnictví, život a zdraví. Vyvstala nutnost proměnit 

tehdejší Sbor národní bezpečnosti na apolitickou policejní instituci sloužící veřejnosti a 

ochraňující nové demokratické změny. „Zákonem České národní rady č. 283 z roku 1991 

Sbírky o Policii České republiky byl položen základ organizace, která byla kompromisem 

mezi zděděnou strukturou, ideály o poslání policie v demokratickém státě a nutností zajistit 

přiměřenou odezvu na zatížení společnosti v podobě enormního nárůstu trestné činnosti, 

později mezinárodně propojeného a organizovaného zločinu a nekontrolovatelné migrace.“4 

Zákon sám o sobě byl a do dnešní doby je určitým kompromisem vzhledem k době, ve které 

vznikal. Celá příprava zákona byla velmi uspěchaná, prakticky od počátku roku 1991 byl na 

ministerstvo vnitra České republiky vyvíjen každodenní tlak, a to jak sdělovacími prostředky, 
                                                 
1 Osobní rozhovor s policisty L. P. a V. H. ze dne 2. 4. 2008. 
2 Iuridictum : encyklopedie o právu [online]. 2006 , 9. 11. 2006 [cit. 2008-04-02]. Dostupný z WWW: 
<http://iuridictum.pecina.cz/w/Amnestie>. 
3 Osobní rozhovor s policisty L. P. a V. H. ze dne 2. 4. 2008. 
4 SUTTNER, Jiří. Policie České republiky na konci tisíciletí. 2. vyd. Praha : Policejní prezidium České republiky, 
2000, s. 6. 
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tak i samotnou tehdejší Veřejnou bezpečností, aby byl zákon přijat co nejdříve. „Panovalo 

veřejné mínění, že VB není schopna účinně čelit prudce rostoucí kriminalitě, neboť nemá 

dostatek oprávnění. Volání po urychleném zpracování a přijetí zákona o policii postupem 

doby vytvořilo dojem, jako by nový zákon sám o sobě mohl problémy spojené s rostoucí 

kriminalitou vyřešit.“ 5  Z tohoto pohledu mělo očekávané přijetí zákona především 

psychologické pozadí. Šlo o to, aby byl zřízen nový policejní sbor a byla zpřetrhána 

souvislost s metodami a praktikami Veřejné bezpečnosti a aby byly odstraněny pochybnosti o 

tom, do jaké míry mohou policisté využívat svá zákonná oprávnění.  

Vzrostly i nároky na zajišťování veřejného pořádku a reakce na projevy xenofobie, 

především vůči etnickým menšinám a migrantům. Tím se postavení policie odrazilo ode dna a 

její obliba ve společnosti začala růst. Dalším pozitivním faktorem byla snaha PČR očistit se 

od komunistických funkcionářů, pracovníků státní bezpečnosti a dalších osob spjatých 

s komunistickým režimem. V porevoluční době odešlo nebo muselo odejít určité množství 

bývalých příslušníků a byla tak nastartována personální obměna sboru. Nedostatek policistů 

v ulicích byl nahrazován vojáky základní služby, kteří sloužili ve smíšených hlídkách 

s příslušníky PČR. Lidé zase o trochu raději viděli strážce zákona hlídkující v ulicích.  

 

 

2.1.3. Policie v 90. letech 
 

 Jak jsem již zmínil, základním kamenem budování nové policie bylo přijetí zákona 

číslo 283/1991 Sb., ve kterém byly nově zakotveny principy fungování a práce demokratické 

bezpečnostní složky. Důraz byl kladen zejména na zásady cti, vážnosti a důstojnosti při 

kontaktu policistů s občany, na dodržování a respektování jejich práv a na jasné vymezení 

pravomocí policie. Tento zákon je v podstatě ve své původní formě  platný i v současné době, 

došlo jen k jeho několika úpravám formou novelizace. V rámci nově se utvářejícího profilu 

policejního sboru v demokratickém právním státě prudce vzrostly i nároky na morální a 

mravní stránku policistů, na etiku jejich chování a neméně na vzdělávání nových i stávajících 

příslušníků. To mělo za následek nastavení jasných podmínek pro přijímání nových policistů, 

aby byl zajištěn přísun co nejkvalitnějších lidí do řad policie. Rovněž byl vybudován zcela 

nový systém policejního školství, který zahrnoval jak policejní školy střední, tak i vysoké,  

                                                 
5 Ročenka MV ČR a PČR. 1991- , roč. 1. Praha : MV ČR, 1992- .s. 39. 
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zastoupené Policejní akademií v Praze. V těchto vzdělávacích institucích se tak rozběhl 

proces přípravy pokud možno co nejlépe vyškolených a kvalifikovaných pracovníků.  

Sociální role policie se zásadně mění při přechodu od totalitního k demokratickému 

zřízení státu. Policie již není služkou vládnoucí garnitury, ale naopak, nesmí být vystavována 

přímému politickému tlaku a vystupovat jako síla hájící některou politickou či sociální 

skupinu proti skupině jiné. Tato proměna role kladla na policisty nové požadavky. Vzrostl 

důraz na samostatné rozhodování každého jednotlivého policisty. Součástí moderních 

etických kodexů policie je tzv. princip volného uvážení, kdy se policista samostatně podle 

konkrétní situace rozhoduje, jak zakročí.  

 Změny se dotkly i systému řízení a organizace policie, v rámci reorganizace byla nově 

koncipována podřízenost Policie České republiky. Proti předchozímu stavu, kdy řízení Sboru 

národní bezpečnosti bylo svěřeno přímo ministrovi vnitra, takže se dostával do pozice 

„vrchního náčelníka“ tohoto sboru, byla zvýrazněna úloha odborného řízení (z. č. 283/1991 

Sb.). Činnost policejního sboru řídí Policejní ředitelství v čele s policejním ředitelem, 

jmenovaným vládou. Ten je za svou činnost odpovědný ministrovi vnitra České republiky. 

Dále došlo kromě vzniku řady nových útvarů k přejmenování původních (viz tabulka 1).   

Po roce 1990 se objevily nové druhy kriminality.  Byly to trestné činy, které byly před 

rokem 1989 výjimkou, nebo jsme na ně ani nenarazili: únos, vydírání apod. Kriminalitu 

ovlivnil i příliv cizinců do Prahy. Rusové, Ukrajinci, Italové, Bulhaři, občané bývalé 

Jugoslávie, kosovští Albánci, Číňané… Jejich přítomnost výrazně ovlivnila nárůst násilné 

trestné činnosti po roce 1990 (viz graf 1, graf 2). Na naše území začala pronikat zahraniční 

(asijská, arabská aj.) seskupení, která měla dlouholetou tradici, velké zkušenosti a schopnost 

etablovat se kdekoli a vytvářet si podmínky pro kriminální existenci. Po převratech v zemích 

bývalého východního bloku bylo možné pozorovat expanzi kriminality obecně, a to 

především v zemích bývalého SSSR. Liberalizace politického života, svoboda rozhodování, 

liberalizace práva a otevření hranic umožnily svobodu pohybu lidí a zboží. „Vytvořila se nová 

politická a hospodářská realita, kterou začali využívat i zločinci.“6 S těmito novými druhy 

antisociálních jevů se začala nová policie pomalu vypořádávat, učila se, jak jim čelit a bojovat 

s nimi. V této době vznikala řada nových specializovaných útvarů jako reakce na změněnou 

bezpečnostní situaci. V 90. letech Česká republika byla tak, jako ostatní postkomunistické 

země, postižena fenoménem organizované kriminality. V té době se na našem území 

vyskytovaly především tyto formy organizované kriminality:  

                                                 
6 NĚMEC, Miroslav. Organizovaný zločin. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1995. s. 36. 
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Původní název Nový název 
Inspekce pro VB v ČR Inspekce ministra vnitra ČR 

Správa vyšetřování VB v ČR Policie České republiky 
Úřad vyšetřování pro Českou republiku 

Odbor vyšetřování VB (kraj) Policie České republiky 
Krajský úřad vyšetřování 

Oddělení vyšetřování VB (okres) Policie České republiky 
Okresní úřad vyšetřování 

Hlavní velitelství VB ČR Policie České republiky 
Policejní ředitelství 

Správa VB Praha Policie České republiky 
Správa hl. m. Prahy 

Správa VB…..kraje Policie České republiky 
Správa …..kraje 

Okresní správa SNB Policie České republiky 
Okresní ředitelství 

Obvodní správa SNB Policie České republiky 
Obvodní ředitelství 

Městská správa SNB Policie České republiky 
Městské ředitelství 

Obvodní oddělení VB Policie České republiky 
Obvodní oddělení 

Místní oddělení VB Policie České republiky 
Místní oddělení 

Železniční oddělení VB Policie České republiky 
Železniční oddělení 

Poříční oddělení VB 
Poříční oddíl 

Policie České republiky 
Poříční oddělení 

Dálniční oddělení VB Policie České republiky 
Dálniční oddělení 

Oddělení VB METRO Policie České republiky 
Oddělení METRO 

Střední odborní škola SNB MV ČR Střední policejní škola MV ČR 
Tabulka 1 - přehled starých a nových názvů základních útvarů policie7 

 

 

- na úseku hospodářské kriminality poškozování spotřebitele; 

- pašování drog a ilegální obchod s nimi, výroba omamných a psychotropních látek; 

- krádeže motorových vozidel, uměleckých a starožitných předmětů; 

-  nelegální migrace, převaděčství a obchod s lidmi; 

- praní špinavých peněz, korupce, krádeže vloupáním. 

 
                                                 
7 Ročenka MV ČR a PČR. 1991- , roč. 1. Praha : MV ČR, 1992-. s. 55. 
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Graf 1 – počet trestných činů zjištěných na území České a Slovenské republiky v letech 1988 - 1992.8 
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Graf 2 - počet zjištěných trestných činů v ČR v letech 1989 - 1993.9 

 

S příchodem prvních porevolučních „demokratických“ demonstrací se ukázalo zrušení  

pohotovostního pluku, který byl používán při „umravňování“ demonstrantů po celý rok 1989, 

jako zcela jasná chyba. Zrušení tohoto útvaru usnesením vlády ČSR č. 3 ze dne 10. ledna 

1990 bylo v té době sice politickou nutností vzhledem k brutalitě zákroku proti 

demonstrujícím studentům, avšak místo této pořádkové jednotky nevznikl podobný útvar, 

který by uměl zasáhnout při demonstracích v ulicích. Místo pohotovostních útvarů VB 

v České a Slovenské socialistické republice byly zřízeny odborné nástupní školy usnesením 

vlády ČSSR č. 128 ze dne 26. února 1990. Útvar, který by zajišťoval řešení problémů 

                                                 
8 NĚMEC, Miroslav. Organizovaný zločin. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1995. s. 40. 
9 NĚMEC, Miroslav. Organizovaný zločin. 1. vyd. Praha : Naše vojsko, 1995. s. 49. 
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spojených se shromažďováním občanů, sportovní, kulturní a jiné akce, znovu vznikl až 

v květnu 1995 pod názvem Speciální pořádková jednotka.10  

Neméně palčivým problémem, se kterým se policie ostatně potýká i v současnosti, 

byla a je korupce. Korupční jednání bohužel diskredituje v očích veřejnosti složku jako celek 

a hází do jednoho pytle se zkorumpovanými i poctivé a pracovité lidi. Zejména v 90. letech 

minulého století se tento jev v policii rozšířil a jeho potírání bylo dosti obtížné i vzhledem 

k tomu, že v našem státě se jednalo a jedná o celospolečenský problém. S postupem let se ale 

situace začala pomalu zlepšovat a výsledky jsou dnes již patrné. Koncem 20. století se začal 

klást zvýšený důraz na prevenci kriminality, byly vytvořeny specializované teamy, jejichž 

úkolem bylo působit na veřejnost. Z čistě represivní složky, jakou jsme znaly z dob 

komunismu, se pomalu stávala moderní bezpečnostní složka.  

 

 

2.1.4. Policie na konci 20. století 
 

V posledních desetiletích se podstatně změnily a stále se mění formy a projevy 

antisociálních jevů, i když stále přetrvávají klasické zločiny, jako jsou vraždy, loupeže, 

krádeže, podvody nebo sexuální trestné činy. Vedle toho se však stále častěji objevují nové,  

moderní a snad ještě nebezpečnější sociálně patologické jevy, jako je organizovaná trestná 

činnost, ekologická, hospodářská a finanční kriminalita, korupce ve veřejném a hospodářském 

sektoru. Lze tedy konstatovat, že narůstá nová kvalita zločinu. Pachatelé mají profesionální 

možnosti využívat poznatků technického a hospodářského vývoje a dosahovat 

nepředstavitelných zisků. Existence nelegálních peněz pak vede k politickému korumpování, 

k rozkladu institucí a je brzdou hospodářského vývoje.  Po kriminálních projevech politického, 

ideologického a náboženského extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti, které 

lidstvo doprovázely po celé 20. století, je svět na prahu 21. století konfrontován s novými 

formami mezinárodního terorismu nebývalých rozměrů. Stále se prohlubuje 

internacionalizace organizované kriminality a tento trend se bude stále prohlubovat 

v důsledku vytváření jednotlivých vnitřních trhů, například v zemích Evropského společenství, 

v Severní a Střední Americe i v důsledku pádu „železné opony“ v zemích bývalého 

východního bloku. Následkem všech těchto znepokojivých úkazů, z nichž některé otevřeně 

                                                 
10 Ministerstvo vnitra : Policie [online]. c2005 [cit. 2008-04-02]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mvcr.cz/rs_atlantic/project/article.php?id=6166>. 
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probíhají před našimi zraky v ulicích nebo v přímém přenosu na televizních obrazovkách a 

nebo jsou spíše latentní, je všeobecně sdílený pocit ohrožení a nejistoty. „Téměř každý 

sociologický výzkum veřejného mínění dnes končí zjištěním, že občané pociťují úzkost, 

frustraci, strach z kriminality a z nejisté budoucnosti.“ 11   Takové kritické vnímání 

bezpečnostní situace ve společnosti logicky také vrhá špatné světlo na policii jako na 

organizaci, která by měla být schopna bezpečnost občanů zajistit. Je jí vyčítána neefektivnost, 

neschopnost reagovat na nové požadavky, nízká odbornost, konzervatizmus, rigidita, 

těžkopádnost, zkorumpovanost a mnoho jiných nectností. Kritika policie je častým námětem 

mediálních diskusí. Mnohdy se ovšem policie stává nezaslouženě oblíbeným hromosvodem, 

zástupným tématem a obětním beránkem, její kritika slouží k zastření skutečných sociálních 

problémů, za něž ve skutečnosti odpovídá někdo jiný. Na druhé straně převážná část 

společnosti uznává, že policie je pro další život společnosti nezbytná, protože je reálnou silou, 

která se může kvalifikovaně postavit na odpor oněm zmíněným hrozbám a nebezpečím. 

Z tohoto vědomí vyplývá společenská akceptace, respekt a určitá prestiž policie a policejní 

práce. Zdá se, že zvýšený pocit ohrožení v poslední době dokonce zvyšuje ochotu veřejnosti 

vybavit policii účinnějšími nástroji potírání kriminality, a to i za cenu intenzivnějších zásahů 

do občanských práv a svobod. Policejní a trestně-procesní zákonodárství posledních desetiletí 

potvrzuje tuto tendenci. Společnost je do jisté míry připravena zlepšovat materiální a 

personální vybavení policie a nést  zvýšené náklady na její vzdělávání a technické vybavení.  

 Domnívám se, že základní společenská role policie a smysl její činnosti zůstávají i ve 

změněných podmínkách globální, demokratické a tržní společnosti stejné. „Hlavní funkcí 

policie je chránit občany a společnost před hrozícími nebezpečími, taková ohrožení odvracet a 

předcházet jim.“ 12  Jako nezbytný se ukazuje trend, který akcentuje prevenci a ochranu. 

Teprve tam, kde jiné prostředky sloužící ochraně veřejného pořádku selžou nebo jsou 

neúčinné, má nastoupit represe. Jako dlouhodobě osvědčené se i nadále jeví pojetí policejní 

činnosti jako služby veřejnosti. Demokratický charakter policie a její bezpodmínečné 

podřízení principům právního státu patří mezi samozřejmé atributy moderní policie. Její 

blízkost občanovi zůstává i nadále následováníhodným trendem. V žádném případě se ani 

v nových podmínkách nesmí policie nechat vmanévrovat do mocenských a politických hrátek, 

nesmí se vměšovat do řešení politických problémů. Tragická zkušenost, kterou lidstvo zažilo 

ve 20. století, kdy došlo ke zneužití policie ve službách totalitních režimů, musí zůstat 

varováním do budoucna, aby se tato situace již nikdy neopakovala.  

                                                 
11 MUSIL, Jan. Policie na prahu nového tisíciletí. Kriminalistika. 2003, roč. XXXVI, č. 2, s. 82 
12 MUSIL, Jan. Policie na prahu nového tisíciletí. Kriminalistika. 2003, roč. XXXVI, č. 2, s. 83 
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 Na přelomu tisíciletí se policie při své práci setkává s novými celospolečenskými jevy, 

jako například s globalizací. Ta přináší vládu nadnárodních koncernů, propaguje konzumní 

konformismus a do čela žebříčku hodnot klade ekonomický úspěch. Společnost se orientuje 

na výkon a konzumní životní styl. Z toho vyplývá, že podstatnou změnou procházejí také 

metody a formy policejní práce. Policie nesmí představovat izolovaný ostrov uprostřed 

společnosti, musí se vyvíjet pokud možno současně s vývojem společnosti.  Zejména takové 

nosné obory, jako je informatika, výpočetní a komunikační technika, jsou velice dobře 

uplatnitelné v práci policie a mohou přinést výrazné zvýšení její efektivity. Mnoho oblastí 

policejní práce dnes také vyžaduje individuální angažovanost, iniciativu a činorodost, 

schopnost samostatné a rychlé reakce na proměnlivé vnější podmínky, dokonce i značnou 

dávku improvizace a invence. V poslední době rovněž nabývá na významu internacionalizace 

policejní práce. Ekonomická, kulturní a sociální globalizace přináší i globalizaci kriminální.  

„Některé druhy trestné činnosti neznají hranice. Zatímco tradičně  měla policejní činnost 

charakter národní, nyní nabývá nadnárodní dimenzi. V současné době je v počítačové 

kartotéce v Lyonu evidováno 200 000 mezinárodních zločinců.“13 Policisté se stále častěji 

budou dostávat do kontaktu s příslušníky odlišných etnických a národnostních skupin. 

Úkolem policejního školství bude připravit policisty na tyto vývojové tendence nejen po 

stránce jazykové, ale i po stránce chápání moderního světa.   

 V neposlední řadě nabývá na významu také policejní etika.  Kritiku morálky slyšíme 

na všech stranách, bohužel také na adresu policie. Je nutno rehabilitovat pojem profesních 

ctností, který je dnes mnoha lidmi pokládán za staromódní nebo dokonce směšný. „Každý 

policista svou činností nezastupuje pouze svou osobu, nýbrž zároveň reprezentuje 

celospolečenské instituty, totiž právo a stát. V nich jsou ztělesněny velké humanistické ideály, 

jako je spravedlnost, rovnost, čest, důstojnost. Je nutné trvat na tom, aby policista přijal tyto 

hodnoty za své, aby se s nimi identifikoval.“14 Kritérium dobrých morálních vlastností by 

mělo nabývat na váze, nedostatek etiky nelze kompenzovat jinými, jakkoli pozitivními 

vlastnostmi, jako je např. dobrá fyzická kondice, vysoká inteligence nebo sociální dovednosti. 

Škoda, že neexistuje žádný způsob, jak povahové vlastnosti uchazečů o práci u policie 

objektivně měřit již při přijímání ke sboru. Úroveň morálky však lze zlepšovat výchovou 

v policejních školách a příkladným chováním spolupracovníků a nadřízených. 

 Lze konstatovat, že policejní práce se ve 21. století bude stále více přibližovat 

původnímu významu slova „policie“, které pochází z řeckého politeia, což je označení pro 

                                                 
13 HERZOGOVÁ, Zuzana. Policejní etika. 1. vyd. Praha : MV, 2003. s. 110. 
14 Srov. HERZOGOVÁ, Z.: Základy filosofie a profesní etiky. 3. vyd. Praha : Policejní akademie ČR, 1999. 
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společenství občanů. Propast mezi policistou a občanem by se měla zmenšovat a policie by se 

měla postupně stávat integrální součástí společnosti.  

 

 

2.2. Teorie reprezentace 
 

Pojem reprezentace se objevil již v antice, kde jej staří Římané užívali ve významu 

zpřítomnění nebo ztělesnění nějaké abstraktní ideje. Teorií reprezentace reality se rozumí 

chápání skutečnosti prostřednictvím znakového systému (kódu), zejména pomocí přirozeného 

jazyka. Funkcí procesu reprezentace je přenesení něčeho minulého nebo nepřítomného do 

současnosti a této přenesené realitě je současně dodáván význam (Reifová a kolektiv 

2004:212). S pojmem reprezentace (stereotypizace), tedy s procesem, při němž jsou 

abstraktním ideologickým pojmům dávány konkrétní podoby, se pojí problém objektivity 

sdělení. V lidském životě se běžně setkáváme se znaky a kódy, které jsou pro nás přirozeně 

srozumitelné, jež nám usnadňují každodenní život a bez nichž bychom se neobešli.       

V mediální rovině se skutečnost  nachází za hranicí bezprostřední osobní zkušenosti 

člověka. Realita, kterou média produkují, je tedy vždy zprostředkovaná, „přenesená“ do 

významů a sdělení. Ty odpovídají ideologiím platným v dané společnosti tak, aby byla pro 

publikum srozumitelná (Jirák, Köpplová 2003:141). Termín reprezentace je diskutován 

v mediální tématice ve čtyřech kategoriích, jak je stanovil Richard Dyer (1985), 1. zejména ve 

významu re-prezentace, užívaném v souvislosti se zobrazením, předváděním nebo 

zpřítomňováním světa příjemcům - tedy jako výrazového prostředku, 2. ve významu 

reprezentativnosti nebo-li typizace, kdy jsou určité sociální skupiny zobrazované 

v mediovaném sdělení pomocí pro tyto skupiny typických osob, 3. ve významu předvedení – 

tedy to, kdo je za reprezentaci odpovědný a jak instituce vytvářející mediovaný obsah 

ovlivňuje reprezentování a konečně 4. ve významu pochopení toho, co se publikum domnívá, 

že je mu předváděno a reprezentováno. Pro účel této práce je relevantní především význam 

užití reprezentace jako pravidelnosti, stereotypu. Prostřednictvím ustálených žánrů, jako jsou 

například zpravodajství, reklama nebo populární hudba probíhá celá řada reprezentací. Jsou 

reprezentovány celé sociální skupiny určitým způsobem, vytvářejí se tak stereotypní, 

zjednodušené mediální obrazy či popisy. Při posuzování těchto jevů lze média zkoumat bez 

ohledu na to, zda se jedná o tisk nebo elektronická média, protože reprezentace jednotlivých 
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sociálních skupin jsou si v různých typech médií velice blízké. „Zakořeněné a médii sdílené 

stereotypy jsou zdrojem informací o společnosti, v níž média působí“.15  

 To, co se rozumí konceptem reprezentace není zpřítomnění konkrétní společenské 

skupiny, ale charakteristika určitého pohledu na ní, kterou publikum přijímá jako normální, 

skutečnou a reálnou vlastnost té které sociální skupiny. Tím jsou logicky ostatní alternativní 

pohledy vyloučeny a považovány za nesprávné a nereálné. „Normální“ pohledy  navíc velmi 

často nesou negativní náboj. Rómové jsou například velmi často zobrazováni v souvislosti 

s kriminálními činy nebo neutěšenými životními podmínkami. Z toho plyne určitý dominantní 

význam zobrazení, který pak příjemce přejímá a považuje za pravdivý.  

 Reprezentace se vztahuje jednak k médiím (způsob předvedení) a jednak k příjemcům 

sdělení (způsob přijetí) a týká se hlavně lidí a institucí. Lidé, respektive sociální skupiny, 

mohou mít charakter typů, stereotypů a archetypů (Buton, Jirák 2001:188). 

 

Typy 

S typy se můžeme setkat v některých literárních směrech, kde jsou zobrazovány jako 

jedinečné lidské bytosti charakteristické tím, co reprezentují (na rozdíl od stereotypů 

neexistují v reálném světě). Tyto např. postavy kupce, hostinského nebo učitele jsou samy  

o sobě rozpoznatelné  jako určité pravidelnosti odpovídající příslušnému žánru.  

 

Stereotypy 

Jsou zjednodušenou reprezentací lidského projevu, charakteristiky nebo postoje. Deformují 

původní předlohu, neboť jsou nejen zjednodušením, ale současně zjednodušené rysy přehánějí. 

Stereotyp se stává nositelem hodnotového soudu sdíleného příjemci (Buton, Jirák 2001:189). 

Stereotyp je velmi snadno rozpoznatelný díky detailům typickým pro daný objekt, jde 

v podstatě o karikaturu. Vznikají po dlouhou dobu opakujícím se re-prezentováním téhož 

nejen v médiích, ale i v každodenním životě. „Stereotypy jsou konstitutivním prvkem sociální 

konstrukce reality – jsou především typizovanými nositeli soudů, postojů, názorů, případně 

předsudků.“16 G. W. Allport uvádí definici, a to jak negativního, tak pozitivního stereotypu 

takto: „Stereotyp je příliš silné přesvědčení spojené s nějakou kategorií. Jeho funkce spočívá 

v tom, že má ospravedlnit (racionálně vysvětlit) naše chování a postoj vůči této kategorii.“17 

Allport upozorňuje na to, že stereotyp nemusí být za každou cenu špatný nebo falešný a že     
                                                 
15 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2001, s.187. 
16 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2001, s.189. 
17 ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. 1. vyd. Eduard Geissler. Praha : Prostor, 2004. Obzor, sv. 58. s. 
215. 
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v podstatě tvorba stereotypu vychází z částečně podložené skutečnosti. Toto tvrzení by se 

dalo parafrázovat pořekadlem „Na každém šprochu pravdy trochu“. Allport toto demonstruje 

na příkladu: Říká se, že Irové jsou nasáklí whiskou. Myslíme si tedy, že Irové jsou 

k alkoholismu náchylnější než třeba Židé. Z hlediska pravděpodobnosti je náš názor správný, 

ovšem evidentně nadsazujeme skutečnost a budujeme stereotyp, který nemá v praxi výrazné 

opodstatnění (Allport 2004:216). Je tedy zřejmé, že stereotyp se může, ale i nemusí zakládat 

na pravdě, avšak pomáhá lidem zjednodušit si vnímání světa. Prostřednictvím médií se jim 

dostává neustálé podpory a pomocí nejrůznějších mediálních obsahů a sdělení jsou lidem, 

tedy příjemcům, “vtloukány“ do hlavy. 

 

Archetypy 

Jde o velice vyhraněné typy, jež jsou spjaty s určitou kulturou. Patří sem nejen  bájní hrdinové 

a představitelé zla, ale i  přesvědčení, představy a hodnoty zakořeněné v příslušné kultuře. 

V archetypech vystupují do popředí nejobecnější rysy, jako je odvaha, krása, dobro či zlo. „O 

archetypech lze mluvit tam, kde jsou tyto vlastnosti v postavách vykresleny zřetelně, 

jednoduše a kde tvoří jejich rozhodující, nejvýraznější složku.“18 

 

Některé skupiny lidí jsou v médiích reprezentovány určitým způsobem a jejich reprezentace 

spolupůsobí při tvorbě nebo posilování představy, že určití lidé patří do určité skupiny. „Z 

toho plyne, že média organizují příjemcům chápání jednotlivých kategorií lidí a dávají jim 

nástroje k tomu, aby se uměli rozhodnout, proč určití lidé patří do určitých kategorií.“19 Podle 

těchto zažitých struktur pak lidé posuzují lidi, se kterými přijdou do styku nejen v médiích, 

ale i v reálném životě. Re-prezentace ovšem nevznikají sami od sebe, jsou z něčeho sestaveny, 

jsou sestaveny z elementů, mezi něž patří například fyzický zjev, věk, etnikum, povolání či 

rod. Například typická reprezentace policisty nebo detektiva, se kterou se můžeme setkat ve 

spoustě akčních nebo kriminálních filmů, by vypadala ve většině případů asi tak, že by šlo o 

bělocha velice sportovní nebo přímo kulturistické postavy, maximálně středního věku. Z toho 

vyplývá, že většina společnosti, za předpokladu, že měla možnost se s příslušnou reprezentací 

setkat, bude očekávat, že policista by měl splňovat určitá kritéria fyzického zjevu. Pomocí 

médií se určité modely zobrazování určitých osob dostávají k příjemcům opakovaně a tím 

média stereotypy posilují a dodávají jim věrohodnosti.  

                                                 
18 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2001, s.191. 
19 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2001, s.191. 
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 V některých případech dochází k tomu, že některé typy nebo osoby jsou mediálně 

zobrazovány procentuálně daleko méně, než je jejich zastoupení ve společnosti. Taková 

nepřítomnost v mediálních obsazích může nabýt významu ve smyslu jakési nedůležitosti pro 

většinu populace. Například může jít jen o občasné zobrazování etnické menšiny v médiích, 

které může vypovídat o její relativní bezvýznamnosti pro většinu společnosti.  

 „Když média re-prezentují určité skupiny lidí, často tím současně říkají něco i o 

kultuře, v níž působí“. 20  V televizních nebo filmových obsazích se říká mnoho o 

severoamerické, respektive západní kultuře a způsobu života. Vypovídají tedy o jednotlivých 

kulturách a subkulturách, např. o mládeži, obyvatelích jednotlivých měst, etnických 

menšinách apod. V souvislosti s tím má majorita společnosti tendenci vnímat některé kulturní 

projevy jako hlavní a ostatní projevy dávat do kontrastu s tzv. “hlavním proudem“. Na to má 

vliv například lokace celoplošných médií. V převážné většině sídlí v hlavních městech 

jednotlivých států, tudíž lze předpokládat, že budou odrážet jako “hlavní proud“ kulturní 

pohled dané lokality (v ČR pohled Prahy atd.).  

Média nabízejí různé verze reality, zvláště žánrově ustálená sdělení nabízejí vcelku 

předvídatelné verze lidí, institucí i základních představ převládajících v naší kultuře. 

V mediálních reprezentacích se mimo jiné projevují i sociální normy a nabízené reprezentace 

tyto soudy posilují, potvrzují či zpochybňují.  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2001, s.196. 
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3. Praktická část 
 

 

3.1. Metoda výzkumu 
 

 Při volbě metody výzkumu se nabízely v podstatě dvě metody, eventuelně jejich 

kombinace. Jednalo se buď o kvalitativní nebo kvantitativní obsahovou analýzu. Základním 

principem obsahové analýzy je definování reprezentativního vzorku určitého mediálního 

sdělení, jeho pojmenování a následné sečtení četnosti jednotlivých položek. „Tato metoda 

dovoluje dosti přesně popsat zkoumaný materiál, vymezit proporce mezi jednotlivými aspekty, 

zpochybnit falešné soudy a dovést pozorovatele k úvahám o věcech, které mu vůbec nepřišly 

na mysl, dokud neviděl výsledky před sebou na papíře či na obrazovce monitoru.“21 Obsahová 

analýza je metodou velice populární u badatelů pro její účinnost při výzkumu obsahu  různých 

mediálních sdělení, například počínaje reklamou ve vysílacích médiích a konče inzercí 

v médiích tištěných. Vytváří statistický souhrn velmi rozsáhlé mediální reality, tudíž bývá 

užívána pro mnoho účelů, zejména pro komparace mediálních obsahů se známou distribucí 

výskytu v sociální realitě (McQuail 2002:309).  

Historicky se moderní obsahová analýza začala používat již během 2. světové války, 

kdy spojenecké zpravodajské služby pečlivě monitorovaly množství populárních písní 

vysílaných evropskými rozhlasovými stanicemi. Srovnáním hudby vysílané fašistickým 

rozhlasem s hudbou hranou na ostatních stanicích okupované Evropy byli spojenci schopni 

s určitým procentem úspěšnosti zjišťovat změny v soustředění nepřátelských sil na kontinentu. 

Rovněž v této době byla obsahová analýza využívána při ověřování autorství historických 

dokumentů počítáním slov v předmětných dokumentech a porovnáváním s výskytem stejných 

slov v textech, jejichž autor byl znám. Po konci války pak byla obsahová analýza používána 

ke studiu propagandy v tisku a rozhlase. V průběhu let si tato metoda získala širokou 

popularitu mezi výzkumníky. Zájem o zkoumání prezentace násilí v televizním vysílání a 

přístup k ženám a menšinám v tištěné a audiovizuální reklamě a klipech populární hudby dále 

tuto metodu popularizovalo.22 

                                                 
21 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2001. s.34. 
22 WIMMER, Roger D., DOMINICK, Joseph R. Mass media research : an introduction. 3rd edition. Belmont, 
California : Wadsworth Publishing Company, 1991. s. 157. 
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Základním rozdílem mezi kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzou je úroveň 

jejich  strukturovanosti. Pro kvalitativní obsahovou analýzu je typická vysoká míra 

otevřenosti a prostor pro přímý vliv výzkumníka na zkoumané téma. To přináší určité 

přednosti i slabiny tohoto způsobu analýzy. Texty je sice možné analyzovat z mnoha různých 

aspektů, avšak výsledek bude silně subjektivní a spjatý s osobou autora. Pozornost výzkumu 

je směřována spíše ke skrytému než zjevnému obsahu, jelikož skrytý význam se považuje za 

podstatnější. Vzhledem k tomu zde není možná kontrola a různí výzkumníci se mohou dobrat 

různých výsledků. Navíc je tato metoda nevhodná ke zpracování většího množství obsahů 

vzhledem k její časové náročnosti. Oproti tomu kvantitativní obsahová analýza umožňuje 

kvantitativní popis mediálních obsahů.  Jedná se o vysoce strukturovaný a selektivní proces 

zkoumání,  zkoumají se pouze vybrané znaky daného obsahu a jsou dále statisticky 

zpracovávány a výsledky je možné přehledně graficky nebo matematicky znázornit (Reifová a 

kolektiv 1998:29, 30). Výhodou této metody je možnost zpracování velkého množství textů. 

Dalším zásadním rysem této metody je její objektivnost a ověřitelnost - multiplikovatelnost, 

to znamená, že jakákoli jiná osoba by měla dojít ke stejným výsledkům jako výzkumník při 

použití stejných postupů na stejném materiálu. V praxi to znamená, že osobní vliv nebo 

zkreslení výzkumníka by se nemělo objevit ve výsledcích. To umožňuje snadnou kontrolu 

pracovníků zainteresovaných na výzkumu. „Obsahová analýza je kvantitativní výzkumnou 

metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, 

vycházejících z vědecky podloženého kladení otázek.“23   

 Celý výzkumný proces by bylo možné rozdělit do několika základních částí. 

Jednotlivé kroky výzkumu by měly probíhat v určitém pořadí, avšak za určitých okolností, 

zejména v úvodních krocích práce, mohou být různě kombinovány a jejich pořadí se může 

změnit. Úvodním úkolem je stanovení výzkumného tématu. Velmi často bývá formulováno 

velmi abstraktně a proto je nutné jej specifikovat a konkrétně definovat. To by mělo umožnit 

měřitelnost jednotlivých objektů obsažených v tématu a jejich následné zpracování.  

Další krok výzkumného procesu se nazývá operacionalizací. V této etapě se stanoví 

nejvhodnější výzkumná metoda, s jejíž pomocí získáme odpovědi na zadání výzkumu. Popisu 

možných metod byl již dříve věnován prostor, proto zde budou zmíněny jen některé 

požadavky na výzkumné metody. Před začátkem výzkumu je nutné zvážit, jaké množství 

výzkumného materiálu budeme muset zpracovat, jaké máme finanční prostředky a jakou 

časovou dotaci máme k dispozici. Musíme také zvážit případnou možnost či nemožnost 

                                                 
23Schulz, W., Hagen, L., Scherer, H., Reifová, I. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998. 
s.30. 
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matematického a statistického zpracování získaných dat, jejich validitu a reliabilitu vzhledem 

k zadanému tématu. „Validitou se rozumí požadavek, aby výzkumné metody měřily opravdu 

to, co zamýšlíme měřit. Reliabilita znamená, že metody využívané při šetření jsou zpracovány 

a zdokumentovány tak, že každý odborník, který tyto metody použije na stejném materiálu, 

musí dojít ke stejným výsledkům.“ 24  Když jsme vybrali metodu, pomocí které dané 

výzkumné téma zpracujeme, bude následovat definování výběrového souboru. Je nutné 

rozhodnout, z jakých médií budeme vybírat, jaké obsahy z médií podrobíme analýze a 

v jakém časovém období. Rovněž charakterizujeme obsahovou jednotku výzkumu pomocí 

definování kódovací jednotky, a to tak, aby bylo možné do šetření zahrnout všechny důležité 

příspěvky a kritéria byla snadno použitelná. Při vymezení konkrétního vzorku médií je třeba 

pamatovat na fakt, že každá položka musí mít stejnou šanci být zahrnuta do výzkumu a proto 

se výběr musí řídit příslušným postupem. Při výzkumu jsme také omezeni jednak časově, 

finančně a potažmo i personálně a proto se musíme pokusit o vymezení co nejmenšího vzorku 

daného média, avšak s ohledem na reprezentativnost výsledku. Je velice vhodné si nejprve 

ověřit, jaké množství materiálu z našeho vzorku média přibližně dostaneme, a tak získáme 

bližší představu o tom, zda budeme schopni s takovýmto výběrovým souborem pracovat a 

nebo jestli jej budeme nuceni z časových, finančních nebo jiných důvodů zredukovat. Naopak 

se může ukázat, že máme relevantního materiálu příliš málo a budeme muset mediální vzorek 

rozšířit. „Kdyby se totiž měl pročíst, poslechnout či prohlédnout celý mediovaný obsah od 

začátku až do konce, a to jen proto, aby se rozhodlo, co je a co není relevantní, bylo by to 

značně náročné a neekonomické. Pak by se mohla provést obsahová analýza veškerého 

materiálu a žádná kritéria pro výběr relevantních příspěvků by nebyla zapotřebí.“25     

Další etapou ve výzkumu je proces kódování. Jde o takový úkon, při němž jednotlivé 

obsahy – kódovací jednotky charakterizujeme a přiřazujeme jim číselné hodnoty – kódy. Při 

definování kódovacích jednotek a proměnných je nezbytné stanovit jednoznačné a velmi 

konkrétní postupy, aby bylo možné mediální materiál snadno roztřídit. Tyto procesy musí být 

replikovatelné, aby jakýkoli jiný výzkumník došel ke stejným výsledkům.  Kódovací jednotky 

jsou členěny do různých kategorií podle vlastností jejich obsahu, které jsou důležité pro daný 

výzkum. Tyto kategorie – proměnné nabývají různých hodnot a tím se vyjadřují konkrétní 

vlastnosti mediovaného obsahu. Každá vlastnost dostane příslušný číselný kód a je 

zaznamenána. Kódování probíhá podle přesných pracovních postupů, které jsou uvedeny 
                                                 
24 Schulz, W., Hagen, L., Scherer, H., Reifová, I. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998. 
s.34. 
25 Schulz, W., Hagen, L., Scherer, H., Reifová, I. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 1998, 
s.36. 
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v kódovací knize. Zde jsou všem proměnným přiřazeny jejich názvy, definice a hodnoty, 

kterých mohou nabývat včetně příslušných kódů. Výsledky kódování se zaznamenávají do 

záznamových archů, eventuelně do masky v počítači.  Celý proces a průběh výzkumu je 

potřeba řádně připravit a naplánovat. Pro rozsáhlejší výzkumy se najímají spolupracovníci - 

kódovači, kteří provádějí vlastní kódování. Je nezbytné je předem důkladně proškolit, aby se 

v maximální míře zajistilo kritérium reliability. I když výzkumník má jasnou představu o 

definicích proměnných a jejich kategoriích, kódovači nemusí v potřebné míře sdílet takové 

znalosti a informace a proto je pečlivá zkušební fáze nutností. Plánování zahrnuje rovněž 

časovou a ekonomickou rozvahu, aby se dalo odhadnout, kolik času nám celý výzkum zabere.  

Před započetím samotného sběru dat se tedy provádí zkušební fáze výzkumu. 

Provedeme ji náhodnou zkouškou materiálu, který nám kódovači zpracují a porovnáme jejich 

výsledky mezi sebou. To nám pomůže zjistit spolehlivost kódovačů  a spolehlivost 

proměnných. Zároveň získáme představu o tom, kolik materiálu budou kódovači schopni 

zpracovat za časovou jednotku a případně přibereme další spolupracovníky, pokud to finanční 

stránka výzkumu dovolí. Pokud jsou výsledky ze zkušebního provozu uspokojivé, začíná 

vlastní analýza. V případě, že se jedná o rozsáhlejší výzkum, na kterém se podílí více osob, je 

vhodné, aby jednotliví pracovníci měli možnost vzájemné interakce. Mohou tak snadno 

vyřešit případné problémy a nedostatky a domluvit se na společném postupu. Na závěru této 

etapy bychom měli mít k dispozici data připravená k vyhodnocení a statistickému zpracování. 

Výsledkem správně provedené obsahové analýzy by měl být výstup, jež měřitelně zachytí 

konkrétní aspekt nebo aspekty chování médií (Buton, Jirák 2001:34). Tvrzení typu, že např. 

sedmdesát procent programů odvysílaných v prime time obsahuje alespoň jednu násilnou 

scénu je mnohem přesnější, než že většina programů zobrazuje násilí (Wimmer, Dominick 

1991:158).       

 

3.2. Průběh výzkumného procesu 
 

 Na začátku celého výzkumu bylo třeba formulovat výzkumné téma, což bylo 

v tomto případě srovnání obrazu Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a 

Právo v letech 1996 a 2006. Touto formulací bylo již přesně stanoveno, jaká média a v jakém 

čase se budou zkoumat. Pro zpracování výzkumného úkolu byla zvolena kvantitativní 

obsahová analýza.  
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Při vymezení vzorku  pro výzkum bylo stanoveno, že se bude zkoumat vždy jedno 

vydání obou periodik týdně, a to v každém týdnu v roce. To v praxi znamená, že první týden 

v lednu se začne vydáním v první pracovní den daného roku (v tomto případě se jedná o úterý 

v roce 1996 a o pondělí v roce 2006) a následující týden se pak bude zkoumat vydání 

z dalšího dne následujícího po dni, který připadl na první pracovní den v roce (to znamená 

středa v roce 1996 a úterý v roce 2006). Tak že pokud byl první pracovní den v roce např. 

úterý, tak v následujícím týdnu se bude předmětem analýzy stane středeční vydání, další týden 

pak čtvrteční vydání atd. Tímto způsobem dostaneme 52 zkoumaných vydání od každého 

deníku za rok. Celkem bylo třeba vyfiltrovat a analyzovat 208 vydání od obou periodik. 

Dalším krokem bylo stanovení kódovací jednotky a hodnoty proměnných. Definice 

kódovací jednotky byla stanovena takto:  

„Kódovací jednotkou je novinový článek v jehož titulku, perexu nebo textu se vyskytuje slovo 

policie včetně různých tvarů tohoto slova (policejní, policisté…) a policie je zároveň hlavním 

tématem článku. Jako nerelevantní je článek týkající se Městské nebo Obecní policie a rovněž 

Finanční policie, protože tyto složky nejsou součástí Policie České republiky. Případný 

obrazový nebo ilustrační materiál patřící k článku se pokládá za součást příslušného textu.“ 

  Při formulaci proměnných bylo nejprve nezbytné zadokumentovat, o jaké noviny se jedná a 

který den byly vydány. Další proměnné a hodnoty, kterých mohou nabývat, byly navrženy tak, 

aby zaznamenaly umístění článku, vyznění titulku a vyznění samotného článku, jeho téma, 

přítomnost obrazové dokumentace, aktéra události a zdroj informací (viz příloha č.1 – 

Kódovací kniha). Před započetím kódování byla provedena zkušební fáze sběru dat na 

několika náhodně vybraných vydání obou deníků. Při této činnosti byly doplněny a upraveny 

některé hodnoty, kterých mohly proměnné nabývat. Zejména kategorie Téma článku byla 

doplněna vzhledem k tomu, jaká témata se v inkriminovaném tisku vyskytovala a jež při 

prvotním stanovení proměnných nebyla do jejich hodnot zahrnuta. 

 Po stanovení všech proměnných bylo přistoupeno k vlastnímu sběru dat. Jak již bylo 

uvedeno v kapitole Metoda výzkumu, šlo o nejpracnější a časově nejnáročnější  část výzkumu. 

Skutečně bylo nutné projít všech 104 vydání Mladé fronty Dnes a 104 vydání Práva. Tato 

periodika byla k dispozici k prezenčnímu studiu v Národní knihovně v Praze, kde vlastní sběr 

dat – kódování probíhalo. Proces kódování zabral celkem 64 hodin práce, byl prováděn pouze 

jedním pracovníkem – výzkumníkem a bylo zpracováno celkem 504 článků z obou deníků 

dohromady.  Na jedné straně to představovalo značný objem práce pro jednoho člověka, 

avšak nebylo nutné proškolovat a zacvičovat jiné osoby a hodnocení všech relevantních 

kódovacích jednotek nebylo vystaveno různým subjektivním pohledům jiných kódovačů. Lze 
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tedy předpokládat, že na všechny zkoumané články bylo nahlíženo stejným způsobem. 

Příslušné hodnoty jednotlivých proměnných byly zaznamenávány do záznamových archů (viz 

příloha č. 2 – Záznamový arch). Každému vydání daného deníku odpovídá jedna tabulka 

v záznamovém archu. Vyplněné záznamové archy jsou přiloženy v elektronické podobě na 

CD.  

 Po ukončení sběru dat bylo provedeno statistické vyhodnocení získaných dat a 

grafické znázornění výsledků výzkumu.   

 
 

3.3. Analýza výsledků výzkumu 
 
 
 V průběhu procesu kódování bylo zpracováno celkem 504 relevantních kódovacích 

jednotek, tedy článků. V Mladé frontě Dnes (MF) v roce 1996 bylo zpracováno 145 článků, v 

Právu v témže roce 115 článků, v Mladé frontě Dnes z roku 2006 115 článků a v Právu z roku 

2006 129 relevantních článků.  

 Konkrétní rozmístění jednotlivých článků na stranách zkoumaných deníků zobrazuje 

tabulka 2. Z této tabulky je patrné, že oproti roku 1996, kdy se na titulních stranách 

objevovaly články s policejní tématikou pouze kolem 5 %, a to jak u deníku Mladá fronta 

Dnes tak u Práva, došlo v roce 2006 k určitému nárůstu výskytu těchto segmentů na prvních 

stranách na 17,4 % v MF a na 10,8 % v Právu. Co se týče druhých stran, tak zde již došlo u 

obou deníků k rozdílnému vývoji. U MF  se zvýšil počet článků zabývajících se policií ze 7,7 

% na 19,2 %, u Práva se počet článků naopak snížil z 25,2 % na 7,8 %. Třetí strany přibližně 

kopírovaly trend, který byl popsán u druhých stran zkoumaných deníků, ovšem s rozdílnými 

zisky, respektive ztrátami. Obecně však lze tvrdit, že majorita policejních témat  

 

 

 1. strana 2. strana 3. strana ostatní str. celkem 
článků 

MF 1996 4,8 % 7,7 % 16,5 % 71 % 145 
Právo 1996 5,2 % 19,2 % 60 % 15,6 % 115 
MF 2006 17,4 % 25,2 % 15,6 % 41,8 % 115 
Právo 2006 10,8 % 7,8 % 4,7 % 76,7 % 129 
Tabulka 2 - Rozmístění článků v denících 
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se nacházela na ostatních stranách, tedy více uvnitř listů, s výjimkou deníku Právo v roce 

1996, kde nejvíce těchto článků bylo umístěno na třetích stranách, kde se nacházela rubrika 

„Kronika dne“. 

Dalším prvkem zkoumaným v denících Mladá fronta Dnes a Právo bylo vyznění 

titulku, tedy zda nese pozitivní či negativní myšlenku nebo náboj (viz tabulka 3). Největší 

počet článků obecně zaujímal neutrální rovinu, což bylo možné předpokládat. Oba extrémní 

póly byly mírně odlišné u obou deníků, přičemž v roce 1996 převažovalo pozitivní hodnocení, 

Mladá fronta zaznamenala 16 % pozitivních a 11,2 % negativních titulků,  Právo 20 % 

pozitivních a 8,7 % negativních titulků. Avšak v roce 2006 se tento trend obrátil a 

převažovaly  spíše negativně formulované titulky. MF obsahovala 7,8 % pozitivních a 14 % 

negativních titulků, Právo 8,5 % pozitivních a 11,7 % negativních titulků. Při sloučení 

pozitivních a mírně pozitivních hodnocení a negativních s mírně negativními hodnoceními se 

potvrzuje rozdíl mezi rokem 1996 a 2006 (viz graf 3) v tom smyslu, že skutečně došlo 

k přesunu vyznění titulků ze spíše pozitivní roviny do roviny spíše negativní. 

 
 
 
 Pozitivní Mírně 

pozitivní 
Neutrální Mírně 

negativní 
Negativní 

MF 1996 16 % 19,4 % 40,2 % 13,2 % 11,2 % 
Právo 1996 20 % 20,9 % 40,8 % 9,6 % 8,7 % 
MF 2006 7,8 % 12,2 % 40,8 % 25,2 % 14 % 
Právo 2006 8,5 % 17,8 % 46,5 % 15,5 % 11,7 % 
Tabulka 3 - Vyznění titulku 
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Graf 3 – Souhrnné hodnocení vyznění titulků 
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Stejným způsobem, kterým bylo prováděno hodnocení vyznění titulku, bylo 

provedeno i hodnocení vyznění článku (viz tabulka 4). Zde již tak jednoznačně nepřevládl 

„střední proud“, tedy neutrální vyznění článků a zjištěné četnosti byly více rozloženy v celé 

škále hodnot, kterých mohly nabývat. Potvrdil se zde však jev, který byl zjištěn při hodnocení 

vyznění titulku, tedy to, že v roce 1996 byla oběma deníky policie popisována pozitivněji než 

 

 

 Pozitivní Mírně 
pozitivní 

Neutrální Mírně 
negativní 

Negativní 

MF 1996 20,6 % 29 % 17,2 % 15,2 % 18 % 
Právo 1996 34,8 % 30,4 % 12,2 % 13 % 9,6 % 
MF 2006 11,3 % 23,5 % 29,6 % 19 % 16,6 % 
Právo 2006 15,5 % 26,4 % 24,8 % 17,8 % 15,5 % 
Tabulka 4 – Vyznění článku 

 
 
v roce 2006. Jako výhradně pozitivní bylo hodnoceno 20,6 % článků v Mladé frontě a 34,8 % 

v Právu v roce 1996 oproti 11,3 % článků v MF a 15,5 % článků v Právu z roku 2006. Zde je 

zřejmá změna, ke které s odstupem deseti let došlo. U výhradně negativních hodnocení 

vyznění článku nenastal tak prudký zvrat. U MF  došlo k pohybu z 18 % negativních obsahů 

v roce 1996 k 16,6 % v roce 2006. V případě deníku Právo se hodnota 9,6 % v roce 1996 

posunula k 15,5 % v roce 2006. Pokud opětovně  sloučíme  pozitivní  a  mírně  pozitivní 
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Graf 4 – Souhrnné hodnocení vyznění článků 
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procentuální hodnoty a negativní a mírně negativní hodnoty (viz graf 4), ukáže se, že 

skutečně došlo i ve vyznění článků k poklesu pozitivního zobrazování a k nárůstu spíše 

negativního zobrazování témat týkajících se policie. V případě MF jde o pokles ze 49,6 % na 

34,8 % u pozitivních hodnocení a o nárůst z 33,2 % na 35,6 % u negativních hodnocení. 

V Právu je situace obdobná, pokles nastal u pozitivních hodnot z 65,2 % na 41,9 % a nárůst 

proběhl u negativních hodnot z 22,6 % na 33,3 %.    
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Graf 4 – Souhrnné hodnocení vyznění článků 

 
 
 Grafy 5 a 6 se zabývají vzájemným srovnáním vyznění titulků a článků. Graf 5 vedle 

sebe staví spíše pozitivně vyznívající titulky a články a ukazuje, že v případech obou tiskovin 

v obou letech převažují pozitivně vyznívající články nad titulky. Z toho vyplývá, že určité 

procento titulků bylo více či méně zavádějících a prezentovalo událost horší, než skutečně 

byla. Ve srovnání spíše negativních hodnocení titulků a článků je situace podobná, však ne 

tak jednoznačná. Přesto, že vyznění titulků bylo méně často negativní než vyznění článků, 

diference nejsou tak velké, jako u pozitivně hodnocených a v případě Mladé fronty Dnes 2006 

byly titulky více negativní než články (viz graf 6). Lze tedy tvrdit, že titulky jsou obecně 

často zavádějící a prezentují události zkresleně v kontrastu k článku samému. 

Dalším bodem výzkumu bylo zjištění, jaká policejní témata se ve zkoumaných 

denících nejčastěji vyskytovala. Bez ohledu na  rok vydání a noviny bylo nečastěji zastoupeno 

téma týkající  se vyšetřování závažných  případů a kauz  a  jejich  procentuální zastoupení    

se   pohybovalo   přibližně  od   22 %   do  26 %   případů. Dalšími  nečastěji zpracovávanými  
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Graf 5 – Pozitivní titulky a články 
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Graf 6 – Negativní titulky a články 

 
 
tématy bylo vyšetřování méně společensky závažných případů, zákroky policistů proti 

jednomu nebo více pachatelům trestné činnosti, kriminalita policistů, řešení situací 

v silničním provozu a pochybení policie.  

Podíváme-li se na jednotlivá témata, která byla nejčastěji v inkriminovaných denících 

zpracována, tak jako „stálice“ se zde nacházejí s poměrně stabilními procentuálními zisky 

problematiky vyšetřování více či méně závažných kriminálních případů. Jak již bylo zmíněno, 

závažné případy byly prezentovány ve 22 % až 26 % případů, méně závažné od 12 % do 16 % 

případů a tyto hodnoty se ani v odstupu deseti let výrazně neměnily. Naopak tématika 

dopravy a silničního provozu postupem času získala na důležitosti a byla častěji zařazována 

do tisku. Mladá fronta Dnes se v roce 1996 tématu dopravy věnovala pouze ve 4,1 % případů, 
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ale o deset let později již dala tomuto tématu prostor v 10,4 % případů. Stejně tak deník Právo 

v roce 1996 věnoval dopravě nepatrných 2,6 % pozornosti, ale v roce 2006 již 10,9 %.  

   

 

 Doprava 
Zákroky 

proti 
pachateli 

Zákroky 
proti 

skupině 
pachatelů 

Pochybení 
policie 

Vyšetřování 
– méně 
závažné 
případy 

Vyšetřování 
– závažné 
případy 

Ostatní 
kriminalita 

policistů 

MF 
1996 4,1 % 13,8 % 8,3 % 4,1 % 15,2 % 22,8 % 8,3 % 

Právo 
1996 2,6 % 14 % 10,4 % 7,8 % 12,2 % 25,2 % 7,8 % 

MF 
2006 10,4 % 5,2 % 5,2 % 7 % 16,5 % 26 % 3,5 % 

Právo 
2006 10,9 % 6,2 % 6,2 % 10 % 13,2 % 21,7 % 9,3 % 

Tabulka 5 – Nejčastější témata článků 

 

Oproti tomu téma zákroků policie proti pachatelům trestných činů v průběhu let 

ztrácelo na významu. MF zařadila články zabývající se zákrokem proti pachateli nebo 

pachatelům ve 13,8 %, respektive v 8,3 % případů v roce 1996, ale v roce 2006 věnovala 

každému z témat jen 5,2 %. Právo se chovalo obdobně, ze 14 %, respektive 10,4 % se četnost 

článků popisujících zákroky proti pachateli nebo pachatelům propadla na 6,2 % pro obě 

kategorie. Téma pochybení policie doznalo v průběhu let 1996 až 2006 mírného nárůstu, u 

Mladé fronty Dnes ze 4,1 % na 7 % a v případě Práva ze 7,8 % na 10 %. Rovněž kategorie 

ostatní kriminalita policistů se díky četnosti zpracování dostala na přední místo se ziskem od 

8 % do 9 % kromě MF v roce 2006, kde toto téma dosáhlo pouze 3,5 %.  

 Ze srovnání přítomnosti obrazového materiálu jasně vyplývá, že s postupem doby se 

obrazová dokumentace stává čím dál více součástí obou zkoumaných novin. Jestliže v roce 

1996 byl obrazový materiál přítomen u 2,8 % pro tento výzkum relevantních článků Mladé 

fronty Dnes, tak v roce 2006 tomu bylo již v 34 % případů. Stejně tak deník Právo připojil 

fotografii, kresbu nebo animaci k článku zabývající se policejní tématikou ve 24,8 % případů 

v roce 2006, kdežto v roce 1996 tomu bylo pouze v 7 % případů. Detailně je to zobrazeno 

v tabulce 6. 

Jednou  z  dalších   předmětných   charakteristik   byli   aktéři    jednotlivých   událostí  

(viz tabulka 7) . Bylo zjištěno, že v roce 1996 oba deníky nejčastěji zobrazovaly události, 

jejichž aktérem byl policejní team nebo policisté pod jednotným vedením. U MF to bylo 

v 43,4 % případů a u Práva v 41,7 % případů. S desetiletým odstupem se nejčastěji 

prezentovaný aktér článků s policejní tématikou změnil a stala se jím policie jako taková, tedy 
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bezpečnostní složka bez konkrétního upřesnění nebo specifikace. To může signalizovat 

určitou tendenci tuto tématiku zobecňovat a zjednodušovat vzhledem k obecné tendenci médií 

podávat jednoduché a snadno pochopitelné informace bez důrazu na přesnost a detail.   

 

 

 Obrazový materiál  
ANO 

Obrazový materiál  
NE 

MF 1996 2,8 % 97,2 % 
Právo 1996 7 % 93 % 
MF 2006 34 % 66 % 
Právo 2006 24,8 % 75,2 % 
Tabulka 6 – Přítomnost obrazového materiálu 

 

 

 Jednotlivý policista 
nebo hlídka policie 

Více policistů (team) 
nebo policisté pod 
jednotným velením 

Policie jako taková 

MF 1996 29,7 % 43,4 % 26,9 % 

Právo 1996 31,3 % 41,7 % 27 % 

MF 2006 30,5 % 26 % 43,5 % 
Právo 2006 24,8 % 34,9 % 40,3 % 

Tabulka 7 – Aktéři událostí 

 
 

 Při tvorbě jednotlivých článků zabývajících se tématy, které se týkaly policie a které 

byly otiskovány ve zkoumaných denících, vycházeli jejich autoři z několika zdrojů informací. 

Tato oblast byla také podrobena analýze (viz tabulka 8) a bylo zjištěno, že mezi využívané 

zdroje patří v největší míře sdělení oficiálních míst policie, jako například informace 

tiskového mluvčího, vedoucího příslušných součástí policie nebo osoby zainteresované na 

konkrétních případech a kauzách. Dalším zdrojem informací byla vlastní reportáž a zjištění 

novináře a autora článku v jedné osobě. Jen nepatrné množství informací bylo získáno 

výhradně od svědků událostí a tyto případy se vyskytly v obou denících pouze v roce 2006. 

Bohužel, značné procento informací nebylo nijak specifikováno, to znamená, že autor článku 

nebyl v tom kterém periodiku uveden. Mladá fronta Dnes srovnatelně v obou analyzovaných 

letech čerpala z informací oficiální míst, v roce 1996 v 33,1 % případů a v roce 2006 v 34,8 %. 

V 31,7 % v roce 1996 a v 34,8 % v roce 2006 byl  novinář uvedeným zdrojem informací, 

které sám získal. Pouhá 2,6 % případů v roce 2006 připadla na svědectví osob přítomných u 
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konkrétních událostí.  Zbylých 35,2 % v roce 1996 a 27,8 % v roce 2006 připadlo do 

kategorie nezjištěného zdroje. Deník Právo získával majoritu informací taktéž z oficiálních 

vyjádření tiskových odborů policie, a to ve 45,2 % v roce 1996 a ve 43,4 % případů v roce 

2006. Redaktor byl jako zdroj informací zaznamenán ve 31,3 % případů roku 1996 a ve 24,8 

% roku 2006. Pro výpověď svědka událostí v roce 2006 připadlo 0,8%. Zbytek tvořila skupina 

nezjištěných zdrojů informací s 27,8 %, respektive s 31 % ve letech 1996 a 2006. 

Z uvedených údajů je patrné (viz tabulka 8), že i v průběhu let se zdroje informací nijak 

zásadně neměnily a že nejčastěji byla využita oficiální sdělení policie. 

 

 

 Tiskový odbor nebo 
oficiální sdělení Svědek události Novinář (autor 

článku) Jiný (nezjištěn) 

MF 1996 33,1 % 0 % 31,7 % 35,2 % 

Právo 1996 45,2 % 0 % 31,3 % 23,5 % 

MF 2006 34,8 % 2,6 % 34,8 % 27,8 % 
Právo 2006 34,4 % 0,8 % 24,8 % 31 % 

Tabulka 8 – Zdroje informací 

 
 
 Další oblastí zájmu výzkumu byla analýza toho, co bylo v inkriminovaných denících 

otištěno na titulních stranách z hlediska policejní tématiky. Proto byl statisticky sledován 

nejčastější výskyt témat na prvních stranách v jednotlivých denících a jednotlivých letech (viz 

tabulka 9). Z uvedeného v tabulce vyplývá, že v roce 1996 bylo méně relevantních článků 

umístěno na titulní strany ve srovnání s rokem 2006, což je již ostatně známo z tabulky 2. 

V tomto nepočetném zastoupení témat na prvních stranách se nejčastěji v Mladé frontě Dnes 

objevilo  policejní téma hodnocené jako politická kauza se ziskem 28,5 %, dále se zde 

nacházela témata pojednávající o hodnocení práce policie, kriminalitě policistů, personálních 

otázkách, zákrokům proti pachateli a vyšetřování závažnějších případů, všechny shodně se 

ziskem 14,3 %. Ve zkoumaných vydáních deníku Právo z roku 1996 byla zaznamenána 

obdobná témata rovněž se shodným procentuálním ziskem ve výši 16,65 %. Šlo o témata 

zabývající se personální otázkou, zákrokem proti pachateli, politickou kauzou, vyšetřováním 

závažné kriminality, korupcí a zákrokem proti velké skupině osob. V kontrastu k roku 1996 

byl rok 2006 mnohem bohatší na četnost výskytu jednotlivých sledovaných témat na titulních 

stranách. U obou periodik se na prvním místě umístilo téma vyšetřování závažné trestné 

činnosti u MF se 35 % a u Práva s 28,3 %.  Jako další se v MF  umístilo téma dopravy se 



 

- 35 - 

ziskem 20 % a dále pak téma hodnocení policie a vyšetřování méně závažných trestných činů. 

Právo dalo na druhém místě nejvíce prostoru na titulních stranách problematice zákroku proti 

pachatelům ve 14,3 % případů a stejně tak tématu pochybení ve vedení policie a kriminalitě 

policistů, taktéž se ziskem 14,3 %. 

V odstupu deseti let se tedy pozornost titulních stran zaměřila spíše na průběh 

vyšetřování závažných deliktů a obecně se také zvýšil počet článků umístěných na první 

stranu.  

 

 

 
Vedení 
policie 
(pochybení) 

Hodnocení 
policie 

Vyšetřování 
– méně 
závažné 
případy 

Ostatní 
kriminalita 
policistů 

Personální 
otázka 

Zákrok 
proti 
pachateli 

MF 
1996 0 % 14,3 % 0 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 

Právo 
1996 0 % 0 % 0 % 0 % 16,65 % 16,65 % 

MF 
2006 5 % 10 % 10 % 0 % 0 % 5 % 

Právo 
2006 14,3 % 7,2 % 0 % 14,3 % 0 % 7,2 % 
 

 

 

 

 Politická 
kauza 

Zákrok 
proti 
skupině 
pachatelů 

Vyšetřování 
– závažné 
případy 

Korupce

Zákrok 
proti 
velké 
skupině 
osob 

Doprava Zneužití 
pravomoci

MF 
1996 28,5 % 0 % 14,3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Právo 
1996 16,65 % 0 % 16,65 % 16,65 % 16,65 % 0 % 0 % 

MF 
2006 0 % 5 % 35 % 0 % 5 % 20 % 5 % 

Právo 
2006 7,2 % 14,3 % 28,3 % 0 % 0 % 7,2 % 0 %  

Tabulka 9 – Co bylo na titulních stranách 

 
 
 Tabulka 10  ukazuje, jak byl kterým tématům přiřazován obrazový materiál. Opět je 

zřejmé to, co je již známo, tedy že rok 2006 byl mnohem bohatší na obrazový materiál 

připojený ke zkoumaným článkům než rok 1996. Mladá fronta Dnes v roce 2006 připojila 
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obrázek, kresbu nebo grafiku pouze ke čtyřem tématům, a to k tématu dopravy, vyšetřování 

závažných i méně závažných zločinů a zákroku proti pachateli. Právo v témže roce v 37,5 % 

případů doplnilo článek týkající se vyšetřování závažných deliktů o obrazový materiál. Další 

témata shodně získala 12,5 %, a šlo o zákroky proti pachateli a velké skupině osob, 

preventivní policejní činnost, hodnocení policie a personální otázky. V roce 2006 došlo 

k navýšení četnosti a rozšíření škály témat ke kterým byla připojena obrazová dokumentace. 

U obou tiskovin bylo shodně nejčastěji doplňovaným tématem vyšetřování závažné trestné 

činnosti se ziskem 27 % u Mladé fronty Dnes a 31,3 % u Práva. MF pak dále věnovala 

pozornost otázkám silničního provozu, kde byly obrazy připojeny v 19 % případů, dále pak 

následovalo zneužívání pravomoci, politické kauzy, téma vedení policie atd. V Právu byl 

obrazový materiál připojen v 9,4 % případů k tématům zákroků proti pachatelům a velkým 

skupinám osob, dopravy a vedení policie. Detailní rozdělení viz tabulka 10.  

 

 

 
Vyšetřování 
– závažné 
případy 

Zákrok 
proti 
pachateli 

Vyšetřování – 
méně závažné 
případy 

Doprava 

Zákrok 
proti 
velké 
skupině 
osob 

Preventivní 
činnost 

Hodnocení 
policie 

Personální 
otázka 

MF 
1996 25 % 25 % 25 % 25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Právo 
1996 37,5 % 12,5 % 0 % 0 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 12,5 % 

MF 
2006 27 % 5,4 % 5,4 % 19 % 2,7 % 0 % 2,7 % 0 % 

Právo 
2006 31,3 % 9,4 % 3,1 % 9,4 % 9,4 % 0 % 6,25 % 3,1 % 

 

 

 Korupce Zneužití 
pravomoci 

Politická 
kauza 

Pochybení 
policie 

Vedení 
policie 

Zákrok proti 
skupině 
pachatelů 

Terorismus 
Ostatní 
kriminalita 
policistů 

MF 
1996 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Právo 
1996 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

MF 
2006 2,7 % 8,1 % 8,1 % 2,7 % 8,1 % 5,4 % 2,7 % 0 % 

Právo 
2006 0 % 3,1 % 6,25 % 3,1 % 9,4 % 0 % 3,1 % 3,1 % 

Tabulka 10 – Obrazový materiál a témata 

 
 
 Jedním ze zajímavých aspektů analýzy deníků Mlada fronta Dnes a Právo bylo 

zjišťování, zda a jaká témata se vyskytují jako extrémně pozitivní nebo extrémně negativní, to 

znamená na okrajích škály hodnocení novinových článků. Co se týče extrémně pozitivních 

témat, nejčastějšími nositeli pozitivních vyznění byla témata zákroků proti jednotlivcům i 
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skupinám pachatelů a vyšetřování více či méně závažných trestných činů. Procentuální zisky 

se u MF v roce 1996 pohybovaly od 2 % po 6,2 % ze všech zjištěných témat. U deníku Právo 

zisky dostaly od 2,6 % až po 11,3 % pro nejúspěšnější téma. Přestože v roce 2006 se 

v podstatě tito nositelé pozitivity nijak nezměnili, došlo k celkovému poklesu podílu 

pozitivních témat z celkového množství všech témat, a to u obou periodik. Proto se zisky 

pohybovaly v podstatně nižších rovinách, u MF od 2,6 % do 0,9 % a u Práva od 3,9 % do 1,6 

% pro ta nejúspěšnější témata. Procentuální podíl byl počítán za všech nakódovaných 

relevantních článků. Podrobné údaje uvádí tabulka 11. 

 

 

 
Zákrok 
proti 
pachateli 

Vyšetřování 
– závažné 
případy 

Vyšetřování 
– méně 
závažné 
případy 

Zákrok 
proti 
skupině 
pachatelů 

Zákrok 
proti 
velké 
skupině 
osob 

Doprava Hodnocení 
policie Korupce 

MF 
1996 6,2 % 4,1 % 2 % 5,5 % 1,4 % 1,4 % 0 % 0 % 

Právo 
1996 9,6 % 11, 3% 2,6 % 7 % 0 % 0 % 1,7 % 0,9 % 

MF 
2006 2,6 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 0,9 % 1,7 % 0,9 % 0 % 

Právo 
2006 1,6 % 1,6 % 1,6 % 3,9 % 1,6 % 2,3 % 1,6 % 0,8 % 

Tabulka 11 – Extrémně pozitivní témata 

 
 
 V případě opačném, tedy extrémně negativních témat článků, byla nejfrekventovanější 

témata, která obecně společnost vzhledem ke státní správě nejvíce trápí (viz tabulka 12). Na 

předních pozicích s nejvyšší četností výskytu ze všech nakódovaných článků, se umístila 

problematika rozličné kriminality policistů následována tématy zneužití pravomoci a korupce. 

V roce 1996 se v Mladé frontě Dnes v 5,5 % případů objevila ostatní kriminalita policistů, za 

ní pak zneužívání pravomoci s 3,4 % a korupce s 2,8 %. U Práva v témže roce zaujala ostatní 

kriminalita policistů celých 7 %. Rok 2006 přinesl u MF celkový pokles počtu extrémně 

negativních témat s mírným přesunem kritiky na oblast vedení policie se 4,3 % případů. 

Korupce pak zaujala druhé místo se 3,5% , kterou následovalo téma pochybení policie ve 2,6 

% případů. Deník Právo si zachoval formu téměř shodnou s rokem 1996 a na prvním místě 

v extrémně negativních obsazích se umístila opět ostatní kriminalita policistů. Za ní pak 

následovalo obvyklé téma korupce a překvapivě též vyšetřování méně závažných případů, obě 

shodně s 2,3 %.  

 Shrneme-li celkový vývoj četnosti extrémních hodnocení témat, je patrné, že co se 

týká pozitivních témat, došlo k poklesu počtu takto naladěných článků. Oproti tomu u 



 

- 38 - 

negativních témat k zásadní změně nedošlo, zejména procentuální rozložení v jednotlivých 

kategoriích zůstalo stejné v odstupu deseti let.  

 

  

 
Ostatní 
kriminalita 
policistů 

Zneužití 
pravomoci Korupce 

Vyšetřování 
– méně 
závažné 
případy 

Zákrok 
proti 
velké 
skupině 
osob 

Vyšetřování – 
závažné 
případy 

Vedení 
police 

Pochybení 
policie 

Hodnocení 
policie 

MF 
1996 5,5 % 3,4 % 2,8 % 0,7 % 1,4 % 0,7 % 0,7 % 1,4 % 0 % 

Právo 
1996 7 % 0,9 % 0,9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,9 % 0 % 

MF 
2006 1,7 % 0,9 % 3,5 % 0,9 % 0 % 1,7 % 4,3 % 2,6 % 0,9 % 

Právo 
2006 6,2 % 2,3 % 0,8 % 2,3 % 0 % 0,8 % 0,8 % 1,6 % 1,6 % 

Tabulka 12 – Extrémně negativní témata 

 
 
 Pozornost při vyhodnocování výsledků výzkumu byla též zaměřena na to, jací aktéři 

policejních událostí se vyskytovali při pozitivním a negativním vyznění článků, čili na 

okrajích škály hodnocení (viz tabulka 13 a tabulka 14). Bylo prokázáno, že v případě 

pozitivně vyznívajících článků byl v největším počtu případů aktérem události team policistů 

nebo policisté pod jednotným vedením. S odstupem deseti let se situace nezměnila, jen došlo 

u  Mladé fronty Dnes k  mírnému  nárůstu  přítomnosti těchto aktérů  ze 63,3 %  na  69,3 %. 

U Práva k poklesu četnosti výskytu, a to z 57,5 % na 40,9 %. Na druhém místě se umístila 

policie jako taková a na třetím jednotlivý policista nebo hlídka policie.  

 

 

 Jednotlivý policista 
nebo hlídka policie 

Více policistů (team) 
nebo policisté pod 
jednotným velením 

Policie jako taková 

MF 1996 10 % 63,3 % 26,7 % 

Právo 1996 17,5 % 57,5 % 25 % 

MF 2006 7,7 % 69,3 % 23 % 
Právo 2006 18,2 % 40,9 % 40,9 % 

Tabulka 23 – Aktéři a pozitivní vyznění článků 

 

 

 U negativně vyznívajících článků se nejčastěji vyskytoval jako aktér jednotlivý 

policista nebo hlídka policie, opět u obou zkoumaných periodik v letech 1996 i 2006. U MF  

byl  tento aktér  zaznamenán    v  65,4 %  případů  ze všech  negativních  článků  v roce  1996 
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a v 63,2 % případů v roce 2006. U Práva se četnost výskytu nejfrekventovanějšího aktéra 

v negativně hodnocených obsazích vyšplhala na 81,8 % v roce 1996 a v roce 2006 dosáhla 

68,2 % případů. Další podrobné procentuální zisky ukazuje tabulka 14.   

 Výše uvedená zjištění ukazují, že pozitivní témata jsou spjata se skupinami policistů 

nebo specializovanými teamy zabývajícími se obecně závažnější bezpečnostní problematikou, 

naopak negativní vyznění je spojeno s policisty – jednotlivci a odráží se zde negativní 

společenské jevy jako korupce a  další kriminalita policistů. 

 

 

 Jednotlivý policista 
nebo hlídka policie 

Více policistů (team) 
nebo policisté pod 
jednotným velením 

Policie jako taková 

MF 1996 65,4 % 26,9 % 7,7 % 

Právo 1996 81,8 % 9,1 % 9,1 % 

MF 2006 63,2 % 5,3 % 31,5 % 
Právo 2006 68,2 % 18,2 % 13,6 % 

Tabulka 14 – Aktéři a negativní vyznění článků 
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4. Závěr 
 
 
 
 Na závěr výzkumu je nutné se podívat na začátek celého výzkumného procesu a 

zhodnotit, zda došlo k potvrzení nebo vyvrácení základní hypotézy. Nejprve je vhodné 

připomenout, že úvodní vymezení tématu předpokládalo pozitivní vývoj ve způsobu 

prezentace policie, její práce a hodnocení ve zkoumaných denících Mladá fronta Dnes a Právo. 

Ze získaných výsledků výzkumu je patrné, že z hlediska vyznění je policie v odstupu deseti 

let hodnocena méně pozitivně, média si všímají zejména negativních jevů v policii a 

zveřejňují je. Přestože by se mohlo zdát, že v 90. letech byla policie ještě zatížena 

komunistickou minulostí a tudíž by měla být negativně hodnocena, tak se trend jeví jako 

opačný zřejmě právě díky tomu, že základní hodnotou pro zařazení události do toho kterého 

média je negativita, tedy že zpráva musí obsahovat nezbytné množství negativního náboje. 

Ostatně při konfrontaci vyznění titulků a článků byla jasně prokázána tendence zkreslovat 

událost popsanou v článku a titulek negativizovat a bulvarizovat. Další příčinu trendu 

zobrazovat policii spíše negativně je možné vidět ve změněné práci novinářů a redaktorů, 

kteří se v průběhu let značně zprofesionalizovali a naučili se společensky palčivá témata, jako 

jsou korupce, zneužívání pravomoci veřejných činitelů nebo jiná kriminalita policistů, lépe 

vyhledávat. V neposlední řadě vidím velké mezery v PR činnosti policie, která nedostatečně a 

nekvalitně komunikuje s veřejností i dovnitř vlastních struktur. A špatná PR komunikace 

uvnitř korporace je předzvěstí špatné vnější PR komunikace.  

 Na druhou stranu je potřeba říci, že vše nebylo zcela negativní a vyskytly se i 

víceméně pozitivní jevy. Zkoumané deníky věnovaly velkou pozornost významným a 

závažným případům a kauzám, které policie úspěšně ukončila a vymezily jim místa na 

předních stranách a zejména v roce 2006 nešetřily obrazovou dokumentací k těmto tématům. 

Stejně tak byla dobře hodnocena práce policejních teamů a specialistů zabývajících se právě 

závažnými antisociálními jevy.  

 Závěrem tedy lze na základě výsledků výzkumného procesu říci, že základní hypotéza 

se nepotvrdila a že vývoj v prezentaci Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a 

Právo má spíše negativní směr.    
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Přílohy 
 

 

Příloha č. 1: Kódovací kniha  

 

 
 
 
Definice kódovací jednotky: „Kódovací jednotkou je novinový článek v jehož titulku, perexu 

nebo textu se vyskytuje slovo policie včetně různých tvarů tohoto slova (policejní, policisté…) 

a policie je zároveň hlavním tématem článku. Jako nerelevantní je článek týkající se Městské 

nebo Obecní policie a rovněž Finanční policie, protože tyto složky nejsou součástí Policie 

České republiky. Případný obrazový nebo ilustrační materiál patřící k článku se pokládá za 

součást příslušného textu.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROMĚNNÁ HODNOTA 
Noviny 1- Mladá fronta Dnes 

2- Právo 
Datum vydání Např. 010196 = 1. 1. 1996 
Lokace článku 1- titulní strana 

2- druhá strana 
3- třetí strana 
4- čtvrtá strana 
5- pátá strana 
6- šestá strana …….. 

Vyznění titulku 1- pozitivní 
2- mírně pozitivní 
3- neutrální 
4- mírně negativní 
5- negativní 

Vyznění článku 1- pozitivní 
2- mírně pozitivní 
3- neutrální 
4- mírně negativní 
5- negativní 
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Téma článku 1x- vnější tématika, policie vůči 
veřejnosti – 11- doprava 
                    12- zákrok proti pachateli 
                    13- zákrok proti skupině 
                          pachatelů 
                    14- zákrok proti velké  
                          skupině osob (street 
                          party, demonstrace) 
                    15- pochybení policie  
                    16- vyšetřování – méně  
                           závažný případ 
                    17- vyšetřování – závažný 
                           případ  
                    18- terorismus  
                    19- preventivní činnost        
2x- vnitřní tématika, situace uvnitř 
policie – 21- korupce 
               22- personální otázka 
               23- vedení policie  
               24- ostatní kriminalita policistů 
               25- zneužití pravomoci 
3- politická kauza 
4- hodnocení, fungování policie 

Obrazový materiál (fotografie, ilustrace, 
grafika) 

1- ano 
2- ne 

Aktér události 1- jednotlivý policista nebo hlídka 
policie 

2- více policistů (team) nebo policisté 
pod jednotným vedením 

3- policie jako taková (celek) 
Zdroj informací 1- tiskový odbor nebo oficiální sdělení 

2- svědek události 
3- poškozený 
4- pachatel 
5- novinář (autor článku) 
6- jiný (nezjištěn) 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Záznamový arch - vzor 

 

 

Noviny Datum 
vydání 

Lokace 
článku 

Vyznění  
titulku 

Vyznění  
článku 

Téma 
článku 

Obrazový 
materiál 

Aktér 
události 

Zdroj 
informací
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