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Anotace 

Bakalářská práce „Mapa světa roku 2006 očima MF Dnes“ se zabývá zahraničním 

zpravodajstvím, které v roce 2006 na svých stránkách přinesl jeden z nejčtenějších 

českých deníků MF Dnes. Jejím cílem je umožnit prostřednictvím výsledků 

kvantitativní analýzy pohled na svět za hranicemi České republiky viděný optikou 

zpravodajství MF Dnes, a přiblížit tak mediální realitu, kterou toto masové médium 

svými obsahy zkonstruovalo. Předmětem analýzy se stalo 72 vydání MF Dnes z roku 

2006 a výzkum hledal odpovědi především na otázky, které země jsou na stránkách 

zmíněného deníku zobrazovány nejčastěji a kterým se dostává největšího prostoru. 

Výsledky výzkumu potvrdily, že jednotlivé země nejsou pro české zpravodajství stejně 

přitažlivé. Největší převahu měly v zahraničním zpravodajství Spojené státy. Do 

popředí se dostaly i další ekonomicky a politicky silné státy (především evropské), dále 

sousední země ze střední Evropy a oblasti sužované ozbrojenými konflikty a nepokoji. 

 
Annotation 
Bachelor thesis „The Map of the World in 2006 as Seen Trough the Eyes of the MF 

Dnes“ investigates foreign news provided by one of the most read Czech daily – the MF 

Dnes. Its point is to enable the view of the world outside the Czech borders as seen 

through the eyes of the news of the MF Dnes, and reveal the reality so created by this 

mass medium. To reach this goal it uses the results of the quantitative content analysis 

that investigated 72 releases of the MF Dnes in 2006 searching the answers to the key 

questions: which countries are the most frequently present on the MF Dnes pages and 

which coutries were given the most space. The results showed that the atractiveness of 

particular countries differred one from each other. The foreign news was dominated by 

the USA next to other economically and politically strong countries (mainly European), 

the Czech neighbors from the Central Europe and the war zones. 
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I. Úvod 
 

Není možné být přímým účastníkem všech událostí, které se v současném světě 

odehrávají. Při absenci této přímé zkušenosti se masová média stala hlavním zdrojem 

informací o dění v okolním světě, a především o dění za hranicemi vlastní země, kde 

jsou média pro většinu lidí takřka výhradním zdrojem. Spolu s globalizací dokázaly 

moderní (nejen) komunikační technologie, zdokonalující přenos informací, přiblížit 

vzdálené, a vytvořily tak dojem, že dokáží dostat celý svět do obývacího pokoje těch, 

kteří zrovna sledují televizi, poslouchají rozhlas nebo čtou zprávy. Pokrok a lepší 

kvalita ale neimplikují přesnější zobrazení světa. Masová média totiž spíše konstruují 

vlastní realitu, než nastavují zrcadlo té faktické. A svět viděný jejich očima je nejen 

zmenšený, ale především redukovaný. 

S pádem železné opony se na začátku 90. let minulého století zhroutil i téměř 

půl století fungující model bipolárního uspořádání světa. I přes nejasný pohled na 

podobu nového světového řádu1vstoupily, Spojené státy americké jako vítěz studené 

války do nového tisíciletí v roli nejsilnější světové mocnosti. Americká převaha  

v mnohých sférách lidské činnosti spolu s procesem globalizace s sebou ale přináší i 

otázku amerikanizace, která se týká mimo jiné i oblasti médií2. 

Otázka amerikanizace zahraničního zpravodajství v českém prostředí byla 

původním motivem napsání této práce, nakonec ale její výzkumný záměr zůstal 

v obecnější rovině, a samotnou amerikanizací se bude zabývat pouze okrajově. Cílem 

práce tak je rekonstrukce prezentace světa, který svým zpravodajstvím v roce 2006 

vytvořil deník Mladá fronta DNES. Prostřednictvím výsledků kvantitativní analýzy 

obsahů publikovaných deníkem tedy usiluje o zprostředkování pohledu na svět, jak ho 

viděli čtenáři Mladé fronty DNES. 

Metodologicky práce vychází z výzkumu Gabriely Podzimkové, jak ho 

formulovala ve své kvalifikační diplomové práci Anamorfovaná mapa virtuálního světa 

českých deníků (Obsahová analýza zahraničního zpravodajství Mladé fronty DNES a 

Blesku v roce 2005). Během šetření ale došlo po konzultaci s vedoucím práce 

k upravení některých parametrů, aby lépe odpovídaly cíli práce. V tomto smyslu se 

                                                 
1 Srov. např. Huntington (1993) a Fukuyama (1992) 
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práce mírně odchýlila od původního záměru reprezentovaného tezemi. Příslušné 

modifikace jsou patřičně zdůvodněny v kapitole věnované metodě (viz II. 

Metodologický úvod). 

Práce je dále rozdělena do tří hlavních částí. Na úvod, týkající se metody 

výzkumu, navazuje teoretické zakotvení práce, které se zabývá konceptem konstrukce 

mediální reality. V analytické části jsou prezentovány samotné výsledky šetření. Jejich 

interpretace je provedena  především v souvislosti se zpravodajskými hodnotami. 

Diskuse hypotéz se stala součástí závěru. Celkové výsledky výzkumu jsou prezentovány 

tabulkou v příloze (narozdíl od v tezích plánované prezentace v podobě mapy, od které 

bylo upuštěno z důvodu její nedostatečné vypovídací hodnoty3). 

                                                                                                                                               
2 V širším plánu se „amerikanizací médií a politiky“ zabýval např. výzkum Dimitrovové a Strömbäcka, 
porovnávající framing války v Iráku v amerických a švédských médiích. Srov. Dimitrová a Strömbäck 
(2005). 
3 Dostupný software neposkytoval dostatečně přehlednou mapu. 
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II.   Metodický úvod 

1.   Výzkumný záměr 
 

Cílem práce je zobrazení mapy virtuálního světa, který svým zpravodajstvím 

čtenářům formuje český deník Mladá fronta DNES (dále jen MF Dnes). Záměrem práce 

je tedy rekonstrukce pohledu, který se nabízí čtenáři dívajícímu se na svět „očima MF 

Dnes,“ a následné porovnání této perspektivy, vzniklé prostřednictvím deníkem 

publikovaných obsahů, se světem „reálným“, reprezentovaným politickou mapou světa.  

Převedu-li výzkumný problém do konkrétní podoby, potom je cílem práce 

nalezení odpovědí na následující výzkumné otázky: 

 

• O.  1: O kterých (a o jakých) zemích MF Dnes referuje nejčastěji? 

• O.  2: Kterým (a jakým) zemím věnuje MF Dnes nejvíce prostoru? 

• O. 3: Z jakých informačních zdrojů MF Dnes pro referování o zahraničí 

čerpá?4 

• O.  4: Dochází k amerikanizaci zahraničního zpravodajství MF Dnes?5 

 

Zvolená kvantitativní obsahová analýza jako výzkumná technika „sloužící 

k odhalení realit, jež by jinak zůstaly skryté“6 je plně kompatibilní se  základním cílem 

práce. Kromě kvantifikování a popisu pozorované skutečnosti totiž zprostředkovává i 

původní poznání, kterým v tomto případě bude mapa virtuálního světa zahraničního 

zpravodajství MF Dnes. Zvládnutí a osvojení si metody kvantitativní analýzy obsahů je 

vzhledem k samotné povaze bakalářské práce jedním z jejích cílů. 

                                                 
4 podle: Podzimková (2006; 7)  
5 Jedná se o doplňkovou otázku, která nicméně hraje důležitou roli, protože byla základní inspirací ke 
zvolení tématu. V mantinelech vytýčených touto prací se jedná o amerikanizaci informačních zdrojů a 
amerikanizaci geograficky obsahovou, definovanou jako převahu témat s příslušností k USA. Zajímavější 
poznání by jistě přinesla hlubší analýza obsahů, která se ale nachází mimo tematické vymezení této práce. 
6 Bonville (2006; 10)  
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2.   Hypotézy 
 

• Hypotéza k O. 1: Očekávám, že četnost referování o jednotlivých 

státech nebude odpovídat jejich běžným geografickým charakteristikám, jako je 

rozloha nebo počet obyvatel, ale výběr bude pravděpodobně reflektovat jiná 

kritéria. Předpokládám, že nejčastěji se na stránkách MF Dnes budou objevovat 

ekonomicky a politicky nejvýznamnější aktéři aktuálního mezinárodního dění 

(např. Spojené státy americké, Evropská unie, Rusko nebo Čína), geograficky a 

kulturně nejbližší země (Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko) a místa 

přetrvávajících konfliktů (Blízký východ, Afghánistán, Irák). Naopak země 

afrického kontinentu a Latinská Amerika se pravděpodobně budou objevovat 

s nižší, pokud vůbec zaznamenatelnou četností. 

• Hypotéza k O. 2: Předpokládám, že klíč určující plochu věnovanou 

jednotlivým zemím bude podobný jako determinanty četnosti. Zemím, o nichž 

se referuje nejčastěji, je zřejmě přikládána v očích média větší důležitost (nebo 

zvláštní půvab), a proto se dá očekávat, že o nich bude referovat obsáhleji, tzn. 

věnuje jim více prostoru. Čím větší bude četnost zmínek o zemi, tím větší bude i 

průměrná plocha věnovaná jedné zmínce o ní. 

• Hypotéza k O. 3: Pokud jde o zdroje článků, očekávám nejčastější 

využívání zpravodajských agentur, především ČTK, a to s ohledem na obvykle 

menší prostorovou náročnost zpráv přejatých z agentur, kterých je tudíž více. 

Naopak větší prostor bude pravděpodobně věnován vlastním článkům, protože u 

rozsáhlejších materiálů je možné předpokládat větší náročnost a nutnost 

redakčních úprav. 

• Hypotéza k O. 4:  Očekávám, že zahraničním zdrojům budou kralovat 

britské nebo americké agentury, nicméně významnějšími informační pramenem 

zůstane ČTK. Jde-li ale o zobrazované státy, předpokládám převahu USA a 

Spojeného království. Odhaduji, že Spojené státy se budou ve zpravodajství 

objevovat nejčastěji a bude jim věnováno i nejvíce prostoru (a to pravděpodobně 

ve výrazné míře). Dále očekávám, že i zastoupení Velké Británie ve 

zpravodajství bude silnější než  jiných srovnatelných států jako např. Francie či 

Itálie. 
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3.   Metoda výzkumu 
Základním metodologickým záměrem práce je především osvojení si techniky 

kvantitativní obsahové analýzy, které mělo být založeno na replikaci výzkumu Gabriely 

Podzimkové, jak ho formulovala ve své kvalifikační diplomové práci Anamorfovaná 

mapa virtuálního světa českých deníků (Obsahová analýza  zahraničního zpravodajství 

Mladé fronty DNES a Blesku v roce 2005). Některé základní parametry, definované 

apriori podle vzorového postupu Podzimkové, byly ale po konzultaci s vedoucím práce 

během zkušební fáze upraveny. Klíčovým motivem k tomuto zásahu byl záměr 

zdůraznit klíčovou roli vnímání publika. Upravené parametry by měly lépe ukazovat 

svět viděný očima čtenáře MF Dnes. 

Ve více či méně globalizovaném světě se referování o dění za hranicemi 

odehrává často na bázi bilaterálních nebo dokonce multilaterálních vztahů a tato 

skutečnost je jen nedostatečně reflektována domicilem zprávy, který byl v původním 

výzkumu základním kritériem pro určení dějiště. Domicil čili „zeměpisné označení 

místa, kde se událost stala, ale i náhradní označení místa, kde byla zpráva o události 

zpracována, případně odkud byla odeslána“7, tak generoval velmi limitující 

charakteristiku vztahující se především ke vzniku zprávy - tedy dějišti nebo rodišti, bez 

ohledu na obsah sdělení. 

Výzkum, na němž je tato práce založena, se snaží najít odpověď na základní 

zpravodajskou otázku KDO měl v roce 2006 místo na stránkách MF Dnes. Do centra 

svého zájmu tak staví aktéry, což je nejkontrastnější modifikací původního postupu G. 

Podzimkové, která se soustředila na hledání odpovědi na otázku KDE se MF Dnes 

zobrazované události odehrávaly.8 

Pro určení základního/ch aktéra/ů jednotlivých článků byla zavedena veličina 

nazvaná státní příslušnost, která přiřazuje jednotlivé zprávy státům, s nimiž je bude 

čtenář pravděpodobně asociovat, a to na základě titulku, případně perexu. Konstrukce 

veličiny příslušnosti vychází z předpokladu významnějšího vlivu titulku na recipienta ve 

srovnání s vlivem domicilu a obvyklé kompozice zprávy jako obrácené pyramidy, kdy 

první odstavec poskytuje nezbytné jádro sdělení (tedy i odpověď na základní otázku 

kdo?). 

                                                 
7 Osvaldová a kol. (2001; 34)  
8 Logika zvolené priority souvisí i s hierarchií základních zpravodajských otázek: kdo? co? kde? kdy? 
jak? proč? (podle: Osvaldová a kol. (2001; 24)  
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Vlastní šetření potom vychází ze sledování dvou základních proměnných:  

• četnosti, s jakou MF Dnes informuje o jednotlivých státech 

(zaznamenávala se každá zmínka o státě) 

• prostoru, který jednotlivým zemím periodikum věnuje (plocha, kterou 

zmínka o ní  na stránce zabírá, a to včetně všech doplňků, jež k ní přísluší). 

4.   Základní soubor 
 

Práce se snaží při velké míře rozšíření a zobecnění poskytnout výpověď o 

českém vnímání světa za vlastními hranicemi na začátku 21. století. Z tohoto důvodu se 

předmětem analýzy stal deník MF Dnes jako reprezentant klasických tištěných médií 

s největším dopadem na české publikum. 

MF Dnes je v českém prostředí dlouhodobě druhým nejčtenějším deníkem za 

Bleskem – deníkem bulvárního typu. I když v době komercializace médií a 

převládajícího infotainmentu je obtížné vést jasný řez mezi médii tzv. seriózními a 

bulvárními, MF Dnes byla zvolena jako představitel nejčtenějšího deníku obecně ještě 

považovaného za seriózní9. 

Šetření bylo prováděno na základním souboru všech vydání MF Dnes v období 

časově ohraničeném rokem 2006. Průměrná odhadovaná čtenost MF Dnes v tomto 

období podle Media Projektu10 činila 1 130 500 recipientů. 

5.   Konstrukce výběrového souboru 
 

Vzhledem k velkému rozsahu základního souboru bylo z úsporných a časových 

důvodů provedeno výběrové šetření. Samotná konstrukce výběrového souboru 

vycházela ze vzorového postupu Gabriely Podzimkové, která do šetření zařadila každý 

druhý týden v měsíci. Vzhledem ke snaze co nejvíce eliminovat zkreslení z důvodu 

kontinuálnosti referování o událostech, na které upozorňuje sama autorka, bylo 

upuštěno od zahrnutí celých týdenních bloků produkce, rozsah souboru ale zůstal 

zachován. 

Kódováno bylo celkem 72 vydání (tedy 12 měsíců krát 6 dní v týdnu, kdy MF 

Dnes obvykle vychází). Zařazení jednotlivého vydání do vzorku se pro účely tohoto 

výzkumu považuje za náhodnou veličinu, tudíž všechna vydání byla vzhledem 

                                                 
9 Srov. Klvaňa (2004) 
10 Data dostupná online z WWW: www.udvt.cz. [cit. 2008-11-11] 
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k výsledku považována za rovnocenná - každé jednotlivé vydání MF Dnes v roce 2006 

mohlo být do výběrového zařazeno se stejnou pravděpodobností. 

Součástí výběrového souboru se stala vydání, která připadala na každý pátý den 

(tedy 5. ledna, 10. ledna atd.).  Klíče bylo dosaženo jako podílu 365 dní v roce a 72 

vydání, které bylo nutné zařadit do výzkumu. Vydání, která byla klíčem vybrána, ale 

odpovídala neděli, svátku, kdy MF Dnes nevychází, nebo byla z jiného důvodu 

nedostupná, poskytla prostor pro korekci. Nahrazena byla tak, aby byla udržena stejná 

struktura dní jako u vzorového šetření, tedy aby byl každý měsíc reprezentován 

vydáními všech dnů v týdnu a aby následně v celém vzorku byly jednotlivé dny v týdnu 

zastoupeny rovnoměrně. MF Dnes v roce 2006 vycházela v periodicky se opakující 

struktuře jednotlivých vydání  a například příliš častý výskyt pondělních vydání, která 

tisknou ekonomické zpravodajství v rámci sešitu A (předmětu analýzy), by mohl 

celkový výsledek kontaminovat. Konkrétní náhradní číslo bylo vybráno v příslušném 

měsíci tak, aby odpovídalo potřebnému dni a zároveň bylo co nejvíce časově vzdáleno 

od sousedních vydání, která byla do výzkumu zařazena již dříve. Tímto klíčem bylo 

dosaženo vzorku stejné týdenní struktury jako u původního výzkumu za současné 

maximální eliminace zkreslení z důvodu kontinuálnosti.  

6.   Předvýběr materiálu 
 

Vnitřní struktura jednotlivých vydání rozděluje MF Dnes na několik sešitů. 

Předmětem analýzy se podle vzorového výzkumu stal pouze sešit A jednotlivých 

vydání, který i v roce 2006 obvykle obsahoval zejména domácí a zahraniční 

zpravodajství, v některých dnech také navíc zpravodajství ekonomické. Kromě 

zpravodajských článků sešit A zahrnuje i množství obsahů publicistického charakteru, 

které byly do analýzy také zahrnuty. Analyzovány naopak nebyly rovněž četné obsahy 

komerční povahy. Další sešity věnující se obvykle ekonomickému, sportovnímu 

zpravodajství, kultuře nebo regionální mutace  a další tematické přílohy nebyly do 

výzkumu zahrnuty. 

7.   Segmentace na kódovací jednotky 
 

Předmětem analýzy se staly žurnalistické obsahy (tedy nejen zpravodajské 

články, ale i materiály publicistické povahy) publikované v sešitě A. Základní 
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podmínkou pro zahrnutí do analýzy byla přítomnost domicilu – kódovány tedy byly i 

případné rozhovory, fotografie nebo grafy s popisky. 

Podmínkou pro zařazení textů bez domicilu do výzkumu byl vedle žurnalistické 

povahy (reklamních a jiných komerčních materiálů se výzkum netýkal) i fakt, že ho 

bylo možné podle titulku jasně lokalizovat. Pokud toto nebylo na první pohled možné, 

zpráva nebyla kódována.11 

8.   Proměnné 

8.1   Nominální proměnné 

Základní a nejdůležitější proměnnou v tomto výzkumu tvořila narozdíl od 

dějiště, které bylo v centru zájmu vzorového šetření, z nějž tato práce vychází, výše 

definovaná státní příslušnost článku. Hlavními kritérii pro udělení „občanství“ zprávě 

byly domicil, titulek a perex, a to ve vzájemné interakci podle následujících obecných 

zásad: 

• Pokud byl domicil ve shodě s titulkem, zprávě byla přiřazena domicilová 

státní příslušnost. 

• Pokud byl domicil a titulek v rozporu, rozhodovala obsahová relevance 

posuzovaná podle perexu (přednost byla dána obvykle titulku). Jednalo se 

nejčastěji o zahraniční zprávy opatřené domicilem Praha indikujícím, že zpráva 

byla napsána v Praze (nebo obdobné články nepsané přímo z místa dějiště). Pro 

výzkum byly relevantní pouze státy zmíněné v domicilu nebo v titulku, a první 

odstavec zprávy byl brán v potaz pro posouzení jejich případného rozporu či 

doplňkového vztahu. Obsah zprávy nebyl uvažován pro doplnění další 

příslušnosti, která by vyplývala z vlastního textu zprávy. 

• V případě vícenásobného relevantního domicilu (nebo pokud titulek 

doplňoval domicil o další stát/y) docházelo k jevu, který nazveme 

multinacionalita. Příslušnost byla v těchto případech rovnoměrně rozdělena mezi 

státy, kterých se zpráva týkala, a to tak, že každému státu byla započítána jedna 

zmínka, ale plocha článku mezi ně byla rozdělena rovným dílem. 

 

Zkušební fáze nicméně odhalila některé specifické případy, které si vyžádaly 

zvláštní zacházení: 

                                                 
11 podle: Podzimková (2006; 10) 
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• Velké množství aktérů vedlo k racionálnímu omezení multinacionality. 

Zprávy referující o velkém množství států (zejména zprávy kontinentálního 

rozměru typu „Záplavy sužují Evropu“) nebyly vzhledem k velké roztříštěnosti 

aktérů kódovány. Jejich četnost i plocha ale tvořily zanedbatelný podíl 

v celkovém souboru a tento případ je tedy  možné  považovat za výjimečný jev.  

• Zprávy referující o vědě a vědeckých objevech nebyly kódovány, pokud 

z titulku či perexu explicitně nevyplývala teritoriální vazba. (Např. zpráva 

s titulkem „Vědci objevili gen tloustnutí“, která by ani v perexu neprozrazovala 

národnost vědců a jediné vodítko by tedy  tvořil londýnský domicil, by nebyla 

do výzkumu zahrnuta narozdíl od zprávy „Němečtí vědci odhalili hrob W. A. 

Mozarta“.) 

• Státní návštěvy v zahraničí byly kódovány podle zásady multinacionality. 

Proto by např. zprávy opatřené domicilem Washington referující o jednání 

německé kancléřky s americkým prezidentem byly přiřazeny nejen Spojeným 

státům, ale i Německu. Podobně se přistupovalo i k zahraničním návštěvám u 

nás (zde byl potom jeden z poměrů český). U zahraničních návštěv v Česku byl 

navíc výjimečně zohledněn i obsah a logika zprávy (např. bezpečnostní opatření 

a omezení provázející návštěvu ruského prezidenta v Praze se chápala jako 

domácí zpravodajství, setkání politiků jako multinacionální zahraniční 

zpravodajství). 

• Bohemika – tedy zahraniční zprávy s českým aktérem, který je klíčovým 

prvkem pro uvedení zprávy (český politik v zahraničí, zločin českého občana 

v zahraničí, ...) byly kódovány podle zásady multinacionality, kde byl opět jeden 

z podílů český. Z uprchlého českého vězně dopadeného v Německu by např. 

západní soused vytěžil jednu zmínku, ale pouze polovinu plochy článku. 

• Podle obsahového kritéria byla některým městům (domicilům) přiřazena 

tzv. nadnárodní příslušnost, tedy příslušnost mezinárodnímu aktérovi, ke 

kterému se vztahují. Jedná se zejména o města jako Brusel, Štrasburk a 

Lucemburk, která mohla být podle obsahového kritéria přiřazena k Evropské 

unii, nebo např. New York potenciálně náležející OSN apod. Potíže belgické 

vlády tak pro bruselský domicil znamenaly belgickou příslušnost, naopak 

postoje Evropanů k rozšíření Unie byly připočteny k EU. 
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Ve výzkumu byly posuzovány i další nominální proměnné, zejména přítomnost 

(resp. absence) obrazových či grafických doplňků, a zdroj. 

Rozlišovaly se články bez grafiky, články s grafikou a grafika bez článku (pouze 

s popiskem). Hranice mezi jednotlivými kategoriemi ale nebyla vedena ostře, a 

přiřazení kódu ve sporných případech záviselo zejména na praktických a účelných 

aspektech. 

Kódován byl rovněž zdroj, podle něhož bylo možné odhalit, z jakého 

informačního kanálu MF Dnes čerpá. Rozlišovány byly textové zprávy označené 

signaturou ČTK, zahraničních agentur bez dalšího upřesnění, signované zprávy a zprávy 

nesignované. V případě více zdrojů byl kódován ten uvedený na první pozici. Zdroj 

fotografií a grafického materiálu byl kódován zvlášť, a to bez ohledu na to, zda patřil 

k článku, nebo byl kódován jako grafika bez článku. V případě grafických materiálů 

byly rozlišovány zdroje MAFA, ČTK, AFP, AP, Reuters a ostatní. V případě více 

zdrojů byl opět kódován ten uvedený na první pozici. 

8.2   Metrické proměnné 

Nedůležitější metrickou proměnnou tvořila plocha vyjádřená výškou a šířkou 

materiálu, jemuž byla přiřazena státní příslušnost. Postup vycházel ze vzorového 

výzkumu: k určení rozměrů bylo použito běžné pravítko a měřeno bylo s přesností na 

jeden milimetr od hranic písma včetně titulku. Typografická úprava MF Dnes 

umožňovala používání paušální šířky sloupce, pokud nebyl  zjevně jiných rozměrů 

(často především na titulní straně). 

8.3   Identifikační proměnné 

Jako identifikační proměnné bylo kódováno datum a číslo stránky, na které se 

článek nachází. Navíc byl ještě kódován celkový počet stránek v sešitě A a celém 

vydání analyzovaného výtisku. 

9.   Zkušební fáze 
 

Po sestavení kódovací knihy bylo na zkušebním vzorku provedeno pilotní 

šetření, které vedlo k předefinovaní některých kritérií, jež byla původně převzata ze 

vzorového výzkumu Gabriely Podzimkové. Následné posouzení spolehlivosti a 

jednoznačnosti formulování nově určených parametrů bylo ověřeno třemi nezávislými 

kódovači (rodinnými příslušníky) na pilotním vzorku. 
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10.   Kódování a vyhodnocování 
 

Samotné kódování probíhalo formou zápisu do záznamových archů, které byly 

následně přeneseny do elektronické podoby. Verifikované a opravené hodnoty byly 

podrobeny statistické analýze dat v programu Microsoft Office Excel.  
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III.   Teoretické zakotvení 

1.   Konstrukce mediální reality (mediální konstrukce reality) 
 

Masová média dnes hrají roli jednoho z hlavních zdrojů informací. Vědecký a 

technický pokrok sice překonal mnohé bariéry a učinil svět na začátku 21. století 

zdánlivě přístupnější, pro většinu obyvatel vyspělých zemí ale média zůstávají ve větší 

či menší míře12 nejdůležitějším informátorem, umožňujícím jim interpretaci okolního 

dění. 

„Jelikož média nabízí sdělení v tak velkém množství a tak snadno dostupná, 

vzbuzují v nás dojem, že vidíme svět  v celé jeho pestrosti, a čím více jsme působení 

médií vystaveni, tím víc v nás sílí pocit, že jsme se ocitli v nadřazeném postavení, 

v němž jsme schopni pochopit, jak svět funguje.“13 Média ale mají významný vliv na to, 

jak recipienti svět jejich prostřednictvím vnímají a jak je samotné tento svět ovlivňuje14. 

Mnohé výzkumy druhé poloviny 20. století odhalily, že svět předkládaný konzumentům 

mediálních obsahů není věrným odrazem faktické reality15. 

Práce Winfrieda Schulze o „Konstrukci reality ve zpravodajských médiích“ 

(1976) dokonce vedla k opuštění představy, podle níž jsou žurnalisté schopni objektivně 

znázorňovat skutečný stav věcí16. Realita je podle Schulze konstruována na základě 

kritérií, jimiž jsou hodnoty zpráv. Vzhledem k převaze záležitostí, k nimž recipient 

obvykle nemá přímý přístup, a je tudíž odkázán na jejich mediální zprostředkování, 

přijímá vykonstruovaný svět jako pravou realitu. Selektivní kritéria novinářů jsou proto 

významným klíčem k pochopení světa. 

1.1 Agenda-setting 
 

S otázkou vytváření mediální reality je úzce spjata také hypotéza „agenda-

setting“, určování agendy neboli nastolování témat do veřejného diskurzu. Záležitostí 

schopnosti médií „vytvářet povědomí a vyvolávat veřejný zájem“17 se poprvé na 

začátku 70. let minulého století zabývali McCombs a Shaw, kteří analyzovali 

                                                 
12 koncept „knowledge gaps“, srov. např. Tichenor, P. J.; Donohue, G. A. a Olien, C. N.,  (1970) 
13 Potter (1998; 38) 
14 Srov. Gerbner a kol. (1986) 
15 např. Halloran a kol. (1970) – pro informování o demostraci ve Vietnamu byl vybrán okrajový incident 
(protestní průvod spojený s násilnostmi), kterého se zúčastnil pouze 1 ze 20 demonstrantů. 
16 Kunczik (1995) 
17 Kunczik (1995) 
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zpravodajství o americké prezidentské kampani z roku 196818 v souvislosti s tím, jak 

voliči vnímali důležitost jednotlivých témat. Z jejich závěrů je možné usuzovat, že 

masová media disponují schopností předem určit, které otázky budou zvláště důležité (u 

politických témat, a to především v kontextu voleb, je tato kapacita přesvědčivější než 

v případě sociálních problémů19). 

1.2 Gatekeeping 
 

Role gatekeepera, neboli „dveřníka“ souvisí s procesem selekce případných 

zpráv z bohatého a dnes i v podstatě nepřetržitého toku událostí. Média tak na nejvyšší a 

obecné úrovni20 působí v roli toho, kdo rozhoduje, co, v jaké míře a v jaké podobě se 

stane součástí prezentované reality. 

Jako první se myšlenkou gatekeepingu v mediálních studiích empiricky zabýval 

White (1950). Jeho i pozdější práce21 odhalily existenci víceméně subjektivních, ale 

v rámci profese sdílených kritérií, podle nichž žurnalisté rozhodují, která událost se 

stane zprávou a kterou do pomyslných dveří nevpustí22. 

1.3 Zpravodajské hodnoty 
 

I když diskuse o zpravodajských hodnotách se ve vědeckém diskurzu objevuje 

v 60. letech minulého století, pojem „news value“ zavedl Walter Lippman už v roce 

1922. Ve svém díle Public opinion dokonce upozorňuje na existenci reálně existujícího 

okolního světa a pseudosvěta, čili subjektivního vnímání tohoto světa ovlivněného 

mimo jiné i médii23. Lippmanovy zpravodajské hodnoty spočívaly v jednoznačnosti 

události, překvapení, prostorové blízkosti, osobním zaujetí a konfliktu. 

Významnou prací v oblasti zkoumání zpravodajských hodnot se stala práce 

Galtunga a Rugeové The structure of foreign news z roku 1965. Autoři v ní přišli 

s vymezením dvanácti faktorů, které se stávají determinanty toho, zda se z události 

stane zpráva – jsou to: frekvence, práh pozornosti, jednoznačnost, význam, souznění, 

překvapení, kontinuita, variace, vztah k elitním národům, elitním osobám, personalizace 

a negativita. Přestože výzkum Galtunga a Rugeové má své limity (týkal se jen 

                                                 
18 McCombs a Shaw (1972) 
19 Edelstein (1985, 473) 
20 K selekci dochází v průběhu vzniku zprávy na mnoha úrovních (agentura, reportér, redaktor, editor, 
vydavatel,...) a nejedná se pouze o výběr tématu, ale i např. o volbu žánru, aktérů, citací, zdrojů... 
21 Srov. např. Gieber (1956), Warner (1968), Shoemakerová (1991) 
22 Warner (1968) 
23 Lippman (1922), srov. Schulz (1976) 
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omezeného počtu čtyř norských novin a omezeného vzorku událostí – tedy krizí 

v Kongu a na Kubě v roce 1960 a na Kypru 1964) i kritiky24, zdá se, že jejich kritéria 

skutečně reflektují volby editorů v západních zemích. 

Zpravodajskými hodnotami v zahraničním zpravodajství se zabývali také 

Westerstahl a Johansson, kteří analyzovali švédská masová média v období od roku 

1918 – 1984. Autoři odlišují relativně stálé zpravodajské hodnoty (vystačí se třemi – 

důležitostí, blízkostí, dramatičností) a ideologie zprávy, které se dynamicky v čase 

mění. Za hlavní aktéry zahraničního zpravodajství autoři považovali státy, proto 

důležitost pojímali jako absolutní národní charakteristiku měřenou indexem obsahujícím 

počet obyvatel, HNP a výdaje na zbrojení. Blízkost vyjadřovala vztah mezi aktéry a 

byla relativní vlastností. Rozlišována byla geografická, kulturní a obchodní blízkost. 

Kategorie dramatičnosti se vztahovala spíše k události než ke státům a model navíc ještě 

obsahoval kategorii přístupu, který byl považován za podmínku, nikoli příčinu 

transformace události ve zprávu25.  Analýza dat v této práci bude vycházet právě 

z tohoto konceptu zpravodajských hodnot.  

                                                 
24 Srov. např. Rosengren (1970), Schulz (1976, 20) 
25 Westerståhl  a  Johansson (1994) 
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IV.   Mapa světa očima MF Dnes 

1.   Prezentace dat 
 

Výběrový soubor, z něhož byla získána data, která se stala předmětem následné 

analýzy, tvořilo celkem 72 vydání deníku. Zpravodajství (tedy sešit A) tvořilo v tomto 

souboru celkem 846 stran, průměrně měl sešit A rozsah přibližně 11,59 stránek. 

Zahraničnímu zpravodajství (definovanému metodou této práce) deník věnoval 

celkem 21,211841 m2, což je přibližně 177,5 stránek tvořících 21 % obsahu sešitu A 

(zbytek  zabíralo domácí zpravodajství a obsahy komerčního charakteru). Průměrně 

mohl čtenář v každém sešitě A zhlédnout 18 zahraničních článků. 

Celkem se v udaném období na stránkách zpravodajského sešitu objevilo 1306 

jednotek (článků, článků s grafikou nebo samostatné grafiky – nejčastěji fotografií) 

s alespoň jednou zahraniční příslušností, tedy materiálů považovaných za zahraniční 

zpravodajství. Vzhledem k existenci multinacionální příslušnosti se předmětem analýzy 

stalo celkem 1456 jednotek, které byly přiřazeny ke 103 různým státům26 a třem 

nadnárodním organizacím. Kódovou knihu tvořilo 199 zemí a tři nadnárodní 

organizace. Na stránky deníku se tedy dostalo 52 % států. 

Pokrytí jednotlivých států ale bylo velmi nerovnoměrné. Prvních deset 

nejčastějších příslušností (tedy necelých 10 %) představuje 55 % všech článků i 55 % 

plochy věnované zahraničnímu zpravodajství. Pro charakteristiku souboru je proto 

vhodnější raději než průměr, který každému státu připisuje asi 13,74 zmínek, použít 

střední hodnotu, jež lépe odráží reálnou povahu rozdělení četností souboru. Mediánová 

charakteristika hovoří o třech zmínkách na každý stát. Rozdíl je patrný i mezi průměrem 

a mediánem plochy věnované jednotlivým státům – průměr přisuzuje každému státu asi 

1,67 strany narozdíl od mediánu, jenž ukazuje pouze na 0,46 stránky. 

Nejčastěji zmiňovaným státem na stránkách MF Dnes v roce 2006 byly USA, 

které pozornost editorů zaujalo 225krát a dostalo se mu také největšího prostoru (četnost 

dalších zemí v pořadí, Spojeného království Velké Británie a severního Irska (dále jen 

Velké Británie) a EU, už se pohybuje v nižším řádu – konkrétně 94). O 28 státech se 

objevila pouze jediná zmínka, nejmenší prostor z nich získala Kambodža. 

                                                 
26 Označení stát je uvažováno v širším smyslu. Kódová kniha vycházela více z reality než 
mezinárodněprávní situace a zahrnovala i jednotky jako Palestina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko nebo 
Tchaj-wan. Kromě národních států byly kódovány i nadnárodní příslušnosti - EU, NATO nebo OSN. 
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2.   Interpretace dat 
 

Zahraniční zpravodajství MF Dnes lze charakterizovat jako geograficky značně 

omezené a virtuální svět, který tak vytváří, jako velmi deformovaný a zúžený oproti 

jeho reálné předloze. 

Pozornost postačující na to, aby se dostaly na zpravodajské strany deníku, 

dokázalo upoutat 52 % existujících zemí. Tento fakt není vzhledem k omezenému 

prostoru věnovanému referování o zahraničí a velké bohatosti politické mapy světa 

negativním výsledkem. Úvodní tvrzení ale dokládá zjištění, že více než polovinu 

celkového prostoru zahraničního zpravodajství zabírá jen deset států, z nichž USA jako 

leader žebříčku poráží všechny ostatní rozdílem třídy. Prvních 16 států s největší 

plochou tvoří dokonce 70 % celého zahraničního zpravodajství. Žádný ze zbylých 90 

států nepřekonal hranici 2 % celkové zahraniční plochy27. 

 
TABULKA 1: Top 16 států seřazených podle plochy 
 

 STÁTNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

ABS. 
ČETNOST

RELATIVNÍ 
ČETNOST 

POŘADÍ 
DLE 

ČETNOSTI
PLOCHA 

ABS. 
PLOCHA 

V % 

1 USA 225 15% 1 3453469 16% 
2 Irák 82 6% 5 1558225 7% 
3 EU 94 6% 2 1344636 6% 
4 Velká Británie 94 6% 3 1171923 6% 
5 Německo 83 6% 4 1156773 5% 
6 Polsko 55 4% 8 817578 4% 
7 Izrael 55 4% 9 793777 4% 
8 Slovensko 56 4% 6 687768 3% 
9 Libanon 24 2% 15 682245 3% 
10 Rusko 56 4% 7 674228 3% 
11 Francie 39 3% 10 575336 3% 
12 Írán 30 2% 12 434924 2% 
13 Maďarsko 21 1% 16 431030 2% 
14 Itálie 30 2% 13 427799 2% 
15 Čína 34 2% 11 370848 2% 
16 Rakousko 28 2% 14 324144 2% 

 
Tabulka také odkrývá základní sféry zájmu českého deníku. Na poli 

zahraničního zpravodajství spolu soupeří americká a evropská dimenze. Zpravodajství, 

jehož aktérem je EU nebo některý z jejích členských států, které se objevily mezi 

prvními šestnácti, zabírá 33 % celkové plochy. Zřetelný je také důraz na středoevropský 

                                                 
27 Těchto 16 států, které dosáhly alespoň dvou procent plochy (a celkem tvoří 70 % zahraničního 
zpravodajství), bude nadále považováno za elitní šestnáctku.  
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prostor (mezi šestnácti prvními státy se objevují všechny sousední státy i blízké 

Maďarsko). Kromě srdce Evropy svou plochu získávají i „velmoci“ starého kontinentu, 

tedy ekonomicky nejsilnější země Unie. Spojené státy spolu s hlavními tématy, která 

poslední americká administrativa vnesla na mezinárodní scénu v podobě války v Iráku a 

antagonismu vůči Íránu, představují 26 %. Další atraktivní oblastí je výbušný Blízký 

východ, který zabírá 16 %28. Výrazným atributem oblíbených zemí je také jejich elitnost 

na světové politické a ekonomické scéně. Polovinu zemí z první šestnáctky můžeme 

zahrnout do klubu světové elity, z jejíchž protagonistů tu chybí jen Japonsko, které je 

díky ploše mu věnované na 37. místě, a 42. Kanada. 

TABULKA 2: Státy zmíněné pouze jednou 
 

 STÁTNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

PLOCHA 
ABS. 

POŘADÍ 
DLE 

PLOCHY
79 Kypr 85824 45. 
80 Slovinsko 55200 53. 
81 Katar 48720 57. 
82 Angola 22464 67. 
83 Fidži 19008 71. 
84 Libye 18528 72. 
85 Namibie 17424 73. 
86 Bosna 16896 74. 
87 Maroko 11520 80. 
88 Gabon 8832 86. 
89 Malajsie 8688 87. 
90 Singapur 8400 88. 
91 Srí Lanka 7680 91. 
92 Ghana 6439 92. 
93 Tádžikistán 5760 93 
94 Vietnam 5376 94 
95 Mongolsko 4800 95 
96 Nový Zéland 4560 96 
97 Ekvádor 4032 97 
98 Portugalsko 2736 98 
99 Monako 2640 99 

100 Island 2160 100 
102 Mosambik 2160 102 
101 SAE 2160 101 
103 Sierra Leone 2160 103 
104 Kyrgyzstán 1992 104 
105 Barma 1632 105 
106 Kambodža 1128 106 

 

                                                 
28 Irák i Írán jsou zahrnuty v americké podílu (tematická souvislost) i v poměru, který patří Blízkému 
východu (geografická souvislost). 
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Geografickou omezenost a monotematičnost zahraničního zpravodajství dokládá 

i výrazná převaha Spojených států nad ostatními zeměmi, a to nejen pokud se jedná o 

plochu, ale i o četnost. Prostor, který je USA věnován, je větší než u dvou následujících 

států dohromady. MF Dnes tak výrazným způsobem redukuje svět. 70 % celého 

zahraničního zpravodajství totiž referuje o událostech souvisejících s pouhou čtvrtinou 

zemské pevniny29. 

Narozdíl od atraktivní šestnáctky zemí na čele žebříčku se na konci seznamu 

objevuje 28 států, o nichž se na stránky MF Dnes dostává jediná zmínka a které celkem 

reprezentují pouze 2 % celkové plochy zahraničního zpravodajství. Jedná se o z českého 

pohledu „periferní“ státy - tedy o země geograficky vzdálené, na než nemá Česká 

republika významné vazby. Většinu z nich tvoří rozvojové země třetího světa především 

z Afriky, ale i Asie a Ameriky. Evropské státy jsou periferní především svým ne tolik 

významným vztahem České republice. 

Důležitou charakteristikou je právě perifernost států na konci žebříčku. Zabývat 

se jednotlivými zeměmi nemá v tomto případě velký význam vzhledem k faktu, že 

nebylo provedeno totální, ale pouze výběrové šetření. Je proto možné předpokládat, že 

při volbě odlišného výběrového souboru by na konci žebříčku mohly figurovat jiné 

konkrétní země, nicméně by  nejspíše pocházely ze stejné, výše popsané oblasti. 

2.1   Zpravodajské hodnoty 

Analýza dat potvrzuje premisu, že zahraniční zpravodajství není rovnoměrné, a 

tudíž poskytuje pokřivenou mapu světa. Všechny státy tedy pravděpodobně nemají 

stejné předpoklady zaujmout místo ve zpravodajství. Následující část práce se bude 

zabývat atributy nutnými k proniknutí filtrem na stránky MF Dnes. Získaná data budou 

prověřována optikou konceptu zpravodajských hodnot formulovaných Westerstahlem a 

Johanssonem, tedy  důležitosti, blízkosti a dramatičnosti30. 

2.1.1 Důležitost a elitní národy 

Westerstahl a Johansson ve svém výzkumu důležitost zahraničních zemí 

poměřovali indexem sestávajícím z velikosti populace, hrubého národního produktu a 

výdajů na zbrojení31. V rámci této práce jsou za elitní (a tedy nejdůležitější) státy 

                                                 
29 spočteno podle údajů: The 2008 World Factbook [online]. [cit. 2008-11-24] Dostupný z WWW: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.  
30 Westerståhl  a  Johansson (1994) 
31 Westerståhl  a  Johansson (1994) 
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považovány členské země G8, sdružení sedmi nejvyspělejších zemí světa a Ruska, 

k nimž byla vzhledem ke svému populačnímu a rostoucímu ekonomickému i 

politickému významu zahrnuta ještě Čína. 

TABULKA 3: Elitní národy  

 
Stát Populace 

(tisíce) 
Světové pořadí 
dle populace 

HDP PPP 
(miliony) 

Světové pořadí 
dle HDP 

USA 301 621 3. 13 811 200 1. 
Čína 1 319 938 1. 7 055 079 2. 
Japonsko 127 771 10. 4 283 529 3. 
Německo 82 268 14. 2 727 514 5. 
Rusko 141 636 9. 2 088 207 5. 
Francie 61 707 21. 2 062 884 7. 
Velká Británie 61 034 22. 2 046 780 8. 
Itálie 59 375 23. 1 777 353 10. 
Kanada 32 976 36. 1 178 205 14. 

 

Zdroj: Světová banka32 

 

Elitní národy představují 33 % světové populace a podle údajů Světové banky 

jim v roce  2007 odpovídalo 57 % světového produktu. Pohled na žebříček 

nejatraktivnějších šestnácti zemí potvrzuje předpoklad, že elitní národy mají v médiích 

více prostoru – sedm z elitní devítky získalo v roce 2006 alespoň 2 % celkové plochy 

zahraničního zpravodajství . Převaha Spojených států je patrná nejen v ekonomických 

ukazatelích, ale i v prostoru a četnosti, které jim věnovala MF Dnes. USA vyprodukují 

více než následující dva nejvyspělejší státy, v podobném poměru poutá také dění 

spojené se Spojenými státy pozornost sledovaného deníku. 

Nicméně se zdá, že ekonomická výkonnost není jedinou podmínkou přístupu do 

zpráv, jak ukazuje případ Japonska. Země vycházejícího slunce je třetí nejsilnější 

ekonomickou mocností (před všemi evropskými konkurenty), přesto jí bylo v MF Dnes 

věnováno pouhých jedenáct článků a až 37. plocha. Německo, Velká Británie i Francie 

jsou nejsilnější státy EU, a i když jejich ekonomická výkonnost je slabší než japonská, 

odlišuje je především výrazná zahraniční politika a pohyb na mezinárodněpolitické 

scéně. Japonsko z historických důvodů na mocenské postavení rezignovalo a na 

globální scéně jeho hlas není natolik výrazný, aby zaujal české editory. Naopak Velká 

                                                 
32 Data dostupná online na adrese: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20399244~menuP
K:1504474~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html [cit. 2008-12-15] 
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Británie nejspíše těží ze společné zahraničněpolitické linie silných Spojených států (a 

přítomnosti např. v Iráku) a zahraničněpolitický postoj francouzsko-německého motoru 

Evropské unie také bezpochyby nemůže být v České republice snadno ignorován. Až 

42. Kanada sdílí s Japonskem podobně poměrně nevýraznou prezentaci na mezinárodní 

scéně. 

Kromě mezinárodněpolitického významu v globálním měřítku (který je svázán 

s ekonomickou sílou, ale jak ukazuje Japonsko, jen do jisté míry) se zdá, že na 

referování o elitních národech má pravděpodobně vliv i geografická vzdálenost. 

Významně rostoucí Číně je možná proto věnován jen téměř poloviční prostor ve 

srovnání s Ruskem, jehož zahraniční politika se bezprostředně dotýká středoevropského 

prostoru. 

Mocenské postavení se tedy pro průchod filtrem do zpravodajství ukazuje jako 

významný faktor. Nicméně se zdá, že spíše než ekonomická výkonnost by měla 

rozhodovat politická síla v globálním měřítku, přítomnost v ozbrojených konfliktech 

nebo vliv zahraniční politiky státu na Českou republiku, který se zdá významnější, 

pokud je směřován bezprostředně na ČR jako na  nezávislý stát než jako na člena 

mezinárodního uskupení. 

Hegemonem zahraničního zpravodajství MF Dnes v roce 2006 byly 

s jednoznačnou převahou Spojené státy. Významné postavení si drží také Evropská 

unie, nicméně referování o unijních záležitostech z interní pozice jejího člena má 

fakticky hybridní charakter na hranici mezi zahraničním a domácím zpravodajstvím. 

2.1.2   Blízkost 

2.1.2.1   Geografická blízkost 
 

Faktor geografické blízkosti se projevil jako potenciálně významný atribut 

ovlivňující četnost i prostor v zahraničním zpravodajství. Dokládá ho jasná převaha 

Evropy mezi zpravodajskými destinacemi. Nejenže zpravodajství ze starého kontinentu 

zabírá  více než dvě pětiny celkové plochy, je také vnitřně nejdiverzifikovanější – 

zahrnuje 39 států ze 47 evropských zemí v kódové knize, žádný jiný kontinent (kromě 

Severní Ameriky, kde se nachází jen malý počet států) není reprezentován takovým 

podílem existujících zemí. 
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TABULKA 4: Zastoupení jednotlivých kontinentů33 
 
 Počet států Rel.plocha
Evropa 39 41% 
Blízký východ 11 18% 
Severní Amerika 2 17% 
Asie a Pacifik 23 9% 
Afrika 17 4% 
Latinská Amerika 8 4% 
Austrálie a 
Oceánie 3 1% 
Organizace 3 7% 
 

Pravděpodobný význam geografické blízkosti ilustruje i tabulka znázorňující 

prezentaci sousedních států ze středoevropského prostoru. Všechny země se objevují 

v dominantní šestnáctce, ale jejich pořadí naznačuje, že bezprostřední blízkost je 

pravděpodobně až druhořadá za faktorem globální důležitosti (viz. TABULKA: Top 16 

států). 

TABULKA 5: Střední Evropa 
 

STÁTNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

ABS. 
ČETNOST 

RELATIVNÍ 
ČETNOST 

POŘADÍ 
DLE 

ČETNOSTI
PLOCHA 

ABS. 
PLOCHA 

V % 
POŘADÍ 

DLE 
PLOCHY 

Německo 83 6% 4. 1156773 5% 5. 
Polsko 55 4% 8. 817578 4% 6. 
Slovensko 56 4% 6. 687768 3% 8. 
Maďarsko 21 1% 16. 431030 2% 13. 
Rakousko 28 2% 14. 324144 2% 16. 
 

Největší prostor byl věnován Německu, které v sobě kombinuje oba faktory. 

Páté místo s 5 % plochy, které byly Německu věnovány, je silným výsledkem, 

uvědomíme-li si, že po USA druhý Irák zabíral ve zpravodajství jen o dvě procenta 

plochy více. Překvapivě významného postavení dosáhlo v roce 2006 Polsko, které 

získalo srovnatelnou pozornost jako Slovensko, u nějž by se dal vzhledem ke společné 

minulosti, a tudíž nejen výrazné geografické, ale také kulturní blízkosti očekávat 

výraznější výsledek. Pořadí Polska ale může být ovlivněno významnou událostí, kterou 

bylo zřícení střechy haly katovického výstaviště v lednu 2006. Blízkost, přítomnost 

                                                 
33 Státy byly do jednotlivých oblastí přiřazeny po vzoru dělení ministerstva zahraničních věcí (MZV): 
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/encyklop.asp. [cit. 2008-11-05]. Pouze Střední a Jižní Amerika byly 
sloučeny do kategorie Latinská Amerika (bez ohledu na kulturní příslušnost k tomuto celku), kam bylo 
navíc přiřazeno i Mexiko,  které MZV řadí do Severní Ameriky.  
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Čechů na místě a fotogeničnost neštěstí nejspíše zvýšily četnost a zvětšily i prostor, 

který by Polsku za jiných okolností pravděpodobně nebyl v takové míře věnován. 

2.1.2.2   Kulturní blízkost 
 

Kulturní blízkost se projevuje jako faktor ovlivňující vstup na stránky deníku 

spíše ve svém nejširším, civilizačním pojetí. Západní civilizaci34, jejíž součástí je i 

Česká republika, MF Dnes věnovala 60 % zahraničních článků a dokonce 68 % 

prostoru. Ještě výraznější postavení mají příslušníci Západu v elitní šestnáctce, kde  jim 

patří dokonce 72 % článků zabírajících 70 % plochy věnované této čelní skupině. 

Nepřehlédnutelné je i postavení rozlohou sice nejmenšího státu světa, který má 

ale civilizační přesah daleko za své hranice. Jak ukazují výsledky analýzy, dění spojené 

se Svatým stolcem, který jeho 17 zmínek staví na 20. nejčetnější pozici (jen o jedinou 

zmínku více si připsalo např. Španělsko), se zdá být cestou na stránky novin i ve 

většinově ateistické České republice. 

Na nižší úrovni se už ale vliv kulturní blízkosti pravděpodobně projevuje slaběji. 

Až osmé místo ve velikosti obsazené plochy, které obsadilo Slovensko jako České 

republice kulturně vůbec nejbližší zahraniční země, odráží potenciálně relativně nižší 

postavení kulturní blízkosti v konkurenci ostatních zpravodajských hodnot. 

TABULKA 6: Slovanské země 

 

                                                 
34 Západní civilizace v pojetí S. P.Huntingtona: Huntington (1993) zahrnující Severní Ameriku (Kanada a 
USA), Evropu kromě východní části kontinentu a Balkánu a Austrálii. 

STÁTNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

ABS. 
ČETNOST 

RELATIVNÍ 
ČETNOST 

POŘADÍ 
DLE 

ČETNOSTI 
PLOCHA 

ABS. 
PLOCHA 

V % 
POŘADÍ 

DLE 
PLOCHY 

Slovensko 56 3,85 % 6 687768 3,24 % 8 
Rusko 56 3,85 % 7 674228 3,18 % 10 
Polsko 55 3,78 % 8 817578 3,85 % 6 
Bělorusko 17 1,17 % 19 279369 1,57 % 20 
Ukrajina 14 0,10 % 23 292031 1,38 % 19 
Srbsko 13 0,10 % 27 135747 0,76 % 32 
Černá hora 7 0,48 % 42 52896 0,25 % 55 
Chorvatsko 4 0,27 % 52 13560 0,06 % 78 
Bulharsko 3 0,21 % 60 30083 0,14 % 64 
Slovinsko 1 0,07 % 80 55200 0,26 % 53 
Bosna a 
Hercegovina 1 0,07 % 86 16896 0,10 % 74 
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Ještě jasněji situaci odráží tabulka slovanských států, kterým v celkovém objemu 

zahraničních materiálů patří pouze 16 %. Kromě první trojice nejvýznamnějších, které 

v sobě kombinují ještě nějakou další (velmocenskou nebo geografickou) charakteristiku, 

je podíl jednotlivých slovanských států velmi nevýrazný. Srbsko, Černá Hora35 i Bosna 

a Hercegovina  navíc za svou pozornost pravděpodobně vděčí spíše stále nejisté situaci 

na výbušném Balkáně, v potenciálně konfliktní oblasti poznamenané občanskou válkou  

konce minulého století. Slovinsko, které je navíc členskou zemí EU a je řazeno do 

širšího středoevropského prostoru, se s jedinou zmínkou pohybuje na samé hranici 

registrace, a stejně jako Bosna a Hercegovina tak i přes kulturní blízkost tvoří 

evropskou periferii zpravodajství MF Dnes. 

2.1.2.3   Ekonomická blízkost 
 

Závěry o vlivu ekonomické blízkosti jsou velmi nesnadné z důvodu přítomnosti 

dalších, potenciálně silnějších faktorů u většiny nejvýznamnějších zahraničních 

obchodních partnerů České republiky. 

 TABULKA 7: Zahraniční obchod České republiky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdroj: The 2008 World Factbook (údaje za rok 2007)36 

 

                                                 
35 V roce 2006 nejprve tvořily tyto jednotky společný federální stát Srbsko a Černá Hora. 3. června 2006 
Černá Hora v návaznosti na referendum deklarovala nezávislost. V analýze byly oba státy (od počátku 
roku) kódovány odděleně. 
36The 2008 World Factbook [online]. [cit. 2008-11-24] Dostupný z WWW: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.  
 

IMPORT EXPORT 
Stát % Stát % 

Německo 39,9 % Německo 30,9 % 
Nizozemí 6,8 % Slovensko 8,9 % 
Slovensko 6,4 % Polsko 6,0 % 
Polsko 6,3 % Francie 5,4 % 
Čína 5,1 % Velká 

Británie 
5,0 % 

Rakousko 5,0 % Itálie 4,9 % 
Rusko 4,4 % Rakousko 6,6 % 
Itálie 4,4 %   
Francie 4,1 %   
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Většina zahraničního obchodu České republiky probíhá v rámci prostoru 

Evropské unie. O významných zahraničních partnerech je také možné tvrdit, že se jedná 

vesměs o elitní mocnosti – Německo, Rusko, Čína, Itálie, Francie, Velká Británie, nebo 

o geograficky blízké země - Slovensko, Polsko, Rakousko (Německo kombinuje obě 

tyto charakteristiky). 

Všechny pro Českou republiku obchodně významné země se pohybují v první 

šestnáctce, nicméně jejich postavení ve výsledku analýzy nereflektuje přesně jejich 

ekonomické postavení. Například nejdůležitější obchodní partner, Německo, zůstává 

v žebříčku zpravodajských voleb MF Dnes až ve stínu Velké Británie, jejíž 

pětiprocentní podíl na celkovém vývozu nemůže konkurovat německé téměř třetinové 

účasti na importu i exportu. Mezi šestnáctkou dále nenajdeme i přes jeho 

nezanedbatelný vliv na dovozu Nizozemí, které získalo jen o dva články více než 

Nigérie nebo Chille. I ekonomický význam Číny je větší než pozornost, kterou Země 

středu v MF Dnes vzbudila (opět se hodí srovnání např. s Ruskem, které opět 

v ekonomické charakteristice zaostává, redaktoři deníku mu ale věnovali více prostoru 

než asijskému gigantovi). 

Zajímavá je i absence Japonska a Kanady, které jsou jedinými elitními národy, 

jež se nepohybují v první šestnáctce. Na tomto místě je možné dodat, že kromě 

nevýrazné zahraniční politiky je od jejich partnerů odlišuje i jejich inferiorita 

v obchodních vztazích s Českou republikou. Naopak analýza zahraničního obchodu 

nenaznačuje možnost vysvětlení americké nadvlády na stránkách MF Dnes 

ekonomickou blízkostí. 

TABULKA 8: Žebříček Čechy nejoblíbenějších destinací 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: 
server 
Penize.cz37 

                                                 
37 data dostupná online na adrese: http://www.penize.cz/42477-cesi-utraceji-za-dovolenou-v-
zahranici-cim-dal-vic [cit. 2008-11-09] 

 Destinace Počet dovolených 
1 Chorvatsko 765 000 
2 Slovensko 720 000 
3 Itálie 495 000 
4 Řecko 315 000 
5 Tunisko 225 000 
6 Rakousko 220 000 
7 Španělsko 210 000 
8 Egypt 206 000 
9 Velká Británie 190 000 
10 Francie 180 000 
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2.1.3   Dramatičnost 
 

Jsou-li „typickými projevy zahraničních událostí zahraniční návštěvy, bilaterální 

jednání vlád nebo změny vlád“38, tedy fenomény natolik časté, že je možné 

předpokládat existenci kritérií pro jejich selekci, mající za následek geografickou 

monotematičnost zahraničního zpravodajství, je to právě dramatičnost, která zahraniční 

zpravodajství (geograficky) obohacuje a dává prostor i zemím, které by jinak sítem 

výběru neprošly. 

MAPA 1: Konflikty ve světě v roce 2006 

 
   vážná krize  válka 

 
Zdroj: Heidelberg Institut für Internationale Konfliktforschung e.V.: Conflict Barometer 
200639  
 

Ve světě došlo v roce 2006 k šesti válkám a zasaženo jimi bylo Somálsko, 

Súdán, Srí Lanka, Afghánistán, Irák a Izrael. Všechny zmíněné státy se v roce 2006 

objevily ve zpravodajství MF Dnes, i když ve výrazně se vzájemně lišící kvantitě. 

Zatímco africké konflikty a separatistická válka na Srí Lance potenciálně motivovaly40 

průměrnou nebo podprůměrnou pozornost, Iráku byl věnován druhý největší prostor (za 

USA) a i Izrael zaujal výrazné postavení v první šestnáctce. Potenciální role 

probíhajících konfliktů na zařazení do zpravodajství je nadále rozmělněna faktem, že 

v případě irácké, afghánské i izraelské války se jednalo o střet více aktérů, a tudíž svou 

                                                 
38 Trampota (2006; 30) , Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 30 (192). ISBN 80-7367-096-8 
39 data dostupná online na adrese: http://konfliktbarometer.de/en/konfliktbarometer/index.html. [cit. 
2008-11-30] 
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roli na konečné charakteristiky jednotlivých států má vliv i multinacionalita (v Iráku 

často irácko-americká, v případě Izraele izraelsko-palestinská41).  

Výsledky analýzy naznačují významnost faktoru dramatičnosti spojené s válkou. 

Samotná přítomnost konfliktu se ale jeví jako nedostatečná. Více prostoru MF Dnes 

věnovala zemím, v nichž probíhaly konflikty v rámci Spojenými státy deklarované 

války s terorismem, naopak vleklé občanské krize v periferních státech tolik pozornosti 

k zemi nepřitáhly. 

TABULKA 9: Státy, v nichž v roce 2006 probíhala válka 
 

STÁT  ABS. 
ČETNOST 

POŘADÍ 
DLE 

ČETNOSTI
PLOCHA 

ABS. 
RELATIVNÍ 
PLOCHA 

POŘADÍ 
DLE 

PLOCHY
Irák 82 5 1558225 9% 2 
Izrael 55 9 793777 4% 7 
Libanon 24 15 682245 4% 9 
Palestina 18 17 249429 1% 22 
Afghánistán 10 33 214728 1% 24 
Somálsko 3 53 151296 1% 29 
Súdán 3 62 19584 0% 70 
Srí Lanka 1 91 7680 0% 91 
 

2.2   Titulní strany 
 

Z pohledu proporcionálního vztahu zahraničního zpravodajství a ostatních 

materiálů, které se v roce 2006 objevovaly na titulní stránce MF Dnes, byla první strana 

deníku reprezentantkou jeho celkového obsahu. V celkem 72 vydání zabraly materiály 

s minimálně jednou zahraniční příslušností přibližně 16 stránek (1,905871 m2), a 

představovaly tak 22 % celkového prostoru na titulních stranách (pro srovnání – 

zahraniční zpravodajství tvořilo 21 % plochy zpravodajského sešitu). 

Národnostní složení úvodní stránky už ale celou zahraničně zpravodajskou 

populaci reprezentovalo jen do jisté míry. Kritéria určující, jaké materiály se dostanou 

do výkladní skříně deníku,  se tedy pravděpodobně liší od těch, která filtrují obsahy do 

zahraničního zpravodajství jako celku, nebo je jim přisuzována jiná priorita. 

                                                                                                                                               
40 Předmětem analýzy nebyla témata jednotlivých článků. 
41 Heidelberský institut považuje za válku konflikt Izraele s hnutím Hizballáh. Izraelsko-libanonský 
konflikt (v médiích často prezentovaný jako „libanonská válka“) institut ohodnotil jako vážnou krizi.  
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TABULKA 10: Státy na titulní straně  
 

 

POŘADÍ STÁTŮ 
DLE PLOCHY 

ZMÍNKY 

PLOCHA 
JEDNÉ 
ZMÍNKY 

ABS. 
ČETNOST

POŘADÍ STÁTŮ 
DLE ČETNOSTI 

1 Řecko 36225 1 USA 
2 Španělsko 36000 1 Německo 
3 Egypt 25090 3 EU 
4 Polsko 24204 4 Irák 
5 Lotyšsko 23520 1 Velká Británie 
6 Chille 22055 2 Slovensko 
7 Kuba 21039 3 Itálie 
8 Maďarsko 20903 2 Polsko 
9 Irák 19418 9 Bělorusko 
10 Indonésie 19282 3 Kuba 
11 Vatikán 18161 3 Francie  
12 Jižní Korea 18150 1 Vatikán 
13 Libanon 18135 3 Izrael 
14 Itálie 17802 4 Libanon 
15 USA 17515 22 Egypt 
16 Velká Británie 17301 6 Indonésie 
17 Bělorusko 14582 4 Chille 
18 Filipíny 14088 1 Bahamy 
19 Bahamy 13140 2 Rakousko 
20 Turecko 11760 1 Maďarsko 
21 Švédsko 11616 1 Ukrajina 
22 Írán 11614 2 Rusko 
23 Slovensko 11117 5 Palestina 
24 Kosovo 10148 1 Írán 
25 Ukrajina 9960 2 Brazílie 
26 Rakousko 9888 2 Nizozemí 
27 Německo 9775,136 11 Španělsko 
28 EU 9389,15 10 Řecko 
29 Srbsko 9075 1 Srbsko 
30 Pákistán 8280 1 Kosovo 
31 Francie  7706,667 3 Bulharsko 
32 Rusko 7660 2 Rumunsko 
33 KLDR 7632 1 Švédsko 
34 Izrael 7560 3 Lotyšsko 
35 Nizozemí 7008 1 Turecko 
36 Brazílie 6720 1 Pákistán 
37 Palestina 5602,5 2 Filipíny 
38 Bulharsko 2915 1 Jižní Korea 
39 Rumunsko 2915 1 KLDR 

 
 

Do výlohy MF Dnes umístila celkem asi třetinu všech zmíněných zemí. Špička 

žebříčku  četnosti kopíruje obdobné pořadí v rámci všech stran. Nejčastěji prostor 

získaly Spojené státy (opět se objevovaly více než dva následující státy dohromady) a 

první šestice států (vedle Spojených států Německo, EU, Irák, Velká Británie a 
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Slovensko) patří i mezi šest nejčastěji zmiňovaných zemí vůbec. Žebříčky sestavené 

podle počtu zmínek na titulní straně a průměrné plochy věnované jedné zmínce se od 

sebe ale významně odlišují. Nejčastěji zmiňované státy na špičce žebříčku plochy chybí 

(USA jsou šestnácté a třetí nejčetnější EU zaujímá až 29. místo s podprůměrnou 

plochou na zmínku). 

Státy na titulní straně je tedy možné rozdělit na dvě skupiny. Nejčastěji se na 

úvodní stránku dostanou země nejoblíbenější v duchu zpravodajských hodnot 

prezentovaných výše. Druhou skupinu (geograficky bohatší i početnější) tvoří země, 

které se na titulní stránku dostávají pravděpodobně v důsledku událostí poutajících 

pozornost (např. svou překvapivostí, neobvyklostí, aktuální důležitostí, nebo 

závažností). Nezanedbatelná je také přítomnost českého prvku nebo populárnost. Druhé 

nejčastější Německo a sedmá Itálie nebo Lotyšsko, které zabralo šestou největší plochu, 

za své významné postavení pravděpodobně také vděčí důležitým sportovním událostem 

s českou účastí, jež v nich v roce 2006 probíhaly42. Největší plocha na článek připadá 

událostem, které jsou navíc fotogenické. 

 

2.3   Multinacionalita 
 

Existence multinacionality odkrývá další faktory, které se podílejí na konečném 

geografickém složení zpravodajství. Zahraniční události jsou plné vzájemných interakcí 

mezi jednotlivými aktéry a kromě výše zmíněných zpravodajských hodnot, v jejichž 

rámci probíhá rozhodování co do zpravodajství zařadit, může být právě vazba 

na významného partnera propustkou na stránky novin. 

V případě obsahu s příslušností k několika státům byly jednotlivé země 

kódovány jako rovnocenné složky multinacionality. Tento přístup nicméně ne vždy 

reflektoval jejich skutečný vzájemný vztah. Výzkum proto plně neodráží existenci dvou 

druhů multinacionality. V prvním případě se jedná o referování o bi(multi)laterálních 

vztazích aktérů, kteří jsou z pohledu tvůrce zpravodajství na stejné úrovni důležitosti. 

Častým příkladem tohoto druhu byla v roce 2006 jiho-severokorejská nebo izraelsko-

palestinská či izraelsko-libanonská příslušnost. V druhém případě je jeden stát 

v inferiorním postavení a do zahraničního zpravodajství se dostává jen díky svému 

                                                 
42 MS ve fotbale v Německu, ZOH v Itálii a MS v hokeji v Lotyšsku. 
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dominantnímu partnerovi. Zde je klasickým příkladem většina bohemik. Přestože 

metoda výzkumu tuto dualitu nereflektuje, z jeho výsledků je možné mnoho vyčíst. 

Zaznamenáno bylo 529 případů multinacionality, v níž nejčastějším prvkem byla 

česká příslušnost, která představovala 31 % všech případů vícestátní národnosti. 

Devítiprocentní podíl (12 % mezi zahraničními státy bez bohemik) zabraly Spojené 

státy. Při jisté míře zobecnění je tedy možné tvrdit, že přímá vazba na Českou republiku 

nebo na velmoc v podobě USA pravděpodobně umožňuje přístup do zpravodajství. I na 

dalších pozicích se pohybují elitní „národy“ – čtyřprocentní Německo, EU a tříprocentní 

Rusko.Určení jejich skutečného postavení ale vzhledem ke zmíněným metodologickým 

omezením není s čistým svědomím možné. Naopak je možné učinit závěr o státech, 

které se objevují na druhé straně spektra. Všechny zmínky o Kyrgyzstánu, Portugalsku, 

Bulharsku nebo Estonsku byly sdíleny s dalším aktérem. Tyto státy je tedy možné 

považovat z pohledu českého zahraničního zpravodajství za nesamostatné. 

 

2.4   Postavení zdrojů 
 

Zahraniční zpravodajství MF Dnes je obvykle tvořeno velkými materiály 

k zásadním událostem, které jsou ještě zpravidla doplněny grafikou, články střední 

velikosti (2 až 3 sloupce) a větším množstvím obvykle jednoodstavcových 

jednosloupků. Zatímco větší články bývají většinou z pera vlastních redaktorů deníku 

(zahraničních i místních, protože větší materiály zpravidla vyžadují zásadnější redakční 

zásahy do textů poskytnutých agenturami, které navíc odebírají i konkurenční 

periodika), malé zprávy jsou obvykle pouze perexy přejatých agenturních zpráv. Tato 

skladba vysvětluje téměř shodné postavení ČTK a vlastních materiálů pokud jde o 

četnost jednotlivých zdrojů. Zahraniční agentury jsou v zahraničním zpravodajství  

požívány téměř čtyřikrát méně často než vlastní zdroje nebo ČTK. Tento paradox může 

být vysvětlen faktem, že pro výše zmíněné krátké, nicméně časté a minimálně 

modifikované zprávy má ČTK zásadní výhodu, že poskytuje své materiály v češtině, a 

redaktoři je tak nemusí překládat. 
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GRAF 1: Postavení zdrojů z hlediska četnosti 
 

ČTK: 42 %

Zahraniční agentury: 12 %

Vlastní články: 44 %

Bez označení: 1 %

Jiné: 0 %

 
 

Graf zdrojů podle plochy článků, které z nich čerpají, už nabízí odlišný pohled. 

Dominují mu vlastní materiály a agentury domácí i zahraniční se s mírnou převahou 

ČTK pohybují na podobné úrovni. I tento fakt vychází z výše popsané logiky 

uspořádání zahraničního zpravodajství. Většina plochy zahraničního zpravodajství MF 

Dnes je dílem jejích vlastních redaktorů. Metoda výzkumu nicméně nerozlišovala 

redaktory zahraniční a místní (hlavním důvodem je jejich ne zcela přehledné a důsledné 

rozlišování samotným deníkem). Proto je možné se domnívat, že velká část materiálů 

v grafu označených jako „Vlastní články“ pocházela informačně z agenturních zdrojů, i 

když byla zpracována redaktorem. Přestože metoda výzkumu dále nediferenciovala 

kategorii zahraničních agentur, její naprostou většinu tvořily dvě anglosaské agentury – 

Reuters a AP. 

GRAF 2: Postavení zdrojů z hlediska zdrojované plochy 

ČTK: 17 %

Zahraniční agentury:
14 %

Vlastní články: 63 %

Nesignovalé:1 %

Jiné: 0 %

 
 

Narozdíl od textových materiálů, kde převažují vlastní zdroje, jsou to především 

zahraniční agentury, které dominují na grafickém poli. 82 % všech fotografií 

vztahujících se k zahraničnímu zpravodajství pocházelo z agentur Reuters (31 %) a AP 
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(51 %). Zbylý podíl si mezi sebe rozdělily francouzská AFP (6 %), MAFA (9 %) a na 

ČTK (3 %). Obrazové zpravodajství je tedy v MF Dnes většinově americkou 

(anglosaskou) záležitostí. 
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V.   Závěr 

1. Diskuse hypotéz 
 
V úvodní fázi výzkumu se formulovaly čtyři otázky spolu se čtyřmi jim 

odpovídajícími hypotézami. Tato část práce nabízí prostor pro konečné shrnutí 

odpovědí, které už byly naznačeny v předchozím oddíle. 

1.1    Hypotéza 1 
 

Výzkum potvrdil, že pro zahrnutí události do zpravodajství jsou zřejmě 

podstatnější jiná kritéria než geografické charakteristiky zemí, v nichž k nim došlo. 

Zahraničnímu zpravodajství s převahou dominovaly Spojené státy, které jsou 

v současnosti nejsilnější ekonomickou mocností, pokud ale jde o rozlohu či počet 

obyvatel, na absolutní špičce nejsou. Jedná se o fenomén, který odhalily už starší studie, 

a to jak v českém prostředí43, tak i v jiných, kulturně vzdálených zemích. Jednoznačně 

převahu Spojených států dokumentovali i Chang, Lau a Hao Xiaoming, podle jejichž 

studie vliv USA platil v každé zemi bez ohledu na politickou situaci. „USA obvykle 

sbírají větší podíl zpráv než jakákoliv jiná země ve světovém systému, ať už v zemi 

autoritářské (Indonésie), komunistické (Čína) či demokratické (Filipíny) nebo 

v ekonomicky rozvojové (Malajsie) či rozvinutější (Singapur) společnosti.“44 

Analýza multinacionality navíc také odhalila, že vztah ke Spojeným státům 

může znamenat propustku do zpravodajství. Nejsilnější (nejčastější) byla logicky vazba 

na Českou republiku, nicméně Spojené státy byly druhou nejčastější složkou 

multinacionálních příslušností, a v jejich případě je dokonce s vědomím jistých limitů 

možné i zobecnění, že to byla právě přítomnost amerického prvku, co události poskytlo 

klíčovou zpravodajskou hodnotu pro zveřejnění. 

První hypotéza se potvrdila i v ostatních bodech. Na čele nejčastěji 

zobrazovaných zemí se hned za Spojenými státy objevuje EU a další politicko-

ekonomicky důležité země. Přednost potom dostávají západoevropské velmoci, z nichž 

trochu překvapivě nejčastější je Velká Británie, která tak poráží kontinentální Francii, a 

dokonce i Německo, s nímž Českou republiku navíc pojí i pouto geografické blízkosti a 

                                                 
43 Srov. Podzimková (2006) 
44 Srov. Chang, Lau, Hao Xiaoming (2000) 
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nejvýraznější obchodní vztahy. Možným vysvětlením může být úzký vztah Velké 

Británie a Spojených států. 

Mezi nejčastějšími zeměmi se podle předpokladu objevují i geograficky blízké 

sousední země nebo země. U nejčastěji zmiňovaných států se projevují všechny 

sledované zpravodajské hodnoty, není ale možné jednoznačně posoudit jejich sílu.  

1.2   Hypotéza 2 
 

Druhou hypotézu, která předpokládala, že nejčastěji zmiňovaným státům bude 

věnován i největší průměrný prostor, výzkum nepotvrdil. V desítce zemí s největší 

průměrnou plochou patří pouze Libanon mezi skupinu nejčetnějších států. Tři státy na 

špičce – Kypr s vůbec největší průměrnou plochou na článek, Somálsko a Katar, jsou 

dokonce země, o kterých se MF Dnes zmínila pouze jednou. Nejčetněji zmiňované 

země se v žebříčku průměrné plochy pohybují okolo průměru, naopak žebříček opět 

uzavírají země, které se ve zpravodajství objevily pouze jednou. 

Příčinu tohoto výsledku je pravděpodobně možné hledat v jisté rutině psaní 

zpráv. Největší plochu zaujímají málo zmiňované a čtenáři tudíž málo známé země. Je 

možné předpokládat, že překročí-li významnost události, která se v takové zemi stane, 

určitý práh, aby jí byl věnován rozsáhlejší článek, bude autor potřebovat více prostoru 

pro poskytnutí nezbytného backgroundu. Vzhledem k tomu, že u málo častých zemí 

chybí kontinuita referování, je nutné dění zasadit do kontextu a vysvětlit. Tato potřeba 

(nebo její prostorová náročnost) klesá u zemí, které se v novinách objevují často. Tady 

pravděpodobně naopak díky kontinuitě není nutné opakovat informace, které už jsou 

recipientům známé. 

1.3   Hypotéza 3 
 

Třetí hypotézu výsledky výzkumu potvrdily. Nejčastějším zdrojem MF Dnes 

byly zpravodajské agentury, a to s jasnou převahou ČTK, která byla využívána jen o 2 

% méně než vlastní redaktoři. Naopak na poli zdrojované plochy mají jasnou převahu 

vlastní články, které ale tvoří i 44 % všech textů. 

Zpravodajské agentury jsou tedy velmi využívaným zdrojem. Převaha ČTK 

vyplývá z faktu, že často nabízí téměř stejný zahraniční servis a její výhodou je čeština. 

Významný je ale také podíl vlastních článků, který je možné odůvodnit jistou prestiží a 

úsilím o konkurenceschopnost. Agentury totiž dodávají stejný servis všem abonentům a 

při konkurenci na mediálním trhu je nutné odlišení a jedinečnost vlastních obsahů. MF 
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Dnes toho dosahuje redakčním přepracováním agenturních pramenů nebo články od 

zahraničních nebo zvláštních zpravodajů. Grafické materiály (převážně fotografie) ale 

MF Dnes čerpá téměř z 90 procent ze zahraničních agentur s výraznou převahou 

americké AP. 

1.4   Hypotéza 4 
 

Potvrdila se i čtvrtá hypotéza. Spojené státy byly výrazně nejvíce zobrazovanou 

zemí s téměř propastným rozdílem 10 % zmínek před následujícím státem. Staly se tak 

skutečným hegemonem na poli zahraničního zpravodajství MF Dnes. Z evropských 

zemí zpravodajství dominovala Velká Británie, a to nejen s převahou nad zeměmi 

s podobnými charakteristikami (počet obyvatel, vztah k ČR) jako je Francie nebo Itálie, 

ale předčila i nejsilnější evropský stát Německo, v jehož prospěch by měla hovořit i 

geografická a obchodní vazba. Americká agentura AP navíc byla nejčastějším zdrojem 

obrazového zahraničního zpravodajství na stránkách MF Dnes. 

I přes takto výrazný výsledek ale není možné konstatovat, že by docházelo 

k amerikanizaci zpravodajství MF Dnes, i když americký prvek je zde nezanedbatelný. 

Silná je totiž také jeho evropská dimenze. Odpovědné posouzení amerikanizace by 

navíc vyžadovalo mimo jiné ještě posouzení obsahové stránky zpráv, které se však 

pohybuje mimo rámec této práce.   

2.   Shrnutí 
 

Tato bakalářská práce zkoumala, jak český deník MF Dnes referuje o 

jednotlivých státech a regionech s cílem rekonstruovat pomyslnou mapu světa, kterou 

tak svým zpravodajstvím vytváří. Zabývala se tedy jistým výřezem mediální reality, 

kterou noviny svými obsahy konstruují. Analýza se snažila nejen porovnat svět viděný 

očima MF Dnes s faktickou skutečností, ale pokusila se také odhalit  možné motivy, 

které vedly právě k té verzi světa, již MF Dnes v roce 2006 přinesla. Proto byly 

výsledky analýzy konfrontovány s konceptem zpravodajských hodnot. 

Výzkum neposuzoval žádné obsahové proměnné, které by mohly více objasnit 

skutečné motivy editorů nebo gatekeeperů při rozhodování, co do zpravodajství 

skutečně vpustit. Síla jednotlivých hodnot se proto na základě této práce jen těžko 

posuzuje, protože mnohé země v sobě kombinují více faktorů. Tato studie se zaměřila 
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především na zpravodajské hodnoty důležitosti, blízkosti (geografické, kulturní a 

obchodní) a dramatičnosti. 

Výzkum potvrdil předpoklad, že referování o zahraničních událostech je 

nerovnoměrné a jednotlivé země světa nejsou pro zpravodajství stejně přitažlivé. Tento 

výsledek naznačuje oprávněnost předpokladu skutečné existence faktorů do jisté míry 

determinujících, z kterých událostí se stanou zprávy. 

Pro editory MF Dnes jednoznačně nejzajímavější zemí světa byly v roce 2006  

Spojené státy, které se na stránkách deníku objevovaly s velkou převahou nejčastěji a 

byla jim také věnována daleko největší plocha. Kromě samotných Spojených států byly 

populární i země s nimi úzce spjaté, tedy především Afghánistán a Irák. V tomto směru 

tedy výzkum potvrdil výsledky mnohých starších výzkumů. Výrazně se ale projevila i 

evropská dimenze, protože více než 40 % plochy věnované zahraničnímu zpravodajství 

získala jedna z 39 evropských zemí, které se protlačily na stránky MF Dnes. 

Na závěr je nutné podotknout, že výzkum, z něhož práce vychází, pracoval jen 

s omezeným vzorkem. Rozsáhlejší šetření by jistě přineslo přesnější obraz světa. 

Zkreslení se týká především zemí, které se ve vzorku objevily pouze jednou. 

Metoda práce se mírně odchýlila od původně zamýšleného postupu, a vnesla tak 

do výzkumu silnější vliv subjektivity. Na druhé straně ale lépe reflektovala, o kterých 

zemích MF Dnes skutečně píše, a odlišnou konstrukcí výběrového vzorku bylo 

dosaženo větší eliminace zkreslení z důvodu kontinuálního referování o událostech 

s dlouhým průběhem. Pro lepší posouzení vlivu zpravodajských hodnot na tvorbu zpráv 

a přesnější závěry v této oblasti by bylo nutné do výzkumu zahrnout i další obsahové 

proměnné. Proto je nutné vnímat interpretace nabízené touto prací s vědomím jejích 

limitů. 
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Summary 
 

The research showed that each coutry of the world possessed different value for 

the editors (or gatekeepers) of the MF Dnes. However, the true nature of those particular 

news values cannot be explained by this study due to the absence of some necessary 

content variables. The foreign news was dominated by the USA next to other 

economically and politically strong countries (mainly European), the Czech neighbors 

from the Central Europe and the war zones. In the foreign news of the MF Dnes there 

was to be observed next to the American dimmension even strongest European interest 

as the 39 European countries represented 40 % of the space of foreign news. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Postavení jednotlivých států ve zpravodajství MF Dnes v roce 2006 

(tabulka) 

STÁTNÍ 
PŘÍSLUŠNOST 

ABS. 
ČETNOST 

RELATIVNÍ 
ČETNOST 

POŘADÍ 
DLE 

ČETNOSTI 
PLOCHA 

ABS. 
PLOCHA 

V % 
POŘADÍ 

DLE 
PLOCHY 

Afghánistán 10 1% 33. 214728 1% 24. 
Albánie 2 0% 73. 13824 0% 77. 
Angola 1 0% 82. 22464 0% 67. 
Argentina 2 0% 75. 11088 0% 82. 
Austrálie 10 1% 35. 116064 1% 39. 
Bahamy  6 0% 47. 60600 0% 52. 
Barma 1 0% 105. 1632 0% 105. 
Belgie 5 0% 48. 127536 1% 35. 
Bělorusko 17 1% 19. 279369 1% 20. 
Bosna 1 0% 86. 16896 0% 74. 
Brazílie 12 1% 28. 120792 1% 36. 
Bulharsko 3 0% 60. 30083 0% 64. 
Černá hora 7 0% 42. 52896 0% 55. 
Čína 34 2% 11. 370848 2% 15. 
Dánsko 4 0% 49. 76320 0% 47. 
Egypt 16 1% 21. 225870 1% 23. 
Ekvádor 1 0% 97. 4032 0% 97. 
Estonsko 2 0% 74. 12672 0% 79. 
Etiopie 3 0% 63. 11376 0% 81. 
EU 94 6% 2. 1344636 6% 3. 
Fidži 1 0% 83. 19008 0% 71. 
Filipíny 6 0% 44. 114887,5 1% 40. 
Finsko 3 0% 65. 7824 0% 90. 
Francie 39 3% 10. 575336 3% 11. 
Gabon 1 0% 88. 8832 0% 86. 
Ghana 1 0% 92. 6439 0% 92. 
Gruzie 6 0% 43. 156264 1% 28. 
Chille 7 0% 37. 299854 1% 18. 
Chorvatsko 4 0% 52. 13560 0% 78. 
Indie 11 1% 30. 133896 1% 34. 
Indonésie 15 1% 22. 299885 1% 17. 
Irák 82 6% 5. 1558225 7% 2. 
Írán 30 2% 12. 434923,5 2% 12. 
Irsko 3 0% 59. 30168 0% 63. 
Island 1 0% 100. 2160 0% 100. 
Itálie 30 2% 13. 427799 2% 14. 
Izrael 55 4% 9. 793777 4% 7. 
Japonsko 11 1% 31. 119256 1% 37. 
Jižní Afrika 3 0% 61. 19680 0% 69. 
Jižní Korea 7 0% 41. 63102 0% 50. 
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Jordánsko 2 0% 69. 24528 0% 66. 
Kambodža 1 0% 106. 1128 0% 106. 
Kanada  7 0% 40. 105600 0% 42. 
Katar 1 0% 81. 48720 0% 57. 
Kazachstán 2 0% 68. 24720 0% 65. 
Keňa 3 0% 54. 94992 0% 44. 
KLDR 14 1% 24. 179664 1% 25. 
Kosovo 4 0% 50. 61155,5 0% 51. 
Kuba 13 1% 26. 273213 1% 21. 
Kuvajt 2 0% 76. 10848 0% 83. 
Kypr 1 0% 79. 85824 0% 45. 
Kyrgyzstán 1 0% 104. 1992 0% 104. 
Libanon 24 2% 15. 682245 3% 9. 
Libérie 3 0% 56. 50544 0% 56. 
Libye 1 0% 84. 18528 0% 72. 
Lotyšsko 2 0% 67. 41232 0% 59. 
Maďarsko 21 1% 16. 431030 2% 13. 
Malajsie 1 0% 89. 8688 0% 87. 
Maroko 1 0% 87. 11520 0% 80. 
Mexiko 3 0% 64. 8376 0% 89. 
Moldavsko 2 0% 70. 19704 0% 68. 
Monako 1 0% 99. 2640 0% 99. 
Mongolsko 1 0% 95. 4800 0% 95. 
Mosambik 1 0% 102. 2160 0% 102. 
Namibie 1 0% 85. 17424 0% 73. 
NATO 2 0% 78. 10272 0% 85. 
Německo 83 6% 4. 1156773 5% 5. 
Nepál 3 0% 57. 38952 0% 60. 
Nigérie 7 0% 39. 118920 1% 38. 
Nizozemí 9 1% 36. 104496 0% 43. 
Norsko 2 0% 66. 47360 0% 58. 
Nový Zéland 1 0% 96. 4560 0% 96. 
OSN 6 0% 46. 66760 0% 48. 
Pákistán 14 1% 25. 112200 1% 41. 
Palestina 18 1% 17. 249429 1% 22. 
Polsko 55 4% 8. 817578 4% 6. 
Portugalsko 1 0% 98. 2736 0% 98. 
Rakousko 28 2% 14. 324144 2% 16. 
Rumunsko 11 1% 32. 55115 0% 54. 
Rusko 56 4% 7. 674228 3% 10. 
Řecko 7 0% 38. 135177 1% 33. 
SAE 1 0% 101. 2160 0% 101. 
Saudská Arábie 3 0% 58. 36480 0% 61. 
Seyshely 2 0% 72. 15312 0% 76. 
Sierra Leone 1 0% 103. 2160 0% 103. 
Singapur 1 0% 90. 8400 0% 88. 
Slovensko 56 4% 6. 687768 3% 8. 
Slovinsko 1 0% 80. 55200 0% 53. 
Somálsko 3 0% 53. 151296 1% 29. 

Srbsko 13 1% 27. 135747 1% 32. 
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Srí Lanka 1 0% 91. 7680 0% 91. 
Súdán 3 0% 62. 19584 0% 70. 
Sýrie 2 0% 71. 15888 0% 75. 
Španělsko 18 1% 18. 164592 1% 27. 
Švédsko 11 1% 29. 143664 1% 31. 
Švýcarsko 4 0% 51. 30192 0% 62. 
Tádžikistán 1 0% 93. 5760 0% 93. 
Thajsko 6 0% 45. 78816 0% 46. 
Tchai-wan 2 0% 77. 10320 0% 84. 
Turecko 10 1% 34. 148992 1% 30. 
Ukrajina 14 1% 23. 292031 1% 19. 
USA 225 15% 1. 3453469 16% 1. 
Vatikán 17 1% 20. 173954,5 1% 26. 
Velká Británie 94 6% 3. 1171923 6% 4. 
Venezuela 3 0% 55. 65520 0% 49. 
Vietnam 1 0% 94. 5376 0% 94. 


