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Abstrakt

Diplomová práce s názvem „Zobrazení prezidenta Donalda Trumpa v agentuře ČTK“ 

zkoumá, jak Česká tisková kancelář informovala o 45. prezidentovi Spojených států 

amerických Donaldu Trumpovi, jehož mandát trval od 20. ledna 2017 do 20. ledna 2021 a 

přinesl řadu změn a kontroverzí jak v americké, tak světové politice, kterou právě americký 

prezident zásadně ovlivňuje. Zmínit lze například odstoupení USA od pařížské klimatické 

dohody nebo obvinění, že republikánský prezident při překvapivém volebním vítězství v 

roce 2016 tajně spolupracoval s Ruskem. Výzkum Trumpova mediálního obrazu ve 

veřejnoprávní agentuře ČTK je opřen o kvantitativní analýzu témat a kvalitativní přístup při 

hodnocení tonality jednotlivých příspěvků.

Abstract

The diploma thesis entitled “Image of President Donald Trump in the Czech News Agency” 

closely examines how the Czech News Agency provided information to the Czech readers 

about the 45th President of the United States, Donald Trump whose time in office (January 

20 2017 until January 20 2021) brought a number of changes and controversies. One of the 

most notable one to mention are the US withdrawal from The Paris Climate Agreement or 

the accusation that the Republican president secretly cooperated with Russia before a 

unanticipated victory in 2016 elections. The research of Trump’s media image in the public 

agency CTK is based on quantitative analysis of topics as well as a qualitative approach to 

evaluating the tonality of each individual article.
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Úvod

Tato diplomová práce se zabývá mediálním zobrazením Donalda Trumpa,  který přinesl 

změny i některé kontroverze jak doma ve Spojených státech amerických, tak ve světovém 

měřítku,  kde  byl  pod  neustálým  drobnohledem.  Že  americký  prezident  je  jednou  z 

klíčových,  ne-li  hlavní  globální  politickou  figurou,  dosvědčuje  například  průzkum 

společnosti CVVM (2019), která zjišťovala, jak česká veřejnost věří Miloši Zemanovi a 

jeho protějškům ve světě.

Trumpovi v tu dobu spíše důvěřovalo jen 20 procent respondentů, přičemž dalších hned 68 

procent lidí v něj důvěru spíš nemělo. Co je ale podstatné, jen tři procenta dotazovaných 

uvedla, že Trumpa nezná. Známější byl tedy – což s ohledem na vzorek respondentů není 

překvapivé – akorát Zeman. Jiní světoví lídři vyšli ze studie nesrovnatelně hůř. Například 

čínského prezidenta Si Ťin-pchinga neznala víc než polovina dotazovaných, podobně jako 

rakouského kancléře Sebastiana Kurze. Polského prezidenta Andrzeje Dudu pak neznalo 41 

procent respondentů.

Lze se domnívat, že tyto výsledky nesouvisejí jen se všeobecnou známostí Donalda Trump 

coby  celebrity  a  exmanžela  bývalé  české  lyžařky  Ivany  Zelníčkové,  dnes  Trumpové. 

Obdobný výzkum (CVVM) z roku 2012 totiž přinesl takřka totožné výsledky. Tehdejšího 

amerického prezidenta Baracka Obamu neznaly jen dvě procenta Čechů, přičemž jedinou 

známější  politickou postavou byl opět  český prezident,  v té době Václav Klaus.  Oproti 

tomu  třeba  Francoise  Hollanda,  tehdy  nového  prezidenta  Francie,  neznalo  62  procent 

dotázaných.  Jediným  zahraničním  politikem,  jenž  americkému  prezidentovi  v  obou 

případech konkuroval, co se týče známosti, byl ruský prezident Vladimir Putin.

Všeobecná známost amerického prezidenta vyplývá z velmocenského postavení Spojených 

států,  které  ovlivňují  politiku  po  celé  planetě.  Americké  prezidentské  volby  jsou proto 

výjimečně sledovanou událostí, skoro až show, nejen v zámoří.

V roce 2016 přinesly  jedno z  největších  překvapení  v  historii.  Donald  Trump,  okázalý 

realitní magnát, jehož kandidatuře se mnozí posmívali, měl být pro zkušenou demokratku 

Hillary  Clintonovou  snadným  soupeřem.  Podle  průzkumů  měl  jasně  prohrát  nejen  v 

absolutní počtu hlasů, ale také měl získat podstatně méně volitelů. Listopadová volební noc 
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však  přinesla  šok.  Trump  vyhrál  na  volitele  307  ku  227  a  stal  se  45.  americkým 

prezidentem.  Svět  tak  najednou  nevěděl,  co  očekávat,  a  to  s  ohledem  na  Trumpovu 

kontroverzní  kampaň,  v  níž  republikán  sliboval  postavení  zdi  na  hranici  s  Mexikem a 

razantní  změnu  globálních  pořádků.  Domníval  se,  že  mnohé  smlouvy  jsou  pro  USA 

nespravedlivé,  a  prosazoval  heslo  „Make  America  Great  Again“  (Vraťme  Americe  její 

velikost).

Ve srovnání s demokratem Barackem Obamou, který v Bílém domě úřadoval od roku 2009, 

tak měl nastat zásadní politický obrat. V něčem se však Trump svému předchůdci jistým 

způsobem podobal. Zatímco Obama byl zvolen americkým prezidentem jako vůbec první 

černoch,  Trump  do  úřadu  vstoupil  coby  první  miliardář.  A také  jako  první  muž  bez 

zkušenosti se službou v armádě či volenou politickou funkcí.

Trump  nakonec  úřad  opustil  už  po  prvním  mandátu,  když  prohrál  s  Joem  Bidenem 

prezidentské volby 2020, ale zanechal za sebou poměrně výraznou stopu. Například tím, že 

nominací  tří  konzervativních  soudců určil  směřování  Nejvyššího  soudu na  dlouhé roky 

dopředu. Také jako první americký prezident v historii čelil hned dvěma ústavním žalobám, 

které  ho  měly  odvolat  z  funkce.  Trump  si  i  po  opuštění  Bílého  domu  udržuje  vliv  v 

domovské Republikánské straně a zvažuje prezidentskou kandidaturu v roce 2024. Nadále 

zůstává kontroverzní postavou.

Česká tisková kancelář (ČTK), která je vedle Donalda Trumpa dalším subjektem v této 

práci, tyto volby zásadně neovlivní. Stejně jako neovlivnila volby v letech 2016 a 2020, 

neboť primárně nespoléhá na americké publikum a odběratele. Má však významný vliv na 

české zpravodajství ze zahraničí a nepochybně spoluvytváří mediální obraz zahraničních 

politiků  včetně  Trumpa.  Tato  práce  neodhaluje,  do  jaké  míry,  ale  z  minulosti  lze 

připomenout  diplomovou práci  Kateřiny Vančurové (2014),  podle které například deník 

Mladá fronta dnes využíval před sledovanými americkými prezidentskými volbami 2012 

materiály ČTK v 51 procentech případů.

Na základě některých mediálních teorií by se tak dalo říct, že Česká tisková kancelář se 

výrazně podílí na tom, že česká veřejnost považuje americké volby za důležitou událost a 

amerického prezidenta za významnou postavu. Tato mediální agenda se pak může střetnout 

s agendou politickou, což má v důsledku vliv na českou politickou scénu a další směřování 

země, byť jde jen o hypotézu.
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Oproti původnímu plánu, jak je patrné z tezí,  přibyla v diplomové práci jedna kapitola, 

která se věnuje hlubšímu teoretickému kontextu. Pasáže o ČTK nebo Donaldu Trumpovi 

totiž  nevysvětlují,  jak  zprávy,  včetně  těch  agenturních,  vlastně  vznikají  a  co  můžou  v 

konečném důsledku způsobit. Přidaná teoretická část tak řeší jednotlivé přístupy k realitě a 

posléze  více  rozebírá  ten  konstruktivistický,  s  nímž  úzce  souvisejí  pojmy jako  agenda 

setting nebo gatekeeping.

Poté  následuje  kapitola,  která  věnuje  Donaldu  Trumpovi  a  politickému  systému  ve 

Spojených státech obecně. Je potřebná k lepšímu pochopení některých pasáží ve výzkumné 

části.  Konkrétně  se  zabývá  pravomocemi  amerického  prezidenta,  který  je  například  z 

pozice své funkce vrchním velitelem ozbrojených sil, a rozebírá prostředí, v němž prezident 

musí fungovat. Tím je myšlený dvoukomorový Kongres se Sněmovnou reprezentantů a – 

podle kritiků „nedemokratickým“ – Senátem, který zvýhodňuje menší státy Unie.

Kapitola dále nepřímo vysvětluje, proč Trump v roce 2016 kandidoval za Republikánskou 

stranu, přestože se dřív definoval i jako demokrat, člen Reformní strany a nezávislý politik. 

Také jsou objasněny základní ideologické rozdíly mezi dvěma hlavními partajemi v zemi – 

Demokratickou a Republikánskou stranou. Z jistého pohledu ale i mezi nimi bývá obtížná 

dělicí čára, a to s ohledem na ideové rozpětí a lokální rozdíly.

Následná kapitola už se věnuje České tiskové kanceláři, dalšímu klíčovému subjektu. Jak 

uvádí  zákon  č.  517/1992  Sb.,  jejím  posláním  je  „poskytovat  objektivní  a  všestranné 

informace  pro  svobodné  vytváření  názorů“.  ČTK  je  nejdříve  zasazena  do  historického 

kontextu tiskových agentur a později je podrobně rozebráno její textové zpravodajství, z 

něhož tato práce čerpá. Také je na základě příslušné literatury analyzován problematický 

veřejnoprávní charakter této agentury, která má svým hospodařením blíže spíš k obchodní 

společnosti.

Metodická  kapitola  objasňuje  použitou  kvantitativní  obsahovou  analýzu  a  kvalitativní 

přístup  jak  z  hlediska  teorie,  tak  ohledně praktického použití,  kdy je  popsána  podstata 

jednotlivých tematických kategorií i to, jakým způsobem se posuzuje tonalita textů. Rovněž 

je  uveden  proces,  na  základě  kterého  došlo  k  výběru  výzkumného  vzorku z  agenturní 

infobanky.
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K samotnému zjištění,  jak  o  Donaldu  Trumpovi  informovala  ČTK,  pak  slouží  tyto  tři 

výzkumné otázky:

- Otázka  č.  1:  Které  tematické  okruhy  se  v  informování  o  Donaldu  Trumpovi 

vyskytují v jednotlivých obdobích?

- Otázka  č.  2:  Jaký  je  v  jednotlivých  obdobích  poměr  mezi  pozitivní,  negativní, 

neutrální a ambivalentní tonalitou zpráv?

- Otázka  č.  3:  Které  tematické  okruhy  mají  v  informování  o  Donaldu  Trumpovi 

negativní tonalitu?

Nicméně  je  nutno  uvést,  že  právě  v  metodice  se  práce  mírně  odchýlila  od  původního 

záměru. Jelikož autor očekával její odevzdání ještě v průběhu Trumpova prezidentství, teze 

vymezily podkladový materiál takto: „Textové zpravodajství ČTK od 20. ledna 2017 až k 

datu  zajišťujícímu maximální  aktuálnost  diplomové  práce,  ovšem s  ohledem na  termín 

odevzdání.“

U textového zpravodajství České tiskové kanceláře práce zůstala, upřesnila však sledované 

období, které rozdělila na dvě části. Tou první je agenturní servis od 20. ledna 2017, kdy se 

Trump při inauguraci stal prezidentem Spojených států a vystřídal na tomto místě Baracka 

Obamu, do 20. července 2017. Druhou část tvoří časové rozmezí od 20. července 2020, kdy 

byly v plném proudu předvolební kampaně, do 20. ledna 2021, kdy musel Donald Trump 

Bílý dům opustit, aby uvolnil místo vítěznému kandidátovi Joeu Bidenovi.

Samotná  výzkumná část  pak u obou sledovaných období  ukazuje v grafech zastoupení 

jednotlivých  tematických  okruhů  a  poměr  mezi  neutrální,  zápornou,  pozitivní  a 

ambivalentní  tonalitou  zpráv.  Všechny  tyto  grafy  jsou  zároveň  doprovázeny  textovým 

komentářem, z něhož je patrné, co v příslušném období v rámci daného okruhu odehrávalo. 

Při  zodpovídání  výzkumných  otázek  jsou  pak  grafy  porovnávány  mezi  sebou,  z  čehož 

pramení  konkrétní  závěry.  Součástí  práce  je  také  kódovací  kniha,  kde  se  dají  dohledat 

proměnné vytyčených jednotek.

Téma této práce ještě nebylo na akademického půdě zpracováno. Nutno ale podotknout, že 

vyšlo několik příbuzných výzkumů, z nichž můžeme jmenovat diplomovou práci Lukáše 

Moryse  z  roku  2018  pod  názvem  „Analýza  mediálního  obrazu  Donalda  Trumpa  ve 

zpravodajství  ČTK“,  která  se  lišila  v  tom,  že  rozebírala  zobrazení  Trumpa  ve  volební 
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kampani proti Hillary Clintonové. Práce byla úspěšně obhájena na Institutu komunikačních 

studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Donaldu Trumpovi se všeobecně věnovala řada studií, ovšem jen část z nich souvisela s 

médii či dokonce s ČTK. Například na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních 

věd Univerzity  Karlovy byla  v  roce  2019 obhájena  bakalářská  práce  Dany Hrdinové s 

názvem „Mediální obraz prezidentského kandidáta Donalda Trumpa“. Tento výzkum čerpal 

z britského deníku The Times a polského listu Rzeczpospolita.

Zmínit lze také diplomovou práci s názvem „Mediální reprezentace prezidentských voleb v 

USA v roce 2016: komparativní obsahová analýza deníků Lidové noviny a Právo“, kterou 

Valerie Táborská v roce 2017 obhájila na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Pokud se oprostíme od Trumpa a amerického kontextu obecně a budeme se soustředit na 

zobrazení prezidentů v České tiskové kanceláři obecně, lze mezi příbuzné studie zařadit 

ještě  diplomovou  práci  pod  názvem  „Analýza  mediálního  obrazu  Miloše  Zemana  ve 

zpravodajství  ČTK za  první  rok  v  prezidentské  funkci“,  s  níž  v  roce  2016  uspěla  při 

obhajobě na Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy Lucie Bednářová.
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1. Teoretický kontext

Zatímco další kapitoly diplomové práce před samotným výzkumem se věnují subjektům 

studie, tedy České tiskové kanceláři a Donaldu Trumpovi, tato pojednává o tom, jak zprávy, 

které podléhají autorově analýze, vlastně vznikají, byť i to lze pojmout různými způsoby – 

stejně  jako  realitu  obecně.  Podle  sociologa  Stuarta  Halla  (2003,  s.  24-25)  existují  tři 

základní přístupy – reflexivní,  intencionální a konstruktivistický. Každý z nich můžeme 

považovat  za  pokus  zodpovědět  otázku,  jak  se  dá  určit  opravdový význam slova  nebo 

obrazu.

Nejstarší  reflexivní teorie,  která má kořeny už v antice,  počítá  s  tím,  že významy jsou 

uloženy ve věcech samých. Média v takovém případě tyto významy odrážejí jako zrcadlo. 

Oproti tomu intencionální přístup přikládá zásadní roli autorovi sdělení. Ten si v podstatě 

sám  volí  význam  světa  a  úspěšný  je  v  případě,  když  svůj  záměr  (intenci)  rétoricky 

přesvědčivě  zabuduje  do  sdělení.  Konstruktivistická  teorie  tvrdí,  že  nezprostředkovaný 

přístup k holé skutečnosti není možný. V tomto pojetí tedy hraje roli také kultura (Reifová, 

2004, s. 213).

Masová  média  v  rámci  konstruktivistické  teorie  realitu  nezrcadlí  jako  v  případě  té 

reflexivní,  ale  konstruují,  a  to  v roli  jednoho z nejvlivnějších  sociálních  aktérů.  Dá se 

konstatovat, že dokud není určitá skutečnost ve zpravodajství nebo publicistice definována 

a interpretována,  vlastně ani  neexistuje,  protože je neuchopitelná.  Jednotlivé redakce se 

podílejí na vzniku mediálních konstruktů řadou konkrétních technik, které jsou aplikovány 

buď vědomě,  nebo  –  což  je  častější  –  nevědomě,  kdy se  jen  řídí  redakčními  pravidly 

(tamtéž, s. 107). S aplikací těchto technik úzce souvisejí pojmy agenda setting, gatekeeping 

nebo rámování, které si rozebereme v následujících podkapitolách.

1. 1. Gatekeeping

Novináři narážejí při práci na nepřeberné množství materiálu, který musejí utřídit a využít 

pro své médium. Ke čtenáři, případně k divákovi či posluchači, se však dostane jen zlomek 

tohoto materiálu. Proces, na základě kterého dochází k filtraci přílišného množství dat, se 

nazývá gatekeeping podle anglického slova gatekeeper (vrátný). Právě novinář se v tomto 
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smyslu chápe jako někdo, kdo jako vrátný stojí u brány a rozhoduje, jestli danou informaci 

pustí dovnitř, nebo nikoliv.

S  označením  gatekeeping  přišel  sociolog  Kurt  Lewin,  který  po  druhé  světové  válce 

studoval, podle čeho se rodiny rozhodují při nákupech potravin. Zjistil, že při rozhodování 

hrají  roli  určité  sociální  a  psychologické  mechanismy,  na  jejichž  základě  jsou  některé 

faktory potlačovány, zatímco u jiných platí opak. V mediálním kontextu, důležitém pro tuto 

práci, zkoumal gatekeeping až David White kolem 50. let 20. století. Zajímalo ho, podle 

čeho novináři vybírají události do zpráv – jestli se rozhodují spíš intuitivně, nebo po zralé 

úvaze (Tampota, 2006, s. 38-40).

Whiteova studie The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News („Gatekeeper“: 

Případová  studie  selekce  zpráv)  je  dodnes  považována  za  jeden  z  hlavních  stavebních 

kamenů sociologie zpravodajství. White si pro výzkum vybral regionální americký deník a 

konkrétního  redaktora,  jehož  rutina  spočívala  ve  filtrování  agenturního  obsahu.  Tento 

redaktor,  pojmenovaný Pan Brána (Mr.  Gates),  u nevyužitých zpráv uváděl,  proč je  do 

obsahu deníku nezařadil. Měl různé důvody. Někdy mu událost přišla nezajímavá, jindy pro 

ni  nezbyl  prostor.  Hodně  záleželo  na  tématech.  Mr.  Gates  upřednostňoval  například 

politické zprávy a hluboké lidské příběhy.  Celkově využil  jen asi  desetinu nabídnutého 

agenturního materiálu (tamtéž).

White  si  nicméně byl vědom, že ačkoliv byla jeho studie průlomová,  přinesla  jen dílčí 

pohled na celou problematiku, neboť sledovala pouze Mr. Gatese, kterého však ovlivňovali 

další  gatekeepeři,  například  vedoucí  redakce,  a  který  čerpal  z  již  předvybraného 

agenturního  servisu.  V  následných  studiích  White  své  myšlenky  rozvinul  a  pojem 

gatekeeping ucelil (tamtéž).

Momentálně se o gatekeepingu uvažuje komplexněji než při jeho objevení v mediální sféře. 

Podle  Pamely  Shoemakerové  (1997,  s.  58)  „začíná  v  momentě,  kdy  se  komunikační 

pracovník  poprvé  dozví  o  aktuálním  či  potenciálním  sdělení,  a  končí  v  bodě,  kdy  je 

podmnožina těchto sdělení přenesena k příjemci. Brána je rozhodovací bod jak při cestě 

dovnitř, tak při cestě ven.“

Komunikační  pracovník,  například  redaktor,  se  zároveň rozhoduje  o  zařazení,  případně 

nezařazení události do mediálního obsahu na základě vlivů, které lze rozdělit do několika 
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úrovní.  Vedle  individuální  úrovně  je  to  úroveň  mediálních  rutin,  úroveň  organizace, 

mimomediální úroveň a ideologická úroveň (Trampota, 2006, s. 43).

Individuální  úroveň rozebral  už  White  ve  zmiňované  studii,  která  do  mediálního  světa 

přinesla  pojem  gatekeeping.  Na  úrovni  organizace  si  lze  pokládat  otázku,  jak  práci 

redaktorů ovlivňuje povaha a technologické zázemí jejich média. Například v televizním 

zpravodajství funguje gatekeeping jinak než v tisku, větší váhu má skupinové rozhodování 

a častěji je třeba brát v úvahu technickou kvalitu (tamtéž, s. 44-47). Redaktoři se na úrovni 

organizace musejí popasovat rovněž s hierarchickou strukturou média, kde je na vrcholu 

pomyslné  pyramidy  majitel.  Brian  McNair  (2004,  s.  109)  k  tomu  poznamenává: 

„Vlastnická kontrola žurnalistických výstupů je uplatňována stejně jako v jakékoliv jiné 

kapitalistické  organizaci  přijímáním  osob  stejných  názorů  do  klíčových  manažerských 

pozic.  Tito vedoucí pracovníci  potom vykonávají  přání  majitele.  Články novinářů,  kteří 

nesouhlasí s redakční politikou, často skončí v koši, případně jsou tito novináři ze svého 

místa odstranění.“

Práci  novinářů  ovlivňuje  také  mimomediální  úroveň  vlivu.  Sem  lze  zařadit  zájmové 

skupiny,  agentury  pro  vztahy  s  veřejností,  inzerenty,  ale  i  vládu.  Tyto  subjekty  mají 

nezpochybnitelný  vliv  na  to,  co  bude,  respektive  nebude  součástí  mediálního  výstupu. 

Například inzerenti představují pro některá média klíčový zdroj příjmů, a tak jejich vliv 

může vést až k autocenzuře jednotlivých redaktorů (Jirák, Köpplová, 2009. s. 130).

Ideologická úroveň souvisí se vztahem mezi médii a jejich publikem. Média se mohou k 

hodnotám a postojům převažujícím v dané společnosti postavit různě. Mohou je vzít za své 

a podílet se na posilování konsenzu, mohou je v určitých mantinelech zpochybňovat, nebo 

se od nich jednoznačně odchýlit (tamtéž).

1. 2. Agenda setting

V rámci konstruování reality ve zprávách je jedním z klíčových pojmů „agenda setting“, v 

českém překladu „nastolování témat“. Snaží se zodpovědět, proč se některá témata stanou 

součástí veřejné debaty, zatímco o jiných se nemluví (Reifová, 2004, s. 16). A to s ohledem 

na empiricky podloženou generalizaci, že společnost nedokáže věnovat pozornost většímu 
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množství  témat  najednou;  je  jich  nanejvýš  pět  až  sedm s  tím,  že  i  toto  číslo  je  podle 

některých studií nadhodnoceno (McCombs, 2009. s. 71-72).

Východisko nastolování témat formuloval už v první polovině 60. let 20. století americký 

vědec Bernard Cohen v práci Tisk a zahraniční politika (The Press and Foreign Policy). 

Podle něj média nemusejí být schopna určovat, co si lidé mají myslet, ale jsou úspěšná v 

určování,  o  čem mají  lidé  přemýšlet.  Z toho je  patrné,  že Cohen médiím nepřisuzoval 

primárně přesvědčovací účinky, ale spíše účinky kognitivního charakteru (Trampota, 2006, 

s.  122).  Na  základě  této  logiky  lze  konstatovat,  že  pokud  novináři  začnou  konstantně 

informovat například o problematice držení zbraní, nerozhodnou tím o názorovém postoji 

konkrétních lidí, ale můžou způsobit, že veřejnost bude toto téma najednou považovat za 

závažný společenský problém.

Tuto funkci médií už si ve 20. letech uvědomovali také Robert Park (v knize The Immigrant 

Press and Its Control) a Walter Lippman ve své proslulé publikaci Public Opinion, nicméně 

výraz „agenda setting“ cíleně použili až Maxwell McCombs a Donald Shaw v roce 1972 

(Reifová, s. 16-17).

Ještě než přejdeme k jejich konkrétní práci, sluší se poznamenat, že v rámci nastolování 

témat  nemusíme  zkoumat  jen  média  a  jejich  zpravodajství,  případně  publicistiku.  V 

průběhu času totiž vykrystalizovaly hned tři takovéto agendy – vedle mediální ještě veřejná, 

zpravidla měřená průzkumy veřejného mínění, a politická, patrná například při sledování 

návrhů zákona. Tyto agendy se vzájemně ovlivňují, přičemž za nejčastější směr vlivu se 

obecně považuje vliv politické agendy na tu mediální (Trampota, 2006, s. 114).

McCombs a Shaw se dopracovali ke konceptu agenda setting při snaze zjistit, jestli existuje 

vztah mezi zastoupením témat v mediálních výstupech o předvolební prezidentské kampani 

ve Spojených státech a vnímáním důležitosti těchto témat mezi lidmi. Celkově šlo o dva 

výzkumy – Chapel Hill Study v roce 1968 a Charlotte Study o čtyři roky později. První 

studie  spoléhala  na  kvantitativní  obsahovou  analýzu  médií  a  dotazníkové  šetření  mezi 

vybranými voliči. Srovnání výsledků těchto dvou přístupů vedlo k zajímavým zjištěním. 

Konkrétně McCombs a Shaw přišli  na to, že mezi tematickou agendou médií  a tím, co 

vnímají za důležité respondenti, existuje velmi silná korelace. Výzkum však trpěl určitými 

metodickými  nedostatky.  Tím  hlavním  byla  skutečnost,  že  autoři  oslovili  pouze 
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nerozhodnuté voliče, kteří mohou mít větší motivaci si politická témata v médiích sami 

vyhledávat, aby o ně opřeli své finální rozhodnutí u urny (tamtéž, s. 115).

Druhý výzkum z roku 1972 se věnoval stejné problematice a byl po metodické stránce 

propracovanější.  Jeho  hlavním  závěrem  bylo,  že  důležitost,  kterou  určitému  tématu 

přikládala  média  patřičným  pokrytím,  odpovídala  důležitost,  kterou  tomuto  tématu 

přikládali dotazování voliči. Tím vlastně McCombs a Shaw potvrdili Cohenovu myšlenku z 

60. let. K podobným poznatkům došla i většina pozdějších studií (tamtéž, s. 117).

Stále však bylo třeba upřesnit vztah mezi mediální, veřejnou a politickou agendou. Resp. 

odpovědět na otázku, která agenda ovlivňuje kterou. McCombs a Shaw na základě křížové 

korelace odhalili,  že právě tisk jasně ovlivňuje voličskou agendu. U jiného typu média, 

televize, však tento předpoklad prokázán nebyl. Autoři v každém případě inspirovali řadu 

dalších výzkumníků, kteří přišli s podobnými studiemi. Lákavé byly i proto, že poskytovaly 

nezpochybnitelné  výsledky.  Ovšem  jen  zdánlivě.  Později  se  ukázalo,  že  odhalovat 

dlouhodobé účinky médií je náročnější a problematičtější, a to kvůli dalším faktorům, které 

je třeba brát v úvahu (tamtéž, s. 117-118).

Ostatně  už  McCombs  a  Shaw  si  byli  vědomi,  že  některé  příjemce,  potažmo  voliče, 

ovlivňuje  mediální  agenda  více  než  jiné.  Nakonec  definovali  tři  vlastnosti,  které  mají 

rozhodovat  o ovlivnitelnosti  příjemců. Jednak je to samotný zájem o obsah médií,  dále 

neznalost ve vztahu k obsaženým tématům a úsilí spojené s vyhledáváním spolehlivého 

zdroje informací.  Podle všeho ale záleží i  na dalších vlastnostech příjemců, z nichž lze 

jmenovat základní demografické ukazatele, jako je věk, vzdělání nebo pohlaví, ale i důvěru 

v média, intenzitu užívání médií nebo osobní zkušenost s probíraným tématem. Například 

příjemci, kteří médiím důvěřují, budou více náchylní k přebírání mediální agendy. Opak 

může  platit  pro  etnické  minority,  pokud  získají  pocit,  že  zprávy  jsou  produkovány 

představiteli  většinové společnosti  a prezentují  světonázor právě této většiny (tamtéž,  s. 

121-122).

Podle  kritiků  je  však  většina  důkazů  o  nastolování  témat  zatím stále  neprůkazná.  Tito 

výzkumníci ponechávají pojmu agenda setting statut přijatelné, leč neprokázané myšlenky. 

Jejich pochybnosti pramení například z přísných metodologických požadavků (McQuail, 

2009, s. 389).
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1. 3. Rámování a priming

S tím, jak se vyvíjel výzkum pojmu agenda setting, začali jednotliví vědci zohledňovat, že 

média  témata  nejen  vybírají  a  následně  publikují,  ale  také  je  určitým  způsobem 

zpracovávají. Je zřejmé, že dvě zprávy o stejném tématu se od sebe můžou zásadně lišit 

podle toho, které skutečnosti jsou zdůrazněné a které naopak potlačené,  případně přímo 

vynechané.  Právě  v  tom  spočívá  pojem  rámování  (Trampota,  2006,  s.  122).  Podle 

McCombse (2009, s. 132-133) je rámec v případě mediální agendy „ústřední organizační 

myšlenkou zpravodajského obsahu, která mu dává kontext a napovídá, co je tématem, a to 

tak, že selektuje, zdůrazňuje, zamlčuje a komentuje“.

Podstatné  dále  je,  že  vybrané  události  rámují  jak  média,  což  je  zřejmé  například  z 

komparativních  analýz  různých  deníků,  tak  příjemci  sdělení,  kteří  si  můžou  daný  text 

interpretovat různě (Trampota, 2006, s. 123).

Rámování  můžeme  rozlišit  na  epizodické  a  tematické.  Epizodické  využívá  konkrétní 

příklady, zatímco tematické zabývá kontextem (tamtéž). Pokud například televizní stanice 

zarámuje  pandemii  epizodicky,  přinese  rozhovor  s  nakaženým člověkem  a  uvede  jeho 

problémy.  Součástí  tematického  rámování  pandemie  pak  můžou  být  statistiky  (celkový 

počet infikovaných lidí) nebo predikce budoucího vývoje.

Další  pojem,  priming  (vypíchnutí),  můžeme  považovat  za  součást  rámování  s  tím,  že 

souvisí také s nastolování agendy. Ale zatímco agenda setting rozhoduje o tom, že příjemce 

bude vnímat  zobrazované  téma jako důležité,  priming vede  přímo ke  změně  postoje  k 

tomuto  tématu,  a  to  za  pomoci  vodítek,  která  usměrňují  vnímání  významu  příjemcem 

(tamtéž, s. 123-124).
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2. Politický kontext

2. 1. Donald Trump

Donald John Trump, narozený 14. června 1946 v New Yorku, sloužil jako 45. prezident 

Spojených států amerických od 20. ledna 2017 do 20. ledna 2021.

Během tohoto období vyvolal stejně jako při své kandidatuře řadu kontroverzí. Již v lednu 

2017 vydal  první  exekutivní  příkaz,  kterým zakázal  cestování  do USA lidem ze sedmi 

převážně  muslimských  zemí.  Krok,  který  kritici  označovali  za  xenofobní,  byl  později 

potvrzen Nejvyšším soudem. Několik měsíců nato Trump překvapil propuštěním šéfa FBI 

Jamese Comeyho, za čímž mohla být snaha mařit spravedlnost, alespoň podle zvláštního 

vyšetřovatele Roberta Muellera, který zkoumal údajnou Trumpovu předvolební spolupráci s 

Ruskem. Dvouleté vyšetřování však k obvinění republikánského prezidenta nevedlo (BBC, 

2021).

Trump se musel popasovat také s nařčeními, že vyvíjel nátlak na vládu cizího státu, aby 

zapátrala  po  nekalém  jednání  jeho  možného  protikandidáta  ve  volbách  Joea  Bidena. 

Demokraté na základě toho spustili proces impeachmentu, kterému Trump čelil jako teprve 

třetí americký prezident v historii. Tuto ústavní žalobu však ustál a úřad nemusel opustit 

předčasně (tamtéž).

V průzkumech  si  nicméně  nevedl  dobře,  jen  zřídkakdy  za  ním  stála  alespoň  polovina 

obyvatel (FiveThirtyEight, 2021). Zatímco u republikánů byl velmi populární, u demokratů 

propadal (Pew Research Center, 2020).

Možná největším Trumpovým úspěchem je úspěšné nominování tří konzervativních soudců 

do Nejvyšší soudu, kde nyní konzervativci mají vůči liberálům převahu šest ku třem. A 

jelikož je mandát těchto soudců doživotní, směřování Spojených států to ovlivní na dlouhé 

roky dopředu (BBC, 2020).
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Ve volební roce 2020 ztížila Trumpovi situaci pandemie koronaviru. Za přístup k ní byl 

často  silně  kritizován  a  onemocnění  covid-19  nakonec  sám  prodělal.  Přestože  v 

prezidentských volbách získal přes 74 milionů hlasů, tedy přibližně o 11 milionů více v 

roce 2016, připsal si porážku s demokratem Bidenem, kterého volilo vůbec nejvíc lidí v 

historii – přes 81 milionů. Trump nicméně odmítal porážku přiznat a navzdory soudním 

rozhodnutím nepřestával hovořit o rozsáhlých volebních podvodech. Nakonec jako první 

americký  prezident  v  historii  čelil  druhému  impeachmentu.  Podle  demokratů  a  části 

republikánů nesl svou rétorikou odpovědnost za útok davu na budovu Kongresu.  I  tuto 

ústavní žalobu však Trump ustál a v Republikánské straně si udržuje vliv, dokonce není 

vyloučené, že v roce 2024 bude znovu kandidovat na prezidenta (BBC, 2021).

Trump  v  průběhu  svého  dosud  jediného  mandátu  zaujal  rovněž  častými  výpady  vůči 

novinářům,  s  nimiž  vedl  nestandardní  boj.  Odstartoval  ho  vlastně  už  po  oznámení 

prezidentské kandidatury v roce 2015, kdy v rámci předvolební kampaně vydal knihu, v níž 

vedle politických témat, jako je migrace, zdravotnictví, problematika držení zbraní nebo 

ekonomika,  psal i  o médiích (2015, s.  24-26):  „Je nad slunce jasné,  že když uvažuji  o 

veškerém tisku, s nímž jsem měl co do činění – jak s dobrým, tak špatným –, určitě jsem se 

seznámil s lidmi jak z naprostého vrcholu, tak z úplného dna této branže. Mám na mysli z 

úplného dna: Jsou to strašlivé lidské bytosti. Jsou nepoctiví. Viděl jsem, jak tito takzvaní 

novináři lžou, jako když tiskne. Říkám to z toho důvodu, že neschopnost není dostatečně 

silné slovo, aby vysvětlilo nepřesné zprávy, které píšou. Snad pro to ani správný výraz není. 

(…) V honbě za sledovaností se každý pořad snaží přinést nějakou senzační zprávu. Potíž 

tkví v tom, že jeho tvůrci nedělají řádně svou práci. Nezajímají se o informování veřejnosti.  

Místo toho hrají  svou vlastní  hru: ‚jak ho dostat‘.  Jak už jsem uvedl,  některá politická 

média jsou velice nepoctivá. Neusilují o otištění pravdy, nechtějí opakovat mé výroky v 

jejich úplnosti a nechtějí si dát tu námahu, aby vysvětlila, co jsem měl na mysli. Přitom 

vědí, co jsem řekl, vědí, co jsem měl na mysli, jenže to upraví nebo vyloží tak, aby vznikl  

odlišný význam.“

Jiné citace vybízejí k zamyšlení, do jaké míry byl Trumpův boj proti médiím spontánní a do 

jaké cílený – alespoň před prezidentskými volbami v roce 2016. Trump také psal (tamtéž, s. 

23): „Sdělovací prostředky používám tak, jako ony používají mě – k přilákání pozornosti. 

Jakmile pozornost mám, je na mně, jak s ní naložím ke své výhodě. Už dávno jsem se 

naučil,  že pokud nemáte strach mluvit  otevřeně,  sdělovací  prostředky o vás píšou nebo 

přímo žadoní, abyste chodili na jejich akce. Pokud leccos děláte trochu jinak, řeknete-li 
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něco pobuřujícího a bráníte to, zamilují si vás. Proto občas něco pobuřujícího prohlásím a 

dám  jim,  co  chtějí  –  jak  divákům,  tak  čtenářům  –,  abych  vyložil  svůj  postoj.  Jsem 

podnikatel a musím prodat určitou značku. (...) Náklady na celostránkový inzerát v New 

York Times mohou činit  více než 100 000 dolarů.  Ale napíšou-li  tyto noviny zprávu o 

jednom z mých obchodů, nestojí mě to jediný cent a dočkám se další důležité reklamy. Se 

sdělovacími  prostředky  máme  oboustranně  prospěšný  vztah  –  vzájemně  si  dáváme,  co 

potřebujeme. A nyní tento vztah využívám, abych hovořil o budoucnosti Ameriky.“

Výstižné pro pozdější Trumpovo chování je také to, že ve své propagační knize věnoval 

médiím hned dvě kapitoly. V té pozdější (tamtéž, s. 167) opakoval své zatvrzelé, případně 

účelné přesvědčení, přičemž nešetřil ani konzervativní média: „Připadá mi až neuvěřitelné, 

jak nepoctivé jsou ve skutečnosti sdělovací prostředky v této zemi. Lidé často zapomínají, 

že noviny a televizní stanice jsou výdělečné podniky – nebo se o to aspoň snaží. Mají-li na 

vybranou mezi poctivým zpravodajstvím a výdělkem, co myslíte, že si zvolí? Smutné je, že 

vše  dokazuje,  že  jak  liberální,  tak  konzervativní  média  mohou  bezostyšně  lhát  a 

překrucovat zprávy. Absolvoval jsem i schůzky s reportéry,  kteří  věrně zaznamenali,  co 

jsem řekl, ale pak ta slova i význam změnili.“

Přestože Donald Trump svůj mandát neobhájil,  už dřív se zapsal do historie jako první 

americký  prezident  bez  zkušenosti  s  armádní  službou  či  volenou  politickou  funkcí.  O 

prezidentské kandidatuře přitom přemýšlel už v roce 1987 a o 13 let později měl dokonce 

mohl  kandidovat  za  méně  známou  Reformní  stranu,  ale  z  primárek  nakonec  odstoupil 

(BBC, 2021).

Trump byl  také prvním miliardářem mezi  americkými prezidenty.  Před volbami  v roce 

2016 se jeho jmění odhadovalo na 3,7 miliardy dolarů. Nyní je to podstatně méně – 2,4 

miliardy (Forbes, 2021).

Toto bohatství je obecně spjaté s realitním byznysem, v němž podnikal už Trumpův otec 

Fred.  Zprvu  se  nepředpokládalo,  že  Donald  Trump tento  byznys  převezme.  Ve  13 byl 

dokonce kvůli  špatnému chování poslán na vojenskou akademii.  Později  ale vystudoval 

Wharton  School  v  rámci  Pensylvánské  univerzity,  kde  získal  bakalářský  titul  v  oboru 

ekonomie a finančnictví, a připojil se k otcově firmě, kterou nakonec převzal a přejmenoval 

na  Trump Organization.  Symbolem rozvoje  společnosti  se  pak  stal  okázalý  mrakodrap 
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Trump Tower  s  58  podlažími  na  Páté  Avenue  v  New Yorku,  kde  Trump v  roce  2015 

oznámil prezidentskou kandidaturu (BBC, 2021).

Jinak se proslavil také v zábavním průmyslu, například reality show The Apprentice, kde 

soutěžící  bojovali  o  práci  v  managementu  Trumpovy  společnosti.  Trump pořad  dlouho 

moderoval a prohlásil, že za to od televizní stanice NBC celkově inkasoval 213 milionů 

dolarů.  Realitní  magnát  proslul  také  prodáváním rozličných předmětů se svým jménem 

včetně balené vody (tamtéž).

V osobní rovině Trumpa ovlivnila smrt staršího bratra Freda, který zemřel už ve 43 letech v 

důsledku  alkoholismu.  Trump  tvrdí,  že  právě  na  základě  této  zkušenosti  se  celý  život 

vyhýbá alkoholu i cigaretám (tamtéž).

Oženil  se celkem třikrát.  Jeho první manželkou se stala česká lyžařka a modelka Ivana 

Zelníčková. Pár spolu má tři děti – Donalda Jr., Ivanku a Erica, kteří jsou aktivní v Trump 

Organization  a  částečně  i  v  politice.  Ivanka společně  s  manželem Jaredem Kushnerem 

pracovala v Bílém domě jako poradkyně svého otce a Donald Jr.  patří  podle některých 

anket mezi možné republikánské kandidáty na prezidenta v roce 2024 (Morning Consult, 

2020).

Se svou první manželkou se Trump rozvedl v roce 1990, z dalšího manželství s herečkou 

Marlou Maplesovou (1993 až 1999) má dceru Tiffany. V roce 2005 se oženil se slovinskou 

modelkou Melanií Knaussovou, s níž zplodil syna Barrona Williama (BBC, 2021).

Přestože si Trump v Republikánské straně udržuje vliv, není vidět tolik jako jiní politici,  

neboť nemůže používat populární sociální sítě, na kterých dřív stavěl svou komunikaci s 

veřejností. Účty ztratil po rozhodnutí jednotlivých platforem v návaznosti na zmínění útok 

radikálních republikánů na budovu Kongresu. Nyní se s Facebookem, Twitterem a YouTube 

soudí,  ale  experti  mu  nedávají  příliš  velkou  šanci  na  úspěch  (AP,  2021).  Velké 

technologické společnosti  podle Trumpa omezují  svobodu slova,  a to nejen tu jeho, ale 

všech, jak uvedl ve svém komentáři pro Wall Street Journal (2021).
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2. 2. Politický systém USA

Klíčovou postavou v rámci politického systému Spojených států amerických je prezident. 

Coby vrchní velitel ozbrojených sil může do zahraničí vyslat armádu, nerozhoduje ale o 

vyhlášení války – to je v pravomoci Kongresu. Prezident také reprezentuje zemi navenek a 

na federální, tedy celostátní úrovni představuje exekutivní moc. Do úřadu vstupuje v lednu 

při slavnostní inauguraci na základě volebního vítězství v listopadu předcházejícího roku. 

Jedno funkční  období  standardně trvá  čtyři  roky.  Pokud se ale  prezident  během tohoto 

období  dopustí  „velezrady,  úplatkářství  nebo  jiných  těžkých  zločinů  a  trestných  činů“, 

může být odvolán na základě impeachmentu, tedy ústavní žaloby. Tu spouští Sněmovna 

reprezentantů, ale o vině či nevině nakonec rozhoduje Senát. V historii čelil téměř jistému 

odvolání  Richard Nixon (úřadující  v letech 1969 až 1974),  a to  v návaznosti  na kauzu 

Watergate,  kdy  novináři  Carl  Bernstein  a  Bob  Woodward  odhalili  nekalé  jednání 

pracovníků  prezidentova  aparátů  vůči  opoziční  straně.  Nixon  se  však  nakonec  potupě 

vyhnul a sám rezignoval (Hlaváček, Jurek a kol.,  2014, s. 169-170). Donald Trump byl 

prvním americkým prezidentem, který čelil impeachmentu hned dvakrát. Oba procesy však 

ustál.

Americké prezidentské volby jsou velkou událostí nejen ve Spojených státech, ale takřka 

všude po světě, což vyplývá z velmocenského postavení této země. Jednotliví uchazeči o 

Bílý  dům  musejí  nejdřív  projít  stranickými  primárkami,  přičemž  se  předem  počítá  se 

soubojem kandidátů dvou nejsilnějších partají – Demokratické a Republikánské strany. Se 

startem primárek jsou spojené státy Iowa a New Hampshire, které o šancích toho či onoho 

kandidáta leccos napoví. Ti, kteří odpadnou, pak svým podporovatelům doporučují, koho 

volit. Vůbec nejdůležitějším dnem primárek je tzv. volební superúterý, během něhož se volí 

ve 23 státech Unie naráz. Vítězný kandidát za Demokratickou stranu je oficiálně vyhlášen v 

srpnu, byť je o něm de facto rozhodnuto již dříve. V případě republikánů jde o září (tamtéž, 

s. 183-184).

Souboj demokratického a republikánského kandidáta je pak specifický tím, že nemusí nutně 

vyhrát ten s celkově vyšším počtem hlasů. Naposledy se tak stalo v roce 2016, kdy Trump 

pobral necelých 63 milionů hlasů, zatímco jeho demokratická soupeřka Hillary Clintonová 

se dostala na bezmála 66 milionů. Trump však získal více tzv. volitelů – 304 z celkových 

538. Pro Clintonovou jich tedy zbylo „jen“ 227.
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Tento souhrnný počet se odvíjí od počtu členů ve Sněmovně reprezentantů, kterých je 435, 

a rovné stovky senátorů. Zbývající tři zástupce dodává washingtonský obvod (Dictrict of 

Columbia).  Pokud  jde  o  jednotlivé  státy,  nejvyšším  počtem  volitelů  disponují  ty 

nejlidnatější z nich (tamtéž, s. 185). Momentálně jde o Kalifornii s 55 voliteli a Texas s 38. 

Pro srovnání – rozlohou srovnatelná, avšak populačně nepříliš významná Montana má jen 

tři volitele. Vítězný kandidát potřebuje volitelů minimálně 270. O jeho úspěchu rozhoduje 

celá řada faktorů od názorového průniku s voliči, přes výkony v televizních debatách až po 

– zvlášť důležitou – finanční podporu od veřejnosti a korporátního sektoru. Nicméně ani 

objem vybraných peněz nemusí předurčit vítěze. Například ve zmíněných prezidentských 

volbách 2016 utratila Clintonová přibližně 565 milionů dolarů, zatímco vítězný Trump jen 

322 (New York Times, 2016).

Ve Spojených státech oproti jiným politickým systémům neexistuje vláda coby kolektivní 

orgán. Prezident si  sice vytváří  svůj kabinet,  ale ten nemá žádnou vlastní moc a slouží 

pouze jako poradní orgán s tím, že konečné rozhodnutí je vždy na hlavě státu. Velikost 

tohoto kabinetu není  nijak dána,  a to  ani  tradicí.  Jeho využití  zase závisí  na potřebách 

prezidenta. Někteří z nich, jmenovitě John F. Kennedy nebo George Bush st., považovali 

setkání všech členů poradního sboru za ztrátu času a peněz. Jiní, například Ronald Reagan, 

nejdřív tvrdili, že častější svolávání kabinetu obnoví váhu této instituce, ale pak od svého 

záměru  upustili.  Obecně  jsou  preferovány  schůze  na  bilaterální  bázi  nebo  v  úzce 

stanoveném kolektivu (Hlaváček, Jurek a kol., 2014, s. 169-170).

Americký prezident nicméně nemá neomezenou moc a do jisté míry musí spolupracovat s 

Kongresem, který sídlí v budově Kapitolu ve Washingtonu a skládá se ze dvou komor – 

Sněmovny  reprezentantů  a  Senátu,  přičemž obě  jsou  nerozpustitelné  a  disponují  téměř 

stejnými pravomocemi.  Mají  ale určitá specifika,  daná historickým sporem o způsobem 

zastoupení v Kongresu při schvalování Ústavy z roku 1787. Menší státy totiž jednoznačně 

odmítaly  jakékoliv  řešení,  které  by  jim negarantovalo  rovné postavení  s  velkými  státy. 

Nakonec bylo schváleno vytvoření dvoukomorového Kongresu, kde jedna komora odráží 

počet obyvatel daného státu a druhá garantuje všem státům totožný počet členů (tamtéž, s. 

171).

Toto opatření vyvolává diskuze dodnes, neboť zvýhodňuje malé státy,  což podle kritiků 

značí nedemokratičnost (tamtéž). Například již zmiňovaná Montana s přibližně milionovou 
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populací má v Senátu dva zástupce stejně jako asi čtyřicetimilionová Kalifornie nebo Texas 

s 29 miliony obyvatel.

Dalším specifikem této komory je, že senátoři jsou voleni na šest let,  což je více než u 

prezidenta nebo Sněmovny reprezentantů. Má to vést ke stabilizování politického systému. 

Od senátorů se přímo očekává, že budou prosazovat dlouhodobější cíle svého státu a své 

země. Předsedou Senátu je viceprezident Spojených států, který ale do hlasování komory 

nevstupuje.  Výjimkou jsou případy, kdy hlasování dopadne nerozhodně (tamtéž,  s.  172-

173).

Členové Sněmovny reprezentantů mají oproti senátorům pouze dvouletý mandát, je jedním 

z nejkratších v rámci demokratických států. Právě kvůli tomu se tito poslanci, kterých je 

celkem 435, zaměřují hlavně na svůj volební obvod a už při svém vstupu do funkce musejí 

myslet na kampaň za znovuzvolení, pokud o něj mají zájem. Obecně lze konstatovat, že 

uvažují v krátkodobém horizontu. V čele Sněmovny reprezentantů je její předseda, který je 

zvolen na prvním zasedání a vzejde z nejsilnější strany ve Sněmovně. Jde o významný post, 

neboť právě předseda Sněmovny může za jistých okolností nahradit v čele země prezidenta, 

pokud toho není schopen viceprezident (tamtéž, s. 171-172).

Prezident při prosazování své politiky vede s představiteli obou komor Kongresu boj, ale 

také  jim každý rok  podává  tzv.  Zprávu  o  stavu Unie,  ve  které  shrnuje,  čemu se  bude 

věnovat. Tradičně se tato zpráva posílala dopisem, ale dnes je zvykem, že prezident navštíví 

kongresmany osobně, čímž mimo jiné přiláká mediální pozornost (tamtéž, s. 173).

Ať už jde  o amerického prezidenta,  nebo kongresmany,  zpravidla  platí,  že  reprezentují 

jednu ze dvou hlavních partají. Demokratická a Republikánská strana představují odlišné 

póly ideologického spektra. Demokraté se pojí s liberalismem a také levicovou politikou, 

zatímco republikány lze zařadit k pravici a konzervatismu. Paralely s evropskou politikou 

jsou však  problematické  v  tom smyslu,  že  demokraty  nelze  jednoznačně spojit  třeba  s 

britskou Labour Party a republikány s britskými konzervativci. USA jsou totiž unikátní tím, 

že  tam  v  historii  nevznikl  silný  socialistický  blok  (tamtéž,  s.  178).  Z  toho  například 

pramení, že zatímco v Evropě je veřejné zdravotnictví standardem, ve Spojených státech, 

kde primárně funguje na tržních principech, vyvolává jeho možné zavedení přinejmenším 

skepsi, a to i ze strany části demokratů.
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Dalším specifikem je, že nelze stanovit jasnou dělicí čáru mezi demokraty a republikány, a 

to s ohledem na lokální rozdíly. Jinými slovy – demokraté z amerického jihu zastávají v 

některých případech natolik konzervativní názory, že mohou mít blíž k republikánům než 

ke  svým  spolustraníkům  z  liberálně  smýšlející  Kalifornie  nebo  Massachusetts.  Značné 

rozdíly panují i mezi republikány (tamtéž, s. 181).

Pro  potřeby  tohoto  textu  však  můžeme  zmínit  alespoň  základní  rozdíly  mezi  dvěma 

hlavními  stranami.  Demokraté  jsou  typičtí  ideologií  sociálního  liberalismu  a  při 

prosazování  své  politiky,  jejíž  součástí  je  například  snaha  integrovat  menšiny,  nemají 

problém s vyššími daněmi a obecně většími zásahy státu.  Díky tomu výrazně bodují  u 

etnických menšin, především Afroameričanů, a také mají nadstandardní vztahy s odbory. 

Naproti tomu republikáni upřednostňují nízké daně a s tím spojenou omezenou roli státu ve 

prospěch  ekonomického  liberalismu.  Také  spolupracují  s  křesťanskými  nevládními 

organizacemi,  což  značí  jejich  příklon  ke  konzervatismu  v  sociální  rovině.  Tradičními 

příznivci  republikánů  bývají  běloši,  především  muži  ve  středním  věku.  Pokud  jde  o 

samotné americké voliče, mají mezi nimi na úkor liberálů převahu konzervativci, alespoň 

podle průzkumů veřejného mínění. Na druhou stranu umírnění voliči, kterých je nejvíc a 

výrazně netíhnou k žádné z hlavních politických partají,  obecně vyznávají spíš liberální 

hodnoty (tamtéž, s. 181-182).

Dominance demokratů a  republikánů v politickém systému Spojených států je  částečně 

důsledkem volebního systému prosté většiny. Kandidáti ostatních stran nebo nezávislí sice 

jsou schopni ovlivnit výsledek voleb, například tím, že jednomu z favoritů „seberou“ část 

voličů, ale obecně mají minimální šanci na úspěch, což se možná nejvýrazněji projevuje v 

prezidentských volbách,  s  nimiž  jsou spjaté  stále  vyšší  náklady na  kampaň,  což  menší 

subjekty do značné míry vyřazuje ze hry (tamtéž, s. 179).
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3. ČTK

3. 1. Historický kontext

Tiskové agentury, mezi něž se v současnosti řadí také Česká tisková kancelář (ČTK), patří k 

základním informačním zdrojům již od 19. století. První z nich byla založena v roce 1835, 

přičemž její základy položil v Paříži Charles-Louis Havas, a to prodejem přeložených zpráv 

ze světového tisku. Kvůli tomu čelil nařčením, například od spisovatele Honoré de Balzaca, 

že je zodpovědný za uniformitu zahraničního zpravodajství ve francouzském tisku. Význam 

těchto agentur však od té doby navzdory Balzacovým výhradám jen rostl. V polovině 90. 

let 20. století jich publikace OSN evidovala už 264 (Šmíd, Trunečková, 2009, s. 126).

Na základě toho se pro tiskové agentury vžilo označení „noviny novinářů“, které do značné 

míry potvrzuje i  praxe  v českém prostředí.  Například zahraniční  rubriky deníků Mladá 

fronta  Dnes,  Lidové  noviny,  Právo  a  Hospodářské  noviny  vycházely  v  březnu  2012  z 

materiálu ČTK ve 38 procentech textů (Vančurová, 2014, s. 64).

Toto  číslo  je  zároveň  připomínkou  toho,  že  tiskové  agentury  se  dokázaly  přizpůsobit 

měnícímu se mediálnímu trhu, do něhož se zásadně promítly technologické vynálezy jako 

telegraf,  telefon,  rozhlas  nebo  v  pozdější  době  internet.  S  ohledem na  tuto  skutečnost 

vyvstává terminologická otázka,  zda jsou současné agentury stále ještě „tiskové“.  Tento 

přívlastek totiž vznikl v době, kdy byl jediným mediálním odběratelem agenturních zpráv, 

vydávaných  na  papíře,  periodický  tisk.  Třeba  Evropská  aliance  tiskových  agentur 

(European  Alliance  of  Press  Agencies),  založená  v  roce  1957 za  odlišného  mediálního 

kontextu  oproti  dnešku,  už  nese  nový  název  Evropská  aliance  zpravodajských  agentur 

(European Alliance of News Agencies). V případě ČTK však přívlastek „tisková“ zůstává, i 

proto,  že  představuje  určitou  zavedenou  značku  (Šmíd,  Trunečková,  2009,  s.  128).  Ze 

stejného důvodu při dosud poslední transformaci v roce 1992 nedostala původně navržené 

pojmenování Tisková kancelář České republiky (Trunečková, 2015, s. 71-72).

3. 2. O agentuře

ČTK je národní tisková a informační agentura, jejímž posláním je poskytovat objektivní a 

všestranné  informace  pro  svobodné  vytváření  názorů  (ČTK,  2021a).  Toto  postavení 
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upravuje zákon č. 517/1992 Sb., který zpravodajské úkoly agentury definuje velmi obecně 

(Šmíd, Trunečková, 2009, s. 130):

§ 2

(1)  Posláním  tiskové  kanceláře  je  poskytovat  objektivní  a  všestranné  informace  pro 

svobodné

vytváření názorů.

(2)  Tisková  kancelář  poskytuje  službu  veřejnosti  šířením  slovního  a  obrazového 

zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.

(3) Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.

§ 3

(1) Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové zpravodajství ostatním

hromadným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a fyzickým osobám.

(2) Tisková kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republice a 

v zahraničí.

(3) Tisková kancelář je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy

podnikatelskou činnost, která nesmí ohrozit její poslání.

(4) Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní vysílání ani nesmí mít

majetkovou účast na obchodním jmění fyzické nebo právnické osoby, která je provozuje.

Právě  tato  obecná  definice  ohledně  zpravodajských  úkolů  přinesla  významnou  změnu 

oproti  předcházejícím  normám.  Zatímco  Československá  tisková  kancelář  měla  jako 

zpravodajský  orgán  států  zákonnou  povinnost  vydávat  například  „oficiální  texty  a 

prohlášení  vlády  a  ústředních  úřadů“,  nový  zákon  o  ČTK  neobsahuje  žádné  zadání 

naplňující  roli  oficiálního zdroje.  Předkladatelé  nepovažovali  za nutné ukládat  agentuře 

povinnost přinášet oficiální sdělení, neboť předpokládali, že o závažná vládní stanoviska 

projeví agentura zájem sama od sebe (Trunečková, 2015, s. 75).

Že současná ČTK již není zpravodajským orgánem státu, je v rámci zmíněného zákona 

dáno  také  formulací  v  paragrafu  1,  kde  stojí,  že  „stát  neodpovídá  za  závazky  tiskové 

kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky státu“ (Šmíd, Trunečková, 2009, s. 

130).
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Oproti tomu například Tisková agentura Slovenské republiky (TASR) podobně jako jiné 

agentury  s  veřejnoprávním  statusem  plní  funkci  „oficiálního  mluvčího“  prezidenta, 

premiéra a případně i dalších nejvyšších představitelů státních orgánů. ČTK stále vydává v 

plném znění některé projevy domácích státníků, ale zpravidla na základě předpokládaného 

zájmu abonentů.  Ze zákona není povinna to dělat,  díky čemuž má v tomto ohledu blíž 

agenturám západoevropského standardu (tamtéž, s. 131-133).

Při  posuzování  nezávislosti  tiskových  agentur  na  státu  je  obecně  podstatné  také  jejich 

financování. Zákon č. 517/1992 Sb. v paragrafu 10 stanovuje, že finančními zdroji ČTK 

jsou „příjmy z úplatného poskytování  svých služeb,  vyplývajících  z  hlavního předmětu 

činnosti,  a  dále  příjmy z další  podnikatelské činnosti“.  Také ale  stanovuje,  že  agentura 

„může dostat účelovou dotaci ze státního rozpočtu České republiky, která však nemůže být 

poskytnuta  na  krytí  ztráty  z  hospodaření“.  Nicméně  lze  konstatovat,  že  ČTK  veřejné 

prostředky nevyužívá. Ekonomickou nezávislost na státu mohla poprvé deklarovat ve své 

výroční zprávě o činnosti a hospodaření za rok 1996 (tamtéž, s. 134). Výroční zpráva ČTK 

za rok 2019 pak udává zisk ve výši 5,5 milionu českých korun a ziskovost zmiňuje i za 

předešlá léta.

Oproti agenturám vlastněným médii, kam lze zařadit německou Deutsche Presse Agentur 

(DPA)  nebo  rakouskou  Austria  Presse  Agentur  (APA)  má  ČTK  nevýhodu  v  tom,  že 

nepřijímá  navíc  vstupní,  resp.  členské  příspěvky.  Také  na  rozdíl  od  České  televize  a 

Českého rozhlasu nedisponuje žádnými koncesionářskými poplatky. Přesto podle zákona 

musí  každoročně předkládat  Poslanecké sněmovně Parlamentu  České republiky  výroční 

zprávu o své činnosti a svém hospodaření. Právě tímto hospodařením má přitom blíže k 

obchodní  společnosti  než  k  jiné  formě  institucionálního  uspořádání,  což  z  ní  dělá  spíš 

výjimku v rámci regionu bývalých socialistických států (tamtéž, s. 134-135).

Ostatně zákon č. 517/1992 Sb., který nikdy nebyl ani novelizován, měl být jen dočasným 

řešením;  prostředkem,  jak  národní  agenturu  odstátnit.  Zákonodárci  jinak  předpokládali 

privatizaci ČTK (tamtéž, s.  129). V roce 1997 chyběly v Poslanecké sněmovně jen dva 

hlasy  k  přijetí  usnesení,  kterým  by  dolní  komora  požádala  vládu,  aby  se  „intenzivně 

zabývala budoucím statutem ČTK a případnou možností její privatizace“ (tamtéž, s. 138).

Veřejnoprávní statut agentury už čelil kritice i z jejího ústředí. Rada ČTK koncem 90. let 

konstatovala,  že  veřejnoprávní  forma  je  nevyhovující.  Souvisejí  s  ní  totiž  i  kontrolní 
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mechanismy,  přičemž je  nesporné,  že jedním z  projevů závislosti  agentury na výkonné 

moci je personální rovina. Dříve, tedy v případě státní Československé tiskové kanceláře, 

platilo, že jejího ředitele jmenovala a odvolávala vláda. Podle současné právní úpravy to 

spadá  do  kompetence  sedmičlenné  Rady  ČTK,  kterou  však  volí  Poslanecká  sněmovna 

Parlamentu  České  republiky,  čímž  lze  politickou  nezávislost  agentury  zpochybnit. 

Navzdory tomuto  a  dalším sporným bodům ve vývoji  a  fungování  udělala  ČTK podle 

zahraničních odborníků nejdelší krok ve střední a východní Evropě na cestě k odstátnění a 

může posloužit jako vzor pro ostatní. V tomto kontextu lze připomenout, že v systému s 

veřejnoprávní  televizí  a  rozhlasem není  nezbytně  nutná  veřejnoprávní  tisková agentura, 

neboť její služby může obstarat i médii vlastněná agentura jako například DPA v Německu 

a APA v Rakousku (tamtéž, s. 136-140).

3.3. Textové zpravodajství

ČTK ve své hlavní činnosti vyhledává informace, co nejrychleji je zpracovává a dodává za 

úplatu  svým  odběratelům.  Zároveň  tyto  zprávy  archivuje  pro  vlastní  i  cizí  potřeby 

(Trunečková  in  Osvaldová a  kol.,  2011 s.  32).  Také je  ukazuje  na  veřejně  dostupných 

stránkách  ČeskéNoviny.cz,  ale  nikoliv  se  záměrem  konkurovat  velkým  zpravodajským 

portálům, o čemž svědčí  fakt,  že  takto vystavuje jen přibližně 15 procent  svých zpráv. 

Cílem je tedy vlastní prezentace a dodatečný zisk z internetové reklamy (ČTK, 2018).

Kompletní obsah ČTK využívají ti, kteří si ho zaplatí, ať už celý, nebo jen jeho část. Jde o 

redakce periodického tisku, hlavně denního, internetové servery nebo zpravodajské sekce 

televizních a rozhlasových stanic. Z toho pramení již zmíněné označení „noviny novinářů“. 

Agenturní produkci však odebírají za úplatu rovněž nemediální klienti – státní instituce, 

banky, soukromé společnosti nebo i fyzické osoby (Trunečková in Osvaldová a kol., 2011 s. 

32-33).

Pilířem obsahu ČTK je textové zpravodajství, a to už od roku 1918, kdy agentura vznikla 

společně  se samostatným československým státem pod názvem Československá  tisková 

kancelář (tamtéž,  s.  33).  Současná ČTK denně vydá přes 500 domácích a  zahraničních 

zpráv různého významu a rozsahu z ekonomiky, politiky, kultury a sportu. Nabízí rovněž 

fotografický,  zvukový  nebo  infografický  servis,  který  je  od  května  2015  propojený  s 
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textovým  zpravodajstvím  v  rámci  nové  infobanky,  která  umožňuje  vyhledávání  i  v 

mobilních telefonech a tabletech (ČTK, 2021b; ČTK, 2021c).

3. 3. 1. Metadata

Jelikož tiskové agentury produkují obsah primárně pro mediální a další klienty a ne pro 

masové publikum, jsou charakteristické tím, že prezentují informace odlišným způsobem, 

na což se vážou určitá pravidla, která se vyvíjela v návaznosti na houstnoucí informační tok 

a vývoj redakční a transmisní techniky. Vůbec největší změna je pak spjatá s digitalizací a 

rozvojem informačních technologií obecně. Každá agenturní zpráva se ve výsledku vydává 

a uchovává s různými identifikačními prvky – metadaty (Trunečková in Osvaldová a kol., 

2011 s. 33-34). V případě ČTK jsou to titulek, klíčová slova, datum vydání, priorita, servis, 

kategorie nebo domicil.

Některá  metadata  jsou  stěžejní  i  pro  tuto  diplomovou  práci,  neboť  se  od  nich  odvíjí 

výzkumný vzorek, a tak je vhodné si je alespoň krátce přiblížit:

Titulek

Titulek stručně vystihuje obsah zprávy, momentálně však podstatně jinak než v minulosti. 

Ještě počátkem 80. let byl agenturní titulek vysokoškolskými učebnicemi popisován jako 

heslovitý. Dominovala v něm jména lidí, názvy zemí nebo obecná podstatná jména (volby, 

zbrojení). Jedním z důvodů tohoto maximálního krácení byl požadavek na stručnost a s ní 

spojenou úsporu místa, času i financí. Svébytný titulek navíc nepožadovali ani v redakcích, 

neboť by to vedlo k uniformitě, ještě větší než té, kterou kritizoval Balzac. Odběratelé také 

přijímali agenturní obsah dálnopisem, který tiskl jeden text za druhým bez záměru upoutat 

pozornost na první pohled. V současné době nemusí abonent agenturní zprávu ani otevřít, 

pokud ho titulek hned nezaujme. ČTK má pro jeho psaní určitá pravidla, která se radikálně 

změnila  s  nástupem  digitálních  technologií.  Například  v  případě  významné  nebo 

kontroverzní situace se přímo v titulku uvádí její zdroj (tamtéž, s. 34-35). Takový případ 

eviduje i tato práce, kde je ve výzkumné části zmíněný titulek „CNN: Ve Washingtonu před 

inaugurací zadrželi ozbrojeného muže“, který odkazuje na televizní stanici CNN.

Klíčová slova
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Všechny zprávy ČTK jsou doplněny nejméně dvěma, ale zpravidla více klíčovými slovy, 

která tím, že obsah zprávy vystihují, slouží k orientaci a vyhledávání v databázích, jako je 

infobanka.  Patří  tedy  k  základním kritériím  užívaným při  formulování  dotazu.  Prvním 

klíčovým slovem bývá název státu, v němž k příslušné události došlo nebo kterého se týká, 

a  pak  následují  slova  upřesňující  (tamtéž,  s.  35-36).  Například  zpráva  zmíněná  v 

předchozím  odstavci  disponuje  těmito  klíčovými  slovy:  USA,  kriminalita,  parlament, 

Biden, Trump.

Priorita

Zatímco u tištěných nebo internetových médií  platí,  že  nejvýznamnější  zpráva  patří  na 

titulní  stranu,  resp.  na  domovskou  stránku  portálu,  kde  ji  čtenáři  očekávají,  agenturní 

přístup přináší zcela jinou logiku, v níž neexistuje vztah mezi důležitostí zprávy a jejím 

pořadím, zařazením v databázi. Význam sdělení se tak odvíjí od čísla na pětistupňové škále, 

která úzce souvisí s formou zprávy (1 – headline, 2 – fleš, 3 a 4 – klasická zpráva a její  

verze, 5 – avíza, deníky, plány). Nejvyšší prioritu má tedy headline, který co nejrychleji 

informuje o významné události (tamtéž, s. 37-48).

Servis

Každá zpráva disponuje jedním třímístným kódem „servis“,  který má dvě složky. První 

písmeno  určuje  příslušnost  zprávy  v  jednomu  z  pěti  základních  servisů  (d  –  domácí 

všeobecný, m – zahraniční všeobecný, e – ekonomický, s – sportovní, c – anglický). Zbytek 

kódu pak vypovídá o regionálním původu zprávy, což lze stejně jako u jiných metadat 

využít  při  vyhledávání  informací  (tamtéž,  s.  37).  Například již  zmíněný text  s  titulkem 

„CNN: Ve Washingtonu před inaugurací zadrželi ozbrojeného muže“ má kód „mus“, což 

značí, že patří do všeobecného zahraničního servisu a do regionu „us“ (USA, Kanada a 

OSN).

3. 3. 2. Zpráva

V rámci 500 domácích a zahraničních zpráv,  které ČTK denně vydá, se vyskytuje řada 

formátů. Zmínit můžeme headline, fleš, shrnutí, avízo nebo dokument, ovšem pro potřeby 

této práce je nejpodstatnější klasická zpráva a její verze, resp. zpráva s prioritou 3 nebo 4, 

neboť na ní stojí výzkumná část.
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Domácí  i  zahraniční  literatura  popisuje  typickou  agenturní  zprávu  jako  dvoustupňovou 

obrácenou pyramidu. Tento styl psaní hraje s nástupem internetu zcela zásadní roli, neboť 

právě titulek a úvodní odstavec rozhodují v zahuštěném informačním toku o zachycení a 

udržení  čtenářovy  pozornosti.  Zejména  pro  agenturní  zprávu  pak  platí,  že  jádro 

zpravodajské výpovědi včetně odkazu na zdroj informace patří na začátek, a to z důvodu, 

že někteří abonenti zužitkují právě jen toto sdělení. Čelo, jak lze též nazvat první odstavec 

textu, může být tzv. tvrdé (hard), pokud odpovídá na základní zpravodajské otázky, nebo 

měkké (soft) u zajímavostí nebo zpráv s reportážními rysy (tamtéž, s. 50).

Tělo zprávy, které navazuje na čelo,  se skládá z odstavců seřazených podle důležitosti. 

Důvodem je, aby odběratel mohl text v případě potřeby rychle a jednoduše zkrátit. Součástí 

agenturní  zprávy  je  také  background  (jinými  slovy  kontext,  pozadí),  který  může  být 

zařazený  relativně  vysoko,  pokud  je  to  nutné  k  pochopení  sdělení.  Při  sestavování 

backgroundu  záleží  i  na  tom,  komu je  zpráva  určena  –  jestli  domácí,  nebo  zahraniční 

klientele. Předpokládaná míra informovanosti je u každé skupiny jiná (tamtéž).

ČTK v některých případech obměňuje vydanou zprávu jejími aktualizovanými verzemi. Ty 

stále mají stejnou prioritu, ale obsahují nová fakta, citáty nebo reakce. Abonent se o změně 

dozví díky speciálnímu upozornění mezi titulkem a čelem. Orientaci v novém textu pak 

usnadňuje informace o tom, v jakém místě k aktualizaci došlo. Stejný postup je aplikován v 

případě oprav (tamtéž).
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4. Metodika

4. 1. Cíle výzkumu a výzkumné otázky

Primárním  cílem  diplomové  práce  je  objasnit,  jak  o  45.  prezidentovi  Spojených  států 

amerických  Donaldu  Trumpovi  informovalo  v  průběhu  času  zahraniční  zpravodajství 

agentury ČTK, která spoluvytváří mediální obraz dané osobnosti v České republice. Důraz 

je kladen na začátek (prvních šest  měsíců) a  konec (posledních šest  měsíců)  Trumpova 

dosud jediného prezidentského období.

K naplnění vytyčeného cíle poslouží tři výzkumné otázky:

- Otázka  č.  1:  Které  tematické  okruhy  se  v  informování  o  Donaldu  Trumpovi 

vyskytují v jednotlivých obdobích?

- Otázka  č.  2:  Jaký  je  v  jednotlivých  obdobích  poměr  mezi  pozitivní,  negativní, 

neutrální a ambivalentní tonalitou zpráv?

- Otázka  č.  3:  Které  tematické  okruhy  mají  v  informování  o  Donaldu  Trumpovi 

negativní tonalitu?

4. 2. Výzkumná metoda

Výzkum tematických okruhů, respektive tematické agendy, ve své tradiční podobě využívá 

kvantitativní  obsahovou  analýzu  coby  obvyklý  nástroj  zkoumání  mediálních  obsahů 

spojovaný s Bernardem Berelsonem (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 103). Použití této 

metody nicméně spadá až do 19. století. Berelson je s ní spojovaný, neboť ji na základě 

určitých specifikací ukotvil v dodnes citované práci Content Analysis in Communication 

Research (Sedláková, 2014, s. 291).

Jakožto  kvantitativní  metoda má obsahová analýza  výhodu v  tom,  že  je  přenositelná  a 

poskytuje objektivní výsledky, které jsou nezávislé na výzkumníkovi a mohou být jasně 

prezentované  pomocí  tabulek  či  grafů.  Charakteristická  je  tedy  vysoká  míra 

strukturovanosti a s ní spojený vysoký stupeň ověřitelnosti, dále také schopnost zpracovat 

velké množství materiálu (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 103).
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Pro  úspěšnou  obsahovou  analýzu  je  podstatné,  aby  výzkumné  otázky  byly  dostatečné 

konkrétní  a  jasně odkazovaly  k danému médiu.  Výběrový soubor pak bývá ohraničený 

časově, v rámci zvoleného média, případně i žánrově či tematicky (tamtéž, s. 104-105).

Dále  je  zásadní  volba  jednotky  měření,  respektive  kódovací  jednotky,  což  je  úsek 

mediálních obsahů, na němž lze zkoumat proměnné a jejich kategorie. Z postupů, kterými 

lze  tyto  kategorie  konstruovat,  diplomová  práce  využívá  tzv.  emergent  kódování,  kdy 

nejdříve dochází k předběžnému zkoumání materiálu a teprve poté vznikají kategorie. U 

nich  platí,  že  se  musí  vylučovat  a  zároveň  pokrývat  všechny  možnosti.  Soustava 

proměnných a jejich kategorií tvoří kódovací knihu (tamtéž, s. 106). Ta je součástí přílohy 

této práce.

S  ohledem na  reliabilitu  v  rámci  kvantitativní  metody  je  zapotřebí,  aby  případní  další 

badatelé byli schopní při opakování původního výzkumu získat stejná data. Proto musí být 

návod postupu kódování co nejpřesnější (Sedláková, 2014, s. 316).

Slabinou kvantitativní obsahové analýzy podle kritiků je, že sice nabízí tvrdá data a podíly, 

čímž vyvolává představu objektivní danosti, ale ve skutečnosti je výsledkem výzkumníkova 

kategorizačního  systému,  přičemž  samotná  kategorizace  funguje  stejně  jako  například 

jazykový systém na principu přizpůsobení si reality (Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 

110). Z této perspektivy lze objektivitu považovat za nedosažitelnou. Další slabinou je, že 

obsahová analýza nedokáže postihnout drobnější významové nuance zkoumaných textů, a 

proto bývá mnohdy kombinována s kvalitativními technikami (Sedláková, 2014, s. 295-

296).

S  uplatněním  doplňující  techniky  počítá  tato  práce  v  druhé  a  třetí  výzkumné  otázce. 

Kvalitativní  přístup se o jednotlivých jevech, jedincích či  případech snaží vypovídat  co 

nejpodrobněji  a  je  silný  v  místech,  kde  kvantitativní  metody  nejsou  kvůli  redukci  a 

standardizaci  dostatečně  citlivé  (tamtéž,  s.  48-50).  Jedním  z  možných  kvalitativních 

postupů  je  srovnání  a  odhalování  kontrastů,  kdy badatel  pracuje  s  daty  o  dvou a  více 

jednotkách, přičemž si všímá jejich podobností a odlišností (tamtéž, s. 398).
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4. 3. Výzkumný vzorek a jeho jednotka

Výzkumným vzorkem je zpravodajství ČTK od 20. ledna 2017, kdy se Donald Trump při 

inauguraci stal prezidentem Spojených států amerických, do 20. července 2017; dále pak 

práce počítá s obdobím od 20. července 2020 do 20. ledna 2021, kdy Trump prezidentský 

úřad opustil v návaznosti na volební porážku s Joem Bidenem.

Vzorek v rámci filtrů  agenturní infobanky dále  zužují  sekce Region (na USA, Kanada, 

OSN), Servisy (Zahraniční), Priorita (3, 4) a Klíčová slova ČTK (Trump). Z typů produktů 

jsou zahrnuty pouze Zprávy, konkrétně jejich poslední, případně opravená verze, přičemž 

vyňato je také Shrnutí, které nepřináší nové informace. Jednotku měření určuje fulltextové 

vyhledávání jména Donalda Trumpa.

4. 3. 1. Kategorizace

Při kódování může být k dané jednotce přiřazena jedna, ale i více tematických kategorií 

(Trampota a Vojtěchovská, 2010, s. 113).

Na základě zpravodajství o Donaldu Trumpovi diplomová práce počítá se šesti základními 

tematickými okruhy, přičemž každá jednotka je zařazena minimálně do jednoho. Jeden z 

těchto  základních  okruhů,  konkrétně  Trumpova  politika,  nabízí  ještě  osm  rozšiřujících 

okruhů,  z  nichž  je  vždy  vybrán  alespoň  jeden.  Cílem  je,  aby  kvantitativní  analýza  v 

maximální možné míře konkretizovala Trumpovy politické kroky.

1. Aféry

Do tohoto základního tematického okruhu spadají aféry spojené s Donaldem Trumpem či 

jeho administrativou.  Jde  o konání  před vstupem do politiky  (obvinění  ze  znásilnění  a 

podvodů),  etické  prohřešky  v  prezidentském  úřadu  (propagace  soukromého  byznysu), 

nezveřejnění daňového přiznání a údajná spolupráce s Rusy před volbami, do níž Trump 

zatáhl  také  bývalého  amerického  prezidenta  Baracka  Obamu,  kterého  obvinil  z 

odposlouchávání.  Do této kategorie  se řadí  také snahy Demokratické strany o odvolání 

Trumpa z úřadu. Naopak sem nepatří Trumpova politika ani verbální projevy, jakkoliv byly 

kontroverzní.
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2. Administrativa

Tento  tematický  okruh  zahrnuje  jednání  Donalda  Trumpa  vůči  vlastní  administrativě, 

přičemž se soustředí  na  nařízení  a  změny – minulé,  plánované,  potenciální.  Proto  sem 

spadají i případy, kdy se některý z členů prezidentovy administrativy nakazí nebezpečným 

koronavirem  SARS-CoV-2  nebo  je  přímo  zmíněný  v  určité  aféře  (etické  prohřešky, 

zapojení do údajné spolupráce s Rusy před volbami).

3. Trumpova politika

Do této kategorie se řadí prezidentovy politické kroky, a to i v případě, že na ně někdo 

reaguje a hlavním mluvčím není Donald Trump. Jde o plány, konkrétní zákony a názory na 

příslušná témata. Agendu lze rozčlenit do osmi rozšiřujících tematických okruhů, respektive 

podokruhů.

A) Migrace

Spadá  sem  Trumpova  snaha  o  omezení  migrace  do  Spojených  států.  Symbolem  této 

politiky se stala plánovaná dostavba zdi na hranici s Mexikem.

B) Bezpečnost

Jelikož USA mají nejvyšší armádní rozpočet na světě, hrají v Severoatlantické alianci a 

globálních  bezpečnostních,  mírových  či  lidskoprávních  otázkách  klíčovou  roli.  Do  této 

kategorie tak spadají Trumpovy kroky vůči Severní Koreji a jejímu nukleárnímu programu, 

izraelsko-palestinskému  konfliktu  nebo  mezinárodnímu  terorismu.  Patří  sem  i 

kyberbezpečnost a veškeré otázky spojené s americkou armádou.

C) Ekonomika a obchod

Trumpova  politika  „America  First“  (Amerika  na  prvním  místě)  zahýbala  s  globálním 

ekonomickým řádem, jehož projevem byla obchodní válka s Čínou a dalšími zeměmi. Do 

tohoto tematického podokruhu spadají i sankce a humanitární pomoc jiným státům, dále 

pak Trumpovy kroky v domácí ekonomice, například snižování daní, rozpočtové škrty a 

rušení regulací v podnikání.
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D) Zdravotnictví

Tato kategorie zahrnuje Trumpův boj s  pandemií koronaviru jak v politické,  tak osobní 

rovině, neboť onemocnění covid-19 sám prodělal. Spadá sem i spor ohledně Obamacare a 

další záležitosti spojené se zdravotnictvím.

E) Ekologie a klima

Do  tohoto  okruhu  spadá  Trumpův  přístup  k  ekologii  a  změnám  klimatu,  odlišný  od 

předchozí americké administrativy, ať už jde o fosilní paliva, chráněná místa, nebo přírodní 

katastrofy.

F) Soudnictví

Tato kategorie zahrnuje otázky spojené se složením amerických soudů, které Donald Trump 

svými nominacemi konzervativních soudců ovlivnil na dlouhé roky dopředu. Spadají sem i 

prezidentské milosti.

G) Kriminalita

Tento okruh zahrnuje širokou škálu témat spojených s kriminalitou na území Spojených 

států.  Patří  sem drogová epidemie,  extrémismus,  financování  policie  nebo problematika 

držení zbraní.

H) Ostatní

Do této kategorie spadají Trumpovy styky s jinými zeměmi a politickými představiteli bez 

jasně vymezených témat  a  projevy abstraktnějšího charakteru.  Řadí  se  sem i  udělování 

medailí,  vyhlašování  nových  svátků  či  tzv.  kulturní  válka,  která  rozděluje  liberály  a 

konzervativce  v  citlivých  společenských  otázkách,  jako  jsou  potraty  či  manželství 

homosexuálů.

4. Vztahy s médii a veřejností
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Trump zvolil pro výkon své funkce netypickou komunikaci s veřejností, při níž na úkor 

tradičních médií využíval s vysokou frekvencí sociální sítě, kde se vůči novinářům často 

vymezoval.  Tato  kategorie  zahrnuje  právě  Trumpův  boj  s  novináři  a  nakonec  i  s 

poskytovateli sociálních sítí, kteří prezidentovi v závěru mandátu zrušili účet. Do tohoto 

okruhu spadají rovněž vztahy Donalda Trumpa se soukromými společnostmi či známými 

osobnostmi,  které  byly k hlavě státu  často kritické.  Patří  sem i  sociologické průzkumy 

(nikoliv  předvolební),  finanční  příspěvky  a  demonstrace  (v  případě,  že  jsou  hlavním 

tématem textu nebo zahrnují konkrétní organizaci, osobu či citaci).

5. Volby

Tento  okruh  zahrnuje  americké  prezidentské  volby  2020  jak  z  pohledu  předvolebních 

kampaní a průzkumů, tak co se týče následné dohry, kdy Donald Trump navzdory soudním 

rozhodnutím opakovaně hovořil o zmanipulovaných výsledcích. Prezidentské volby 2016 

mapuje tato kategorie pouze z hlediska údajných podvodů, které chtěl Trump vyšetřovat.

6. Jiné

Tato kategorie zahrnuje témata, která svým hlavním vyzněním jasně nespadají do žádného z 

předchozích  okruhů.  Především jde  o  prezidentskou  inauguraci,  Trumpovo  soukromí  a 

snahy o útok na Donalda Trumpa, které se v demokratické společnosti vymykají standardní 

názorové výměně. Do tohoto okruhu spadají i různé zajímavosti; jako ta, že Trump podle 

tradice omilostnil svátečního krocana.

4. 3. 2. Tonalita

V rámci druhé a třetí výzkumné otázky práce počítá s doplňujícím kvalitativním přístupem, 

který nepodléhá čistě pozitivistickému pojetí výzkumu a dovoluje subjektivní hodnocení 

výzkumníka. K vytyčeným jednotkám jsou tak přiřazovány proměnné podle toho, jak daný 

text vyznívá vůči Donaldu Trumpovi. Pokud neutrálně, dostává jednotka kód N. Ve zbylých 

případech jsou to  kódy Z (záporná  tonalita),  P (pozitivní  tonalita)  a  AM (ambivalentní 

tonalita).

S ohledem na poslání  zpravodajské agentury ČTK je  na místě předpokládat,  že většina 

zkoumaných textů dostane kód N za neutrální vyznění. Zápornou tonalitu získává zpráva za 
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emocionálně zabarvené a k Trumpovi kritické citace jiných aktérů nebo ve výjimečných 

případech za zjevné vyzdvihování negativních skutečností. Obdobný postup je uplatněn u 

jednotek  s  pozitivním  vyzněním.  Kód  AM  za  ambivalentní  tonalitu  zahrnuje  texty 

vyzdvihující  jak  pozitivní,  tak  negativní  skutečnosti,  případně  obsahující  pochvalné  i 

kritické citace jiných aktérů vůči prezidentovi.
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5. Výzkumná část

5. 1. První období (20. 1. 2017 až 20. 7. 2017)

Po aplikování příslušných filtrů, vymezených v předchozí kapitole, bylo v infobance ČTK 

nalezeno 1015 zpravodajských textů. Vzhledem k tomu, že práce počítá pouze s poslední, 

případně opravenou verzí Zpráv, a ignoruje Shrnutí, zkoumaný vzorek se nakonec zúžil na 

757 textů. K nim připadlo celkem 1027 kódů ze základních tematických okruhů (přibližně 

1,4  kódu  na  text).  Okruh  Trumpova  politika  má  pak  dalších  653  kódů  z  rozšiřujících 

tematických kategorií (přibližně opět 1,4 kódu na text).

Graf  č.  1:  Zastoupení  základních  tematických  okruhů  v  prvním období  (v  absolutních  

hodnotách)
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Graf  č.  2:  Zastoupení  rozšiřujících  tematických  okruhů  u  Trumpovy  politiky  v  prvním  

období (v absolutních hodnotách)

Jak je patrné z přiložených grafů č. 1 a č. 2, v prvním období měla jasně největší zastoupení 

kategorie  Trumpova  politika.  To  znamená,  že  zahraniční  redakce  ČTK  se  nejčastěji 

věnovala konkrétním politickým krokům či plánům Donalda Trumpa. Konkrétně šlo o 465 

textů, což činí zhruba 61procentní podíl na celkovém obsahu.

V rámci Trumpovy politiky se nejvíce, téměř v polovině případů, rozebírala Bezpečnost s 

222 texty. V návaznosti na Trumpovo heslo „America First“ dostal výrazný prostor vztah 

nové americké administrativy k mezinárodním organizacím včetně Severoatlantické aliance 

(NATO).  Členství  v  tomto  vojenském uskupení  Trump nezpochybnil,  ale  například  17. 

března 2017 se objevila zpráva s titulkem „Trump podpořil NATO a zdůraznil spravedlivé 

příspěvky  na  obranu“,  v  níž  americký  prezident  vybídl  spojence,  aby  plnili  dohodu  a 

odváděli na obranu alespoň dvě procenta svého hrubého domácího produktu. Zároveň však 

Trump dbal  na americkou armádu,  pro níž  prosazoval  více peněz,  byť podle některých 

hlasů stále ne dost, jak ukazuje titulek „Kritici: Trumpův rozpočet není dost pro armádu ani 

pro  občany”  z  16.  března  2017.  Vzhledem  k  údajné  předvolební  spolupráci  Donalda 

Trumpa s Rusy byl pod drobnohledem i prezidentův vztah s východní vojenskou velmocí. 

Vášně  vyvolal  objev  deníku  Washington  Post,  podle  kterého  Trump  vyzradil  ruskému 

ministru  zahraničí  Sergeji  Lavrovovi  přísně  tajnou  informaci  spojenou  s  teroristickou 
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organizací  Islámský stát.  Trump se proti  podobným nařčením opakovaně ohrazoval  a z 

příliš měkkého přístupu vůči Rusku naopak obviňoval politickou opozici, o čemž svědčí 

titulky „Trump podezírá Obamu z měkké politiky vůči Rusku“ a „Podle Trumpa by Putin 

radši  v  Bílém  domě  viděl  Clintonovou“  z  15.  února  a  12.  července  2017.  V prvním 

zkoumaném období se rovněž zvýšilo napětí mezi Spojenými státy a Severní Koreou, a to 

kvůli  rostoucímu počtu zkoušek balistických raket  ze strany diktátora Kim Čong-una a 

smrti  amerického  studenta  Otto  Warmbiera,  který  v  severokorejském  vězení  upadl  do 

kómatu, jak informoval text ČTK z 30. června 2017.

Vedle Bezpečnosti  měla výrazné zastoupení  také Migrace se 186 texty.  Trump brzy po 

nástupu do prezidentského úřadu začal proměňovat předvolební protiimigrantskou rétoriku 

v konkrétní činy. Již v prvním týdnu vydal příkaz ke stavbě zdi na jižní hranici s tím, že 

nákladný projekt nakonec stoprocentně uhradí Mexiko. Kvůli tomu se dostal do střetu s 

mexickým  prezidentem  Enriquem  Peňou  Nietem,  který  tento  záměr  odmítl  a  zrušil 

plánovanou cestu do Spojených států. Větší ohlas však Trump v prvním sledovaném období 

vyvolal tím, že zakázal lidem z vybraných muslimských zemí vstup do Spojených států, což 

vysvětloval obavami z terorismu. Za to čelil  silné kritice z různých stran, jak dokládají 

titulky „Šéfové Googlu a Facebooku kritizovali Trumpův imigrační příkaz“, „Ze světa zní 

kritické  hlasy  vůči  Trumpově  imigračnímu výnosu“  nebo „Senátoři  McCain  a  Graham 

kritizují Trumpův imigrační výnos“ z konce ledna 2017. Lépe dopadl u široké veřejnosti, 

což přibližuje zpráva „Větší část Američanů souhlasí s Trumpovým omezením imigrace“. 

Následným právním přím o platnost kontroverzního příkazu dala zahraniční redakce ČTK 

značný prostor.

Menší, avšak stále signifikantní pozornost měla v rámci Trumpovy politiky podkategorie 

Ekonomika a obchod s 85 texty, které se věnovaly například novému americkému postoji k 

mezinárodním obchodním dohodám. Donald Trump už v předvolební kampani prohlašoval, 

že řada smluv je pro Spojené státy nevýhodná a je třeba z nich vystoupit. Již po několika 

dnech od inaugurace proto podepsal příkaz o odchodu země z Transpacifického partnerství 

a později usiloval o – podle svých slov – férovější obchodní spolupráci s řadou zemí včetně 

Japonska, Kanady či Německa, což vyústilo v určité obavy. Například zpráva s titulkem 

„Finanční  ředitelé  se bojí  obchodní  války mezi  Německem a USA“ z 23.  června 2017 

informovala o tom, že více než 64 procent předních světových finančních ředitelů má mírné 

nebo  velké  obavy  z  napjaté  atmosféry  mezi  oběma  zeměmi.  Z  dalších  Trumpových 

ekonomických kroků se ČTK věnovala rozpočtovým škrtům nebo snížení daní.
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Rozšiřující tematický okruh  Zdravotnictví se v prvním zkoumaném období vyskytl v 51 

textech. Typicky se soustředí na Trumpův boj s Obamacare, tedy reformou zdravotnictví 

prosazenou předchozím prezidentem Barackem Obamou, která přinesla zdravotní pojištění 

zhruba 20 milionům Američanů, ale podle kritiků jsou s ní spojené neúnosné náklady. Již 

21.  ledna  2017  vyšla  zpráva  informující  o  tom,  že  Donald  Trump  nařídil  federálním 

orgánům minimalizovat  finanční  zátěž  spojenou s  tímto  programem.  Následná  snaha  o 

zrušení a nahrazení Obamacare přinesla vleklý boj v obou komorách Kongresu Spojených 

států. O vývoji referoval například text s titulkem „Sto dnů v Bílém domě: Trump v pasti 

vlastních  volebních  slibů“  z  27.  dubna  2017,  v  němž stojí:  „Pokus  o  zrušení  reformy 

zdravotního pojištění  Baracka Obamy skončil  debaklem,  který zavinili  vzpurní  senátoři 

Trumpovy vlastní Republikánské strany.“

Žádná další podkategorie z prvního zkoumaného období neměla v Trumpově politice více 

než desetiprocentní  zastoupení.  Konkrétně  podokruh  Ekologie a klima se  objevil  ve 46 

textech.  I  zde Donald Trump zvrátil  politiku svého předchůdce Obamy,  když například 

zrušil  či  omezil  některé  ekologické  regulace,  aby  pomohl  zaměstnancům  v  ropném  a 

uhelném průmyslu,  jak  stojí  v  textu  s  titulkem „Trump podepsal  dekret,  kterým končí 

Obamovy  ekologické  regulace“  z  28.  března  2017.  Později  republikánský  prezident 

oznámil, že Spojené státy odstoupí od pařížské klimatické dohody, s čímž podle zprávy 

ČTK z 20. června souhlasila jen třetina Američanů.

Rozšiřující okruh Kriminalita měla zastoupení v 19 textech. V některých případech se pojil 

s  podkategorií  Migrace,  neboť  Donald  Trump  dával  migraci  ze  Střední  Ameriky  do 

souvislosti právě s kriminalitou, když mluvil například o drogových kartelech jako v textu s 

titulkem „Trump vydal  příkaz  ke  stavbě zdi  na  hranici  s  Mexikem“ z  25.  ledna  2017. 

Republikánský  prezident  vystupoval  proti  zločinnosti  také  mimo  kontext  migrace,  jak 

dosvědčuje titulek „Trump poslal do Chicaga federální činitele pro boj s kriminalitou“ z 30. 

června 2017. Příkladem této podkategorie je rovněž problematika držení zbraní.

Tematický okruh Soudnictví se objevil jen v 16 textech. Primárně se v prvním sledovaném 

období váže na nominaci konzervativního soudce Neila Gorsucha do Nejvyššího soudu a 

související při mezi demokraty a republikány v Senátu. Do této kategorie patří také zpráva 

ze  4.  května  2017  s  titulkem  „Člen  Nejvyššího  soudu  USA Kennedy  prý  uvažuje  o 
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rezignaci“ informující o šanci konzervativců zvrátit poměr sil v nejvyšším soudu ve svůj 

prospěch na úkor liberálů.

Podkategorie  Ostatní je v rámci Trumpovy politiky směsicí  různorodých témat,  z nichž 

žádné není kvantitativně dostatečně svébytné na samostatný okruh. V prvním sledovaném 

období sem zapadlo 27 textů. Část z nich se věnovala diplomatickým stykům. Například ve 

zprávě z 3. července 2017 s titulkem „Trump se prý do Británie zatím nechystá“ stojí, že 

Trump byl u klíčového spojence očekáván už v červnu, ale návštěva byla zrušena kvůli 

obavám z velkých demonstrací. Zahraniční redakce ČTK se dále okrajově věnovala tzv. 

kulturní  válce,  tedy  citlivým  tématům,  která  rozdělují  konzervativce  a  liberály.  Šlo 

například o text z 23. února 2017 s výmluvným titulkem „Trump zrušil dekret umožňující 

LGBT studentům volbu záchodků“.

Pokud přejdeme zpět na úroveň základních tematických okruhů, po Trumpově politice měla 

v prvním analyzovaném období největší zastoupení kategorie Aféry se 198 texty. Patří do ní 

texty věnující se Trumpově údajné předvolební spolupráci s Ruskem. Již 21. ledna 2017 se 

ve zprávě s titulkem „Trump jde do CIA poděkovat rozvědce za její nasazení“ psalo, že 

ruské tajné služby údajně shromáždily proti Donaldu Trumpovi kompromitující informace. 

Republikánský prezident  však jakékoliv  nestandardní  spojení  s  cizí  mocností  odmítal  a 

pozdější vyšetřování popisoval jako „hon na svou osobu“. Z nekalé předvolební kampaně 

naopak bez důkazů obvinil předchozího amerického prezidenta, jak dokládá titulek „Trump 

obvinil Obamu z odposlechů jeho kanceláře před volbami“ z 4. března 2017. Do okruhu 

Aféry patří také prohřešky vůči etice. Jako příklad může posloužit text z 9. února 2017 s 

vypovídajícím  titulkem  „Trumpova poradkyně sklidila kritiku za reklamu na značku 

Ivanky“.

Kategorie  Administrativa měla  zastoupení  ve  185  zprávách.  Patří  sem  kroky  Donalda 

Trumpa vůči vlastní administrativě, ať už jde o konkrétní nařízení, nebo vyhazovy. Jako 

příklad lze uvést text z 24. ledna 2017 s titulkem „AP: Nová vláda USA zakázala kontakt 

některých úřadů s médii“. Trump po inauguraci rovněž prosazoval konkrétní osobnosti na 

jednotlivé posty ve své vládě a sestavoval tým poradců, z nichž někteří jako třeba bývalý 

šéf extrémně pravicového webu Breitbart News Steve Bannon vyvolávali kontroverze. Dne 

23. dubna 2017 pak zahraniční redakce ČTK přinesla zprávu liberálního deníku New York 

Times, že Trump spoléhá i na rady neoficiálních poradců, z nichž byli zmíněni mediální 
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magnát Rupert Murdoch nebo moderátor konzervativně orientované stanice Fox News Sean 

Hannity. Tento tematický okruh se často pojí s Aférami, neboť některé změny v Trumpově 

administrativě souvisely právě s vyšetřování ruského vlivu na prezidentské volby.

Do okruhu  Vztahy s médii a veřejností zapadlo celkem 132 textů. Donald Trump oproti 

svým předchůdcům a v návaznosti na trendy více komunikoval skrze sociální sítě, přičemž 

s tradičními médii vedl boj. Spory, které šlo vzhledem k rétorice v předvolební kampani 

očekávat,  odstartovaly  krátce  po  inauguraci,  kdy  prezidentova  poradkyně  Kellyanne 

Conwayová označila nepravdivou informaci ohledně počtu lidí, kteří přišli na inauguraci, 

za  „alternativní  fakta“,  což  novináři  silně  kritizovali.  Trump  tlak  na  média  v  prvních 

týdnech v úřadu stupňoval, dokonce je označil za „nepřítele amerického lidu“, za což sklidil 

kritiku i od moderátora konzervativní televize Fox News Chrise Wallace, podle něhož šlo o 

překročení  hranice,  jak  informovala  zpráva  ČTK  z  20.  února  2017.  Republikánský 

prezident  vyvolával  silnou  odezvu  také  u  soukromého  sektoru  a  veřejnosti  –  někdy 

pozitivní, ale zpravidla negativní, o čemž svědčí například text z 22. ledna 2017 s titulkem 

„Za práva žen a proti Trumpovi demonstroval v USA přes milion lidí.“

Kategorie Volby se vztáhla jen na 11 textů. I proto, že do ní nebyly zařazeny zprávy věnující 

se tzv. ruské kauze, kde byl volební kontext zpravidla zmíněný buď okrajově, nebo vůbec. 

Do  tohoto  okruhu  naopak  zapadly  texty,  v  nichž  si  Donald  Trump stěžoval  na  údajné 

volební podvody. Tvrdil, že v souboji s demokratickou soupeřkou Hillary Clintonovou by 

vyhrál nejen díky tzv. sboru volitelů, ale i na absolutní počet hlasů, kdyby nevolilo tři až pět 

milionů nelegálních migrantů,  jak informovala zpráva ČTK z 24.  ledna 2017. Trump v 

prvním  sledovaném  období  také  spustil  kampaň  za  znovuzvolení,  například  si  u 

patentového úřadu zaregistroval heslo „Keep America Great“ (Udržme Amerikou velikou).

Do okruhu  Jiné bylo zařazeno 36 textů s různorodou tematikou. Šlo například o zprávy 

věnující se inauguraci, ať po stránce samotného ceremoniálu, nebo co se týče souvisejících 

zajímavostí, z nichž lze zmínit text s titulkem „Návštěvníci Trumpovy inaugurace mají k 

dispozici tisíce toalet“. Dále sem patří zajímavosti, z nichž lze zmínit zprávu „Trump se 

patvarem covfefe postaral na internetu o značný rozruch“ z 31. května 2017, nebo pokusy 

vetřelců o proniknutí do Bílého domu. Zahraniční redakce ČTK se v této kategorii věnovala 

také  Trumpovu  soukromí,  což  dokládá  výmluvný  titulek  „Trump  se  stane  podeváté 

dědečkem, syn Eric čeká potomka“ z 20. března 2017.
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Graf č. 3: Tonalita zpráv v prvním období

Na základě kvalitativního přístupu, vymezeného v předchozí kapitole, přisoudil autor práce 

neutrální tonalitu, která by vzhledem k charakteru média měla převažovat, 670 textům z 

celkových 757 v prvním sledovaném období.

Záporné zabarvení mělo 68 zpráv, tedy zhruba každá jedenáctá. První takové případy se 

objevily  už  během  prezidentské  inaugurace.  Zvláštní  zpravodaj  ČTK  přímo  ve 

Washingtonu například přinesl text s titulkem „Mladý anarchista z New Yorku Trumpa za 

prezidenta neuznává“, v němž dal prostor demonstrantovi, podle kterého jsou Trump a jeho 

viceprezident Mike Pence fašisté a nezáleží jím na žádných právech.

Pozitivní tonalita byla zjištěna jen u osmi příspěvků. I zde má zastoupení práce zvláštního 

zpravodaje  ČTK,  který  22.  ledna  2017 přinesl  text  „Český krajan ze státu New Yorku 

očekává za Trumpa rozkvět USA“, v němž Stanislav Kotyza viní předchozího prezidenta 

Obamu  ze  špatné  ekonomické  situace  země  a  předpokládá,  že  s  Trumpovou  daňovou 

politikou nastane zásadní obrat. Pozitivně dle autora diplomové práce vyznívají také další 

zprávy,  v  nichž  uhelné  společnosti  nebo  lidé  odmítající  přílišnou  migraci  vítají  kroky 

republikánského prezidenta.
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Ambivalentní zabarvení je stejně jako to pozitivní charakteristické minimální četností, v 

prvním sledovaném období bylo nalezeno jen v deseti příspěvcích. Jako příklad lze uvést 

text z 27. dubna 2017 s titulkem „Sto dnů v Bílém domě: Trump v pasti vlastních volebních 

slibů“, kde jsou vedle prezidentových porážek zdůrazněny i úspěchy. Ambivalentně podle 

autora vyznívá také zpráva „Griffinová se omluvila za snímky, na kterých drží Trumpovu 

hlavu“ z 31. května 2017, v níž je kontroverzní výpad americké herečky vůči Donaldu 

Trumpovi kritizován z vícero stran.
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5. 2. Druhé období (20. 7. 2020 až 20. 1. 2021)

Ve druhém období bylo po aplikování stanovených filtrů zjištěno 552 zpravodajských textů. 

Po očištění jich zbylo 397. Připadlo k nim 692 kódů ze základních tematických okruhů 

(přibližně  1,7  kódu  na  text).  Okruh  Trumpova  politika pak  získal  dalších  294  kódů  z 

rozšiřujících tematických kategorií (přibližně 1,4 kódu na text).

Graf č.  4: Zastoupení základních tematických okruhů ve druhém období (v absolutních  

hodnotách)
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Graf č.  5: Zastoupení  rozšiřujících tematických okruhů u Trumpovy politiky ve druhém  

období (v absolutních hodnotách)

Ve druhém analyzovaném období měla dle přiložených grafů č. 1 a č. 2 největší zastoupení 

kategorie Volby s 252 texty, na celkovém obsahu se tedy podílela přibližně z 63 procent. Jde 

o logické vyústění faktu, že během tohoto období proběhly předvolební kampaně a samotné 

volby,  které  navíc  měly  nestandardní  dohru,  což  s  ohledem  na  jejich  kontext  nebylo 

překvapivé.

Donald Trump k nim měl výhrady už během své kampaně za znovuzvolení, což dosvědčují 

titulky  zahraničního  zpravodajství  ČTK  jako  „Trump  neřekl,  zda  přijme  výsledek 

listopadových  voleb“,  „Trump  nabádal  voliče,  aby  se  na  podzim  pokoušeli  hlasovat 

dvakrát“  nebo „Výsledek voleb v USA podle Trumpa možná nebude nikdy jasný“.  Do 

okruhu  Volby byly  zařazeny  také  předvolební  výměny  názorů  mezi  Trumpem  a 

demokratickým kandidátem Joem Bidenem a rovněž průzkumy, v nichž si Biden udržoval 

náskok. Stejně tak bodoval u médií, jak dokládá zpráva z 31. října 2020 s titulkem „Bidena 

podpořilo více než 100 amerických novin, Trumpa hrstka“, kde jsou v rámci problematiky 

tzv.  endorsementu  připomínány  některé  milníky,  například  že  list  USA Today  podpořil 

jednoho  z  kandidátů,  konkrétně  Bidena,  poprvé  od  svého  založení  v  roce  1982.  Tato 

kategorie  zahrnuje i  pozdější  Trumpovu prohru,  kterou končící  prezident  nechtěl  uznat. 
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Výslovně tak neučinil ani ve svém posledním projevu v úřadě, jak informovala zpráva ČTK 

z 19. ledna 2021.

Vedle  Voleb měla  s  213  texty,  což  je  takřka  54  procent  kompletního  obsahu,  největší 

zastoupení  kategorie  Trumpova  politika,  jejíž  struktura  se  však  oproti  prvnímu 

sledovanému období zásadně proměnila.

Témata spojená s bezpečností ustoupila do pozadí ve prospěch podokruhu Zdravotnictví, do 

kterého se zařadilo hned 113 zpráv, které se zpravidla týkaly pandemie koronaviru SARS-

CoV-2 a Trumpova kontroverzního a relativně měkkého přístupu k ní jak z politického, tak 

osobního hlediska. Dne 1. října 2020 například vyšla zpráva s titulkem „Studie označuje 

Trumpa za hlavní motor dezinformací o pandemii“, v níž jsou připomínána prezidentova 

nepodložená nebo zavádějící tvrzení ohledně viru. Později se Donald Trump koronavirem 

sám nakazil a byl hospitalizován, ale ani tato zkušenost jeho postoj zásadně nezměnila, o 

čemž vypovídají titulky „Trump znovu čelí kritice, že zlehčuje rizika covidu-19“ či „Bílý 

dům plánuje večírky i přes rozmach viru v USA“.

S pandemií koronaviru se částečně pojila podkategorie  Ekonomika a obchod se 42 texty. 

Jako příklad může posloužit zpráva z 8. srpna 2020 s titulkem „Trump chystá exekutivní 

příkazy na pomoc lidem stiženým krizí“, která referovala o Trumpově záměru snížit některé 

daně nebo prodloužit zákaz vystěhování nájemníků, a to právě v souvislosti s pandemií, 

kvůli níž se ekonomika Spojených států bezprecedentně propadla. Pokud jde o mezinárodní 

kontext,  Donald  Trump pokračoval  v  nepřátelské  rétorice  vůči  Číně  a  zmínil  například 

možné oddělení americké a čínské ekonomiky, jak ČTK informovala 7. září 2020.

Podkategorie  Bezpečnost, která měla v prvním období v rámci okruhu  Trumpova politika 

nejvyšší četnost, se v tom druhém týkala jen 40 textů. Významný prostor dostala situace na 

Blízkém  východě,  kde  Izrael  i  díky  Spojeným  státům  v  roli  prostředníka  navázal 

plnohodnotné diplomatické styky s vícero arabskými zeměmi. Norský poslanec Christian 

Tybring-Gjedde  za  to  nominoval  Donalda  Trumpa  na  Nobelovu  cenu  za  mír.  Zpráva 

zahraniční  redakce  ČTK  z  10.  října  2020  pak  připomněla,  že  stejný  politik  navrhl 

republikánského prezidenta na Nobelovu cenu už v roce 2018, tehdy za diplomacii vůči 

Severní Koreji. Na Blízkém východě se Trump kromě blízkého spojence Izraele zaměřoval 

také na Írán, dokonce zvažoval útok na jeho jaderné zařízení, o čemž ČTK informovala 17. 

listopadu 2020. Do podokruhu Bezpečnost pronikl také Trumpův vztah k armádě, který byl 

44



v rámci předvolební kampaně několikrát zpochybňován. Například ve zprávě 4. září 2020 s 

výmluvným titulkem „Trump odmítá, že by padlé vojáky USA označil za břídily a cucáky“.

Podokruh Soudnictví měl ve druhém období zastoupení ve 30 textech, a to v návaznosti na 

nečekané události. Například zpráva z 19. září 2020 s titulkem „Trump: Republikáni mají 

povinnost Ginsburgovou okamžitě nahradit“ se věnuje smrti liberální soudkyně Nejvyššího 

soudu  Ruth  Baderové  Ginsburgové  a  související  šanci  republikánů  obsadit  její  post 

konzervativní  osobností  navzdory  kritice  demokratů,  že  je  třeba  počkat  do  dalšího 

volebního  období.  Donald  Trump  později  s  pomocí  Senátu  protlačil  na  volnou  pozici 

konzervativní soudkyni Amy Coneyovou Barrettovou, díky čemuž získali konzervativci v 

Nejvyšším soudu převahu šest ku třem vůči liberálům, a to na dlouhé roky, neboť mandát 

těchto soudců je doživotní. Do podkategorie  Soudnictví byly zařazeny také prezidentské 

milosti.  Trump  v  řadě  případů  omilostnil  bývalé  spolupracovníky,  na  poslední  chvíli  i 

kontroverzního Stevea Bannona, jak zahraniční redakce ČTK informovala 20. ledna 2021.

Tematický podokruh Kriminalita se objevil ve 29 textech. Jako příklad lze uvést zprávu z 

21. července 2020 s titulkem „Trump pohrozil, že pošle federální síly do Chicaga či New 

Yorku“,  která  v  kontextu  informuje  o  místy  násilných  protestech  po celých  Spojených 

státech,  které  vyvolala  smrt  černocha  George  Floyda,  jemuž  bělošský  policista  Derek 

Chauvin  při  zatýkání  dlouhé  minuty  klečel  na  krku.  Donald  Trump tyto  protesty  proti 

rasismu a policejní brutalitě často dával do kontextu kriminality. Demonstranty popisoval 

například jako anarchisty a společenský neklid řešil zásahem federálních sil. Heslo „právo a 

pořádek“ později uplatnil i proti vlastním příznivcům, kteří v návaznosti na nepodložené 

popírání výsledků voleb ústy samotného prezidenta zaútočili na budovu Kongresu, což pět 

lidí odneslo životem.

Zatímco v prvním zkoumaném období byla Migrace v rámci Trumpovy politiky jednou ze 

dvou hlavních podkategorií, co se týče četnosti, ve druhém období měla zastoupení jen v 16 

textech. Například zpráva z 30. listopadu 2020 s titulkem „NYT: Trumpova zeď asi zůstane 

stát  ještě  dlouho  po  jeho  odchodu“  přiblížila,  že  téma  migrace  ustoupilo  v  posledních 

prezidentských  volbách  do  pozadí,  neboť  většina  Američanů  považovala  za  stěžejní 

problém pandemii koronaviru.  Jednomu z pilířů své politiky však Donald Trump zůstal 

věrný  i  v  závěru  prezidentského  mandátu  a  přichystal  třeba  nový  předpis  zpřísňující 

pravidla pro imigraci do Spojených států především z Latinské Ameriky, jak psala ČTK 10. 

prosince 2020.
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Do podokruhu Ekologie a klima bylo zařazeno 15 textů, část z nich měla volební kontext. 

Například zpráva ze 14. září 2020 s titulkem „Tématem americké předvolební kampaně se 

staly požáry a klima“ ukázala rozdílné postoje obou kandidátů. Zatímco Donald Trump při 

návštěvě Kalifornie zopakoval, že za ničivým rozsahem letošní sezony stojí zejména špatné 

správa tamních lesů,  jeho demokratický soupeř Joe Biden spojil  požáry s  klimatickými 

změnami.  Trump  svou  rétoriku,  skeptickou  vůči  změnám  klimatu,  potvrdil  také 

konkrétními kroky, zahájil třeba prodej koncesí na těžbu zemního plynu a ropy v Arktické 

národní přírodní rezervaci na Aljašce, jak informovala ČTK 16. listopadu 2020. Biden hned 

po nástupu do funkce začal pracovat na zvrácení Trumpovy environmentální politiky, což 

dosvědčuje titulek „Biden nařídil návrat USA k pařížské klimatické dohodě“.

Do  podkategorie  Ostatní se  zařadila  okrajová  témata  v  rámci  Trumpových  politických 

kroků. Jako příklad lze uvést text z 25. září 2020 s titulkem „Trump se v Atlantě snažil 

získat hlasy černošských voličů”,  kde  republikánský  prezident  slíbil  Afroameričanům, 

většinově  hlasujícím  pro  demokraty,  že  takzvaný  Juneteenth,  důležitý  milník  v  rámci 

zrušení otroctví, se stane federálním svátkem. Před koncem v úřadu pak Trump přišel v 

nařízením, že všechny v budoucnu plánované budovy federální vlády musejí být „krásné“ a 

pokud možno postaveny ve stylu inspirovaném řeckou a římskou architekturou, jak psala 

ČTK 24. prosince 2020.

Pokud  přejdeme  zpět  k  základním  tematickým  kategoriím,  zjistíme,  že  vedle  Voleb a 

Trumpovy politiky měl s 83 texty největší zastoupení okruh Vztahy s médii a veřejností. I ve 

druhém zkoumaném období Donald Trump verbálně útočil na novináře, což neustálo ani po 

volbách,  kdy ve vzájemných vztazích došlo  k dalšímu vyhrocení,  což  dokládají  titulky 

„Některé stanice v USA přerušily projev Trumpa s tvrzením o výhře“ nebo „Murdochova 

média obrátila a vyzývají  Trumpa k důstojnému chování“.  Druhá zmíněná zpráva ze 7. 

listopadu 2020 je zvlášť zásadní, neboť popisuje, že Trump kvůli nepodloženým tvrzením o 

volebních podvodech ztratil na mediálním poli zásadní spojence jako třeba konzervativně 

orientovanou stanici Fox News. Ze stejného důvodu vyvíjeli na republikánského prezidenta 

tlak poskytovatelé sociálních sítí, kteří upozorňovali na jeho zavádějící výroky, případně je 

rovnou skrývali. Později Trump o účet na Facebooku nebo Twitteru dokonce přišel, a to na 

základě hlasů, že je přinejmenším morálně zodpovědný za útok radikálních republikánů na 

budovu Kongresu. Šéf Twitteru Jack Dorsey blokaci hájil, ale zároveň uvedl, že je selháním 

při prosazování zdravé konverzace, jak informovala ČTK 14. ledna 2021.
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Do kategorie  Administrativa bylo zařazeno 64 textů, které se částečně věnovaly sporům 

Donalda  Trumpa  s  jeho  bývalými  spolupracovníky,  například  právníkem  Michaelem 

Cohenem, který v knize popsal svého někdejšího šéfa jako rasistu, podvodníka, sexuálního 

predátora nebo člověka s mentalitou "mafiánského bosse",  jak psala  zahraniční  redakce 

ČTK 8.  září  2020.  Tento  okruh se pojí  také  s  milostmi,  které  Trump uděloval  právě  i  

bývalým kolegům, a s koronavirovou nákazou v Trumpově vládě a nejbližším okolí. Patří 

sem i povolební dění, kdy republikánský prezident rozhodl o řadě personálních změn a po 

útoku na budovu Kongresu přijímal  rezignace některých spolupracovníků,  jak  přiblížila 

zpráva ze 14. ledna 2021 s titulkem „Média: Trump čelí impeachmentu takřka osamocen a 

v tichosti“.

Okruh  Aféry měl  zastoupení  v  63  zprávách  a  vedle  dozvuků  tzv.  ruské  kauzy  a 

prezidentových  finančních  záznamů  do  něj  pronikla  politická  agenda  spojená  s  –  již 

vícekrát zmíněným – útokem radikálních republikánů na budovu Kongresu. Jinými slovy 

do této kategorie nebylo zařazeno téma samotného útoku, ale jen snaha demokratů a části 

republikánů  odvolat  Trumpa  z  funkce  pomocí  speciálního  ústavního  dodatku  a 

impeachmentu.  Jako příklad může posloužit  text  ČTK ze 13.  ledna 2021, který citoval 

demokratickou  šéfku  Sněmovny  reprezentantů  Nancy  Pelosiovou,  podle  níž  Trump 

podněcoval své stoupence ke vzpouře, „je jasnou a bezprostřední hrozbou pro Spojené státy 

a je třeba jej odstranit“.

Kategorie  Jiné se  17  texty  spojila  okrajově  zastoupená  a  různorodá  témata,  například 

konání první dámy Spojených států Melanie Trumpové nebo prezidentův soukromý život, 

rozebíraný v textu z 16. srpna 2020 s titulkem „Ve věku 71 let zemřel Trumpův mladší bratr 

Robert“. Dále sem stejně jako v prvním zkoumaném období patří inaugurace, byť v tomto 

případě ta Bidenova, a zachycené nebo potenciální útoky na amerického prezidenta, které 

jdou svým nedemokratickým charakterem nad rámec okruhu Vztahy s médii a veřejností. 

Jako příklad lze uvést titulky „Policie zatkla tři mladistvé s puškou v Trumpově sídle na 

Floridě“, „Žena podezřelá ze zaslání jedu Trumpovi napsala i výhrůžný dopis“ a „CNN: Ve 

Washingtonu před inaugurací zadrželi ozbrojeného muže“.
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Graf č. 6: Tonalita zpráv ve druhém období

Ve druhém zkoumaném období přisoudil autor práce na základě stanoveného kvalitativního 

přístupu neutrální tonalitu 337 textům z celkových 397. Negativní zabarvení získalo 49 

zpráv, tedy přibližně 12 procent, což je tříprocentní nárůst oproti prvnímu analyzovanému 

období.

Zároveň se prakticky vytratily texty s pozitivní tonalitou, byly nalezeny jen dva. První z 

nich vyšel 27. října 2020 a byl opatřen titulkem „The Guardian: Seznamte se s voliči, kteří 

podporují  Trumpa“,  z  čehož  vyplývá,  že  na  základě  reportáže  levicově  orientovaného 

britského deníku přiblížil pohled lidí, kteří stojí za Donaldem Trumpem a „vnímají ho jako 

člověka,  co  je  na  jejich  straně.  Jako muže,  který  jim naslouchá  způsobem,  jakým jim 

nenaslouchali jeho předchůdci. A toto pouto ještě posiluje pocit, že každý výpad proti němu 

je útokem proti nim, protože se neustále cítí odsuzováni za to, že ho volili a budou volit“ . 

Pozitivně  dle  autora  vyznívá  také  zpráva  z  15.  listopadu  s  titulkem „Reuters:  Trumpa 

podpořily desetitisíce lidí, došlo k potyčkám“. Přinesla citace voličů, kteří přijali Trumpovu 

nepodloženou tezi a označovali prezidentské volby za zmanipulované, přičemž si stěžovali 

i na zaujatá média.

Ambivalentní zabarvení zaznamenalo oproti prvnímu sledovanému období poměrný nárůst, 

na celkovém obsahu se ale stále podílelo minimálně – jen ze dvou procent. Jako příklad 
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může posloužit text z 25. srpna 2020 s titulkem „AP: Mexiko zeď neplatí, jiné sliby z roku 

2016 ale Trump plní“, kde jsou vedle nezdarů Donalda Trumpa vyzdvihovány také jeho 

částečné politické úspěchy jako třeba zásadní přebudování imigračního systému Spojených 

států nebo dramatické snížení daní.

5. 3. Shrnutí

5. 3. 1. Otázka č. 1: Které tematické okruhy se v informování o Donaldu 
Trumpovi vyskytují v jednotlivých obdobích?

Graf  č.  7:  Porovnání  základních  tematických  okruhů  v  prvním  a  druhém  období  (v  

relativních hodnotách)
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Graf č.  8: Porovnání rozšiřujících tematických okruhů u Trumpovy politiky v prvním a  

druhém období (v relativních hodnotách)

V prvním  zkoumaném  období,  tedy  od  20.  ledna  do  20.  července  2017,  má  největší 

zastoupení tematický okruh Trumpova politika se 465 texty. Následují kategorie Aféry (198 

textů),  Administrativa (185),  Vztahy s  médii  a veřejností (132),  Jiné (36) a  Volby (11). 

Okruh  Trumpova politika dále  rozšiřují  podkategorie  Bezpečnost (222  textů),  Migrace 

(186),  Ekonomika a obchod (85),  Zdravotnictví (51),  Ekologie a klima (46),  Ostatní (27) 

Kriminalita (19) a Soudnictví (16).

V  případě  druhého  analyzovaného  období,  od  20.  července  2020  do  20.  ledna  2021, 

dominuje tematický okruh Volby s 252 texty. Následují kategorie  Trumpova politika (213 

textů), Vztahy s médii a veřejností (83), Administrativa (64), Aféry (63) a Jiné (17). V rámci 

okruhu Trumpova politika má největší zastoupení Zdravotnictví se 113 texty, poté následují 

podkategorie  Ekonomika  a  obchod (42  textů),  Bezpečnost (40),  Soudnictví (30), 

Kriminalita (29), Migrace (16) a Ostatní (9).

Jak odhalují grafy č. 7 a č. 8, mezi jednotlivými obdobími jsou velké rozdíly jak v případě 

základních tematických okruhů, tak u těch rozšiřujících.
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Zatímco základní kategorie  Vztahy s médii a veřejností  a  Jiné si v relativních hodnotách 

udržely přibližně stejnou pozornost, zbytek doznal změn, a to především v návaznosti na 

prezidentské  volby  ve  druhém  zkoumaném  období,  kdy  prezident  Donald  Trump  vedl 

tvrdou kampaň vůči demokratickému protikandidátovi Joeu Bidenovi a pozdější porážku se 

neúspěšně snažil zvrátit pomocí soudních pří či politických spojenců. Okruh Volby tak ve 

druhém období dominoval na úkor afér, administrativních otázek a Trumpových reálných 

politických kroků.

Ještě výraznější proměna v relativních hodnotách je patrná u tematických podokruhů, kde 

ve  druhém  období  jasně  převládalo  Zdravotnictví,  a  to  kvůli  probíhající  pandemii 

koronaviru,  s níž Trump bojoval jak v politické,  tak osobní rovině,  přičemž dle názoru 

veřejnosti  ne  moc  úspěšně.  Například  agentura  Reuters  (2020)  přibližně  měsíc  před 

volbami informovala, že prezidentovu reakci na pandemii neschvaluje téměř 60 procent 

Američanů.  Zpráva  ČTK z  9.  listopadu  2020  s  titulkem „Média:  Bidenovi  k  vítězství 

pomohla umírněná kampaň i pandemie“ zase přinesla myšlenku amerického dopisovatele 

BBC Anthonyho Zurchera, že právě „selhání v boji proti pandemii“ bylo hlavním důvodem 

hlavním Trumpovy porážky.

Ve  druhém  analyzovaném  období  se  v  relativních  i  absolutních  hodnotách  zvýšilo  i 

zastoupení  podkategorií  Kriminalita a  Soudnictví,  a  to  vzhledem  ke  společenským 

nepokojům, na které Trump primárně reagoval heslem „právo a pořádek“, a smrti liberálky 

Ruth Baderové Ginsburgové, kterou v Nejvyšším soudu nahradila konzervativní soudkyně 

Amy  Coneyová  Barrettová,  přičemž  celá  procedura  se  nesla  ve  znamení  pře  mezi 

republikány a demokraty. Největší propad v relativních i absolutních číslech zaznamenaly 

ve druhém období podokruhy  Bezpečnost a  Migrace, tedy témata pojící se s částečnými 

Trumpovy úspěchy.

Dále stojí za zmínku, že zatímco v prvním vymezeném období bylo na základě stanovených 

kritérií  analyzováno  celkem  757  textů,  v  tom  druhém  jich  bylo  jen  397.  Rozdíl  je 

zapříčiněný sekcí  Klíčová slova v infobance ČTK, kde zadaný výraz „Trump“ zúžil  ve 

druhém období výsledný vzorek podstatně více.
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5. 3. 2. Otázka č. 2: Jaký je v jednotlivých obdobích poměr mezi pozitivní, negativní, 
neutrální a ambivalentní tonalitou zpráv?

Graf č. 9: Porovnání tonality zpráv v prvním a druhém období (v relativních hodnotách)

Zkoumaná období neměla totožný kontext. V tom prvním byl Donald Trump politickým 

nováčkem,  který  coby  vysmívaný  kandidát  překvapivě  vyhrál  prezidentské  volby  ve 

Spojených  státech,  když  porazil  zkušenou  demokratickou  sokyni  Hillary  Clintonovou. 

Logicky  tak  vyvstala  otázka,  co  od  Trumpa  reálně  čekat.  V následných  měsících  čelil 

republikánský prezident  obviněním z předvolební  spolupráce  s  Ruskem,  dostával  se  do 

sporů s  novináři  a  začal  naplňovat  ambiciózní  politický program, jehož součástí  byla  i 

stavba protiimigrační zdi na hranici s Mexikem. Ve druhém sledovaném období vedl Trump 

kampaň  za  znovuzvolení  za  mimořádně  nepříznivých  okolností.  Spojené  státy  zasáhla 

stejně jako jiné země pandemie koronaviru a navíc ještě místy násilná vlna protestů proti 

rasismu a policejnímu násilí. Později Trump čelil již druhému impeachmentu, neboť podle 

demokratů  a  části  republikánů  nesl  odpovědnost  za  útok  svých  stoupenců  na  budovu 

Kongresu.

Jak  je  ale  patrné  z  grafu  č.  9,  tonalita  příspěvků,  při  jejímž  posuzování  byl  uplatněn 

kvalitativní  přístup,  vykazovala  ve  stanovených  obdobích  podobné  hodnoty  s  tím,  že 

většina zpráv,  konkrétně 85 až 89 procent,  vyznívala neutrálně.  Záporné zabarvení vůči 
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Trumpovi mělo devět až dvanáct procent textů. Pro pozitivní i ambivalentní tonalitu byla v 

obou obdobích charakteristická minimální četnost.

5. 3. 3. Otázka č. 3: Které tematické okruhy mají v informování o Donaldu Trumpovi 
negativní tonalitu?

Graf č. 10: Celkové zastoupení zpráv s negativní tonalitou v rámci základních tematických  

okruhů (v absolutních hodnotách)

53



Graf  č.  11:  Podíl  základních  tematických  okruhů  na  celkovém  počtu  zpráv  vs.  podíl  

základních tematických okruhů na celkovém počtu zpráv s negativní tonalitou (v relativních  

hodnotách)

Podle grafu č. 10 přinesly nejvíce zpráv s negativním vyzněním vůči Trumpovi kategorie 

Vztahy s médii a veřejností (61 textů) a Trumpova politika (51). Pokud ale odhlédneme od 

absolutních hodnot a zaměříme se na ty relativní, zjistíme, že nejvíce negativity vykazoval 

okruh Vztahy s médii a veřejností, kde bylo takto označeno více než 28 procent zpráv (v 

případě  Trumpovy politiky šlo  pouze  o necelých osm procent  textů).  O dominanci  této 

kategorie vypovídá také graf č. 11.

Negativní  naladění  určité  části  veřejnosti  vůči  Trumpovi  dokládají  titulky  ČTK  jako 

„Trump se zatím neomrzel, v USA se stal tématem nočních show“, „Patrick Stewart chce 

americký pas pro boj proti Trumpovi“ nebo „Tweet na účtu firmy McDonald's žádal návrat 

Obamy do Bílého domu“.

Speciální postoj zaujal Donald Trump k novinářům, které opakovaně obviňoval z šíření 

„vylhaných zpráv“ a v podstatě s nimi vedl boj, jak dosvědčuje například text z 24. února 

2017 s titulkem „Na tiskovku Bílého domu nepustili novináře řady významných médií“. V 

tomto  kontextu  je  zajímavá  zpráva  ČTK  z  29.  března  2017,  která  zveřejnila  průzkum 
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Monmouthské univerzity, podle něhož se tři pětiny Američanů domnívají, že televize jako 

ABC News, MSNBC či Fox News občas či pravidelně informují veřejnost nepravdivě.

Je  otázkou,  do  jaké  míry  tyto  postoje  ovlivnila  Trumpova  rétorika.  Podle  analytické 

společnosti  Gallup  (2020)  se  důvěra  Američanů  v  masová  média  pohybovala  nad  40 

procenty, nelišila se tedy oproti éře demokratického prezidenta Baracka Obamy. Už před 

volbami v roce 2016 však došlo k zásadnímu rozkolu mezi  podporovateli  demokratů a 

republikánů,  Trumpovo  prezidentství  pak  přispělo  k  další  eskalaci.  V  roce  2020  tak 

masovým  médiím  spíše  či  hodně  věřilo  73  procent  demokratů,  ale  jen  10  procent 

republikánů (a 36 procent lidí, kteří se neidentifikují s žádnou politickou stranou). Nutno 

však  podotknout,  že  tento  nepoměr,  který  na  přelomu  tisíciletí  nebyl  vůbec  patrný,  se 

vyvíjel postupně, během Trumpova vládnutí se akorát umocnil. Podle think tanku Reuters 

Institute  (2021)  zůstává  důvěra  Američanů  v  média  nízká.  Pouze  29  procent  z  nich 

odpovědělo, že zpravidla věří většině zpráv, což je nejméně ze 46 zkoumaných zemí. I zde 

je patrný rozkol podle politických preferencí. Zatímco 51 procent příznivců levice považuje 

mediální pokrytí tohoto vidění světa za spravedlivé, v případě pravicově orientovaných lidí 

jde jen o 16 procent. Jak tento fakt souvisí s Trumpovým prezidentstvím a jeho mediálním 

pokrytím,  je  jistým  námětem  pro  studii  nad  rámec  primárně  kvantitativního  výzkumu 

agenturního zpravodajství, který přinesla tato diplomová práce.
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Závěr

Diplomová  práce  se  zabývala  tím,  jak  Česká  tisková  kancelář  (ČTK)  informovala  o 

Donaldu Trumpovi v době, kdy se stal 45. prezidentem Spojených států amerických a kdy 

vedl neúspěšnou kampaň za znovuzvolení a úřad opustil. První úsek práce je teoretický. 

Postupně se věnuje hlubším principům, na jejichž základě vznikají zprávy, dále politickému 

kontextu a agenturnímu zpravodajství se zaměřením na ČTK.

V metodice,  která  je  na  pomezí  teoretické  a  praktické  části,  jsou v rámci  kvantitativní 

obsahové  analýzy  charakterizovány tematické  okruhy pro  zachycení  jednotlivých textů. 

Také se zde uvádí, jakým způsobem je v rámci kvalitativního přístupu posuzována tonalita 

příspěvků. Výzkumným vzorkem je – příslušnými sekcemi v infobance zúžené – textové 

zpravodajství ČTK od 20. ledna 2017, kdy Trump coby vítězný prezidentský kandidát začal 

po inauguraci úřadovat v Bílém domě, do 20. července 2017 a od 20. července 2020 do 20. 

ledna 2021, kdy Trumpa oficiálně nahradil demokrat Joe Biden.

Samotná  výzkumná  část  se  pak  skládá  z  analýzy  (primárně  té  kvantitativní  obsahové) 

jednotlivých textů, kterých je dohromady za obě období 1154. Jak lze vidět v přiložené 

kódovací  knize,  ke  každé  zprávě,  resp.  jednotce,  je  přiřazen  minimálně  jeden,  ale  v 

některých  případech  i  více  kódů  reprezentujících  stanovené  tematické  okruhy.  Vždy  je 

rovněž určena tonalita příspěvku – neutrální, záporná, pozitivní, nebo ambivalentní.

Na základě těchto dat pak můžeme určit skladbu témat ve sledovaných obdobích a také 

poměr  mezi  neutrálně  a  záporně  (případně  pozitivně,  ambivalentně)  vyznívajícími 

příspěvky. Tato data zároveň nabízejí možnost komparace a dá se díky nim odpovědět na 

všechny tři výzkumné otázky. Naposledy si je připomeňme:

- Otázka  č.  1:  Které  tematické  okruhy  se  v  informování  o  Donaldu  Trumpovi 

vyskytují v jednotlivých obdobích?

- Otázka  č.  2:  Jaký  je  v  jednotlivých  obdobích  poměr  mezi  pozitivní,  negativní, 

neutrální a ambivalentní tonalitou zpráv?

- Otázka  č.  3:  Které  tematické  okruhy  mají  v  informování  o  Donaldu  Trumpovi 

negativní tonalitu?
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V případě  první  otázky  není  překvapivé,  že  mezi  stanovenými  obdobími  byly  značné 

rozdíly v rozložení tematické agendy. Zatímco při vstupu Trumpa do úřadu dominovalo 

informování o jeho politických plánech a krocích,  v posledních šesti  měsících se řešily 

hlavně volby, což republikánský prezident umocnil tím, že opakovaně zpochybňoval jejich 

výsledky a dokonce se o svou pravdu neúspěšně přel u soudů.

Pokud  jde  o  zastoupení  podokruhů,  ani  tady  nepřekvapí  dramatické  rozdíly.  Hned  po 

inauguraci začal Trump naplňovat protiimigrační předvolební rétoriku a také nutně musel 

řešit bezpečnostní otázky, jelikož Spojené státy mají největší armádní rozpočet na světě a 

hrají  roli  jakéhosi  globálního  policisty.  Poslední  půlrok  Trumpovi  přichystal  úplně  jiné 

starosti,  a  to  pandemii  koronaviru,  kterou  podle  mínění  veřejnosti  příliš  nezvládal.  Na 

předpokladu, že informování o pandemii dominovalo i v amerických médiích, by se dala 

vystavět  hypotéza,  že právě tato mediální  agenda (nutno podotknout,  že pochopitelná a 

korespondující  s  informováním  v  jiných  demokratických  zemích)  výrazně  přispěla  k 

Trumpově  volební  porážce.  Podle  teorie  nastolování  agendy  museli  voliči  toto  téma 

považovat za významné, přičemž s prezidentovými kroky se ztotožňovala jen menší část 

populace.

Přestože  Donald  Trump  během  úřadování  kontroverze  spíš  přiživil  než  naopak,  jeho 

zobrazení v ČTK si udrželo neutrální tonalitu. Poměrné zastoupení záporně vyznívajících 

textů se ve druhém období zvýšilo jen minimálně – v rámci jednotek procent. Dalo by se 

tedy konstatovat, že Česká tisková kancelář v tomto případě naplnila své zákonem dané 

poslání  „poskytovat  objektivní  a  všestranné informace pro svobodné vytváření  názorů“, 

nicméně vzhledem ke kvalitativnímu přístupu je třeba brát v úvahu, že jiný výzkumník by 

mohl dojít k rozdílným výsledkům.

S  negativní  tonalitou  se  v  absolutních  i  relativních  hodnotách  nejvíce  pojila  kategorie 

Vztahy  s  médii  a  veřejností,  což  není  nikterak  překvapivé.  Donald  Trump  svým 

kontroverzním vystupováním ještě více polarizoval americkou společnost (byť je na místě 

otázka,  jestli  nebyl  jen  důsledkem dlouhodobé  polarizace).  Zatímco  u  republikánů  byl 

velmi populární, příznivci demokratů se s jeho prezidentstvím nemohli smířit. Často tak 

pořádali  protesty  a  v  rámci  svých  kritických  výstupů  nalezli  spojence  mezi  známými 

osobnostmi nebo i v korporátním sektoru. Všeobecnou polarizaci přenesl Trump také do 

mediální světa, kde se během jeho kampaně a následného úřadování prohloubil rozdíl mezi 

republikány a demokraty ohledně důvěry v masová média. V září 2020, tedy nedlouho před 

57



volbami, v nichž Trump prohrál, spíše či hodně věřilo médiím 73 procent demokratů, ale 

pouhých  10  procent  republikánských  příznivců,  což  je  největší  rozdíl,  jaký  společnost 

Gallup kdy naměřila při zkoumání tohoto tématu. Situaci více rozebírá poslední kapitola.

¨
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Summary

The diploma thesis focuses on how the Czech News Agency (ČTK) provided information 

about Donald Trump during the time when he became the 45th President of the United 

States of America and as well as when he led an unsuccessful campaign for re-election after 

leaving the office. 

The first part of the thesis is dedicated to theory. It then focuses on the deeper principles on 

the basis of which reports are created, as well as the political context and the Czech News 

Agency. In the methodology part, which is on the border of theoretical and practical part, 

thematic  areas  for  capturing  individual  texts  are  characterized  within  the  quantitative 

content analysis. 

It  also  analyses  how  the  tonality  of  contributions  is  assessed  within  the  qualitative 

approach. The research sample is ČTK text news from 20 January 2017, when Trump, as 

the winning presidential candidate, took office in the White House after his inauguration, 

until 20 July 2017 and from 20 July 2020 to 20 January 2021, when Trump was officially  

replaced by Joe Biden.

 The research part itself then consists of an analysis of individual texts, of which there are 

1154 for both periods. Based on this research part, we can determine the composition of 

topics in the monitored periods and also the ratio between neutral and negative (or positive, 

ambivalent)  sounding  articles.  At  the  same time,  the  data  provides  a  comparison  and, 

because of that, all three research questions can be answered.
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