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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování:

Ve své diplomové práci bych se chtěl zaměřit na oblast tiskovin vydávaných městy a obcemi, tzv. 
obecní zpravodaje. Obecní zpravodaje informují o politickém, společenském, ekonomickém, kulturním 
a sportovním dění v daném regionu. Hrají tak nezastupitelnou roli v distribuci informací lokálního 
charakteru. Žádná další komerční ani veřejnoprávní média pravděpodobně nejsou schopna obsáhnout 
tento druh informací v podobném rozsahu. Jejich význam tak spočívá nejen v informačně-organizační 
rovině, ale též ve faktu, že pomáhají občanům uvědomovat si svou příslušnost ke společenské komunitě 
v místě bydliště, potažmo širším okolí.  Přesto se tato média drží stranou pozornosti výzkumů.

Obecní zpravodaje představují jediné médium, jehož obsah zpravidla bývá v úzké vazbě (především  
ekonomicky a organizačně) s volenými zástupci obecních a městských samospráv. To vznáší řadu 
otazníků ohledně dodržování nepředpojatosti zpravodajství. Na toto téma probíhá ve společnosti delší 
dobu veřejná diskuse zejména v souvislosti s obviněními ohledně zneužití zpravodajů v předvolebních 
kampaních. 

Téma obecních zpravodajů zůstává dosud v České republice stranou pozornosti. První pokusem o 
kvantifikaci trhu obecních zpravodajů a analýzu jejich obsahu je zřejmě rigorózní práce Pavla Hájka  
Tištěné obecní zpravodaje v kontextu české mediální krajiny. 

Předpokládaný cíl diplomové práce, původní přínos autora diplomové práce ke zpracování 
tématu, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy: 

Ve své práci naváži na rigorózní práci Pavla Hájka. Mým cílem bude zmapovat aktuální stav v oblasti 
tiskovin vydávaných obcemi a městy v okresech Praha-západ a Beroun. 

V první části práce se pokusím o charakteristiku vybraných regionů z hlediska demografického a 
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stávajících politických preferencí. V další části práce se pokusím pomocí dotazníkového šetření 
kvantifikovat trh obecních zpravodajů. Dotazník rozešlu na obecní a městské úřady ve vybraných
okresech. Cílem této části práce bude zjistit, kolik a měst obcí ve vybraných regionech obecní 
zpravodaj vydává. Šetření dále přinese organizační, ekonomické a personální údaje o obecních 
zpravodajích. Výsledkem by měly být odpovědi na tyto otázky: Kdo je vydavatelem zpravodaje?  Jaký 
mají zpravodaje náklad a periodicitu? Jakým způsobem jsou financovány a kolik stojí? Jak jsou 
distribuovány? Jaké jsou jejich formální znaky (formát, barevnost)? Jaké je složení jejich redakcí? Jaké 
je vzdělání jejich redaktorů? Mají redakční radu? Je zajištěna názorová pluralita listu prostřednictvím 
účasti politické  opozice na jeho vytváření? 

Další část práce bude patřit obsahové analýze vybraných obecních zpravodajů z obou okresů. 
Výsledkem analýzy by měla být statistická data o těchto proměnných: použité žurnalistické žánry, 
obsah listu a jeho vazba k dané lokalitě, citované názory v textových sděleních, přítomnost 
komunálních politiků v textových sděleních,  přítomnost komunálních politiků v obrazových sděleních.  
Studie by měla přinést odpovědi na tyto otázky: Informují obecní zpravodaje o lokálních tématech v 
takové míře, že jim ostatní média nekonkurují? V jaké míře užívají lokální politici obecní zpravodaje 
pro prezentaci své osoby, názorů, postojů apod.? 

Pro účely práce se zaměřím na obecní zpravodaje z okresů Praha-západ a Beroun. Tyto okresy vykazují 
svými základními charakteristikami vzájemnou odlišnost. Okres Praha západ má podle údajů ČSÚ z 
roku 2003 počet obyvatel 107 947, hustotu osídlení 186 ob./km², míru nezaměstnanosti 3,04 %,  
průměrnou mzdu 17 438 Kč. Okres Beroun má 78 458 obyvatel, hustotu osídlení znatelně nižší, 119 
ob./km², míru nezaměstnanosti 5,53 %, průměrnou mzdu 16 754 Kč. Práce by měla přinést data pro 
srovnání produkce obecních zpravodajů z obou vybraných okresů. 

          
Předpokládaná struktura práce: 

Kapitola I – Obecní zpravodaje
 Vymezení pojmu
 Historický vývoj
 Specifika obecních zpravodajů

Kapitola II – Obecní zpravodaje v okrese Praha-západ a Beroun – dotazníkové šetření 
 Charakteristika zkoumaných regionů
 Témata dotazníkového šetření
 Popis zvolené metodiky
 Výsledky dotazníkového šetření
 Srovnání výsledků dotazníkových šetření mezi vybranými okresy

Kapitola III – Obsahová analýza obecních zpravodajů
1. Popis zvolené metodiky
2. Použité žurnalistické žánry 
3. Vazba obsahu textových sdělení k dané lokalitě
4. Citované názory v textových sděleních
5. Přítomnost komunálních politiků v textových sděleních
6. Autorství textových sdělení
7. Přítomnost komunálních politiků v obrazových sděleních.  
8. Výsledky obsahové analýzy 
9. Srovnání výsledků obsahové analýzy mezi vybranými okresy



          
Vymezení podkladového materiálu a metody (techniky) jeho zpracování:

Dotazník
Všechny obce a města sledovaných krajů budou obeslány dotazníkem obsahujícím otázky, které se 
budou týkat těchto okruhů:

 základní údaje o obci (název obce, počet obyvatel) 
 základní údaje o zpravodaji ( název, vydavatel, periodicita, náklad, formát, barevnost)
 ekonomické a organizační údaje (rozpočet zpravodaje)
 personální zajištění zpravodaje (počet redaktorů, vzdělání redaktorů)
 zajištění názorové plurality na stránkách zpravodaje (existence redakční rady, zastoupení 

opozice v redakční radě)

Obsahová analýza vybraných titulů obecních zpravodajů přinese data o těchto proměnných:
 použité žurnalistické žánry
 vazba obsahu textových sdělení k dané lokalitě (informování o událostech v obci a okolí, 

vyhlášky obecního či městského úřadu, informování o průběhu zasedání zastupitelstva, změny 
jízdních řádů, sběr škodlivého odpadu, zprávy ze školek, škol či sportovních oddílů apod.)

 citované názory v textových sděleních
 přítomnost komunálních politiků v textových sděleních
 autorství textových sdělení
 přítomnost komunálních politiků v obrazových sděleních.  

Výsledky z obou vybraných okresů budou poté porovnány. 

Základní literatura: 

Franklin, Bob: Local journalism and local media: making the local news. 2. vyd. Londýn: 
Routledge, 2006
Tento text přináší popis současného stavu a budoucího možného vývoje v rychle se proměňující oblasti 
britského místního tisku a médií..

Končelík, Jakub – Reifová, Irena – Hagen, Lutz – Scherer, Helmut – Schulz, Winfried: Analýza 
obsahu mediálních sdělení, Praha: Karolinum, 1998
Úvod do problematiky politické komunikace a obsahové analýzy masově mediovaných textů. Publikace 
uvádí do problematiky vztahu médií a veřejné sféry a přináší konkrétní výsledky projektu, který se 
zabýval zobrazováním tzv. vánoční krize v České televizi na přelomu let 2000 a 2001 ve zpravodajství 
Českého rozhlasu.

Hudák, Jakub – Jupptner, Petr – Svoboda, Jiří: Komunální politické systémy. Praha: Filozofická 
fakulta UK, 2003
Studie zaměřená na orgány místní samosprávy. 

McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. S českou předmluvou Jana Jiráka. 1. vydání. 
Praha: Portál, 1999 
Učebnice teorie masové komunikace a jejích prostředků, masmédií, je věnována zejména jejich vlivu na 
společnost a jedince. Masmédia jsou zde sledována v souvislosti se společností a kulturou.

Kaniss, Phyllis: Making local news. 2. vyd. Chicago: University of Chicago Press, 1997



Kniha zkoumá, jakým způsobem a do jaké míry je lokální zpravodajství ovlivněno ekonomickými 
motivy vlastníků médií, profesionálními motivy žurnalistů a strategií politiků objevujících se v médiích. 

Berger, Arthur: Media research techniques. 2. vyd. Thousand Oaks: SAGE Publication, 1998
Autor v této knize přináší základní návod pro provádění výzkumu v oblasti médií. 

Burton, Graeme – Jirák, Jan: Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister & Pricnipál, 2001
Podrobný rozbor světa médií a jeho vlivu na společnost i jednotlivce doplněný o poznatky o mediální 
scéně v České republice.

Jirák, Jan – Říchová, Blanka: Politická komunikace a média. 1. vyd. Praha:Karolinum, 2000
Sborník zkoumající vztah politické komunikace a masmédií coby specifickou symbolickou interakci v 
rámci rozhodovacího procesu. 

Český statistický úřad - odbor populačních cenzů: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní 
informace o obcích: okres Praha-západ. 1. vyd. Praha: ČSÚ, 2003  
Publikace přináší demografická data získaná sčítáním lidu z roku 2001.

Český statistický úřad - odbor populačních cenzů: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní 
informace o obcích: okres Beroun. 1. vyd. Praha: ČSÚ, 2003  

Potřebujete ještě nějakou publikaci o vybraných okresech, dále něco o státní správě, jak je 
organizovaná, jako má pravomoci apod. Existuje portál státní správy, třeba byste se mohl 
pozeptat, co k tomu nabízejí. 
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