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Anotace 

Tato bakalářská práce mapuje mediální obraz filmu V síti ve vybraných českých médiích. 

Dokumentární film V síti je experiment, ve kterém se tři dospělé herečky na sociálních sítích 

vydávají za dívky, a ukazují tak názorně to, čemu děti a dospívající čelí na internetu.  

Snímek měl premiéru v únoru 2020 a již během prvního víkendu od uvedení se stal 

nejúspěšnějším českým dokumentem. Film řeší problematiku zneužívání dětí na internetu  

a je na něj navázána doprovodná osvětová kampaň. K filmu byla také vydána dokumentární 

kniha Kdo chytá v síti, která nabízí hlubší rozbor postav a další materiály. 

Bakalářská práce nejprve představuje snímek V síti, herecké obsazení, osobnost Víta 

Klusáka a projekty navázané na daný film. Dále se věnuje problematice zneužívání dětí na 

internetu a uvádí několik zásad bezpečného chování na internetu.  

V praktické části využívá za účelem zmapování mediálního obrazu kombinaci kvantitativní 

a kvalitativní obsahové analýzy. Cílem kvantitativní obsahové analýzy je získání přehledu  

o způsobu pokrytí daného tématu médii. Kvalitativní analýza analyzuje vybrané texty  

a přináší podrobný popis daného případu. Obě metody se tak vzájemně doplňují. 

 

Annotation 

This bachelor´s thesis analysis the media image of the movie V síti in selected Czech media. 

The documentary film V síti is an experiment in which three adult actresses pretend  

to be young girls on social networks and they reveal what children and adolescents  

face on the Internet. The film had a premiere in February 2020 and became the most 

successful Czech documentary during the first weekend since its release. The film deals with 

the issue of child abuse on the Internet and is followed by an accompanying awareness 

campaign. Together with the film a documentary book named Kdo chytá v síti was published 

to offer a deeper analysis of the characters and other materials.  

The bachelor´s thesis first presents the movie V síti, the cast, the personality of Vít Klusák 

and projects related to the movie. It also deals with the issue of child abuse on the Internet 

and presents several principles of safe behaviour on the Internet.  

The bachelor´s thesis uses in its practical part a combination of quantitative and qualitative 

content analysis to map the media image. The aim of quantitative content analysis is to obtain 

an overview of the way of covering a given topic in the media. Qualitative analysis analyses 

selected texts and provides a detailed description of the case. Both methods complement 

each other.  
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Úvod 

Dokumentární film V síti vykresluje problematiku zneužívání dětí na internetu zcela 

novým způsobem. Tři dospělé herečky se situují do rolí dvanáctiletých slečen, za které se 

vydávají na sociálních sítích. Snímek názorně ukazuje predátorské praktiky, kterým musí 

čelit děti a dospívající na internetu a které se v závěru obrátí proti jím samotným, a z lovců 

se tak stanou lovení – jak zní podtitul snímku. 

 

Snímek se dostal do distribuce ve třech verzích zohledňujících své cílové publikum. 

Hned během prvního víkendu po uvedení ho zhlédlo více než 111 tisíc diváků, což je 

číslo srovnatelné s českými hranými filmy. Film V síti se tak stal nejnavštěvovanějším 

tuzemským dokumentem.1 

 

Dokument V síti přinesl do společnosti téma zneužívání dětí na internetu a přispěl 

k jeho aktivnímu řešení – součástí je i doprovodná osvětová kampaň, jejímž cílem je 

předat dětem ve školním věku zásady správného chování na internetu.  

Snímek samozřejmě vzbudil i množství mediálních ohlasů, a právě ty jsou předmětem 

zkoumání této bakalářské práce.  

 

Následující kapitoly práce předkládají kvantitativní a kvalitativní analýzu. Tato 

kombinace byla zvolena za účelem popsání mediálního obrazu filmu V síti ve vybraných 

českých médiích. Kvantitativní analýza umožňuje zpracování množství článků daných 

médií a získání přehledu o jejich způsobu pokrytí tohoto tématu. Kvalitativní analýza 

umožňuje analyzování vybraných textů a přináší podrobný popis daného případu. 

V rámci kvalitativní analýzy se práce konkrétně zabývá tím, čemu média věnují 

pozornost v rámci pozitivních a negativních ohlasů, dále pak řeší, jaký prostor v rámci 

rozhovorů dostali odborníci, a jaká témata se s nimi řešila.  

 

 

 

 

 
1 Dokument V síti chytil nejen sexuální predátory, ale i diváky. Návštěvnost je rekordní [online]. [cit. 

2020-12-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3056916-dokument-v-siti-chytil-nejen-

sexualni-predatory-ale-i-divaky-navstevnost-je-rekordni 
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Tato bakalářská práce vychází z výše uvedených tezí. Oproti tezím došlo k úpravě 

struktury kapitol. Dále byl vyřazen z analýzy server blesk.cz, a to z důvodu, že články 

tohoto média spadají do sekce Blesk Premium a jejich text není přes Newton Media 

dostupný v plném znění. Zařazení těchto textů do analýzy by způsobilo zkreslení 

výsledků.  

 

Kódovací kniha byla odevzdána v elektronické podobě a je k dohledání na webových 

stránkách Univerzity Karlovy.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Film V síti 

Dokumentární film V síti vstoupil do tuzemských kin v únoru 2020 a otevřel ve 

společnosti do té doby tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Snímek 

s podtitulem „z lovců se stanou lovení“ názorně ukazuje, s čím se v dnešní době běžně na 

internetu setkávají děti a dospívající ve věku 11–16 let. Kromě zájmu společnosti o danou 

problematiku a množství mediálních ohlasů získal také některé z nominací a ocenění – 

konkrétně pak Českého lva 2020 v kategorii nejlepší dokumentární film a nominaci na 

Českého lva v kategorii nejlepší herečka v hlavní roli, dále pak nestatutární Cenu 

filmových fanoušků a Cenu české filmové kritiky 2020 za nejlepší dokument.2 3 Tvůrci 

dokumentu obdrželi také cenu Trilobit 2021 za námět, scénář a režii tohoto filmu.4 

 

Vít Klusák a Barbora Chalupová, režiséři filmu V síti, upozorňují na problematiku 

zneužívání dětí na internetu zcela novým způsobem – jejich společný film je experiment, 

ve kterém se tři dospělé herečky s dětskými rysy vydávají na falešných profilech na 

sociálních sítích (Facebook, Skype, Lidé.cz, Snapchat a Omegle) pod falešnými jmény 

za dvanáctileté dívky. V průběhu deseti natáčecích dní je oslovilo 2 458 potencionálních 

sexuálních predátorů.5 Samotnému natáčení předcházely rešerše podob dětských pokojů, 

dále pak způsobů komunikace a aktivit dospívajících dívek na sociálních sítích, to vše za 

účelem dosažení co nejdokonalejší simulace.6 

 

Herečky využívaly jak písemné komunikace pomocí chatu, tak i videohovorů přes 

Skype – kontakt takto udržovaly s muži různého věku a vzdělání. Podle slov tvůrců byl 

film koncipován tak, aby byl co nejvěrnějším odrazem skutečnosti. Natáčení tedy 

 
2 Výsledky 28. ročníku cen Český lev [online]. [cit. 2021-07-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskylev.cz/cz/novinky/vysledky-28-rocniku-cen-cesky-lev 
3 V síti [online]. [cit. 2021-07-04]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/720753-v-siti/oceneni/ 
4 Ceny trilobit [online]. [cit. 2021-07-04]. Dostupné z: https://cenytrilobit.cz/portfolio-view/v-siti/ 
5 HLOUŠKOVÁ, Lenka. Je mi dvanáct aneb 2458 sexuálních predátorů nachytaných V síti [online]. [cit. 

2021-01-26]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/filmy-serialy/clanek/je-mi-dvanact-aneb-2458-

sexualnich-predatoru-nachytanych-v-siti-40310059 
6 PETŘÍK, Jarda. Klusák o svém dokumentu V síti: Nejde jen o pedofily, muži cílí na děti na internetu pro 

jejich manipulovatelnost [online]. [cit. 2021-07-04]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/klusak-o-svem-

dokumentu-v-siti-nejde-jen-o-pedofily-muzi-cili-na-deti-na-7949225 
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probíhalo především ve věrohodně vypadajících dětských pokojíčcích, které byly 

vybudovány ve filmových ateliérech. Autentičnost filmu byla dále budována oblečením 

a vyjadřováním odpovídajícím dvanáctiletým dívkám. V souladu s kodexem filmu 

herečky komunikaci s muži nikterak nepodněcovaly, jen v ní pokračovaly poté, co si je 

muž sám vyhledal a následně oslovil. Velká část mužů, kteří s dívkami navázali kontakt, 

po nich požadovala sex prostřednictvím videohovoru, posílala jim fotografie a odkazy na 

videa se sexuálním obsahem nebo dívky dokonce později začala vydírat. Někteří z mužů 

iniciovali i osobní setkání – celkem se všechny tři herečky zúčastnily dohromady  

21 schůzek s predátory. Odborníci se však shodují, že většina predátorů na internetu je 

z psychosexuálního hlediska normální, nejedná se tedy o pedofily. Tito muži pouze cílí 

na děti, protože jsou snadněji manipulovatelné. 7 8 

 

Vzhledem k citlivosti tématu filmu probíhalo celé natáčení pod dohledem ředitelky 

Linky důvěry, psycholožky, sexuoložky a průběh projektu byl konzultován s právníkem 

a kriminalistou. Osobní schůzky všech hereček alias dvanáctiletých dívek s predátory se 

uskutečnily za přítomnosti ochranky a několika skrytých kamer. Predátorské taktiky se 

tak obrátily proti samotným predátorům, a z lovců se tak stali lovení – jak zní podtitul 

snímku.  

 

Film vznikl ve filmové produkci Hypermarket Film s koprodukcí České televize, 

Rozhlasu a televízie Slovenska, Petera Kerekese, Helium Filmu za finanční podpory 

Státního fondu kinematografie a Audiovizuálného fondu. Snímek zachycující příběh tří 

hereček v roli dvanáctiletých dívek od castingu až po osobní schůzky s predátory byl 

uveden do kin 27. února 2020. Do distribuce se dostal ve třech verzích – V síti (standardní 

distribuční verze do 15 let nepřístupná), V síti: Za školou (speciální verze filmu pro 

diváky do 12 let) a V síti 18+ (necenzurovaná verze dokumentu). 9 

 

 

 

 
7 HLOUŠKOVÁ, Lenka. Je mi dvanáct aneb 2458 sexuálních predátorů nachytaných V síti [online]. [cit. 

2021-01-26]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/filmy-serialy/clanek/je-mi-dvanact-aneb-2458-

sexualnich-predatoru-nachytanych-v-siti-40310059 
8 PETŘÍK, Jarda. Klusák o svém dokumentu V síti: Nejde jen o pedofily, muži cílí na děti na internetu pro 

jejich manipulovatelnost [online]. [cit. 2021-01-29]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/klusak-o-svem-

dokumentu-v-siti-nejde-jen-o-pedofily-muzi-cili-na-deti-na-7949225 
9 O filmu [online]. [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.vsitifilm.cz/o-filmu.html 
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Snímek V síti se již od první chvíle těšil nebývalé návštěvnosti – během prvního 

víkendu od uvedení do kin ho zhlédlo více než 111 tisíc diváků, čímž byl s velkou 

rezervou překonán dosavadní rekord v návštěvnosti tuzemského dokumentárního filmu. 

Prvenství si do té doby držel dokument Trabantem do posledního dechu z roku 2016, 

který během prvního víkendu navštívilo přes 18 tisíc lidí.10 Následně byla distribuce 

dokumentu V síti dvakrát přerušena kvůli vládním restrikcím spojeným s šířením nemoci 

COVID-19. I tak film vyvolal zájem o tematizovanou problematiku a zanechal řadu 

mediálních ohlasů, včetně těch, které mapují stíhání predátorů a dohru u soudu.  

Policie ČR si vyžádala natočený materiál a na jeho základě byla zahájena trestní řízení.11 

V návaznosti na uvedení snímku V síti vznikla také řada doprovodných projektů, kterým 

se více věnuje podkapitola 1.2 Projekty navázané na film V síti.  

1.1 Herecké obsazení  

Autoři dokumentárního filmu zaslali do castingových agentur výzvu, že hledají 

plnoletou herečku, která vypadá jako dívka ve věku 12–13 let. Celkem se castingu 

zúčastnilo 23 dospělých žen, z nichž se jich 19 svěřilo, že během svého dětství zažily 

nějakou z forem zneužívání na internetu.  

 

Dokumentární snímek V síti mapuje příběh tří hereček alias dvanáctiletých dívek od 

castingu až po osobní schůzky s predátory. Vybranými dospělými herečkami 

ztvárňujícími dospívající Míšu, Týnku a Niky jsou Tereza Těžká, Anežka Pithartová  

a Sabina Dlouhá. Pro poslední dvě jmenované herečky se jednalo o první zkušenosti před 

kamerou. Tereza Těžká již měla za sebou několik menších rolí – diváci si ji mohou 

pamatovat například z filmů Teorie tygra (2016), Modelky s.r.o. (2014) nebo ze seriálu 

Doktor Martin (2016).12  

 

 

 

 
10 Dokument V síti chytil nejen sexuální predátory, ale i diváky. Návštěvnost je rekordní [online]. [cit. 

2020-12-27]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3056916-dokument-v-siti-chytil-nejen-

sexualni-predatory-ale-i-divaky-navstevnost-je-rekordni 
11 ŠIMEK, Kryštof. Policie kvůli dokumentu V síti vyšetřuje sexuální predátory. Jeden už od soudu odešel 

s trestem [online]. [cit. 2021-07-04]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/v-siti-dokument-

film-vit-klusak-barbora-chalupova-policie-podezreli_2002181141_dok 
12 Tereza Těžká [online]. [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/180294-tereza-tezka/ 
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Při natáčení zažívaly tři dospělé herečky na vlastní kůži to, čemu čelí řada dětí  

a dospívajících – ony měly tu výhodu, že jim byla na place k dispozici sexuoložka  

a psycholožka, se kterými konzultovaly průběh celého natáčení. Podle slov Klusáka po 

ukončení samotného natáčení nakonec dvě ze tří dívek požádaly o psychologickou 

pomoc. To, že se jednalo o psychicky náročné natáčení ukazují i slova herečky Anežky 

Pithartové: „Požádala jsem o terapii, protože to na mě začalo doléhat. Dalo se na tom 

pozorovat, jaké psychické škody to potom provází. Vůbec si nedokážu představit, že si to 

někdo prožije se vším všudy. A ještě když je to dvanáctiletá holka, která o tom pořád 

přemýšlí, vrací se jí to opakovaně, představuje si to. To je pro mě úplně k nepředstavení, 

šílené.“ 13 

1.2 Projekty navázané na film V síti 

Na film V síti je navázána osvětová kampaň. Její součástí je projekt Buď safe 

online, který vznikl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a za 

spolupráce společnosti Avast a bývalého youtubera a influencera Jirky Krále. Projekt 

Buď safe online si klade za cíl naučit děti na základních školách, jak se správně chovat 

v online prostředí. V rámci projektu se uskutečnila řada přednášek na školách, dále byl 

také zpřístupněn online kurz.14 

 

Dalším partnerem osvětové kampaně je Chytrá škola od společnosti O2, která nabízí 

informace o internetové bezpečnosti a mediální gramotnosti. Portál přináší řadu 

výukových materiálů pro rodiče i pedagogy.  

 

K filmu byla také vydána dokumentární kniha Kdo chytá v síti – její autorkou je 

Marika Pecháčková, partnerka Víta Klusáka. Kniha nabízí hlubší rozbor postav z filmu, 

součástí jsou rozhovory a další materiály. Za účelem podpory osvětové kampaně se do 

prodeje dostal také merch15 s tématikou filmu. 

 
13 KRÁL, Petr. Požádala jsem o terapii, takovou vulgaritu jsem nečekala, říká hrdinka Klusákova filmu o 

obtěžování [online]. [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/kultura/film/v-siti-dokument-

vit-klusak-barbora-chalupova-sexualni-obtezovani-na-internetu_1905290657_dbr 
14 O projektu [online]. [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: https://www.avast.com/cz/besafeonline/pro-media 
15 Merch je zkrácený výraz anglického slova „merchandising“ – označuje soubor upomínkových a 

reklamních předmětů prodávaných zpravidla fanouškům určité osobnosti či skupiny.  
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1.3 Problematika zneužívání dětí na internetu  

Ústředním tématem dokumentárního filmu V síti je zneužívání dětí na internetu. 

Naléhavost této problematiky dokládá i řada výzkumů – například výsledky největší 

mezinárodní studie svého druhu EU Kids Online 2020 ukazují, že ve věkové skupině 

dospívajících od 15 do 16 let v České republice každý druhý uvedl, že za poslední rok 

přes internet obdržel zprávu, fotografii či video se sexuálním obsahem. Ve věkové 

skupině 12–14 let se s takovýmto obsahem setkal každý čtvrtý dotázaný. To je nejvíce ze 

sledovaných devatenácti evropských zemí – ČR se tedy umístila na pomyslném prvním 

místě, následována Norskem, Srbskem, Španělskem a Švýcarskem.16  

 

Pro navázání kontaktu s dětmi využívají agresoři právě internet – především pak 

sociální sítě a online hry. To, že se jedná o vhodné prostředí z pohledu agresorů dokládá 

například i to, že na sociální síti Facebook má v České republice účet 670 tisíc dětí  

a mladých lidí ve věku do 18 let, přičemž oficiální hranice pro založení profilu je zde věk 

alespoň 13 let.17 Ve prospěch agresorů také mluví to, že děti v tomto prostředí jednoduše 

ztrácí zábrany a neuvědomují si možná rizika svého jednání, a tak se snadno stávají 

obětmi. Rozeznáváme hned několik jevů, kterým mohou děti čelit v online prostředí.  

 

Prvním z nich je sexting, tedy zasílání či sdílení vlastních odhalených fotografií, 

videozáznamů nebo textů s erotickým a sexuálním podtextem prostřednictvím moderních 

komunikačních technologií, přičemž platí, že tyto materiály vytváří samy děti.18 Případné 

poskytnutí těchto fotografií může vyústit až k vydírání, kdy je oběti vyhrožováno, že se 

její fotografie například dostanou do rukou jejích blízkých. Další predátorskou praktikou 

je tzv. kybergrooming, tedy sofistikované jednání pachatele, který manipuluje s dítětem 

za účelem vylákání na osobní schůzku a následného sexuálního zneužití či ublížení na 

zdraví.19 Dále se policie v souladu s trestním zákoníkem také zabývá výrobou a jiným 

nakládáním s dětskou pornografií, zneužitím dítěte k výrobě pornografie nebo ohrožením 

výchovy dítěte.  

 
16 SMAHEL, David et al. EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries [online].  EU Kids 

Online. [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://irtis.muni.cz/news/eu-kids-online-2020-report 
17 ECKERTOVÁ, Lenka a Daniel DOČEKAL. Bezpečnost dětí na internetu: rádce zodpovědného rodiče. 

Brno: Computer Press, 2013. s. 28. ISBN 978-80-251-3804-5 
18 Tamtéž, s. 68.  
19 POLICIE ČR. Zneužívání dětí na internetu [online]. [cit. 2021-01-25]. Dostupné z: 

https://www.policie.cz/clanek/zneuzivani-deti-na-internetu.aspx 
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1.4  Zásady bezpečného chování na internetu 

S postupem doby narůstá čas, který děti tráví před obrazovkami a displeji 

nejrůznějších zařízení – zatímco dříve se dívaly akorát na Večerníčka a další dětské 

pořady, tak dnes tímto způsobem stráví o poznání více času. Podle amerického výzkumu 

Common Sense Media tráví průměrný teeneger před obrazovkou 8 hodin denně.20 

Výsledky největší mezinárodní studie svého druhu EU Kids Online 2020 dokonce 

ukazují, že za uplynulých 10 let se v některých zemích čas strávený online zdvojnásobil.21 

Zároveň její autoři upozorňují, že v dnešní době je složité odhadnout přesný čas strávený 

online, a to především z důvodu, že děti mají díky smartphonům přístup k internetu 

kdykoliv a odkudkoliv. Dalším uváděným důvodem je fakt, že řada aktivit, jako je 

například sledování televize, se přesunula do online prostředí. I tak je zde pozorovatelný 

rostoucí trend času, který děti tráví online. S tím samozřejmě přichází i nutnost jim tento 

čas regulovat, a především je naučit, jak se v tomto světě bezpečně pohybovat.  

 

Daniel Dočekal, internetový publicista věnující se mimo jiné bezpečnosti a ochraně 

soukromí v digitálním světě, upozorňuje na to, že je nutné, aby se této role ujali rodiče. 

A stejně tak jako své děti varují, aby si nebraly sladkosti od cizích lidí, tak jim také 

vysvětlili, že internet poskytuje svým uživatelům anonymitu, a není tedy tak složité se 

vydávat za někoho jiného, například za jejich vrstevníka. Doporučuje však děti poučit 

v nižším věku a využít tak toho, že dítě ještě věří a naslouchá rodičům a jejich rady 

pravděpodobněji vezme v potaz, zatímco dospívající budou tato varování spíše ignorovat. 

Zároveň dodává, že online prostředí je v porovnání s reálným světem stejně nebezpečné, 

ale přináší do našich životů jiné způsoby a rizika. Děti zde například sdělují své osobní 

údaje a bez zábran navazují kontakt s cizími lidmi.22 23 

 

 

 

 
20 DOČEKAL, Daniel, Jan MÜLLER, Anastázie HARRIS a Luboš HEGER. Dítě v síti: manuál pro rodiče 

a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace. Praha: Mladá fronta, 2019. Flowee. s. 13. 

ISBN 978-80-204-5145-3 
21 SMAHEL, David et al. EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries [online].  EU Kids 

Online. [cit. 2020-12-27]. Dostupné z: https://irtis.muni.cz/news/eu-kids-online-2020-report 
22 ECKERTOVÁ, Lenka a Daniel DOČEKAL. Bezpečnost dětí na internetu: rádce zodpovědného rodiče. 

Brno: Computer Press, 2013. s. 24, 29, 32. ISBN 978-80-251-3804-5 
23 DOČEKAL, Daniel, Jan MÜLLER, Anastázie HARRIS a Luboš HEGER. Dítě v síti: manuál pro rodiče 

a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace. Praha: Mladá fronta, 2019. Flowee. s. 39-

40. ISBN 978-80-204-5145-3 
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Ve své publikaci Dítě v síti, která vznikla ve spolupráci s dalšími autory, Dočekal 

uvádí, co by mělo zaznít ze strany rodičů o pohybu v online prostředí. Za naprosto zásadní 

považuje, aby děti byly poučeny o tom, jaké chování je nevhodné vzhledem k cizím 

osobám v prostředí internetu. V první řadě by měly vědět, že cizí osoba, která by jim 

mohla chtít ublížit, se pravděpodobně bude vydávat za jejich vrstevníka – na fotografiích 

bude vypadat jako vrstevník potencionální oběti, díky povídání si o škole, filmech  

a dalších možnostech trávení volného času se bude snažit získat důvěru dítěte. 

Potencionální predátor se také může vydávat za někoho, koho dítě zná, a to ať z rodinného 

kruhu či za internetovou celebritu (např. youtuber).24 

 

Na základě toho Dočekal formuluje následující zásady, které by děti měly znát. 

V první řadě by si neměly přidávat do přátel na sociálních sítích lidi, které neznají, dále 

by neměly s nimi udržovat kontakt a nesdělovat jim žádné informace o sobě ani o svých 

rodičích. Dále pak nikomu neposílat vlastní fotografie či videa, nestahovat si do svého 

zařízení nic od cizího člověka. A v neposlední řadě by měly udržovat svá hesla v tajnosti 

a jakékoliv podezřelé chování oznámit svým rodičům 25 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 DOČEKAL, Daniel, Jan MÜLLER, Anastázie HARRIS a Luboš HEGER. Dítě v síti: manuál pro 

rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace. Praha: Mladá fronta, 2019. 

Flowee. s. 39-40. ISBN 978-80-204-5145-3 
25 Tamtéž. 
26 ECKERTOVÁ, Lenka a Daniel DOČEKAL. Bezpečnost dětí na internetu: rádce zodpovědného rodiče. 

Brno: Computer Press, 2013. s. 36-37. ISBN 978-80-251-3804-5 
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2 Současná česká dokumentaristika  

Obecně lze dokument definovat tak, že hovoří o skutečných situacích či událostech 

a ctí známá fakta, neuvádí fakta nová, neověřená.27 Nezávislý dokumentární film je 

snímek, který přináší neotřelý pohled na světové události a vypráví se zápalem a živou 

obrazností příběhy, které rozšiřují zúžené obzory a otevírají nové možnosti.28 

 

Za zlatý věk dokumentaristiky je obecně považováno období od 80. let 20. století 

až po současnost. Za oblibou dokumentárních filmů v průběhu uplynulých 40 let stojí 

skutečnost, že tyto filmy vypráví o světě, který všichni jedinci na světě sdílí, a přijde jim 

tak srozumitelný a blízký. V prostředí České republiky došlo ke značnému posunu 

dokumentárních filmů v průběhu 90. let 20. století. Teoretik a historik médií, akademický 

pracovník FSV UK prof. Štoll dodává, že snímky tuzemských dokumentaristů prvního 

desetiletí po roce 2000 mají obvykle celovečerní metráž, často se dostávají do kin a mluví 

se o nich – především díky tomu, že dokumentaristé patřící k této generaci filmařů mají 

tu možnost své snímky zviditelnit v online prostoru, zejména pak prostřednictvím 

sociálních sítí. Tyto filmy na sebe také poutají pozornost i aplikovanou tvůrčí metodou, 

která bývá analytická, někdy i bojovná a reflektuje postoj autora.29 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. s. 

27. ISBN 978-80-7331-181-0 
28 Tamtéž, s. 21. 
29 Tamtéž, s. 27.  
30 ŠTOLL, Martin. Současný český dokument a odpovědnost za svět. Národní filmový archiv (2015) s. 

117. Dostupné také z: 

https://www.researchgate.net/profile/Martin_Stoll2/publication/310460411_Soucasny_cesky_dokument_

a_odpovednost_za_svetNowadays_Czech_documentary_film_and_its_responsibility_of_the_world/links/

582e21da08ae102f072db613/Soucasny-cesky-dokument-a-odpovednost-za-svet-Nowadays-Czech-

documentary-film-and-its-responsibility-of-the-world.pdf 
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Jak již bylo řečeno, trend rostoucí obliby dokumentárních filmů lze sledovat  

i v českém prostředí – dokazují to i výsledky průzkumu neziskové organizace Institut 

dokumentárního filmu z léta 2020. Z tohoto šetření mimo jiné vyplynulo, že téměř 

polovina dotázaných dává přednost sledování dokumentárních filmů před ostatní 

televizní nabídkou. K nejsledovanějším tématům dokumentárních filmů patří snímky  

o přírodě (68,3 %), cestopisy (59,6 %) a historické filmy (46,4 %),  

vzdělávací pořady (31,4 %), za další často vyhledávaná témata respondenti označili 

společenská (12 %), experimentální (12,3 %) a investigativní (14,6 %). Průzkum dále 

ukázal, že lidé by u dokumentárních filmů ocenili více informací předem a jejich větší 

dostupnost jak v televizi, tak online.31 

 

 Za vývojem dokumentárních filmů v prvním desetiletí 21. století stojí zájem 

současných filmařů o vztah mezi jednotlivcem a celkem – cílem filmů totiž není pouhý 

popis a mapování problému, ale aktivní vstup do něj a hledání řešení.32 Pro současnou 

českou dokumentaristiku je charakteristický zájem o domácí aktuální dění v jeho 

sociálních, politických, ekonomických, ale též filozofických či historických 

souvislostech.33 V tuzemsku se za tento kvalitativní posun zasloužili Vít Klusák, Filip 

Remunda, Martin Mareček, Linda Jablonská, Vít Janeček, Jan Gogola, Tomáš Kudrna  

a další, kteří se ve svých snímcích dotýkali globálních témat přítomných v ČR.  

Příkladem může být dokumentární snímek F. Remundy a V. Klusáka Český sen (2004) 

ukazující problematiku mediální manipulace na otevření neexistujícího hypermarketu 

Český sen. Právě reflektování problémů současné politické scény, problémů životního 

prostředí i socioekonomických vztahů, důsledků spotřební kultury a v neposlední řadě 

vlivu médií patří mezi nejčastěji volená témata dnešní dokumentární tvorby.34 35 

 
31 Institut dokumentárního filmu. Potvrzeno: Zájem o dokumentární filmy je u českého diváku vysoký, ale 

chybí mu více informací o filmech a jejich dostupnosti [online]. [cit. 2021-01-29]. Dostupné z: 

https://dokweb.net/storage/TZ-PruzkumIDF-2020-fin.pdf 
32 ŠTOLL, Martin. Současný český dokument a odpovědnost za svět. Národní filmový archiv (2015) 

s.119. Dostupné také z: 

https://www.researchgate.net/profile/Martin_Stoll2/publication/310460411_Soucasny_cesky_dokument_

a_odpovednost_za_svetNowadays_Czech_documentary_film_and_its_responsibility_of_the_world/links/

582e21da08ae102f072db613/Soucasny-cesky-dokument-a-odpovednost-za-svet-Nowadays-Czech-

documentary-film-and-its-responsibility-of-the-world.pdf 
33 ČESÁLKOVÁ, Lucie. Generace Jihlava. Praha: Větrné mlýny, Akademie múzických umění, 2014. s. 

67. ISBN 978-80-7443-109-8 
34 Tamtéž, s. 68. 
35 ŠTOLL, Martin. Současný český dokument a odpovědnost za svět. Národní filmový archiv (2015) s. 

119. Dostupné také z: 

https://www.researchgate.net/profile/Martin_Stoll2/publication/310460411_Soucasny_cesky_dokument_

a_odpovednost_za_svetNowadays_Czech_documentary_film_and_its_responsibility_of_the_world/links/
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Vít Klusák spolu s Filipem Remundou, Erikou Hníkovou, Vítem Janečkem, Lucií 

Česálkovou, Martinem Marečkem a Lucií Královou patří ke Generaci Jihlava –  

do stejnojmenné knihy byly zařazeny i dokumenty těchto autorů jako šestice výjimečných 

dokumentárních snímků z posledních dvaceti let. Knižní publikace Generace Jihlava 

z roku 2014 vzniklá na základě námětu Michala a Radima Procházkových, editovaná 

Lucií Česálkovou, nabízí pohled na určitý úsek české porevoluční dokumentaristiky 

prostřednictvím vybraných děl daných osobností. Česká dokumentární tvorba přelomu 

20. a 21. století byla ovlivněna vznikem jihlavského festivalu, rozvojem Katedry 

dokumentární tvorby FAMU a osobností Karla Vachka. Právě v této době se svými 

prvními filmy přichází Vít Klusák a jeho kolegové.36 37 

 

Osobnost dokumentaristy, režiséra a filmového pedagoga Karla Vachka byla 

zásadní nejen pro českou porevoluční tvorbu a obrat ke společenské kritice, ale také pro 

tzv. Generaci Jihlava. Vachek působil jako pedagog na Katedře dokumentární tvorby 

FAMU, kterou od roku 2002 také vedl. Svou pedagogickou a tvůrčí činností ovlivnil 

nejednu generaci českých dokumentaristů. K jeho studentům například patřili dnes známí 

dokumentaristé V. Klusák a F. Remunda. Vachek je známý také svým pojetím 

dokumentu, pro které je typické, že šel proti zavedenému televiznímu formátu své doby 

a spojoval zdánlivě protichůdné a nespojité. Jeho filmy byly několikahodinové. Vachkův 

vliv spočíval převážně v otevírání jiného typu přemýšlení a krédu, že tvorba má 

především něco způsobit.38 39 

 

 

 

 

582e21da08ae102f072db613/Soucasny-cesky-dokument-a-odpovednost-za-svet-Nowadays-Czech-

documentary-film-and-its-responsibility-of-the-world.pdf 
36 ČESÁLKOVÁ, Lucie. Generace Jihlava. Praha: Větrné mlýny, Akademie múzických umění, 2014. 

s. 70. ISBN 978-80-7443-109-8 
37 Podívejte se: Šest dokumentů Generace Jihlava [online]. [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1503664-podivejte-se-sest-dokumentu-generace-jihlava 
38 BLÁHOVÁ, Jindřiška. No, budeme se hádat. Co znamenal Karel Vachek pro český dokument [online]. 

[cit. 2021-01-29]. Dostupné z: https://www.respekt.cz/kontext/film-se-musi-predevsim-promyslet-zemrel-

dokumentarista-karel-vachek 
39 SLÍVOVÁ, Hana a Tomáš PILÁT. Karel Vachek: S každou technologickou změnou musí dojít i ke 

změnám ve společnosti [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/karel-vachek-s-

kazdou-technologickou-zmenou-musi-dojit-i-ke-zmenam-ve-8101656 
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2.1 Osobnost režiséra Víta Klusáka 

Vít Klusák (*1980), známý filmový režisér, vystudoval fotografii na Střední 

průmyslové škole grafické v Praze a je absolvent katedry dokumentární tvorby na FAMU. 

S Filipem Remundou založil roku 2003 společnost Hypermarket Film, která se soustředí 

na produkci autorských dokumentárních filmů a její zásadou je, že neprodukuje 

reklamy.40  

 

Klusák je pověstný výběrem společenskokritických témat a reflektováním 

aktuálních kauz ve svých dokumentárních snímcích. Jeho filmografie čítá jak studentské 

filmy, tak známé a úspěšné snímky jako je portrét malé české vesnice – Vše pro dobro 

světa a Nošovic (2010), dokument Matrix AB (2015) nabízející situační portrét jednoho 

z nejvlivnějších mužů české současnosti, politika a podnikatele Andreje Babiše, 

celovečerní portrét neonacisty – Svět podle Daliborka (2017), nebo právě dokument  

o zneužívání dětí na internetu – V síti (2020).41 

 

Na řadě projektů spolupracoval také s Filipem Remundou, se kterým se společně 

proslavili dokumentární komedií o falešném hypermarketu Český sen (2004), dále spolu 

natočili snímky jako Český mír (2010), Dobrý řidič Smetana (2013) a Jak Bůh hledal 

Karla (2020).42  

 

Vít Klusák se kromě režie věnuje také producentství, stříhání a pedagogické 

činnosti. Od října 2006 přednáší na FAMU předmět Základy filmové řeči, v lednu 2011 

se stal vedoucím dílny prvního ročníku dokumentaristů. Jako kameraman se podílel na 

filmech M. Marečka (Hry prachu), E. Hníkové (Ženy pro měny), V. Janečka (Máme 

NATO?) a především F. Remundy (A. B. C. D. T. O. P. O. L.).43 44 

 

Celkově lze jeho tvorbu rozdělit do dvou skupin. První z nich obsahuje filmy, které 

poukazují na různé společenské jevy přítomné v českém prostředí. Příkladem může být 

snímek V síti, kde Klusák otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu nebo 

 
40 Vít Klusák [online]. [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/13302-vit-klusak/ 
41 Vít Klusák [online]. [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: https://dafilms.cz/director/604-vit-klusak 
42 Vít Klusák [online]. [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/13302-vit-klusak/ 
43 Vít Klusák [online]. [cit. 2020-12-28]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/lide/vit-klusak/ 
44 ŠTOLL, Martin. Český film, režiséři a dokumentaristé. Praha: nakladatelství Libri, 2009. s. 268. ISBN 

978-80-7277-417-3 
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snímek Český sen ukazující moc marketingu a konzumní společnost. Druhá skupina 

přináší na povrch společenské kauzy. Příkladem je dokument Dobrý řidič Smetana 

vyprávějící o olomouckém řidiči autobusu, který se přikreslováním tykadel  

a připisováním nejrůznějších komentářů na plakáty politiků pustil do boje 

s nespravedlností.  

 

Pro jeho tvorbu je také typická osobní angažovanost, kdy Klusák vystoupí z pozice 

režiséra a participuje v dokumentu, využívá přitom přímé interakce se svými subjekty. 

Příkladem může být dokumentární snímek V síti, kde se Klusák objevuje před kamerou 

a konfrontuje jednoho z predátorů.  

 

V souvislosti s Klusákovou tvorbou můžeme také narazit na otázku etiky – 

příkladem mohou být spekulace o neetickém manipulování s postavami snímků jako 

tomu bylo v případě dokumentu Svět podle Daliborka. V médiích se v době uveřejnění 

tohoto snímku objevovala otázka, zda Klusák nenatočil svůj „první hraný film“. Hlavní 

postava snímku Daliborek řekl, že filmová produkce Hypermarketu s ním uzavřela 

smlouvu o honorář na hraný film a že veškeré neonacistické výroky, které ve filmu činí, 

po něm údajně chtěl režisér Vít Klusák. Všechny scény jsou prý nahrané a zosobňují 

Klusákův fiktivní filmový záměr, nikoliv Daliborkovy názory.45 Pozoruhodné také je, že 

hlavní hrdinové Svět podle Daliborka byli honorováni, což není u dokumentárního 

snímku obvyklé. Klusák to vysvětloval tím, že pro Daliborka tato skutečnost hrála zásadní 

roli, protože pochází z chudého regionu a má špatně placenou práci.46  

 

 

 

 

 

 

 

 
45 ČULÍK, Jan. Klusákův „něžný neonacista“ se hájí: Hrál jsem v hraném filmu. [online]. [cit. 2021-07-

16]. Dostupné z: https://blisty.cz/art/87376-klusakuv-nezny-neonacista-se-haji-hral-jsem-v-hranem-

filmu.html 
46 DOUŠA, Marek. Neonacista Daliborek: Natočil Vít Klusák svůj první hraný film? [online]. [cit. 2021-

07-16]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/kultura/80433/neonacista-daliborek-natocil-vit-klusak-

svuj-prvni-hrany-film.html?fb_comment_id=1214977988612783_1215364888574093 
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3 Mediální teorie 

V rámci této kapitoly závěrečné práce budou stručně rozebrány potřebné teoretické 

koncepty a pojmy z oblasti mediálních studií.  

3.1 Média a mediální komunikace 

Lze si všimnout, že ve společnosti je slovo médium hojně skloňováno, přičemž jeho 

význam je mnohdy širší, než se uvádí. Nejčastěji pod tímto pojmem společnost rozumí 

nejrůznější tisk nebo televizní a rozhlasové vysílání. Pojem médium je však latinského 

původu a odkazuje na prostředek, prostředníka či zprostředkujícího činitele – tedy to, co 

něco zprostředkovává.47 Setkáváme se s ním v řadě různých oblastí, například ve fyzice, 

chemii, biologii nebo v teorii sociální komunikace. V mediálních studiích pak médium 

představuje významný článek stojící mezi komunikátorem a adresátem sdělení.48 

 

V kontextu mediálních studií je také používán pojem komunikační prostředky či 

média, který označuje vše, co zajišťuje komunikaci. Komunikační média rozlišujeme na 

primární a sekundární, přičemž platí, že primární média jsou považována za základní 

nástroj každé komunikace a nelze se bez nich v tomto procesu obejít. Jedná se například 

o přirozený jazyk a všechny prostředky neverbální komunikace. Pod sekundárními médii 

rozumíme všechny technické vymoženosti, které umožňují komunikaci bez ohledu na 

vzdálenost a čas a usilují o záznam či přenos sdělení k adresátovi. Příklady tohoto typu 

médií mohou být jak obrázky, písmo a později tisk, tak také prostředky mechanického, 

analogového a digitálního nahrávání.49  

 

Soudobá společnost je denně vystavena velkému množství informací a média  

i jejich komunikace se stala nedílnou součástí každodenního života. Pro mediální 

komunikaci je charakteristické, že veškeré komunikační aktivity se dějí pomocí  

a prostřednictvím médií. V průběhu 90. let 20. století však začal být pojem mediální 

komunikace nahrazován pojmem masová komunikace.50  

 
47 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 36. ISBN 978-80-7367-

466-3 
48 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 139. ISBN 80-7178-926-7 
49 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 36-37. ISBN 978-80-7367-

466-3 
50 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 102. ISBN 80-7178-926-7 
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3.2 Masová komunikace 

Vzhledem ke skutečnosti, že se postupem času objevila potřeba šířit sdělení směrem 

ke větší skupině lidí bez ohledu na jejich individuální zájmy, dispozice a potřeby, tak 

došlo ke vzniku tzv. terciárních médií, která tak doplnila dříve vzniklá primární  

a sekundární média. Nejprve za ně byla považována veřejná vystoupení, později pak 

především masová média. Za masová média lze označit takové komunikační prostředky, 

které mají charakter masovosti – příkladem tedy může být vedle periodického tisku 

s vysokým počtem výtisků, rozhlasového a televizního vysílání, také film a masově 

distribuované nahrávky.51  

 

Je nutné si však uvědomit, že vývoj médií se nezastavil u těch tzv. terciárních. 

Zhruba v 90. letech 20. století došlo k nástupu počítačových sítí a internetu – tato 

skutečnost nabídla takové prostředí, v jehož podmínkách došlo ke vzniku tzv. síťových 

(kvartálních) médií. Ta jsou charakteristická tím, že slouží současně jako podpora 

interpersonální i masové komunikace a příkladem těchto médií mohou být portály 

tradičních masových médií, ryze internetové zpravodajské portály a vyhledavače.52 

V odborné literatuře je tento typ médií označován také jako nová – toto pojmenování je 

však problematické, protože neexistuje jednoznačná shoda, co jsou přesně nová média,  

a přívlastek „nová“ je sporný kvůli své historické relativnosti. Jedna z definic 

charakterizuje nová média jako dobový fenomén, který tvoří součást širších 

technologických, společenských i kulturních změn a jenž je odrazem nejen 

technologického vývoje, ale také způsobu užívání médií i produktem jak společenských, 

politických a ekonomických sil.53 Úskalím této definice je, že nevytváří jednoznačnou 

hranici mezi tzv. tradičními a novými médii.54 

 

Pro přelom 20. a 21. století je tedy typický nástup a rozvoj internetových médií, 

který s sebou přinesl za následek oslabení pozice „tradičních“ médií, především pak 

periodického tisku a rozhlasu, a změnu televizního vysílání. Nová média se znatelně 

odlišují od těch tradičních, a to především levným přístupem, neomezeným množstvím 

 
51 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 37-40. ISBN 978-80-7367-

466-3 
52 Tamtéž, s. 40. 
53 JIRKŮ, Jan. Žurnalistická profese 2.0. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020. s. 17. ISBN 978-80-

246-4640-4 
54 Tamtéž, s.17, 19.  
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příjemců, pomíjivostí významu aktuální zeměpisné polohy podavatele a příjemce, 

obousměrností komunikace i větší silou příjemců ovlivnit, jak a kdy je nabízený obsah 

konzumován.55 Z toho tedy vyplývá, že nová (síťová) média jsou interaktivní, zatímco 

tradiční masová komunikace byla vždy jednosměrná. Došlo tedy také k celkové proměně 

masové komunikace, která se stala méně masovou a méně centralizovanou.56 57 

 

Jak již bylo řečeno, masová média se řadí k tzv. terciárním médiím. Komunikační 

prostředky s charakterem masovosti se podílí na masové komunikaci. Ta je definována 

jako proces přenosu sdělení od komunikátora k adresátovi, přičemž komunikátorem je 

komplexní organizace zaměstnávající profesionální komunikátory a užívající 

specializované technologie k výrobě vysoce standardizovaných sdělení určených pro 

rozsáhlé, nesourodé a disperzní publikum.58 Souhrnně pak lze za masovou komunikaci 

označit takové komunikační aktivity, na kterých participuje tisk, televize, rozhlas, kina  

a reklama, případně je možné zahrnout i vydávání knih a produkci populární hudby.  

Pro masovou komunikaci je mimo jiné charakteristické to, že příjemci sdělení je velmi 

početné a rozptýlené publikum.59 

 

Na obecné rovině lze publikum chápat jako soubor jedinců, kteří soustavně nebo 

příležitostně užívají média, přičemž se liší stupněm aktivity jako formy odstupu od médií 

a sklonu k vlastnímu způsobu recepce, tvorbě vlastního výběru a užití mediálních 

obsahů.60 Na pojem publikum lze nahlížet dvěma různými způsoby. První z nich chápe 

publikum jako pasivního účastníka mediální komunikace zasaženého mediovaným 

sdělením a nějak reagujícího. Druhý přístup naopak říká, že publikum je aktivní součástí 

mediální komunikace, mediální sdělení si vybírá z nabídky a podle svých potřeb, zájmů  

a možností s ním nakládá.61 Pro aktivní publikum je také typická selektivita, kdy daný 

jedinec diferenciovaně věnuje pozornost médiím a plánuje jejich užití.62 

 
55 JIRKŮ, Jan. Žurnalistická profese 2.0. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2020. s. 18. ISBN 978-80-

246-4640-4 
56 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 68. ISBN 978-80-7367-

466-3 
57 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha: Portál, 2009. s. 51. ISBN 978-

80-7367-574-5 
58 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 100. ISBN 80-7178-926-7. 
59 Tamtéž, s. 100-101 
60 Tamtéž, s. 197.  
61 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 219. ISBN 978-80-7367-

466-3 
62 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha: Portál, 2009. s. 426. ISBN 978-

80-7367-574-5 
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Publikum masové komunikace je označováno jako masa a je definováno jako 

publikum čítající velký počet příjemců, u nichž se neočekávají charakteristické sociální 

vazby, vnitřní skupinová hierarchie a vzájemná komunikace.63 A právě masová média 

díky svým technickým možnostem umožňují distribuci sdělení k takto velkému publiku, 

které není shromážděno ve stejný čas na stejném místě a není propojeno společným 

tématem.64 

3.3 Teoretická východiska 

Pro dnešní společnost je typické, že média jsou všudypřítomná a jejich samotná 

existence, různé typy nabízených mediálních obsahů a vlastní užívání médií mají 

nejrůznější vliv, dopad a účinek, které se vztahují k působení médií na jedince, skupinu  

i společnost jako celek. O vlivu mediovaných obsahů hovoří například teorie nastolování 

agendy.65 

 

Tato kapitola nejprve v úvodu zmíní faktory působící na výběr zpráv. Dále se bude 

zabývat potřebnými teoretickými východisky vztahujícími se ke způsobu fungování 

médií a procesu utváření zpráv, mezi něž patří mediální konstrukce reality, teorie 

nastolování agendy a framing. 

3.3.1 Faktory působící na výběr zpráv 

Zpravodajský obsah v médiích je ovlivněn hned několika faktory. V první řadě se 

do nich dostává několika různými cestami a v různých podobách, dále pak samotná 

konstrukce a výběr zpráv není zcela nahodilý – děje se tak v závislosti na interpretaci  

a závažnosti. Fishman uvádí, že mezi faktory ovlivňující jejich konečný výběr patří lidé, 

místo a čas.66 

 

První ze zmíněných faktorů se může projevovat personalizací s cílem přiblížení 

tématu danému publiku. Příkladem může být tendence vyhledávání známých osobností  

a konstruování zpráv kolem nich. Pro druhý faktor platí následující pravidlo – čím blíže 

 
63 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 100-101. ISBN 80-7178-926-7 
64 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 199. ISBN 978-80-7367-

466-3 
65 Tamtéž, s. 324-325, 352. 
66 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha: Portál, 2009. s. 321-322. ISBN 

978-80-7367-574-5 
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městu, regionu či státu, kde žije předpokládané publikum, se událost odehrála, tím 

pravděpodobněji bude zaznamenána.67 Svou roli zde také hraje důležitost státu, kde 

k události došlo a blízkost k domácímu médiu. Posledním faktorem je čas, který tvoří 

složku novosti i závažnosti, dvou faktorů typických pro zpravodajství. Komunikační 

technologie umožňují překonávání bariéry času i prostoru. Je tomu tak díky skutečnosti, 

že síť je rozprostřená v prostoru i v čase a je uspořádána tak, aby maximalizovala naději, 

že se do ní polapí zpravodajsky hodnotná událost ve chvíli, kdy se pravděpodobně stane, 

a na místě, kde se pravděpodobně stane.68 

 

 Kromě zmíněných faktorů má vliv na obsah zpráv také tzv. gatekeeping („hlídání 

u brány“) definovaný jako procesy, jimiž se při práci v médiích provádí výběr, jedná se 

především o rozhodování, zda připustit, aby konkrétní zpráva „prošla branou“ 

zpravodajského média do zpravodajství.69  

3.3.2 Mediální konstrukce reality 

Jedním z teoretických východisek této práce je mediální konstrukce reality 

vycházející z teorie sociální konstrukce reality, která je zakotvena v publikaci The Social 

Construction of Reality Petera Bergera a Thomase Luckmanna. Tato teorie spadá do 

sociologie vědění a vychází z tezí sociálního konstruktivismu. Hlavním předpokladem 

Bergera a Luckmanna je tvrzení, že lidé produkují svůj sociální svět a přitom okamžitě 

zapomínají, že se jedná o jejich vlastní konstrukt, a chovají se k němu jako k objektivní 

realitě.70 Berger a Luckmann mluví o sociologii vědění, která se dle jejich názoru musí 

zabývat právě sociálním vytvářením reality. Dále říkají, že společnosti je vlastní 

objektivní skutečnost a je také vytvářena činností, která je vyjádřením subjektivního 

významu. Jako realitu pak chápou každodenní život a dodávají, že tuto realitu si lidé nějak 

vykládají a má pro ně subjektivní význam.71 

 

 

 
67 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha: Portál, 2009. s. 323. ISBN 978-

80-7367-574-5 
68 Tamtéž, s. 323-325.  
69 WHITE, Manning David. The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News. Journalism 

Quarterly. 1950, 27(4), pp. 383-390. doi:10.1177/107769905002700403 
70 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 278. ISBN 80-7178-926-7 
71 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii 

vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. s. 22-25. ISBN 80-85959-46-1 
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Konstruování reality ve zprávách je postaveno na konstrukcionistické teorii 

reprezentace reality a platí, že masová média ani jejich zpravodajské obsahy nemají 

schopnost zrcadlícího zobrazování skutečnosti. Na základě toho lze tedy říct, že realita 

nepředchází zpravodajské obsahy a neodráží se v nich, ale je konstruována v moment, 

kdy je definována. Z hlediska sociální interakce skutečnost neexistuje až do okamžiku, 

kdy je interpretována.72 

 

V návaznosti na teorii Bergera a Luckmanna se masová média řadí k významným 

sociálním konstruktérům sociální reality, protože mohou interpretovat či konstruovat 

realitu. Ta vzniká v závislosti na řadě vlivů – například za účasti publika, na jehož straně 

dochází ke koordinaci skutečnosti s mediálními významy. Dále je pak konstrukce reality 

ovlivněna mediálními rutinami či principem selekce témat a událostí (agenda setting). 

Tzv. organizační analýza v hierarchickém modelu vlivů na obsah se zabývá faktory, které 

ovlivňují podobu zprávy, dále pak vznikem rozdílu mezi mediálním obrazem skutečnosti 

a samotnou skutečností.73 

 

Jak již bylo řečeno, masová média patří k sociálním konstruktérům sociální reality 

a platí tedy pro ně základní teze sociálního konstruování sociální skutečnosti, která říká, 

že skutečnost, kterou pokládáme za objektivní, je pouze objektizovaná (zejm. činností 

institucí), protože máme potřebu zapomínat, že sociální svět je výsledkem mezilidské 

dohody a chováme se k němu, jako by byl spolehlivou objektivní daností.74 

3.3.3 Nastolování agendy  

Pojem nastolování agendy (agenda setting) byl poprvé uveden v souvislosti 

s médii a politickým děním v roce 1972 ve článku Maxwella E. McCombse a Donalda  

L. Shawa, ve kterém shrnovali poznatky z výzkumu postojů nerozhodných voličů během 

prezidentské kampaně v roce 1968. Z výsledků usoudili, že masová média nastolují 

veřejnosti agendu. Představa toho, že média participují na ustavování agendy, se však 

vyskytla již v roce 1922 v knize Waltera Lippmana Public Opinion.75 76 

 
72 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 106-107. ISBN 80-7178-926-7 
73 Tamtéž, s. 107-108.  
74 Tamtéž, s. 110. 
75 Tamtéž, s. 16. 
76 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 354. ISBN 978-80-7367-

466-3 
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Koncept nastolování agendy je definován jako model procesu prosazování 

určitých témat do veřejného diskurzu a současně vylučování určitých témat z tohoto 

diskurzu a vychází z představy, že o pozornost se ve veřejném prostoru, kde se pohybuje 

veřejnost, politická elita i média, uchází významně větší počet témat, než kolik jich 

skutečně může pozornost připoutat.77 Obecně lze říct, že koncept nastolování agendy se 

zabývá tím, z jakého důvodu se některé informace o určitých tématech stanou součástí 

veřejné debaty, a jsou tak vnímána jako závažnější, zatímco jiná pozornost vůbec 

neupoutají. Nastolování agendy uplatňují zpravodajská média – lze si všimnout, že tato 

média naznačují veřejnosti, co jsou hlavní otázky dne, a veřejnost je následně vnímá jako 

nejdůležitější aktuální záležitosti. Rozlišujeme tři různé druhy agend – priority médií, 

veřejnosti a politiků, přičemž platí, že všechny se vzájemně ovlivňují.78 79 

 

Teorie nastolování agendy prochází neustálým vývojem a je doplňována  

a spojována s dalšími koncepty z oblasti společenských věd. Rozpracováním druhého 

stupně nastolování agendy přichází nastolování agendy atributů spojované s konceptem 

rámcování. Postupně se tak začala prosazovat představa, že na ustavení tématu ve veřejné 

agendě se podílí více aspektů, mezi něž patří jednak priming a framing (rámcování), dále 

způsob zpracování tématu, nabídnutá interpretace a dobový, společenský, politický  

a kulturní kontext.80 81 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 16. ISBN 80-7178-926-7 
78 Tamtéž.  
79 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha: Portál, 2009. s. 527-528. ISBN 

978-80-7367-574-5 
80 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009. s. 131-132. ISBN 978-80-7367-591-2 
81 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 354. ISBN 978-80-7367-

466-3 
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3.3.4 Framing a priming  

Framing neboli rámování je způsob, jak interpretovat izolována fakta.82 Novináři tak 

činí prostřednictvím uplatňování různých textových nástrojů, mezi něž například patří 

užití daných slov a frází, jistých kontextových odkazů, výběr určitých obrazů nebo filmů, 

uvádění některých příkladů nebo odkazování na určité zdroje. Účinky rámování jsou 

považovány za výsledek interakce mezi zainteresovanými zdroji a mediálními 

organizacemi, novináři (médii) a publiky. Scheufele k tomu dodává, že existují dva typy 

rámců – jeden na straně médií a druhý na straně příjemce.83 

 

Publikum přistupující k novým informacím se nechává navigovat žurnalistickými 

rámci. Ty bývají definovány jako interpretační schémata, pro která je charakteristické, 

že poutají naši pozornost k dominantní perspektivě, která nejen určuje, co je důležité  

a co nikoli, ale také aktivně prosazují určitou definici problému, kauzální vysvětlení, 

morální hodnocení či také doporučené řešení popisované záležitosti.84 

 

Priming je považován za specifický aspekt nastolování témat a bývá popisován jako 

zdůrazňování témat. Jeho účinkem je pak prosazování určitých hodnotících kritérií. 

Zdůrazňování témat bývá typicky spjato s volebními kampaněmi, během nichž lze 

vysledovat záměr politiků být spojován s tématy, která patří mezi jejich silné stránky.85 

 

Jak framing tak priming jsou chápány jako poddruhy účinků nastolování agendy.86 

3.3.5 Mediální obraz 

Jak již bylo zmíněno, média lze považovat za prostředníka, který přináší společnosti 

informace v různých formách a za různým účelem. Samotný výběr, zařazení a zpracování 

zpráv v mediálních organizacích probíhá podle zažitých a opakujících se kritérií, která 

jsou označována jako zpravodajské hodnoty (news values). Ty jsou definovány jako 

faktory, jež v daném období a daném sociálním a kulturním prostředí rozhodují o zařazení 

 
82 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha: Portál, 2009. s. 389. ISBN 978-

80-7367-574-5 
83 Tamtéž, s. 389, 526.  
84 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009. s. 135. ISBN 978-80-7367-591-2 
85 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 4. Praha: Portál, 2009. s. 529-530. ISBN 

978-80-7367-574-5 
86 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009. s. 180. ISBN 978-80-7367-591-2 
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zprávy do zpravodajství a o způsobu jejího zpracování, tedy o tom, že nějaké téma či 

nějaká událost překročí „práh pozornosti“ médií.87 Obecně pak platí, že mediální 

produkty předkládané publiku jsou ovlivněny specifiky daného cílového publika, 

organizací práce, pracovními podmínkami a v neposlední řadě také osobnostmi jedinců, 

kteří se na vzniku produktů podílí.88 

 

Na základě toho média vytváří obraz dění ve společnosti. Je důležité si uvědomit, že 

průběh některých událostí může být modifikován přítomností médií, dále pak média 

mohou události nadhodnocovat v některých aspektech, které jsou zpravodajsky 

hodnotné.89 

 

Ačkoliv je pojem mediální obraz velmi často používán, tak se v odborné literatuře 

nesetkáme s jeho jednoznačnou definicí a bývá naopak spojován se staršími pojmy jako 

„obraz“ či „image“. Označení mediální obraz je tedy aplikováno spíše intuitivně v řadě 

odlišných kontextů, které zahrnují jak cílené a sofistikované budování image instituce či 

jedince, tak i víceméně nahodilé nezáměrné obrazy či jejich fragmenty, jež nemají 

v zásadě povahu mediální konstrukce, ale odrážejí přímo osobnostní či sociální rysy  

a dispozice subjektu.90 Odborná literatura nabízí charakteristiku mediálního obrazu, podle 

níž má povahu typyfikovaného, zjednodušeného symbolu či přesněji znakové sestavy jako 

reprezentací konkrétních objektů a událostí, do kterých se promítají představy, postoje, 

názory a zkušenosti jejích tvůrců a skrze ně i jejich konzumentů.91 

 

Při utváření mediálního obrazu jsou využívány známé mediální koncepty jako je 

teorie nastolování agendy či framing, proto také tvoří stěžejní teoretická východiska této 

bakalářské práce.  

 

 

 
87 JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. s. 176. ISBN 978-80-7367-

466-3 
88 Tamtéž, s. 166. 
89 Tamtéž, s. 176.  
90 VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani. Prezidentská volba v médiích jako ritualizované 

(melo)drama o hledání aristokrata plebejce. [online]. Praha: Konference: Člověk a média. Fokoláre, 

Pontes, 2013. [cit. 2021-02-11]. s. 2. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/286458644_Medialni_obraz_ve_volebni_kampani_Prezidentsk

a_volba_v_mediich_jako_ritualizovane_melodrama_o_hledani_aristokrata_plebejce 
91 Tamtéž. 
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4 Stručná historie a charakteristika 

analyzovaných médií 

V rámci této kapitoly bakalářské práce uvedu stručnou historii a charakteristiku 

médií zařazených do analýzy.  

 

Mladá fronta DNES a iDNES.cz 

 Zpravodajský deník Mladá fronta DNES je vlajkovou lodí mediální skupiny 

MAFRA, největšího multimediálního domu na českém trhu. Skupina MAFRA je členem 

holdingu Agrofert. Šéfredaktorem deníku MF DNES je Jaroslav Plesl.  

Mladá Fronta DNES nabízí aktuální kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace  

i oddechové čtení ve specializovaných přílohách a časopisech. Standardní rubriky, které 

čtenáři najdou v novinách každý den, jsou: Z domova, Ekonomika, Publicistika, Ze světa, 

Kultura, Názory, dále zprávy z regionu a Sport. Dle dostupných dat došlo v prvním 

pololetí roku 2020 vlivem opatření přijatých proti šíření COVID-19 k poklesu prodeje 

tuzemských deníků – u MF DNES se jednalo o pokles 11,8 %, průměrný prodaný náklad 

tak dosáhl 97 875 ks.92 

 

Deník Mladá fronta se na českém trhu etabloval díky vzniku nového vydavatele  

a přechodem na nový titul se stejným názvem. První číslo deníku Mladá fronta vyšlo již    

9. května 1945 a list ve stejnojmenném vydavatelství vycházel až do roku 1990.93  

Před listopadem 1989 byl deník Mladá fronta vydávaný Ústředním výborem 

Socialistického svazu mládeže, rozhodnutím ÚV SSM byl k 1. lednu 1990 převeden pod 

vydavatelství Mladá fronta. Téhož roku založili redaktoři deníku akciovou společnost 

MaF, a.s. a oznámili, že deník Mladá fronta přestane vycházet a nahradí ho list Mladá 

fronta DNES.94 

 

 

 
92 Prodaný náklad deníků se v prvním pololetí snížil dvouciferně [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/08/prodany-naklad-deniku-se-v-prvnim-pololeti-snizil-

dvouciferne/ 
93 Mladá fronta. [online]. [cit. 2021-07-16]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1656&hl=mlad%C3%A1+fronta+ 
94 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. 2., upravené a doplněné vydání Praha: Grada, 2019. s. 401. ISBN 978-80-271-0553-3 
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iDNES.cz je největší zpravodajský web, který je navíc obohacen pro registrované 

členy o prémiový produkt iDNES. Ten nabízí exkluzivní obsah doplněný o kvalitní 

zábavu. Šéfredaktorkou webu iDNES.cz je Naděžda Petrová.95 96 Portál iDNES.cz byl 

uveden do provozu v roce 1998.97 Dle dostupných dat je iDNES.cz třetím 

nejnavštěvovanějším webem v kategorii Zpravodajství podle počtu reálných uživatelů – 

jeho průměr počtu reálných uživatelů byl v loňském roce 3 782 581.98  

 

Hospodářské noviny a iHNed.cz 

Hospodářské noviny jsou celostátní deník vycházející 5krát do týdne, jeho 

vydavatelem je mediální dům Economia vlastněný Zdeňkem Bakalou. Hospodářské 

noviny nabízí všeobecné zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáři.  

Ve srovnání s ostatními českými deníky dávají Hospodářské noviny největší prostor 

ekonomickým a byznysovým tématům, finančním trhům a servisu pro podnikatele. 

Pravidelně čtenářům nabízí rozhovory s předními českými i světovými byznysmeny, dále 

pak analýzy nejdůležitějších ekonomických událostí. Každý měsíc jako luxusní příloha 

Hospodářských novin vychází magazín Proč ne?!, který přináší to nejlepší z gastronomie, 

módy, cestování a umění. V prvním pololetí 2020 byl průměrný prodaný náklad 

Hospodářských novin 27 996 ks – mluvíme zde o poklesu o 15,2 % v porovnání  

s předcházejícím rokem.99 100 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 O společnosti [online]. [cit. 2021-06-28]. Dostupné z: https://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx. 
96 Mladá fronta DNES [online]. [cit. 2021-06-28]. Dostupné z: 

https://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-mfd.htm 
97 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. 2., upravené a doplněné vydání Praha: Grada, 2019. s. 418. ISBN 978-80-271-0553-3 
98 Zpravodajské weby 2020: Na čele Novinky, v TOP 10 i nový web CNN Prima [online]. [cit. 2021-06-

29]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-2020-na-cele-novinky-v-

top-10-i-novy-web-cnn-prima/ 
99 Prodaný náklad deníků se v prvním pololetí snížil dvouciferně [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/08/prodany-naklad-deniku-se-v-prvnim-pololeti-snizil-

dvouciferne/ 
100 Tištěné tituly [online]. [cit. 2021-06-28]. Dostupné z: https://www.economia.cz/tistene/ 
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iHNed.cz je zpravodajský server Hospodářských novin, který taktéž provozuje 

mediální dům Economia. iHNed.cz přináší svým čtenářům aktuální zpravodajství  

i kompletní obsah tištěného vydání deníku včetně všech jeho příloh a magazínů.101 Server 

iHNed.cz byl spuštěn v roce 1999.102 Dle dostupných údajů na Netmonitor.cz dosáhl 

průměrný počet reálných uživatelů serveru iHNed.cz v červnu roku 2021 99 897.103  

 

Lidové noviny a lidovky.cz 

Lidové noviny jsou nejstarší dosud vycházející český deník, založený v roce 1893, 

který se profiluje jako zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, ekonomiku, 

kulturu a vzdělávání. Stejně jako Mladá fronta DNES spadá pod mediální skupinu 

MAFRA.  

 

V minulosti vycházely Lidové noviny jako samizdatový kulturně politický 

měsíčník, který se svým názvem hlásil k listu vydávanému v letech 1893-1952 v Brně  

a v Praze. Poslední číslo měsíčníku vyšlo v prosinci 1989 již oficiálně. Lidové noviny 

byly legalizovány bezprostředně po listopadu 1989, od ledna 1990 pak vycházely dvakrát 

týdně a od dubna 1990 jako deník.104 

 

Zpravodajská část Lidových novin obsahuje denně rubriky: Domov, Svět, 

Kultura, Názory, Ekonomika, Sport. Od začátku roku 2021 vychází v pondělních 

Lidových novinách pravidelná příloha Nemovitosti, která se věnuje dění na realitním 

trhu. Tato příloha má pravidelné rubriky (Rozhovor, Téma, Projekt, Osobnost a Krátké 

zprávy z trhu). K magazínům Lidových novin se řadí Pátek LN, Esprit LN. Šéfredaktorem 

Lidových novin je Petr Bušta. V prvním pololetí 2020 byl průměrný prodaný náklad 

Lidových novin 28 578 ks – mluvíme zde o poklesu o 14,6 % v porovnání  

s předcházejícím rokem.105 106 107 

 
101 Online produkty [online]. [cit. 2021-06-28]. Dostupné z: https://www.economia.cz/online/ 
102 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. 2., upravené a doplněné vydání Praha: Grada, 2019. s. 418. ISBN 978-80-271-0553-3 
103 Netmonitor. Online data (OLA). [online]. [cit. 2021-07-16]. Dostupné z: 

https://www.netmonitor.cz/online-data-ola 
104 Lidové noviny. [online]. [cit. 2021-07-16]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=140&hl=lidov%C3%A9+noviny+ 
105 Prodaný náklad deníků se v prvním pololetí snížil dvouciferně [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/08/prodany-naklad-deniku-se-v-prvnim-pololeti-snizil-

dvouciferne/ 
106 Lidové noviny [online]. [cit. 2021-06-28]. Dostupné z: 

https://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-lidovenoviny.htm 
107 O společnosti [online]. [cit. 2021-06-28]. Dostupné z: https://www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx. 
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Internetový portál lidovky.cz byl spuštěn v roce 2001.108 V roce 2020 se stal  

14. nejnavštěvovanějším webem v kategorii Zpravodajství podle počtu reálných 

uživatelů. Průměrný počet reálných uživatelů dosáhl 1 435 926, což znamenalo meziroční 

nárůst o 21 %.109 

 

Právo a novinky.cz 

Deník Právo vychází od roku 1991, jeho vydavatelem je Borgis, a.s. 

Šéfredaktorem je Zdeněk Porybný. V prvním pololetí 2020 byl průměrný prodaný náklad 

Lidových novin 59 698 ks – mluvíme zde o poklesu o 10,2 % v porovnání  

s předcházejícím rokem.110 111 

 

Po roce 1989 vstupovala česká společnost do nové éry, ve které docházelo 

k přijímaní nových mediálních zákonů a vymanění se médií zpod kontroly státem. 

Tehdejší deník Rudé právo se řadil mezi ty vydávané politickou stranou. Rudé právo 

vyšlo poprvé dne 21. září 1920.112 Na jaře 1990 začalo docházet k proměně obsahu  

a úpravě Rudého práva pod vedením dosavadního zástupce šéfredaktora pověřeného 

řízením redakce Zdeňka Porybného. Následně již list jako nový titul se stejným názvem 

vydávala společnost Borgis, a.s., založená v září 1990. V roce 1995 došlo k přejmenování 

deníku na Právo.113 

 

 

 

 

 

 
108 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. 2., upravené a doplněné vydání Praha: Grada, 2019. s. 418. ISBN 978-80-271-0553-3 
109 Zpravodajské weby 2020: Na čele Novinky, v TOP 10 i nový web CNN Prima [online]. [cit. 2021-06-

29]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-2020-na-cele-novinky-v-

top-10-i-novy-web-cnn-prima/ 
110 Prodaný náklad deníků se v prvním pololetí snížil dvouciferně [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/08/prodany-naklad-deniku-se-v-prvnim-pololeti-snizil-

dvouciferne/ 
111 Tiráž a kontakt [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné z: https://www.pravo.cz/ 
112 ŠALOUNOVÁ, Kateřina a Klára HYLÁKOVÁ. Rudé právo byly noviny se světovým formátem a 

obrovským nákladem, které ale ve skutečnosti tolik lidí nečetlo [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné z: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/media/3188409-rude-pravo-byly-noviny-se-svetovym-formatem-a-

obrovskym-nakladem-ktere-ale-ve 
113 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. 2., upravené a doplněné vydání Praha: Grada, 2019. s. 400-401. ISBN 978-80-271-0553-3 
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Novinky.cz patří k nejnavštěvovanějším zpravodajským portálům v tuzemsku, 

dodavatelem jejich obsahu je společnost Borgis a.s. Šéfredaktorem je Vladimír 

Dušánek.114 V roce 2020 se Novinky.cz staly nejnavštěvovanějším webem v kategorii 

Zpravodajství podle počtu reálných uživatelů. Průměrný počet reálných uživatelů dosáhl 

5 105 419 a byl tak zaznamenán meziroční nárůst o 18 %.115 

 

čt24.cz 

 čt24.cz je zpravodajský web České televize. V roce 2020 se stal 

11. nejnavštěvovanějším webem v kategorii Zpravodajství podle počtu reálných 

uživatelů. Průměrný počet reálných uživatelů dosáhl 1 858 977.116 

 

Česká televize byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 zákonem o České televizi jako 

médium veřejné služby. Česká televize je subjekt nezávislý na státním rozpočtu, 

financování její činnosti probíhá prostřednictvím televizních poplatků a zákonem 

vymezené podnikatelské činnosti. Statutárním orgánem ČT je generální ředitel, 

kontrolním orgánem je Rada České televize volená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 

ČR na dobu 6 let, s dvouletou obměnou jedné třetiny členů.117 

 

iROZHLAS.cz 

Zpravodajský server Českého rozhlasu iROZHLAS.cz nabízí ověřené zprávy 

z domova i ze světa. Šéfredaktorem serveru iROZHLAS.cz je Radek Kedroň.118  

V roce 2020 se server iROZHLAS.cz stal 12. nejnavštěvovanějším webem v kategorii 

Zpravodajství podle počtu reálných uživatelů. Průměrný počet reálných uživatelů dosáhl 

1 858 225.119 

 

 

 

 
114 Tiráž [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/tiraz 
115 Zpravodajské weby 2020: Na čele Novinky, v TOP 10 i nový web CNN Prima [online]. [cit. 2021-06-

29]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-2020-na-cele-novinky-v-

top-10-i-novy-web-cnn-prima/ 
116 Tamtéž. 
117 Základní informace o ČT [online]. [cit. 2021-07-05]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/zakladni-informace-o-ct/ 
118 Redakce iROZHLAS.cz [online]. [cit. 2021-06-28]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/redakce 
119 Zpravodajské weby 2020: Na čele Novinky, v TOP 10 i nový web CNN Prima [online]. [cit. 2021-06-

29]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-2020-na-cele-novinky-v-

top-10-i-novy-web-cnn-prima/ 
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Český rozhlas je zřízen na základě zákona o Českém rozhlase jako médium 

veřejné služby. První vysílání se uskutečnilo v květnu 1923. V současné době vysílá na 

vlnách čtyř celoplošných a čtyř speciálních stanic, dále provozuje síť regionálního 

vysílání v krajích ČR. V neposlední řadě zajišťuje také vysílání do zahraničí v šesti 

světových jazycích.120 

 

aktuálně.cz 

Zpravodajský server aktuálně.cz byl uveden na trh v roce 2005 a nabízí 

nejaktuálnější informace z domova i ze světa, z ekonomiky i sportu. Tento obsah přináší 

jak formou článků, tak také multimediálních grafik a videí. Zpravodajská témata jsou zde 

také doplněna o ta lifestylová a ze světa kultury.121 122 V roce 2020 se server stal  

4. nejnavštěvovanějším webem v kategorii Zpravodajství podle počtu reálných  

uživatelů – jeho průměrný počet reálných uživatelů činil 3 562 097.123 

 

deníkN.cz 

Český digitální Deník N je postavený primárně na placeném obsahu. Na český 

mediální trh vstoupil na podzim 2018 rekordním crowdfundingem. Tištěná verze deníku 

vychází 5krát týdně od pondělí do pátku.124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 O rozhlase [online]. [cit. 2021-07-05]. Dostupné z: https://informace.rozhlas.cz/o-rozhlase-7752675 
121 Online produkty [online]. [cit. 2021-06-28]. Dostupné z: https://www.economia.cz/online/ 
122 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. 2., upravené a doplněné vydání Praha: Grada, 2019. s. 418. ISBN 978-80-271-0553-3 
123 Zpravodajské weby 2020: Na čele Novinky, v TOP 10 i nový web CNN Prima [online]. [cit. 2021-06-

29]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-2020-na-cele-novinky-v-

top-10-i-novy-web-cnn-prima/ 
124 O nás [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné z: https://denikn.cz/o-nas/ 
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reflex.cz 

Web reflex.cz je každodenní kritický průvodce aktuálním domácím i světovým 

děním. V roce 2020 se stal 7. nejnavštěvovanějším webem v kategorii Zpravodajství 

podle počtu reálných uživatelů. Jeho průměrný počet reálných uživatelů dosáhl 2 364 203 

a server tak zaznamenal meziroční nárůst o 31 %.125 Nejprodávanější společenský týdeník 

v České republice Reflex vydává Czech News Center a.s.126 Týdeník Reflex byl založený 

v dubnu 1990 novinářem Petrem Hájkem, pozdějším poradcem a mluvčím prezidenta 

Václava Klause.127 

 

respekt.cz  

Webový portál respekt.cz je nezávislý týdeník komentující aktuální dění v domácí 

i zahraniční politice a ekonomice. Dle dostupných údajů na Netmonitor.cz dosáhl 

průměrný počet reálných uživatelů portálu respekt.cz v červnu roku 2021 20 522.128 

Týdeník Respekt vydává Economia a.s.  Časopis Respekt navázal na předlistopadový 

samizdatový list Informační servis.129  

 

extra.cz 

Deník extra.cz je druhým nejčtenějším bulvárním webem v tuzemsku. 

Šéfredaktorem je Jan Potměšil.130 Dle dostupných údajů na Netmonitor.cz dosáhl 

průměrný počet reálných uživatelů serveru extra.cz v červnu roku 2021 374 615.131  

 

 

 

 

 

 

 
125 Zpravodajské weby 2020: Na čele Novinky, v TOP 10 i nový web CNN Prima [online]. [cit. 2021-06-

29]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-2020-na-cele-novinky-v-

top-10-i-novy-web-cnn-prima/ 
126 O nás [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné z: https://www.cncenter.cz/o-nas 
127 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. 2., upravené a doplněné vydání Praha: Grada, 2019. s. 407. ISBN 978-80-271-0553-3 
128 Netmonitor. Online data (OLA). [online]. [cit. 2021-07-16]. Dostupné z: 

https://www.netmonitor.cz/online-data-ola 
129 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. 2., upravené a doplněné vydání Praha: Grada, 2019. s. 407. ISBN 978-80-271-0553-3 
130 O nás [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné z: https://www.extra.cz/stranka/o-nas 
131 Netmonitor. Online data (OLA). [online]. [cit. 2021-07-16]. Dostupné z: 

https://www.netmonitor.cz/online-data-ola 
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super.cz 

Web super.cz nabízí novinky ze světa celebrit, nejnovější články o vztazích mezi 

lidmi a mnoho dalšího.  Dodavatelem jeho obsahu je společnost Borgis a.s.  

Dle dostupných údajů na Netmonitor.cz dosáhl průměrný počet reálných uživatelů 

serveru super.cz v červnu roku 2021 1 364 419.132 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
132 Netmonitor. Online data (OLA). [online]. [cit. 2021-07-16]. Dostupné z: 

https://www.netmonitor.cz/online-data-ola 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Metodologie 

V rámci této kapitoly bude definována metoda výzkumu, dále budou představeny 

výzkumné otázky a hypotézy, sledované proměnné a zkoumaný vzorek.  

5.1 Kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza 

Při analýze v rámci této bakalářské práce bude využita kombinace kvalitativní  

a kvantitativní obsahové analýzy, a to za účelem popsání mediálního obrazu filmu V síti 

ve vybraných českých médiích.  

 

Kvantitativní obsahová analýza je spojována se jménem Bernarda Berelsona a je 

považována za tradiční nástroj zkoumání mediálních obsahů. Odborná literatura ji 

definuje jako kvantitativní výzkumnou metodu pro systematický a intersubjektivně 

ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení 

otázek133 a umožňující zpracování velkého množství textů. Kvantitativní analýza vychází 

z předpokladu, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat134,je pro ni 

také typická vysoká míra strukturovanosti a selektivity, s čímž je spojena také její dobrá 

ověřitelnost.135 136 

 

Cílem této metody je vypovídat o velkých souborech dat, a získat tak širší přehled  

o pokrytí daného tématu v mediální krajině, zjišťovat dlouhodobé trendy v mediálním 

zobrazování určitých jevů či skupin nebo komparovat jejich reprezentace v různých 

typech médií.137 Výsledkem je tedy kvantitativní popis výskytu určitých znaků  

(např. témat) ve zkoumaných textech. Výhodou této metody je, že je přenositelná, 

 
133 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Praha: 

Karolinum, 2011. s. 30. ISBN 978-80-246-1980-4 
134 HENDL Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. s. 42. ISBN 978-

80-262-0982-9 
135 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Praha: 

Karolinum, 2011. s. 29. ISBN 978-80-246-1980-4 
136 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 

103. ISBN 978-80-7376-683-4. Dostupné také z: https://www.bookport.cz/kniha/metody-vyzkumu-

medii-3183/ 
137 SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 

2014. s. 291. ISBN 978-80-247-3568-9 
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poskytuje objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi, který ji provádí.138 Tyto 

výsledky jsou pak podrobeny statistickým analýzám a následně precizně znázorněny 

v číselných hodnotách, tabulkách a grafech.139 140  

 

V práci bude provedena také kvalitativní obsahová analýza. Jedna z překládaných 

definic ji charakterizuje jako proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému, přičemž 

výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje  

o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.141 

V podmínkách tohoto typu obsahové analýzy spočívá práce s daty především 

v opakovaném procházení, pročítání, třídění, seskupování, kategorizování, promýšlení  

a přeuspořádávání dat, s cílem odhalit skryté významy a struktury a formulovat nové 

poznatky.142 Cílem kvalitativního výzkumu je konstrukce takového obrazu, který získává 

kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí, úkol výzkumníka pak tedy spočívá ve 

vytvoření podrobného popisu toho, co pozoroval a zaznamenal.143 

 

Kvalitativní analýza bývá kritizována za to, že ji lze na rozdíl od kvantitativního 

výzkumu těžko replikovat, s tím souvisí i skutečnost, že její výsledky bývají označovány 

jako sbírka subjektivních dojmů.144 Nejčastěji se jako její nevýhody uvádí to, že získaná 

znalost nemusí být zobecnitelná a výsledky jsou snadněji ovlivněny osobou výzkumníka. 

Naopak k přednostem kvalitativního výzkumu patří, že získává podrobný popis a vhled 

do zkoumané problematiky, dobře reaguje na místní situace a podmínky, hledá souvislosti 

a umožňuje navrhnout teorie.145 

 

 
138 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 

103. ISBN 978-80-7376-683-4. Dostupné také z: https://www.bookport.cz/kniha/metody-vyzkumu-

medii-3183/ 
139 SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 

2014. s. 295. ISBN 978-80-247-3568-9 
140 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Praha: 

Karolinum, 2011. s. 29,30. ISBN 978-80-246-1980-4 
141 HENDL Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. s. 46. ISBN 978-

80-262-0982-9 
142 SEDLÁKOVÁ, Renata. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 

2014. s. 395. ISBN 978-80-247-3568-9 
143 HENDL Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. s. 48. ISBN 978-

80-262-0982-9 
144 Tamtéž.  
145 Tamtéž.  
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Při provádění jakéhokoliv typu šetření je nutné dodržovat výzkumný proces, který se 

skládá z několika po sobě jdoucích fází, které ovšem v praxi nelze od sebe přísně 

oddělovat. Na samotném začátku výzkumného procesu stojí určení výzkumného tématu. 

Druhým krokem je tzv. operacionalizace, tedy vymezení výběrového souboru a ujasnění 

si kódovacích postupů. Dále navazuje plánování a organizování, kdy stanovujeme časový 

a organizační plán. Před samotným sběrem dat je ještě potřeba ověřit vhodnost zvolených 

výzkumných metod a zajistit vše potřebné pro samotný sběr dat. Po přípravné a ověřovací 

fázi již přichází samotný sběr dat, jejich vyhodnocení a interpretace.146 

 

Metody v rámci kvantitativního výzkumu vycházející z popsaných fází by měly být 

provedeny takovým způsobem, aby co nejvíce odpovídaly předmětu zkoumání. 

Konkrétně by pak měření mělo být validní, což znamená, že měří to, co měřit má.  

Druhým požadavkem je pak spolehlivost – tedy potřeba toho, aby se při opakovaní měření 

došlo ke stejnému výsledku. 147  

5.2 Cíl práce, výzkumné otázky a hypotézy 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat reakci vybraných českých médií na film 

V síti, a charakterizovat tak jeho mediální obraz. Do analýzy budou zahrnuty takové 

mediální výstupy, které byly publikovány ve vybraných médiích, v daném časovém 

období a splňují nastavené podmínky. Při analýze bude využita kombinace kvalitativní  

a kvantitativní obsahové analýzy. Kvantitativní analýza umožňuje zpracování většího 

množství dat, v tomto případě článků ve vybraných médiích, a získání tak přehledu  

o způsobu pokrytí vybraného tématu médii. Kvalitativní analýza přináší podrobný popis 

a vhled do zkoumaného případu, poskytuje také například informace, proč se objevil daný 

fenomén. Obě metody se tak budou vzájemně doplňovat.  

 

Analyzované mediální výstupy splňují tyto podmínky – týkají se daného tématu, 

spadají do analyzovaného období, kterým je listopad 2019 až srpen 2020, dále byly 

uveřejněny ve vybraných českých médiích. Mezi tato média z tištěných verzí patří:  

Mladá fronta DNES, Hospodářské noviny, Lidové noviny a Právo. Dále pak iDNES.cz, 

 
146 SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Praha: 

Karolinum, 2011. s. 31-38. ISBN 978-80-246-1980-4 
147 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2016. s. 42. ISBN 978-

80-262-0982-9 
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iHNed.cz, lidovky.cz, čt24.cz, novinky.cz, iROZHLAS.cz, aktuálně.cz, deníkN.cz, 

reflex.cz, respekt.cz. Z bulvárních serverů byly do analýzy zahrnuty ještě extra.cz  

a super.cz.  

 

Jak již bylo řečeno, zvolenou metodou výzkumu je kombinace kvalitativní  

a kvantitativní obsahové analýzy, protože tato kombinace umožňuje obohacení či 

zpřesnění zjištění předchozího přístupu přístupem druhým. Pro účely kvantitativní 

analýzy bude vytvořena kódovací kniha, kam bude zaznamenáván proces kódování 

daných mediálních obsahů. Kódovací jednotkou je jeden článek. Kódovací knihu lze 

definovat jako soustavu proměnných a jejich kategorií, kódováním se pak rozumí proces 

zpracování vzorku mediálních obsahů.148 

 

U kvantitativní analýzy budou veškeré jednotky analyzovány z hlediska zkoumaných 

proměnných. Zaznamenávány budou tyto proměnné: 

1. Název periodika či serveru, kde byl článek uveřejněn. 

2. Datum, kdy byl daný článek uveřejněn, přičemž sledované období bude 

rozčleněno do kratších úseků za účelem mapování vývoje pokrytí tématu v čase. 

3. Den vydání (pondělí až neděle) 

4. Rozsah článku – rozsah bude zapisován v podobě počtu znaků, které budou 

následně převedeny na počet normostran.  

5. Zařazení článku (domácí zpravodajství, kultura, společnost, Severní Čechy, 

krimi, ostatní)  

6. Publicistický styl článku (zpráva, článek, rozhovor, recenze, glosa, komentář, 

noticka, oznámení, reportáž) 

7. Primární téma – tato proměnná bude sledovat, zda se analyzovaná jednotka 

primárně zabývá filmem V síti, nebo zda je toto téma spíše okrajové.  

8. Vyznění článku (pozitivní, negativní, neutrální)  

9. Citace – tato proměnná mapuje, zda analyzované jednotky citují například 

herečky, autory či nějaké odborníky na danou problematiku. 

10. Doplnění článku (fotografie, videa, ankety, minirozhovor, grafy) 

 

 
148 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 

106. ISBN 978-80-7376-683-4. Dostupné také z: https://www.bookport.cz/kniha/metody-vyzkumu-

medii-3183/ 
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Kvantitativní obsahová analýza bude sledovat počet mediálních výstupů ve 

vybraných médiích, frekvenci vydávání těchto výstupů a její proměnu v čase. Za účelem 

zmapování této frekvence budou stanoveny kratší časové úseky v rámci sledovaného 

období. Kvalitativní obsahová analýza bude rozdělena na dvě části. První z nich se bude 

zabývat tím, čemu média věnují pozornost v rámci pozitivních a negativních ohlasů, 

druhá část bude řešit, jaký prostor dostali odborníci v rámci rozhovorů, a jaká témata se 

s nimi řešila.  

 

Pro upřesnění postupu kvantitativní analýzy je potřeba blíže specifikovat některé ze 

sledovaných proměnných. V rámci sledovaného období byly stanoveny následující kratší 

časové úseky: první polovina listopadu 2019, druhá polovina listopadu 2019,  

prosinec 2019, první polovina ledna 2020, druhá polovina ledna 2020, první polovina 

února 2020, druhá polovina února 2020, první polovina března 2020, druhá polovina 

března 2020, první polovina dubna 2020, druhá polovina dubna 2020. první polovina 

května 2020, druhá polovina května 2020, první polovina června 2020, druhá polovina 

června 2020, první polovina července 2020, druhá polovina července 2020, první 

polovina srpna 2020, druhá polovina srpna 2020. Rozsah analyzovaných mediálních 

výstupů byl sledován za pomoci počtu znaků, který byl následně převeden na 

normostrany. Práce vychází z toho, že 1 normostrana odpovídá 1 800 znakům včetně 

mezer. Analyzované články byly následně řazeny do kategorií: méně než 1 NS,  

1-1,99 NS, 2-2,99 NS, 3-5,99, 6-9,99 NS a 10 NS a více.  

 

Práce dále sleduje publicistický styl analyzovaných mediálních výstupů, přičemž 

rozlišuje článek, glosu, komentář, oznámení, recenzi, rozhovor, reportáž, zprávu  

a noticku. Článek obsahuje jasné, věcné, srozumitelné a logické vysvětlení události nebo 

myšlenky a hledá souvislosti, příčiny a následky, dále analyzuje a třídí fakta, doplňuje 

argumenty a přináší zobecnění.149 Glosa je definována jako stručná zpráva nebo 

komentující poznámka k události, o níž už byly základní informace podány.150 Komentář 

je druh novinového článku, který vznikl z komentované zprávy a poznámky ke konkrétním 

událostem. Vyznačuje se tím, že předkládá většinou známá fakta, skutečnosti nebo 

 
149 OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha: Libri, 2002. s. 

41. ISBN 80-7277-108-6 
150 ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie a MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 267. ISBN 978-80-7106-961-4  
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myšlenky, ale důležité je především to, že je dává do souvislostí, odhaluje pozadí, příčiny 

i důsledky.151 Autor může komentář doplnit o svůj subjektivní pohled na danou 

problematiku. Oznámení má obdobné rysy jako zpráva, odlišuje se ale tím, že čtenáře 

seznamuje s událostí, která teprve proběhne.152 Recenzi lze charakterizovat jako kritické 

zhodnocení díla, přičemž její autor vychází jen z vlastního úsudku a nemůže se opřít o již 

vyslovené soudy. Prostřednictvím rozhovoru dochází buď k představení určité osoby  

a zveřejnění jejích názorů, nebo ke zveřejnění informací za pomoci otázek a odpovědí 

mezi komunikujícími.  Prostřednictvím reportáže má svědek nějaké události možnost 

sdělit své postřehy. Zpráva podává informaci o určité události či jevu a odpovídá na 

otázky kdo, co, kde, kdy, případně také jak a proč. Kratší zpráva se nazývá noticka – 

jedná se o drobnou, často jen jednovětou zprávu o skutečnostech bez zásadního významu, 

typické je, že noticka nemá vlastní titulek.153 154 

 

Analyzované mediální výstupy budou následně rozděleny na zpravodajství  

a publicistiku. Ke zpravodajským útvarům patří zpráva, noticka, oznámení a reportáž. 

Odborná literatura říká, že reportáž stojí na pomezí mezi zpravodajskými  

a publicistickými útvary, pro účely této bakalářské práce však bude řazena  

ke zpravodajským útvarům. K publicistickým útvarům řadíme článek, komentář, glosu, 

recenzi, rozhovor (interview).155 

 

Tato bakalářská práce se tedy snaží odpovědět na následující výzkumnou otázku: 

Jaký mediální obraz vytvářela média o filmu V síti ve vybraném období?  

Pro detailnější popsání daného mediálního obrazu byly stanoveny také doplňující 

výzkumné otázky a hypotézy, které zní:  

 

VO1: Jak se proměňovala v čase frekvence vydávání mediálních výstupů týkajících se 

filmu V síti? 

H1: Nejvíce mediálních výstupů se objevilo v únoru 2020.  

 
151 PROKOP, Vladimír. Teorie literatury, aneb, Několik praktických slovníčků literárních pojmů. 

Sokolov: O.K.-Soft, 2005. s. 47 
152 ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie a MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 265. ISBN 978-80-7106-961-4 
153 PROKOP, Vladimír. Teorie literatury, aneb, Několik praktických slovníčků literárních pojmů. 

Sokolov: O.K.-Soft, 2005. s. 47-48 
154 ČECHOVÁ, Marie, KRČMOVÁ, Marie a MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. Praha: NLN, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 268. ISBN 978-80-7106-961-4.  
155 Tamtéž, s. 264-267 
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VO2: Jaké bylo nejčastější vyznění analyzovaných mediálních výstupů? 

H2: Analyzované mediální výstupy byly ve většině případů neutrální.  

 

VO3: Kdo byl nejčastěji respondentem v daných mediálních výstupech? 

H3: Z tvůrců byl nejčastěji respondentem Vít Klusák a z hereček Tereza Těžká. 

 

VO4: Jaký prostor věnovala média dohře s predátory a jak se jejich zájem o toto téma 

měnil v čase? 

H4: Dohra s predátory (informace o stavu řízení, počátek vyšetřování, vynesení rozsudku 

atd.) patřila k jednomu z nejčastějších témat, která média řešila.  
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6 Kvantitativní analýza  

Do analýzy bylo na základě výše uvedených kritérií celkem zařazeno 150 mediálních 

výstupů. Graf č.1 ukazuje, že nejsilnější zastoupení dle celkového počtu publikovaných 

mediálních výstupů má zpravodajský web iROZHLAS.cz (25 výstupů), dále pak 

novinky.cz (19 výstupů), iDNES.cz a lidovky.cz (shodně 14 výstupů). Nejméně 

publikovaných výstupů vidíme hned u několika médií – Mladá fronta DNES, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny a super.cz (shodně 3 výstupy). 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pokud se podíváme na graf č.2 znázorňující rozložení výstupů v čase, tak vidíme, že 

zájem médií o film V síti a k němu přidružená témata se značně proměňoval.  

První články v řádu jednotek vyšly již koncem roku 2019, s blížící se premiérou měla 

média postupně o dané téma větší zájem. Nejvíce článků vyšlo ve druhé polovině února, 

kdy se také konala premiéra snímku V sítí – konkrétně v den premiéry 27.2.2020 vyšlo  

6 článků, za druhou polovinu února pak celkově 50 článků. Druhý největší počet článků 

vyšel v první polovině března (27 článků). Následně došlo vlivem opatření proti šíření 

nemoci   COVID-19 k uzavření kin – v této době také vyšlo naprosté minimum článků 

věnujících se filmu V síti, ačkoliv bylo chvíli po premiéře. V období kolem poloviny 

května došlo za určitých opatření k opětovnému otevření kin. Od druhé poloviny května 
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Graf č.1: Celkový počet mediálních výstupů v analyzovaných 
médiích
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až do konce sledovaného období se média věnovala také trestnímu stíhání predátorů. 

V první polovině července vyšel třetí největší počet výstupů (15) – zájem médií si v této 

době získalo uvedení necenzurované verze snímku V síti.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č.3 nabízí podrobnější pohled na druhou polovinu února 2020, kdy se konala 

premiéra snímku. Nejvíce výstupů v tomto období bylo uveřejněno před premiérou.  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Graf č.2: Počet mediálních výstupů dle doby vydání
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Graf č.3: Rozložení mediálních výstupů v průběhu 
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Graf č.4 znázorňuje, jak se média zabývala daným tématem v průběhu týdne.  

Je zřejmé, že média se snímku V síti věnovala v průběhu celého týdne, přičemž nejčastěji 

o něm psala v pátek (31 výstupů) a úterý (27 výstupů), nejméně naopak o víkendu  

(za sobotu 12 výstupů, za neděli taktéž 12). 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č.5 říká, jaké je procentuální zastoupení výstupů dle jejich rozsahu.  

Nejvíce výstupů bylo v rozsahu 1-1,99 NS a méně než 1 NS – dohromady tvoří 60 % 

všech analyzovaných výstupů. Nejméně naopak bylo těch delších než 10 NS. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č.4: Procentuální zastoupení mediálních výstupů 
dle dne vydání v týdnu
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Graf č.5: Procentuální zastoupení výstupů dle rozsahu 
(1 NS=1800 znaků včetně mezer)
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Graf č.6 ukazuje, do jakých kategorií byly analyzované články zařazovány. Jedná se 

o následující rubriky: domácí zpravodajství, kultura, společnost, Severní Čechy, krimi  

a ostatní. Nejvýraznější zastoupení má kulturní rubrika (celkem zde zahrnuto 82 výstupů), 

domácí zpravodajství (36 výstupů) a společnost (12 výstupů). Kategorie „ostatní“ 

obsahuje více jednotlivých rubrik, do kterých byly články zahrnovány méně často. 

Kategorie „Severní Čechy“ se ve výčtu objevila z toho důvodu, že jeden ze stíhaných 

predátorů pocházel z této části ČR. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č.6: Počet mediálních výstupů dle kategorií pro jejich 
zařazení
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Graf č.7 uvádí publicistický styl analyzovaných mediálních výstupů. Nejvýraznější 

zastoupení mezi analyzovanými výstupy má článek (36 výstupů), glosa (23 výstupů), 

zpráva (20 výstupů), noticka a rozhovor (shodně po 18 výstupech). Nejmenší zastoupení 

má naopak reportáž (2 výstupy). 

Zdroj: vlastní zpracování 

Analyzované mediální výstupy byly následně rozděleny na zpravodajství  

a publicistiku. Ke zpravodajským útvarům patří zpráva, noticka, oznámení a reportáž. 

Odborná literatura říká, že reportáž stojí na pomezí mezi zpravodajskými  

a publicistickými útvary, pro účely této bakalářské práce však bude řazena  

ke zpravodajským útvarům. K publicistickým útvarům řadíme článek, komentář, glosu, 

recenzi, rozhovor (interview). Graf č.8 ukazuje toto rozdělení. Většina výstupů spadá pod 

publicistku (91 výstupů), menšinu tedy tvoří ty zpravodajské (55 výstupů). 

Zdroj: vlastní zpracování 
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zpravodajství a publicistiky
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Graf č. 9 sleduje, kdo byl nejčastějším respondentem rozhovorů. Celkem bylo do 

analýzy zahrnuto 18 rozhovorů, přičemž jejich nejčastějšími respondenty byly herci  

a tvůrci dokumentu V síti – konkrétně pak herečka Tereza Těžká (5 rozhovorů), režisér 

Vít Klusák (4 rozhovory). Celkem 3 rozhovory poskytli na dané téma také odborníci 

v oblasti duševního zdraví (psycholog, zástupce Národního ústavu duševního zdraví).  

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č.10 se zabývá tím, co bylo primárním tématem analyzovaných mediálních 

výstupů. Nejčastěji se dané výstupy věnovaly filmu V síti (67 případů), dále pak  

ve 25 případech tématizovaly trestní stíhání predátorů a v 8 případech se zabývaly přímo 

chováním predátorů. Kategorie jiné (10 výstupů) zahrnuje zkušenosti dívek s predátory 

v reálném životě, omezený provoz kin v důsledku pandemie COVID-19 a festival  

Jeden svět. Mediální výstupy mapovaly také aktivity navázané na film – jednalo se  

o publikaci Kdo chytá V síti (4 výstupy), osvětovou kampaň (3 výstupy), píseň  

Je doma máma? (6 výstupů) a vydání oficiálního merchandisingu (1 výstup). Média se 

také zajímala o zkušenosti a dojmy hereček z natáčení (5 výstupů), osobnost a kariéru 

Víta Klusáka (6 výstupů), dále pak také obecně o problematiku bezpečnost dětí na 

internetu a chování v online prostoru. 
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Graf č.9: Respondenti rozhovorů v analyzovaných mediálních 
výstupech
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Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č. 11 pak ukazuje, čím se konkrétně zabývaly analyzované mediální výstupy 

v případě, že snímek V síti byl jejich primárním tématem. Vidíme, že nejčastěji o něm 

výstupy hovořily na obecné rovině (40 případů), dále se pak často zabývaly jeho 

uvedením a návštěvností v kinech (15 případů).  

Zdroj: vlastní zpracování 
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těchto příspěvků

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

film V síti

píseň Je doma máma?

osvětová kampaň k filmu V síti

vydání oficiálního merchandisingu

zkušenosti a zážitky hereček

trestní stíhání pachatelů

predátoři (chování, pomoc jim)

publikace Kdo chytá v síti

problematika bezpečnosti dětí na internetu

chování v online prostoru

partnerství s Československou pedofilní komunitou

Vít Klusák a jeho kariéra

jiné

Graf č.10: Primární téma analyzovaných mediálních výstupů
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Graf č. 12 představuje hodnotové vyznění analyzovaných výstupů. V naprosté 

většině (134 výstupů) byly neutrálního vyznění, pouze 3 výstupy byly negativní  

a 9 pozitivních.  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf č.13 říká, kolik výstupů obsahovalo citaci. V 66 % případů mediální výstup 

obsahoval citaci – jednalo se například o citace tvůrců, hereček, odborníků, zástupců 

orgánů činných v trestním řízení nebo zástupkyně distribuce filmu ze společnosti 

Aerofilms. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č.14 zobrazuje poslední ze sledovaných kritérií, kterým bylo doplnění 

analyzovaných mediálních výstupů. Řada výstupů byla doplněna více prvky.  

Nejčastěji byly výstupy doplňovány o fotografie (113 výstupů) a video trailer filmu  

(50 výstupů). Pouze 13 výstupů neobsahovalo jakéhokoliv doplnění.  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf č.14: Doplnění analyzovaných výstupů
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7 Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza je rozdělena na dvě části. První část se zabývá negativními  

a pozitivními ohlasy – zajímalo mě, čemu se věnovaly, co vyzdvihovaly, a co naopak 

kritizovaly. Druhá část řeší, jaký prostor v rámci rozhovorů dostali odborníci, a jaká 

témata se s nimi řešila.  

7.1 Témata pozitivních a negativních ohlasů k filmu V síti 

Do analýzy bylo celkem zařazeno 146 článků, z toho 3 byly negativního  

a 9 pozitivního vyznění, zbytek pak neutrálního. První z článků negativního vyznění vyšel 

21.2.2020 na deníkN.cz pod titulkem Pasti internetu nemívají tvář staršího cizího pána, 

říká psycholog o filmu V síti. Strašení dělá zlou službu.156 Jedná se o rozhovor  

s psychologem a profesorem psychologie Masarykovy univerzity Davidem Šmahelem. 

Negativně zde bylo hodnoceno především to, že film V síti posiluje v české společnosti 

stereotyp toho, že když se dítě setká s někým cizím z internetu, tak v drtivé většině 

případů jde o starší muže či dokonce pedofily. Psycholog Šmahel dodává, že stejně tak 

jako se děti seznamují s někým cizím na kroužcích, tak se tomu děje i v online prostředí, 

a mnohdy se přitom jedná o jejich vrstevníky, nikoliv o starší pány. Kritizuje hlavně 

strašení a démonizování internetu jako nástroje predátorů. Obecně Šmahel odmítá, že by 

film mohl mít nějaké pozitivní dopady, dle jeho názoru pouze straší rodiče a odvádí 

pozornost od jiných důležitých témat, jakým je například to, že i u setkávání se 

s vrstevníky je potřeba být ostražitý.  

 

Druhý z negativních ohlasů vyšel 22.2.2020 v Lidových novinách pod titulkem 

Dokument, volavky a predátoři.157 Článek kritizuje to, že aktérky jsou volavky a herečky, 

které muže zdánlivě svádí. Autor připomíná, že snímek V síti měl sice sepsaný kodex, 

podle kterého dívky nemají „koketovat“, nabízet fotografie a mnoho dalšího.  

Dle autorova názoru však dívky muže sváděly tím, že konverzaci neukončovaly, stále se 

na něco ptaly a byly velmi naivní. Dále autor kritizuje to, že snímek není „čistým 

 
156 VRTIŠKOVÁ NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. Pasti internetu nemívají tvář staršího cizího pána, říká 

psycholog o filmu V síti. Strašení dělá zlou službu [online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: 

https://denikn.cz/296147/pasti-internetu-nemivaji-tvar-starsiho-ciziho-pana-rika-psycholog-o-filmu-v-siti-

straseni-dela-zlou-sluzbu/ 
157 FILA, Kamil. Dokument, volavky a predátoři. Lidové noviny. 22. 2. 2020. ISSN 0862-5921 
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dokumentem“, protože dívky jsou oblečeny i nalíčeny tak, aby vypadaly mladší,  

a v průběhu natáčení přijímají pokyny štábu, jak pokračovat v konverzaci. V neposlední 

řadě autor upozorňuje také na dětské pokojíčky, které byly uzpůsobeny tak, aby je mohlo 

snímat několik kamer zároveň.  

 

Poslední z negativních ohlasů vyšel 12.8.2020 na serveru extra.cz pod titulkem 

Merch k dokumentu V síti pobouřil Česko: Nepřítele nejlépe odzbrojíte, když ho 

zesměšníte, tvrdí Klusák.158 Článek kritizuje podobu oficiálního merchandisingu  

ke snímku, využívá komentáře uživatelů na sociálních sítích.  

 

První článek hovořící o filmu v pozitivním duchu se objevil 19.2.2020 na serveru 

iDNES.cz s titulkem PRVNÍ DOJMY: Co až tvé nahé fotky uvidí mamka? I herečky V síti 

pláčou.159 Jednalo se o recenzi Mirky Spáčilové, ve které vyzdvihuje to, že se predátory 

z filmu V síti začala zabývat Policie ČR a zahájila s nimi trestní řízení. Na snímku pak 

oceňuje využití falešných volavek, skrytých kamer a mikrofonů. Využití těchto 

prostředků autorka hodnotí slovy, že byly zcela namístě. Druhý z pozitivních ohlasů vyšel 

24.2.2020 v Mladé frontě DNES s titulkem Nejen rodič ať vidí, kdo loví V síti.160  

Recenze Mirky Spáčilové oceňuje výběr tématu, výkony hereček i celkové zpracování 

dokumentu. V závěru hodnotí pozitivně také zahájení trestního stíhání s predátory.  

O den později, 25.2.2020, vyšel stejný text také na webu iDNES.cz s titulkem RECENZE: 

Kdo loví V síti? Nejen rodiče by měli kina vyprodat.161  

 

Třetí článek pozitivního vyznění vyšel 27.2.2020 na deníkN.cz pod titulkem  

Film V síti koncentruje některé neduhy doby162 a vyzdvihuje zpracování dokumentu  

a výkony hereček. Na první pohled se může zdát, že některé aspekty filmu také kritizuje, 

obratem ruky však dodává, že to nešlo provést jiným způsobem – příkladem může být 

 
158 CHARVÁT, Jiří. Merch k dokumentu V síti pobouřil Česko: Nepřítele nejlépe odzbrojíte, když ho 

zesměšníte, tvrdí Klusák [online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: https://www.extra.cz/merch-k-

dokumentu-v-siti-pobouril-cesko-nepritele-nejlepe-odzbrojite-kdyz-ho-zesmesnite-tvrdi-klusak 
159 SPÁČILOVÁ, Mirka. PRVNÍ DOJMY: Co až tvé nahé fotky uvidí mamka? I herečky V síti pláčou 

[online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/prvni-dojmy-v-siti-vit-

klusak-recenze.A200218_142735_filmvideo_spm 
160 SPÁČILOVÁ, Mirka. Nejen rodič ať vidí, kdo loví V síti. Mladá fronta DNES. 24. 2. 2020. ISSN 

1210-1168. 
161 SPÁČILOVÁ, Mirka. RECENZE: Kdo loví V síti? Nejen rodiče by měli kina vyprodat. [online]. [cit. 

2021-07-10]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/film-televize/v-siti-recenze-dokument-klusak-

pedofilie-online.A200224_121847_filmvideo_ts 
162 FILA, Kamil. Film V síti koncentruje některé neduhy doby [online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: 

https://denikn.cz/300994/film-v-siti-koncentruje-nektere-neduhy-doby/ 
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skutečnost, že ve filmu v roli dospívajících dětí jsou vidět pouze dívky, důvodem je však 

to, že autoři snímku nenašli dospělé muže chlapeckého vzhledu. 

 

Další z pozitivních ohlasů vyšel 28.2.2020 na portálu extra.cz s titulkem  

Recenze: Dokument V síti ukáže odpornou predátorku Markétu mezi skoro 2500 muži.163 

Článek pozitivně hodnotí výběr tématu filmu, výkony hereček i samotné celkové 

zpracování snímku. Ve stejný den vyšel v Hospodářských novinách článek V síti se lapili 

směšní i odporní predátoři164, který vyzdvihuje zpracování snímku. Tentýž den vyšel 

stejný text i na serveru iHNed.cz s titulkem V síti se lapili směšní i odporní predátoři. 

Klusákův film ukazuje bezohlednost ve společnosti.165 Článek Recenze: Film o českých 

sexuálních predátorech pracuje se zásadními zvraty166 uveřejněný 28.2.2020 na serveru 

aktuálně.cz hodnotí kladně výkony hereček a celkové zpracování filmu. Článek s titulkem 

Jak vyrobit dokumentární trhák. V síti je nejnavštěvovanějším českým dokumentem167 byl 

uveřejněn dne 5.3.2020 na serveru aktuálně.cz a vyjadřuje se kladně k výběru tématu  

a zpracování dokumentu, nezapomíná ocenit ani vyvolaný zájem o film mezi diváky, 

který ilustruje na rekordní návštěvnosti tohoto dokumentárního snímku. 

 

Obecně lze tedy říct, že ve sledovaném období dominovaly výstupy neutrálního 

vyznění, dále pak převažovaly ty pozitivní nad negativními. Pozitivní výstupy vyšly 

v Mladé frontě DNES a Hospodářských novinách, dále na serverech iDNES.cz, 

iHNed.cz, deníkN.cz, extra.cz a aktuálně.cz. Negativní výstupy se objevily v Lidových 

novinách a na serverech deníkN.cz a extra.cz. 

 

 
163 REIGLOVÁ, Eliška. Recenze: Dokument V síti ukáže odpornou predátorku Markétu mezi skoro 2500 

muži [online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: https://www.extra.cz/recenze-dokument-v-siti-ukaze-

odpornou-predatorku-marketu-mezi-skoro-2500-muzi 
164 STEJSKAL, Tomáš. V síti se lapili směšní i odporní predátoři. Hospodářské noviny. 28. 2. 2020. ISSN 

0862-9587.  
165 STEJSKAL, Tomáš. V síti se lapili směšní i odporní predátoři. Klusákův film ukazuje bezohlednost ve 

společnosti [online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: http://HN.IHNED.CZ/c1-66727610-v-siti-se-lapili-

smesni-i-odporni-predatori 
166 SEIDL, Tomáš. Recenze: Film o českých sexuálních predátorech pracuje se zásadními zvraty [online]. 

[cit. 2021-07-10]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/v-siti-klusak-chalupova-film-

recenze/r~8d44a41c5a2711eab1110cc47ab5f122/ 
167 STEJSKAL, Tomáš. Jak vyrobit dokumentární trhák. V síti je nejnavštěvovanějším českým 

dokumentem [online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/v-siti-film-

navstevnost-rekord/r~c1b9b3005efe11eab408ac1f6b220ee8/ 
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 Kvalitativní analýza v této části práce ukázala, že se všechny výstupy pozitivního  

i negativního vyznění zabývaly zpracováním filmu. Negativní výstupy zmiňovaly také 

vyznění a dopady snímku a vydání oficiálního merchandisingu ke snímku.  

Naopak pozitivní výstupy se kromě celkového zpracování filmu zabývaly často také 

hereckými výkony aktérek, samotným výběrem tématu snímku a postupem Policie ČR 

při vyžádání si potřebných materiálů z natáčení a zahájení trestního stíhání. Graf č. 15 

ukazuje nejčastěji vyzdvihované aspekty u pozitivních výstupů.  

Zdroj: vlastní zpracování 
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výstupů



 

 

54 

 

7.2 Prostor pro vyjádření odborníků a témata s nimi řešená 

Druhá část kvalitativní analýzy se zabývá tím, jaký prostor v rámci rozhovorů dostali 

odborníci a jaká témata se s nimi řešila. Celkem bylo do analýzy zahrnuto 18 rozhovorů, 

z toho v pěti dostali prostor odborníci. Lze tedy říct, že v necelé třetině případů byl 

respondentem zástupce z řad odborníků.  

 

Graf č. 16 ukazuje celkový počet rozhovorů, ve kterých ve sledovaném období 

dostali prostor k vyjádření odborníci. Celkem vyšlo pět rozhovorů s odborníky,  

z toho jeden se specialistou v oblasti chování online, dále tři s odborníky v oblasti 

duševního zdraví a jeden se zástupcem pražské policie.  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Pokud se podíváme na to, jaká témata se s oslovenými odborníky řešila, zjistíme, 

že nejčastěji se jednalo o témata spojená s problematikou zneužívání a bezpečnosti dětí 

na internetu. 

 

 Dne 22.11.2019 vyšel na serveru deníkN.cz pod titulkem Sebevraždy dětí, o kterých 

se mlčí. Internetová šikana a kybergrooming ničí psychiku i životy, říká expert168 

rozhovor se specialistou na rizikové chování na internetu Martinem Kožíškem.  

Rozhovor nabídnul témata jako je bezpečné chování v online prostoru, kybergrooming, 

 
168 VRTIŠKOVÁ NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. Sebevraždy dětí, o kterých se mlčí. Internetová šikana a 

kybergrooming ničí psychiku i životy, říká expert [online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: 

https://denikn.cz/234379/sebevrazdy-deti-o-kterych-se-mlci-internetova-sikana-a-kybergrooming-nici-

psychiku-i-zivoty-rika-expert/ 
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Graf č. 16: Respondenti rozhovorů z řad odborníků
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chování predátorů, zneužívání dětí na internetu a preventivní programy.  

Další z rozhovorů s titulkem Pasti internetu nemívají tvář staršího cizího pána, říká 

psycholog o filmu V síti. Strašení dělá zlou službu169 vyšel 21.2.2020 na serveru 

deníkN.cz, osloveným odborníkem v tomto případě byl psycholog a profesor psychologie 

Masarykovy univerzity David Šmahel. Hovořil zde o setkávání se s cizími lidmi v online 

prostředí a upozorňoval na to, že internet není nástrojem predátorů a strašení dětí a rodičů 

v tomto ohledu není dobrým řešením. Šmahel se v rozhovoru vyjadřuje také ke snímku 

V síti, přičemž odmítá, že by film mohl mít nějaké pozitivní dopady, dle jeho názoru 

pouze straší rodiče a odvádí pozornost od jiných důležitých témat. 

 

Třetí z rozhovorů vyšel 1.3.2020 s titulkem Lovci dětí nemají zábrany. Zbraní proti 

nim jsou informace, říká psycholožka170 na serveru iDNES.cz. V rozhovoru zde 

psycholožka Zora Dušková mluvila o problematice bezpečnosti dětí na internetu, přístupu 

rodičů k této problematice a o predátorech. Další rozhovor vyšel na serveru iDNES.cz 

15.3.2020 s titulkem Většinu dětských zneužití nemají na svědomí pedofilové, tvrdí 

odbornice.171 Vedoucí Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie  

v Národním ústavu duševního zdraví Kateřina Klapilová zde představuje program pro lidi 

se sexuální odchylkou, na obecné rovině také mluví o lidech s jiným nastavením 

sexuality. Poslední z rozhovorů vyšel 4.7.2020 na serveru iROZHLAS.cz pod titulkem 

Úskalím je čas – Důkazy často musíme získat ze zahraničí, říká policista vyšetřující 

predátory z V síti.172 Vedoucí oddělení informační kriminality pražské policie Václav 

Písecký zde rozebírá trestní stíhání predátorů na obecné rovině i na případu filmu V síti. 

Dalším z probíraných témat byli predátoři a projekt E-bezpečí.  

 

 

 

 
169 VRTIŠKOVÁ NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. Pasti internetu nemívají tvář staršího cizího pána, říká 

psycholog o filmu V síti. Strašení dělá zlou službu [online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: 

https://denikn.cz/296147/pasti-internetu-nemivaji-tvar-starsiho-ciziho-pana-rika-psycholog-o-filmu-v-siti-

straseni-dela-zlou-sluzbu/ 
170 HLAVÁČ, Jakub. Lovci dětí nemají zábrany. Zbraní proti nim jsou informace, říká psycholožka 

[online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pedofilie-detske-porno-

kyberprostor.A200227_170035_vztahy-sex_rik 
171 REŽŇÁKOVÁ, Lada. Většinu dětských zneužití nemají na svědomí pedofilové, tvrdí odbornice 

[online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozhovor-katerina-

klapilova-nudz-pedofilove-parafilici-v-siti-dokument-internet-nebezpeci.A200309_130436_domaci_lre 
172 KUBIŠTOVÁ, Dominika. Úskalím je čas – Důkazy často musíme získat ze zahraničí, říká policista 

vyšetřující predátory z V síti [online]. [cit. 2021-07-10]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/v-siti-sexualni-predatori-rozhovor-policie-vaclav-pisecky-zneuzivani-deti_2007040700_dok 
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Kvalitativní analýza v této části práce ukázala, že v rámci rozhovorů největší prostor 

dostávali odborníci v oblasti duševního zdraví. Média s odborníky nejčastěji rozebírala 

témata týkající se zneužívání a bezpečí dětí na internetu – kromě zásad bezpečného 

chování byly také často zmiňovány nejrůznější programy, ať už preventivní nebo ty, které 

mají pomoci s řešením nastalé situace. Dalším z frekventovaných témat rozhovorů byli 

samotní predátoři – média zajímal způsob jejich chování, jak jim pomoci i to, jak probíhá 

jejich trestní stíhání.  
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8 Závěr  

Tato bakalářská práce si kladla za cíl zmapovat mediální obraz filmu V síti ve 

vybraných českých médiích. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 146 výstupů, přičemž 

jejich nejčastějším zdrojem byl iROZHLAS.cz, novinky.cz, iDNES.cz a lidovky.cz. 

Křivka ilustrující vydávání výstupů v čase má nepravidelný průběh – to je způsobeno 

především restrikcemi spojenými s šířením nemoci COVID-19 (uzavření a následné 

otevření kin) a opětovným zájmem medií o film V síti (uvedení jeho necenzurované 

verze, trestní stíhání predátorů). Kvantitativní obsahová analýza dále zjistila, že nejvíce 

výstupů se objevilo v měsíci konání premiéry (únor 2020) – celkem vyšlo 55 výstupů. 

Nejčastěji tyto výstupy byly v rozsahu 1-1,99 NS (48 výstupů) a méně než  

1 NS (39 výstupů).  

 

Analyzované výstupy byly nejčastěji uveřejňovány v kulturních rubrikách  

(82 výstupů), dále v rámci domácího zpravodajství (36 výstupů) a sekci společnost  

(12 výstupů). Co se týká publicistického stylu, tak nejvýraznější zastoupení zde má článek 

(36 výstupů), glosa (23 výstupů), zpráva (20 výstupů),  

noticka a rozhovor (shodně po 18 výstupech). Nejmenší zastoupení má naopak  

reportáž (2 výstupy). Většina výstupů tak spadá do kategorie publicistika (91 výstupů), 

menšinu tedy tvoří zpravodajské výstupy (55 případů). 

 

  Nejčastějším primárním tématem byl film V síti (67 případů), dále pak  

ve 25 případech média řešila trestní stíhání predátorů a v 8 případech se zabývala přímo 

jejich chováním. Mediální výstupy mapovaly také aktivity navázané na film –  

publikace Kdo chytá V síti (4 výstupy), osvětová kampaň (3 výstupy),  

píseň Je doma máma? (6 výstupů) a vydání oficiálního merchandisingu (1 výstup). 

V případě, že primárním tématem byl film V síti, pak o něm média nejčastěji hovořila  

na obecné rovině (40 případů), dále se pak často zabývala jeho uvedením a návštěvností 

v kinech (15 případů). Co se týče hodnotového vyznění analyzovaných výstupů, tak  

ve valné většině případů (134 výstupů) se jednalo o neutrální vyznění, pouze 3 výstupy 

byly negativní a 9 pozitivních. 
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 Kvalitativní obsahová analýza ukázala, že všechny mediální výstupy pozitivního 

i negativního vyznění se zabývaly celkovým zpracováním filmu. Negativní výstupy dále 

zaujalo vydání oficiálního merchandisingu ke snímku a vyznění a možné dopady 

dokumentu. Pozitivní výstupy se kromě zpracování filmu nejčastěji zabývaly hereckými 

výkony aktérek, samotným výběrem tématu snímku a postupem Policie ČR při vyžádání 

si potřebných materiálů z natáčení a zahájení trestního stíhání.  

 

Ve své druhé části kvalitativní analýza ukázala, že odborníci dostali prostor v necelé 

třetině všech rozhovorů, které ve sledovaném období vyšly. Nejčastějším respondentem 

byli odborníci na duševní zdraví, pouze v jednom z případů se vyjadřoval zástupce 

Policie ČR. Nejčastějším tématem rozhovorů s oslovenými odborníky byla problematika 

zneužívání a bezpečnosti dětí na internetu. Druhým z frekventovaných témat byli 

predátoři – média zajímal způsob jejich chování, jak jim pomoci i to, jak probíhá jejich 

trestní stíhání.  

 

Na základě kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy práce odpověděla na hlavní 

výzkumnou otázku „Jaký mediální obraz vytvářela média o filmu V síti ve vybraném 

období?“. Pro detailnější popsání daného mediálního obrazu byly také stanoveny tyto 

doplňující výzkumné otázky a hypotézy: 

 

VO1: Jak se proměňovala v čase frekvence vydávání mediálních výstupů týkajících se 

filmu V síti? 

H1: Nejvíce mediálních výstupů se objevilo v únoru 2020.  

 

Tato hypotéza se potvrdila. Nejvíce mediálních výstupů se skutečně objevilo v měsíci, 

kdy se konala premiéra snímku V síti. Jedná se o únor 2020, kdy v analyzovaných 

médiích vyšlo celkem 55 výstupů – z toho 5 výstupů v první polovině února, 50 ve druhé 

polovině února. Pokud se blíže podíváme na druhou polovinu února, zjistíme, že  

33 výstupů vyšlo během tohoto měsíce před premiérou, 6 v den premiéry (27.únor 2020) 

a 11 po premiéře. Obecně lze říct, že se zájem médií o film V síti v čase poměrně 

proměňoval – příčinami těchto změn byly restrikce spojené s šířením COVID-19 

(uzavření a opětovné otevření kin). Zájem médií nejprve rostl v závislosti na blížící se 

premiéře, následně klesl kvůli uzavření kin, další výraznější růst byl způsoben trestním 

stíháním predátorů a uvedením necenzurované verze snímku V síti.  
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VO2: Jaké bylo nejčastější vyznění analyzovaných mediálních výstupů? 

H2: Analyzované mediální výstupy byly ve většině neutrální.  

 

I tato hypotéza se potvrdila. Analyzované mediální výstupy byly nejčastěji neutrální – 

konkrétně bylo 92 % výstupů neutrálního vyznění (134 případů), 6 % bylo pozitivního 

vyznění (9 případů) a 2 % negativního (3 případy).  

 

VO3: Kdo byl nejčastěji respondentem v daných mediálních výstupech? 

H3: Z tvůrců byl nejčastěji respondentem Vít Klusák a z hereček Tereza Těžká. 

 

Tato hypotéza byla také pravdivá. Tereza Těžká byla respondentem v 5 případech,  

Vít Klusák ve 4.  

 

VO4: Jaký prostor věnovala média dohře s predátory a jak se jejich zájem o toto téma 

měnil v čase? 

H4: Dohra s predátory (informace o stavu řízení, počátek vyšetřování, vynesení rozsudku 

atd) patřila k jednomu z nejčastějších témat, která média řešila.  

 

I poslední hypotéza se potvrdila. Celkem 25 výstupů se věnovalo trestnímu stíhání 

pachatelů (predátorů) – toto číslo představuje 17 % všech analyzovaných výstupů, a tím 

pádem je druhým nejčastějším primárním tématem těchto výstupů. Nejčastější primární 

téma byl film V síti. Zájem o toto téma se v čase poměrně proměňoval, jak ukazuje  

graf č. 17. Nejvíce výstupů ohledně trestního stíhání predátorů vyšlo  

v květnu 2020 (11 výstupů), nejméně naopak v dubnu 2020 (0 výstupů). 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Závěrem lze říct, že film V síti byl opravdu úspěšným projektem, který vzbudil řadu 

mediálních ohlasů. O jeho úspěšnosti svědčí také rekordní návštěvnost v kinech, kdy 

snímek za první víkend vidělo 111 tisíc lidí a překonal tak dosud nejúspěšnější český 

dokument Trabantem do posledního dechu, který v roce 2016 za první víkend  

v biografech vidělo přes 18 tisíc lidí.173 Snímek V síti také získal ocenění Český lev 2020 

v kategorii nejlepší dokumentární film.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
173 Film V síti o sexuálních predátorech láme rekordy, za víkend ho vidělo 111 tisíc lidí. [online]. [cit. 

2021-07-02]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/v-siti-chalupova-klusak-

navstevnost/r~cffa33945c7511eaaabd0cc47ab5f122/ 
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Graf č.17: Trestní stíhání predátorů jako 
primární téma výstupů v čase
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9 Summary  

This bachelor´s thesis aims to map the media image of the movie V síti in selected 

Czech media. A total number of 146 outputs were included in the analysis, whereas their 

most frequent sources were iROZHLAS.cz, novinky.cz, iDNES.cz and lidovky.cz.  

The curve illustrating the release of outputs over time is irregular course – this is mainly 

due to restrictions associated with the spread of COVID-19 (closing and subsequent 

opening of cinemas) and renewed media interest in the movie V síti (release of its 

uncensored version, prosecution of predators). Quantitative content analysis also found 

out that most outputs appeared in the month of the premiere (February 2020) - a total 

number of 55 outputs were published. Mostly were these outputs  

in the range of 1-1,99 NS (48 outputs) and less than 1 NS (39 outputs). 

 

 The analysed outputs were mostly published in cultural sections (82 outputs), then 

in domestic news (36 outputs) and the society (12 outputs). When it comes to the 

journalistic style, most significant representation has the article (36 outputs),  

gloss (23 outputs), news (20 outputs), notice and interview (18 outputs each).  

On the other hand, the smallest representation has the report (2 outputs). Most of the 

outputs belongs to the category of journalism (91 outputs), minority consists of news 

outputs (55 outputs).  

 

The most common primary topic was the movie V síti (67 cases), then in 25 cases 

the media dealt with the criminal prosecution of predators and in 8 cases dealt directly 

with the behaviour of predators. The media outputs also mapped the activities connected 

to the movie – the publication Kdo chytá v síti (4 outputs),  

an awareness campaign (3 outputs), the song Je doma máma? (6 outputs) and the release 

of official merchandising (1 output). If the primary theme was the movie V síti, then the 

outputs mostly spoke about it on a general level (40 cases), then they often dealt with its 

presentation and attendance (15 cases). When it comes to the value meaning, most cases 

(134 outputs) have neutral meaning, only 3 outputs were negative and 9 positive.  

 

Qualitative content analysis showed that all media outputs of positive and negative 

meaning dealt with the overall processing of the movie. The negative outputs were also 

attracted by the issue of official merchandising to the film and the impression and possible 
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impacts of the document. Excepting the processing of the movie positive outputs mostly 

dealt with the actor´s performances, the selection of the movie´s theme and the process 

of the Czech Police in requesting the necessary materials from filming and initiating 

criminal proceedings.  

 

In its second part, the qualitative analysis showed that the experts got a word in less 

than a third of all interviews which were published in the period under review. The most 

frequent respondents were mental health experts, only in one of the cases was questioned 

the representative of the Police of the Czech Republic. The most frequent  

topic of interviews with the addressed experts was the matter of child abuse and safety on 

the Internet. A topic of predators was the second most frequent topic – the media were 

interested in the way how the predators behaved, how to help them and how the 

prosecution looks like.  

 

Based on a quantitative and qualitative content analysis, the bachelor´s thesis 

answered the main research question "What media image did the media create about 

the movie V síti in the selected period?“. For a more detailed description of the given 

media image, the following additional research questions and hypotheses were also 

determined: 

 

VO1: How has the frequency of publishing media outputs about movie V síti changed 

over time?  

H1: Most media outputs appeared in February 2020. 

 

This hypothesis has been confirmed. Most media outputs appeared in the month when the 

premiere of the movie V síti took place. It was a February 2020, when a total of 55 outputs 

were published in the analysed media – of which 5 outputs were published in the first half 

of February, 50 in the second half of February. If we take a closer look at the second half 

of February, we will find out that 33 outputs were published before the premiere,  

6 on the day of the premiere (February 27, 2020) and 11 after the premiere. In general, it 

can be said that the media´s interest in the movie V síti has changed relatively  

over time – the reasons for these changes were the restrictions associated with the spread 

of COVID-19 (closing and reopening of cinemas). Media interest first grew depending 

on the upcoming premiere, then declined due to the closure of cinemas, further significant 
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growth was caused by the prosecution of predators and the release of an uncensored 

version of the movie V síti.  

 

VO2: What was the most common meaning of the analysed media outputs? 

H2: The analysed media outputs were mostly neutral.  

 

This hypothesis was also confirmed. The analysed media outputs were mostly neutral – 

specifically, 92 % of the outputs were neutral (134 cases), 6 % were positive (9 cases) 

and 2 % negative (3 cases).  

 

VO3: Who was the most frequent respondent in the given media outputs?  

H3: The most frequent respondents were Vít Klusák and the actress Tereza Těžká.  

 

This hypothesis was also true. Tereza Těžká was a respondent in 5 cases,  

Vít Klusák in 4.  

 

VO4: What space did the media devote to postlude with predators and did their interest 

in this topic change over time?  

H4: Postlude with predators (information on the state of proceedings,  

the beginning of the investigation, sentencing, etc.) was one of the most common topics 

solved by the media.  

 

Even the last hypothesis was confirmed. A total of 25 outputs pay attention to the 

prosecution of predators – this number represents 17 % of all analysed outputs, so it is 

second most common primary topic of these outputs. The most common primary theme 

was the movie V síti. Interest in this topic has changed relatively over time, as shown  

in the chart no. 17. Most of the outputs regarding to the prosecution of predators were 

published in May 2020 (11 outputs), on the contrary, the fewest outputs were published 

in April 2020 (0 outputs). 
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Source: own processing 

 

In conclusion, the movie V síti was a really successful project that awoke a number 

of media responses. A record attendance in cinemas also testifies its success, when  

the film was seen by 111 000 people in the first weekend and it surpassed the most 

successful Czech documentary Trabantem do posledního dechu, which was seen over 

18 000 people in cinemas in 2016 during the first weekend.174 The movie V síti also won 

the award Český lev 2020 in the category best documentary movie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
174 Film V síti o sexuálních predátorech láme rekordy, za víkend ho vidělo 111 tisíc lidí. [online]. [cit. 

2021-07-02]. Dostupné z: https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/v-siti-chalupova-klusak-

navstevnost/r~cffa33945c7511eaaabd0cc47ab5f122/ 
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