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Anotace 

Diplomová práce „Stereotypy o národnostních menšinách v českém tisku“ 

pojednává o problematice zobrazování příslušníků národnostních menšin. Práce sleduje 

obecné rysy, jimiž se vyznačovalo zobrazování příslušníků národnostních menšin 

v letech 1925 a 2005 a pracuje s hypotézou, že toto zobrazování je v současnosti 

stereotypnější, než tomu bylo před osmdesáti lety.  

Práce obsahuje kromě teoretické části věnované definici stereotypu, jeho funkci 

a důvodech užívání v masové komunikaci výsledky kvantitativní analýzy obsahu deníku 

České slovo v roce 1925 a deníku Mladá fronta DNES v roce 2005. Tato analýza 

přibližuje podobu zobrazování příslušníku německé a polské národnostní menšiny 

v roce 1925 a ukrajinské a vietnamské národnostní menšiny v roce 2005. Porovnání 

hlavních zjištění obou částí analýzy má potvrdit či vyvrátit nastolenou hypotézu.  

 

Annotation 

Diploma thesis „Stereotypes about national minorities in Czech press“ focus on 

depiction of national minorities. This paper monitors universal outlines, that had 

depiction of national minorities in 1925 and 2005 and verify hypotesis that is this 

depiction presents more stereotyped that it had been before eighty years. 

This paper gives harbours a theoretical part about the phenomenon of stereotype about 

its definition, function and also on the reasons of its usage in mass communication and 

the results of the quantitative content analysis newspaper articles covering the Czech 

scene in the daily newspaper „České slovo“ in 1925 with articles in the daily newspaper 

„Mladá fronta DNES“, that were published in 2005. This analysis shows a form of 

depiction of the representatives of the German and Polish minority groups in 1925 and 

depiction of the representatives of the Ukraine and Vietnam minority groups in 2005. 

Comparisation of the results of the both parts of analysis have confirm or uproot  

this hypotesis. 
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Úvod 

Hlavním cílem této práce je vysledovat obecné rysy, jimiž se vyznačovalo 

zobrazování příslušníků národnostních menšin v českém tisku v letech 1925 a 2005. 

Práce vychází z našeho dlouhodobého zájmu o tuto problematiku, věnovali jsme se jí již 

ve své bakalářské práci a v několika seminárních pracích během bakalářského i 

magisterského studia. Na základě našich předchozích zjištění nastolujeme hypotézu, že 

zobrazování příslušníků národnostních menšin je v současnosti stereotypnější a 

zkratkovitější, než tomu bylo před osmdesáti lety. Tuto hypotézu budeme systematicky 

ověřovat. 

Práce obsahuje kromě teoretické části věnované definici stereotypu, jeho funkci 

a důvodům jeho užívání v masové komunikaci výsledky kvantitativní analýzy obsahu 

deníku České slovo v roce 1925 a deníku Mladá fronta DNES v roce 2005. Tato analýza 

přiblíží podobu zobrazování příslušníku nejpočetněji zastoupených a nejpočetněji 

rostoucích skupin národnostních menšin v obou zvolených rocích – tj. menšiny 

německou a polskou v roce 1925 a ukrajinskou a vietnamskou v roce 2005. Porovnání 

hlavních zjištění obou částí analýzy má potvrdit či vyvrátit nastolenou hypotézu. 

Výsledky analýzy budou doplněny o souhrn výsledků většiny dalších prací, které se 

věnovaly tématu zobrazování příslušníků národnostních menšin v českých médiích.  

Přínosem práce má být především zmapování dosud nedostatečně zanalyzované 

oblasti, kterou je zobrazování nejpočetnějších národnostních menšin v českém tisku 

v roce 1925. Dalším přínosem bude souhrn dosavadních výzkumů zobrazování 

národnostních menšin uskutečněných v České republice v posledních patnácti letech. 
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Kapitola 1. Úvod do tématu, vymezení pojm ů 

Oddíl 1.1 Úvod do tématu 

Území České republiky (respektive Čech, Moravy a Slezska v rámci 

Československa) nikdy nebylo etnicky zcela homogenní. Na tomto území vždy žili 

příslušníci jiných národností, kteří tvořili různě početné skupiny národnostních menšin. 

Na tom, jak tyto menšiny vnímala většinová společnost, se od začátku své existence 

velkou měrou podílela masová média.  

Postavení národnostních menšin prošlo v českých zemích velmi zajímavým 

vývojem. Československý stát vznikl v roce 1918 na etnicky bohaté části území 

původního Rakouska-Uherska – monarchie, ve které se mísilo několik národů. 

Národnostním menšinám tak byla v tomto státě už z důvodu jejich velkého počtu 

(Němci tvořili v roce 1921 přes třicet procent obyvatel republiky a bylo jich o třetinu 

více než Slováků) věnovaná velká pozornost.  

Po poválečném vysídlení Němců se z národnostně bohatého prostoru stala oblast 

etnicky takřka jednolitá1, prudký obrat nastal po roce 1989. Československo (od roku 

1993 Česká republika) se jako ostatní evropské země brzy stalo místem, kam přichází 

stále větší počet cizinců, kteří sem jezdí za prací nebo se zde usazují natrvalo. 

Národnostní pestrost je stavem, kterému se do budoucna zřejmě nevyhneme, a snaha o 

úspěšnou integraci a bezkonfliktní soužití lidí pocházejících z rozdílných kulturních 

prostředí se pro bezproblémový stav společnosti ukazuje být nutností.2 

                                                 
1 Viz. „N ěmci po více jak sedmi stech letech byli až na malé výjimky z českých zemí vysídleni. Ještě 
předtím se dokázal nacismus vypořádat s hrůznou důsledností s třetím etnikem českých zemí, s Židy – i 
těch tu zbyl jen zlomek. České země se staly v zásadě monoetnickými.  

KÁRNÍK, Zdeněk. (ed.): Sborník k problematice multietnicity. České země jako multietnická společnost: 
Češi, Němci a Židé ve společenském životě českých zemí 1848-1918. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta, 1996. Strana 7 
2 Česká republika patří mezi státy, kde tradiční národnostní menšiny tvoří zhruba 5 % obyvatelstva. Tyto 
menšiny tvoří jak lidé, kteří jsou české většinové společnosti velmi podobní, např. barvou kůže, jazykem a 
historií, tak i lidé, kteří mají jinou tradici, odlišnou kulturu a dokonce i antropologický zevnějšek.  

Naše společnost byla velmi uzavřenou zemí, jež se po druhé světové válce až do listopadu 1989 
problémem multikulturality a jakéhokoli multietnického soužití nezabývala. Ve školách jsme se nic 
podobného neučili, zavřené hranice nám neumožnily rozšířit si zkušenosti osobním kontaktem a naše 
masmédia mezi své pracovníky nepřijímala cizí nebo odlišné reportéry, hlasatele nebo herce. Nedozvěděli 
jsme se proto mnoho o skutečnosti, že každá národnostní menšina či etnická skupina má vlastní historii, 
vlastní hodnotové vzory chování a jednání, které jsou velmi odlišné od naší „české normy“, a že při 
soužití obou může docházet k nedorozumění, nepochopení a konfliktu 

ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. Strana 88. 
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Po roce 1989 se území České republiky opět začalo stávat etnicky pestřejším. 

S přibýváním „neznámých“ lidí, rostla i stereotypizace zobrazování příslušníků 

národnostních menšin. Tentokrát ještě s větší intenzitou způsobenou rychlým rozvojem 

elektronických médií. 

Řada výzkumů z posledních let se shoduje na tom, že zobrazování národnostních 

menšin v českých médiích (tisk nevyjímaje) je velmi stereotypní a převažuje v něm 

negativní kontext.3 

 

Oddíl 1.2 Diskuse tezí 

V tezích této práce jsme uvedli, že jejím cílem bude podrobněji se zaměřit na 

téma zobrazování příslušníků národnostních menšin v českém tisku. Podoba jejich 

zobrazování a to, jaké míněni o nich má veřejnost, totiž hrají důležitou roli při jejich 

snahách o integraci do české společnosti. 

V tezích jsme zároveň zmínili, že tato práce navazuje na bakalářskou práci 

autora této práce, která ukázala, že příslušníci národnostních menšin byli v českém tisku 

v roce 2003 zobrazování v úzkém okruhu stále se opakujících, většinou negativních, 

kontextů. Tato diplomová práce by měla ukázat, zda je tento způsob zobrazování 

příslušníků národnostních menšin v českém tisku novým aspektem, nebo zda se 

podobné způsoby zobrazování objevovaly již v minulosti. 

Při vytváření této práce jsme použili stanovenou metodu kvantitativní obsahové 

analýzy i stanovený výběrový vzorek: domácí zpravodajství o příslušnících dvou 

zvolených národnostních menšin (Němci, Poláci) ve večerním vydání deníku České 

slovo v roce 1925 a domácí zpravodajství o příslušnících dvou zvolených národnostních 

menšin (Ukrajinci a Vietnamci) v deníku Mladá fronta DNES v roce 2005. K úpravám 

jsme přistoupili pouze v podobě osnovy, která dostála oproti verzi uvedené v tezích 

několika změn. Z důvodu snahy o větší srozumitelnost jsme předsunuli teoretickou část 

věnovanou stereotypům před analýzu obsahu uvedených deníků, tak abychom 

představovali informace od obecností ke konkrétnostem. V důsledku seznamování 

                                                 
3 Např.: KLVAČOVÁ, Petra – BITRICH, Tomáš: Nečitelní cizinci. Jak se (ne)píše o cizincích v českém 
tisku. 1. vyd. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2003. KARHANOVÁ, Kamila – KADERKA, Petr: 
Obraz cizinců v médiích. Zpráva o projektu za rok 2001. c2002 [cit.2007-11-05]. Dostupné z  
<http://bluesimba.net/img_upload/c5618853bfbeef8dd1de5668410ec138/Obraz_cizincu_v_mediich_Zpra
va_o_projektu_za_rok_2001.pdf> nebo KŘÍŽKOVÁ, Martina: Cizinci, našinci a média. Mediální 
analýzy. 1. vyd. Praha: Multikulturní centrum ve spolupráci s UNHCR, 2007. 



Diplomová práce  

- 8 - 

s množstvím další literatury týkající se daného tématu jsme také doplnili několik nových 

titulů do seznamu literatury. 

Uvedené postupy vedly k potvrzení ověřované hypotézy, že zobrazování 

příslušníků národnostních menšin je v současnosti mnohem stereotypnější a 

zkratovitější, než tomu bylo před osmdesáti lety. 

 

Oddíl 1.3 Národnostní menšina – vymezení pojmu 

Termín národnostní menšina (national minority) se tak jako jemu příbuzné 

termíny národ, národnost potýká s problematickými snahami o co nejjednoznačnější 

definici. Jedním z důvodů je skutečnost, že národnostní menšiny jako společenský 

fenomén vznikají za zvláštních okolností, často v důsledku přelomových společensko-

politických událostí. 

Většina autorů se domnívá, že vymezení národnostní menšiny se v podstatě 

shoduje s vymezením etnika či etnické skupiny. Často se definice omezuje na obecné 

konstatování, že se jedná o skupinu osob odlišující se ve větší nebo menší míře od 

ostatní populace státu, vůči které je také početně menší.4  

V anglických textech je používán synonymní termín etnická menšina (ethnic 

minority) nebo jazyková menšina (language minority). V německých textech pak je 

užíván pojem národní skupiny (Volksgruppe). 

 

Národnostní menšina je mnohovýznamový a nepřesný pojem, jenž bývá užíván 

k tomu, aby bylo možno zařadit pod jeden stručný „střešní termín“ všechny typy 

a kategorie etnických společenství s výjimkou státních národů na vlastním 

teritoriu, tedy (a) jak „malá etnika“ nedisponující vlastním národním státem, tak 

(b) části velkých státních národů sídlící na území jiného státu, resp. (c) 

specifické případy na pomezí etnografické či sociální skupiny. 5 

 

                                                 
4 V tomto smyslu je často uváděna definice F. Capotortiho, zvláštního zpravodaje při Komisi pro lidská 
práva OSN, z roku 1951. Podle ní je národnostní menšina „skupina osob, která je na rozdíl od ostatního 
obyvatelstva státu početně menší, nezaujímá vedoucí postavení a její příslušníci – občané tohoto státu – 
vykazují v etnickém, náboženském nebo jazykovém ohledu znaky, jež je odlišují od ostatního obyvatelstva. 
Vykazují přinejmenším implicitně pocit sounáležitosti zaměřený na zachování vlastní kultury, vlastních 
tradic, vlastního náboženství nebo vlastního jazyka.“  
5 ŠATAVA, Leoš: Národnostní menšiny v Evropě. 1. vyd. Praha: Ivo Železný, 1994. Strana 14.  
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K tomuto nejvolnějšímu pojetí termínu národnostní menšina, které považuje za 

příslušníky národnostních menšin jak trvale usazené cizince, tak příslušníky určitých 

národností na území cizích států, se přikláníme i v této práci. Osoby, které jsou 

v některých případech řazeny do dvou samostatných kategorií – cizinci bez českého 

občanství žijící na území České republiky a občané České republiky hlásící se k jiné než 

české národnosti – jsme v této práci řadili do jediné zastřešující kategorie národnostní 

menšina. 

Rozhodli jsme se pro odklon od legislativního vymezení, které za národnostní 

menšinu pokládá pouze držitele českého státního občanství, kteří se hlásí k jiné než 

české národnosti. Toto širší vymezení jsme v práci použili proto, že v mediálním 

zobrazení nebývá ve většině případů patrný rozdíl mezi cizincem a příslušníkem 

národnostní menšiny dle jejího legislativního vymezení a negativní dopady 

stereotypního zobrazování cizinců často dopadají i na příslušníky národnostních menšin. 

 

Další příklady definice pojmu národnostní menšina:  

 

Politologicky:  

Národnostní menšiny jsou skupiny osob uvnitř státního svazku, jež jsou nositelé 

určitých znaků vlastního národa, jako jazyk, tradice, náboženství a pod. 

Charakteristickými znaky jsou především silné národní povědomí a fixace na mateřský 

národ a jeho kulturní a historické tradice. 

 

Sociologicky:  

Příslušníci národnostních menšin jsou právě na základě své příslušnosti k ní 

znevýhodněni v přístupu k moci nebo dalším zdrojům. Může se totiž stát, že v nějakém 

státě je ve skutečnosti v nadřazeném postavení skupina početně menšinová, třeba bílé 

obyvatelstvo, a ve znevýhodněném postavení jsou příslušníci většinové skupiny, třeba 

obyvatelstvo barevné.6 

 

Kulturn ěantropologicky: 

Národnostní menšina je určité společenství lidí, kteří společně sdílejí etnické, 

kulturní a jazykové znaky odlišné od většiny obyvatel státu a projevují společné přání 

                                                 
6 ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.): Menšiny a migranti v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. Strana 33. 
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být považováni za národnostní menšinu v zájmu uchování a rozvíjení vlastní identity, 

kulturních tradic a mateřského jazyka.7 

 

Legislativně: 

Pojem „národnostní menšina“ je v české legislativě vymezen normou – zákonem 

č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně zákonů, který 

schválila poslanecká sněmovna v červenci roku 2001. Podle něj je národnostní menšina 

společenství občanů ČR žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od 

ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou, 

tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni 

za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní 

svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich 

společenství, které se historicky vytvořilo. Příslušníkem národnostní menšiny je občan 

ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za 

příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 

 

Oddíl 1.4 Stereotyp, vymezení pojmu 

Stereotyp je specifický jev, který stejně jako řada dalších jevů figurujících 

v humanitních vědách nemá jednotnou definici. Řada autorů k němu přistupuje 

s rozdílným přístupem. 

Výraz sám poprvé použil v roce 1922 Walter Lippman. Pojem stereotyp použil 

jako metaforu přenesenou z oblasti tiskárenství a označil jím „obrazy v našich hlavách“, 

které se vztahují k ostatním lidem. Podle Lippmanova výkladu nemají lidé myšlenkovou 

kapacitu na to, aby byli schopni uchopit komplexní realitu. Vytváří si tedy v mysli 

zjednodušené konstrukce – právě prostřednictvím stereotypů. Ty tak mohou určovat, 

jaké chování si budeme spojovat s určitými skupinami lidí. 

Walter Lippman uváděl, že prostředí, v němž žijeme, známe velmi nepřímo, 

zprostředkovaně. Jakýkoli obraz, který nám připadá věrohodný, přijímáme jako 

skutečnost samu, jako prostředí samo. Velmi často zacházíme s obrazem jako s realitou, 

dosazujeme svoji představu do obrazu skutečnosti. Představa o události vzniká jako 

                                                 
7 ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. Strana 91. 
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konstrukt složený ze skutečností známých z autopsie, z informací zprostředkovaných – 

tedy ze skutečností, které si její tvůrce představuje. 

Člověk má sklon doplňovat své představy o symboly prefabrikované na základě 

předchozích zkušeností, četby, apod. Použije je jako stereotypy, které mu urychlí a 

usnadní klasifikaci – označí jev či člověka nálepkou, etiketou. Při setkání s určitým 

jevem jej nejprve s jejich pomocí definuje a teprve potom pozoruje a analyzuje. I 

připravený pozorovatel je však subjektivní a omylný.  

Lippman také připomněl důležitý pohled na stereotypy. Ty mají totiž v obecném 

povědomí často negativní konotaci. Únik ke stereotypům by však neměl být chápán 

jako jednoznačně negativní jev. V moderním světě je stereotyp cestou úspory energie. 

Bylo by neúnosně náročné, kdyby měl člověk stejně detailně vnímat každou skutečnost. 

Stereotyp paradoxně proces vnímání obohacuje i zjednodušuje, funguje i jako nástroj 

sebeobrany.8 

Dalším autorem, který se podrobně věnoval pojmu stereotyp, byl polský filozof 

Adam Schaff9. Podle jeho definice je stereotyp aplikace hotových, zažitých, 

zjednodušených schémat či klišé, jež většinou nejsou založena na autentické 

zkušenosti.10 

Adam Schaff viděl stereotyp jako záležitost fyziologickou. Podle něj do mozku 

neustále proudí zvenčí podněty. Stereotypy pomáhají tyto podněty třídit, a tím usnadňují 

a v podstatě i umožňují existenci. Proto jsou také trvanlivé a odolné vůči změně. 

Různé formy identit neexistovaly izolovaně a na sobě nezávisle, naopak 

v případě jedince a společenství nebo jeho části tvoří komponenty mnohostranně 

zakotvené identity. Zároveň mohou různé formy identity existovat nejen pospolu, nýbrž 

i „vedle sebe“, ať už u více různých společenství nebo v rámci společenství jednoho.11 

                                                 
8 KUBIŠ, Karel: „My“ a „oni“ – náčrt teoretické reflexe problematiky. In KUBIŠ, Karel (ed.): Obraz 
druhého v historické perspektivě II: Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia 
historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999. Praha: Karolinum, 2003. 
9 Adam Schaff je polský filozof, člen Polské Akademie věd. Zabývá se zvláštní teorií poznání, 
filozofickými problémy sémantiky, filozofickou antropologií. Adam Schaff vystudoval práva a politickou 
ekonomii, pak filosofii a ve svém díle srovnává Jazyk a skutečnost. Jazykem míní jednotný výtvor 
slovních znaků a významů, které aktuálně fungují v lidské řeči. Předkládá nám dvě teze charakteristické 
pro pojetí zaměřené na vyvrácení odrazové teorie (tedy že jazyk je odrazem světa). Jazyk obraz 
skutečnosti ani nevytváří, ani není odrazem této reality. Odrážení skutečnosti jazykem obsahuje vždy 
subjektivní prvek a vytváří obraz skutečnosti. 
10 SCHAFF, Adam: Stereotypy a dzialanie ludzkie. Warszawa: KiW, 1981. Strana 35.  
11 KUBIŠ, Karel: „My“ a „oni“ – náčrt teoretické reflexe problematiky. In KUBIŠ, Karel (ed.): Obraz 
druhého v historické perspektivě II: Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia 
historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999. Praha: Karolinum 2003. Strana 21. 
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Dnešní definice stereotypu jsou stále velmi rozdílné. Stereotyp je označován 

jako přesvědčení (Allport), mínění (Nakonečný), sociální klasifikace (Köpplová Jirák) 

nebo sociálně konstruovaná duševní přihrádka (Fowler). 

 

Stereotyp je příliš silné přesvědčení spojené s nějakou kategorií. Jeho funkce 

spočívá v tom, že má ospravedlnit (racionálně vysvětlit) naše chování a postoj 

vůči této kategorii. Stereotyp funguje jednak jako nástroj, který má poskytnout 

ospravedlnění našemu kategorickému přijímání (či odmítání) nějaké skupiny, 

jednak jako nástroj na třídění či výběr, aby se nám vnímání a uvažování příliš 

nekomplikovalo.12 

 

Stereotypy jsou mínění o třídách individuí, skupinách nebo objektech, která jsou 

v podstatě šablonovitými způsoby vnímání a posuzování toho, k čemu se vztahují, 

nejsou produktem přímé zkušenosti individua, jsou přebírány a udržují se 

tradicí.13 

 

Stereotyp je sociální klasifikací určitých skupin a jejich reprezentace pomocí 

zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků, jež výslovně (explicitně) 

či nepřímo (implicitně) představují soubor hodnot, soudů a předpokladů 

týkajících se chování takových skupin, jejich vlastností, minulosti a vývoje.14 

 

Stereotyp je sociálně konstruovaná duševní přihrádka, do které mohou být 

třízeny události a individua, a tím jsou takové události a individua dělány 

srozumitelnějšími.15 

 

C. Neil Macrae se na stereotyp dívá ze dvou perspektiv – z individuální 

perspektivy a z kulturální perspektivy . Tvrdí, že stereotypy nejsou vždy jen 

problémem jednotlivců, což dokládá například následující situace. Pokud je 

Afroameričan odmítnut při žádosti o zaměstnání, protože si bílý zaměstnavatel myslí, že 

                                                 
12 ALLPORT, Gordon W.: O povaze předsudků. 1. vyd. Praha: Prostor, 2004. Strany 215-216. 
13 NAKONEČNÝ, Milan: Encyklopedie obecné psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. Strana 223. 
14 KÖPPLOVÁ, Barbara; JIRÁK, Jan: Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. Strana 145. 
15 FOWLER, Roger: Language in the News. Discourse and Ideology in the Press. 1. vyd. London: 
Routledge, 1991. Strana 17. 
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černoši jsou líní a ignoranti, mohl by se, kdyby byl stereotyp pouze individuálním 

problémem, jít hlásit o zaměstnání do jiné firmy. Pokud jsou ale stereotypy sdíleny 

společností nebo její větší částí, jde o problém, který překračuje hranice jednotlivce.  

Stereotyp tak tvoří obě perspektivy, jak individuální, tak kulturální, a pro plné 

porozumění této problematice je třeba znát oba typy. Kulturální přístup je ve svém 

rozsahu širší a bere v úvahu společnost samu o sobě a stereotypy jako veřejnou 

informaci o sociálních skupinách, která je sdílena mezi jednotlivci a kulturou.  

Individuální přístup je založený na tom, že stereotypy se učíme při interakci 

s ostatními. Kulturální přístup bere v úvahu, že stereotypy jsou přenášeny, učeny a 

měněny nepřímými zdroji – informacemi od rodičů, učitelů, politiků, náboženských 

vůdců a masových médií. Kulturální přístup tvrdí, že stereotypy se učíme, udržujeme a 

potenciálně měníme skrze jazyk a způsob komunikace, který je pro danou kulturu 

typický.16 

V moderní společnosti je řada stereotypů přenášena masovými médii. Tyto reprezentace 

jsou kupovány, placeny a sledovány milióny lidí napříč hranicemi a časem. Masmédia 

jsou tak důležitou kolektivní úschovnou skupinových stereotypů. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 MACRAE C. Neil (ed.): Stereotypes & Stereotyping. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 1996. 
Strana 12. 
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Kapitola 2. Teoretické zakotvení práce 

 

Oddíl 2.1  Postavení zobrazování národnostních menš in 

v systému spole čenských v ěd 

Národnostní menšiny jsou v oblasti společenských věd objektem zájmu řady 

oborů. Součástí zkoumání ekonomie je ekonomická aktivita příslušníků národnostních 

menšin, jejich podíl na ekonomické prosperitě státu, v němž žijí, vliv migrace na růst 

nebo pokles hrubého domácího produktu a řada dalších témat. Politologie se zaměřuje 

na politickou aktivitu příslušníků národnostních menšin, kterou představuje fungování 

jejich vlastních stran nebo zájmových sdružení, nebo na to, jak se příslušníci 

národnostních menšin zapojují do voleb a dalších veřejných aktivit. Sociologie zkoumá 

mimo jiné to, jaké je společenské postavení národnostních menšin, jak se jejich 

příslušníkům daří integrovat do většinové společnosti, nebo to, jaké je vůbec složení 

jednotlivých společností a jak jsou v nich národnostní menšiny zastoupeny. 

Pozornost národnostním menšinám věnují samozřejmě i mediální studia. Jedná 

se například o to, jaké materiály média připravují pro minoritní skupiny, jak se členové 

těchto skupin podílejí na mediální produkci, ale především o to, jakým způsobem jsou 

příslušníci národnostních menšin v médiích zobrazováni. 

Národnostní menšiny jsou tedy tématem, které prostupuje prakticky všemi obory 

společenských věd. Jeho užší část v podobě zobrazování příslušníků národnostních 

menšin je problematikou, na kterou se nejintenzivněji zaměřují mediální studia. 

 

Oddíl 2.2 Národnostní menšiny v pojetí mediálních s tudií 

Národnostní menšiny a jejich zobrazování jsou v pojetí mediálních studií 

především objektem zájmu žánru zpravodajství a teoretických i praktických pokusů o 

zachycení toho, jak jsou tyto menšiny ve zpravodajství představovány, v souvislosti 

s jakými tématy a v jakých kontextech se objevují a jaký má takové zobrazení vliv na 

představy o menšinách, které si vytvářejí členové většinové společnosti. 

Na tyto otázky se mediální studia pokoušejí odpovídat pomocí analýz 

zpravodajských obsahů o jednotlivých národnostních menšinách (kvantitativních i 
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kvalitativních). Souhrn nejvýznamnějších analýz, které byly na toto téma provedeny 

v České republice, uvedeme v další části této práce. 

Zpravodajské obsahy masových médií jsou totiž jedním z nejmocnějších 

sociálních aktérů, který se podílí na interpretování, definování, a tedy i konstruování 

reality. Členové publika permanentně porovnávají skutečnost s významy, které jim 

nabízejí média.  

O tom, že na mediální scéně panuje nepoměr mezi obsahy reprezentujícími 

majoritní skupiny obyvatel a minoritní, srozumitelně vypovídá schéma připravené Larry 

Grossem.17 

 

MEDIÁLNÍ OBSAHY  

O kom?   Kým připravené?  Pro koho? 

 

Majorita   Majorita   Majorita 

 

Minorita    Minorita   Minorita 

 

nejčastější 
    

méně časté 
    

nejméně časté 
 

 

Toto schéma ukazuje, že v mediální produkci naprosto převažují obsahy 

reprezentující majoritu připravené zástupci majoritní společnosti, které jsou určené 

především jejím členům. V menší míře se setkáme s materiály představujícími minority, 

které jsou však připravované zástupci majoritní společnosti a opět určeny především pro 

majoritu. Nejmenší prostor je v médiích dáván materiálům informujícím o minoritách, 

připravovaným zástupci těchto minorit a určeným jejím členům. 

Zpravodajské zobrazování národnostních menšin je často spojeno i 

s problematikou stereotypizace. Té se budeme podrobně věnovat v samostatné části 

této práce (Kapitola 3: Stereotypy v masové komunikaci). 

                                                 
17 GROSS, Larry: Minorities, Majorities and the Media. In LIEBES, Tamar – CURRAN, James: Media, 
Ritual and Identity. 1. vyd. London: Routledge, 1998. Strana 89. 
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Národnostní menšiny a jejich zobrazování ale můžeme sledovat i v rámci dalších 

teoretických přístupů, jakým je například jedna ze základních problematik samotných 

mediálních studií – teorie reprezentace reality. 

Touto teorií se zabýval především Stuart Hall v knize Representation: Cultural 

Representations and Signifying Practices.18 Hall zde rozlišil tři teorie reprezentace 

reality – konstrukcionistickou, intencionální a reflexivní.  

Konstrukcionistická teorie vychází z toho, že příjemci se nikdy nesetkávají 

s nezprostředkovanou holou skutečností, ale vždy jde o realitu organizovanou určitým 

způsobem nějakým kódem. Skutečnost tak není bezprostředně přístupná. Média tedy 

konstruují skutečnost a významy jsou součástí lidí, kteří je promítají do věcí pomocí 

znakových systémů.  

Reflexivní teorie pracuje s tím, že významy jsou uloženy ve věcech samotných. 

Znakové systémy je jen odrážejí na principu zrcadla. 

Intencionální teorie vychází z toho, že význam závisí na záměru (intenci) 

mluvčího. Jeho úspěch závisí na tom, jak přesvědčivě zabuduje své záměry do sdělení.19 

Pohledem těchto tří teorií se můžeme dívat i na stereotypy, které tak můžeme 

vykládat především prostřednictví konstrukcionistické teorie jako prostředky, které nám 

umožňují zprostředkovávat neznámé nebo jen velmi málo známé věci, jednotlivce i 

skupiny pomocí zjednodušujících, srozumitelnějších a očekávatelnějších znaků.  

Možný je i pohled intencionální teorie. Ta stereotyp vidí jako záměrné pojmenování, 

jímž mluvčí cíleně označuje věc nebo skupinu, kterou chce zjednodušeně přiblížit. 

                                                 
18 HALL, Stuart: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 1. vyd. London: 
Sage, 1997.  
19 REIFOVÁ, Irena: Slovník mediální komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. Strana 211-213 
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Kapitola 3. Stereotypy v masové komunikaci 

V úvodní kapitole jsme definovali stereotyp jako významný jev, který se 

objevuje v souvislosti se zobrazováním příslušníků národnostních menšin.V této 

kapitole podrobněji nahlédneme na to, jakou funkci plní stereotypy v systému masové 

komunikace, jaké jsou důvody jejich užívání a také na nejvýznamnější výzkumy 

týkajících se stereotypního zobrazování národnostních menšin. 

 

Oddíl 3.1 Stereotyp – jeho funkce v masové komunika ci 

Základní funkcí stereotypu je umožnit člověku rychlou, účinnou orientaci 

v okolním světě. Stereotypy jsou nevyhnutelnou součástí sociální konstrukce reality. 

Neměly by být a priori zavrhovány, protože pomáhají při každodenní orientaci ve světě, 

při setkávání s totožnými místy a situacemi, na které se nemusíme stále nově adaptovat, 

přizpůsobovat se jim.20  

Další významnou funkcí stereotypu je to, že slouží k posilování skupinové 

identifikace. Tento faktor funguje zvláště u velkých skupin lidí, jako jsou skupiny 

stejného pohlaví, třídy, rasy nebo národnosti.  

 

Budování solidarity v takto velkých společenstvích se málokdy obejde bez obrazu 

toho, kdo ke skupině nepatří – bez podobně imaginární skupiny „jiných“: 

Zvláště v dobách sociálních a ekonomických krizí mají lidé sklony zjednodušovat 

a personifikovat příčiny svých nesnází, jako objekt personifikace se pak nabízejí 

nejbližší stereotypní „jiní“. Nedůvěra a nepřátelství vůči cizímu vyúsťují v 

předsudek, který filtruje náhledy na příslušníky jiných skupin a vynucuje pouze 

negativní interpretace jejich chování, a tak zpětně prohlubuje, zmnožuje 

nepřátelství a nedůvěru. Roztáčí se spirála, která může vést, mnohokrát vedla a 

dosud často vede k diskriminaci, separaci, v horších případech k vynuceným 

přesunům či genocidě celých skupin obyvatelstva.21 

 

                                                 
20 ALLPORT, Gordon W.: O povaze předsudků. 1. vyd. Praha: Prostor, 2004. Strana 215. 
21 BURYÁNEK, Jan (ed.): Interkulturní vzdělávání I.: příručka nejen pro středoškolské pedagogy. 1. vyd. 
Praha: Člověk v tísni v nakladatelství Lidové noviny, 2004. Strana 99. 
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Stereotypy také reprezentují mocenské vztahy, napětí a konflikty, které jsou za 

nimi ukryty. Stereotyp odráží vztahy mezi jednotlivými skupinami ve společnosti. 

V mainstreamových médiích se tak uplatňují stereotypy vytvářené dominantními 

společenskými vrstvami a nositeli převládajících společenských hodnot.22 Další funkcí 

stereotypu tedy je reprezentace mocenských vztahů. 

 

Oddíl 3.2 Důvody užívání stereotyp ů v masové komunikaci  

Stereotypy často vznikají tam, kde publikum nemá vlastní zkušenost s nějakou 

skupinou lidí. O neznámých je tak často za „skutečnost“ přebíráno to, co nabízejí média.  

Možné příčiny vzniku a používání stereotypních označení v masové komunikaci 

můžeme vysledovat v několika oblastech. Rozdělili jsme je do čtyř skupin: 

 

1.) Důvody jazykové 

Ve svých myšlenkách se rozhodně nemůžeme zabývat tolika jednotlivými 

entitami, nemůžeme individualizovat dokonce ani ty stovky, se kterými se setkáváme 

v koloběhu každodenního života. Musíme je „grupovat“, dělat skupinky. Vítáme tudíž 

pojmenování, která nám při tom pomáhají.23  

Proces pojmenovávání, označování a kategorizování je pro lidi velmi důležitý. 

Není tedy překvapující, že jazyk zprostředkovává základní mechanismy, jimiž 

jednotlivci kategorizují do skupin a jaké stereotypy sdílí s ostatními.24 

Jazyk zároveň jako systém znaků prochází přirozenými proměnami a vývojem 

v průběhu času. Automatizace výrazů a spojení je způsobem dosažení výrazové 

úspornosti ustalováním výrazových prostředků.  

                                                 
22 KÖPPLOVÁ, Barbara; JIRÁK, Jan: Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. Strana 145. 
23 ALLPORT, Gordon W.: O povaze předsudků. 1. vyd. Praha: Prostor, 2004. Strana 203. 

Allport v souvislosti s těmito jazykovými důvody užívání stereotypů upozorňuje na takzvané „nálepky 
s nejvyšší účinností“. Jde o označení, která často převáží ta ostatní. Často jde o označení etnicity nebo 
nějakého velmi viditelného rysu. Řekneme-li o někom, že je člověk, filantrop, Číňan, lékař, sportovec, 
může být všechno z toho pravda, ale s velkou pravděpodobností všechny ostatní pojmenování zastíní 
výraz Číňan jako symbol s nejvyšší účinností. Všechny nálepky, které používáme, obzvlášť nálepky 
s nejvyšší účinností odvádějí naši pozornost od konkrétní skutečnosti. 
24 MACRAE C. Neil (ed.): Stereotypes & Stereotyping. 1. vyd. New York: The Guilford Press, 1996. 
Strana 9. 
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Jako první důvod k užívání stereotypů tak můžeme označit potřebu výrazové 

úspornosti, tedy obecnou potřebu označovat složité a různorodé jevy, které vidíme 

kolem sebe, úsporněji.  

 

2.) Důvody socializační 

Stereotypní pohledy na neznámé skutečnosti mohou vznikat při socializaci 

jedince. Základní význam má uvědomit si, že stereotypy jsou vytvářené: jsou 

kategoriemi, kterými projektujeme svět tak, aby byl pro nás srozumitelný. 

Konstruujeme svět tímto způsobem. A náš vztah s novinami je významným příspěvkem 

k procesu tohoto konstruování.Vytváření zpravodajských událostí a zpravodajských 

hodnot, je vskutku oboustranný, dialektický proces, ve kterém jsou stereotypy měnou 

při vyjednávání.25 

Význam stereotypů tak spočívá především v tom, že umožňují  dané společnosti 

uchopit a zařadit do „svého“ řádu to, co se mu vymyká. Z neznámého „cizince“ se 

stává „cizinec“ známý, o němž se domníváme, že víme, jak se bude chovat. Stereotypy, 

které mají převážně negativní charakter, tedy na jednu stranu „cizince“ iracionálně 

stigmatizují, na druhou umožňují dané kultuře zařadit „cizince“ do vlastního řádu - 

asimilovat ho. 26 

Zajímavý postřeh zmiňuje Michael Pickering, který uvádí, že stereotypy mohou 

být výhodné i pro stávající vládnoucí síly, protože jim propůjčují pocit jistoty, 

pravidelnosti a kontinuity. Mnohdy je nepřesné informování o jiných lidech nebo 

kulturách nekriticky přijímáno a vytváří iluzi preciznosti, pořádku a toho, že věci jsou 

tak, jak mají být.27 

Druhým důvodem užití stereotypních zobrazení tedy může být snaha 

jednotlivců o rychlejší a účinnější orientaci ve světě. 

 

 

 

 

                                                 
25 FOWLER, Roger: Language in the News. Discourse and Ideology in the Press. 1. vyd. London: 
Routledge, 1991. Strana 17. 
26 POSPÍŠIL, Filip (ed.): Očernění – Etnické stereotypy v médiích. 1. vyd. Praha: Člověk v tísni, 2003. 
Strana 47. 
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3.) Důvody psychologické 

Důvodem k užívání stereotypů je často i snaha o konformitu. Mnoho lidí zjistí, 

že lidé kolem nich mají předsudky, a tak se rádi přidají. Málokdo se chce vzpírat svému 

okolí. Nikdo si nepřeje, aby jej dominantní skupina vyloučila ze svého středu.28 

Michal Černoušek v knize Psychologie životního prostředí píše o tom, že 

negativní postoj k neznámým cizincům může vznikat jako důsledek přesycenosti 

podněty v přesyceném (odosobněném) prostředí. V takovém prostředí klesá úroveň 

mezilidských vztahů a první, koho se to dotýká, bývají cizinci. Tato situace by šla 

parafrázovat slovy: „Už takto toho musíme zpracovávat moc, ještě pátrat po vašich 

odlišnostech.“ 29  

Důvodem užívání stereotypů může být také snaha o konformitu a přesycenost 

podněty v odosobněném prostředí velkoměst. 

 

4.) Důvody mediální 

Je tu však ještě další, mimořádně důležitý důvod, proč stereotypy vůbec existují. 

Dostává se jim společenské podpory, neustále je oživují a vtloukají lidem do hlavy 

masmédia – prostřednictvím románů, povídek, novinových článků, filmů, divadelních 

představení, rozhlasu a televize.30 

Na otázku „Proč média sahají ke stereotypním zobrazením?“ se můžeme dívat ze 

dvou stran. Z pohledu způsobu redakční práce v samotném médiu a z pohledu publika 

jako příjemce těchto sdělení. Důvody vynucené podobou redakční práce představují 

především rychlost a shon v redakční práci vynucené nutností zaplnit pravidelně (u 

deníků denně) daný formát. Při této rychlosti a nutné částečné povrchnosti dochází 

k zjednodušování, novinář často nemá čas na hlubší proniknutí do tématu, o kterém 

informuje. O dalších důvodech se zmiňují Pamela Shoemakerová a David Reese jako o 

takzvaných mediálních rutinách, které jsou organizačními příčinami konstruování 

                                                                                                                                               
27 PICKERING, Michael: Stereotyping: the politics of representation. 1. vyd. Basingstoke: Palgrave, 
2001. Strana 4. 
28 ALLPORT, Gordon W: O povaze předsudků. 1. vyd. Praha: Prostor, 2004. Strana 305. 
29 ČERNOUŠEK, Michal: Psychologie životního prostředí. 1. vyd. Praha: Horizont, 1986. Strana 159.   
30 ALLPORT, 2004. Strana 215. 
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reality ve zprávách. Další typy rutin pak představila Guy Tauchmanová v knize Making 

News. A Study in the Construction of Reality z roku 1978.31 

 

Možné důvody k používání automatizovaných spojení mohou stát i na straně 

publika. Tyto důvody můžeme pojmenovat jako snazší pochopitelnost, jednodušší 

zařazení, snazší udržení pozornosti. Z těchto důvodů v podstatě vynucených 

publikem, které splnění těchto očekávání odměňuje udržením pozornosti, sahají 

novináři k použití zjednodušených automatizovaných spojení. 

 

Oddíl 3.3 Stereotypní zobrazování národnostních men šin 

Po vysvětlení pojmu stereotyp i toho, jaká je jeho funkce a důvody užívání, opět 

nahlédneme na užívání stereotypů v souvislosti se zobrazováním příslušníků 

národnostních menšin. Tato souvislost je totiž velmi silná a není jen záležitostí týkající 

se České republiky. Můžeme ji označit jako obecný trend masové komunikace 

vyskytující se v různých podobách na mnoha dalších místech světa.  

Zodpovědět otázku, proč jsou pomocí stereotypů tak často zobrazováni právě 

příslušníci národnostních menšin, není jednoduché. Jednu z odpovědí nabízí Taťjana 

Šišková: 

 

Strach z neznámého tolik typický pro většinu české společnosti pramení 

z nedostatku objektivních informací a z generalizovaných zpráv o všem, co není 

„naše“ a co nás zdánlivě ohrožuje, což je ve svém důsledku zdrojem stereotypů, 

rostoucí xenofobie a rasismu. Objasnit stereotypy a předsudky a vysvětlit, jak 

vznikají a jak jsou nebezpečné, bude úkolem každého, kdo předává informace 

dalším generacím.32 

 

Nedostatek informací o jednotlivých národnostních menšinách tak často vede 

k nedůvěře až strachu z neznámých a nám odcizených lidí, jevů, kultur. Stereotypy, 

které přebíráme pod vlivem prostředí nebo od některé „autority“, nám slouží jako laciné 

                                                 
31 Tauchmanová zde uvedla další typy rutin, které mají vliv na konstruování reality ve zprávách. Šlo 
například o: personální obsazení události, předurčení události novinářem, prostorový a časový aspekt 
zpravodajské sítě nebo časovou typizaci událostí.   
32 ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. Strana 9. 
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berličky, s jejichž pomocí lze docela snadno překonávat obtíže, jež provázejí formování 

vlastního názoru na něco, co se poněkud vymyká našemu zaběhnutému vidění okolního 

světa.33 

 

Tento fakt potvrdila řada zahraničních výzkumů a prací týkajících se 

zobrazování národnostních menšin. 

Jednou z nejvýznamnějších prací byl výzkum Berelsona a Saltera34 z roku 1946, 

který se zaměřil na obraz menšin a cizinců v krátkých povídkách amerických 

populárních časopisů. Výzkum zde doložil jejich nepoměrné a časté negativní 

zobrazení: byli zobrazováni jen velmi málo a pokud ano, tak vystupovali v rolích sluhů, 

vrahů nebo v jiných negativních konotacích. 

Podobný výzkum provedla v roce 1944 americká Válečná rada spisovatelů za 

asistence Výboru pro aplikovaný sociální výzkum při Kolumbijské univerzitě. Výzkum 

„typických postav“ podle masmédií analyzoval 185 povídek lehké beletrie a ukázal, že 

více než 90 procent „úctyhodných“ – tj. pozitivně vykreslených postav – byli 

Anglosasové. Postavy sluhů, podvodníků, zlodějů, hazardních hráčů a křiváků tvořili 

Anglosasové jen zřídka.35 

Stuart Hall ve svém textu Policing the Crisis (1978) analyzuje morální paniku 

z let 1972 a 1973, která nastala po sérii přepadení ve Velké Británii. Panika byla 

zažehnuta ve chvíli, kdy byl během loupeže pobodán starší bílý muž třemi mladými 

lidmi – karibským Afroameričanem, Malťanem a jedním míšencem. Noviny začaly 

zobrazovat pachatele tohoto činu jako typický příklad kriminality černošského 

obyvatelstva. Policisté už dlouho předtím spojovali různé loupeže s karibskými 

přistěhovalci a připravovali tak dobrou půdu pro rozpoutání této paniky.36  

                                                 
33 ALAN, Josef: Xenofobie a rasismus: úvodní poznámka sociologa. In ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.): 
Výchova k toleranci a proti rasismu. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. Strana 10. 
34 BERELSON, Bernard – SALTER, Patricia: Majority and Minority Americans: An Analysis of 
Magazine Fiction. Public Opinion Quarterly 10, 1946:168-90 
35 ALLPORT, Gordon W.: O povaze předsudků. 1. vyd. Praha: Prostor, 2004. Strana 225. 
36 ALIA, Valerie – BULL, Simone: Media and Ethnic Minorities. 1.vyd. Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2005. Strana 16. 
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Allport uvádí jako další příklad výzkum z roku 194637, podle kterého americký 

denní tisk zobrazoval černochy převážně v černé kronice a jejich úspěchům věnoval jen 

nepatrnou pozornost. 

 

Občas slýcháme tvrzení, že větu „John Brown, černoch byl zadržen při 

vloupání“ lze omluvit tím, že čtenáři pomáhá udělat si o celé věci lepší 

představu, usnadňuje mu čtení a přináší značné množství informací na malém 

prostoru. Pokud jde o reportéra, nemusí mít tato praxe žádný hlubší základ v 

předsudku. Jeho motivace může být nevinná. Přesto musí tak časté spojování 

černochů se zločinem čtenáře trvale ovlivňovat, zvlášť když není vyváženo 

zprávami, které vyznívají ve prospěch barevné skupiny.38 

 

Autoři publikace Media and Ethnic Minorities připomínají další typy 

stereotypního zobrazování menšin na příkladu severoamerických indiánů a australských 

Aboriginců. Mluví o stereotypu „opilého, chudého, primitivního indiána-kriminálníka“, 

který je dnes v USA stejně populární jako v devatenáctém století. V souvislosti 

s australskými Aboriginci zmiňují stoupající mediální zájem o jejich situaci. Při jejich 

zobrazování však stále převládá negativní reprezentace, zdůrazňování opilství a 

kriminality, což dokládají titulky jako „Aboriginský gang terorizuje předměstí“ a 

podobně.39  

Terčem stereotypního zobrazování jsou dnes velmi často také muslimové. 

Dokládají to například zprávy Evropského centra pro monitorování rasismu a xenofobie 

(EUMC). Jeho ředitelka Beate Winklerová v úvodu ke zprávě z roku 2006 napsala: 

 

Základní otázkou je, jak se vyvarovat stereotypním generalizacím, jak snížit 

obavy a jak dospět k silnější kohezi v našich rozdílných evropských 

společnostech, zatímco čelíme marginalizaci a diskriminaci na bázi rasy, 

etnicity, náboženství nebo víry. Média mohou hrát významnou roli ve zvýšení 

vzájemného porozumění mezi komunitami rozdílného náboženství a víry, kultur a 

                                                 
37 LEE, A. McC: The Press in the Control of Intergroup Tensions. The Annals of The American Academy 
of Political and Social Science. 1946, 244, Strana 144-151. 
38 ALLPORT, Gordon W.: O povaze předsudků. 1. vyd. Praha: Prostor, 2004. Strana 226. 
39 ALIA, Valerie – BULL, Simone: Media and Ethnic Minorities. 1.vyd. Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2005. Strana 16. 
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tradic. Média musí mnohem získat z těsné spolupráce s občanskou společností a 

nábožensky založenými organizacemi, při obracení stereotypů.40 

 

Důležitým zjištěním, je také to, že podoba stereotypů se během času proměňuje. 

Na základě dvou výzkumů to dokládá Gordon W. Allport. Jde o výzkumy Daniela 

Katze a Kennetha W. Bralyho na Princeton College. V roce 1932 požádali studenty 

univerzity, aby ze seznamu 84 atributů vybrali pět nejcharakterističtějších pro Němce, 

Angličany, Židy, černochy, Turky, Japonce, Italy, Číňany, Američany a Iry. G. M. 

Gilbert tento pokus zopakoval v roce 1950. Jeho výzkum ukázal, že stereotypy byly 

podobné, ale mnohem slabší. Například u Italů byla škála vybraných charakteristik 

oproti prvnímu měření o dost širší. Zajímavým zjištěním bylo také to, že mnoho 

studentů v roce 1950 říkalo, že je nesmyslné, aby zobecňovali své názory na lidi, a 

nechtěli se výzkumu vůbec účastnit.41  

 

„Obrázky v naší mysli“, které máme o etnických a národnostních 

skupinách,nejsou tak uniformní a nejsme si jimi tak jisti, jako tomu bývalo v dřívějších 

letech. Stereotypy mají schopnost změny. Nabývají a ztrácejí na síle s intenzitou a 

nasměrováním předsudku. Stereotyp není totéž co předsudek. Stereotypy jsou 

především racionalizační nástroj. Přizpůsobují se převažujícímu trendu předsudku a 

okamžitým potřebám dané situace. Určitě není na škodu bojovat proti nim na školách a 

univerzitách (může to být i k něčemu dobré) a vytlačovat je z masmédií. Nesmíme si 

však myslet, že takový útok sám o sobě vykoření předsudky.42 

Při podrobnějším pohledu na stereotypy a jejich souvislost se zobrazováním 

národnostních menšin je však také třeba nezůstat u jednostranného pohledu majoritní 

populace, ale zaměřit se i na pohled minority. 

Na základě stereotypního (a často negativního) pohledu ze strany majority totiž 

může docházet k negativnímu vymezování sebe sama právě v opozici k většinovému 

jinému, jak na něj upozorňuje text ve sborníku Obraz druhého v historické perspektivě: 

 

                                                 
40 Muslims in The European Union. Discrimination and islamophobia. Wien: European Monitoring 
Centre on Racism and Xenophobia, 2006. Strana 4. 
41 ALLPORT, Gordon W.: O povaze předsudků. 1. vyd. Praha: Prostor, 2004. Strana 226. 
42 ALLPORT,Tamtéž. Strana 229. 
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Potřeba každého jedince vymezit a identifikovat skupinu (či skupiny), do níž 

patří – a taková příslušnost mu dávala pocit jistoty a faktického i symbolického 

zakotvení – vedla často k „negativnímu“ vymezování sebe sama a vlastní 

komunity v zrcadlové opozici k „jinému“. Úloha „jiného“ pak byla přiřčena 

sociálně a kulturně definovaným minoritám, lidem, kteří se ocitli na okraji 

společnosti v důsledku činu, jímž vybočili mimo uznávanou či zákonem danou 

normu, popřípadě kteří se již narodili s „Kainovým znamením“.43 

 

Ti, kteří jsou (i díky svému mediálnímu zobrazování) vnímáni jako jiní, odlišní a 

cizí, se nemohou dost dobře zbavit vědomí či pocitu „my-skupiny“, nemohou se snadno 

oprostit od skupinové solidarity; to v nich posiluje komplex výlučnosti, kterým trpí a 

mohou jím být frustrováni. Jsou svazováni svou skupinovou příslušností, což ztěžuje 

jednotlivci každý pokus nastoupit individuální cestu. Je to obtížné proto, že jim není 

nakloněno okolí, ale také proto, že se vlastně odklánějí od prostředí vlastní skupiny. 

Z obou stran jim hrozí, že okolí bude jejich chování považovat za nepochopitelné.44 

Zároveň však nemusí zůstat jen u negativního vymezení vlastní skupiny. 

Skupiny, které se stávají objekty stereotypního zobrazování, se často uchylují k tomu, 

že začnou odpovídat na předsudek předsudkem. Ukázaly to například výzkumy na dvou 

vysokých školách ve státě Georgia, kde byly za pomoci Bogardovy škály sociální 

distance porovnávány předsudky bělošských a černošských studentů. Ukázalo se, že 

postoje černošských studentů vůči všem etnickým skupinám uvedeným v seznamu byly 

v průměru méně přátelské než u studentů bělošských.45 

Příčinou tohoto stavu jsou osobní frustrace a hněv, ale i snaha připojit se 

k názorům té většiny, která tyto skupiny stereotypizuje, a spojit se proti novému 

nepříteli. 

 

                                                 
43 KUBIŠ, Karel: „My“ a „oni“ – náčrt teoretické reflexe problematiky. In KUBIŠ, Karel (ed.): Obraz 
druhého v historické perspektivě II: Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia 
historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha: Karolinum, 2003. Strana 11. 

Sborník Obraz druhého v historické perspektivě II je součástí výzkumného záměru „My“ a „oni“, 
identity, tradice a přenos kulturních hodnot v novověké evropské společnosti, který byl zpracováván 
v rámci Semináře obecných a komparativních dějin jakou součást širšího projektu  „Obraz reality ležící 
uvnitř i vně české společnosti a v jejím kolektivním vědomí“. 
44 ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. Strana 11. 
45 ALLPORT, Gordon W.: O povaze předsudků. 1. vyd. Praha: Prostor, 2004. Strana 178. 
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Často však také dochází k tomu, že novináři ve snaze vyhnout se etnickým 

nálepkám začnou používat výrazy, které se častým opakováním stanou de facto 

synonymem pro označení určitého etnika (viz například výrazy „neplatič“ a 

„nepřizpůsobiví občané“ užívané v českém mediálním prostředí v souvislosti 

s romským etnikem). Výsledný stav se tedy vrací do bodu nula a přidává k nálepce 

etnika ještě informaci, že příslušníci této skupiny neplatí nájem, jsou problémoví.  

Jiným příkladem je jakési paternalistické pojetí podávání informací občanům, 

které v důsledku zdůrazňuje podřízenost příslušníků minorit v hierarchii společnosti a 

upevňuje sociální a hodnotové struktury majoritní společnosti na úkor minorit. Pokud 

tedy mediální oblast pojednává o příslušnících nějaké menšiny, často se uplatňuje určitá 

nevyslovená symbolická hierarchie, která spočívá v tom, že za romské obyvatele 

problémové ulice hovoří (bílý) sociální pracovník, za uprchlíky přecházející hranice 

(bílý) policista, za azylanty (bílý) ředitel azylového zařízení, za (bílé) děti učitel atd. 

Novináři bývají vedeni zejména potřebou získat s co nejmenší námahou informace, což 

je jednodušší od osob používajících podobný sociální kód, výsledkem je však 

nerovnoprávné postavení příslušníků menšin v médiích, potažmo ve společnosti. 46 

                                                 
46 BURGETOVÁ, Eva. Masmédia a zobrazování cizinců  

URL: < http://www.czechkid.cz/si1330.html > [cit. 2008-05-01]  
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Kapitola 4. Národnostní menšiny v českém tisku  

Oddíl 4.1 České zem ě v letech 1925 a 2005, d ějinný kontext 

 

1.) Československo v roce 1925 

Československo se v roce 1925 nacházelo v období takzvané „první republiky“, 

které zahrnuje dobu od vzniku samostatného státu v říjnu roku 1918 až do podepsání 

Mnichovské dohody v březnu roku 1938. Ta znamenala zlegalizování německé okupace 

a dočasný konec samostatnosti. 

Rok 1925 byl do značné míry ovlivněn osobou prezidenta Tomáše Garrigue 

Masaryka a jeho spolupracovníků. Prezident se těšil obrovské autoritě mezi občany i 

mezi politiky a měl velký vliv na úspěšný rozvoj československého státu. 

Rok 1925 byl obdobím, kdy republika překonala většinu obtíží spojených se 

vznikem nového státu. Etablovala se jako suverénní evropský stát založený na 

demokratických principech a hodnotách symbolizovaných právě osobou prezidenta 

Masaryka. Volby v roce 1922 vyhrála agrární strana a „vláda všenárodní koalice“ v čele 

s Aloisem Švehlou vedla zemi k uklidnění poměrů vyvolaných dělnickými nepokoji 

v předchozích letech. 

Československo se v této době definitivně vymanilo z poválečné hospodářské 

krize a následující léta byla označována za zlatá léta republiky. Nevydržela však 

nadlouho, protože ve třicátých letech zasáhla Československo i zbytek světa 

hospodářská krize, která vyústila ve druhou světovou válku. 

 

První republika se však potýkala i s řadou problémů. Některé z nich se týkaly 

právě národnostní otázky. Československo vzniklo na národnostním principu 

čechoslovakismu. Ústava sice zaručovala práva minoritám (Němcům, Maďarům, 

Polákům, Rusínům, Židům), které se ze dne na den staly národnostním menšinami i na 

územích, kde jejich počet převažoval nad počty Čechů a Slováků, přesto však docházelo 

většinovou společností a menšinami k častým sporům.  

Nově vzniklý stát řešil spory o vedení hranic s Německem a Rakouskem 

(potvrzeno smlouvou ve Versailles a Saint Germain) Maďarskem (potvrzeno smlouvou 

v Trianonu 1920 i vojensky) a Polskem (spory o Těšínsko, jeho připojení k ČSR 

potvrzeno Pařížskou smlouvou v roce 1920). Další problémy byly spíše hospodářské a 
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sociální povahy způsobené rozdílnou průmyslovou výkonností českých zemí oproti 

Slovensku a ještě více oproti Podkarpatské Rusi. 

 

Deník České slovo, se kterým budeme pracovat v následné analýze, byl 

oficiálním listem České strany národně sociální. Ta byla založena roku 1897 

odštěpením vlastenecky orientované části od jednotného dělnického hnutí. Po vzniku 

Československa přijala tato strana název Československá strana socialistická. V prvních 

letech republiky úzce spolupracovala s Československou sociální demokracií a 

uvažovala o sloučení s ní. Díky vnitřním problémům sociální demokracie a 

programovým rozdílům však ke sloučení nedošlo. 

Národní socialisté byli oporou demokratické republiky a náleželi k takzvaným 

stranám Hradu podporujícím prezidenta Masaryka. V letech 1918–1926 a následně 

1929–1938 se podíleli na vládě. Mezi přední představitele ČSNS patřili Václav Klofáč, 

Emil Franke, Edvard Beneš a další. 

 

2.) Česká republika v roce 2005 

V roce 1989 skončila v Československu vláda komunistické strany. V zemi tak 

po čtyřiceti letech přestal fungovat totalitní režim, který byl nahrazen demokratickým 

státním zřízením. Československo se v následujících letech zaměřilo na vymanění 

z východního bloku zemí orientovaných politicky na Sovětský Svaz a svou politickou 

orientaci namířilo směrem na západ. Spolu s politickými změnami přišly i změny 

hospodářské, kdy státem centrálně řízenou ekonomiku nahradila transformace trhu 

směřující k volnému obchodu. 

Od 1.1. 1993 došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy Českou 

republiku a Slovenskou republiku. Dalšími výraznými milníky představovaly vstup 

země do Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie (EU). 

Rok 2005 představoval pro Českou republiku víceméně klidné období, kdy 

nedocházelo k žádným výrazným politickým ani hospodářským otřesům. Česká 

republika představovala vyrovnanou evropskou zemi se standardními demokratickými 

poměry a fungující soutěží stran z různých částí politického spektra. 

 

V oblasti národnostních menšin se Česká republika stala místem příchodu stále 

většího potu cizinců. Stoupaly počty legálně i nelegálně přicházejících migrantů, kteří 
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do České republiky přijížděli za prací a v menším počtu případů i se snahou o získání 

politického azylu.  

 

Deník Mladá fronta DNES, se kterým budeme pracovat v následné analýze, není 

listem žádné politické strany. Trend spojení deníku s konkrétní politickou stranou dnes 

není zdaleka tak silný jako v době první republiky. Deník MF DNES tak v tomto roce 

představoval nejprodávanější z takzvaných seriózních (nebulvárních) deníků v České 

republice.47 Šlo o samostatnou firmu. Vydavatelem deníku byla mediální skupina 

MAFRA, a. s. vlastněná německou společností Rheinisch-Bergische Druckerei- und 

Verlagsgesellschaft (RBDV). 

 

Oddíl 4.2 Postavení a mediální obraz p říslušník ů 

národnostních menšin v letech 1925 a 2005 

Pododdíl 4.2.1 N ěmci a Poláci v Československu v roce 1925 

Vznik Československa byl provázen ideou národního státu, v němž však byly 

silně zastoupeny národnostní menšiny Němců, Maďarů a Poláků, které se prezentovaly 

vysoce vyvinutým národním vědomím. Příznivé podmínky pro život národnostních 

menšin byly přitom položeny již v ústavě z roku 1920. V ústavním zákonu č. 121/1920 

Sb., který uvozuje Ústavní listinu Československé republiky, byla otázka národnostních 

menšin řešena v duchu saintgermanské mírové smlouvy, která v čl. 8 a 9 pojednává o 

postavení československých občanů patřících k národnostním menšinám.48 

České země v roce 1918 daly jako vklad Československé republice složitou, 

současně však snadno čitelnou a územním rozmístěním transparentní národnostní 

strukturu. Vedle většinového českého obyvatelstva, posíleného i návratem více než sta 

tisíc zahraničních krajanů, to bylo zejména početné obyvatelstvo německé, polské a 

židovské, které po staletí kontinuálně sídlilo na teritoriu historických českých zemí. 

Němci žili v kompaktním osídlení v pohraničních územích Čech, Moravy a Slezska, 

v několika jazykových ostrovech (největší na Svitavsku a Jihlavsku) a spolu s Čechy i 

                                                 
47 Průměrný prodaný náklad deníků v ČR v roce 2005 (dle Kanceláře ověřování nákladu tisku ABC ČR) 
http://www.abccr.cz/tabgraf96-soucasnost/deniky05.htm 

48 JIRASOVÁ, Martina – POSPÍŠIL, Milan – SULITKA, Andrej: Národnostní menšiny v České 
republice. In ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. 2.vyd. Praha: Portál, 2008. 
Strana 89. 
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v některých velkých městských centrech české jazykové oblasti. Poláci byli 

autochtonním obyvatelstvem Těšínska a širšího Ostravska. 

Menšiny německá, polská a židovská, tedy menšiny na území Čech, Moravy a 

Slezska autochtonní či „historické“, vytvářely spolu s většinovým českým 

obyvatelstvem základní strukturu vícenárodní společnosti českých zemí let 1918–1938. 

Všechny tyto tři menšiny disponovaly osobitými kulturními tradicemi, které si po staletí 

budovaly, žily svébytným společenským životem v přítomnosti a měly vlastní politické 

aspirace, které prosazovaly.49 

Nejucelenější informace o počtu příslušníků národnostních menšin na území 

Československa v roce 1925 přináší výsledky sčítání lidu z roku 1921. Pro srovnání se 

současnou Českou republikou jsme pro potřeby této práce vybrali pouze údaje o počtech 

příslušníků národnostních menšin na území Čech, Moravy a Slezska. Výsledky ukazují, 

že nejpočetněji zastoupenými skupinami byli Němci a Poláci. 

 

Tabulka č. 1: Němci, Poláci, Rusové a Ukrajinci, Jihoslované, Maďaři: čsl. Státní 

příslušníci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v roce 192150 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu 20. let se česká společnost setkávala i s fenoménem imigrace, mezi 

nejpočetnější skupiny nově příchozích cizinců opět patřili N ěmci a Poláci. Posilovali 

německou a polskou menšinu v českých zemích – početně i kulturně, v dobovém 

kontextu však pro české obyvatelstvo neznamenali neznámou jinakost. 

 

                                                 
49 MORAVCOVÁ, Mirjam – NOSKOVÁ, Helena: Struktura etnických menšin a imigračních skupin 
v České republice. Vývoj let 1918-2001. In BITTNEROVÁ, Dana – MORAVCOVÁ, Mirjam a kol. Kdo 
jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. 1. vyd. 
Praha: SOFIS, 2005. Strana 16.  
50 Pramen: Sčítání lidu v republice Československé dne 15.února 1921.D.I. Praha 1924. Československá 
statistika, sv. 9, řada VI., (Sčítání lidu seš.1), s.60+, tab.50, s.66+, tab. 58. 

Národnost Počet %
Čechoslováci 6 727 408 68,5%
Němci 2 973 208 30,3%
Poláci 73 020 0,7%
ostatní 42 363 0,5%
Příslušníci ČSR celkem 9 815 999 100,0%
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Tabulka č. 2: Němci a Poláci: cizí státní příslušníci v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku v roce 192151 

 

 

 

 

 

 

Během formování ve střední Evropě v 19. století vznikla v rámci národního 

sebeutvrzování řada silných negativních stereotypů o příslušnících německého i 

polského národa. Většina z nich v různě frekventovaném výskytu setrvala i do 

dvacátých let dvacátého století. Jednalo se však o oboustranný proces, což dokazuje 

řada stereotypních výrazů o Češích a Slovácích v němčině i polštině, které vykreslují 

celé národy na základě rysů vysledovaných na několika jedincích. 52 

V období první republiky to byl právě český tisk, který silně přispíval k šíření 

protiněmeckých nálad. Němci nebyli zobrazováni jen jako představitelé opozičních 

stran, ale často také jako strůjci neklidu, nepokojů a protestů proti praktikám 

československého státu. V tisku se objevovaly záznamy z bouřlivých diskusí a hádek 

v parlamentu53, ale i podivování se nad německými požadavky po zřizování dalších 

                                                 
51 Pramen: Sčítání lidu v republice Československé dne 15.února 1921.D.I. Praha 1924. Československá 
statistika, sv. 9, řada VI., (Sčítání lidu seš.1), s.67+, tab.5í, s.66+, tab. 58., s.86, tab. 10 
52 Například böhmisch einkaufen (česky nakupovat) – krást, ukradnout, böhmisch schla (česky chytrý) – 
lstivý, úskočný, böhmische nebo polnische Wirtschaft (české nebo polské hospodářství) – šlendrián, 
zmatek, nepořádek, Polackenkopf (polská hlava) – člověk s velkou neforemnou hlavou, Schlawak (ze 
Slowak, Slovák) – nepořádný, toulavý, lstivý člověk, darebák, budižkničemu a Wenzel (Václav) – tak 
byli Češi označováni na dobových karikaturách.V očích Poláků byli Češi „Pepiczki“ a „Preczliczki“. 
„Pepíčkové“ podle nejčastějšího křestního jména, které zní pro Poláky až skoro „obscénně“. „Preczliczki“ 
je jméno, které pochází z románu Jana Lama Wielki świat Capowic z roku 1869. Jeho hlavní hrdina 
Wenzl Pretschlitschek byl ztělesněním českého úředníka v Haliči. 

in: ŠULC, František: Pepiczki, Polackenkopfové a ti další. In: Lidové noviny, ročník 18, číslo 30 ze dne 
3.2.2007. Orientace, Strana I-II. 
53 Např.: Zpráva Českého slova z prvního zasedání nově zvolené poslanecké sněmovny: Mezi luďáky a 
poslancem Špačkem dochází k ostré slovní potyčce a nyní zasahují také Maďaři a nacionálové. Mlátili 
zuřivě do pultů, jiní vytahují zásuvky a dělají jimi ohlušující lomoz. Jeden Maďar rozbil stůl a odštípnutou 
deskou šíleně tříská do stolu. (…) Němečtí nacionálové demonstrativně rozvinují vzadu veliký plakát: 
Ministr garantiert: frischch geputzt. (…) Tu zase spouštějí němečtí křiklouni a Maďaři lomoz, buší do 
stolů a neustále pískají pronikavě na píšťalky. Poslanec Špaček strhává vyvěšený plakát Němců a odnáší 
ho do své lavice. Se zdviženými pěstmi ženou se němečtí nacionálové za Špačkem, pěstmi mávají k ranám, 
které pro vzdálenost nemohly již na Špačka dopadnout. (…) Po chvilce luďáci umlkají, pak povstávají a 
pějí: Hej Slováci! Sotva skončili Němci freneticky zatleskali a ihned na to provokativně zapěli: 
Dutschland über alles! 

Národnost Počet %
Němci 88 161 46,5%
Poláci 30 501 16,1%
ostatní 71 074 37,4%
Cizinci celkem 189 735 100,0%
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německých škol. V dobových novinách každý týden najdeme zprávu o nevýslovné 

drzosti, s jakou němečtí obyvatelé v pohraničí požadují otevření nové školy pro 

německé děti, nebo o tom, jak se Němci demonstrativně odmítli zúčastnit oslavy 

některého z českých významných svátků. 

S obdobnými problémy se v době první republiky potýkali i příslušníci polské 

menšiny žijící na území Československa, i když zdaleka ne v takové míře jako Němci. 

1.) Němci v Československu v roce 1925 

Němci byli v roce 1925 nejpočetnější a jistě i nejvýznamnější minoritou 

československého státu. V nově založeném státu jich bylo dokonce o třetinu více než 

Slováků. Stát byl však založen na základě národnostního klíče jako stát sjednocených 

Čechů a Slováků. Němci se tak dostali do postavení těch, kteří najednou nejsou členem 

„československého národa“, ale jen příslušníky minority, která obývá tuto republiku.  

Emanuel Rádl54 k tomu v knize Válka Čechů s Němci, ve které se zabýval 

česko-německými vztahy, napsal: „ Čechy a Slováky drží dohromady ústava, zákony, 

vláda, úřady, nikoli instinkty. (…) Jestliže je vhodné spojovat Čechy a Slováky v jeden 

národ, národ politický, proč nebýt důsledný a spojit v jeden politický národ všechno 

obyvatelstvo Československa? Jestliže národ československý zabezpečuje kulturní 

individuálnost Čechů a Slováků, jsa povznesen nad rozdíly mezi nimi, proč se 

nepovznese ještě o stupeň výš a nezabezpečí také kulturní individuálnost Němců a 

Maďarů?“ 55 

Německé obyvatelstvo v roce 1925 obývalo většinou hranice státu, tedy hory a 

předhoří: Šumavu, Český les, Rudohoří, Sudety české i moravské. Vedle toho žili 

                                                                                                                                               

In České slovo. Ročník 17, ze dne 19.12. 1925. Strana 3. 

54 Emanuel Rádl – (1873 –1942) byl významný český biolog a filozof, představitel Masarykova 
kritického realismu a odpůrce pozitivismu. Rádl se zabýval entomologií a vývojem zraku; jeho Dějiny 
biologických teorií, ovlivněné Hansem Drieschem, vyšly původně německy (1905 a znovu 1970), dále 
anglicky (1930 a 1988) a španělsky (1931). Už počátkem 20. století se však jeho zájem obrátil k filosofii 
a k náboženství. Za války Rádl přestoupil k protestantismu a pod vlivem Masarykovým se začal věnovat 
politickým otázkám. Svými radikálními názory na sociální spravedlnost, lidskou svobodu a národnostní 
otázku stál často v opozici k většinovému mínění a i na univerzitě žil v jistém napětí se svými kolegy. V 
knize Válka Čechů s Němci kritizoval moderní nacionalismus jak český, tak německý, i národnostní 
politiku ČSR vůči německé menšině. Proti představě "národního státu" stavěl představu politického 
národa, který spojuje ústava a zákony. Ale byl i mezi prvními, kdo si všimli nebezpečí "německé 
revoluce" a nacismu. Jeho poslední a nejznámější kniha, Útěcha z filosofie, kterou psal už v těžké nemoci 
a v depresi z politického vývoje, v obavách o budoucnost evropského lidstva, je velkým vyznáním 
věrnosti trvalým hodnotám pravdy a dobra. 
55 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1993. Strana 181. 
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Němci od mnoha století v několika ostrovech ve vnitrozemí, tam kde kvetlo hornictví, 

v němž byli odborníky. Více méně rozptýleně žili i ve větších městech.  

 

Kulturně a politicky Němci z republiky nedohánějí Čechů, jsouce méně hybní; 

mají veliký smysl pro lokální příslušnost, kdežto Češi se snáze stěhují; proto 

Němci rádi mluví o teritoriální autonomii, kdežto Češi raději chápou celou 

republiku jako svůj domov. Němci našeho státu jsou mnohem konzervativnější 

než Češi: nikdy nedali vznik žádnému hnutí ani politickému, ani sociálnímu, ani 

kulturnímu; zato jsou velice zamořeni antisemitismem.56 

 

V Praze i ve venkovských městech žili česká i německá společnost často 

odděleně. Tu a tam se sice scházeli jednotlivci, někteří Češi navštěvovali německé 

divadlo a někteří Němci české, němečtí a čeští politikové spolu jednali v parlamentě, ale 

jinak žily obě národnosti odloučeně jak život soukromý, tak veřejný. 

Silným protiněmeckým zaměřením se vyznačovaly takzvané „obranné jednoty“, 

ke kterým patřila například Ústřední matice školská, Národní jednota severočeská, 

Národní jednota slezská se sídlem v Praze nebo Matice opavská.  

Dělo se tak na několika frontách: 

- zakládaly školy v místech, kde pro nepatrný počet dětí nešlo založit školu státní, 

pomocí darů přispět k vyššímu počtu českých dětí na této škole, oslabit školu 

německou v místě a tu posléze zavřít; 

- prováděly pozemkovou reformu, zařizovaly, aby se zabavené pozemky 

nedostávaly Němcům ale Čechům; 

- tlačily při sčítání lidu, aby se lidé hlásili k českému občanství; 

- působily na úřady, aby propouštěly německé úřednictvo; 

- upozorňovaly úřady, kam je třeba dosadit české úředníky a pracovníky.57 

 

Školství bylo oblastí, kde docházelo velmi často ke sporům. Docházelo ke 

sporům při uzavírání německých škol, ale i při požadavcích německých obyvatel 

v místech, kde bydlel větší počet Němců.  

 

                                                 
56 RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 2. vyd. Praha: Melantrich, 1993. Strana 213. 
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2.) Poláci v Československu v roce 1925 

Nejvyšších počtů dosahovala polská menšina na Těšínsku. O státní příslušnosti 

Těšínského Slezska se rozhodovalo po první světové válce. Poláci uplatňovali etnický 

argument a požadovali připojení Těšínska k Polsku, Češi uplatňovali argument 

ekonomicko-strategický, který spočíval ve snaze získat karvinské uhelné oblasti, 

bohumínské a třinecké huti košicko-bohumínské železniční spojení. Z historicko-

právního hlediska toto území náleželo od roku 1327 k České koruně.  

O stanovení česko-polské státní hranice v oblasti Těšínského Slezska po vzniku 

Československé republiky a Polské republiky v roce 1918 rozhodla až Rada velvyslanců 

vítězných velmocí ve Spa v roce 1920, která splnila více požadavků Československa. 

Tento akt znamenal počátek samostatného vývoje Poláků jako národnostní menšiny 

v českých zemích.58 

Československo uplatňovalo vůči menšinám liberální zákonodárství, ústava 

zajišťovala všem občanům stejná práva, ale praxe ze strany státních orgánů byla často 

odlišná. Proti Polákům silně vystupovalo hnutí takzvaných „Šlonzáků“ 59, které 

vycházelo z názoru, že obyvatelstvo Těšínska bylo popolštěno a je nutné ho polskosti 

zbavit. Toto hnutí reprezentovala Slezská lidová strana v čele s Jozefem Koždoněm. 

Strana byla proněmecky orientovaná, Němci ji však nebrali moc vážně, používali ji 

spíše jen jako nástroj protipolské politiky.60 Zároveň však v období mezi první a druhou 

světovou válkou fungovala na Těšínsku řada polských národnostních organizací. 

 

O osmdesát let později představovaly nejrychleji rostoucí skupiny cizinců na 

území českého státu Ukrajinci a Vietnamci. V následujícím pododdílu podrobněji 

představíme tyto dvě imigrační skupiny od doby jejich příchodu až po současnost. 

                                                                                                                                               
57 Z programu Národní jednoty pro východní Moravu XXXV: „Požádáno o nápravu, aby německé 
zaměstnanectvo u drah a četnictvo bylo nahrazeno spolehlivým živlem českým.“ 
58 ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. Strana 107. 
59 Šlo de facto o Slezany, slovo Šlonzák je českou transkripcí slova Ślązak z polštiny. Šlonzaci tvořili 
početnou skupinu obyvatel Těšínska, která se nehlásila ani k polské ani k české jazykové skupině. 
GRÖGER, Franz Ch.: Šlonzáci a Volksliste 
URL: < http://www.cs-magazin.com/2005-07/view.php?article=articles/cs050726.htm > [cit. 2008-05-
01] 
60 KLÍPA, Ondřej: Kolektivní identita polské menšiny na českém Těšínsku. In BITTNEROVÁ, Dana – 
MORAVCOVÁ, Mirjam a kol.: Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických 
komunit na území České republiky. 1. vyd. Praha: SOFIS, 2005. Strana 81. 
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Pododdíl 4.2.1 Ukrajinci a Vietnamci v ČR v roce 2005 

Počet Ukrajinců a Vietnamců žijících v České republice v průběhu 90. let 20. 

století prudce stoupal. Ruské a ukrajinské imigranty let dvacátých a čtyřicátých, již 

integrované a do českého prostředí vrostlé, doplnili noví příchozí, kteří začali přijíždět 

do České republiky především za prací. Zahraniční přistěhovalectví tak zásadně 

ovlivnilo početní rozvoj ruské a ukrajinské komunity v České republice a současně 

vysoce zvýšilo podíl cizích státních příslušníků mezi Ukrajinci i Rusy pobývajícími 

v českých zemích.61 

Výraznou proměnou pošla i vietnamská komunita. Radikálně nabyla na 

početnosti – opět díky masivnímu přílivu přistěhovalců. Posílili ji i Vietnamci, kteří se 

přistěhovali z Německa. I když jako jednotlivci prostoupili Vietnamci různá města 

Čech, Moravy a Slezska, v největším soustředění žijí v lokalitách ležících na státní 

hranici s Německem (okr. Cheb, Karlovy Vary, Tachov, Domažlice, Chomutov, Děčín). 

Zde se usídlují nejen ve městech, nýbrž i ve vesnických obcích v bezprostředním okolí 

měst a státních hranic. Obchodně těží z přeshraničního styku. Prosperující obchod 

posiluje jejich ekonomické pozice. 

Přisvojili si obchod s levným zbožím, zprvu stánkový na tržištích, záhy však se 

stále se zintenzivňujícím průnikem do tzv. „kamenných“ obchodů. Právě touto svou 

ekonomickou aktivitou vstoupili do bezprostředních a opakovaných kontaktů s občany 

hostitelské země. Uchovali si však nadále své skupinové ohraničení a izolaci. Přes 

početnost a územní rozptyl zůstali svým způsobem života českému okolí neznámí. 

Zaujali pozici společenské neviditelnosti a anonymity.62 

Vietnamci a Ukrajinci byli mezi lety 1991 a 2001 nejpočetněji narůstajícími 

národnostními menšinami na území České republiky.  

 

 

                                                 
61 MORAVCOVÁ, Mirjam – NOSKOVÁ Helena: Struktura etnických menšin a imigračních skupin 
v České republice. Vývoj let 1918-2001. In BITTNEROVÁ – Dana, MORAVCOVÁ, Mirjam a kol.: Kdo 
jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. 1. vyd. 
Praha: SOFIS, 2005. Strana 54+ 
62 KOCOUREK, Jiří: Vietnamci v České republice. In: ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.): Menšiny a migranti 
v České republice. My a oni v multikulturní společnosti 21. století. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. Strany 
103-104. 
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Tabulka č. 3: Rozdíl počtu příslušníků vybraných národnostních menšin v ČR 

mezi lety 1991 a 200163  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet příslušníků národnostních menšin žijících na území České 

republiky není ani na základě uskutečněného sčítání lidu jednoznačný. Při sčítání totiž 

mohl každý uvést podle vlastní volby na sčítacím listu osob národnostní příslušnost, 

přičemž v kolonce „národnost“ nebyl uveden výčet národností, ale do volné rubriky 

mohl každý uvést podle svého rozhodnutí národnost, ke které se hlásí. Metodický pokyn 

k této otázce stanovil, že pro určení národnosti není rozhodující mateřská řeč ani řeč, 

kterou osoba převážně používá nebo lépe ovládá, ale její vlastní rozhodnutí. Hlásila-li se 

osoba k více národnostem nebo k žádné, zaznamenal se i takový údaj.64 

 

1.) Vietnamci v České republice v letech 1989-2005 

Vietnamští občané začali organizovaně přijíždět do Československa v 50. letech 

20. století po navázání diplomatických vztahů mezi ČSR a VDR. V rámci mezinárodní 

pomoci válkou postiženému Vietnamu k nám roku 1956 přijela skupina 100 dětí – 

sirotků, kteří zde měli získat základní vzdělání. Vietnam prožíval období krize, a proto 

využíval možnosti vzdělávání svých pracovních sil v zahraničí. Na základě vzájemných 

mezivládních dohod přijížděli žáci odborných průmyslových škol a studenti vysokých 

škol. Jejich počet byl omezen kvótami pro přijímání zahraničních studentů do 

                                                 
63 podle výsledků Sčítání lidu 2001  

URL: <http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/scitani_lidu_2001> [cit. 2008-04-01] 
64 JIRASOVÁ, Martina – POSPÍŠIL, Milan – SULITKA, Andrej: Národnostní menšiny v České 
republice, in: ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.): Výchova k toleranci a proti rasismu. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. 
Strana 92. 

Národnost 1991 2001 Rozdíl
Vietnamci 421 17 462 ( + 17 041)
Ukrajinci 8 220 22 112 (+ 13 892)
Rusové 5 062 12 369 (+ 7 307)
Bulhaři 3487 4 363 (+ 876)
Maďaři 19 932 14 672 ( - 5260)
Poláci 59 383 51 968 ( - 7415)
Němci 48 556 39 106 ( - 9450)
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Československa. Ročně jich přijíždělo 20–50. Většina z nich se vrátila do Vietnamu do 

vysokých funkcí ve státních podnicích.65 

Další mezivládní dohody byly podepisovány v 60. a 70. letech. Na jejich základě 

k nám přijíždělo několik tisíc vietnamských pracovníků a praktikantů v oborech 

strojírenství, kovoprůmyslu, chemického průmyslu apod. V roce 1981 bylo 

v Československu už 30 000 vietnamských občanů, z toho dvě třetiny pracujících 

v dělnických profesích. 

Po politickém přelomu v Československu roku 1989 se přední politici přestali 

zajímat o bývalou spolupráci se zeměmi RVHP. Česká republika vyrovnala finančně 

své nesplněné závazky vůči Vietnamu a přerušila téměř veškeré mezistátní vztahy. 

Třetina Vietnamců se vrátila zpět do vlasti, třetina odjela dál na Západ, třetina zůstala a 

začala podnikat. Od té doby přicházejí do České republiky další Vietnamci už většinou 

z jiných důvodů než za studiem a odbornou praxí. Za nimi často přijíždějí rodiny, děti a 

příbuzní . Bez ohledu na své předchozí vzdělání se živí především obchodní činností 

v podmínkách našeho tržního hospodářství. Doba největšího rozkvětu stánkového 

prodeje byla v letech 1990–1995. 

Výrazným rysem vietnamské komunity u nás je uzavřenost. Ta je dána několika 

příčinami. V první řadě jde o velkou odlišnost kultury, ze které Vietnamci přijíždějí. 

Oddělenost života Vietnamců a Čechů vedla k mnoha předsudkům. K provázanosti 

vietnamské komunity přispěly tradiční hodnoty (soukromí rodiny) a navíc fakt, že sem 

přijížděli většinou příbuzní a známí, kteří se vzájemně jezdili navštěvovat přes celou 

republiku. Ačkoli právě Vietnamci jsou komunitou, se kterou přicházíme do styku dnes 

a denně, o jejich kultuře a mentalitě víme pramálo.66 

 

2.) Ukrajinci v České republice v letech 1989–2005 

Občané Ukrajiny se po roce 1989 stali představiteli jedné z nejsilnějších 

imigračních vln do České republiky. Není jednoduché zjistit jejich celkový počet, 

protože velká část této migrace byla nelegální.  

                                                 
65 KOCOUREK, Jiří: Vietnamci v České republice. In ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.): Menšiny a migranti 
v České republice. My a oni v multikulturní společnosti 21. století. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. Strany 
103-104. 
66 SLEZÁKOVÁ, Jitka: Vietnamská komunita v Jihlavě. In BITTNEROVÁ, Dana – MORAVCOVÁ, 
Mirjam a kol.: Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických komunit na území 
České republiky. 1. vyd. Praha: SOFIS, 2005. Strana 389-391. 
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Větší část těchto migrantů přicestovala do České republiky pouze na omezenou 

dobu s cílem vydělat peníze, někteří se ale rozhodli usadit zde natrvalo, někteří zažádali 

o získání azylu. I tito pracovní migranti, kteří nemají zájem získat české občanství a stát 

se příslušníky národnostní menšiny se však podílejí na celkovém obrazu, který si o 

ukrajinské menšině vytváří většinová společnost. Novináři ani obyvatelé ČR totiž 

v absolutní většině případů nerozlišují, zda je Ukrajinec zmíněný v médiích pracovním 

migrantem nebo člověkem s českým státním občanstvím. 

Ukrajinci se vydávají do České republiky především z kvůli snahám zlepšit svou 

ekonomickou situaci. Česká republika je pro Ukrajince lákavá z hlediska poptávky po 

levné pracovní síle v nekvalifikovaných oborech (kopáč, pomocný stavební dělník, 

myčka nádobí, uklízečka) a zároveň na ukrajinské poměry vysokého finančního 

ohodnocení. Nezanedbatelnou roli hraje také geografická a jazyková blízkost.67  

Hlavními místy usídlení Ukrajinců jsou Praha, Karlovy Vary, Děčín, Brno, 

Přerov a Ostrava. Vzhledem k rozptýlenému usídlení Ukrajinců v ČR neexistuje 

ukrajinské menšinové školství. 

Podle respondentů výzkumu Hedviky Novotné prováděného v roce 2001 mezi 

15 imigranty z Ukrajiny je obraz Ukrajinců v Čechách spíše negativní. Jsou prý Čechy 

posuzováni na základě stereotypu chudého námezdního nekulturního dělníka. Ke 

zhoršení obrazu navíc přispívá poměrně vysoká kriminalita občanů Ukrajiny a zejména 

její medializace. Jako nejproblematičtější ve svém životě v České republice hodnotili 

respondenti jednání státních orgánů – od povýšeneckého jednání úředníků na téměř 

všech úrovních přes nekvalitní práci cizinecké policie až po otevřeně xenofobní chování 

českých policistů.68  

                                                 
67 NOVOTNÁ, Hedvika: Imigrace z Ukrajiny v ČR po roce 1990. In BITTNEROVÁ, Dana – 
MORAVCOVÁ, Mirjam a kol.: Kdo jsem a kam patřím? Identita národnostních menšin a etnických 
komunit na území České republiky. 1. vyd. Praha: SOFIS, 2005. Strana 349. 
68 NOVOTNÁ, Tamtéž. Strany 356-358. 
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Oddíl 4.3 Shrnutí výsledk ů prací v ěnujících se zobrazování 

národnostních menšin v českém tisku 

V této části shrneme výsledky výzkumných prací, které se věnovaly tématu 

zobrazování příslušníků národnostních menšin. Většina z nich vznikla v posledních 

deseti letech. Jedná se pouze o výzkumy, které se zabývaly zobrazováním příslušníků 

národnostních menšin po roce 1989. Výzkumy o zobrazování národnostních menšin 

v českém tisku ve dvacátých letech dvacátého století dosud žádné nevznikly. Tuto 

mezeru se snaží vyplnit tato práce. 

 

Jednou z nejvýznamnějších prací byl výzkum Kamily Karhanové a Petra 

Kaderky Obraz cizinců v médiích69. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký obraz určitých 

skupin (pracovníků z Ukrajiny, uprchlíků ze zemí bývalého Sovětského svazu a z 

Východní Asie, vietnamských a čínských obchodníků, anglicky hovořících komunit 

atd.) podávají zpravodajské a publicistické pořady veřejnoprávní České televize, 

soukromých stanic Nova a Prima a zpravodajství a publicistika ve vybraném 

celostátním a regionálním tisku. Autoři analyzovali popis a interpretaci jazykových 

prostředků a textových (komunikačních) postupů, s jejichž pomocí je obraz cizinců v 

médiích utvářen. 

Výzkum pracoval s celými obsahy zpravodajských pořadů a textů 

publikovaných v průběhu dvou zvolených týdnů (od 30.7. 2001 do 16.8. 2001) a s těmi 

publicistickými, diskusními pořady v televizi a publicistickými texty v novinách, v 

nichž v těchto dvou týdnech byli zmíněni cizinci. 

Analýza zpravodajských a publicistických textů celostátního a regionálního tisku 

a České televize i soukromých televizních stanic Nova a Prima se zaměřila na popis a 

interpretaci jazykových prostředků a textových (komunikačních postupů, s jejichž 

pomocí je obraz cizinců v médiích utvářen. Byla sledována fonetická a intonační rovina 

v případě mluvených textů a výrazové prostředky lexikální, frazeologické, obrazná 

pojmenování a další stylistické aspekty, syntakticko-logická rovina textů a celková 

                                                 
69 KARHANOVÁ, Kamila – KADERKA, Petr: Obraz cizinců v médiích. Zpráva o projektu za rok 2001. 
c2002 [cit.2007-11-05]. Dostupné z  
<http://bluesimba.net/img_upload/c5618853bfbeef8dd1de5668410ec138/Obraz_cizincu_v_mediich_Zpra
va_o_projektu_za_rok_2001.pdf>.  
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výstavba promluvy. Analýza také sledovala prostředky signalizující cizost a kontexty, 

do nichž se zprávy o cizincích dostávaly. 

Autoři analýzy pracovali s metodou etnometodologické konverzační analýzy a 

členské kategorizační analýzy. Doplnili je dalšími metodami jako kritická analýza 

diskursu, teorie argumentace a pražská funkční stylistika. 

 

Analýza došla k následujícím závěrům:  

 

V domácím zpravodajství se o cizincích hovoří velmi často v souvislosti 

s negativními událostmi. Cizí původ aktérů je tematizován zejména ve zprávách 

o kriminálních činech, dopravních nehodách a různých neštěstích, někdy i ve 

zprávách o události nějakým způsobem kuriózní či zábavné, resp. podávaných 

touto perspektivou. 

Negativní zprávy se vyznačují jevem, který lze označit jako „titulková 

xenofobie“, tj. uvádění národnosti či etnické příslušnosti v titulku článku jako 

podstatného atributu pachatele či oběti i tam, kde to není podstatné. Označení 

aktérů negativní události etnickými kategoriemi tak čtenářům sugeruje nějaké 

vysvětlení a to bez ohledu na to, zda autor zprávy skutečně takové vysvětlení 

s jejich užitím spojuje, nebo zda jde o výsledek stylizační bezradnosti či rutiny. 

Etnocentrický způsob podání tohoto druhu zpráv, tj. skutečnost, že čeští občané, 

resp. česky mluvící osoby v nich nejsou označováni etnickou kategorií, zatímco 

příslušníci ostatních etnických skupin či jiných menšin ano, utvrzuje 

v recipientech obraz světa, v němž ohrožení přichází od druhých, zpravidla jasně 

rozpoznatelných cizích, a v němž se špatné, odsouzeníhodné věci týkají 

především jakéhosi druhého cizího světa.70 

 

V závěrech analýzy však autoři připouštějí, že pokud srovnají své výsledky 

s výsledky analýzy černých kronik v seriózním tisku první poloviny 90. let, tak jak ji 

                                                 
70 KARHANOVÁ, Kamila – KADERKA, Petr: Obraz cizinců v médiích. Zpráva o projektu za rok 2001. 
c2002 [cit.2007-11-05]. Dostupné z  
<http://bluesimba.net/img_upload/c5618853bfbeef8dd1de5668410ec138/Obraz_cizincu_v_mediich_Zpra
va_o_projektu_za_rok_2001.pdf>. 
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představil Jiří Homoláč v knize A ta černá kronika! 71, vyplývá z toho, že tyto jevy se 

stále objevují, ale zdaleka tomu není v takovém množství a v tak extrémní formě.  

 

Další významnou prací byla analýza Petry Klvačové a Tomáše Bitricha Jak se 

(ne)píše o cizincích v českém tisku72, ve které sledovali (v době od 1.9.2001 do 31.8. 

2002) 1627 článků zobrazujících vietnamskou, ukrajinskou a rumunskou menšinu žijící 

na území ČR. Sedmdesát pět procent z těchto článků (1220) bylo nějak spojeno s 

kriminalitou, soudy nebo policií. 

Tato analýza potvrdila, že o Vietnamcích se psalo především v souvislosti se 

stánky a tržišti, o Ukrajincích se psalo jako o dělnících nebo o členech skupin 

organizovaného zločinu a o Rumunech se psalo jako o žebrácích, kapsářích a zlodějích. 

Zprávy měly nejčastěji podobu krátké, několikařádkové zprávy z černé kroniky a byly 

většinou založeny na informacích od jiného zdroje – policie. 

 

V závěrech této výzkumné práce stálo:  

 

Ukázalo se, že obraz Vietnamců, Ukrajinců a Rumunů předkládaný českými 

tištěnými médii se příliš neliší od představ, jež o nich má valná část veřejnosti. 

Většina článků informujících o cizincích určitým způsobem souvisí s tématem 

kriminality. Shledáváme velkou asymetrii mezi tím, kolik prostoru dostanou 

zástupci majority a kolik prostoru dostanou naopak zástupci cizinců. 

Píše se o tom, jaké problémy má česká společnost s cizinci, nikoli o tom, jaké 

problémy mají cizinci v české společnosti. Nejde o to, že by novináři neměli psát 

o kriminalitě cizinců nebo že by měli přinášet o cizincích jen dobré zprávy. 

Mnohem podstatnější je, aby usilovali o vyrovnanější a barvitější obraz jejich 

života u nás. 

 

                                                 
71 HOMOLÁČ, Jiří: A ta černá kronika! 1. vyd. Brno: Doplněk, 1998. 
72 KLVAČOVÁ, Petra, BITRICH, Tomáš: Nečitelní cizinci. Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku. 1. 
vyd. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2003. Strana 24. 
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Dalšími výzkumy, které se zabývaly zobrazováním některých příslušníků 

národnostních menšin v českém tisku, byly tři mediální analýzy vypracované v roce 

2007 společností Člověk v tísni v rámci programu Migrace73. 

První dvě analýzy se věnovaly mediálnímu obrazu Ukrajinců a Vietnamců 

v českém tisku74. Obě analýzy se soustředily na to, v jakých kontextech se v českých 

tištěných médiích píše o Ukrajincích a Vietnamcích. Dále se analýzy věnovaly tomu, 

zda se v četnosti mediálních výstupů o obou skupinách lišila celostátní a regionální 

vydání deníků a časopisů a jak se lišila témata v těchto typech médií. 

Do analýz byly zařazeny články z časového období od 1. dubna do 30. června 

2007. Šlo o články ze čtyř celostátních deníků (MF DNES, Lidové noviny, Právo, 

Hospodářské noviny), z regionálních a víkendových příloh těchto deníků, regionálních 

deníků vydávaných vydavatelstvím Vltava Labe Press (Deník a jeho regionální mutace, 

týdeníky), deníků distribuovaných bezplatně (Metro, 24 hodin, Metropolitní Expres) a 

společenských a zpravodajských časopisů. 

Ve sledovaném období se ve vybraných médiích objevilo 197 článků o 

Ukrajincích (54 z nich v celostátních vydáních a 143 v regionálních) a 248 článků o 

Vietnamcích (54 článků v celostátních vydáních a 194 v regionálních).  

Z mediální analýzy věnující se obrazu Ukrajinců vyplynulo, že dvěma hlavními 

tematickými oblastmi, které se v tištěných médiích objevují v souvislosti s Ukrajinci, 

byla kriminalita (75 článků) a pak obsáhlé téma imigrace cizinců (Ukrajinců) do ČR, 

jejich ekonomické aktivity a postavení na trhu práce (59 článků). 

Srovnání s výše zmíněnou mediální analýzou Klvačové a Bitricha ukázalo, že od 

roku 2003 se zobrazování Ukrajinců v českých médiích příliš nezměnilo. Stále 

převažovalo téma kriminality.  

                                                 
73 Program Migrace vede od října 2002 nezisková organizace Člověk v tísni, o. p. s. Cílem programu je 
systematicky poskytovat objektivní informace o migraci v českém, evropském i světovém měřítku, bořit 
stereotypy o přistěhovalcích, které se běžně objevují v českých médiích, a přispívat tak k lepšímu soužití 
imigrantů a většinové společnosti. Projekty se přitom zaměřují jak na obecné problémy, tak na osudy 
konkrétních jedinců či rodin na cestách do cílových zemí. Od poloviny roku 2005 je důležitým tématem 
programu nelegální migrace. 

 
74 Mediální analýza: obraz Ukrajinců v českých tištěných médiích 

URL: < http://www.clovekvtisni.cz/download/pdf/120.pdf > [cit. 2008-04-01]  

a Mediální analýza: obraz Vietnamců v českých tištěných médiích  

URL: <http://www.clovekvtisni.cz/download/pdf/109.pdf > [cit. 2008-04-01] 
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Z mediální analýzy věnující se obrazu Vietnamců vyplynulo, že klíčovými 

tématy, která se ve výstupech v českých tištěných médiích objevovala v souvislosti s 

Vietnamci, byla kriminalita a jejich obchodní aktivity. Další témata, v jejichž souvislosti 

se o Vietnamcích psalo, vyplývala z jejich postavení jakožto třetí největší etnické 

skupiny cizinců žijících v Česku (platilo to především pro témata: imigrace do ČR, 

integrace, postoj Čechů k Vietnamcům). 

Srovnání s mediální analýzou Klvačové a Bitricha ukázalo, že situace se od té 

doby taktéž příliš nezměnila. Také jejich studie identifikovala jako nejčastější témata, v 

jejichž kontextu byli Vietnamci v českých médiích zobrazováni, kriminalitu a jejich 

obchodní aktivity především provoz stánků a někdy kamenných obchodů. 

 

Třetí analýza se věnovala tématu nelegální migrace.75 Analýza provedená na 

stejném výběrovém vzorku se soustředila na to, v jakých kontextech se v českých 

tištěných médiích psalo o nelegální migraci, nelegálních přistěhovalcích a souvisejících 

tématech a na to, zda byly v četnosti mediálních výstupů o těchto tématech rozdíly mezi 

celostátními a regionálními vydáními deníků a časopisů. 

Ve sledovaném období se v českých tištěných médiích objevilo 96 článků 

věnujících se nelegální migraci a souvisejícím tématům. Oproti předchozím analýzám 

bylo článků mnohem méně, z čehož lze usoudit, že téma nelegální migrace je pro česká 

média méně přitažlivé než články týkající se Vietnamců a Ukrajinců. 

Dvěma nejčastěji zmiňovanými národnostmi cizinců v článcích týkajících se 

nelegální migrace v České republice byli Ukrajinci a Vietnamci, a to jak v souvislosti s 

nelegálním zaměstnáváním, tak s nelegalitou pobytu. Obecně platilo, že články 

v regionálních denících a regionálních vydáních celostátních deníků často vycházely jen 

z policejních zpráv o nelegálních migrantech (např. odhalení cizinci bez povolení 

k pobytu) a zprávy nebyly zasazeny do širšího kontextu. Články v celostátních vydáních 

deníků a v časopisech pak téma nelegální migrace častěji zasazovaly do širšího kontextu 

nebo se mu věnovaly podrobněji. 

 

                                                 
75 Mediální analýza: téma nelegální migrace v českých tištěných médiích   

URL: < http://www.clovekvtisni.cz/download/pdf/107.pdf> [cit. 2008-04-01]  
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Mediální analýzy vypracované v roce 2007 pro Multikulturní centrum Praha, 

jejichž výsledky jsou shrnuty v publikaci Cizinci, našinci a média navíc vypovídají o 

tom, že řada novinářů stále získává informace o příslušnících národnostních menšin z 

institucí, kde mají „cizince“ zaregistrovány a sečteny (policie, úřady práce, statistický 

úřad). Mnohem méně často se odváží jít přímo za lidmi, o kterých píší, zvláště pokud 

nehovoří česky. To samozřejmě zásadně formuje způsob informování o těchto lidech - 

mimo jiné to podtrhuje nesamozřejmost jejich pobývání zde a vyděluje je jako zvláštní 

kategorii lidí, jejichž obraz stále často zůstává plochý, bezkrevný či stereotypní.76  

 

                                                 
76 KŘÍŽKOVÁ, Martina: Cizinci, našinci a média. Mediální analýzy. 1. vyd. Praha : Multikulturní 
centrum ve spolupráci s UNHCR, 2007. Strana 5. 
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Kapitola 5. Analýza zobrazování p říslušník ů 

národnostních menšin ve ve černím vydání deníku 

České slovo v roce 1925 a v deníku Mladá fronta DNES  

v roce 2005 

 

Oddíl 5.1 Hypotéza 

Metodou kvantitativní obsahové analýzy bychom chtěli ověřit následující 

hypotézu: Zobrazování příslušníků nejpočetnějších národnostních menšin bylo v roce 

1925 rozdílné od zobrazování v roce 2005. V roce 2005 bylo stereotypnější a 

zkratovitější, než tomu bylo před osmdesáti lety. Domníváme se, že některé změny 

v podobě sociální komunikace spojené s rozvojem audiovizuálních médií, které jsme 

uvedli v teoretické části o stereotypech, mají vliv i na podobu zobrazování 

národnostních menšin. Zrychlování masové komunikace a zjednodušování mediálních 

obsahů si vynucují co nejjednodušší zařaditelnost jednotlivých osob, které jsou tak často 

zobrazovány prostřednictvím očekávatelných stereotypních způsobů. 

Srovnání obou částí provedené analýzy má ukázat, zda je tento způsob 

zobrazování příslušníků národnostních menšin v českém tisku novým aspektem, nebo 

zda se podobné způsoby zobrazování objevovaly před osmdesáti lety. 

 

Oddíl 5.2 Metodický úvod  

Pro tuto práci jsme zvolili metodu kvantitativní obsahové analýzy. 

V metodickém úvodu stručně představíme hlavní metody, kterými jsme při užití této 

metody pracovali a její teoretické zakotvení. 

 

Pododdíl 5.2.1 Metoda kvantitativní obsahové analýz y 

Analýza mediálních obsahů je dle Scherera jedním ze základních postupů při 

zkoumání mediálních obsahů. Jde o systematický a intersubjektivně ověřitelný způsob 

popisu mediálních obsahů. Systematický znamená, že se všechny mediální obsahy 

zpracují stejným způsobem. Intersubjektivně ověřitelný znamená, že všichni, kteří se 
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rozhodnou opakovat naše zkoumání, budou při použití našich výzkumných metod 

schopni dobrat se stejným nebo alespoň co nejpodobnějším výsledkům.77 

V této práci jsme pracovali s metodou kvantitativní obsahové analýzy, která je 

jedním dvou základních přístupů k analýze mediálních obsahů (ten druhý představuje 

hermeneutická textová a obrazová analýza). 

Kvantitativní obsahová analýza je vysoce strukturovaným selektivním procesem. 

Vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace a při jejím použití se 

mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků. Pro tuto metodu je 

charakteristická vysoká míra strukturovanosti a vysoký stupeň ověřitelnosti. Každý krok 

podléhá explicitně formulovaným pravidlům. Tato metoda je vhodná pro zpracování 

velkého množství textů. Výsledky se poté dají přehledně znázorňovat v číselných 

hodnotách, tabulkách a grafech.Výsledkem a cílem obsahové analýzy je kvantitativní 

popis mediovaných obsahů.78 

Výzkumný proces kvantitativní obsahové analýzy sestává z následujících etap: 

výzkumné téma – operacionalizace – plánování a organizace – přípravná a ověřovací 

fáze – sběr dat – vyhodnocení.  

 

Pododdíl 5.2.2 Teoretické zakotvení metody kvantita tivní obsahové 

analýzy  

Kvantitativní obsahová analýzy je výzkumnou metodou, která slouží ke 

zkoumání mediálních obsahů prostřednictvím jejich kvantifikace. Vychází podle pojetí 

Bernarda Berelsona z dominantního paradigmatu. Informační přístup tohoto 

paradigmatu vychází ze Shannon–Weaverova přenosového modelu komunikace79. 

Metoda kvalitativní obsahové analýzy oproti tomu vychází z alternativního 

paradigmatu. Tato metoda zahrnuje sémiotické, diskursivní a narativní analýzy. 

Základy obsahové analýzy stanovily ve 30.letech 20.století Paul Lazarsfeld a 

Harold Lasswell. První manuál metody kvantitativní obsahové analýzy uveřejnil v roce 

1952 Bernard Berelson pod názvem Content analysis in communication research.  

                                                 
77 SCHERER, Helmut: Úvod do metody obsahové analýzy. In SCHULZ, Winfried, HAGEN, Lutz, 
SCHERER, Helmut, REIFOVÁ, Irena, KONČELÍK, Jakub: Analýza obsahu mediálních sdělení. 1. vyd. 
Praha: Karolinum, 1998. Strany 29-30. 
78 SCHERER, Tamtéž. Strany 29-30. 
79 Podrobněji např. v: REIFOVÁ, Irena: Slovník mediální komunikace. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. Strana 
150. 
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Metodický postup při sestavování této analýzy vychází ze sociálněvědních metod 

měření a kvantifikace. Při použití této metody se mediované obsahy zkoumají 

s ohledem na několik vybraných znaků. Pro tuto metodu je charakteristická vysoká míra 

strukturovanosti, s níž je spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti. Výsledky takto 

zpracované analýzy můžeme přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a 

grafech. Výsledkem a cílem kvantitativní obsahové analýzy je kvantitativní popis 

mediovaných obsahů.  

Na metodu kvantitativní obsahové analýzy jsou kladeny dva základní 

požadavky: popis mediálních obsahů má být systematický a intersubjektivně ověřitelný. 

Systematický znamená, že se všechny mediální obsahy zpracují stejným způsobem. 

Intersubjektivně ověřitelný znamená, že všichni ostatní budou schopni při aplikaci 

našich výzkumných metod reprodukovat naše výsledky. 

Při splnění těchto požadavků je možné prověřit přiměřenost (validitu) a 

spolehlivost (reliabilitu) metodického postupu. Přiměřenost (validita) spočívá v tom, 

aby výzkumné metody měřily opravdu to, co zamýšlíme měřit. Spolehlivost 

(reliabilita)  je důkazem toho, že metody využívané při šetření jsou zpracovány a 

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

materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům. Výsledky analýzy tedy nemohou záviset na 

osobách provádějících analýzu, nýbrž na metodách a analyzovaném materiálu. 

 

Pododdíl 5.2.3 Data, konstrukce výb ěrového vzorku ( České slovo 

(1925) a Mladá fronta DNES (2005)), charakteristika  kódovací 

jednotky 

Na začátku výzkumného procesu jsme zvolili výzkumné téma, kterým bylo 

„zobrazování příslušníků národnostních menšin v českém tisku“. V následné fázi 

operacionalizace80 jsme zvolili výběrový vzorek a definovali kódovací jednotku. 

                                                 
80 Operacionalizací rozumíme vypracování metody, která umožní odpovědět na zadání 

výzkumného tématu. Abstraktní pojmy ve výzkumném tématu je nutné upřesnit, konkrétně definovat a 
pokusit se nalézt měřitelné ukazatele vlastností vyjádřených v tématu. V rámci operacionalizace 
vymezíme výběrový soubor (jaká média, jaké obsahy, v jakém časovém období budeme analyzovat.) 
Také zvolíme obsahovou (kódovací) jednotku. 

Při sestavování výběrového souboru je nutné dbát na výsledek předchozí etapy, kterou je stanovené 
výzkumné téma. Podle něj volíme patřičná média i sledované období. Pokud chceme výzkumem sledovat 
možný vliv médií na obyvatelstvo, je vhodné pracovat s nejčtenějšími a nejposlouchanějšími médii dané 
doby. Většinou hledáme kompromis mezi požadavky na přiměřený a spolehlivý výzkum a omezenými 
prostředky. 
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Pro analýzu byly zvoleny dva deníky vycházející na území Československa 

v roce 1925 (resp. České republiky v roce 2005). Vybrali jsme deníky České slovo 

(ranní vydání) a Mladá fronta DNES. Výběrový vzorek této analýzy tvořilo prvních pět 

stran každého vydání deníku během celého roku především proto, aby byl zachycen 

obraz příslušníků národnostních menšin v souvislosti s běžnými domácími událostmi. 

Nesoustředili jsme se na zahraniční události, kulturu ani sport.  

 

Výběrový vzorek první části analýzy tvořilo: 

- celých prvních pět stran z deníku České slovo, ročník 1925 (tzn. strany 1–5)   

 

Výběrový vzorek druhé části analýzy tvořilo: 

- celých prvních pět stran sešitu A z deníku Mladá fronta DNES, ročník 2005 

(domácí zpravodajství) (tzn. strany A1-A5) 

 

Oba deníky jsme zvolili jako zástupce serióznějších deníků, které ve své době 

patřily k nejprodávanějším a tudíž by měly co nejpřesněji ilustrovat podobu zobrazování 

národnostních menšin. 

Při sběru dat jsme pracovali s tištěnými vydáními deníku Mladá fronta DNES a 

kinofilmy81, na kterých je zachován deník České slovo v národní knihovně 

v Klementinu. 

                                                                                                                                               

Z vybraných médií tak volíme pouze část, kterou nazýváme výběrový vzorek. Tento vzorek se skládá 
z obsahových (kódovacích) jednotek. Segmentujeme tedy mediovaný obsah na jednotlivé prvky, kterými 
jsou právě kódovací jednotky. Tyto jednotky pak popisujeme pomocí pevně stanovených kategorií. 
Kategorie popisují vlastnosti mediovaného obsahu, které jsou relevantní pro zvolené výzkumné téma. 
Tyto znaky (nazývané jako proměnné) slouží následně jako indikátory pro různé dotazování. Každá 
kódovací jednotka je ve vztahu ke každé relevantní proměnné.  

Při definování kódovací jednotky je nutné naprosto přesně stanovit, kdy jednotka začíná a kdy končí. Při 
opakování výzkumu musí každý výzkumník být schopný již od prvního kroku (tj. od definování kódovací 
jednotky) pracovat se stejnými daty. Televizní a rozhlasový materiál můžeme členit na pořady, příspěvky, 
výpovědi, obrazy. Tištěný materiál můžeme dělit na stránky, články, odstavce. Snažíme se dostat k co 
nejjednodušší a nejuchopitelnější definici kódovací jednotky. Čím menší jednotku si stanovíme, o to 
preciznější může být výsledek výzkumu, o to komplikovanější a nákladnější  však bude samotný proces 
analýzy. 

SCHERER, 1998. Strany 31-37. 
81 Kinofilmy byly při měření promítány tím samým projektorem s totožným zaostřením tak, aby 
nedocházelo při různých měření k různým výsledkům. Problém rozdílné velikosti obou periodik jsme 
vyřešili tak, že po konečném kódování všech článků z deníku České slovo jsme získané rozsahy 
vynásobili koeficientem 1,4675. Ten odpovídá poměru obsahu jedné strany deníku MF DNES (rozměry 
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V předchozí kapitole jsme vysvětlili, proč jsme pro tuto analýzu zvolili právě 

tyto čtyři skupiny příslušníků národnostních menšin. Němci a Poláci představovali (dle 

výsledků Sčítání lidu z roku 1921) nejpočetněji zastoupené skupiny národnostních 

menšin na území Čech, Moravy a Slezska v době, kdy nedocházelo k výrazným 

přesunům obyvatel a složení obyvatelstva na tomto území bylo dlouhodobě konstantní. 

Vietnamce a Ukrajince jsme zvolili proto, že představují nejrychleji narůstající skupiny 

národnostních menšin (po srovnání výsledků Sčítání lidu z roku 1991 a 2001) v době, 

kdy se migrace stává významným fenoménem a složení obyvatelstva na tomto území se 

proměňuje.  

 

Kódovací jednotka 

Za kódovací jednotku jsme zvolili jeden článek obsahující alespoň jeden z 

výrazů „Němec“, “Němka“, “Němci“, „německý“, „německá“, „Polák“, “Polka“, 

“Poláci“, „polský“, „polská“ (a jejich dalších skloňovaných tvarů) ve smyslu označení 

příslušníka národnostní menšiny žijícího na území Čech a Moravy v Československu 

roku 1925 v případě první části analýzy. A článek obsahující alespoň jeden z výrazů 

„Vietnamec“, “Vietnamka“, “Vietnamci“, „vietnamský“, „vietnamská“, „Ukrajinec“, 

“Ukrajinka“, “Ukrajinci“, „ukrajinský“, „ukrajinská“ (a jejich dalších skloňovaných 

tvarů) ve smyslu označení příslušníka národnostní menšiny žijícího na území České 

republiky roku 2005 v případě druhé části analýzy. Kódovací jednotky byly měřeny ve 

čtverečných milimetrech. 

Při konstrukci kódovací jednotky jsme se rozhodli pro tuto podobu v souvislosti 

s výše uvedeným volnějším pojetím termínu národnostní menšina, které považuje za 

příslušníky národnostních menšin jak trvale usazené cizince, tak příslušníky určitých 

národností na území cizích států. Média při svém zobrazování příslušníků národnostních 

menšin totiž většinou nerozlišují mezi cizinci pobývajícími na území určitého státu a 

příslušníky národnostních menšin tak jak je vymezuje zákon. Negativní dopady 

stereotypního zobrazování cizinců tak dopadají i na příslušníky národnostních menšin. 

 

Kódovací kniha 

Po definování kódovací jednotky jsme přistoupili k sestavení kódovací knihy, ve 

které převádíme předmět výzkumu na měřitelné velikosti a znaky – takzvané 

                                                                                                                                               
465 x 320 mm) a obsahu jedné strany deníku České slovo promítaného z kinofilmu (rozměry 390 x 260 
mm). Výsledky obsahů získaných z obou částí analýzy jsou tedy vzájemně porovnatelné. 
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proměnné82. Při sestavování kódovací knihy, která je přílohou této práce, jsme se 

zaměřili na několik oblastí. Centrem našeho zájmu bylo sledování toho, s jakými 

tématy, především s jak širokou škálou různorodých témat nebo naopak s jak úzkou 

skupinou stále se opakujících témat byli příslušníci národnostních menšin zobrazováni. 

Proměnná „Téma“ proto nakonec obsahuje 68 položek, které by měly zachytit většinu 

situací, v nichž mohou být příslušníci národnostních menšin v médiích prezentováni.  

Při definování proměnné „Menšina“ jsme museli řešit to, že v některých článcích 

jsou zobrazeni zástupci obou vybraných národnostních menšin. Kódovali jsme tedy 

zvláštní skupiny „Němci i Poláci“ a „Ukrajinci i Vietnamci“. Při vyhodnocování byla 

tato data překódováním přiřazena vždy k oběma skupinám. 

Další proměnnou, na kterou jsme se zaměřili, představoval kontext, v jakém byli 

příslušníci národnostních menšin zobrazováni. Pro definování této proměnné jsme 

zvolili trochu nestandardní metodu, o které se přesto domníváme, že může být při 

opakovaném použití platná. Sledovali jsme počet výskytu předem vybraných výrazů 

s pozitivním nebo negativním zabarvením v každém článku. 

 

Definice této proměnné v kódovací knize vypadala následovně: 

 

1 – silně pozitivní (vymezeno taxativně výčtem slov: pokud v článku v souvislosti 

s uvedenými příslušníky národnostních menšin převažoval počet některých z těchto 

výrazů nad výrazy z kategorií 4 a 5: úspěch/uspět, podařit se,vítězství/zvítězit, nevinný, 

osvobodit, legálně pobývající, legálně zaměstnaný)  

a pokud byl tento rozdíl vyšší než 3.  

 

2 – mírně pozitivní (vymezeno taxativně výčtem slov: pokud v článku v souvislosti s 

uvedenými příslušníky národnostních menšin převažoval počet některých z těchto 

výrazů nad výrazy z kategorií 4 a 5: úspěch/uspět, podařit se,vítězství/zvítězit, nevinný, 

osvobodit, legálně pobývající, legálně zaměstnaný)  

a pokud byl tento rozdíl v rozmezí 1-2. 

                                                 
82 Každá proměnná nabývá několika různých charakteristik (u proměnné téma jich může být i několik 
desítek). Každá charakteristika dostane přiřazený svůj unikátní číselný kód (v rámci jedné proměnné). 
Čísla mohou být náhodně přidělena a nemají tak žádný význam, nebo mohou vyjadřovat skutečné 
hodnoty (např. velikost textu v cm2). Rozlišujeme dva typy proměnných: identifikační proměnná a 
analytická proměnná. První slouží jen k identifikaci jednotek (např.: datum vydání, první slova v názvu, 
vysílací protokol). S analytickými proměnnými pracujeme při vyhodnocování analýzy. 
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3 – neutrální (články, kde se uvedené výrazy vůbec neobjevily, nebo jich byl uvedený 

stejný počet z pozitivních i negativních kategorií) 

  

4 – mírně negativní (vymezeno taxativně výčtem slov: pokud v článku v souvislosti s 

příslušníky národnostních menšin převažoval počet některých z těchto výrazů nad 

výrazy z kategorií 1 a 2: problém, potíž, kriminalita, přepadení, vražda, trestný čin, 

loupež, krádež, znásilnění, odsoudit, nelegálně pobývající, nelegálně zaměstnaný, 

padělek, gang, kuplíř, rvačka) 

a pokud byl tento rozdíl v rozmezí 1-2 

 

5 – silně negativní (vymezeno taxativně výčtem slov: články, ve kterých v souvislosti s 

příslušníky národnostních menšin převažoval počet některých z těchto výrazů nad 

výrazy z první kategorie: problém, potíž, kriminalita, přepadení, vražda, trestný čin, 

loupež, krádež, znásilnění, odsoudit, nelegálně pobývající, nelegálně zaměstnaný, 

padělek, gang, kuplíř, rvačka)  

a pokud byl tento rozdíl vyšší než 3. 

 

Poslední proměnnou, kterou jsme sledovali, byla ta, která sledovala, zda byl 

příslušník národnostní menšiny v případě zobrazení v souvislosti s nějakým trestným 

činem pachatelem nebo obětí tohoto trestného činu. Bylo třeba také počítat s možností, 

že v článku budou vystupovat příslušníci národnostních menšin i jako pachatelé i jako 

oběti (například při jejich vzájemné potyčce). 

 Při vyhodnocování jsme pracovali se speciálním statistickým programem 

SPSS – Statistical Package for the Social Science. S pomocí tohoto programu jsme 

provedli analýzu a interpretaci získaných dat. Výsledky analýzy uvádíme v následujícím 

oddíle. 

                                                                                                                                               

SCHERER, 1998. Strany 41-44. 
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Oddíl 5.4 Prezentace zjišt ěných charakteristik 

V obou částech analýzy jsme zaznamenali celkem 255 článků zobrazujících 

příslušníky národnostních menšin. Z toho bylo 221 článků (86,7 %) v deníku České 

slovo a 34 článků (13,3 %) v deníku Mladá fronta DNES. 

 

Tabulka č. 4: Celkový počet článků podle deníků (České slovo, 1.1.-31.12.1925 a 

MF DNES 1.1.-31.12.2005) 

 

 

 

 

 

 

Za hlavní zjištění analýzy tedy pokládáme výsledky první části analýzy, v níž 

jsme nasbírali dostatek jednotek pro relevanci měření. Výsledky druhé části analýzy 

budou sloužit především jako ilustrační materiál dokládající to, jaká je situace v oblasti 

zobrazování národnostních menšin v současnosti. I když i to, o kolik méně článků o 

zástupcích těchto menšin během celého roku 2005 v deníku MF DNES vyšlo, je samo o 

sobě zajímavým a vypovídajícím zjištěním. 

 

Nejprve tedy představíme samostatné výsledky první části analýzy týkající se 

zobrazování příslušníků německé a polské národnostní menšiny v deníku České slovo 

v roce 1925 a poté výsledky druhé části analýzy, která sledovala zobrazování 

příslušníků ukrajinské a vietnamské národnostní menšiny v deníku Mladá fronta DNES 

v roce 2005. Poté srovnáme obecné rysy vyplývající z obou částí analýzy a pokusíme se 

ověřit, do jaké míry je možné prohlásit ověřovanou hypotézu za platnou. V závěru 

prezentace výsledků pak srovnáme výsledky této analýzy s výsledky podobných 

výzkumů, které se tomuto tématu věnovaly. 

 

Deník Po čet článků %

České slovo 221 86,7%

MF DNES 34 13,3%

Celkem 255 100,0%



Diplomová práce  

- 53 - 

Pododdíl 5.4.1 Mediální zobrazování n ěmecké a polské národnostní 

menšiny v roce 1925 

Na prvních pěti stranách deníku České slovo bylo během roku 1925 otištěno 221 

článků, v nichž byli zobrazeni příslušníci německé nebo polské národnostní menšiny.  

 

Tabulka č. 5: Celkový rozsah textů věnovaných jednotlivým národnostním 

menšinám (České slovo, 1.1.-31.12. 1925) 

 

 

 

 

 

 

 

Absolutní většina článků (87,3 % rozsahu všech textů o Němcích a Polácích) 

byla věnována článkům o příslušnících německé národnostní menšiny. Z toho vyplývá 

první zjištění, že příslušníci polské národnostní menšiny se na stránky českého slova 

dostávali jen výjimečně (7,2 % rozsahu všech textů o Němcích a Polácích). Oproti tomu 

články, ve kterém vystupoval Němec nebo Němka, se v Českém slovu objevovaly 

výrazně častěji. Každý týden bychom zaznamenali určitě minimálně jeden, 

ve specifických obdobích (třeba těsně před volbami nebo po nich) i každý den. 

 

Příslušníci polské a německé národnostní menšiny se v deníku České slovo ve 

sledovaném období objevili v souvislosti s 32 různými tématy z celkového počtu 68 

položek, které proměnná „Téma“ obsahovala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menšina
Rozsah 
(v mm 2)

%

německá 1 407 600 87,3%

polská 116 100 7,2%

německá i polská 87 900 5,5%

Celkem 1 611 600 100,0%
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Tabulka č. 6: Přehled tematických oblastí, v nichž byli zobrazováni příslušníci 
německé a polské národnostní menšiny (České slovo 1.1.-31.12.1925) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pohled na užší vymezení témat (shrnutých do pěti základních oblastí, které 

obsahovaly další podoblasti), ukazuje, že v článcích o příslušnících německé a polské 

národnostní menšiny více než ze tří čtvrtin převládala oblast politická (78,5 %). Druhou 

nejčastěji zobrazovanou oblastí, v níž se objevovali příslušníci polské a německé 

národnostní menšiny, bylo vzdělávání (12,5 %). K zobrazení v souvislosti s kriminalitou 

docházelo jen v necelých sedmi procentech případů. 

 

Při pohledu na rozsah věnovaný jednotlivým tématům můžeme konstatovat, že 

příslušníci německé a polské národnostní menšiny byli v deníku České slovo v roce 

1925 zobrazováni v široké škále témat od politických, kulturních, týkajících se 

vzdělávání až po zprávy o činnosti národnostních spolků. V těchto tématech převládala 

témata politická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma Rozsah (v mm 2) %

politika 1 265 700 78,5%

vzdělávání 202 200 12,5%

kriminalita 103 800 6,4%

kultura a média 29 100 1,8%

ostatní 10 800 0,7%

Celkem 1 611 600 100,0%
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Tabulka č. 7: Přehled témat, s nimiž byli spojováni členové jednotlivých 

národnostních menšin (České slovo, 1.1.-31.12.1925) 

 

 

Obraz Němců v deníku České slovo se vyznačoval několika charakteristikami. 

Převažujícím politickým tématům dominovalo téma voleb a činnost německých 

opozičních stran v parlamentu. Téma „volby“ zahrnovalo celou předvolební kampaň, 

volební prognózy a vyhlášení výsledků voleb až do ustavení nového parlamentu. Volby 

probíhaly v listopadu roku 1925 a České slovo jim věnovalo mnoho prostoru už od 

letních měsíců. Součástí informování o dění v předvolebních táborech bylo i dost 

podrobné informování o situaci v německých stranách. Ty dlouhou dobu uvažovaly o 

společné koalici všech německých stran, ale nakonec k ní kvůli neshodám mezi 

stranami nedošlo.  

Na stránkách Českého slova se taktéž objevovaly rozsáhlé informace o 

parlamentních jednáních, včetně přepisů některých částí jednání nebo přepisů projevů 

významných politiků.83 V přepisech logicky jako zástupci opozice vystupovali poslanci 

                                                 
83 V jednom z projevů se do českých Němců tvrdě opřel i ministr zahraničí Edvard Beneš, který mimo 
jiné řekl: 

Je třeba, aby jednou pro vždy se skončilo s propagandou, že u nás ničíme Němce a německou kulturu. 
V Československu nikdy nešlo a nejde o tak zvaný existenční boj národnostních minorit, o jaký jde na 
příklad v Maďarsku. Ve státě, kde jest všeobecné, přímé, tajné právo hlasovací pro a ženy a přitom 

Téma
Rozsah 
(v mm2)

% Téma
Rozsah 
(v mm2)

%

volby 388 200 26,0% parlament 47 100 23,1%

parlament 340 500 22,8% volby 36 600 17,9%

projev politika o nár. 
menšinách

160 200 10,7%
příslušníci menšin a školy - 
pozitivní

31 200 15,3%

slovní, psané střety 145 200 9,7%
příslušníci menšin a školy - 
negativní

30 600 15,0%

příslušníci menšin a školy - 
negativní

81 000 5,4% slovní, psané střety 20 700 10,1%

ekonomická kriminalita 58 500 3,9% vláda 11 100 5,4%

politická činnost stran nár. 
menšin

57 000 3,8% jiná politika 7 200 3,5%

příslušníci menšin a školy - 
neutrální

53 400 3,6% tradice, oslavy svátků 5 400 2,6%

vláda 28 800 1,9% statistické údaje 4 200 2,1%

útok na veřejného činitele 21 300 1,4%
knihovny pro menšiny - 
neutrální

3 000 1,5%

protesty proti restrikcím 21 000 1,4% kurzy češtiny pro cizince 2 400 1,2%

demonstrace 19 200 1,3% znásilnění 2 400 1,2%

Německá menšina Polská menšina
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německých stran. Jednání byla často velmi bouřlivá a docházelo zde k častým česko-

německým sporům a obviňováním.  

Velký prostor byl v Českém slovu obecně věnován různým sporům mezi českým 

a německým obyvatelstvem. Všechny spory, které neskončily útokem nebo trestným 

činem, jsme zařazovali do kategorie „slovní, psané střety“. Výrazně větší počet byl těch 

případů, v nichž byli Němci zobrazováni negativně jako původci těchto střetů. České 

slovo pravidelně upozorňovalo na jakékoli hanobení státu ze strany německého 

obyvatelstva84, útoky na veřejné činitele nebo demonstrativní neúčasti Němců na 

veřejných akcích. 

Souhrnně můžeme naladění tohoto listu charakterizovat jako silně protiněmecké. 

Toto naladění se však neprojevovalo v podobě zobrazování v souvislosti s trestnou 

činností ale spíše v politické a občanské rovině. 

K častým střetům také docházelo kvůli takzvaným restrikcím, kdy byly na 

mnoha místech z ekonomických důvodů a kvůli začínající hospodářské krizi 

propouštěni zaměstnanci. Někde byl tento důvod zneužíván k rušení továren, v nichž 

pracoval větší počet německého obyvatelstva. 

 

                                                                                                                                               
poměrné do všech institucí, správních a parlamentních, kde jsou zákonem a ústavou zaručeny školy a 
užívání jazyka, nikdy nešlo a nepůjde o existenční boj minorit. 

U nás běží pro Němce nikoli boj o existenci, nýbrž o boj o účast na vládě, o boj o moc. To je problém 
našich Němců a nikoli propaganda, založená na sentimentálním tvrzení, že jsou utiskováni. 

Ať už je konec legendy: Ať my, Němci, vláda, oposice, cizina, Svaz národů, Německo, už jednou pro vždy 
vědí, že máme u nás tři milióny Němců, kteří nebojují o nic jiného, nežli bojuje každá jiná oposice 
v jiných státech, tj. o účast ve vládě a o moc a vliv ve státní správě, a nikoli o to, oč bojují minority ve 
většině států jiných: o národní a kulturní existenci. 

In České slovo. Ročník 17, ze dne 4.11. 1925. Strana 2. 

 
84 Vyzývavé chování Němců zavdává často podklad pro stížnosti atd., avšak co se stalo dne 1. června 
v Rumburce, to přesahuje všechny meze. Na vlak číslo 1214 čekalo jisté footballové mužstvo z Teplic 
v čekárně rumburského nádraží. Tam chovali se tito „také sportovci“ velmi drze a nadávali Čechům a 
republice. Přítomní čeští vojíni následkem toho poslali pro četníka, který se po nějaké době dostavil. 
Mezitím uvedení Němci nastoupili do vlaku, odkud četník je chtěl vyvésti za účelem zjištění věci. Avšak se 
zlou se potázal, poněvadž Němci postavili se mu na odpor, takže jich ani vyvésti nemohl, neboť ho 
dokonce chopili za hrdlo. Po této vřavě byl dán pokyn k odjezdu vlaku, a tu Němci majíce již za to, že 
vyvázli, začali z rozjíždějícího se vlaku pustě láti. Nadávali železničářům „čeští psi“ „česká pakáž“ a 
plivali z oken na ně. Železničáři nato zastavili vlak a vyvedli z vagonů německé štváče, kteří potom byli 
zatčeni a uvězněni. V úterý nato přijel do Rumburku předseda jejich klubu a usiloval stůj co stůj o 
propuštění tří zatčených. Na nádraží však sám spáchal několik deliktů (nadáváním republice, udeřením 
jistého českého železničáře atd.) a tak byl i on zatčen. Tato příhoda ukazuje, nakolik jest mezi německými 
štváči vypěstováno zloby proti všemu, co jest republikánské nebo české. Není třeba připomínati, že věc 
musí býti řádně vyšetřena a viníci dle zákona potrestáni. 

In České slovo. Ročník 17, ze dne 12.6. 1925. Strana 4. 
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Často uváděným tématem, v jehož rámci také docházelo ke sporům, bylo 

vzdělávání. Jednalo se především o požadavky příslušníků německé národnostní 

menšiny na zřízení německých škol v místech, kde žila početná komunita, a kde takové 

školy nebyly, nebo naopak o požadavky na nerušení takových škol v místech, kde 

byly85. Tyto případy spolu s upozorňováním na špatnou výuku německých učitelů86 

jsme řadili do oblasti „příslušníci menšin – negativní případy“. U německé menšiny 

bylo toto téma pátým nejrozsáhlejším (5,4 % rozsahu všech textů).  

Pokud se zaměříme na kontext, v němž byli v deníku České slovo v roce 1925 

zobrazováni příslušníci německé národnostní menšiny, zjistíme, že ze tří čtvrtin 

převažoval neutrální kontext. Je to dáno i definováním proměnné, která za negativní 

kontext považuje spíše témata zobrazující trestnou činnost a politické a slovní střety tak 

spadají převážně do neutrálního kontextu. 

 

Tabulka č. 8: Kontexty, v nichž byli zobrazováni příslušníci německé národnostní 

menšiny (České slovo, 1.1.-31.12.1925) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 V jedné ze zpráv se psalo také o „hrdinství“ českých dětí v Německém Jablonném, které dochází do 
české a ne do německé školy: 

Nezapomínejte na děti menšinářů na severu. V baště němectví na severu, v Německém Jablonném žije 40 
českých dětí, které obětavě navštěvují českou školu. Ani četné ústrky,a ni nadávky, nedovedou je přinutiti, 
aby zapřely své češství. Chodí obětavě až půldruhé hodiny do školy, ač mají ve svém bydlišti německou 
školu. V zimě brodí se spoustami sněhu, přicházejí prokřehlé do školy a žádná nepohoda je nepřinutí, aby 
přestaly do školy docházeti. 

In České slovo. Ročník 17, ze dne 1.12. 1925. Strana 4. 
86 Německé učitelstvo a jeho vzdělání by měly být předmětem pozornosti příslušných kruhů, poněvadž se 
stává, že setkáváme se u německého učitele s takovými zoufalými neznalostmi anebo s tak tendenčně 
sestaveným názorem, až běda. Nedávno tvrdil jistý německý učitel ze severních Čech dlící na návštěvě 
v Praze, že máme spisovnou češtinu teprve od roku 1918! O Žižkovi věděl tolik, že byl prý postrachem 
poctivých lidí, poněvadž prý byl loupeživý rytíř, atd., atd.Představme si však, co takovýto německý učitel – 
a takových je mnoho – natropí, když např. vykládá něco z dějepisu a snad také učiní zmínku o dějinách 
našeho národa! Tak se vychovávají německé děti jen k tomu, aby se z nich nadělalo hakenkrajclerů. 

In České slovo. Ročník 17, ze dne 15.7. 1925. Strana 3. 

Kontext
Rozsah 
(v mm 2)

%

silně pozitivní 0 0%

mirně pozitivní 1 200 0,1%

neutrální 1 110 300 74,2%

mirně negativní 335 700 22,4%

silně negativní 48 300 3,2%

Německá menšina

Němci - kontexty ( České slovo, 1.1.-31.12.1925)

neutrální
75%

mirn ě negativní
22%

siln ě negativní
3%

mirn ě pozitivní
0,1 %
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O tom, že obraz Němců v Českém slovu nebyl moc dobrý, vypovídá naprosto 

minimální počet článků zařazených do pozitivního kontextu. 

Při detailnějším pohledu na spojení Němců s trestnou činností vidíme, že Němci 

byli v Českém slovu s trestnou činností spojováni jen minimálně. Jednalo se o pouze 

necelých sedm procent rozsahu všech textů. Z trestných činů se nejčastěji objevovala 

ekonomická kriminalita (3,9 %), útok na veřejného činitele (1,4 % rozsahu všech textů) 

a přepadení (0,6 %). 

 

Příslušníci polské národnostní menšiny byli v deníku České slovo v roce 1925 

zobrazováni taktéž nejčastěji v souvislosti s politickými tématy. Mezi Československem 

a Polskem panovaly v této době vřelé vztahy, které vyvrcholily podepsáním česko-

polské smlouvy o vzájemné spolupráci. Poláci žijící v Československu byli v deníku 

České slovo zobrazováni v mnohem menší míře než Němci. Prostor věnovaný 

nejfrekventovanějšímu tématu (volby) by byl v případě německé menšiny až devátým 

nejfrekventovanějším tématem.  

Za pozornost jistě stojí velikost prostoru, která byla věnována vzdělávání. 

Pozitivním i negativním událostem souvisejícím se školstvím byl věnován přibližně 

stejně velký prostor patnácti procent rozsahu všech textů. Zajímavé je, že převažovaly 

ty pozitivní. V rámci zintenzivňujících se vztahů mezi oběma státy bylo totiž mnohokrát 

upozorňováno na dobré fungování polských škol na Těšínsku i na spokojenost místního 

obyvatelstva s tím, že existují. Docházelo však i k případům, kdy si Poláci stěžovali na 

to, že je škol málo a že požadují otevření dalších. Vzdělávání bylo opravdu výrazným 

tématem, o kterém se v souvislosti s polskou národnostní menšinou psalo. Dokládá to i 

tabulka, v níž prezentujeme užší oblasti témat spojovaných s polskou národnostní 

menšinou, v níž vzdělávání tvoří přes třicet procent rozsahu všech textů.  
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Tabulka č. 9: Přehled témat, s nimiž byli spojováni příslušníci polské národnostní 

menšiny (České slovo, 1.1.-31.12.1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud sledujeme kontext, v němž byli zobrazováni příslušníci polské 

národnostní menšiny, zjistíme, že absolutně převažuje neutrální kontext. Druhým 

nejvíce zastoupeným byl mírně pozitivní kontext. Z těchto výsledků můžeme vyčíst, že 

obraz příslušníků polské národnostní menšiny byl pozitivnější než obraz příslušníků 

německé národnostní menšiny. Ve sledovaném období se neobjevily prakticky žádné 

texty, které bychom mohli zařadit do negativního kontextu (nezaznamenali jsme také 

prakticky žádné články o kriminalitě příslušníků polské národnostní menšiny). 

 

Tabulka č. 10: Kontexty, v nichž byli zobrazováni příslušníci polské národnostní 

menšiny (České slovo, 1.1.-31.12.1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Téma
Rozsah 
(v mm2)

%

politika 124 200 60,9%

vzdělávání 67 200 32,9%

kultura a média 6 000 2,9%

ostatní 4 200 2,1%

kriminalita 2 400 1,2%

Celkem 204 000 100,0%

Polská menšina

Kontext
Rozsah 
(v mm 2)

%

silně pozitivní 0 0,0%

mírně pozitivní 6 600 3,2%

neutrální kontext 195 000 95,6%

mírně negativní 2 400 1,2%

silně negativní 0 0,0%

Polská menšina

Poláci - kontexty ( České slovo 1.1.-31.12.1925)

mírně pozitivní
3%mírně negativní

1%

neutrální 
96%
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Přitom však nelze tvrdit, že obraz polské národnostní menšiny by byl 

jednoznačně pozitivní. Podobně jako v případě německé národnostní menšiny 

docházelo k častým slovním a psaným střetům mezi československým obyvatelstvem a 

příslušníky polské menšiny.  

 

Pododdíl 5.4.2 Mediální zobrazování ukrajinské a vi etnamské 

národnostní menšiny v roce 2005 

Ve sledovaném období vyšlo v deníku Mladá fronta DNES celkem 34 článků o 

příslušnících ukrajinské a vietnamské národnostní menšiny.  

 

Tabulka č. 11: Celkový rozsah textů věnovaných jednotlivým národnostním 

menšinám (MF DNES, 1.1.-31.12. 2005) 

 

 

 

 

 

 

V rozsahu, který byl těmto menšinám věnován, převažoval prostor věnovaný 

příslušníkům ukrajinské národnostní menšiny (40,8 % rozsahu všech článků). Jen o 

něco méně prostoru připadlo na příslušníky vietnamské národnostní menšiny (36,9 %). 

V ostatních článcích (22,4 %) byli zobrazeni příslušníci obou vybraných národnostních 

menšin zároveň. Souhrnně lze konstatovat, že příslušníci těchto dvou národnostních 

menšin se na stránky deníku MF DNES dostávali jen sporadicky. V několika měsících 

jsme dokonce nezaznamenali ani jeden článek, ve kterém by se objevil někdo 

zastupující ukrajinskou nebo vietnamskou národnostní menšinu. 

 

Příslušníci vietnamské i ukrajinské národnostní menšiny byli ve sledovaném 

období v deníku Mladá fronta DNES zobrazeni v souvislosti se 17 různými tématy 

z celkového počtu 68 položek, které proměnná „Téma“ obsahovala.  

 

 

Menšina
Rozsah 
(v mm 2)

%

ukrajinská 173 565 40,8%
vietnamská 156 995 36,9%
vietnamská i ukrajinská 95 170 22,4%
Celkem 425 730 100,0%
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Tabulka č. 12: Přehled tématických oblastí, v nichž byli zobrazováni příslušníci 

ukrajinské a vietnamské národnostní menšiny (MF DNES 1.1.-31.12.2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud budeme sledovat užší vymezení témat dle pěti zastřešujících skupin, 

vidíme, že v této proměnné výrazně převažovala hodnota „kriminalita“ (69,2 %). Více 

než čtvrtina prostoru věnovaného těmto menšinám se týkala témat ze skupiny „ostatní“ 

(jde především o statistické údaje o počtu cizinců žijících na území ČR). Tématům 

z oblastí „vzdělávání“ a „politika“ byla věnována plocha o velikosti necelých čtyř 

procent celkového rozsahu všech textů. 

Celkově lze tématický záběr zobrazování těchto menšin shrnout tak, že 

ukrajinská i vietnamská národnostní menšina byly v roce 2005 v deníku MF DNES 

zobrazovány v souvislosti s úzkou skupinou opakujících se témat, mezi kterými výrazně 

převažovala témata kriminalita a statistické údaje týkající se pobytu cizinců na území 

České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma
Rozsah 
(v mm 2)

%

kriminalita 294 560 69,2%

ostatní 115 810 27,2%

vzdělávání 9 360 2,2%

politika 6 000 1,4%

Celkem 425 730 100,0%
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Tabulka č. 13: Přehled témat, s nimiž byli spojováni členové jednotlivých 

národnostních menšin (MF DNES, 1.1.-31.12.2005) 

 

Nejčastějším tématem, s nímž byla spojována vietnamská národnostní menšina, 

byly statistické údaje. Společným znakem pro obě vybrané menšiny a jejich prezentaci 

na stránkách deníku Mladá fronta DNES v roce 2005 totiž bylo, že největší prostor je 

jim dáván ve chvíli, kdy je zveřejněna zpráva Českého statistického úřadu nebo jiného 

výzkumného centra o počtu cizinců na území České republiky nebo o počtu obyvatel v 

České republice a podílu cizinců na případném nárůstu tohoto čísla. To je první příčina 

toho, kdy jsou příslušníci národnostních menšin zmiňováni v médiích. Druhou příčinou 

je kriminalita. U příslušníků vietnamské národnostní menšiny bylo druhým nejvíce 

zobrazovaným tématem „kuplířství, obchod s lidmi“ (20,4 % rozsahu všech textů). 

Z násilných trestných činů byla etnicita pachatelů nejčastěji uváděna u zabití (8,1 % 

rozsahu všech textů), vraždy (7,2 %) nebo ublížení na zdraví (3,2 %). Kriminalita byla 

tématem více než 50 procent (54 %) obsahu všech textů o příslušnících vietnamské 

národnostní menšiny.  

Překvapivě nebyla v textech tak často akcentována ekonomická kriminalita. 

Stereotyp „vietnamského stánkaře prodávajícího padělané zboží“ již nebyl (minimálně 

v deníku MF DNES) tak silný, jak tomu bylo například v devadesátých letech. Etnická 

příslušnost příslušníků vietnamské národnostní menšiny však byla i nadále uváděna 

především v souvislosti s kriminalitou a problematiky jako vzdělávání příslušníků 

minorit nebo příklady úspěšné integrační praxe byly médii reflektovány jen minimálně. 

Téma
Rozsah 
(v mm 2)

% Téma
Rozsah 
(v mm 2)

%

statistické údaje 53 590 27,5% statistické údaje 72 310 26,9%

kuplířství, obchod s lidmi 39 675 20,4% kuplířství, obchod s lidmi 67 515 25,1%

žádosti o azyl a občanství 16 500 8,5% ekonomická kriminalita 32 250 12,0%

zabití 15 840 8,1% vražda 20 960 7,8%

jiné - kriminalita 15 500 8,0% nelegální pobyt 18 000 6,7%

vražda 14 000 7,2% žádosti o azyl a občanství 16 500 6,1%

smíšená manželství 13 500 6,9% zabití 15 840 5,9%

nelegální pobyt 9 000 4,6% smíšená manželství 13 500 5,0%

ublížení na zdraví 6 250 3,2% jiné - vzdělávání 9 360 3,5%

komentář cizince k polit. 
rozhodnutím

6 000 3,1% jiné - kriminalita 2 500 0,9%

Vietnamská menšina Ukrajinská menšina
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Pokud se zaměříme na kontexty, v jakých byli příslušníci vietnamské 

národnostní menšiny v deníku MF DNES v roce 2005 zobrazováni, je zřejmá převaha 

negativního kontextu. Dvě kategorie sledující negativní kontexty zahrnují přes 50 

procent (přesně 53 %) rozsahu všech zaznamenaných textů. O převažujícím negativním 

kontextu vypovídá i absence textů, které bychom mohli zařadit k jedné ze dvou 

kategorií pozitivního kontextu. 

 

Tabulka č. 14: Kontexty, v nichž byli zobrazováni příslušníci vietnamské 

národnostní menšiny (MF DNES, 1.1.-31.12.2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velký prostor věnovaný tématu kriminality nás vedl k jeho podrobnějšímu 

zkoumání. V jedné z proměnných jsme se zaměřili na to, zda příslušníci vietnamské 

národnostní menšiny byli v případě zobrazování v souvislosti s trestnou činností 

pachateli nebo oběťmi této trestné činnosti. Tabulka č. 15 ukazuje, že v případě, kdy se 

jednalo o zobrazení v souvislosti s trestnou činností, převažoval u příslušníků více než 

dvakrát rozsah, kdy byli zobrazováni jako pachatelé této trestné činnosti. 

 

 

 

 

 

 

Kontext
Rozsah 
(v mm 2)

%

silně pozitivní 0 0,0%

mírně pozitivní 0 0,0%

neutrální 91 615 47,0%

mírně negativní 26 275 13,5%

silně negativní 76 990 39,5%

Celkem 194 880 100,0%

Vietnamská menšina

Vietnamci - kontexty (MF DNES, 1.1.-31.12.2005)

neutrální
47,0%

mírně negativní
13,5%

siln ě negativní
39,5%
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Tabulka č. 15: Přehled rozsahu zobrazení, v nichž byli příslušníci vietnamské 

národnostní menšiny zobrazováni jako pachatelé nebo jako oběti trestné činnosti 

(MF DNES, 1.1.-31.12.2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušníci ukrajinské národnostní menšiny byli taktéž na největším prostoru 

zobrazováni v souvislosti s tématem „statistické údaje“. Stejně jako v případě 

vietnamské národnostní menšiny to byly převážně texty o počtech cizinců žijících na 

území České republiky. Tématem s druhým největším rozsahem textů bylo „kuplířství, 

obchod s lidmi“ (25,1 %). To odpovídá tomu, že příslušníci ukrajinské národnostní 

menšiny byli ve sledovaném období v deníku Mladá fronta DNES zobrazováni 

v souvislosti s tématem kriminality ještě více než příslušníci vietnamské národnostní 

menšiny (jednalo se o 58,4 % rozsahu všech textů). Nejrozsáhleji popisovanými 

trestnými činy byly kromě kuplířství: ekonomická kriminalita (12 % rozsahu všech 

textů), vražda (7,8 %), nelegální pobyt (6,7 %) a zabití (5,9 %). V celém sledovaném 

období jsme nezaznamenali ani jeden článek týkající se témat kultura nebo politika. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že příslušníci ukrajinské národnostní menšiny 

byli v roce 2005 v deníku Mladá fronta DNES zobrazováni v úzkém okruhu témat, u 

nichž převládala témata „statistické údaje“ a „kriminalita“. Stereotyp „ukrajinského 

dělníka“ přijíždějícího do České republiky pracovat načerno, páchajícího zde různé 

druhy trestné činnosti tak byl na stránkách MF DNES i v roce 2005 velmi živý. 

Pohled na kontexty, v nichž byli zobrazováni příslušníci ukrajinské národnostní 

menšiny, ukazuje, že ti byli zobrazováni v negativnějším kontextu než příslušníci 

vietnamské národnostní menšiny. Součet dvou kategorií sledujících negativní kontexty 

zahrnuje více než 65 procent (65,4 %) rozsahu všech textů, ve kterých se příslušníci 

ukrajinské národnostní menšiny objevili. Články se silně negativním kontextem 

představovaly téměř polovinu rozsahu všech textů, které ve sledovaném období o 

Ukrajincích vyšly(!) 

Rozsah 
(v mm 2)

%

nejednalo se o trestný čin 89 590 46,0%
jednalo se o trestný čin, příslušník menšiny pachatelem 73 425 37,7%
jednalo se o trestný čin, příslušník menšiny obětí 29 865 15,3%
jednalo se o trestný čin, příslušníci menšin pachateli i obětmi 2 000 1,0%
Celkem 194 880 100,0%

Vietnamská menšina
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Tabulka č. 16: Kontexty, v nichž byli zobrazováni příslušníci ukrajinské 

národnostní menšiny (MF DNES, 1.1.-31.12.2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při sledování toho, zda byli v souvislosti s uvedenou trestnou činností příslušníci 

ukrajinské národnostní menšiny zobrazováni jako pachatelé nebo jako oběti této trestné 

činnosti, se dostáváme k dalšímu zajímavému zjištění. V absolutní většině případů šlo o 

jejich zobrazení jako pachatelů trestné činnosti. Pokud bychom sledovali jen případy, 

kdy byla v článku uvedena trestná činnost v souvislosti s příslušníkem ukrajinské 

národnostní menšiny, pak v 85 procentech rozsahu textů byl tento člověk pachatelem 

trestné činnosti, dalších 5 procent rozsahu textů pak představovaly případy, kdy byli 

Ukrajinci zároveň pachateli i oběťmi. 

 

Tabulka č. 17: Přehled rozsahu zobrazení, v nichž byli příslušníci ukrajinské 

národnostní menšiny zobrazováni jako pachatelé nebo jako oběti trestné činnosti 

(MF DNES, 1.1.-31.12.2005) 

 

 

Kontext
Rozsah 
(v mm 2)

%

silně pozitivní 0 0,0%

mírně pozitivní 9 360 3,5%

neutrální 83 590 31,1%

mírně negativní 55 625 20,7%

silně negativní 120 160 44,7%

Celkem 268 735 100,0%

Ukrajinská menšina

Rozsah 
(v mm 2)

%

nejednalo se o trestný čin 111 670 41,5%
jednalo se o trestný čin, příslušník menšiny pachatelem 133 225 49,6%
jednalo se o trestný čin, příslušník menšiny obětí 15 840 5,9%
jednalo se o trestný čin, příslušníci menšin pachateli i obětmi 8 000 3,0%
Celkem 268 735 100,0%

Ukrajinská menšina

Ukrajinci - kontexty (MF DNES 1.1.-31.12.2005)

mírně pozitivní
3,5%

neutrální
31,1%

mírně negativní
20,7%

siln ě negativní
44,7%
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Pododdíl 5.4.3 Srovnání obecných rys ů zobrazování národnostních 

menšin v roce 1925 a 2005 

Pokud se pokusíme srovnat hlavní obecné rysy vyplývající z obou částí analýzy 

– i při vědomí, že jde o dvě historicky velmi těžko srovnatelná období, ve kterých se 

lišila jak podoba obou srovnávaných deníků a textů, které v nich vycházely, tak 

postavení srovnávaných menšin – dojdeme k následujícím zjištěním: největší prostor 

byl věnován příslušníkům německé národnostní menšiny, nejmenší pak příslušníkům 

polské národnostní menšiny. 

Obecně lze říci, že postavení německé národnostní menšiny bylo z pohledu 

obecného trendu zobrazování národnostních menšin v českém tisku v roce 1925 

opravdu jedinečné. Byl jí věnován velký prostor a byla prezentována jako regulérní 

politická síla. I když její obraz nebyl ani zdaleka pozitivní, spíše naopak.  

 

Tabulka č.18: Přehled rozsahu textů, které byly věnovány jednotlivým 

národnostním menšinám (České slovo, 1.1.-31.12.1925 a MF DNES 1.1.-31.12.2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně můžeme říci, že při zobrazování příslušníků německé a polské 

národnostní menšiny v roce 1925 v deníku České slovo silně převažovala témata 

týkající se politiky a vzdělávání. Obě národnostní menšiny byly zobrazovány v širokém 

okruhu různých témat. Téma kriminality nebylo prezentováno zdaleka v takové míře, 

jak je tomu dnes. U německé národnostní menšiny se v deníku České slovo objevovalo 

negativní zobrazení. Týkalo se však převážně politických témat a slovních střetů a 

výpadů než kriminality. 

 

Menšina
Rozsah 
(v mm 2)

%

německá 1 407 600 69,1%

ukrajinská 173 565 8,5%

vietnamská 156 995 7,7%

polská 116 100 5,7%

vietnamská i ukrajinská 95 170 4,7%

německá i polská 87 900 4,3%

Celkem 2 037 330 100,0%
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Oproti tomu příslušníci ukrajinské a vietnamské národnostní menšiny byli v roce 

2005 v deníku Mladá fronta DNES zobrazováni v úzkém okruhu opakujících se témat. 

Obraz obou národnostních menšin byl silně negativní, ve většině případů se jednalo o 

uvádění příslušníků těchto menšin v souvislosti s trestnou činností. Ve většině případů 

byli tito lidé zobrazováni jako pachatelé této trestné činnosti. 

 

Oddíl 5.5 Formulace závislostí 

Výsledky obou částí analýzy i jejich vzájemného porovnání přinesly několik 

zajímavých zjištění týkajících se podoby zobrazování národnostních menšin v českém 

tisku. 

První zjištěnou závislostí je vyšší počet negativních zpráv o příslušnících 

národnostních menšin. Je sporné tvrdit, že stoupající negativita mediálních obsahů je 

obecným trendem současné mediální scény, protože negativita je pro média 

významným tématem a provází je prakticky již od jejich vzniku (byla také součástí 

prvního výčtu takzvaných zpravodajských hodnot, který sestavili v roce 1965 v článku o 

struktuře norského zahraničního zpravodajství norští analytikové Johan Galtung a Marie 

Rugeová).87 Negativita je tedy trvalým tématem, kterého se masová média drží již od 

svých počátků.  

To, proč jsou příslušníci národnostních menšin tak často a opakovaně 

zobrazováni v souvislosti s trestnou činností, můžeme přičíst dalším z uváděných 

zpravodajských hodnot. Těmi jsou: jasnost, jednoduchost nebo kontinuita. 

Zpravodajství vyhledává zprávy, které jsou samy o sobě jasné a jednoznačné. Pozornost 

médií taktéž přitahují události, které jsou jednoduché a je snadné je vysvětlit. Tyto 

požadavky stereotyp o zátahu na „vietnamské stánkaře“ nebo bitce mezi „ukrajinskými 

dělníky“ beze zbytku splňuje. Další významnou zpravodajskou hodnotou je kontinuita. 

Pokud se tedy událost jednou v médiích uchytí, je pravděpodobné, že se bude v různých 

časových intervalech a drobných obměnách vracet. To je i případ opakujících se 

negativních stereotypů. 

Druhou zjištěnou závislostí je klesající zájem médií o politickou angažovanost 

příslušníků národnostních menšin. Je pravda, že žádná ze současných národnostních 

menšin nemá výraznější politické angažmá, neexistují zde významnější politická 
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uskupení reprezentující zájmy jednotlivých menšin (tím pádem žádné z nich není 

zastoupeno v parlamentu nebo na komunální úrovni, jak je tomu například na 

Slovensku). Přesto se média o činnost malých politických nebo jen zájmových sdružení 

reprezentujících národnostní menšiny prakticky nezajímají. 

Analýzy věnující se zobrazování současných národnostních menšin i jejich 

srovnání s analýzou reprezentace nejpočetnějších národnostních menšin před osmdesáti 

lety ukazují, že tyto menšiny jsou zobrazovány stále méně a v souvislosti se stále 

menším počtem témat.  

Za touto závislostí můžeme hledat obecné proměny masové komunikace, které 

se objevily s nástupem nových médií. Dochází k obrovskému nárůstu počtu mediálních 

sdělení, nárůstu rychlosti mediální komunikace, ale zároveň ke zkracování a 

zjednodušování textů. 

Jednu z těchto proměn trefně popisuje Zygmunt Bauman, který píše o takzvané 

delokalizaci příjemců a vlivu této změny na sociální soudržnost společnosti.  

Podle Baumana vede modernita a současná podoba komunikace, ovlivněná 

nástupem nových technologií, k rozpadu sociálních vazeb a v konečném důsledku i 

k rozpadu dosavadních komunit. 

Na dnešní podobu sociální komunikace má podle Baumana obrovský vliv 

smršťování hranic, kterými svět za poslední léta prošel. Pro příslušníky elit dnes 

prakticky neexistuje rozdíl mezi „tady“ a „tam“, „blízko“ a „daleko“. Díky moderním 

technologiím se pro ně doba komunikace smrštila na nulovou délku okamžiku.  

Podle Zygmunta Baumana byly dřívější komunity mnohem úžeji provázány. 

Komunikace uvnitř komunity byla omezena na vrozený „wetware“, čili nepřekračovala 

hranice zraku, sluchu a paměti. Dnešní komunity se oproti tomu vyznačují křehkostí a 

krátkověkostí.  

 

Technologické rušení časoprostorových vzdáleností tak společnost spíše 

polarizuje, než homogenizuje. Zatímco jisté lidi osvobozuje od teritoriálních 

omezení a jisté významy, jež vytvářejí komunitu, exteritorializuje, místo k němuž 

jsou jiní lidé i nadále vázáni, zbavuje významu i schopnosti poskytovat identitu. 

(…) Někteří lidé se mohou z lokality – z jakékoli lokality – přesunovat libovolně. 

                                                                                                                                               
87 GALTUNG, Johan – RUGE, Marie. The Structure of Foreign News. In: Journal of Peace Research, 1, 
s. 64-90 
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Jiní bezmocně přihlížejí tomu, jak jim jediná lokalita, již obývají, mizí pod 

nohama.88 

 

John Thompson pak označuje změny v podobě současné komunikace jako 

takzvanou zprostředkovanou kvaziinterakci.89 Ta probíhá za pomoci médií masové 

komunikace, je rozložena v čase a prostoru, je produkovaná pro neurčitou řadu 

potenciálních příjemců, je monologická a nedochází v ní ke klasické interakci tváří 

v tvář, ale ke kvaziinterakci (stále však dochází k produkci symbolických sdělení pro 

jiné). 

Při této kvaziinterkaci lidé stále častěji získávají informace a symbolické obsahy 

z jiných zdrojů než od lidí, s nimiž se potkávají v každodenním životě. Proměnil se i 

způsob, jak různá témata přichází ve známost veřejnosti. V původně sdíleném 

společném prostoru, kde probíhala pouze interakce tváří v tvář, se objevily nové formy 

zveřejňování, které již nejsou závislé na sdílení času a prostoru, nově se objevila 

možnost získání takzvané zprostředkované publicity. Tento změněný způsob 

zviditelňování má vliv i na utváření našeho sebepojetí. Dříve jsme podklady pro 

utváření sebepojetí získávali jen prostřednictvím interakce tváří v tvář, dnes lokální 

znalosti vystřídaly znalosti globální, lidé jsou k formování sebepojetí schopni využívat 

stále širší rejstřík symbolických sdělení. Proces sebepojetí je tak stále zřetelněji živen 

mediovanými symbolickými materiály. Tyto symbolické materiály mají logicky vliv i 

na utváření sebepojetí příslušníků národnostních menšin. 

 

Oddíl 5.6 Diskuse hypotézy a metody 

 

Na základě výsledků obou částí provedené kvantitativní analýzy a jejich 

srovnání, můžeme konstatovat, že obraz národnostních menšin je v současnosti mnohem 

stereotypnější, než tomu bylo před osmdesáti lety. 

Příslušníci národnostních menšin jsou dnes zobrazováni v úzkém okruhu stále se 

opakujících témat, mezi nimiž jsou nejčastěji zastoupeny články reagující na zprávy o 

statistických údajích o počtu cizinců na území České republiky a články o kriminalitě. 

                                                 
88 BAUMANN, Zygmunt. Globalizace: důsledky pro člověka. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 1999. 157 s. 
ISBN: 80-204-0817-7. s. 27 
89 THOMPSON, John B.: Média a modernita: sociální teorie médií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 
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Metoda kvantitativní obsahové analýzy se ukázala být vhodnou pro zpracování 

první části analýzy. Díky ní jsme mohli zpracovat výsledky velkého množství článků 

(více než 220) z celého ročníku deníku České slovo. Méně vhodná už byla pro 

vypracovávání druhé části analýzy, kdy se ukázalo, že národnostním menšinám byl 

v roce 2005 v deníku Mladá fronta DNES věnován neočekávaně malý počet článků. A 

při reprezentování těchto výsledků může docházet k velkým odchylkám. Pokud ale 

bereme tento fakt jako reprezentativní výstup za celý ročník nejprodávanějšího z 

takzvaných seriózních deníků v České republice v roce 2005 a také jako ilustraci toho, 

jak malý prostor je příslušníkům národnostních menšin v českých médiích dáván, 

pokládáme tato zjištění za důležitou součást našeho výzkumu. 

 

Oddíl 5.7 Diskuse teoretických o čekávání a analýzou 

zjišt ěných výsledk ů. Srovnání výsledk ů vlastní analýzy s 

výsledky prací v ěnujících se zobrazování národnostních 

menšin v českém tisku 

Pomocí metody kvantitativní obsahové analýzy jsme v této práci potvrdili 

očekávanou hypotézu, že zobrazování příslušníků národnostních menšin je 

v současnosti mnohem stereotypnější a negativnější, než tomu bylo před osmdesáti lety. 

V této části se pokusíme shrnut problematické pasáže této analýzy a nabídnout srovnání 

s podobnými pracemi, které se věnovaly tématu zobrazování národnostních menšin 

v českém tisku.  

Největší problém shledáváme ve velmi malém počtu článků v druhé části 

analýzy. Uvědomujeme si, že takto malý počet článků není vhodný pro metodu 

kvantitativní obsahové analýzy. Při zapojení pouze jednoho výzkumníka do 

vypracovávání analýzy však nebylo možné rozšířit výběrový vzorek tak, aby analýza 

mohla být zpracována a vyhodnocena ve stanoveném termínu. Druhou část analýzy tedy 

pokládáme spíše jen za ilustrační materiál, který dokládá výsledky předchozích 

podrobnějších výzkumů, které se tomuto tématu věnovaly. Za stěžejní část práce 

pokládáme první část analýzy, která se věnovala dosud nezmapovanému období a 

přináší nejvíce nových informací na poli výzkumu obsahů tištěných médií z období 

první republiky. 
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Druhým problematickým místem může být shledávána proměnná „kontext“, 

která je definována ne zcela standardním způsobem výčtu výrazů a počtu těchto výrazů 

v jednotlivých článcích. Uvědomujeme si, že tato proměnná je svým nastavením, které 

je do jisté míry subjektivní, nasměrována především ke sledování negativních kontextů 

spojených s trestnou činností. Do kategorie negativních kontextů tak nejsou zahrnuty 

případy, v nichž docházelo k psaným nebo slovním střetům mezi příslušníky menšin a 

majoritou. To se následně projevilo v převažujícím neutrálním kontextu u německé 

menšiny, i když z většiny článků vycházejí Němci spíše negativně. Zároveň však 

pokládáme kriminalitu a její spojování s příslušníky národnostních menšin za tak 

výrazný fenomén, který významným způsobem přispívá ke ztěžování jejich případné 

úspěšné integrace do většinové společnosti, že jsme pokládali za důležité, věnovat se 

mu podrobněji a sledovat, jak často byli v souvislosti s trestnými činy zobrazováni 

příslušníci národnostních menšin před osmdesáti lety a jak často byla v souvislosti 

s trestnou činností uváděna jejich etnická příslušnost. 

Při srovnání výsledků naší analýzy s výsledky ostatních analýz, které se 

v posledních deseti letech věnovaly zobrazování příslušníků národnostních menšin 

v českém tisku (Karhanová, Kaderka: Obraz cizinců v médiích90; Klvačová, Bitrich: Jak 

se (ne)píše o cizincích v českém tisku91) můžeme konstatovat, že výsledky naší analýzy 

(i když byla vytvářena na mnohem menším výběrovém vzorku) se ve většině případě 

případů shodují s výsledky těchto analýz. Tato analýza tedy může sloužit jako materiál 

potvrzující přetrvávající podobu zobrazování příslušníků národnostních menšin 

v českém tisku. Zároveň může pracovat s výsledky těchto analýz jako s materiály 

podporujícími tvrzení, která by kvůli malému rozsahu výběrového vzorku nemusela mít 

dostatečnou váhu. 

Zobrazování národnostních menšin v československém tisku v roce 1925 dosud 

nebylo žádnou z analýz zpracováno. Není tedy možné jej porovnávat. 

 

 

 

                                                 
90 KARHANOVÁ, K., KADERKA, P. Obraz cizinců v médiích. Zpráva o projektu za rok 2001. c2002 
[cit.2007-11-05]. Dostupné z  
<http://bluesimba.net/img_upload/c5618853bfbeef8dd1de5668410ec138/Obraz_cizincu_v_mediich_Zpra
va_o_projektu_za_rok_2001.pdf>. 
91 Nečitelní cizinci. Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku. 1. vyd. Praha: Multikulturní centrum 
Praha, 2003. 94 s. ISBN 80-239-1137-6. 
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Kapitola 6. Jak psát o národnostních menšinách 

V úplném závěru uvádíme krátké zamyšlení nad tím, jakým způsobem by 

masová média měla pracovat se stereotypy, aby pokud možno nepřispívala ke ztěžování 

úspěšné integrace příslušníků národnostních menšin do většinové společnosti. Při 

vědomí často opakované formulace, že „proti stereotypům není žádné obrany, kromě 

vědomí, že existují“92 je zřejmé, že nejde o nic jednoduchého. Přesto se autoři výzkumů 

a prací zabývajících se tématem zobrazování národnostních menšin shodují na několika 

doporučeních. 

Prvním z nich je důraz, který kladou na mediální výchovu a vedení čtenářů ke 

kritickému přístupu k mediálním textům. 

 

Na druhé straně problémů souvisejících s mediální reprezentací reality je ale 

také ochota mediálních konzumentů přijímat nekriticky mediální realitu za svou 

a zaměňovat ji za skutečnost. Baudrillard píše, že “žijeme ve světě, kde nejvyšší 

funkcí znaku je umožnit realitě, aby zmizela, a toto zmizení současně ještě 

maskovat... Média dnes nic jiného nedělají.” Tuto skutečnost si dnes lidé v 

nedostatečné míře uvědomují. Systematická mediální výchova a vedení dětí (i 

dospělých) ke kritické reflexi mediálních sdělení stále nejsou obvyklou a v 

dostatečné míře fungující součástí výuky. 93 

 

Druhé doporučení vybízí k podrobnějšímu a plastičtějšímu zobrazování života 

příslušníků národnostních menšin, kde mohou významnou roli hrát osobní příběhy 

cizinců, kteří se úspěšně integrovali do české společnosti. 

 

Pokud tedy česká média informují například o Ukrajincích zejména v souvislosti 

s kriminalitou či nelegální prací a nezobrazují civilnější stránky jejich života, 

reprodukují tak stále dál stereotypy, které významně brání bezproblémovému 

přijímání této skupiny v ČR. K narušení těchto ustálených představ o určité 

                                                 
92 Pokoušet se uchránit mysl každého člověka před jakýmkoli setkáním se stereotypy je asi špatná 
politika. Mnohem lepší je posilovat lidskou schopnost mezi stereotypy rozlišovat a vší mocí se 
vyrovnávat s jejich vlivem. 

ALLPORT, Gordon W.: O povaze předsudků. 1. vyd. Praha: Prostor, 2004. Strana 226. 
93 BURGETOVÁ, Eva: Masmédia a zobrazování cizinců 

URL: < http://www.czechkid.cz/si1330.html > [cit. 2008-05-01] 
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skupině je zapotřebí, aby její mediální obraz působil plastičtěji. Budou-li čtenáři 

tisku mít k dispozici kromě suchých statistických dat o počtech Ukrajinců 

zadržených bez pracovního povolení i reportáže o životě a problémech 

konkrétních osob, daleko snáze se zbaví představ o Ukrajincích jako o 

bezejmenné mase nádeníků. Individuální příběhy pomohou odkrýt „banální“ 

pravdu, že i cizinci jsou lidé jako my. 94 

 

Shrnutí doporučení, jak psát o příslušnících národnostní menšin, přinesl i závěr 

analýzy Petry Klvačové a Tomáše Bitricha95:  

 

- pracovat pečlivěji s informacemi v článcích o kriminalitě 

- být opatrnější v používání etnické a státní příslušnosti a snažit se potlačovat 

spojení mezi kriminalitou a cizinectvím 

- prosazovat lepší kontexty, v nichž se cizinci v novinách objevují 

- psát o tématech, jako jsou příběhy konkrétních cizinců a jejich dětí, zvyky, 

svátky, kulturní aktivity 

- posilovat hlas těch, o nichž píši, tedy hlas samotných cizinců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 BURGETOVÁ, Eva. Masmédia a zobrazování cizinců 

URL: < http://www.czechkid.cz/si1330.html > [cit. 2008-05-01] 
95 KLVAČOVÁ Petra – BITRICH, Tomáš: Nečitelní cizinci. Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku. 1. 
vyd. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2003.Strany 32-33. 
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Kapitola 7. Záv ěr 

Oddíl 7.1 Shrnutí základních zjišt ění 

V této práci jsme se zaměřili na podrobné sledování stereotypního zobrazování 

národnostních menšin v českém tisku. V kvantitativní obsahové analýze domácího 

zpravodajství deníku České slovo v roce 1925 a deníku Mladá fronta DNES v roce 2005 

jsme sledovali celkem 255 článků. 

Při zobrazování příslušníků německé a polské národnostní menšiny v roce 1925 

v deníku České slovo silně převažovala témata týkající se politiky a vzdělávání 

(politickým tématům bylo věnováno 78,5 % rozsahu všech textů a vzdělávání 12,5 % 

rozsahu všech textů). Obě národnostní menšiny byly zobrazovány v širokém okruhu 

různých témat. Negativní kontexty, v nichž byli příslušníci německé i polské 

národnostní menšiny v deníku České slovo zobrazováni, se týkaly převážně politických 

témat a slovních střetů a výpadů než kriminality. 

Příslušníci ukrajinské a vietnamské národnostní menšiny byli v roce 2005 

v deníku Mladá fronta DNES zobrazováni v úzkém okruhu opakujících se témat. Obraz 

obou národnostních menšin byl silně negativní, ve většině případů se jednalo o uvádění 

příslušníků těchto menšin v souvislosti s trestnou činností (téma kriminality se 

vztahovalo k 69,2 % rozsahu všech textů). Navíc byli příslušníci těchto menšin 

zobrazováni převážně jako pachatelé trestných činů.  

 

V první části analýzy jsme zpracovali dosud nezmapovanou část zpravodajského 

obsahu deníku České slovo. Druhá část analýzy potvrdila výsledky předchozích 

výzkumů týkajících se zobrazování příslušníků národnostních menšin v českém tisku, 

které taktéž upozorňovaly na úzký okruh stále se opakujících témat, s nimiž jsou 

příslušníci národnostních menšin v českém tisku spojováni. 

V teoretické části práce jsme se podrobně věnovali problematice stereotypu, jeho 

definici, funkci i důvodům užívání v masové komunikaci. Rozlišili jsme tyto funkce 

stereotypu: možnost rychlé, účinné orientace v okolním světě, posilování skupinové 

identifikace, reprezentace mocenských vztahů.  

Dále jsme sestavili následující skupiny důvodů užívání stereotypů v masové 

komunikaci: jazykové důvody (potřeba výrazové úspornosti), socializační důvody 

(snaha jednotlivců o rychlejší a účinnější orientaci ve světě, možnost dané společnosti 
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uchopit a zařadit do "svého" řádu to, co se mu vymyká), psychologické důvody (snaha o 

konformitu, přesycenost podněty v odosobněném prostředí velkoměst), mediální 

důvody (rychlost a shon v redakční práci, snazší pochopitelnost, jednodušší zařazení, 

snazší udržení pozornosti publika). 

Souhrn výsledků zahraničních výzkumů, které se věnovaly tématu zobrazování 

národnostních menšin, ukazují, že se nejedná o problematiku, která by byla specifická 

pro česká média, ale o obecný problém vyskytující se v systému masové komunikace po 

celém světě. 

 

Oddíl 7.2 Diskuse hypotézy a metody 

Prostřednictvím metody kvantitativní obsahové analýzy jsme ověřovali 

hypotézu, že příslušníci národnostních menšin jsou v současnosti v českém tisku 

zobrazováni stereotypněji, než tomu bylo před osmdesáti lety. Srovnání výsledků obou 

částí analýzy (analýza domácího zpravodajství deníku České slovo v roce 1925 a deníku 

Mladá fronta DNES v roce 2005) tuto hypotézu potvrdily. Metoda kvantitativní 

obsahové analýzy nám umožnila srovnat prostor věnovaný jednotlivým tématům i jejich 

počet. Zatímco příslušníci polské a německé národnostní menšiny byli v roce 1925 

zobrazeni v souvislosti s 32 různými tématy, příslušníci vietnamské a ukrajinské 

národnostní menšiny byli v roce 2005 zobrazeni pouze v souvislosti se 17 různými 

tématy, z nichž většinu tvořily různé druhy kriminality. 

Metoda kvantitativní obsahové analýzy se ukázala být vhodnou pro zpracování 

první části analýzy, kdy jsme díky ní mohli zpracovat výsledky velkého množství 

článků (více než 220) z celého ročníku deníku České slovo. Méně vhodná už byla pro 

vypracovávání druhé části analýzy. Národnostním menšinám byl totiž v roce 2005 

v deníku Mladá fronta DNES věnován neočekávaně malý počet článků. Tento fakt, 

který je reprezentativním výstupem za celý ročník nejprodávanějšího z takzvaných 

seriózních deníků v České republice v roce 2005, však pokládáme za jeden 

z významných závěrů celé práce ilustrující, jak malý prostor je příslušníkům 

národnostních menšin v současných českých médiích věnován. 
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Oddíl 7.3 Diskuse p řínosů práce 

Za hlavní přínos této práce pokládáme kvantitativní analýzu obsahu domácího 

zpravodajství o příslušnících národnostních menšin v roce 1925. Jedná se o dosud 

neanalyzované období, které bylo v souvislosti s tímto tématem zpracováváno takovým 

způsobem vůbec poprvé. 

Dalším přínosem této práce je shrnutí výsledků dosavadních výzkumů 

věnujících se zobrazování národnostních menšin v českém tisku, které jsme provedli ve 

čtvrté kapitole této práce. 

Významnou část práce tvoří i teoretická část věnující se problematice stereotypu, 

jeho postavení a funkci v rámci masové komunikace a jeho vztahu k zobrazování 

příslušníků národnostních menšin. V této části jsme pracovali s řadou aktuálních 

zahraničních pramenů, které se týkají zobrazování národnostních menšin v médiích a 

informace z těchto publikací mohou být zajímavým materiálem po další výzkum v této 

oblasti. 
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Summary 

We have focused in this paper on stereotyped depiction of national minorities in 

the Czech press. Using the quantitative content analysis we have compared newspaper 

articles covering the Czech scene in the daily newspaper „České slovo“ in 1925 with 

articles in the daily newspaper „Mladá fronta DNES“, that were published in 2005. 

The outcomes of this analysis confirmed our initial hypothesis, that the depiction 

of the representatives of the most numerous minority groups was more stereotyped in 

2005 than it had been in 1925. 

The representatives of the German and Polish minority groups were in 1925 

depicted in České slovo in a broad perspective and in relation to various topics. The 

topics, that the analyzed articles referred to the most were: politics (78.5 % of all 

analyzed articles) and education (12, 5 % of all analyzed articles). 

The representatives of the Ukraine and Vietnam minority groups were in Mladá 

fronta DNES in 2005 repeatedly depicted in a rather limited set of topics. The most 

represented topic was criminality (69,2 % of all analyzed articles). If the article was 

related to a crime, Ukrainians or Vietnamese would be mostly described as the 

offenders.  

 

The theoretical part of the paper gives a closer look on the phenomenon of 

stereotype itself, on its definition, function and also on the reasons of its usage in mass 

communication. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha (tabulka) 

 

Prom ěnná Název 
prom ěnné Kód Definice 

P1 Datum 230905 ve formátu 230905 pro 23. 9. 2005 
1 České slovo P2 Deník 
2 Mladá fronta DNES 

P3  Rozsah počet 
mm2 

velikost textu v mm2 (bez obrázků, 
s přesností na 5 mm) 

1 První 
2 Druhá 
3 Třetí 
4 Čtvrtá 

P4 Strana 

5 Pátá 
1 Německá 
2 Polská 
3 Německá i polská 
4 Vietnamská 
5 Ukrajinská 
6 Vietnamská i ukrajinská 

P5 Menšina 

999 nelze určit 
1 silně pozitivní 
2 mírně pozitivní 
3 Neutrální 
4 mírně negativní 
5 silně negativní 

P6 Kontext 

999 nelze určit 
10 Politika 
111 volby (předvolební kampaň, výsledky 

voleb, povolební jednání až do nástupu 
vlády) 

112 vláda (již sestavená, fungující vláda – její 
jednání, rozhodnutí vlády, návrhy zákonů 
týkajících se menšin nebo rozpravy, 
v nichž vystupovali zástupci nár. menšin) 

113 Parlament (od složení poslaneckých slibů - 
z jednání obou komor, 
navrhované/schválené zákony týkající se 
menšin nebo rozpravy, v nichž vystupovali 
poslanci z nár. menšin) 

12 činnost stran nár. menšin (jiná než před 
volbami nebo ve sněmovně, personální 
změny, komentáře k událostem, atd.) 

13 financování politických stran 
14 politická činnost spolků nár. menšin 

P7  Téma 

15 střety mezi příslušníky menšin a obyvateli 
Československa/ČR (provokace, útok na 
průvod, spory o vyvěšení vlajky, 
demonstrativní neúčast na oslavách svátků 
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ČSR) 
151 fyzické střety (pokud nešlo o trestný čin) 
152 slovní, psané střety, výpady v tisku, 

rozhlasu (pokud nešlo o trestný čin) 
153 protesty proti restrikcím (propouštění) 
154 Demonstrace 
155 demonstrativní neúčast na významné akci 
16 projev politika týkající se národnostních 

menšin 
17 komentář cizince (nepolitika) k politickým 

rozhodnutím 
100 ostatní (=jiná politika) 
20 Kriminalita (patří sem i obvinění nebo 

předpoklad viny příslušníka menšiny, tj. 
každá zmínka v souvislosti s trestným 
činem) 

21 násilné trestné činy 
211 Vražda 
212 Zabití 
213 Znásilnění 
214 Přepadení 
215 útok na veřejného činitele 
216 ublížení na zdraví 
22 Majetková trestná činnost 
221 Krádež 
222 ekonomická kriminalita (padělání, daňové 

úniky) 
23 další trestná činnost 
231 nelegální pobyt 
232 nelegální zaměstnávání 
233 Převaděčství 
234 kuplířství, obchod s lidmi 
235 hanobení rasy, národa, přesvědčení 
200 ostatní (=jiná kriminalita) 
30 Kultura a média 
31 Hudba 
32 Divadlo 
33 Film 
34 Literatura 
35 tradice, oslavy svátků 
36 Rozhlas 
37 Tisk 
300 ostatní (= jiná kultura a média) 
40 Vzdělávání 
41 Příslušnici menšin ve školách – pozitivní 

události (fungující, úspěšné školy pro 
menšiny, zřízení/finanční podpora takové 
školy) 

42 Příslušníci menšin ve školách – negativní 
události (neexistence škol pro menšiny, 
požadavek na jejich zřízení, rušení škol, 
požadavek na zřízení/finanční podporu 
škol pro menšiny) 
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43 Příslušníci menšin ve školách – neutrální 
(statistické údaje, prohlášení) 

44 knihovny pro menšiny – pozitivní události 
(fungující, úspěšné knihovny pro menšiny, 
zřízení/finanční podpora takové knihovny) 

45 knihovny pro menšiny – negativní události 
(neexistence knihoven pro menšiny, 
požadavek na jejich zřízení, rušení 
knihoven, požadavek na zřízení/finanční 
podporu knihovny pro menšiny) 

46 knihovny pro menšiny – neutrální 
(statistické údaje, prohlášení) 

47 kurzy češtiny pro cizince 
48 kurzy jazyků menšin pro Čechy 
400 ostatní (=jiné vzdělávání) 
50 Ostatní 
51 Statistické údaje (údaje o počtu cizinců 

v ČR, demografické údaje, výsledky 
výzkumů veřejného mínění o menšinách) 

52 žádosti o azyl, problémy ze získáním 
českého občanství 

53 smíšená manželství 
54 dopravní nehoda 
55 pracovní nehoda, úraz na pracovišti 
500 Ostatní 
999 nelze určit 
1 nejednalo se o trestný čin 
2 jednalo se o trestný čin, příslušník menšiny 

byl pachatelem 
3 jednalo se o trestný čin, příslušník menšiny 

byl obětí 
P8 Pachatel/oběť 

4 jednalo se o trestný čin, příslušníci menšin 
byli obětí i pachatelem 
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Příloha č.2: Celkový rozsah textů věnovaných jednotlivým národnostním 
menšinám (České slovo, 1.1.-31.12.1925) (graf) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3:Celkový rozsah věnovaný jednotlivým národnostním menšinám 

(MF DNES, 1.1.-31.12.2005) (graf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový rozsah v ěnovaný jednotlivým nár. menšinám (Čs. slovo 1.1.-31.12.1925)

1 407 600

116 100 87 900

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

německá polská německá i polská

menšiny

 r
oz

sa
h 

v 
m

m

německá

polská

německá i polská

Celkový rozsah v ěnovaný jednotlivým nár. menšinám (MF DNES, 1.1.-31. 12.2005)

173 565

156 995

95 170

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

ukrajinská vietnamská vietnamská i ukrajinská

Menšina

R
oz

sa
h 

v 
m

m
2

ukrajinská

vietnamská

vietnamská i ukrajinská



Diplomová práce  

- 89 - 

Příloha č. 4: Přehled všech témat, s nimiž byli spojováni příslušníci německé a 
polské národnostní menšiny (České slovo, 1.1.-31.12.1925) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma Rozsah (v mm 2) %

volby 389 700 24,2%
parlament 342 000 21,2%
slovní/psané střety 165 900 10,3%
projev politika o nár. menšinách 160 200 9,9%
příslušníci menšin a školy - negativní 111 600 6,9%
politická činnost stran nár. menšin 58 500 3,6%
ekonomická kriminalita 58 500 3,6%
příslušníci menšin a školy - neutrální 53 400 3,3%
vláda 39 900 2,5%
příslušníci menšin a školy - pozitivní 32 400 2,0%
útok na veřejného činitele 21 300 1,3%
protesty proti restrikcím 21 000 1,3%
demonstrace 19 200 1,2%
fyzické střety 18 300 1,1%
politickaá činnost spolků nár. menšin 16 200 1,0%
jiná politika 16 200 1,0%
tisk 14 700 0,9%
jiná kriminalita 9 000 0,6%
přepadení 9 000 0,6%
tradice, oslavy svatků 8 700 0,5%
střety mezi příslušníky menšin a obyvateli ČSR (ČR) 8 400 0,5%
financování pol. stran 7 500 0,5%
divadlo 5 100 0,3%
statistické údaje 4 200 0,3%
ublížení na zdraví 3 600 0,2%
jiné ostatní 3 600 0,2%
knihovny pro menšiny - neutrální 3 000 0,2%
demonstrativní neúčast na významné akci 2 700 0,2%
kurzy češtiny pro cizince 2 400 0,1%
znásilnění 2 400 0,1%
jiné vzdělávání 2 400 0,1%
hudba 600 0,0%
Celkem 1 611 600 100,0%
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Příloha č. 4: Přehled všech témat, s nimiž byli spojováni příslušníci ukrajinské a 
vietnamské národnostní menšiny (MF DNES, 1.1.-31.12.2005) (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma Rozsah (v mm 2) %

statistické údaje 72 310 17,0%

kuplířství, obchod s lidmi 67 515 15,9%

ekonomická kriminalita 47 730 11,2%

přepadení 38 490 9,0%

vražda 32 960 7,7%

nelegální pobyt 27 000 6,3%

převaděčství 21 000 4,9%

útok na veřejného činitele 20 250 4,8%

žádosti o azyl a občanství 16 500 3,9%

zabití 15 840 3,7%

jiná kriminalita 15 500 3,6%

smíšená manželství 13 500 3,2%

jiné - ostatní 13 500 3,2%

jiné - vzdělávání 9 360 2,2%

ublížení na zdraví 6 250 1,5%

komentář cizince k polit. rozhodnutím 6 000 1,4%

krádež 2 025 0,5%

Celkem 425 730 100,0%


