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Anotace

Cílem bakalářské práce „Mediální obraz Mistrovství světa v klasickém lyžování 

v Liberci: analýza regionálního deníku „Liberecký deník“ je rozkrytí mediálního obrazu 

MS 2009, obrazu, který o mistrovství deník vytváří. Základní zkoumanou otázkou je, 

zda vidí pořádání MS 2009 jako prospěšné pro Liberec a region. 

Analýza je provedena na základě rozboru všech článků, které byly publikovány

v klíčových časových obdobích příprav na MS 2009 a které se věnují tématu MS 2009 

nebo událostem a osobám s ním spojených. Pozornost je věnována zejména prostoru, 

který deník tématu poskytl, a jeho pokrytí v časovém horizontu, umístění článků, 

zastoupení jednotlivých témat a aktérů a pořadí jejich důležitosti, a také hodnocením, 

která se v příspěvcích objevují. Sledováno bylo i to, zda deník poskytuje informace ze 

soukromí aktérů, zda téma bulvarizuje.

V teoretické části práce jsou definovány mediální pojmy související se zvoleným 

tématem – konstrukce sociální reality, agenda-setting, gatekeeping a zpravodajské 

hodnoty.

Annotation

The aim of the bachelor essay “Media image of the FIS Nordic World Ski 

Championship in Liberec; the analysis of the regional newspaper “Liberecký deník”, is 

to uncover the WSC 2009 image created by the journal. The primary examined question 

is whether the journal represents holding the WSC 2009 as beneficial to Liberec and the 

region.

There has been analysed all the articles publicated during the key time periods in the 

WSC 2009 preparation that dealt with the WSC 2009 theme, events and people 

connected to this subject.

Attention has been given especially to the space the journal provided to this subject, its 

development in time, also the articles’ location, representation of the individual themes, 



and participants and the order of their importance, and furthermore the rating appearing 

in the articles.

Also the information on the actors’ privacy has been watched, whether the journal 

popularized the theme or not.

In the first part of the essay are defined the media conceptions connected to the studied 

subject – the construction of the social reality, agenda setting, gatekeeping, and the 

news values.

Klíčová slova

Mediální obraz, konstrukce sociální reality, nastolování agendy, gatekeeping, 
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ÚVOD

1.1 Cíl práce

Cílem této bakalářské práce je rozkrytí mediálního obrazu Mistrovství světa 

v klasických disciplínách, které se má konat v Liberci v roce 2009, obrazu, který o 

mistrovství vytváří Liberecký deník. Základní zkoumanou otázkou je, zda vidí pořádání 

MS 2009, přes všechna negativa s tím spojená, jako prospěšné pro Liberec. Práce je 

zaměřena na několik klíčových časových úseků – dobu podání kandidatury a jejího 

schválení, období příprav šampionátu s původním organizačním výborem, dobu zásahu 

MŠMT a změnu prezidenta organizačního výboru MS 2009, období příprav s novým 

organizačním výborem a nakonec období konání ověřovacích světových pohárů a 

ohlasu na ně.

Analýza byla provedena na základě rozboru všech článků publikovaných v uvedených 

obdobích, které se věnují tématu MS 2009 nebo událostem a osobám s ním spojených. 

Ve své práci si všímám zejména prostoru, který deník tématu věnoval, a jeho pokrytí 

v časovém horizontu, umístění článků, zastoupení jednotlivých témat a aktérů a pořadí 

jejich důležitosti, a také hodnocením, která se v příspěvcích objevují. Zajímalo mě i to, 

zda deník poskytuje informace ze soukromí aktérů, zda téma bulvarizuje.

V teoretické části práce jsou definovány mediální pojmy související se zvoleným 

tématem, v metodické části uvádím charakteristiku zkoumaného média, základní 

informace o MS 2009 a popis zvolené metody práce. V části výzkumné je popsán 

samotný postup analýzy a interpretovány její výsledky. V závěru práce vyplývá ze 

získaných dat mediální obraz MS 2009, jak ho prezentuje Liberecký deník, a mělo by 

být patrné, zda se výzkumem podařilo potvrdit nebo naopak vyvrátit základní hypotézu.

Mistrovství světa v klasických disciplínách v Liberci jsem si vybrala z osobních 

důvodů. Jednak v Liberci žiji a jednak jsem se mnoho let aktivně věnovala lyžování. 

Téma velké sportovní události, jakým mistrovství světa je, je mi blízké a se zájmem 

sleduji, jak se jeho příprava vyvíjí. Bylo pro mě zajímavé porovnat nejen svůj pohled 

s pohledem médií, ale porovnat i sociální skutečnost se skutečností mediální.
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TEORETICKÁ ČÁST

Vztah médií a reality tvoří jedno z významných témat masmediální teorie. Mediální 

studia zkoumají, jakou realitu média zobrazují, jaké symboly a významy se v nich 

objevují, kdo a na základě jakých motivů a pravidel je vybírá, třídí, potlačuje nebo 

naopak zvýrazňuje, jaké koncepty a ideologie se za nimi skrývají i jak s nimi zacházejí 

ti, kterým jsou určeny. 

2.1 Mediální obraz a konstrukce mediální reality

Při definování masových médií se nejčastěji uvádí, že jde o víceméně jednosměrnou 

komunikaci mezi médiem a příjemcem. Tato jednosměrnost se projevuje také v tom, že 

média informují veřejnost a sama přitom určují, jaké informace, o jakých událostech a 

osobnostech, v jakém rozsahu a jakém kontextu veřejnosti předloží. Touto „selekcí, 

úpravou a interpretací“ vytvářejí mediální obrazy skutečnosti, vzniká „nová realita“. 

Publikum pak proto, že nemá většinou žádnou osobní zkušenost se zobrazovanou 

skutečností, spoléhá do značné míry na to, že obrazy, které masová média přinášejí, 

skutečnou realitu věrně popisují. Publikum považuje tuto mediální realitu za platnou a 

dokonce paradoxně podle ní často posuzuje realitu skutečnou.1 Média jsou tak „schopna 

definovat společensky platné významy a ovlivňovat publikum, ať už nastolováním 

témat, či „kultivováním“ postojů ke skutečnosti.“2

Mediální realita je pak zvláštní typ sociální konstrukce reality, „jejíž podoba je 

podmíněna nejen společností, v níž média působí, ale také ekonomickou podstatou 

médií a rutinami, kterým podléhá výroba mediálních produktů.“3 Pro vytváření 

mediálních konstruktů existuje řada konceptů. Mezi ty základní patří „agenda setting“ a 

„gatekeeping“. 

 2.2 Nastolování agendy (agenda setting) a gatekeeping

Americký vědec Bernard Cohen již v roce 1963 napsal, že masová média nemohou 

určovat, co si mají lidé myslet, ale mohou velmi dobře ovlivnit, o čem mají přemýšlet a 

                                                
1 Reifová, I. & kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s.107.
2 Jirák, J. – Köpplová, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s.165.
3 Tamtéž, s.168.
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co budou považovat za důležité.1 Média toho dosahují tím, že vybírají, která témata 

zařadí do svých obsahů a která ne, i tím, že tématům přiřazují pořadí důležitosti. Tak 

ovlivňují to, o čem se lidé dozvědí, o čem přemýšlejí a co považují za důležité. 

Autory konceptu o procesu nastolování agendy jsou M. McCombs a D. Shaw. Na 

základě svých výzkumů předvolební prezidentské kampaně definovali základní pojmy 

agenda setting. Došli k závěru, že masová média preferováním určitých témat ovlivňují 

postoje veřejnosti. „Hierarchie mediální agendy nastoluje hierarchii témat veřejné 

agendy. To znamená, že důležitost, již tématu přikládají média tím, že mu propůjčují 

patřičný prostor, odpovídá důležitosti, kterou tématu přiznávají dotazovaní lidé.“2

K podobnému závěru došli D. Protess a M. McCombs: „Základní hypotéza agenda 

setting tvrdí, že témata a informace prezentované v médiích se postupně stávají tématy 

na veřejnosti.“3 Také podle D. McQuaila je základem hypotézy o „nastolování témat“ 

shoda mezi pořadím důležitosti přikládané tématům v médiích a pořadím významnosti, 

které těmto tématům přisuzuje veřejnost a politici. „Hypotéza počítá s procesem 

ovlivňování směřujícím od priorit politických či jiných zájmových skupin ke 

zpravodajským prioritám médií, kde hrají velkou roli zpravodajské hodnoty a zájmy 

publika, a odtud k názorům veřejnosti.“4

J. Dearing a E. Rogers rozdělili koncept agenda setting do tří částí – mediální, veřejné 

a politické. Mediální agenda setting se vyznačuje důležitostí tématu v rámci mediálních 

obsahů, většinou je indexována obsahovou analýzou zpravodajských médií, která se 

snaží odhalit množství zpravodajských příběhů na určité téma. Veřejná agenda setting je 

určována posloupností témat, která považuje za důležitá veřejnost a bývá měřena 

prostřednictvím výzkumů veřejného mínění. Politická agenda setting se zajímá o 

politické akce, které se týkají témat, jež částečně mohou být reakcí na mediální a 

veřejnou agendu. Je měřena prostřednictvím politických akcí (jako jsou návrhy zákona 

apod.). Všechny tři agendy se ovlivňují navzájem.5

Nástroje, kterými média témata nastolují, definovali M. McCombs a S. Gilbert. Patří 

mezi ně kvantita zpráv, redakční členění a prezentace, prezentovaná míra konfliktu a 

                                                
1 Cohen, B. The Press and the Foreign Policy. Princeton: Princeton University Press, 1963. Citováno z   
  Trampota, T. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 113
2 Tamtéž, s.115 – 117.
3 Trampota, T., Křeček, J., Nečas, V.: Média a moc. UK FSV, Mediální řada MED-001, 2006, s.24.
4 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, s.389.
5 Trampota, T., Křeček, J., Nečas, V.: Média a moc. UK FSV, Mediální řada MED-001, 2006, s.26 - 29.
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působení v čase. Kvantita zpráv publiku naznačuje, co je důležité prostřednictvím toho, 

jak často se o dané záležitosti informuje. Redakční členění a způsob prezentace posiluje 

důležitost skrze vizuální zařazení, titulky, fotografie, způsobem zalámání. Míra 

konfliktu v prezentované události je pak podle autorů klíčovým vodítkem pro to, jakou 

závažnost mu publikum připíše. A konečně působení v čase může působit jako podržení 

tématu aktuálním.1

Agenda setting tedy neznamená jen upřednostňování určitých témat nebo vynechávání 

jiných, ale také způsob, jak jsou témata zpracována. Média mohou při zpracovávání 

tématu některé vlastnosti zdůraznit a jiné potlačit nebo vynechat. Tyto skutečnosti vedly 

k ustavení takzvané druhé úrovně nastolování agendy – nastolování agendy atributů. 

Mezi tyto atributy patří zarámování událostí (framing) a tzv. vypíchnutí (priming).

Zarámování událostí má vliv na způsob, jakým událost vnímají příjemci. R. Entmann 

vysvětluje framing jako výběr určitých aspektů vnímané skutečnosti a jejich následné 

zdůraznění v komunikovaném textu takovým způsobem, aby se zviditelnila specifická 

definice problému. Mohou to být příčinné interpretace, morální hodnocení, případně 

doporučená řešení popisované záležitosti.2 „Přitom platí, že řada aktérů událostí se snaží 

prosazovat své zarámování událostí a témat tak, aby souzněla s jejich potřebami. Aktéři 

usilují o moc definovat a tvarovat témata stejně jako diskurz, který je obklopuje.“3

Druhým důležitým atributem spadajícím pod výzkum nastolování agendy druhého 

stupně je priming. Zatímco nastolování agendy vede k příjemcovu vnímání důležitosti 

tématu, priming v důsledku vede ke změně postoje příjemce k zobrazovanému tématu. 

Zdůraznění určitých aspektů ovlivňuje formování názoru příjemce. Může to být akcent

„určitých podrobností k události, zdůraznění vlastností aktéra a podobně.“4  

Z Dearingova a Rogersova rozdělení konceptu agenda setting na mediální, veřejnou 

a politickou agendu vyplývají také tři oblasti zkoumání agenda setting. Výzkumy 

mediální agendy lze rozdělit do několika skupin. První skupina zkoumá mediální 

obsahy, četnost výskytu určitých témat, případně jejich pohyb v čase. Dělí se na 

hierarchické studie, které zkoumají, jaká témata a s jakou intenzitou se dostávají do 

mediálních obsahů v určitém časovém úseku, a longitudiální studie, které zkoumají, jak 

                                                
1 Vladyka, M. Určování agendy (agenda setting). Revue pro media č.3.
2 Trampota, T., Křeček, J., Nečas, V.: Média a moc. UK FSV, Mediální řada MED-001, 2006, s.26.
3 Trampota, T. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s.123.
4 Tamtéž, s.124.
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se vyvíjí pokrytí jednoho tématu během delší doby a kolik prostoru mu média věnovala, 

případně v návaznosti na jaké události. Jiná skupina výzkumů se pokouší popsat 

procesy a okolnosti, za kterých se témata stávají součástí mediální agendy.1

Jedním z těchto procesů je „gatekeeping“. 

Gatekeeping vychází z domněnky, „že v reálném světě existuje daná, konečná, 

poznatelná realita událostí a úkolem médií je roztřídit tyto události podle vhodných 

kritérií reprezentativnosti a závažnosti“.2 Pojem se používá pro označení těch procesů, 

jimiž se při práci v médiích provádí výběr; „jedná se především o rozhodování, zda 

připustit, aby konkrétní zpráva „prošla branou“ zpravodajského média do 

zpravodajství“.3

Jaké faktory ovlivňují rozhodování gatekeepera, co bude nebo nebude zařazeno do 

procesu mediace, zkoumal americký sociolog D. M. White. Gatekeeping spočívá v 

redukci vybraného materiálu podle velikosti daného média, domnělých hodnot publika, 

mediálních rutin, interpersonálních vztahů v redakci, ovlivňuje ho nedostatek času a 

místa, a spočívá také v úpravě obsahu, který by neměl obsahovat nežádoucí elementy a 

podobně.4 „Z tohoto hlediska jsou subjektivní názory, postoje a rozhodování 

komunikátorů pouze partikulárním jevem v procesu posuzování „zprávotvornosti“ dané 

události.“5

Podle P. Shoemakerové se vlivy, které se podílejí na výběru zpráv, dají rozdělit do

několika úrovní. Patří mezi ně „individuální“ úroveň, ve které do hry vstupují 

redaktorovy představy, co lze definovat jako zprávu, jeho vnímání vlastní role a profese. 

Úroveň „mediálních rutin“, které jsou podřízeny tomu, co je přijatelné pro publikum, co 

je médium schopno zpracovat a jaký informační materiál je k dispozici. Tyto rutiny, 

tedy ustálené výrobní procesy, usnadňují médiu zpracovávat velké množství informací 

v omezeném čase. A úroveň „mediální organizace“, kterou můžeme rozdělit na vliv 

samotné organizace, jako je například její struktura, rozložení rolí nebo její politika, a 

na vlivy technologické.6

                                                
1 Trampota, T., Křeček, J., Nečas, V.: Média a moc. UK FSV, Mediální řada  MED-001, 2006, s.26.
2 Tamtéž, s.243.
3 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, s.241.
4 White, D.M. The „Gate Keeper“: A Case study in the Selection of News“ v Berkowitz, D.: Social 
Meanings of News, Sage Publications, Inc., 1997, s.63.
5 Reifová, I. & kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s.70-71.
6 Trampota, T. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s.43-44.
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Výběr témat a událostí a jejich zařazení  a zpracování se tedy neřídí pouze subjektivním 

názorem vybírajícího, ale děje se podle zažitých, opakujících se kritérií –

„zpravodajských hodnot“, které odpovídají „obecně přijatým a ustáleným představám o 

tom, co bude publikum s ohledem na jeho skutečné zájmy a na základě závažnosti 

událostí pravděpodobně zajímat“.1

2.3 Zpravodajské hodnoty

K tomu, aby nějaká událost byla médiem vybrána a dále zpracována, musí mít určité 

vlastnosti - zpravodajské hodnoty. Čím více těchto hodnot událost má, tím větší má

šanci být vybrána.

„Zpravodajskými hodnotami se rozumí všechny faktory, které v daném období a daném 

sociálním a kulturním prostředí rozhodují o zařazení zprávy do zpravodajství a o 

způsobu jejího zpracování, tedy o tom, že překročí „práh pozornosti“ médií.“2

Na rozdíl od gatekeepingu se koncept zpravodajských hodnot soustředí na již vybrané 

zprávy a konečný obsah zpravodajství.3 Zpravodajské hodnoty lze rozdělit do dvou 

skupin – do skupin hodnot obecných a zpracovatelských. K obecným hodnotám patří 

„výskyt“ (nebo frekvence) - čím více zapadá událost do pravidelného vnitřního chodu 

média, tím spíše se stane zprávou; dále „blízkost“ – události, které se odehrály 

v prostředí kulturně a sociálně blízkém médiu a jeho příjemcům; „jasnost“ (nebo 

jednoznačnost) – zprávy samy o sobě jasné a jednoznačné, a to nejen příběhem události, 

ale také způsobem jejího zpracování; „jednoduchost“ – jednoduché události, které je 

snadné vysvětlit; „smysluplnost“ – kritérium pochopitelnosti pro publikum; „novost“ –

čerstvost události; „průběžnost“ (nebo kontinuita) – navázání na již dříve zveřejněné 

zprávy; „možnost dalšího vývoje“; „vztah k elitním národům, státům, osobám nebo 

celebritám“; „personalizace“ – podání události jako projevu jednání konkrétní osoby; 

„negativita“ – události, které mohou mít nepříjemné nebo tragické následky; „souznění“ 

– zda zpráva splňuje očekávání publika; „překvapení“ – čím neočekávanější se událost 

jeví, tím spíše se stane zprávou; „předvídatelnost“ – umožňuje médiu umístit do místa 

dění zpravodaje; „variace“ – věnují-li se zprávy v určitém období například nějakému 

                                                
1 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, s.242.
2 Jirák, J. – Köpplová, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s.77.
3 Trampota, T. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s.38.
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významnému domácímu tématu, mají tendenci přinášet zprávy o stejném tématu ze 

zahraničí.1

Zpracovatelské hodnoty představují možnosti zpracování události, technologické 

a organizační možnosti média. Pokud nějaká událost nabízí určité možnosti zpracování, 

jako například dostupnost obrazového materiálu nebo dostupnost pro redaktory, má 

větší naději stát se předmětem zájmu médií.2

J. Galtung a M. Rugeová na základě výzkumu norského zahraničního zpravodajství 

rozdělili hodnoty do tří kategorií: na organizační, žánrové a sociokulturní. 

Zpravodajskými hodnotami patřícími do organizační a žánrové kategorie, jsou podle 

nich frekvence, práh pozornosti, jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, 

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

negativita. Poslední čtyři uvedené hodnoty bývají více akcentovány v bulvárním tisku, 

ale v současné době můžeme trend výběru událostí podle těchto hodnot zaznamenat i v 

tisku „seriózním“. Zmíněné charakteristiky přitahují pozornost příjemců, a tím zvyšují 

prodej a zisk.

Sociokulturní a zároveň organizační povahu má předvídatelnost zprávy. Do kategorie 

organizačních hodnot zařadili technologické možnosti média, jeho organizaci práce 

apod.3

Čím více faktorů událost splňuje, tím spíše bude vybrána a jakmile byla vybrána, jsou u 

ní ty hodnoty, pro které byla vybrána, zdůrazněny. Tento proces selekce a deformace 

probíhá na všech úrovních komunikačního řetězce.4

                                                
1 Reifová, I. & kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s.76–78.
2 Reifová, I. & kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s.78.
3 Jirák, J. – Köpplová, B. Média a společnost. Praha: Portál, 2003, s.77.
4 Trampota, T. Přednáška Sociologie zpravodajství. UK FSV, 2006.



Bakalářská práce

9

METODICKÁ ČÁST

3.1 Charakteristika deníku

Podle mediálního výzkumu zveřejněného na stránkách Media Guru je téměř třetina 

populace pravidelnými čtenáři klasických novin. Občas čte deníky 44% lidí. Čtvrtina 

populace je pročítá zřídka nebo výjimečně a jen 3% veřejnosti nečte noviny vůbec.1

Z toho tedy vyplývá, že denní tisk čte více než polovina populace.  To byl důvod, proč

bylo k analýze zvoleno médium tištěné.

Denis McQuail tvrdí, že „Čím blíže městu, regionu či státu, kde žije předpokládané 

publikum, se událost odehrála, tím pravděpodobněji bude zaznamenána.“.2 Vzhledem 

k tomu, že MS 2009 bude uspořádáno v Liberci, byl pro analýzu zpravodajství o MS 

2009 vybrán nejvýznamnější regionální deník „Liberecký deník“. Příprava a pořádání 

mistrovství je jedním z jeho hlavních kontinuálních témat. 

Liberecký deník je vydáván společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (dále „VLP“), 

která vstoupila na český trh v roce 1990 a v současnosti patří mezi nejvýznamnější 

vydavatelství v České republice. VLP je příkladem křížového vlastnictví3. 

Vydavatelství vlastní z 80% koncern Verlagsgruppe Passau GmbH (založený 1946), 

který je ovládaný rodinou Berger-Kapfinger/Diekmann (94%, necelých 6% patří nadaci 

Dr. Hans-Kapfinger-Stiftung).4 Kromě českého trhu vládne tento koncern také 

regionálnímu tisku na Slovensku, v Polsku, Německu a Rakousku. Ze 20% vlastní VLP 

koncern Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft, GmbH, který u nás 

vydává také deník Mladá fronta Dnes.5

Mezi činnosti VLP spadá vydavatelství, nakladatelství, polygrafická výroba a 

zprostředkování v této oblasti, zpravodajská, reklamní a propagační činnost.

                                                
1  Kde všude čteme tisk. Media Guru, 10.9.2007. Dostupný 
z http://www.mediaguru.cz/index.php?id=1900#.
2 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, s.244.
3 Ke křížovému vlastnictví dochází, pokud vlastník média vlastní nejen podniky stejného odvětví (v tomto 
případě vydavatelství novin) ale i podniky napříč výrobním procesem a také podniky z jiných oblastí 
mediální produkce (např. rozhlas, TV apod).
4 Vidomus, P. Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS. Britské listy, 7.7.2005. Dostupné z 
http://www.blisty.cz/2005/7/7/art23998.html.
5 Vltava-Labe-Press dostupné z http://www.vlp.cz.
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Významný vliv má VLP v polygrafické výrobě. Patří jí tiskárny NTISK (Praha) 

a NOVOTISDK (Olomouc), ve kterých se tisknou například Hospodářské noviny, AHA 

a Haló noviny, dále vlastní tiskárny TYPOS a TYPOS Digital Print (Plzeň), VIVAS 

prepress a Svoboda Press (Praha) a ofsetovou tiskárnu Severotisk (Ústí nad Labem). 

VLP si zajistila vliv také má v distribuci tisku, má velký podíl v největší české 

společnosti PNS, a. s.

Počátkem letošního roku zahájila VLP provoz vlastní zpravodajské agentury Rebel, 

která má přinášet plnohodnotné zpravodajství z celé České republiky i ze zahraničí, 

největším kladem by mělo opět být domácí zpravodajství orientované především na 

okresy a kraje. V zahraničí nemá Rebel vlastní zpravodaje, proto by měl přeprodávat 

zprávy převzaté od agentury Reuters. V České republice Rebel dokonce převyšuje 

pokrytí České tiskové kanceláře.1

Společnost VLP vydává přes sto regionálních titulů, z toho 73 regionálních deníků, 28 

týdeníků, samostatných i vkládaných, a celostátní bulvární deník ŠÍP. Je také 

majoritním vlastníkem společnosti Astrosat, která vydává nejčtenější český televizní 

magazín „TV magazín“ s nákladem 1,5 milionu výtisků, dále TV Star a TV mini, a je 

spoluvlastníkem společnosti Melinor, která vydává společenský časopis Glanc. VLP 

provozuje internetovou doménu „denik.cz“.2

Podle průzkumu Media Projekt 2007 byl Deník v roce 2007 nejčtenějšími seriózními 

novinami. Průměrný prodaný náklad Deníku byl 323 855 výtisků (pro srovnání druhá 

MF Dnes měla náklad 301 644 výtisků, třetí Právo 153 944 výtisků) a jeho čtenost je 

odhadována na 1 204 000 čtenářů.3 Přes tento úspěch vykazují meziroční čísla pokles 

prodeje. Podle odborníků zaznamenává pokles většina seriózních deníků.4 Na druhou 

stranu, i přesto, že se poklesu prodeje nevyhnul ani bulvár, vzrostl roční prodej titulu 

Šíp, který VLP vydává. Jeho průměrný prodaný náklad dosáhl 90 463 výtisků, 

předpokládaná čtenost je 218 000.5

                                                
1 Vojtěchovská, M. Promění se prodej zpravodajství?. M&M, 14.1.2008. Dostupné 
z http://mam.ihned.cz/3-22747240-rebel-100000_d-80.
2 Vltava-Labe-Press dostupné z http://www.vlp.cz.
3 Unie vydavatelů dostupné z http://www.uvdt.cz.
4 Rusý, P. Proměňují se čtenáři novin a časopisů? Marketing & Media – Tisková média, Č.5, 2008.
5 Unie vydavatelů dostupné z http://www.uvdt.cz.
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Aby VLP opět zvýšila prodej, usiluje v současné době o spolupráci s deníky společnosti 

News Corp. podnikatele Murdocha. Usiluje o články a licenci ke značkám The Sun (pro 

deník Šíp) a The Times (pro Deník). 1

Celková čtenost všech titulů VLP představuje 25% trhu s novinovými tituly.2

Regionální deníky vydávané VLP jsou nejvýznamnější regionální noviny v České 

republice, které mají vysokou čtenost. Ostatním deníkům konkurují tím, že se 

specializují na lokální zpravodajství a využívají tak citové vazby čtenářů k prostředí, ve 

kterém pracují a žijí. Je v nich obsaženo zároveň zpravodajství ze světa, republiky, kraje 

i z nejbližšího okolí bydliště. Zájem čtenářů o regionální dění potvrzuje průzkum 

mediální agentury OMD z podzimu 2007, ve kterém bylo zjišťováno, která rubrika 

čtenáře denního tisku nejvíce zajímá. Vyplynulo z něj, že je to právě regionální 

zpravodajství.3

Deník je organizačně rozdělen do devíti divizí:

ČESKÝ DENÍK

Deník střední Čechy - 10 deníků - Středočeský kraj a Praha

Deník jižní Čechy - 7 deníků - Jihočeský kraj

Deník západní Čechy - 8 deníků a 8 týdeníků - Plzeňský a Karlovarský kraj

Deník severní Čechy - 11 deníků - Ústecký a Liberecký kraj

Deník východní Čechy - 9 deníků - Královéhradecký a Pardubický kraj

MORAVSKÝ DENÍK

Deník Vysočina - 5 deníků a 1 vkládaný týdeník - kraj Vysočina

Deník jižní Morava -6 deníků a 5 vkládaných  týdeníků - Jihomoravský kraj

Deník střední a východní Morava - 9 deníků a 5 vkládaných týdeníků - Olomoucký a 

Zlínský kraj

Deník severní Morava a Slezsko -7 deníků a 1+7 vkládaných týdeníků Moravskoslezský 

kraj 

                                                
1 http://shownews.blog.cz.
2 Vltava-Labe-Press dostupné z http://www.vlp.cz/.
3 http:// shownews.blog.cz/0710/.
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„Liberecký deník“ spadá pod divizi Deník severní Čechy se sídlem v Ústí nad Labem a 

je mikroregionální redakcí pro Liberecko, Jablonecko a Semilsko. Tiskne ho divize Mír, 

rozšiřuje PNS, a.s. a předplatitelům ho dodává Mediaservis, s.r.o. 

Liberecký deník začal vycházet roku 1990 jako týdeník, od roku 1991 vychází jako 

deník. Jeho původní název „Liberecký den“ byl v září 2006 ve spojení se sjednocením 

pod jednotnou brand značku změněn na „Liberecký deník“. Současný náklad je 

přibližně 25 000 kusů prodaných výtisků za týden, respektive za šest dní, průměr je tedy 

cca 4 000 výtisků denně včetně předplatného. Podíl předplatného a prodeje v prodejní 

síti je téměř přesně 50% : 50%.1 Deník vychází šestkrát týdně od pondělí do soboty. 

Jeho struktura se v průběhu jeho vydávání několikrát změnila, nicméně formát a hlavní 

rubriky zůstávají stejné. Je to především sekce Liberecko a Liberecký kraj, kde je 

umístěno zpravodajství z regionu, dále sekce zpravodajství z jednotlivých krajů ČR a ze 

světa, ekonomiky, sportu a ze světa zábavy a kultury.

3.2 Stručná fakta o Mistrovství světa v klasických disciplínách 
konaném v Liberci v roce 2009

Liberec se ucházel o pořádání mistrovství světa v klasických disciplínách již od roku 

1997. Po třech neúspěšných kandidaturách (na rok 2003, 2005 a 2007) rozhodlo

v červnu 2004 předsednictvo Mezinárodní lyžařské federace, že pořadatelem FIS 

mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 bude město Liberec. 

Svým rozsahem a významem se mistrovství světa v klasickém lyžování řadí k největším 

světovým sportovním událostem. Mistrovství se bude konat v  únoru 2009. Bude se 

soutěžit ve třech disciplinách – běhu na lyžích, skoku na lyžích a v závodu sdruženém, 

tedy kombinaci skoku a běhu na lyžích. Soutěže budou probíhat ve dvou libereckých 

areálech zimních sportů - běžecké disciplíny se uskuteční v nově vybudovaném areálu 

ve Vesci, skokanské soutěže v prostředí sportovního areálu Ještěd.

Dlouhodobé přípravy na tuto vrcholnou sportovní událost začaly v Liberci hned po 

schválení kandidatury. Koordinátorem příprav je organizační výbor občanské 

společnosti „Liberec 2009“, ve kterém pracují zástupci Svazu lyžařů České republiky, 

statutárního města Liberec a Libereckého kraje. Předsedou organizačního výboru byl po 

                                                
1 Osobní rozhovor s bývalým šéfredaktorem Libereckého deníku, Mgr. Jiřím Langerem, ze dne 
14.3.2008.
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schválení kandidatury v roce 2004 jmenován Roman Kumpošt. Na sklonku jara 2007 

požádali organizátoři šampionátu vládu republiky o navýšení státní dotace. Jejich 

požadavek vyvolal rychlý sled otevřených i zákulisních jednání. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR podmínilo poskytnutí státní finanční dotace odvoláním 

dosavadního prezidenta organizačního výboru, Romana Kumpošta, a dosazením nového 

vedení v čele s Kateřinou Neumannovou.

Roman Kumpošt, který se věnoval uspořádání MS 2009 v Liberci třináct let a který 

sestavil fungující tým odborníků zajišťujících organizaci, byl z funkce prezidenta 

organizačního výboru odvolán 26. července 2007. K diskutovaným důvodům jeho 

odvolání patřily průtahy v realizaci infrastruktury obou sportovišť, neprůhledné 

hospodaření s prostředky státní dotace a špatná komunikace s reprezentanty MŠMT.

Jeho odvolání se projevilo v celém dalším vývoji příprav. Celý původní organizační tým 

odstoupil na protest proti jeho odvolání spolu s ním.

Kateřinu Neumannovou, nově zvolenou prezidentku, provázejí od jejího nástupu do 

funkce spory, které se týkají nejen příprav MS 2009, ale i uspořádání světových pohárů 

v únoru 2008.1 Nicméně přes veškeré problémy i nepřízeň počasí se jí podařilo 

organizačně připravit důležité ověřovací závody světového poháru, jejichž uspořádání

bylo podmínkou pro konání MS 2009. Měly se stát hlavním testem připravenosti 

pořadatelů MS 2009. Celkový dojem závodníků, trenérů i představitelů Mezinárodního 

svazu lyžování byl však rozpačitý.

Těmito závody světového poháru v únoru 2008 má bakalářská práce končí.

3.3 Metoda výzkumu

Problematika zkoumání mediálního obrazu není přesně definována, pro analýzu 

mediálních obsahů však existují dvě základní metody. Jednou z nich je hermeneutická 

textová a obrazová analýza, která zkoumá kvalitu obsahů a pomocí interpretace 

odhaluje pod povrchem textu hlubší struktury, odkrývá autorovy intence a specifikuje 

argumenty. Tato metoda je silně subjektivní, lze s ní zkoumat pouze několik málo textů, 

avšak z mnoha různých aspektů.2

                                                
1 Například žaloba, kterou podala počítačová firma Merz kvůli vypovězení smlouvy nebo žaloba kvůli 
dovozu sněhu z Jizerských hor, při kterém došlo k porušení zákona o ochraně přírody. 
2 Kolektiv autorů. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004, s.29.
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Protože příprava MS 2009 pokrývá poměrně dlouhé časové období, ve kterém 

Liberecký deník publikoval mnoho příspěvků, zvolila jsem druhou metodu – metodu 

kvantitativní obsahové analýzy. 

Kvantitativní obsahová analýza je na rozdíl od hermeneutické strukturovaná a 

selektivní, obsahy se zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. Metoda rozkládá 

obsahy na jednotlivé počitatelné prvky a její výsledky lze převést do statistik a 

přehledných tabulek a grafů. Protože je intersubjektivní, měli by různí výzkumníci dojít 

ke shodným závěrům, což znamená, že je tato metoda také dobře ověřitelná. Její pomocí 

se dá zpracovat velké množství textů.1

H. Bonfadelli rozdělil obsahovou analýzu na čtyři typy: „frekvenční analýzu“, která 

přináší přehled o četnosti výskytu témat nebo aktérů, přičemž četnost znamená 

důležitost. Dále „valenční analýzu“, která sleduje hodnocení témat nebo aktérů, na 

jakou stranu se média přiklánějí, zda se objevuje více pozitivních nebo negativních 

názorů. „Argumentační analýzu“, která kvantifikuje argumenty pro a proti, a 

„elektronickou analýzu“, při které počítač přebírá některé kroky kvantifikace, zejména 

sběr dat.2

Kvantitativní analýza zahrnuje několik fází výzkumu. Nejprve je třeba stanovit 

výzkumné téma. V druhé „konceptualizační“ fázi se stanovené téma převádí do 

sledovatelné podoby a vyústí v hypotézy. Během fáze „operacionalizační“ je třeba 

vybrat médium, které bude zkoumáno, rozhodnout, jaké obsahy v tomto médiu budou 

analyzovány a za jaké časové období. Je nutné specifikovat obsahové jednotky analýzy 

a sestavit kódovací knihu, která stanoví systém proměnných (kategorií) a seznam 

hodnot, které mohou proměnné nabývat. V „testovací“ fázi probíhá samotné kódování, 

po kterém následuje získání výsledků, jejich analýza a interpretace se závěrečným 

potvrzením nebo vyvrácením hypotéz.3

Problematickou fází výzkumu se může stát konstruování systému proměnných, tedy 

převedení jednotlivých prvků výzkumu do měřitelné podoby. Tento systém nemusí 

správně odrážet obsah zkoumaného materiálu a může být pouze chybně vytvořeným 

                                                
1 Tamtéž.
2 Trampota, T. přednáška Analýza obsahů mediálních sdělení. UK FSV, 2006.
3 Kolektiv autorů. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004, s.
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významovým systémem výzkumníka. Proto je potřeba před započetím výzkumu provést 

pilotní studii a ověřit si na ní reliabilitu a validitu zvolené metody. 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. Validitou se rozumí požadavek, aby výzkumné metody měřily opravdu to, 

co zamýšlíme měřit.1

Obsahová analýza je metoda, která dovoluje dosti přesně popsat zkoumaný materiál, 

vymezit proporce mezi jednotlivými aspekty, zpochybnit rychlé a falešné soudy a 

dovést pozorovatele k úvahám o věcech, které mu vůbec nepřišly na mysl, dokud 

neviděl výsledky před sebou. Výsledkem dobře provedené obsahové analýzy pak může 

být výstup, který měřitelně zachytí nějaký aspekt chování médií.2

Ke způsobům užití kvantitativní metody patří získání poznatků o komunikátorech, popis 

množství a druhu informací přenášených médiem, identifikace obsahových rozdílů mezi 

médii, získání poznatků o určitých sděleních a studium možných vizuálních a jiných 

vjemů.3

                                                
1 Kolektiv autorů. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004, s.34.
2 Burton, G. – Jirák, J. Úvod do studia médií. Barrister & Principal, 2001, s.42.
3 Trampota, T. přednáška Analýza obsahů mediálních sdělení. UK FSV, 2006.
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VÝZKUMNÁ ČÁST

4.1 Výzkumné téma

Tématem výzkumu této práce je definice mediálního obrazu Mistrovství světa 

v klasickém lyžování v Liberci v roce 2009, jak ho prezentuje na svých stránkách 

Liberecký deník.

Pořadatelství FIS mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 znamená pro 

město Liberec, region i stát nejen sportovní, ale i ekonomickou a kulturní příležitost. Je 

impulsem pro rozvoj lyžařského sportu v regionu i celé republice, přínosem je i 

propagace města a  s ní spojený rozvoj cestovního ruchu. Do regionu se dostaly finanční 

prostředky na budování moderních sportovních a rekreačních areálů, infrastruktury, 

ubytovacích kapacit, vznikly nové pracovní příležitosti. Pořádání šampionátu by po této 

stránce mělo celé oblasti prospět. Při kvalitním uspořádání by mělo prospět i dobrému 

jménu Liberce. Docházelo však k  rozhodnutím, která poškodila jak samotnou přípravu 

MS 2009, tak i region.

Liberecký deník považuje MS 2009 za jedno ze svých ústředních kontinuálních témat, o 

čemž svědčí například každodenní zveřejňování průběžných výsledků ankety „Kdo si 

myslíte, že má vést přípravy MS Liberec 2009? Kateřina Neumannová nebo Roman 

Kumpošt?“ na stránkách deníku v průběhu celého měsíce září 2007. Nebo možnost 

čtenářů posílat od 18. srpna 2007 redakci deníku SMS zprávy na téma „Co si myslíte o 

dění kolem MS, které se má v Liberci konat v roce 2009? Jaký je váš názor na tuto 

akci?“ a zavedení samostatné rubriky k tématu MS 2009 na webových stránkách 

deníku.

Podle mého názoru hodnotil deník až do změny na postu prezidenta organizačního 

výboru šampionátu, kterou si vynutilo MŠMT, přípravu MS 2009 převážně kladně. Po 

výměně prezidenta se deník přikláněl spíše na stranu kritiků práce nového 

organizačního výboru. 

V době změny prezidenta organizačního výboru se v celostátních denících (např. MF 

Dnes) objevily zprávy ze soukromí původního i nového prezidenta organizačního 

výboru MS 2009 a ministryně MŠMT. Proto jsem chtěla také ověřit, zda se i Liberecký 
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deník přiklonil k informování o soukromí hlavních představitelů MS, tedy určité 

bulvarizaci svého zpravodajství.

Základní hypotézou tohoto výzkumu tedy je, že pořádání tak velké sportovní události, 

jakou je mistrovství světa, je přes všechna negativa s tím spojená pro Liberec, jeho 

propagaci a dobré jméno prospěšné a že tento pohled zaujímá i nejvýznamnější 

regionální médium – Liberecký deník.

4.2 Metodický postup

4.2.1 Formulace výzkumných otázek

Pro určení mediálního obrazu jsem stanovila tyto otázky:

1. Jaký prostor věnoval Liberecký deník ve svém zpravodajství MS 2009? Jak se 

prostor věnovaný tématu vyvíjel v čase?

2. O čem deník v souvislosti s MS 2009 informoval? Jaká témata se nejčastěji 

objevovala?

3.  Kteří mluvčí v souvislosti s MS 2009 získali přístup do zpravodajství Libereckého 

deníku?

4.  Kterým aktérům věnoval deník pozornost? Informoval také o jejich soukromí?

5. Jaké hodnocení MS 2009 převládalo? Prezentoval deník témata spojená s MS 2009 

pozitivně či negativně?

4.2.2 Definice jednotky analýzy

Kódovanou jednotkou tohoto výzkumu je článek, tj. ucelená obsahová jednotka uvedená 

titulkem a zakončená signaturou. Za článek je považována i fotografie s popiskem. Do 

celkového rozsahu článku jsem počítala i doprovodné fotografie a jiná grafická 

zobrazení.

Pokud článek pokračuje na více stranách, je kódován jako jedna jednotka příslušná 

straně, kde text začíná.

4.2.3 Definování základního souboru jednotek

V analýze byly kódovány články publikované v „Libereckém dni“ a „Libereckém 

deníku“, ve kterých byla nadpoloviční většina textu věnována MS 2009 nebo osobám 

s MS 2009 spojeným.
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4.2.4 Konstrukce vzorku ze základního souboru

Při konstruování analyzovaného vzorku byly použity články „Libereckého dne“

a „Libereckého deníku“. Vzorek byl konstruován tak, aby pokryl dobu podání 

kandidatury na pořádání MS – květen 2003, jejího schválení – červen 2004 a dále celý 

rok 2007, to znamená dobu příprav pod vedením původního organizačního výboru, 

změny vedení, v době působení nového organizačního výboru, a dobu pořádání 

kontrolních světových pohárů v lednu až únoru 2008 a ohlasů na ně. Důvodem, proč 

nebyly analyzovány příspěvky v roce 2005 a 2006 byla přílišná rozsáhlost vzorku a tedy 

nutnost zredukovat vzorek na nejdůležitější období vývoje příprav MS 2009. 

4.2.5 Konstrukce proměnných obsahu a jejich hodnot

V této části jsem si stanovila, které konkrétní jevy medializovaných obsahů budu 

analyzovat, a  sestavila jsem kódovací knihu, která je přílohou této práce.  U každé 

proměnné je uveden její název, definice, pracovní návod a hodnoty, kterých může 

nabývat, s číselnými kódy.

Zkoumány byly tyto proměnné:

Identifikační proměnné

- datum otištění

- umístění příspěvku ve výtisku podle strany

- umístění příspěvku ve výtisku podle rubriky

Analytické proměnné

- rozsah příspěvku

- kolik % z rozsahu příspěvku tvoří fotografie

- téma příspěvku

- mluvčí, kteří v příspěvku promlouvají

- aktéři, kteří jsou v příspěvku zmiňováni

- vyznění titulku

- vyznění příspěvku

- původci hodnocení, která v příspěvku zaznívají

- zda se v příspěvku objevují informace ze soukromí aktérů
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4.2.6 Kódování obsahu podle ustanovené definice

Po sestavení kódovací knihy jsem ověřila stanovený postup pilotní studií několika 

příspěvků napříč zkoumaným obdobím. 

Pro samotné kódování jsem použila aplikaci Microsoft Office Excel.1

Získaná data jsou interpretována pomocí tabulek a grafů v následující kapitole.

4.3 Vyhodnocení

Shromažďování dat během výzkumu bylo zaměřeno na zodpovězení výzkumných 

otázek položených na začátku. Každá z otázek byla rozpracována do několika 

podotázek:

1. Jaký prostor věnoval Liberecký deník ve svém zpravodajství MS 2009? Jak se 

prostor věnovaný tématu vyvíjel v čase?

 Celkový počet článků, jejich rozsah a celková plocha věnovaná tématu a 

vývoj v čase.

 Kolik článků k tématu MS 2009 bylo zveřejněno na titulní straně a kolik % 

z plochy strany činilo?

 Jaké bylo umístění článků? Na které straně byly články publikovány?

 V rámci které rubriky byly články nejčastěji publikovány?

2. O čem deník v souvislosti s MS 2009 informoval? Jaká témata se nejčastěji 

objevovala?

 Která témata týkající se MS 2009 se v článcích objevila?

 Která témata se objevila na titulní straně?

 O jakých tématech hovořili v článcích Libereckého deníku mluvčí?

 Jaký byl časový vývoj témat?

3. Kteří mluvčí v souvislosti s MS 2009 získali přístup do zpravodajství 

Libereckého deníku?

 Kteří mluvčí vystupovali v článcích a v jakém pořadí promlouvali?

4. Kterým aktérům věnoval deník pozornost? Informoval také o jejich soukromí?

 Kteří aktéři vystupovali v článcích věnovaných MS 2009 a v souvislosti se 

kterými tématy byli zmiňováni?

                                                
1 Po konzultaci s vedoucím práce byla zvolena varianta nekódovat do SPSS.
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 Zveřejňoval Liberecký deník informace ze soukromí aktérů?

5. Jaké hodnocení MS 2009 převládalo? Prezentoval deník témata spojená s MS 

2009 pozitivně či negativně?

 Vyznění titulků a článků a vývoj v čase.

 O kterých tématech se vyjadřovali kladně mluvčí?

 O kterých tématech se vyjadřovali záporně mluvčí?

 Celkový přehled pozitivního a negativního hodnocení témat.

4.3.1   Jaký prostor věnoval Liberecký deník ve svém zpravodajství MS 2009? Jak se 

prostor věnovaný tématu vyvíjel v čase?

Tabulka č.1   Celkový počet článků, jejich rozsah a celková plocha věnovaná tématu a 
vývoj v čase.

Měsíc Počet článků

Nejmenší 
rozměr článku 

v cm2

Největší 
rozměr článku 

v cm2

Průměrná 
velikost článku 

v cm2

Celková 
plocha článků 

cm2

Podíl z prostoru 
věnovaného 

tématu za celé 
sledované období

květen 03 1 280 280 280 280 1%
červen 04 9 133 574 220 2331 6%
leden 07 5 129 380 191 955 2%
únor 07 3 65 425 218 653 2%
březen 07 3 34 287 129 388 1%
duben 07 7 40 406 217 1521 4%
květen 07 3 44 560 388 1164 3%
červen 07 4 149 560 310 1240 3%
červenec 07 13 100 756 288 3746 9%
srpen 07 13 144 429 220 2860 7%
září 07 46 40 541 131 6035 15%
říjen 07 8 64 425 194 1548 4%
listopad 07 6 81 268 175 1047 3%
prosinec 07 19 99 433 184 3504 9%
leden 08 8 32 619 322 2577 6%
únor 08 33 68 896 328 10824 27%
Celkem 181 32 896 237 40673
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Graf č. 1    Celková plocha článků.
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Komentář k tabulce č.1 a grafu č.1:

Téma MS 2009 figurovalo ve sledovaném období celkem ve 181 příspěvcích. Průměrná 

velikost článku týkajícího se MS 2009 byla 237 cm2, tj. 21 % plochy strany. Nejmenší 

článek měřil 32 cm2, největší měřil 896 cm2, tedy tři čtvrtiny strany, a byl zveřejněn 

během průběhu světových pohárů v únoru 2008.

Zpravodajství bylo nejintenzivnější v září 2007, celkem 46 článků (15 % z prostoru 

poskytnutého tématu celkem). Za vysokou medializací tématu v tomto měsíci stojí 

spory kolem postupu MŠMT, které podmínilo poskytnutí státní dotace odvoláním R. 

Kumpošta z pozice prezidenta organizačního výboru MS 2009 a jmenováním K. 

Neumannové. A také problémy s personálním obsazením nového organizačního výboru, 

když spolu s R. Kumpoštem odstoupil, na protest proti jeho odvolání, celý původní 

organizační výbor. Druhým nejvíce pokrytým obdobím byl únor 2008, ve kterém bylo 

publikováno 33 článků a tématu bylo věnováno nejvíce prostoru z celého sledovaného 

období (27 % z prostoru poskytnutého tématu celkem). Intenzivní zpravodajství v tomto 

měsíci podnítil především průběh závodů světového poháru v běhu, skoku a severské 

kombinaci, ale také rozhodnutí K. Neumannové řešit nedostatek sněhu jeho dovozem 

z Jizerských hor a ohlasy ekologů.
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Nejméně prostoru bylo tématu věnováno na začátku sledovaného období v květnu 2003, 

kdy byl publikován pouze jeden článek, který informoval o podání kandidatury na MS 

2009.

Tabulka č.2   Kolik článků k tématu MS 2009 bylo zveřejněno na titulní straně a kolik 
% z plochy strany činilo? 

Měsíc

Celkový počet 
článků

Z toho na 
titulní straně

Plocha 
příspěvků na 

titulní straně v 
cm2

Průměrná 
plocha článku 

na titulní 
straně

Podíl z plochy 
titulní strany

květen 03 1 0 0
červen 04 9 1 258 258 22%
leden 07 5 2 403 380 33%
únor 07 3 1 162 162 14%
březen 07 3 0 0
duben 07 7 0 0

květen 07 3 0 0
červen 07 4 0 0
červenec 07 13 7 1714 283 25%
srpen 07 13 7 1463 285 25%
září 07 46 9 2002 319 28%
říjen 07 8 3 820 273 24%
listopad 07 6 1 161 161 14%
prosinec 07 19 4 321 142 12%
leden 08 8 3 1577 526 46%
únor 08 33 5 1638 398 35%
Celkem 181 43 10518 290 25%

Komentář k tabulce č.2:

Z prostoru, který byl tématu na titulní straně poskytnut, je možné vyvodit i důležitost, 

kterou  mu Liberecký deník přiřkl. Informace o MS 2009 se na titulní straně deníku 

objevily ve čtvrtině medializace tématu (43 z celkového počtu 181, tj. 24 %) a plocha 

věnovaná MS 2009 na této straně byla poměrně veliká, článek zabíral průměrně celou 

čtvrtinu strany.1 Největší podíl z plochy titulní strany představovaly články na konci 

sledovaného období v lednu a únoru 2008, které dosáhly až téměř poloviny strany. Je 

však nutné připomenout, že příspěvky byly kódovány podle čísla strany, na které 

začínaly, tedy i jejich případné pokračování na straně jiné bylo započítáno do rozsahu 

zveřejněném na titulní straně.

Nejčastěji zde bylo MS 2009 zmíněno v období červenec – září 2007 a v únoru 2008, 

což odpovídá intenzitě celkového zpravodajství o tématu. 

                                                
1 Poznámka: při výpočtu plochy článků nebyly započítány upoutávky.
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Graf č.2   Jaké bylo umístění článků? Na které straně byly články publikovány?
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Tabulka č.3   V rámci které rubriky byly články nejčastěji publikovány?

Rubrika

Počet článků v 
rubrice

Počet článků v 
rubrice v %

Titulní strana 43 24%
Téma dne 28 15%
Liberecko 67 37%
Region 14 8%
Čtenář / reportér 3 2%
Sport 20 11%
14 pohledů 6 3%
Celkem 181 100%

Komentář ke grafu č.2 a tabulce č.3:

Téma MS 2009 bylo nejčastěji zveřejněno na stranách 3 (59 článků, tj. 33 %) a 4 (21 

článků, tj. 12 %) které spolutvoří rubriku „Liberecko“. Čtvrtina všech článků (43 

příspěvků, tj. 24 %) se objevila na titulní straně listu.
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Rubrikou, ve které se téma MS 2009 objevilo nejčastěji, bylo „Liberecko“, byla sem 

zařazena více než třetina všech článků (67 článků, tj. 37 % medializace). Tato rubrika 

přináší nejdůležitější zpravodajství z regionu. Je to rubrika, která obyvatele Liberecka, 

oblasti, kde je Liberecký deník vydáván a čten, zajímá pravděpodobně nejvíce.1

Zařazení největšího počtu článků s tématikou MS 2009 právě do této rubriky je tedy 

dokladem, že tomuto tématu přikládá deník důležitost.

Zpravodajství o MS 2009 bylo tedy z 69 % umístěno na nejdůležitějších stranách 

deníku. Rubriku „Téma dne“ naplnilo celkem 10x (zveřejněno v ní bylo 28 příspěvků, 

tj. zhruba 15 % z celkového počtu). Tématem dne deníku se MS 2009 stalo každý měsíc 

od srpna do prosince 2007 a čtyřikrát v únoru 2008, kdy v Liberci probíhaly světové 

poháry. 

Z uvedeného je zřetelné, že MS 2009 je pro Liberecký deník kontinuálním tématem 

velkého významu.

4.3.2 O čem deník v souvislosti s MS 2009 informoval? Jaká témata se nejčastěji 

objevovala?

Sledovanými tématy byly: 

1. schválení kandidatury na pořádání MS 2009 

2. prospěch z uspořádání MS 2009 pro Liberec a propagaci regionu

3. financování MS 2009

4. výstavba sportovních areálů pro MS 2009

5. výstavba infrastruktury a ubytovacích kapacit 

6. zahraniční jednání týkající se MS 2009

7. původní prezident organizačního výboru, R. Kumpošt, jeho odvolání

8. nová prezidentka organizačního výboru, K. Neumannová a její působení ve funkci

9. personální obsazení přípravného týmu MS 2009

10. partneři a dodavatelé MS 2009

11. dovoz sněhu z Jizerských hor do Liberce

12. průběh světových pohárů  

20. jiná témata.

                                                
1
Rozdíl mezi součtem článků ze strany 3 a 4 a součtem článků v rubrice „Liberecko“ tvoří změna formátu 

deníku mezi počátkem sledovaného období v květnu 2003 a koncem období v únoru 2008.
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Graf č.3     Která témata se v souvislosti s MS 2009 v článcích objevila?
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Komentář ke grafu  č.3:

Proměnná rozlišuje hlavní témata, která se během sledovaného období v souvislosti 

s MS 2009 vyskytovala.1 Nejčastěji bylo zmiňováno odvolání původního prezidenta 

organizačního výboru MS 2009, Romana Kumpošta (ve 34 článcích, tj. v 15 %). Toto 

téma se objevovalo ve zpravodajství deníku průběžně od července 2007, kdy byl 

Kumpošt odvolán, až do konce sledovaného období. Deník mu věnoval více pozornosti 

než průběhu testovacích závodů světového poháru (19 článků, tj. 8 %), které měly ověřit 

připravenost organizátorů i sportovišť pro pořádání samotného mistrovství. Teprve 

v dalším pořadí informoval deník o výstavbě sportovišť (ve 30 článcích, tj. ve 13 %) a 

finančním zajištění příprav (25 článků, tj. 11 %). Jako poměrně nedůležitá se pro deník 

jeví zahraniční jednání (v 7 článcích, tj. v pouhých 3 % medializace tématu MS 2009), 

která v souvislosti s přípravou na MS 2009 probíhala. Relativně nízký počet zmínek o 

schválení kandidatury vyplývá z krátkodobosti tématu. Všechny články vyšly v době, 

kdy bylo toto téma aktuální, tedy v červnu 2004.

                                                
1 Pro lepší přehlednost grafu byly použity zkrácené názvy. Sledovaná témata jsou vyjmenována na str. 24.
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Graf č.4    Která témata se objevila na titulní straně?
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Komentář ke grafu č.4:

Nejfrekventovanější téma1 – odvolání prezidenta organizačního výboru MS 2009 – se 

také objevilo nejčastěji na titulní straně. Celkem 9x, tj. téměř čtvrtina výskytu ve 

srovnání s ostatními tématy. Prostor na titulní straně byl dán také problematice 

personálního obsazení MS 2009 (5x, tj. 13 %) a vztahům s partnery a dodavateli (5x). 

Zajímavé je porovnání s tématem světových pohárů. Přestože jde o klíčový moment 

v přípravě šampionátu, objevilo se na titulní straně pouze 3x (tj. 8 %).

Na titulní stranu se dostalo minimum informací o zahraničních jednáních a dokonce ani 

dovoz sněhu, kterému deník věnoval na jiných stranách výtisku poměrně velkou 

pozornost, nebyl na úvodní straně zmíněn víckrát než jednou.

                                                
1 Pro lepší přehlednost grafu byly použity zkrácené názvy. Sledovaná témata jsou vyjmenována na str. 24.
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Tabulka č.4  O jakých tématech hovořili v článcích Libereckého deníku mluvčí?
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Primátor Liberce 6 4 2 9 3 1 1 3 2 4 3 - -
R. Kumpošt 14 1 4 - 2 - - - - - - 1 1
K. Neumannová 5 9 7 2 5 5 5 2 1 - - 2 -
Zástupci města Liberec 1 1 3 4 - - 1 - 2 3 4 1 -
Zástupci původního org. výboru 9 8 4 2 - - - 4 - - 2 - 1
Zástupci nového org. výboru 1 9 14 1 5 6 4 4 3 - 1 - 2
Zástupci MŠMT 2 - - 4 - - - - - 1 - 1 -
Zástupci Libereckého kraje 2 - - 1 - - - - - - 1 - -
Zástupci svazu lyžařů 4 - 2 - - 1 - - - - - - -
Zástupci FIS - 4 2 - - 3 - - - - - - -
Politici 1 2 1 2 - - 2 - 1 1 - - -
Lyžařští odborníci - - - - - 1 - 1 - - - 1 -
Sportovci - 1 - - - 2 - - - 2 - - -
Občané / čtenář - 1 - - - - 2 - 6 2 - - -
Partneři a dodavatelé - - - - 7 - - - - - - - -
Podnikatelské subjekty - - - - - - - - 1 - - - -
Místní organizace - - - - - - - 1 - 1 - - -
Hlasy ze zahraničí - - - - 1 1 - - - - - - -
Ekologové a ochranáři - - - - - - 4 1 - - - - -
Jiní 2 - 1 1 1 1 - 3 1 1 3 1 -
Celkem 47 40 40 26 24 21 19 19 17 15 14 7 4

Komentář k tabulce č.4:

V promluvách mluvčích, kteří dostali ve zpravodajství Libereckého deníku prostor, se 

vyprofilovala tři hlavní témata, výměna prezidenta organizačního výboru MS 2009 

(47x), problematika personálního obsazení (40x) a výstavba sportovních areálů (40x).

K výměně prezidenta organizačního výboru MS 2009 se nejčastěji vyjádřil odvolaný R. 

Kumpošt (14x) a zástupci jím vytvořeného organizačního výboru (9x). Oproti tomu K. 

Neumannová, která byla dosazena místo R. Kumpošta, komentovala změnu pouze 5x. 

Změnu například vůbec nekomentovali například zástupci mezinárodní federace FIS.

Po odstoupení R. Kumpošta a jeho týmu odborníků nebylo snadné obsadit uvolněná 

klíčová místa přípravného týmu zkušenými odborníky. Problémy nastaly i s tzv. 

dobrovolníky, někteří z nich na protest proti odvolání R. Kumpošta přestali na přípravě 



Bakalářská práce

28

MS 2009 spolupracovat. O této problematice a o připravenosti sportovišť s blížícím se 

termínem světových pohárů informovali především zástupci nového organizačního 

výboru v čele s K. Neumannovou. 

Nejméně komentářů z úst mluvčích zaznělo opět na adresu jednání, která proběhla 

v zahraničí (4x).

Tabulka č.5   Jaký byl časový vývoj témat?
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květen 03 - - - - 1 - - - - - - - -
červen 04 - 1 1 - 4 - 3 - - - - 8 -
leden 07 - 2 1 - - - - 1 - - - - 1
únor 07 - 1 1 - - - 1 - - - - - 1
březen 07 - - 1 1 - - 1 - - - - - -
duben 07 - 3 - - 1 - 1 1 - 1 - - 2
květen 07 - 1 1 - - - 1 - - 1 - - -
červen 07 - 2 2 - - - - - - 1 - - -

červenec 07 11 - 4 - - - 1 - - - 4 - 1
srpen 07 9 - - 9 - - - 1 - - 4 - -
září 07 6 6 5 9 6 - 1 4 - - 1 - 1
říjen 07 - 2 1 2 - - 2 1 - - - - -
listopad 07 1 2 - 2 1 - - 2 - - - - -
prosinec 07 5 3 3 - - - 4 3 - 3 - - 1
leden 08 1 5 2 2 - 1 - 2 - - - - -
únor 08 1 2 3 - 6 18 1 - 11 4 - - -
Celkem 34 30 25 25 19 19 16 15 11 10 9 8 7

Komentář k tabulce č.5:

Sledovaná témata jsou jmenovitě vypsána u bodu 4.3.2.

Časový vývoj témat kopíruje klíčové momenty přípravy MS 2009. V květnu 2003 se 

uvažovalo o přínosu kandidatury, v červnu 2004, kdy byla kandidatura schválena, měli 

radost ze schválení především zástupci města v čele s primátorem. Vidinu pořádání 

šampionátu spojovali s úvahami o prospěšnosti akce. V první polovině roku 2007 

nebyla znatelná převaha žádného tématu. Zlom nastal až v červenci 2007 v souvislosti 

s již zmiňovaným zásahem MŠMT a následnou změnou prezidenta organizačního 
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výboru. V průběhu celého měsíce září 2007 byla na stránkách deníku zveřejňována 

anketa k MS 2009 (téma č.13). 

Dalším výrazným momentem bylo pořádání světových pohárů a dovoz sněhu v únoru 

2008. 

Je zajímavé, že přestože bylo téma světových pohárů zmíněno během jednoho měsíce 

18x, na titulní straně se objevilo pouze 3x. Dovoz sněhu byl předmětem článků 11x, ale 

na titulní straně byl zmíněn jen 1x. Naopak u personální výměny prezidenta 

organizačního výboru  MS 2009, kterou si vynutilo ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy,  se téma během měsíce července objevilo celkem 11x a z toho se 7x 

dostalo na titulní stranu. Lze z toho usuzovat, že deník přikládal větší význam dění 

v zákulisí, než samotné sportovní události, kterou je MS 2009 především.

Kontinuálními tématy prolínajícími se celým sledovaným obdobím byly financování a 

výstavba sportovních areálů, infrastruktury a ubytovacích kapacit pro MS 2009, ty 

dohromady tvořily necelou třetinu (28 %) výskytu všech témat.

4.3.3 Kteří mluvčí v souvislosti s MS 2009 získali přístup do zpravodajství 

Libereckého deníku?

Tabulka č.6   Kteří mluvčí vystupovali v článcích a v jakém pořadí promlouvali?

Mluvčí Pořadí 1 Pořadí 2 Pořadí 3 Pořadí 4 Pořadí 5 Celkem

Zástupce nového org. výboru 27 12 9 2 50
K. Neumannová 19 17 5 2 43
Primátor Liberce 14 11 7 6 38
Zástupce původního org. výboru 15 10 4 29
R. Kumpošt 12 6 2 3 23
Zástupci města Liberec 12 4 3 2 21
Jiní 7 6 1 1 15
Občané / čtenář 5 2 1 2 1 11
Politici 5 2 1 2 10
Zástupce FIS 4 3 2 9
Zástupce MŠMT 5 1 2 8
Zástupce svazu lyžařů 4 1 2 7
Partneři a dodavatelé 1 6 7
Sportovci 2 2 1 5
Ekologové a ochranáři 3 2 5
Zástupce Libereckého kraje 3 1 4
Lyžařští odborníci 3 3
Místní organizace 2 2
Hlasy ze zahraničí 1 1 2
Podnikatelské subjekty 1 1
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Komentář k tabulce č.6:

Prostor k vyjádření svých názorů dostali nejčastěji zástupci nového organizačního 

výboru (50x), v čele s K. Neumannovou (43x). Zástupci města Liberce v čele 

s primátorem se k tématu MS 2009 vyjádřili celkem 59x (38 + 21). R. Kumpošt, 

původní prezident organizačního výboru MS 2009, byl citován 23x (tedy téměř o 

polovinu méně často než K. Neumannová) a zástupci „jeho“ organizačního výboru 

promlouvali 29x.

Podíl citací původního organizačního výboru MS 2009 v čele s

R. Kumpoštem (celkem 52x = 29 + 23) a nového organizačního výboru MS 2009 v čele 

s K. Neumannovou (celkem 93x = 50 + 43) byl způsoben především počtem článků, 

které byly v obdobích „vlády“ obou výborů publikovány. Od ledna do července 2007 

(výměna prezidenta) to bylo 38 článků (tj. 21 % z celkové medializace), od srpna 2007 

do února 2008 133 článků (tj. 73 % medializace)1. Celkem vyrovnaný je podíl promluv 

obou prezidentů. Zatímco vyjádření R. Kumpošta představovala 44 % z projevů všech

zástupců svého organizačního výboru, u K. Neumannové to bylo 46 %. 

Nejméně byli citováni podnikatelé a místní organizace a deník nevěnoval velkou 

pozornost ani ohlasům ze zahraničí.

Roli hrálo také pořadí, ve kterém jednotliví mluvčí promlouvali. Toto pořadí v podstatě 

kopírovalo výsledky celkového přístupu mluvčích. Největší možnost primární definice 

situace měli opět zástupci nového organizačního výboru a K. Neumannová. 

                                                
1 Údaje byly použity z tabulky č.1
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4.3.4 Kterým aktérům věnoval deník pozornost? Informoval také o jejich soukromí?

Tabulka č.7   Kteří aktéři vystupovali v článcích věnovaných MS 2009 a v souvislosti se 
kterými tématy byli zmiňováni?
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Celkem V %

K. Neumannová - 1 2 3 - - 11 9 6 5 3 3 - 43 21%
R. Kumpošt - - - - - 1 30 1 4 - - - - 36 18%
Zástupce MŠMT - 2 5 - - - 15 1 - - - - - 23 11%
Zástupce nového org. výboru - - - 1 - - - - 7 2 2 1 - 13 6%
Politik 2 2 - 3 - - 1 1 - - 3 - 1 13 6%
Primátor Liberce 2 1 1 1 - 2 4 - 1 - - - - 12 6%
Zástupce svazu lyžařů - 1 - 1 - - 6 1 2 - - 1 - 12 6%
Zástupce FIS - - - 1 - 1 - - 5 - - 1 1 9 4%
Partneři, dodavatelé - - - 1 - - - - - 8 - - - 9 4%
Zástupce města Liberec 1 - 1 1 - - 1 2 2 - - - - 8 4%
J. Jindra - - - - - - 3 - 4 1 - - - 8 4%
Zástupce původního org. výboru - - - - - - 2 - 2 - - - - 4 2%
Ekologové a ochranáři - - - - - - - - - - 2 1 1 4 2%
Sportovec - - - - - - - - - - - 3 - 3 1%
Občan - - - - - - 1 - - - 1 1 - 3 1%
Jiní - - - - 1 - - - 1 - - - - 2 1%
Celkem 5 7 9 12 1 4 74 15 34 16 11 11 3

Komentář k tabulce č.7: 

Sledovaná témata jsou jmenovitě vypsána u bodu 4.3.2.

Ve zpravodajství Libereckého deníku o MS 2009 se nejčastěji hovořilo o obou 

prezidentech, opět v souvislosti se změnou ve funkci prezidenta MS 2009. Toto téma se 

objevovalo opakovaně od července 2007 až do února 2008 (naposledy bylo zmíněno na 

konci února 2008). 

Osmkrát se hovořilo také o Josefu Jindrovi, příteli K. Neumannové, šlo především o 

úvahy o jeho podílu na odvolání R. Kumpošta a vlivu na personální obsazení 

přípravného týmu MS 2009. Aktéři se téměř nevyskytovali v informacích o výstavbě 

infrastruktury a ubytování (1).

I z tohoto pohledu je zřejmé, že stejně jako u předcházejících proměnných byla 

dominantním tématem výměna prezidenta a s ní bylo spojeno i nejvíc aktérů (celkem 

74). 
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Zveřejňoval Liberecký deník informace ze soukromí aktérů?

Informace ze soukromí aktérů se objevily pouze ve 4 článcích deníku z celkového počtu 

181. Čtyřikrát se objevila informace o příteli Kateřiny Neumannové, Josefu Jindrovi, a 

to v období od 13.7. do 8.8.2007, v době nástupu K. Neumannové do funkce 

prezidentky organizačního výboru. 

Informace o soukromí byla tedy nevyznaným podílem z celkového počtu článků.

4.3.5 Jaké hodnocení MS 2009 převládalo? Prezentoval deník témata spojená s MS 

2009 pozitivně či negativně?

Graf č.5  Vyznění titulků a vývoj v čase.
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Graf č.6   Vyznění článků a vývoj v čase.
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Komentář ke grafům č.5 a 6:

Tyto proměnné sledovaly hodnotové zabarvení titulků a článků.

Titulek je umístěn na úplný začátek zprávy a čtenářem je vnímán jako první, vyjadřuje 

to nejdůležitější. Jeho vyznění tedy ovlivňuje úhel pohledu, se kterým čtenář ke článku 

přistupuje.

Titulky Libereckého deníku příliš ve prospěch MS 2009 nevyzněly. V polovině případů 

(54 %) byl deník neutrální, tj. bez hodnotového zabarvení, 30 % titulků vyznělo 

negativně a jen 17 % pozitivně. Ještě o něco méně příznivé bylo vyznění samotných 

článků. Téměř polovina článků (48 %) publikovaných ve sledovaném období měla vůči 

tématu neutrální postoj. Pochvalných článků bylo zveřejněno 16 %, negativní vyznění 

vůči MS 2009 mělo 36 %. Titulky byly tedy laděny o něco pozitivněji, než články.

Nejvíce pochvalných titulků i článků vyšlo v červnu 2004, v době ohlasu na schválení 

kandidatury. Nejvíce kritiky zaznělo v únoru 2008, v době konání světových pohárů a 

dovozu sněhu, a v červenci až září 2007 po výměně prezidenta organizačního výboru.

Tabulka č.8   V souvislosti se kterými tématy se pozitivně vyjadřovali mluvčí? 
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Zástupci nového org. výboru - - - 3 - 2 - - 3 1 - - 1 10
Primátor Liberce 3 1 - - - - - - - - - 1 - 5
Zástupci FIS 1 - - 4 - - - - - - - - - 5
Sportovci 2 1 - 1 - - - - - - - - - 4
Občané / čtenář 1 2 - 1 - - - - - - - - - 4
Zástupci města Liberec 1 1 - - 1 - - - - - - - - 3
Zástupci původního org. výboru - - 1 1 - - - - - - - - - 2
Politici - - - 2 - - - - - - - - - 2
R. Kumpošt - - - - - - - - - 1 - - - 1
K. Neumannová - - - 1 - - - - - - - - - 1
Zástupci MŠMT 1 - - - - - - - - - - - - 1
Partneři a dodavatelé - - - - - - - - - 1 - - - 1
Podnikatelské subjekty - 1 - - - - - - - - - - - 1
Zástupci Libereckého kraje - - - - - - - - - - - - - -
Zástupci svazu lyžařů - - - - - - - - - - - - - -
Lyžařští odborníci - - - - - - - - - - - - - -
Místní organizace - - - - - - - - - - - - - -
Hlasy ze zahraničí - - - - - - - - - - - - - -
Ekologové a ochranáři - - - - - - - - - - - - - -
Jiní - - - - - - - - - - - - - -
Celkem 9 6 1 13 1 2  -  - 3 3  - 1 1 40
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Komentář k tabulce č.8:

„Zpravodajství je často spíše referováním o tom, co o událostech řekly významné osoby 

než referováním o událostech samých.1“

Sledovaná témata jsou jmenovitě vypsána u bodu 4.3.2.

Kladně byla mluvčími hodnocena zejména výstavba sportovních areálů (13, tj. 33 %), 

kterou pozitivně hodnotili představitelé FIS, nový organizační výbor a političtí 

představitelé. Stejně bylo přijato i schválení kandidatury (9, tj. 23 %) na počátku 

sledovaného období, největší radost z jejího schválení vyjádřil primátor a sportovci.

MS 2009 hodnotili kladně nejčastěji zástupci nového organizačního výboru MS 2009 

(10), primátor (5) a zástupci FIS (5). 

Tabulka č.9  V souvislosti se kterými tématy se negativně vyjadřovali mluvčí? 
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Celkem

R. Kumpošt - - - - - - 12 - 3 - - - - 15
Zástupci původního org. výboru - - 1 - - - 7 - 2 - - - - 10
Zástupci města Liberec 1 1 1 - - - 1 1 2 - 1 - - 8
Občané / čtenář - 4 - - - - - - - - 3 - - 7
Politici - 1 1 - - - 1 - - - 2 - - 5
Partneři a dodavatelé - - - - - - - - - 5 - - - 5
Ekologové a ochranáři - 1 - - - - - - - - 4 - - 5
Primátor Liberce - - 3 - - - - - - 1 - - - 4
Zástupci nového org. výboru - 1 - - - - - - 1 1 - - 1 4
K. Neumannová - - - - - - - - - 3 - - - 3
Lyžařští odborníci - - - - - - 1 1 - - - - 1 3
Sportovci - - - 1 - - - - - - - 2 - 3
Redaktor - 1 - - - - - 1 - 1 - - - 3
Zástupci Libereckého kraje - - 1 - - - 1 - - - - - - 2
Zástupci svazu lyžařů - - - - - - 1 - 1 - - - - 2
Hlasy ze zahraničí - - - - - - - - - 1 - 1 - 2
Místní organizace 1 - - - - - - - - - - - - 1
Zástupci MŠMT - - - - - - - - - - - - - -
Zástupci FIS - - - - - - - - - - - - - -
Podnikatelské subjekty - - - - - - - - - - - - - -
Jiní - - - - - - - - - - - - - -
Celkem 2 9 7 1  -  - 24 3 9 12 10 3 2 82

                                                
1 McQuail, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, s.243.
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Komentář k tabulce č.9:

Sledovaná témata jsou jmenovitě vypsána u bodu 4.3.2.

Naopak nejvíce kritiky se objevilo, stejně jako u dalších proměnných, v souvislosti se 

změnou prezidenta organizačního výboru, s odvoláním R. Kumpošta a dosazením K. 

Neumannové (20 %). Podle očekávání se k ní nejvíce vyjadřovali R. Kumpošt a 

zástupci jím vedeného organizačního výboru. Záporné hodnocení si vysloužila 

spolupráce nového organizačního výboru s partnery a dodavateli (10 %), tu kritizovali 

jak partneři MS 2009, tak i samotná K. Neumannová. Krátkodobým, ale intenzivním 

záporným tématem byl dovoz sněhu z Jizerských hor do Liberce (8 %).

Nejvíce kritiky vyjádřil R. Kumpošt (15) a zástupci jeho organizačního výboru (10). 

Občanům a ekologům, ale ani politikům se nelíbilo dovážení sněhu z Jizerských hor do 

Liberce. Zástupci FIS se záporně nevyjádřili ani jednou.

Graf č.7  Celkový přehled pozitivního a negativního hodnocení témat.
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Komentář ke grafu  č.7:

Z celkového počtu vyjádření, která k tématu MS 2009 z úst mluvčích zazněla, byly dvě 

třetiny negativní (82, tj. 67 %), třetina pochvalná (40, tj. 33 %). Je vhodné zdůraznit, že 

deník nastoluje agendu také tím, kterým mluvčím umožní přístup do svého 

zpravodajství a které jejich názory zveřejní.



Bakalářská práce

36

Nejvíce chválena byla výstavba sportovních areálů pro MS 2009 (11 %), a to i přes to, 

že areály měly být definitivně dokončeny již na pořádání světových pohárů a nebyly. 

Kladně mluvčí přijali získání pořadatelství MS 2009 (7 %).

Kromě kritiky výměny prezidenta (20 %) se v hodnocení projevily neshody K. 

Neumannové s partnery a dodavateli mistrovství (10 %). Zejména s počítačovou firmou 

Merz, které K. Neumannová dvakrát vypověděla smlouvu na informační systém pro 

šampionát a která proto podala na pořadatele MS soudní žalobu, a s firmou Snowhill, 

mezi níž a novým organizačním výborem došlo k neshodám kvůli zasněžování 

sportovních areálů umělým sněhem a přípravě parkovacích ploch pro návštěvníky 

světových pohárů. Negativní ohlas mělo rozhodnutí K. Neumannové dovážet sníh 

nákladními auty z Jizerských hor do Liberce (8 %) a projevily se také problémy 

s financováním šampionátu  - požadavky na navýšení dotací, velké náklady na dovoz 

sněhu apod. (6 %).

Průběh světových pohárů byl mluvčími hodnocen pouze 4x, z toho jen 1x kladně a 3x 

záporně. Na jednu stranu bylo pochvalné, že se i přes nepřízeň počasí podařilo závody 

světového poháru zorganizovat. Na stranu druhou si sportovci stěžovali zejména na 

špatnou kvalitu dovezeného sněhu, který jim ničil lyže, a na předražené ceny ubytování. 

Velmi negativně bylo hodnoceno zcizení osobních věcí funkcionářům FIS a 

pracovníkům televize ARD v hotelu, ve kterém byli ubytováni. 

Prospěch, který by mohlo uspořádání MS 2009 přinést Liberci a regionu, byl  během 

celého sledovaného období hodnocen kladně v 6 (tj. 5 %) vyjádřeních a negativně v 9 

(tj. 7 %). Z pohledu mluvčích je tedy přínos mistrovství diskutabilní.
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ZÁVĚR

Na počátku své bakalářské práce jsem si stanovila cíl rozkrýt mediální obraz 

Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009. K posouzení tohoto obrazu jsem použila 

kombinaci frekvenční a valenční metody kvantitativní obsahové analýzy příspěvků 

publikovaných v Libereckém deníku. 

V počáteční fázi výzkumu jsem položila pět výzkumných otázek:

1. Jaký prostor věnoval Liberecký deník ve svém zpravodajství MS 2009? Jak se 

prostor věnovaný tématu vyvíjel v čase?

2. O čem deník v souvislosti s MS 2009 informoval? Jaká témata se nejčastěji 

objevovala?

3. Kteří mluvčí v souvislosti s MS 2009 získali přístup do zpravodajství 

Libereckého deníku?

4. Kterým aktérům věnoval deník pozornost? Informoval také o jejich soukromí?

5. Jaké hodnocení MS 2009 převládalo? Prezentoval deník témata spojená s MS 

2009 pozitivně či negativně?

Odpovědi na tyto otázky jsem hledala pomocí kombinování proměnných tak, abych na 

danou problematiku nahlédla z více úhlů a aby získané informace poskytly co 

nejpřesnější obraz MS 2009 prezentovaný v Libereckém deníku. Z analyzovaných dat 

jsem se také pokusila získat názor deníku, zda je pořádání MS pro Liberec a region

prospěšné nebo spíše naopak. 

Nakódovala a analyzovala jsem bázi 181 článků publikovaných v květnu 2003, červnu 

2004 a od ledna 2007 do února 2008 v Libereckém dni a Libereckém deníku.

První otázka: Jaký prostor věnoval Liberecký deník ve svém zpravodajství MS 

2009? Jak se prostor věnovaný tématu vyvíjel v čase?        

Celková plocha věnovaná tématu MS 2009 za sledované období dosáhla 40.673cm2. 

Průměrný příspěvek měřil 237cm2, nejmenší 32cm2, největší kódovanou jednotkou byl 

článek o rozměru 896cm2, tj. tři čtvrtiny z plochy strany. Umístění článků, které 

propůjčuje tématu pořadí důležitosti, bylo následující. Nejčastěji bylo téma MS 2009 

zveřejněno na straně 3 a 4 v rubrice „Liberecko“, která přináší nejdůležitější zprávy 

z regionu, tedy zprávy, na které se Liberecký deník orientuje. Na titulní straně byla 
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zveřejněna čtvrtina všech informací o šampionátu, což je poměrně vysoké procento.

Rubriku „Téma dne“ naplnilo MS 2009 celkem desetkrát.

Zpravodajství bylo nejintenzivnější od července do září 2007, kdy došlo k vynucené 

výměně prezidenta organizačního výboru MS 2009, a v únoru 2008, kdy se v areálech 

připravovaných pro MS 2009 konaly důležité závody světového poháru a kdy se 

dovážel na běžecké tratě sníh, aby se mohly závody uskutečnit.

Potvrdilo se, že pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se má konat 

v roce 2009 v Liberci, přikládá Liberecký deník velký význam a kontinuální 

informování o přípravách šampionátu je pro něj jedním z prioritních témat. Důvodem je 

ojedinělost tak významné akce (MS v klasickém lyžování se bude konat v regionu 

střední a východní Evropy po 39-ti letech) a zaměření Libereckého deníku na regionální 

zpravodajství.

Druhá otázka: O čem deník v souvislosti s MS 2009 informoval? Jaká témata se 

nejčastěji objevovala?

Opakováním téhož motivu nám média ukazují, co je důležité. Ve zpravodajství 

Libereckého deníku se opakovalo několik dílčích témat, jejichž prostřednictvím deník 

téma MS 2009 prezentoval.

Zlomovým obdobím se ve zpravodajství Libereckého deníku stal červenec 2007. Od 

tohoto měsíce se průběžně objevovalo téma odvolání Romana Kumpošta (naposledy 

zveřejněno 22.2.2008), kterým ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podmínilo 

navýšení státní finanční dotace. Deník mu věnoval více pozornosti než průběhu závodů 

světového poháru, které měly prověřit připravenost areálů i pořadatelů mistrovství světa 

uspořádat.

Na titulní stranu umístil deník opět nejvíc informací, které se přímo netýkaly sportovní 

události. Nejčastěji se na ní objevilo téma změny prezidenta. Dále problematika 

personálního obsazení přípravného týmu MS 2009 pod vedením Kateřiny Neumannové, 

kdy po sesazení Romana Kumpošta a odstoupení celého týmu jeho odborníků nebylo 

snadné uvolněná místa obsadit kvalifikovanými odborníky. Také problematické vztahy 

nového organizačního výboru s partnery a dodavateli, zejména opakované vypovězení 

smlouvy počítačové firmě, která zpracovala informační software pro MS 2009, a dále 

neshody s firmou, která měla zabezpečovat umělé zasněžování areálů.
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Z vyjádření mluvčích vyplynula tři hlavní témata - výměna prezidenta, problematika 

personálního obsazení a výstavba běžeckého a skokanského sportovního areálu pro MS 

2009. 

Velmi málo informací deník přinášel o zahraničních jednáních, o názorech zástupců 

mezinárodní federace FIS, která na přípravu šampionátu dohlíží.

Třetí otázka: Kteří mluvčí v souvislosti s MS 2009 získali přístup do zpravodajství 

Libereckého deníku?

Podle S. Halla mají někteří jedinci v pozicích s vysokým statusem možnost tvarovat 

agendu, výhodou je možnost primární definice situace, na které je následně vystavěn 

celý děj zpravodajského příběhu.1 Proto bylo důležité sledovat i to, kteří mluvčí ve 

zpravodajství deníku hovořili a v jakém pořadí. 

Liberecký deník se ve svém zpravodajství soustředil nejvíce na názory místních 

oficiálních činitelů. Nejvíce prostoru k vyjádření a formování situace dostalo nové 

vedení organizačního výboru MS 2009 v čele s Kateřinou Neumannovou. Téma 

nabývalo na důležitosti od doby nástupu Kateřiny Neumannové do funkce k době 

pořádání světových pohárů (od srpna 2007 do února 2008 bylo publikováno 73% všech 

článků). Ale ani přes tuto možnost primární definice událostí nelze ze zjištěných 

výsledků tohoto výzkumu konstatovat, že by články vyznívaly ve prospěch Kateřiny 

Neumannové. 

Názory ze zahraničí, ani například vyjádření místních organizací a podnikatelských 

subjektů Liberecký deník téměř nezajímaly.

Čtvrtá otázka:  Kterým aktérům věnoval deník pozornost? Informoval také o 

jejich soukromí?

Dosavadní závěry z předcházejících otázek, tedy to, že se deník ve svém zpravodajství 

věnoval spíše sporům kolem odvolání Romana Kumpošta a nástupu Kateřiny

Neumannové než MS 2009 jako sportovní události, potvrzují i odpověď na otázku, 

kterým aktérům věnoval pozornost. Jednoznačně nejčastěji se hovořilo o obou 

prezidentech a jejich výměně. V této souvislosti byli zmiňováni i zástupci ministerstva 

školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kteří si výměnu prezidentů vynutili. 

                                                
1 Trampota, T. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s.83.
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Zajímavé bylo sledovat, zda deník použil pro zvýšení zájmu čtenářů i informace ze 

soukromí aktérů, zejména v době dosazení Kateřiny Neumannové do funkce 

prezidentky organizačního výboru MS 2009 ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. V té době některé celostátní deníky (např. MF Dnes) zveřejnily rozsáhlejší 

informace o vztahu Kateřiny Neumannové a jejího přítele, Josefa Jindry. Liberecký 

deník z celkového počtu 181 článků informoval o Josefu Jindrovi, jako příteli 

Neumannové, pouze čtyřikrát. Toto mizivé procento tedy nepotvrdilo, že by deník své 

zpravodajství bulvarizoval.

Pátá otázka: Jaké hodnocení MS 2009 převládalo? Prezentoval deník témata 

spojená s MS 2009 pozitivně či negativně?

Sledovala jsem hodnocení prospěšnosti pořádání MS 2009 pro propagaci a dobré jméno 

Liberce a libereckého regionu. 

Titulky i články na téma MS 2009 publikované ve sledovaném období v Libereckém 

deníku, vyzněly z poloviny neutrálně, ve třetině případů byly negativní a jen kolem 16 –

17 % bylo pozitivních. 

O tento nepříliš lichotivý obraz se zasloužily zejména spory kolem výměny prezidenta. 

Dále neshody mezi Kateřinou Neumannovou a firmou připravující informační software 

pro MS 2009, které vyústily v podání žaloby. Nelíbilo se ani rozhodnutí dovážet sníh 

nákladními auty z Jizerských hor do Liberce. A ani rozhodnutí organizačního výboru 

o uspořádání světových pohárů za nepříznivého počasí, „ať to stojí, co to stojí“, a to 

obrazně i doslova. Ani ohlas na průběh závodů nebyl příznivý. Sportovcům se nelíbila 

kvalita sněhu a předražené ubytování, k ostudě přispělo i zcizení osobních věcí

funkcionářů FIS a pracovníků zahraniční televize v libereckém hotelu.

Na druhé straně byla pochvalně komentována výstavba sportovních areálů pro MS 2009 

a počáteční schválení kandidatury.

Hodnocení přínosu světového šampionátu libereckému regionu bylo tedy spíše 

negativní. 

Z uvedených odpovědí na výzkumné otázky je zřejmé, že Liberecký deník 

neprezentoval MS 2009 svým čtenářům jako velkou sportovní událost, jejíž pořádání je 

považováno za čest, ale téma personifikoval a prezentoval ho spíše jako mediální 

střelnici různých znesvářených stran. Moje prvotní hypotéza, že pořádání sportovní 
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události takového významu, jakým mistrovství světa je, bude pro propagaci a budování 

dobrého jména města Liberce a libereckého regionu prospěšné, se nepotvrdila. Pozitivní 

přínos MS 2009 je v této fázi příprav, alespoň podle zpravodajství Libereckého deníku, 

diskutabilní. 

Tento výzkum skončil v únoru 2008, mistrovství světa bude uspořádáno o rok později, 

v únoru 2009.
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Resumé

Bakalářská práce se zabývala pěti výzkumnými otázkami, které měly pomoci rozkrýt 

mediální obraz Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se bude konat v roce 2009 

v Liberci, vytvářený Libereckým deníkem.

1. Jaký prostor věnoval Liberecký deník ve svém zpravodajství MS 2009? Jak se 

prostor věnovaný tématu vyvíjel v čase?

2. O čem deník v souvislosti s MS 2009 informoval? Jaká témata se nejčastěji 

objevovala?

3. Kteří mluvčí v souvislosti s MS 2009 získali přístup do zpravodajství 

Libereckého deníku?

4. Kterým aktérům věnoval deník pozornost? Informoval také o jejich soukromí?

5. Jaké hodnocení MS 2009 převládalo? Prezentoval deník témata spojená s MS 

2009 pozitivně či negativně?

Použila jsem kombinaci frekvenční a valenční metody kvantitativní obsahové analýzy a

odpovědi na položené otázky jsem hledala pomocí kombinování proměnných tak, abych 

na danou problematiku nahlédla z více úhlů a aby získané informace poskytly co 

nejpřesnější obraz MS 2009. Z výsledků analýzy vyplynulo, že Liberecký deník 

neprezentoval MS 2009 svým čtenářům jako velkou sportovní událost, ale téma 

personifikoval a prezentoval ho spíše jako mediální střelnici různých znesvářených 

stran. Moje prvotní hypotéza, že pořádání sportovní události takového významu, jakým 

mistrovství světa je, bude pro propagaci a budování dobrého jména města Liberce a 

libereckého regionu prospěšné, se nepotvrdila. Pozitivní přínos MS 2009 je v této fázi 

příprav, alespoň podle zpravodajství Libereckého deníku, diskutabilní. 

Tento výzkum skončil v únoru 2008, mistrovství světa bude uspořádáno o rok později, 

v únoru 2009.
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Summary

This bachelor essay dealt with five research questions that were to help uncover the 

media image of the FIS Nordic World Ski Championship held in Liberec in 2009 as it is 

presented by the Liberecký deník.

1. How large was the space that the Liberecký deník provided to the WSC 2009 

theme? How did the space change in time?

2. What did the journal informed on in connection with WSC 2009? What themes 

were mentioned the most?

3. What people gained the access to talk in the Liberecký deník news in connection 

with WSC 2009?

4. Which participants payed the journal attention to? Did it also notify of their 

privacy?

5. What rating of the WSC 2009 dominated? Were the themes connected with 

WSC 2009 presented by the journal positively or negatively?

I have used the combination of the frequency and valence method of the quantitative 

content analysis. To answer the asked questions I combined the parameters so that I 

could see the issue from more angles, and so that the gained information provide the 

most exact image of the WSC 2009. From the analysis result emerged that the Liberecký 

deník did not presented WSC 2009 to its readers as a great sport event. It personalized 

the theme and presented it rather as a media shooting-range of the diverse quarrelled 

sides. My primary hypothesis, that holding the sport event of such an importance should 

be beneficial to Liberec publicity, did not prove. The positive contribution of the WSC 

2009 is in this stage debatable, at least according to the Liberecký deník news.

This research ended in February 2008, the world championship will be held a year later, 

in February 2009. 
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Přílohy

Příloha č.1

Kódovací kniha

Název výzkumu: Mediální obraz Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci: 
analýza regionálního deníku „Liberecký deník“

Metoda práce: Kvantitativní obsahová analýza zpravodajství Libereckého deníku 
v období květen 2003, červen 2004, leden 2007 – únor 2008

Identifikační proměnné:

1. Datum otištění
Definice: Kód data byl konstruován ve tvaru DDMMRR = číslo dne bylo na 
prvním místě, následovalo dvojčíslí měsíce a nakonec bylo uvedeno konečné 
dvojčíslí roku. 

Vzor konstruování proměnné: 25.10.2007 kód 251007

2. Umístění zprávy ve výtisku podle strany
Definice: Kód umístění zprávy podle strany byl konstruován ve tvaru číslo 
strany = číslo kódu.

Vzor konstruování: titulní strana kód 1
strana 2 kód 2
nelze určit kód 99

3. Umístění zprávy ve výtisku podle rubriky
Definice: Kód byl konstruován podle umístění zprávy v příslušné rubrice. 
Název rubriky byl vždy uveden v horní části strany výtisku. Sledovány byly 
především jmenovitě uvedené rubriky, ostatní rubriky jako např. „Kultura a 
zábava“ byly zařazeny pod „Jiná“.

Konstruování:
titulní strana kód 1
Téma dne kód 2
Liberecko kód 3
Region kód 4
Čtenář – reportér kód 5
Sport kód 6
14 pohledů kód 7
Jiná kód 8
Nelze určit kód 99
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Analytické proměnné:

4. Rozsah článku
Definice: Do celkového rozsahu článku byla započítána i doprovodná 
fotografie a případně jiná doprovodná grafika. Plocha byla měřena v cm2 a byla 
zaokrouhlena na celá čísla.

Vzor konstruování: plocha článku 308 cm2 kód 308
plocha článku 122,25 cm2 kód 122

5. Podíl fotografie na rozsahu článku
Definice: Plocha fotografie byla měřena v cm2 a byla zaokrouhlena na celá 
čísla.

Vzor konstruování: bez fotografie kód 1
plocha fotografie např. 85,5 cm2   kód 86
plocha fotografie např. 51 cm2 kód 51

6. Téma článku 
Definice: Kódována byla jmenovitě uvedená témata, pokud se objevilo 
nějaké další téma, bylo zařazeno pod „Jiné“.

Konstruování:
Schválení kandidatury MS 2009 kód 1
Přínos pořádání MS 2009 pro Liberec a propagaci regionu kód 2
Financování MS 2009 kód 3
Výstavba sportovních areálů MS 2009 kód 4
Výstavba infrastruktury a ubytovacích kapacit kód 5
Zahraniční jednání týkající se MS 2009 kód 6
R. Kumpošt, původní prezident, jeho odvolání kód 7
K. Neumannová, nová prezidentka kód 8
Personální obsazení MS 2009 kód 9
Partneři a dodavatelé MS 2009 kód 10
Dovoz sněhu kód 11
Průběh světových pohárů kód 12
Anketa kód 13
Jiné kód 20

7. Mluvčí
Definice: Kódováni byli mluvčí, kteří v článcích promlouvali a pořadí, ve 
kterém vystupovali.

Mluvčí: 
Primátor Liberce kód 1
Roman Kumpošt kód 2
Kateřina Neumannová kód 3
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Zástupci města Liberec a zastupitelé kód 4
Zástupci MS 2009, původní org. výbor kód 5
Zástupci MS 2009, nový org. výbor kód 6
Zástupci MŠMT a jiných  ministerstev kód 7
Zástupci Libereckého kraje kód 8
Zástupci svazu lyžařů kód 9
Zástupci FIS kód 10
Politici kód 11
Lyžařští odborníci kód 12
Sportovci kód 13
Občané / čtenáři kód 14
Partneři a dodavatelé MS 2009 kód 15
Podnikatelské subjekty kód 16
Místní organizace kód 17
Hlasy ze zahraničí kód 18
Ekologové a ochranáři kód 19
Jiní kód 20
Redaktor kód 21

Vzor konstruování:
Primátor Liberce kód 1

první v pořadí kód 101
druhý v pořadí kód 102
třetí v pořadí kód 103
čtvrtý v pořadí kód 104
pátý v pořadí kód 105

Roman Kumpošt kód 2
první v pořadí kód 201
druhý v pořadí kód 202
třetí v pořadí kód 203
čtvrtý v pořadí kód 204
pátý v pořadí kód 205

8. Aktér článku
Definice: Kódováni byli aktéři, kteří v článcích vystupovali, tedy ti, o 
kterých se v článcích hovořilo.

Konstruování:
Primátor Liberce kód 1
R. Kumpošt kód 2
K. Neumannová kód 3
Zástupce města Liberec kód 4
Zástupce MS 2009, původní organizační výbor kód 5
Zástupce MS 2009, nový organizační výbor kód 6
Zástupce MŠMT kód 7
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Zástupce svazu lyžařů kód 8
Představitel FIS kód 9
Politik kód 10
Sportovec kód 11
Občan kód 12
Partneři, dodavatelé kód 13
Ekologové a ochranáři kód 14
J. Jindra, partner K. Neumannové kód 15
Jiní kód 20

9. Povaha titulku
Definice: Kódováno bylo hodnotové zabarvení titulku. Jako pozitivní 
zabarvení bylo kódováno vše, co z pohledu přínosu pro propagaci a dobré jméno 
Liberce a regionu vyznělo kladně. Jako negativní zabarvení bylo kódováno vše, 
co ze stejného pohledu vyznělo záporně. Pokud v titulku nezazněla ani kladná 
ani záporná informace, byl titulek kódován jako neutrální.1

Konstruování:
Pozitivní kód 1
Neutrální kód 2
Negativní kód 3
Nelze určit kód 99

10. Povaha článku
Definice: Kódováno bylo hodnotové zabarvení článku. Jako pozitivní 
zabarvení bylo kódováno vše, co z pohledu přínosu pro propagaci a dobré jméno 
Liberce a regionu vyznělo kladně. Jako negativní zabarvení bylo kódováno vše, 
co ze stejného pohledu vyznělo záporně. Pokud v článku nezazněla ani kladná 
ani záporná informace, byl článek kódován jako neutrální. Jako neutrální byl 
kódován také v případě, že se v článku objevila kladná i záporná hodnocení ve 
vyváženém zastoupení. 2

Konstruování:
Pozitivní kód 1
Neutrální kód 2
Negativní kód 3
Nelze určit kód 99

11. Původce pozitivního hodnocení
Definice: Kódováni byli původci pozitivních hodnocení, která v článcích 
zazněla, a zároveň témata, která původci pozitivně hodnotili.

                                                
1 Jsem si vědoma subjektivity této proměnné, ale kódování bylo prováděno pouze jediným kódovačem.
2 dtto.
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Původci hodnocení:
Primátor Liberce kód 1
Roman Kumpošt kód 2
Kateřina Neumannová kód 3
Zástupce města Liberec kód 4
Zástupce MS 2009, původní organizační výbor kód 5
Zástupce MS 2009, nový organizační výbor kód 6
Zástupce MŠMT kód 7
Zástupce Libereckého kraje kód 8
Zástupce svazu lyžařů kód 9
Představitel FIS kód 10
Politik kód 11
Lyžařský odborník kód 12
Sportovec kód 13
Občan kód 14
Partneři, dodavatelé kód 15
Podnikatelské subjekty kód 16
Místní organizace kód 17
Hlasy ze zahraničí kód 18
Ekologové a ochranáři kód 19
Jiní kód 20
Redaktor kód 21

Témata:
Schválení kandidatury MS 2009 kód 1
Přínos pořádání MS 2009 pro Liberec a propagaci regionu kód 2
Financování MS 2009 kód 3
Výstavba sportovních areálů MS 2009 kód 4
Výstavba infrastruktury a ubytovacích kapacit kód 5
Zahraniční jednání týkající se MS 2009 kód 6
R. Kumpošt, původní prezident, jeho odvolání kód 7
K. Neumannová, nová prezidentka kód 8
Personální obsazení MS 2009 kód 9
Partneři a dodavatelé MS 2009 kód 10
Dovoz sněhu kód 11
Průběh světových pohárů kód 12
Anketa kód 13
Jiné

Vzor konstruování:
Primátor Liberce kód 1

Schválení kandidatury MS 2009 kód 101
Přínos pořádání MS 2009 pro Liberec a propagaci regionu kód 102
Financování MS 2009 kód 103
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Výstavba sportovních areálů MS 2009 kód 104
Výstavba infrastruktury a ubytovacích kapacit kód 105
Zahraniční jednání týkající se MS 2009 kód 106
R. Kumpošt, původní prezident, jeho odvolání kód 107
K. Neumannová, nová prezidentka kód 108
Personální obsazení MS 2009 kód 109
Partneři a dodavatelé MS 2009 kód 110
Dovoz sněhu kód 111
Průběh světových pohárů kód 112
Anketa kód 113
Jiné kód 120

R. Kumpošt kód 2
Schválení kandidatury MS 2009 kód 201
Přínos pořádání MS 2009 pro Liberec a propagaci regionu kód 202
Financování MS 2009 kód 203
Výstavba sportovních areálů MS 2009 kód 204
Výstavba infrastruktury a ubytovacích kapacit kód 205
Zahraniční jednání týkající se MS 2009 kód 206
R. Kumpošt, původní prezident, jeho odvolání kód 207
K. Neumannová, nová prezidentka kód 208
Personální obsazení MS 2009 kód 209
Partneři a dodavatelé MS 2009 kód 210
Dovoz sněhu kód 211
Průběh světových pohárů kód 212
Anketa kód 213
Jiné kód 220

12. Původce negativního hodnocení
Definice: Kódováni byli původci negativních hodnocení, která v článcích 
zazněla, a zároveň témata, která původci negativně hodnotili.

Vzor konstruování: Totožný postup jako u proměnné č.11.

13. Informace ze soukromí aktérů
Definice: Kódovány byly informace ze soukromí aktérů vystupujících 
v souvislosti s tématy MS 2009.

Konstruování:
Obsahuje kód 1
Neobsahuje kód 2
Nelze určit kód 99


