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Úvod 

  Mnoho teoretiků se zabývalo a zabývá tím, jakým způsobem fungují média. Mnoho z nich 
mluví o standardizaci a orientaci na masy méně vzdělaných čtenářů (Habermas, 2000) o nízké 
participaci recipientů (McLuhan) a velmi často také o jakési globální povaze masové komunikace 
(Bauman, 1999). Většina se jich poté shoduje, že média mají určitý vliv na udržení společenského 
řádu (Bauman, 1999; Habermas, 2000).  Zároveň však vidí příjemce mediálních obsahů jako pasivní 
na jedné straně a producenty symbolických forem jako aktivní na druhé (Habermas, 2000), nebo se 
uchylují k technologickému determinismu (McLuhan, ).  

  Sám bych se rád také soustředil na produkci mediálních sdělení, avšak rád bych také tuto 
snahu zakotvil do širšího kontextu. Vybral jsem si proto téma, které se dotýká, jak producentů 
mediálních sdělení, tedy novinářů, tak příjemců tohoto sdělení. Nesnažím se však zjistit, jen zdali jsou 
obsahy médií vskutku homogenní, ale také proč tomu tak je a jaké to má důsledky na všech stupních 
mediální komunikace. Pojímám také samotného novináře jako jednoho z poněkud jiných, ale také 
recipientů mediálních sdělení. Zároveň ho však také vidím jako zakotveného v síti sociálních a 
institucionálních vztahů a vazeb.  

Svou práci proto začnu zevrubným uvedením do teorie britského autora Johna B. 
Thompsona.  První část není vedena jako diskuse několika autorů k tématu hlavně ze dvou důvodů. 
Thompson jako jediný mne známý autor neakcentuje jen produkci symbolických forem, ale také její 
šíření a recepci. Obšírně se zaobírá každým z těchto tří aspektů působení mediálních forem a jeho 
výklad je co do šíře rozhledu nejkomplexnější. Druhým důvodem je, že také dobře reflektuje diskusi k 
problematice medií i názory oponentů a v podstatě ji shrnuje. Celá jeho koncepce ideologie jako 
významu sloužícímu určité moci také dává dobrý základ teoriím probíraným v druhé části teoretické 
poloviny práce.  

Začneme tedy pojetím ideologie jako významu sloužícímu určité moci. Dále ze široka 
uvedeme koncepci kultury jako kultury zakotvené v určitém kontextu, probereme několik aspektů 
symbolických forem, přes pojem interakční pole Pierra Bourdieu a odbočku z Thompsonových 
novějších textů o tradici a sebepojetí se dostaneme od jedince k mediální instituci a její organizaci, 
nevynecháme ani technickou struktura média, abychom nakonec přes historický kontext probrali 
některé obecné trendy v mediálním průmyslu a skončili opět u pojmu ideologie. Tento teoretický 
základ má tedy načrtnout obecnou teorii mediální komunikace, definovat pojmy a pomoci vytvořit 
hypotézu – má také určit důraz na aktivitu a kontext a zakotvit pojmy jedince a instituce v jejich 
možných vztazích.  
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V druhé části se vrátíme k produkci mediálních sdělení a za pomoci amerických mediálních 
teoretiků stručně probereme několik hlavních aspektů, které mohou být důvodem shodnosti 
rozvažování o výběru témat v mediálních organizacích. V této části nás již bude zajímat hlavně 
konkrétní prostředí novinářské práce, opět však ve vztahu jedince a instituce. Teoretická část, je 
hlavně co se týče konceptů Johna B. Thompsona poměrně rozsáhlá. Je to z toho důvodu, že jak jsem 
již výše uvedl, nesnažím se jen zjistit, jestli je výběr témat producenty mediálních forem stejnorodý, 
ale také proč tomu tak je. Kvalitativní výzkum, který zabírá část druhou, však obecně nepřináší 
porozumění, ale spíše odpovědi na otázky, které jsem se snažil hledat právě v části první.  

Načrtnutím hypotézy se tedy dostaneme k části druhé – praktické. Nejprve probereme 
možné metodologické přístupy, jeden z nich pro svůj výzkum vybereme a popíšeme. Zastavíme se 
také u výběru vzorku, abychom následně zúžili hypotézu a uvědomili si nutná omezení. Poté 
probereme výsledky výzkumu a pokusíme se učinit závěry.  

Spíše než činit závěry je však cílem této práce pokládat otázky.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1.  Zakotvení problému ‐ John B. Thompson a spojení ideologie s masovými médii 

1.1 Ideologie jako význam sloužící určité moci 

Britský mediální teoretik  John B. Thompson se snaží spojit pojem  ideologie s tím, co nazývá 
medializace moderní kultury.  Ideologii samotnou  totiž chápe  jakožto „význam sloužící určité moci“. 
(Thompson,  1990,  str.  7)  Thompson  vychází  ze  tří myšlenkových  tradic  ‐  tradice  kritické  sociální 
teorie,  která  vychází  z práce  frankfurtské  školy,  tradice  takzvaných mediálních  teoretiků  jako  jsou 
například Marshall McLuhan  a Harold  Innis  a  z  hermeneutické  tradice,  podle  které  v sobě  příjem 
jakýchkoliv symbolických sdělení, tedy  i mediálních produktů, vždy nese kontextualizovaný a tvořivý 
proces interpretace. (Thompson, 2004) 

 Pojem  ideologie  však  prošel  od  svého  vzniku  několika  různými  definicemi.  Thompson  je 
rozděluje  na  neutrální  a  kritická  pojetí.  „Neutrální  pojetí  jsou  taková  pojetí,  která  ve  své 
charakteristice nějakého jevu jakožto ideologie nebo ideologického neobsahují implikaci, že je tento 
jev nutně klamavý, iluzorní, nebo spojený se zájmy jakýchkoliv zájmových skupin.“ (Thompson, 1990, 
str. 53) Ideologie je tak pouze jedním z mnoha aspektů sociálního života, a s těmito aspekty je zcela 
rovnocenná.  Ideologie  může  sloužit  jak  vládnoucím,  tak  utlačovaným,  je  tedy  pouze  jakýmsi 
nástrojem.  Tohoto  pojetí  se  drží  jak  zakladatel  pojmu  ideologie  Destutt  de  Tracy,  který  ideologií 
nazval jednoduše vědu o idejích, v jeho pojetí jakousi „první vědu“, která měla určovat novou logiku 
lidského vnímání, uvažování, cítění, a pomocí svého studia tak nastolit lepší společnost.  

Druhé pojetí  ideologie  je pojetí kritické. To oproti pojetí neutrálnímu ve své charakteristice 
nějakého  jevu  jakožto  ideologie  nebo  ideologického  obsahuje  negativní  implikaci,  že  tento  jev  je 
nutně  klamavý,  iluzorní, nebo  spojený  se  zájmy  jakýchkoliv  zájmových  skupin.  Kritické  pojetí  tedy 
jakoukoliv  ideologii  odsuzuje  jakožto  negativní  a  zavrženíhodnou.  Příkladem  může  být  například 
Marxovo epifenomenální pojetí  ideologie  jakožto  „systému  idejí,  které  vyjadřují  zájmy dominantní 
třídy a které vyjadřují vztahy mezi  jednotlivými třídami v iluzorní formě.“ (Thompson, 1990, str. 37) 
Na  Marxe  navazující  Lenin  nebo  Lukàcs  již  hovoří  o  ideologii  proletariátu  ve  smyslu  kladném, 
respektive v pojetí neutrálním. Podle Thompsona toto pojetí zastává  i většina autorů, kteří se tímto 
pojmem zabývají. Autoři  jako Geertz, Gouldner nebo Althusser pojímají  ideologii  jakožto „ucelenou 
soustavu myšlenek nebo  symbolických  forem a praktik“  (Thompson, 1990,  str. 55) bez  jakéhokoliv 
pejorativního nebo negativního nádechu.  
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Podle Thompsona je ideologie nějaký způsob, jakým společenské významy slouží k ustanovení 
a udržení vztahů dominance a podřízenosti. Nezáleží přitom na  tom, zda  je daná  ideologie  iluzorní 
nebo  ve  své  podstatě  chybná.  „To  co  nás  zde,  zajímá,  není  primárně  pravdivost  či  falešnost 
symbolických  forem,  ale  spíše  způsob  jakým  tyto  formy  ve  specifických  podmínkách  slouží 
k ustanovení  a udržení  vztahů dominance,  což  není  nikterak případ  toho,  že  by  symbolické  formy 
sloužili  ustanovení  vztahů  dominance,  jenom  z toho  důvodu,  že  by  byly  iluzorní,  chybné  nebo 
z podstaty  falešné.“  (Thompson, 1990,  str. 57) Na  rozdíl od Marxe  se  však  Thompson nesoustředí 
pouze na konflikt  tříd, ale považuje za převažující spíše  jiné  formy společenského konfliktu,  jako  je 
například  konflikt  etnický.  Druhým  rozdílem  je,  že  podle  Thompsona  symbolické  formy  slouží 
k ustanovení  a  udržení  vztahů  dominance.  V Marxově  pojetí  však  symbolické  formy  vztahy 
dominance nejen ustanovují a udržují, ale také konstituují.  Jsou tedy zapojeny  i do samotné tvorby 
společenských vztahů.  

Na tomto místě  ještě nutno poznamenat co vlastně symbolickými formami Thompson míní. 
Symbolické  formy  jsou  pro  něj  „širokým  spektrem  jednání  a  promluv,  obrazů  a  textů,  které  jsou 
produkovány určitými subjekty a těmi, a jinými, také rozeznávány jakožto významuplné konstrukce.“ 
(Thompson, 1990, str. 59) Mocí poté Thompson rozumí „společensky nebo institucionálně dotovanou 
kapacitu, která umožňuje nebo posiluje  schopnost některých  individuí  činit  rozhodnutí, prosazovat 
cíle nebo uskutečňovat své zájmy“.  (Thompson, 1990, str. 59) Dominance poté nastává, „když  jsou 
ustanovené mocenské vztahy systematicky asymetrické, k čemuž dochází, pokud jsou určité subjekty, 
nebo skupiny subjektů obdařeny  trvající mocí a  to způsobem, který vylučuje, a do určitého stupně 
zůstává  nepřístupný,  subjektům  nebo  skupinám  subjektů  jiných,  a  to  bez  ohledu  na  to  jakým 
způsobem toto vylučování probíhá.“ (Thompson, 1990, str. 59)  

Thompson  dále  navrhuje  pět  operačních  módů  ideologie  a  s každým  z nich  i  několik 
spojených  typických  strategií,  kterými  jsou  vytvářeny  symbolické  konstrukce.  Tyto  strategie  však 
nejsou  samy o  sobě  ideologické,  ideologickými  je opět  tvoří  to,  zdali  slouží k ustanovení  či udržení 
vztahů dominance. Thompson se nesnaží uvádět ani vyčerpávající seznam jednotlivých strategií, spíše 
chce  ilustrovat, jakým způsobem  ideologie může působit. Prvním ze všeobecných módů  ideologie je 
legitimizace. Legitimizace mocenských vztahů může být podle Maxe Webera založena na racionálním 
základě  (apel  na  právní  platnost),  na  základě  tradice  (apel  na  starodávnou  platnost)  nebo  na 
charismatickém  základě  (apel  na  výjimečnost  jednotlivé  osobnosti).  Symbolické  formy  vyjadřující 
legitimizaci  mohou  poté  nabývat  strategií  symbolické  konstrukce  jakožto  racionalizace  (logický 
řetězec  argumentů,  který  má  dané  společenské  vztahy  obhájit),  univerzalizace  (prezentace 
institucionálního  zřízení,  které  slouží  zájmům  některých  jakožto  sloužícího  zájmům  všech)  a 
narativizace (zakotvení současného stavu do historické linky, i uměle vytvořené, která jej prezentuje 
jakožto součást tradice).  

Druhým operačním modem  ideologie  je disimulace, která vztahy dominance a podřízenosti 
skrývá,  popírá  nebo  alespoň  znejasňuje.  Jednou  ze  strategií  disimulace  je  posun  významu,  kdy  je 
jeden objekt, subjekt, jev nebo termín spojen s jiným, který s sebou nese rozdílnou konotaci a tu poté 
první přejímá.  Jinými strategiemi  jsou eufemizace  (vysvětlení skutečnosti způsobem, který vyvolává 
pozitivnější hodnocení),  tropus  (úmyslné použití  symbolické  formy  v přeneseném  významu – např. 
metafora, metonymie, synekdocha v jazyce).  
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Třetím modem operandi  ideologie  je unifikace, která znamená pojímání  jednotlivců  jakožto 
součásti kolektivní identity, a to za přehlížení rozdílů a členění, které by je mohli rozdělovat. Typickou 
strategií  unifikace  je  strategie  standardizace  (adaptace  symbolických  forem  do  standardizovaného 
rámce, který je propagován jakožto všemi sdílený a akceptovaný základ komunikační výměny – např. 
státní jazyk). Jinou strategií je symbolizace jednoty (provádí se prostřednictvím konstruování symbolů 
jednoty, symbolů kolektivní identity a kolektivní identifikace).  

Čtvrtým způsobem, jakým ideologie může působit je fragmentace, která je opakem unifikace. 
Na  rozdíl  od  vnucování  idey  kolektivity  jedincům,  zde  dochází  naopak  k  jejich  fragmentaci,  což 
s sebou nese menší moc protestovat proti vztahům dominance. Typickým příkladem  je diferenciace 
(zdůrazňování  rozdílů, distinkcí a  členění mezi  jednotlivci a skupinami).  Jinou strategíí  je expurgace 
druhého (vytvoření vnitřního nebo vnějšího nepřítele, proti kterému jsou jedinci nabádáni bojovat).  

Pátou strategií je reifikace,která se snaží prezentovat danou situaci jakožto stálou, přirozenou 
a  „věčně“  trvající,  jde  tedy o důraz na  jakousi  kvazi‐přirozenost.  Příkladem může být  naturalizace 
(stav,  který  je  výsledkem  historických  a  společenských  podmínek,  je  prezentován  jako  výsledek 
přirozeného  procesu  –  rozdíly  ve  vykonávaných  povoláních  mezi  muži  a  ženami  mohou  být 
prezentovány  jako  výsledek  jejich  fyziognomie).  Podobnou  strategií  je  eternalizace  (společenské  a 
historické fenomény jsou zbaveny jejich „společenskosti“ a „historičnosti“ tak, že jsou prezentovány 
jakožto stálé, neměnící se, případně vždy se vracející).  Ideologie může být prostřednictvím reifikace 
vyjádřena také jako nominalizace (popis nebo vysvětlení nějaké akce a jejích účastníků, je nahrazeno 
nevětným výrazem, v jehož  jádru  stojí většinou  infinitiv – např. „boje v Iráku“ namísto „Američané 
bojují v Iráku) nebo pasivizace (užívání slov v pasivním tvaru  ‐ „aktivisté byli zadrženi“ místo „policie 
zadržela  aktivisty“).  Obojí  nominalizace  i  pasivizace  tedy  zaměřují  pozornost  čtenáře  k určitým 
tématům a to na úkor jiných. (Thompson, 1990) 

1.2 Rozdílné koncepce pojmu ideologie 

Thompson  tvrdí,  že  medializace  –  „způsob,  jakými  se  symbolické  formy  v moderních 
společnostech  staly  a  stávají  stále  více  zprostředkované  mechanismy  a  institucemi  masové 
komunikace“  (Thompson,  1990,  str.  75)  –  je  klíčovým  aspektem moderní  společnosti  a modernity 
vůbec. Proti pojetí  ideologie  jako velkého vyprávění kulturní transformace vzešlého z práce Marxe a 
Webera  a  i  pojetí  ideologie  jako  mechanismu  státem  organizovaného  zajištění  reprodukce 
společenských  hodnot,  stojící  převážně  na  díle  Marxově,  staví  Thompson  pojetí  ideologie,  které 
pojímá centrální roli masových médií.  

Pojetí ideologie jako velkého vyprávění stojí na třech klíčových bodech. Rozvoj průmyslového 
kapitalismu v Evropě a jiných zemích byl doprovázen ústupem náboženské a mytické víry a praktik. To 
připravilo půdu ideologiím jako náhražce této sakrální víry vírou praktickou založenou na kolektivitě a 
sekulárním systému víry a sloužící politickým zájmům. To poté vyústilo až v éru velkých vyprávění na 
přelomu a počátku 20. století a po dvou světových válkách a pádu komunismu v konec ideologií.  

Podle  Thompsona  však  pojetí  ideologie,  které  staví  jen  na  sekularizaci  a  racionalizaci 
společnosti, zanedbává právě velmi významný aspekt medializace. Pojem ideologie by podle něj také 
neměl být striktně vázán na  industrializaci a politiku. Důležitý  je  totiž také způsob, kterak  ideologie 
různými způsoby ovlivňuje každodenní vztahy dominance. 
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Pojetí ideologie jako mechanismu státem organizovaného zajištění reprodukce společenských 
hodnot  staví  na  třech  klíčových  předpokladech.  Reprodukce  sociálních  vztahů  nespočívá  jen 
v reprodukci  materiálních  poměrů  společenského  života  (jídlo,  nemovitosti,  stroje  atd.)  ale  také 
v reprodukci  kolektivně  sdílených  hodnot  a  systémů  víry.  Některé  z těchto  sdílených  hodnot  a 
systémů  víry  konstituují  dominantní  ideologii,  která  slouží  k zachování  společenského  pořádku. 
Produkce a šíření  takovéto  ideologie  je záležitostí státu. Ten  tak z dlouhodobého hlediska  jedná ve 
jménu dominantních tříd. 

Podle  Thompsona  však  jedinci  nejsou  jen  pouhou  sumou  socializačních  procesů  a  procesů 
vštěpujících  jim určitou kulturu.  Jsou  také  schopni  se od  těchto procesů do  jisté míry distancovat, 
kritizovat je, zesměšňovat, nebo vytvářet procesy nové. Existuje také jen málo důkazů, že dominance 
a submisivita jsou ve společnosti tak jasně dané (dominantní dominují, submisivní rezignují) a třídně 
rozdělené (třídní redukcionismus). Moderní stát totiž nemůže být zcela a jen charakterizován pomocí 
třídních  vztahů.  Tím,  že  tento  přístup  charakterizuje  instituce  masové  komunikace  jen  jakožto, 
v širším smyslu, součást státu (jednají ve státním zájmu) přehlíží tak napětí a konflikt, které existují ve 
vztazích  mezi  těmito  institucemi  a  státem.  Thompson  opět  opakuje,  že  „je  nutno  prozkoumat 
způsoby jakými ve společenském uspořádání rozdílně situovaní jedinci reagují a rozumí symbolickým 
formám a  jak  tyto symbolické  formy, pokud  je analyzujeme ve vztahu ke kontextu, ve kterém  jsou 
produkovány, když je jim porozuměno a jsou osvojeny, slouží (nebo neslouží) k ustanovení a udržení 
vztahů dominance.“ (Thompson, 1990, str.92). 

Dále probírá další dvě pojetí, která klíčovou roli médií nepřehlížejí – pojetí Horkheimerovo a 
Adornovo a pojetí Habermasovo. 

Horkheimer  a  Adorno  míní  kulturním  průmyslem  komodifikaci  kulturních  forem,  kterou 
přineslo rozšíření zábavního průmyslu v Evropě a ve Spojených státech v 19. a na počátku 20. století. 
Tyto procesy vedly ke standardizaci a racionalizaci kulturních forem a zároveň ke snížení schopnosti 
jednotlivců  individuálně myslet, být  schopni  kritického uvažování  a  autonomního  jednání.  Zábavní 
průmysl  se  řídí  logikou  výměny  statků  na  rozdíl  od  estetické  nebo  informační  hodnoty.  Produkty 
zábavního průmyslu se nesnaží měnit existující normy a pořádek nebo se od nich odchylovat, naopak 
vedou k jejich potvrzování a cenzuře jakéhokoliv jednání, jež by mohlo vést ke změně.  

Práce  Horkheimera  a  Adorna  se  však  podle  Thompsona  soustředí  pouze  na  produkci 
symbolických forem a nikoliv na další každodenní aspekty mediálních institucí (aplikuje pouze optiku 
standardizace  a  racionalizace  ostatních  odvětví  průmyslu). Dalším  problémem  je,  že  oba  teoretici 
berou  za  samozřejmé,  že  konzumace  standardizovaných  a  racionalizovaných  produktů  vede  ke 
standardizaci a konformitě. Produkty masových médií  jsou tak považovány za  jakési pojivo udržující 
společenský řád pohromadě, aniž by pro to byly předloženy nějaké důkazy. „Teorie tak upozorňuje na 
některé  způsoby,  kterými  symbolické  formy  zajišťují unifikaci  a  reifikaci  společenských  vztahů,  ale 
přehlíží způsoby,  jakými dochází k legitimaci, disimulaci a  fragmentaci.“  (Thompson, 1990, str. 106) 
Třetím  problémem  je  opět  fakt,  že  teorie  pesimisticky  popisuje  individuum  jako  chycené  v síti 
společenského pořádku. Mnoho  jedinců však společenskému pořádku otevřeně revoltuje a odlišuje 
se. 

Podle  Habermase  umožnil  rozvoj  nezávislých  novin  s relativně  malým  nákladem  vznik 
společenské debaty, která poté vedla ke vzniku  informované a racionální buržoazní veřejnosti, která 
byla schopna kritizovat mocenský aparát a  jeho činy a před kterou se státní moc musela obhajovat. 
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Vznik nadnárodních komerčních organizací a moderního státu však tento kritický potenciál zatlačil do 
pozadí a dnes z něj zůstal spíše  jen étos. Komercializace vedla k tomu, že racionalita veřejnosti byla 
nahrazena  osobním  charizmatem.  Habermas  v tomto  smyslu  hovoří  o  refeudalizaci  veřejnosti  – 
mediální sféra se stala divadlem, kde politici a strany usilují o aklamaci depolitizované veřejnosti. 

Podle Thompsona rozšíření masových médií nepřináší jen soustředění se na mediální obraz 
veřejných osobností a jejich osobní vlastnosti, nýbrž také obrovskou celkovou vizibilitu a z toho 
pramenící zranitelnost politických osobností. Mediální příjemci tak disponují novými formami moci a 
novým vědomím vlastních práv. Habermasovo pojetí také podle něj vidí recipienty mediálních obsahů 
jako pasivní příjemce a oběti reklamních technik a stejně tak jako ostatní pojetí ideologie tak upadá 
k determinismu mediálními produkty. Stejně jako u Horkheimera a Adorna také podceňuje schopnost 
resistence jednotlivců vůči mediálním produktům jakožto pojivu společenského pořádku. (Thompson, 
1990) Podle Thompsona se také Habermas soustředí pouze na buržoazní veřejnou sféru a má tak 
sklony zanedbávat další významné podoby veřejného života a veřejných aktivit. Zabývá se také pouze 
politickými periodiky, které však nelze považovat za první ani nejběžnější představitele ranných 
forem tištěných materiálů. Nakonec také podle Thompsona veřejnou sféru idealizuje, opomíná 
například marginalizaci žen a omezení jejich přístupu do této čistě mužské sféry. (Thompson, 2004) 

1.3 Strukturální kultura jako kultura zakotvená ve specifickém kontextu 

  Thompson  rozlišuje  tři  rozdílné  koncepce  pojmu  kultura  v antropologii  –  koncepci 
deskriptivní, symbolickou a strukturální. Podle deskriptivní koncepce je kultura vzájemně propojenou 
soustavou náboženství, zvyků, práva, vědění, umění, hodnot, stejně tak  jako veškerých materiálních 
artefaktů dané společnosti. Úkolem vědy je poté jednotlivé kultury rozčlenit na jednotlivé elementy a 
poté je porovnávat a klasifikovat (ovlivnění pozitivismem). Takováto koncepce kultury, jak ji ustanovil 
Bronislaw Malinowski a Edward Burnet Tylor,  je však podle Thompsona pro zkoumání  toho,  jakým 
způsobem symbolické formy ustanovují a udržují vztahy dominance příliš široká.  

Symbolický nebo  spíše  sémiotický koncept kultury Clifforda Geertze vysvětluje kulturu  jako 
„stratifikovanou hierarchii významuplných struktur, která sestává z jednání, stejně tak jako symbolů a 
znaků (…) promluv, sebemluv nebo dialogů.“ (Thompson, 1990, str.131) Při analyzování kultury poté 
vědec  odkrývá  jednotlivé  vrstvy  významů  a  snaží  se  tak  porozumět  tomu,  čemu  je  již  nějakým 
způsobem rozuměno,  interpretuje již jednou  interpretované. Kulturu tak podle Paula Ricoera čteme 
jako text a sama může být jako soubor „textů“ (textem jsou veškeré symbolické formy) pojímána.  

Toto  pojetí  kultury  jako  textu  je  však  právě  podle  Thompsona  hlavním  problémem  této 
koncepce  kultury.  Jak Geertz  tak  i Ricoeur  totiž podle Thompsona  často přehlíží,  jakým  způsobem 
jsou  ony  významuplné  struktury  určující  chování  zakotveny  v jednotlivých  kontextech,  jakým 
způsobem jsou produkovány a přijímány a jaký význam má pro jednotlivce jejich vytváření. Často se 
tak  věnují  významu  textu,  ale  přehlížejí  vztahy  dominace, moci  a  konfliktu,  které  „text“  pomáhá 
udržovat. Aby byl vědec  schopen  text  reinterpretovat, musí  se od něj  také distancovat,  často však 
poté přehlíží pohled zkoumaného a distancuje se také od historických, sociálních a psychologických 
podmínek produkce a recepce „textů“.  
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Thompson  proto  navrhuje  koncepci  strukturální1,  která  by  se  zabývala  jak  symbolickým 
charakterem  kulturních  projevů,  tak  skutečností,  že  jsou  tyto  vždy  zakotveny  v nějakém 
strukturovaném společenském kontextu. „Kulturní analýza  je poté studiem symbolických forem  ‐ tj. 
významuplného  jednání,  objektů  a  vyjádření  majících  různé  formy  –  ve  vztahu  k specificky 
historickým  a  společensky  strukturovaným  kontextům  a  procesům,  v jejichž  rámci  a  jejichž 
prostřednictvím  jsou  tyto  symbolické  formy  produkovány,  rozšiřovány  a  přijímány.“  (Thompson, 
1990,  str.  136)  Kontexty  a  procesy mohou  být  strukturovány  různě. Mohou  být  charakterizovány 
asymetrickými  mocenskými  vztahy,  rozdílným  přístupem  ke  zdrojům  a  příležitostem  nebo 
institucionalizovanými  mechanismy  produkce,  šíření  a  recepce  symbolických  forem.  (Thompson, 
1990) 

1.4 Koncepce symbolických forem 

  Podle  Thompsona  mají  symbolické  formy  pět  charakteristik:  jsou  intencionální,  smluvní, 
strukturální,  referenční  a  kontextuální.  Intencionální  aspekt  znamená,  že  symbolické  formy  jsou 
výrazem nějakého  subjektu, který  je určen nějakému  subjektu  (nebo  subjektům). Což znamená, že 
subjekt vytváří symbolické formy za nějakým účelem a snaží se v nich a  jimi vyjádřit nějaké mínění. 
Tato  sdělení  jsou  poté  určena  k recepci  (jiným)  subjektem  (nebo  subjekty),  který  je  přijímá  jako 
nějaké vyjádření (jiného) subjektu, kterému  je nutno porozumět. Což však vůbec nemusí znamenat, 
že sdělení, které do symbolické formy subjekt vloží, jiný subjekt také obdrží. 

  Druhou charakteristikou symbolických forem je jejich smluvní2 aspekt. Produkce, konstrukce 
nebo  jakékoliv používání  symbolických  forem,  stejně  tak  jako  jejich  interpretace  subjekty,  které  je 
přijímají,  jsou procesy,  které obsahují  aplikaci  různých pravidel,  kódů  a  konvencí.  Těmito pravidly, 
kódy a konvencemi může být vše od gramatiky až po výraz obličeje. Jelikož  je produkce, konstrukce 
nebo  užívání  symbolických  forem  činností  orientovanou  prakticky,  nemusí  nutně  vyžadovat 
schopnost  tyto  pravidla,  kódy  nebo  konvence  formulovat,  tak  jak  je  tomu  například  při  užívání 
mateřského  jazyka.  Je  však  nutno  rozlišovat  pravidla  potřebná  ke  kódování  sdělení  a  k jeho 
dekódování.  V mnoha  případech  totiž  nemusí  být  shodná,  nebo  dokonce  ani  existující.  Například 
mnoho  symbolických  sdělení  nemusí  být  nikdy  dekódováno  (například  deník),  nebo  naopak 
dekódováno aniž by bylo kdy kódováno  (nějak  interpretujeme určité chování partnera, které  třeba 
takovým způsobem nemyslel).  

  Třetí charakteristikou symbolických forem je jejich strukturální aspekt, čímž Thompson míní, 
že  symbolické  formy  jsou  nějaké  konstrukce,  které  zobrazují  nějakým  způsobem  artikulovanou 
strukturu.  Struktura  symbolické  formy  je  určitý  soubor  prvků,  který  může  být  rozlišen  v daném 
příkladu symbolické formy (Ferdinand de Saussure uvádí jako příklad jednotlivou řeč). Naproti tomu 
symbolický systém, je souborem prvků, které existují nezávisle na dané symbolické formě (Ferdinand 
de Saussure uvádí jako příklad jazyk). Studium struktury symbolických forem a studium symbolických 
systémů je však propojeno. K analýze anglického textu například můžeme potřebovat znalost anglické 
gramatiky, a naopak  zpětně  je možno  rekonstruovat gramatiku daného  jazyka na  základě určitého 
souboru  textů. Zatímco  je však daný význam  symbolické  formy  konstruován pomocí  symbolického 

                                                            
1 Nezaměňovat s pojmem strukturalistický, Thompsona na tomto místě zajímá strukturace společenských 
kontextů a procesů, v nichž jsou symbolické formy zakotveny (strukturální od struktury), nikoliv vlastní vnitřní 
struktura těchto forem (strukturalistický od strukturalismu). 
2 V orig. conventional. 
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systému a  je mu vetknuta nějaká struktura, tento význam nelze dekonstrukcí pomocí pouze těchto 
dvou aspektů nikdy  zcela vyčerpat. K porozumění  tomu, o  čem daná  symbolická  forma  referuje,  je 
totiž zapotřebí  interpretace, která  je kreativní, ale nikdy zcela objektivní. Referent,  tedy  to co daný 
znak označuje, totiž pro toho kdo  jej čte, není v žádném případě  identický s označovaným, tedy tím 
co daný znak označuje, ani  s označujícím,  tedy  souborem znaků které  jsou  čteny. Samotná analýza 
strukturálního uspořádání a symbolických systémů tak však odhlíží od historického a společenského 
kontextu vzniku, šíření a recepce dané symbolické formy.  

  Čtvrtou charakteristikou symbolických  forem  je  jejich referenční  3 aspekt. Symbolické formy 
jsou  také  konstrukcemi,  které  obvykle  něco  reprezentují,  o  něčem  referují,  o  něčem  něco  říkají. 
Referenční  specifičnost  označuje,  že  určitý  výraz  odkazuje  v dané  situaci  ke  specifickému  objektu 
nebo  objektům,  jednotlivci  nebo  jednotlivcům,  případně  situaci  či  situacím.  Referenční  opacita 
naopak  znamená,  že  určitý  výraz  odkazuje  v dané  situaci  k  různému  objektu  nebo  objektům, 
jednotlivci nebo jednotlivcům, případně situaci či situacím. 

  Pátou  charakteristikou  symbolických  forem  je  jejich kontextuální aspekt. Symbolické  formy 
jsou  navíc  také  vždy  zakotveny  v nějakém  specifickém  společenském  a  historickém  kontextu  a  v 
procesech  v jejichž  rámci  a  jejichž  prostřednictvím  jsou  tyto  symbolické  formy  produkovány, 
rozšiřovány a přijímány. Tento kontext a instituce, které za symbolickými formami stojí, poté ovlivňují 
jejich  formu,  obsah,  rozšíření  i  přijímání.  Slovo  řečené  na  kameru má  totiž  jinou  váhu  než  slovo 
řečené doma svým blízkým. (Thompson, 1990) 

1.5 Symbolické formy a strukturované sociální vztahy 

  To jakým způsobem je určitá symbolická forma přijímána (produkována, rozšiřována) a jakým 
způsobem  je  jí  rozuměno,  tedy  mimo  jiné  závisí  i  na  různých  zdrojích  a  kapacitách  příjemce 
(producenta), stejně tak jako na kontextu ve kterém se nachází.  

Produkce  i  recepce  symbolických  forem  se  vždy  odehrává  v určitém  časoprostorovém 
kontextu. V případě symbolických forem, které jsou přenášeny pomocí nějakého technického média, 
se poté  časová a prostorová  charakteristika vzniku většinou významně  liší od  časové a prostorové 
charakteristiky  recepce. Níže  uvedené  charakteristiky  nejsou  jen  součástí  prostředí,  ve  kterém  se 
jednotlivé akce a interakce odehrávají, ale jsou pro tyto akce a interakce konstitutivní a to ve smyslu 
restriktivním,  ale  i  produktivním.  Na  jednu  stranu  zajišťují,  že  zdroje  jsou  distribuovány 
nerovnoměrně,  že  některé  postupy  jsou  přijímány  jako  více  přijatelné  než  jiné  a  zároveň  určitým 
způsobem  vymezují  množství  možných  akcí.  Na  druhou  stranu  ale  konstitucí  společenských 
podmínek i celou řadu každodenních akcí a interakcí umožňují. 

Podle  Pierra  Bourdieu  se  všichni  pohybujeme  v nějakých  interakčních  polích4.“  Interakční 
pole  je ze synchronního hlediska určité postavení v daném společenském prostoru a z diachronního 
hlediska  poté  soubor  trajektorií  v tomto  prostoru.“  (Thompson,  1990,  str.  148)  Sám Bourdie  poté 
interakční  pole  definuje  jako  „strukturovaný  sociální  prostor,  silové  pole,  kde  jsou  ovládající  a 

                                                            
3 Referenční v tomto smyslu podle Thompsona spíše jakožto obecná vlastnost symbolické formy o něčem 
referovat, než de Saussureův vztah mezi označovaným a referentem. 
4 Zde volím vlastní překlad anglického termínu „field of interaction“ jako interakční pole, místo překladu 
použitého Janem Jirákem v knize Média a modernita „pole vzájemného působení“, neboť mi můj překlad přijde 
sice méně srozumitelnější, nicméně výstižnější vzhledem k originálu. 
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ovládaní,  kde  jsou  konstantní,  permanentní  vztahy,  vztahy  nerovnosti,  které  působí  uvnitř  tohoto 
pole,  jež  je  rovněž  prostorem  bojů  o  proměnu  nebo  zachování  tohoto  silového  pole.“  (Bourdieu, 
2002,  str.38)  Určití  jedinci mají  tedy  ve  společenském  prostoru  určitou  pozici  a  v průběhu  svých 
životů se pohybují po určitých trajektoriích.  Jejich pohyb, stejně  jako postavení,  jsou do určité míry 
ovlivněny  různými druhy kapitálu, kterými disponují. Tento kapitál poté užívají k tomu, aby dosáhli 
svých specifických cílů a záměrů.  

Thompson rozlišuje mezi  třemi druhy kapitálu. Materiální bohatství  jako nemovitosti, půda, 
ale  i  finanční  zdroje  v různé  podobě,  stejně  jako  akcie  a  jiné  cenné  papíry  jsou  ekonomickým 
kapitálem.  Kulturní  kapitál  naproti  tomu  zahrnuje  vědění,  znalosti,  zkušenosti  a  různé  vzdělávací 
kvalifikace.  Symbolický  kapitál  se  poté  dotýká  prestiže,  ocenění,  respektu  nebo  uznání  spojeného 
s postavením daném osoby nebo osobou samotnou. Jeden kapitál poté může být proměněn v druhý, 
například nové znalosti umožní získání lepšího zaměstnání spojeného s větší prestiží a vyšším platem. 
Při sledování svých cílů se také jedinci pohybují v určitém systému pravidel a konvencí. Ty mohou být 
explicitně formulované (zákony), ale většina z těch, které řídí velkou většinu akcí a interakcí v lidském 
životě je nepsaná, nepřesně definovaná, avšak jedincům implicitní a každodenní rutinou vštěpovaná. 
Tato schémata však nejsou rigidní, ale flexibilní a mohou být tedy modifikována a transformována.  

Interakční  pole  lze  poté  odlišit  od  společenských  institucí.  „Společenské  instituce můžeme 
chápat  jako  specifické a  relativně  stabilní uskupení pravidel a  kapitálu  (zdrojů), a  zároveň  i  vztahy 
které ustanovují a které jsou v jejich rámci ustanovovány.“ (Thompson, 1990, str. 149) „Instituce jako 
soubor  pravidel,  prostředků  a  vztahů,  které  se  vyznačují  jistou  mírou  stálosti  v čase,  nějakým 
rozšířením  v prostoru  a  které  jsou  vzájemně  provázány,  aby  mohly  naplňovat  obecné  cíle.“ 
(Thompson, 2004, str. 16) Thompson dále pro účely zkoumání rozlišuje mezi specifickými institucemi, 
jako  je například BBC,  a na druhé  straně generickými  institucemi,  které  jsou  jakýmsi  typem,  který 
může  být  abstrahován  z instituce  konkrétní  a  který  se  objevuje  napříč  institucemi  specifickými. 
Společenské instituce jsou vždy situovány v nějakém interakčním poli, toto interakční pole však také 
zároveň  vytvářejí,  například  prostřednictvím  nových  kariérních  příležitostí.  Ačkoliv  jsou  instituce 
součástí  interakčních polí, nemají stejný rozsah. Mnoho společenských akcí a  interakcí se odehrává 
uvnitř  interakčních polí avšak vně  institucí. Do všech akcí a  interakcí  jsou však nějakým  způsobem 
zapojeny  společenské  podmínky  charakteristické  pro  oblast,  ve  které  se  tyto  akce  a  interakce 
odehrávají.  (Thompson,  1990)  Instituce  dávají  konečnou  podobu  existujícím  interakčním  polím  a 
zároveň vytvářejí uvnitř těchto polí nové pozice. (Thompson, 2004) 

Společenský kontext  je  také  různými  způsoby  strukturován. Termín  sociální  struktura užívá 
Thompson k označení „relativně stabilních asymetrií a rozdílů, které charakterizují  interakční pole a 
společenské  instituce.“  (Thompson, 1900,  str. 150) To,  že  je nějaká  instituce nebo  interakční pole 
strukturované,  poté  znamená,  „že  je  charakterizována  relativně  stabilními  asymetriemi  a  rozdíly 
v distribuci  a  přístupu  k  moci,  příležitostem,  životním  šancím  a   různým  zdrojům  kapitálu.“ 
(Thompson, 1990, str. 150) Analýza sociální struktury je poté právě určení těchto relativně stabilních 
asymetrií a rozdílů.  

   Jak  již bylo řečeno výše, proces recepce není pasivním procesem absorbování symbolických 
forem,  nýbrž  kreativním  procesem  porozumění  těmto  symbolickým  formám,  při  němž  dochází 
k přetváření  starých  a  tvorbě  nových  významů.  Významy,  které  jsou  přenášené  symbolickými 
formami a poté rekonstituovány v procesu recepce, mohou udržovat nebo  i reprodukovat kontexty 
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této  produkce  a  recepce  –  může  docházet  k symbolické  reprodukci  společenských  kontextů.  „To 
znamená,  že  významy  symbolických  forem,  tak  jak  jsou  přijímány  a  jak  je  jim  rozuměno  jejich 
příjemci, mohou různými způsoby sloužit k udržení charakteristik strukturovaných sociálních vztahů 
charakteristických pro kontexty, v rámci kterých  jsou produkovány a přijímány.“  (Thompson, 1990, 
str. 153) Každodenní porozumění významům přenášených symbolickými formami vede k reprodukci 
podmínek  recepce  symbolických  forem  a  zároveň  k reprodukci  podmínek  produkce  symbolických 
forem. A tím se stávají důležitými pro ideologii, jak ji chápe Thompson. Symbolické formy však nejsou 
jediným nástrojem reprodukce společenských vztahů, ta může probíhat například  i za použití hrubé 
síly, nebo naopak díky pouhé rutinizaci každodenního života. 

1.6 Tradice a její fixace na média 

  Slovo tradice pochází z lat. traditum – vše, co je přenášeno a předáváno z minulosti. Před 
nástupem médií si většina lidí utvářela představu o minulosti a světě mimo hranice jejich 
bezprostředního okolí ze symbolických obsahů, které si vyměňovali při komunikaci tváří v tvář. Tradici 
vdechla nový život její medializace. Když totiž tradice ztratila svoje zakotvení v praktických 
kontextech každodenního života, mohla se začít šířit do nových kontextů, než jen do těch, ve kterých 
vznikla. Podle Thompsona většina klasických teoretiků společnosti předpokládá, že rozvoj moderních 
společností je doprovázen slábnutím role tradice ve společenském životě. Již Ulrich Beck a Anthony 
Giddens poukázali na to, že v ranných fázích modernizace záviselo mnoho institucí na tradicích, které 
byly příznačné pro předmoderní společnosti. Tradice z moderní společnosti tedy podle Thompsona 
nevymizely, ale jen se proměnilo jejich postavení. Tradice může zahrnovat prvky normativní povahy. 

  Tradice má podle Thompsona čtyři charakteristické rysy. První z nich je hermeneutický 
aspekt. Hermeneuticky orientovaní filosofové jako je Martin Heidegger nebo Ernst Gadamer pojímají 
tradici jako soubor obecných předpokladů, které lidé berou jako samozřejmé při zvládání 
každodenního života a předávají si je z generaci na generaci. Tradice je tedy chápána jako výkladové 
schéma či rámec pro pochopení světa.  

Normativním aspektem tradice, Thompson nazývá fakt, že soubor představ, podob 
přesvědčení nebo vzorců jednání přebíraných z minulosti může sloužit jako normativní návod, jak se 
chovat a čemu věřit v současnosti.Tento aspekt se poté projevuje dvěma způsoby. Prvním je 
rutinizování některých postupů, které na sebe berou podobu zaběhnutých vzorců jednání a o tom, 
proč se věci dělají zrovna tímto způsobem, lidé více neuvažují. Tímto způsobem je řízena většina 
našeho života. Druhým způsobem je, že poučení z minulosti může sloužit jako normativní návod 
v tom smyslu, že jsou některé postupy vyžadovány a ospravedlňovány s odkazem na tradici, tedy 
proto že jsou zakotveny v tradici.  

Třetím aspektem je aspekt legitimizační, který označuje to, že tradice může za jistých 
okolností sloužit jako zdroj pro získání podpory pro výkon autority a moci. 

Čtvrtým aspektem je aspekt identifikační. Tradice jako soubor předpokladů, přesvědčení a 
vzorců jednání předávaných z minulosti nabízí některé symbolické materiály, které je možné využít 
pro formování identity v kolektivní i individuální rovině. Tradice tedy zprostředkovává dva způsoby 
utváření identity. První je tvorba vlastní identity, tedy to jak jedinec „pojímá sám sebe jako 
individuum nadané určitými vlastnostmi a schopnostmi, jako individuum pohybující se po určité 

15 
 



životní trajektorii.“ (Thompson, 2004, str.152) Druhým způsobem je tvorba kolektivní identity, tedy 
toho jak jedinec vnímá sám sebe jako člena nějaké sociální skupiny či pospolitosti.  

„S rozvojem moderních společností postupně slábne tradiční zakotvení jednání a role tradiční 
autority – to znamená, že slábne normativní a legitimizační aspekt tradice.“ (Thompson, 2004, str. 
152) Zároveň ale tradice podle Thompsona ve světě zůstává jako nástroj k tomu, jakým způsobem si 
můžeme vykládat (hermeneutický aspekt) a jakým způsobem se s ním můžeme ztotožňovat 
(identifikační aspekt).  

Tradice si v moderní době zachovává svůj význam, ale zásadním způsobem se proměňuje a to 
podle Thompsona hlavně ve třech aspektech. Mnoho symbolických sdělení je v dnešní společnosti 
fixováno na nějaký materiální nosič a tak také uchováváno v čase. To také znamená, že tradice 
nemusí být udržována při životě jejím každodenním opakováním a může být spolu se symbolickými 
formami jistým způsobem uchovávána. Tradice tedy nemizí, ale do jisté míry ztrácí své zakotvení ve 
společném prostředí každodenního života, protože přenos symbolických materiálů, které tvoří tradici, 
je stále více oddělen od společenské interakce na sdíleném místě. Proto také není nutně třeba 
vykládat úpadek některých ritualizovaných stránek tradice, jako je například chození do kostela, jako 
úpadek tradice samotné. Tradice se stává deritualizovanou. Značná část tradice však stále podle 
Thompsona zůstává těsně spojena s praktickými projevy každodenního života v rodině, ve škole a 
dalších institucích, tak jako jsou mediální obsahy každodenním tématem interakce. „Obnovování 
tradice tedy může obsahovat neustále se proměňující směs interakce tváří tvář a zprostředkované 
kvaziinterakce.“ (Thompson, 2004, str. 159) 

Jelikož přenos tradice stále více závisí na zprostředkovaných formách komunikace, je stále 
méně závislý na lidech, s nimiž je člověk v interakci v každodenním životě. Tradice se tedy stává 
depersonalizovanou. S rozvojem elektronických médií však podle Thompsona částečně dochází 
k depersonalizaci tradice, avšak pouze v rámci kvaziinterakce. Příkladem mohou být nesmírně 
úspěšní televizní duchovní, jako je například Američan Jerry Falwell. (Thompson, 2004) 

S rostoucí vazbou tradice na komunikační prostředky se tato také stále více vyvazovala ze 
svého zakotvení v konkrétním prostředí. „Udržování a přenos tradic mezi generacemi stále více závisí 
na zprostředkovaných formách komunikace, a tradice se tak postupně a částečně delokalizují.“ 
(Thompson, 2004, str. 161) 

1.7 Sebepojetí jako symbolická projekce 

  Thompsonova koncepce sebepojetí vychází z tradice hermeneutiky a symbolického 
interakcionismu. Chápání sebe sama je symbolická projekce, kterou si sám člověk aktivně buduje. 
Tuto projekci vytváří ze symbolických materiálů, které má k dispozici a které spřádá do konkrétního 
výkladu sebe sama, do příběhu své vlastní identity. Tento příběh člověk v průběhu neustále mění a 
upravuje. (Thompson, 2004) „Jsme sami sobě neoficiálně životopisci, jelikož jedině tím, že 
sestavujeme vlastní příběh, jsme schopni dát nějaký smysl tomu, kdo jsme a jakou asi můžeme mít 
budoucnost.“ (Thompson, 2004, str. 169) 

  I přes akcent na aktivní roli jedince při tvorbě sebepojetí je podle Thompsona sebepojetí 
společensky podmíněno. Symbolické materiály, které formují prvky identity, jsou distribuovány 
nerovnoměrně, přístup k nim vyžaduje určité dovednosti, kterými ne všichni jednici disponují. Proces 
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utváření sebepojetí tak začal být s rozvojem médií stále více závislý na přístupu ke zprostředkovaným 
formám komunikace. To na jedné straně může vést k větší schopnosti reflexivity jedinců. (Thompson, 
2004)  „S nárůstem objemu symbolických materiálů, jež je možné využít v procesu utváření 
sebepojetí, jsou lidé průběžně konfrontováni s novými možnostmi, jejich obzory se neustále posunují, 
jejich symboličtí protihráči se neustále mění.“ (Thompson, 2004, str. 170) Mediované materiály tak 
také poskytují jedincům prostředek k prozkoumávání alternativních způsobů života v symbolické či 
fantazijní rovině.  

  Na druhé straně zvětšuje stále větší závislost jedinců na mediálních sděleních operační pole 
ideologie. „V některých kontextech slouží přisvojování mediálních sdělení stabilizaci a posilování 
zavedených mocenských vztahů, a nikoliv jejich podrývání či oslabování.“ (Thompson, 2004, str. 172) 
Mediované materiály tak mohou při svém zahrnování do tvorby nepojetí plnit poměrně silnou 
ideologickou roli. Reflexivní povaha, pramenící z možnosti sledovat mediované materiály, se však 
také stává na těchto materiálech stále závislejší.  „Čím více je proces budování sebepojetí 
obohacován mediovanými symbolickými sděleními, tím více se samo sebepojetí stává závislé na 
mediálních systémech, které se nacházejí mimo jeho kontrolu.“ (Thompson, 1990, str. 172) Objem 
mediálních materiálů s kterými jsou lidé konfrontováni je navíc tak obrovský, že nejsou schopni každý 
jednotlivý příběh sebepojetí důsledně promyslet a přijmout či zavrhnout. Lidé si tak materiály, které 
skutečně zapracují do svého života velmi silně vybírají. „Vyvíjejí si také různé kvalifikované postupy, 
které jim umožňují najít si ve stále hustším lese mediovaných symbolických sdělení stezičku, nebo si 
tyto postupy alespoň osvojují a využívají je.“ (Thompson, 2004, str. 173) Spoléhají tak buď na 
kvalifikaci, jako je tomu v případě mediálních kritiků, nebo na každodenní styk, jako tomu může být 
například v případě místního knihkupce. V procesu zprostředkované kvaziinterakce může však také 
dojít až k pohlcení sebepojetí. (Thomson, 2004) „Proto, že je jedinec schopen reflexí zapracovat 
mediované symbolické materiály do procesu utváření sebepojetí, mohou se tyto materiály stát samy 
o sobě smyslem a cílem ‐ symbolickou konstrukcí, kolem níž si jedinec začne organizovat vlastní život 
a představy o sobě.“ (Thompson, 2004, str. 175) 

1.8 Valorizace symbolických forem 

  Symbolické formy jsou také neustále hodnoceny, je určována jejich cena, stejně tak jako jsou 
předmětem  rozporů  a  konfliktu  ze  strany producentů  i příjemců.  Jsou  tedy neustále podrobovány 
procesu,  při  kterém  je  jim  připisována  určitá  hodnota,  jsou  tedy  podrobovány  valorizaci.  Prvním 
druhem valorizace je symbolická valorizace, kdy příjemci a producenti připisují symbolickým formám 
nějakou  symbolickou  hodnotu,  to  znamená,  že  je  nějakým  způsobem  oceňují.  Druhým  druhem 
valorizace  je poté ekonomická valorizace,  to  jest hodnota,  za kterou mohou být  symbolické  formy 
směněny na trhu jakožto komodity.  

Oba typy valorizace zároveň provází specifická forma konfliktu. Konflikt týkající se symbolické 
valorizace spočívá v tom, že někteří  jedinci oceňují určitou symbolickou formu nebo formy více než 
jiní,  kteří  ji  naopak  až  zatracují.  Takovýto  konflikt  se  vždy  děje  v strukturovaném  společenském 
kontextu,  charakterizovaném  různými  asymetriemi  a  rozdíly.  Jelikož  se  jednotlivá  hodnocení 
symbolických  forem  jen zřídkakdy shodují, dochází zde ke konfliktu, ve kterém hrají  roli právě  tyto 
asymetrie a rozdíly. Například slovo  ředitele národní galerie na celostátní  televizi o mladém umělci 
má  mnohem  větší  váhu  pro  symbolickou  valorizaci  práce  tohoto  umělce,  než  slovo  běžného 
návštěvníka  jeho  výstavy.  Stejně  je  tomu  i  u  ekonomické  valorizace.  I  zde  někteří  jedinci  hodnotí 
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určité symbolické formy jako hodnotnější než jiní. I tento konflikt se poté odehrává v strukturovaném 
společenském kontextu, kde  jsou určití  jedinci ochotni platit za získání nebo kontrolu symbolických 
forem více než  jiní. „S  rostoucí komodifikací  symbolických  forem a  jejich  začleňováním do  institucí 
masové  komunikace  se  nejvíce  konfliktů  ekonomické  valorizace  odehrává  v institucionálním  rámci 
mediálních organizací.“  (Thompson,  1990,  str.  156) V mnoha případech může  symbolická hodnota 
zvýšit  hodnotu  ekonomickou,  jak  je  tomu  například  v případě  známých  umělců.  V některých 
případech  tomu  však  může  být  i  naopak,  v případě  některých  uměleckých  odvětví,  nebo  na 
akademické půdě, může naopak komerční úspěch odradit pozitivní kritiky.  

Jedinci zapojení do produkce symbolických forem si jsou tohoto faktu dobře vědomi a mohou 
se  tak  v rámci dosažení  svých  cílů  snažit o  snížení  či  zvýšení  symbolické hodnoty dané  symbolické 
formy stejně tak jako zvýšení či snížení její ekonomické hodnoty případně o kombinaci obou. Jedna z 
těchto strategií se nazývá křížová valorizace a je dobře známa z reklamních spotů, kdy má symbolická 
hodnota známé  filmové nebo hudební hvězdy dodávat zdání vysoké ekonomické hodnoty určitého 
produktu. Křížová valorizace  je  tak v podstatě případem, kdy  se  jeden druh kapitálu proměňuje ve 
druhý. 

Volba  strategie  však  závisí  na  jedincově  pozici  v rámci  specifického  interakčního  pole,  na 
kapitálu, který má k dispozici a na jeho vztahu k ostatním jedincům v rámci tohoto pole. Jedinci, kteří 
mají dominantní postavení v rámci interakčního pole, disponují privilegovaným přístupem ke zdrojům 
různého kapitálu. V produkci a valorizaci symbolických forem se tak typicky snaží o strategii distinkce 
a  to v tom smyslu, že se snaží odlišit od  jedinců nebo skupin, které  jsou na nižším postavení.  Jinou 
strategií  odlišení může  být  posměch,  tedy  hodnocení  symbolických  forem  produkovaných  jedinci 
s nižším postavením jakožto surových, málo vytříbených, méně elegantních a tak dále. Jinou strategií 
je  blahosklonnost,  kdy  dominantní  jedinci  dávají  najevo  své  dominantní  postavení  vedlejšími 
prostředky, aniž by o něm otevřeně hovořili. 

Jedinci  na  středních  pozicích  struktury  interakčního  pole,  tedy  ti,  kteří  mají  přístup 
k některým  druhům  kapitálu  ale  k jiným  ne  (například  inteligence  která  má  dostatek  kulturního 
kapitálu  ale  nedostatek  ekonomického),  nebo  jejichž  přístup  ke  kapitálu  je  z hlediska  kvantity 
omezený více než přístup jedinců na pozicích dominantních (buržoazie). Jednou z častých strategií je 
moderace,  jedinci  pozitivně  hodnotí  kapitál,  který  mají  a  preferují  symbolické  formy,  které  jim 
umožní využít jejich kulturní kapitál, zatímco si však uchovat ten ekonomický. Mohou však také zvolit 
strategii  předstírání  a  například  napodobovat  styl  oblékání  a  chování  jedinců,  kteří  jsou  ve 
společenské  struktuře  postaveni  výše.  Jinou  možností  je  devalvace  symbolických  forem 
produkovaných jinými skupinami. Střední skupiny při této strategii zavrhují symbolické formy skupin 
vyšších a snaží se tak nad ně sami pozdvihnout. 

Ti, kteří mají nejmenší přístup ke kapitálu,  jak z hlediska  jeho kvantity,  tak k jeho  rozličným 
druhům  jsou ti, kteří ve struktuře daného  interakčního pole zastávají podřízené pozice, a kteří mají 
nejméně příležitostí. Strategií symbolické valorizace zde může být praktičnost, preferování objektů, 
které jsou praktické, co do konstrukce, a funkční v každodenním životě. Tato strategii také může být 
přijímána  současně  se  strategií uctivé  rezignace. Symbolické  formy produkované  jedinci na vyšších 
pozicích jsou poté přijímány jako nadřazené a jejich nadřazenost je navíc chápána jako nevyhnutelná. 
Opačnou strategií  je odmítání symbolických forem nadřazených skupin. To nemusí nutně znamenat 
snahu se nad vyšší skupiny povýšit, nebo alespoň zaujmout jejich místo, ale spíše upevnit a ujistit se o 
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vlastní  hodnotě,  aniž  by  nutně  muselo  dojít  k narušení  nerovné  distribuce  kapitálu  v daném 
interakčním poli.  

Instituce,  které  se  starají  o připisování  a obnovování  symbolické hodnoty,  jako  jsou  školy, 
muzea  a  tak  dále,  nebo  instituce,  které  jsou  orientovány  spíše  vzhledem  k ekonomické  valorizaci 
symbolických forem, se rozvíjejí prostřednictvím akumulace kapitálu, získání prestiže, neboli pozic ze 
kterých mohou  symbolické  formy  hodnotit,  ale  také  prostřednictvím  diferenciace  kulturních  sfér. 
Diferenciace kulturních sfér znamená, že s vývojem  institucí zabývajících se produkcí, přenášením a 
akumulací symbolických  forem se  také objevily rozdílné druhy vzájemně provázaných symbolických 
forem. Tyto jsou rozdílné ve svých módech produkce, přenosu a recepce, stejně tak jako v symbolické 
hodnotě, která  je  jim připisována. Tak například pojem  literatura se vztahuje k rozvoji vzdělávacího 
systému,  který  institucionalizuje  praktiky  literárního  kritika.  „Tyto  praktiky  poté  operují  jako 
selektivní  filtr, který vyjímá určitá díla  z širokého  spektra všech psaných  textů a ustanovuje  je  jako 
„literaturu“.“ (Thompson, 1990, str. 161) Tento filtr poté také vylučuje určité  jiné texty, které podle 
něj literaturou nejsou.  

 

1.9 Struktura média ‐ aspekty kulturního přenosu 

  Produkce  a  cirkulace  symbolických  forem  v moderních  společnostech  je  podle  Thompsona 
nerozlučně  spojena  s aktivitami  mediálního  průmyslu.  Thompson  rozlišuje  tři  důležité  aspekty 
procesu,  při  němž  jsou  symbolické  formy  přenášeny  ve  specifických  společensko‐historických 
podmínkách od producentů k příjemcům a nazývá  je aspekty kulturního přenosu. Tyto aspekty poté 
dohromady  tvoří  to,  co  běžně  nazýváme  nějakým  specifickým médiem,  jako  je  například  televize 
nebo  noviny  a  co  může  být  přesněji  popsáno  jako  „specifický  druh  kulturního  přenosu,  který 
charakteristickým  způsobem  kombinuje  technické médium,  institucionální aparát a  specifický druh 
časoprostorového oddělení produkce a recepce.“ (Thompson, 1990, str. 165) 

  Technické  médium,  první  ze  tří  aspektů  kulturního  přenosu,  je  „materiální  podloží  dané 
symbolické formy, tedy materiální komponenty, s kterými, a jimiž, je symbolická forma produkována 
a přenášena.“  (Thompson, 1990,  str.165) To  tedy může  znamenat vše od kamenné destičky až po 
elektronické  systémy přenosu a uchování dat. Prvním z atributů  technického média  je, že dovoluje 
určitý  stupeň  uchování  symbolické  formy,  která  je  přenášena.  Ten  se  samozřejmě  velmi  liší 
v závislosti  na  daném  médiu.  U  velké  části  běžně  používaných  médií  je  však  poměrně  vysoký. 
Technická média  tak  také  jsou  určitým  zařízením  na  uskladnění  informací.  „To  znamená,  že mají 
rozdílné  kapacity  na  uskladňování  informací  nebo  obecněji  „významuplného  obsahu“,  a  umožňují 
tento obsah uchovávat pro pozdější využití.“ (Thompson, 1990, str. 165) Technické médium však tak 
také  umožňuje  omezit  přístup  k informacím  a může  tedy  sloužit  k udržování  vztahů  dominance  a 
submisivity.  Druhým  atributem  technických médií  je,  že  umožňují  určitý  stupeň  reprodukce  dané 
symbolické  formy.  „Reprodukovatelnost  symbolických  forem  je  jednou  z klíčových  charakteristik, 
která  tvoří  základ  komerčnímu  využití  technických  médií  institucemi  masové  komunikace  a 
komodifikaci  symbolických  forem, o kterou se  tyto  instituce snaží a kterou propagují.“  (Thompson, 
1990, str.166) Díky technickému rozvoji je možno symbolické formy reprodukovat a komodifikovat ve 
velkém  měřítku.  Aby  však  mohly  tyto  instituce  využívat  technická  média  efektivně,  musí 
reprodukovatelnost symbolických forem nějakým způsobem limitovat. Třetím atributem technických 
forem  je míra participace, kterou umožňují, ale  zároveň požadují, od  jednotlivců, kteří  je  využívají 
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jako  médium  symbolických  forem.  Stejně  tak  jako  ostatní  atributy  technických  médií  se  i  míra 
participace může velmi lišit od soustředěného čtení až po sledování televize jakožto pozadí pro jinou 
činnost.  

  Institucionální  aparát  přenosu  je  „systém  institucionálních mechanismů,  v jejichž  rámci  se 
rozvíjí  technické  médium  a  v němž  jsou  začleněni  i  jedinci  zapojeni  do  kódování  a  dekódování 
symbolických  forem.“  (Thompson,  1990,  str.  167)  Takovéto  uspořádání  většinou  obsahuje  určité 
vztahy moci, danou hierarchii a soubor pravidel, který obdařuje některé z jedinců větší kontrolou nad 
procesem produkce a přenosu, a to na úkor jiných. Takovéto instituce konstituují kanály selektivního 
rozptylu,  jimiž  jsou symbolické formy dávány do oběhu a směnovány na trhu.  Institucionální aparát 
však  také ustanovuje  rámec,  ve  kterém  jsou  symbolické  formy používány pro  výkon moci  a  touto 
mocí  zároveň  kontrolovány  a  postihovány.  „Zamlčováním  informací,  monitorováním  mediálních 
výstupů, kontrolou přístupu k technickým médiím a postihováním všemožných mediálních přestupků 
státní  byrokracie  získala  mnoho  institucionálních  mechanismů,  které  vymezují  a  kontrolují  tok 
symbolických  forem a v některých případech užívají omezený přístup ke sledování politických cílů.“ 
(Thompson, 1990, str. 168)  

  Třetím  aspektem  kulturního  přenosu  je  to,  co  může  být  nazýváno  časoprostorovým 
oddělením  produkce  a  recepce.  Ta  se  může  médium  od  média  velmi  lišit.  Například  v případě 
běžného  rozhovoru  je  skoro  nulová,  jedná  se  zde  tedy  o  společný  kontext  přítomnosti,  kdy  jsou 
produkované symbolické formy přístupné recepci  jen těm, kdo  jsou na místě  jejich produkce v čase 
jejich  produkce.  Pokud  jsou  však  symbolické  formy  přenášeny mimo  tento  kontext,  hovoříme  o 
rozšíření přístupu. To poté většinou vyžaduje fixaci symbolické formy na nějaké technické médium. 

1.10 Komodifikace mediálního průmyslu 

  Kořeny  rozvoje  mediálního  průmyslu  sahají  do  první  poloviny  15.  stol,  kdy  byl  v Evropě 
vynalezen  knihtisk.  Tiskárny,  které  byly  organizovány  jako  obchodní  firmy,  se  staly  novými  centry 
symbolické moci.  Zvláště  významnými  centry  byly  tiskárny  v Německu,  Itálii,  Francii,  Nizozemsku, 
Španělsku  a  Anglii.  „Nástup  tiskařského  průmyslu  vytvořil  nová  centra  a  sítě  symbolické  moci, 
primárně založená na principech zbožní výroby, a tím do jisté míry nezávislá na politické a symbolické 
moci kontrolované církví a státem.“ (Thompson, 2004, str. 50) 
   
  Vývoj mediálního  průmyslu  v 19.  a  20.  století  byl  charakterizován  dvěma  hlavními  trendy  – 
„celkovým  vzrůstem  a  konsolidací  masově  šířených  novin  a  rostoucí  internacionalizací  aktivit 
zabývajících se sběrem informací a tvorbou zpráv.“ (Thompson, 1990, str. 176) Rapidní expanze však 
s sebou také přinesla změnu v povaze a obsahu novin. Zatímco noviny 17. a 18. století se soustředili 
převážně na  relativně dobře  situované  a  vzdělané  vrstvy obyvatelstva, mediální průmysl 19.  a 20. 
století se začal orientovat na širší publikum. Novináři začali psát lehčím a živějším stylem a deníky se 
začali  orientovat  více  na  témata  týkající  se  zločinu,  sexuálního  násilí  nebo  sportu.  Z finančního 
hlediska začala hrát vydávání novin stále větší roli  inzerce a noviny začali na druhou stranu zastávat 
stále  silnější pozici při usnadňování prodeje  jiných druhů  zboží a  služeb. Příjmy  z inzerce však byly 
pevně  vázány na  velikost  a profil  čtenářské obce,  což otevřelo  cestu  vzniku mediálních  korporací. 
Změna  ekonomického  základu  novin  tak  vedla  ke  konsolidaci  a  koncentraci.  Počet  novin  se  na 
počátku 20. století snížil a mediální  trh začalo ovládat méně mediálních organizací. Druhý  trendem 
byla internacionalizace zpravodajských aktivit.  
 
  První zpravodajská agentura byla založena v roce 1835 Charlesem Havasem v Paříži. Mezi jeho 
zaměstnance patřili  i  Julius Reuter a Bernhard Wolff, kteří v druhé polovině 40.  let 18.  století  jeho 
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agenturu opustili a v Londýně a Paříži založili agentury vlastní. Vzájemná konkurence vzrostla v 50. 
letech 18. Století natolik,  že  se  tyto  tři agentury  rozhodly  rozdělit  si  svět do  třech výhradních  sfér 
sběru a distribuce zpráv. Reuter obdržel britské  impérium a dálný východ, Havas získal francouzské 
impérium, Španělsko,  Itálii a Portugalsko a Wolff Německo, Rakousko, skandinávské země a Rusko. 
Zpravodajské  sféry  tak  víceméně  kopírovali  sféry  vlivu  třech  hlavních  evropských  mocností. 
Zpravodajské  agentury  také  úzce  spolupracovaly  s vládami  jejich  sídelních  zemí  a  zpravodajsky 
podporovali  jejich  politickou  a  geografickou  expanzi.  V průběhu  první  světové  války  však  bylo 
dominantní postavení třech hlavních agentur zlomeno expanzí dvou agentur amerických – Associated 
Press  (AP)  a United  Press Association  (UPA  později United  Press  International  neboli UPI). V roce 
1930  byla  nucena  agentura  Reuters  podepsat  s agenturou  Associated  Press  novou  dohodu,  která 
americké  agentuře  dovolovala  shromažďovat  a  distribuovat  zprávy  po  celém  světě.  Kapitulace 
Francie  později  vedla  k rozpadu  agentury  Havas,  která  byla  nahrazena  agenturou  Agence  France 
Presse  (AFP).  Agentura  Wolff  byla  v 30.  letech  nacisty  přeměněna  na  oficiální  nacistickou 
zpravodajskou agenturu, což vedlo ke ztrátě  jejího vlivu a výsadního postavení. Po 2. Světové válce 
došlo k nové konsolidaci  čtyřech hlavních zpravodajských agentur – Reuters, AP, UPI a AFP – které 
hrají  až  do  současnosti  dominantní  roli  ve  výběru  a  zprostředkování  světového  zpravodajství. 
V pokrytí světa však stále zůstávají význačné rozdíly, například jen 10% zpravodajských kanceláří AP a 
UPI má sídlo na africkém kontinentu. 
 
  Radiotelegram byl jako první vyvinut Gugliemem Marconim na konci 19. století. S televizním 
nebo radiovým vysíláním jak ho dnes známe, tedy jako vysílání signálu k předem neurčenému počtu a 
typu  nespecifických  příjemců,  se  začalo  experimentovat  až  během  První  světové  války.  První 
licencovaná vysílací stanice začala vysílat v americkém Westinghouse v listopadu 1920. Následovala 
rychlá konjunktura a v roce 1922 už mělo  licenci přes 570 stanic. První stanice profitovaly částečně 
z prodeje  vysílačů  a  přijímačů,  částečně  z prodeje  vysílacího  času  a  inzerce  a  částečně  z prodeje 
vlastních  autorských  programů.  V roce  1926  začala  vysílat  první  národní  vysílací  stanice  National 
Broadcasting Company  (NBC). Opakem  amerického  rozvoje  vysílání  je podle  Thompsona  regulační 
přístup  britský.  V roce  1922  byla  založena  British  Broadcasting  Company  známá  jakožto  BBC. 
Společnost  byla  konsorciem  výrobců  radio‐přijímačů  a  jejich  cílem  tak  bylo  zvýšit  prodej  těchto 
přístrojů. Stanice byla podrobena přísnému dozoru státní byrokracie a byl  jí povolen profit do výše 
7,5%   z licenčních poplatků za přijímače. V roce 1922 byla BBC nadřazena řídící a dozorčí rada a byl 
mu přiřazen cíl veřejnoprávního vysílání5. BBC měla monopol  i na  televizní vysílání a  to až do  roku 
1954,  kdy byl  vládou  zřízen  její  druhý  kanál  založený na  komerční  bázi  Independent Broadcasting 
Authority  neboli  IBA.  IBA  prodává  licence  nezávislým  televizním  společnostem  v jednotlivých 
regionech země, přičemž sama vlastní a ovládá přenosová zařízení, a nezávislé televizní společnosti 
profitují z prodeje vysílacího času  inzerentům. První  Independent Television neboli  ITV,  jak se tento 
kanál  nazývá,  začal  vysílat  v roce  1955  v londýnském  regionu,  v roce  1990  vysílalo  celkem  15  ITV 
stanic.  V roce  1960  začal  vysílat  druhý  kanál  BBC.  Oba  kanály  BBC  jsou  financovány  převážně 
z licenčních  poplatků  na  televizní  přijímač.  V roce  1982  začal  vysílat  čtvrtý  kanál  Channel  4,  který 
vlastní ITV. Channel 4 nevysílá vlastní pořady, nýbrž přebírá je od jiných televizních společností, mezi 
nimi i těch vlastnících licenci ITV. Tyto také platí jeho provoz a na oplátku profitují z reklamy, kterou 
Channel 4 ve svém vysílacím čase prodá. 

1.11 Současné trendy v mediálním průmyslu 

                                                            
5 V originále public service broadcasting. 
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Podle Thompsona prodělává v současnosti (v době psaní knihy Ideology and Modern Culture 
tedy  kolem  roku  1990) mediální  oblast  význačné  změny.  Ty  lze  shrnout  do  4  hlavních  oblastí  – 
rostoucí koncentraci ve vlastnictví mediálního průmyslu, rostoucí diversifikaci mediálních společností, 
rostoucí globalizaci mediálního průmyslu a snahy o deregulaci v mediální oblasti. 

„Tak  jako  je  tomu  i  v jiných  sektorech  průmyslu,  výrobní  zdroje  začaly  být  koncentrovány 
v rukou  relativně malého počtu velkých korporací.“  (Thompson, 1990, str.193) V Spojených státech 
kontrolovalo  v roce  1981  46  velkých  korporací  vydávání  většiny denních  periodik, magazínů,  knih, 
stejně  jako  tvorbu  filmů a  televizních pořadů. Na konci 80.  let  se počet dominantních vlastníků na 
trhu dokonce snížil na polovinu, na číslo 23. V Británii kontrolovalo 86% celostátních denních tiskovin 
a 88% nedělních tiskovin 5 největších společností. V roce 1982  to už bylo 95% denních a nedělních 
celostátních tiskovin, které kontrolovalo 5 největších společností, z nichž 3 největší kontrolovali více 
než 80% celostátních a nedělních  tiskovin. V oblasti  televizního vysílání „ve Spojených státech stále 
dominují tři největší televizní společnosti, co se týče podílu diváků a celkových příjmů.“ (Thompson, 
1990,  str. 195) V Británii v roce 1972 opanovávalo nezávislý  televizní  sektor pět  ITV  společností  se 
70%  diváků.  50%  materiálu,  který  vysílá  celá  síť  ITV,  také  pochází  od  těchto  pěti  největších 
společností. 

„Diverzifikace  je  proces,  při  kterém  společnosti  rozšiřují  svůj  sortiment  nebo  expandují 
do dalších  oblastí  a  to  buď  získáním  společností,  které  v těchto  oblastech  již  operují,  nebo 
investováním kapitálu do dalšího rozvoje.“  (Thompson, 1990, str. 195) Pokud diverzifikace zasahuje 
související  oblasti,  jako  je  například  psaní  tiskovin,  grafická  studia  a  tiskárny  samotné,  umožňuje 
společnostem  kontrolovat  náklady  a  profitovat  z jednotlivého  produktu  na  všech  stupních  jeho 
produkce. V případě, že expanze nesměřuje do propojených oblastí, umožňuje pokrýt ztráty v jedné 
oblasti  ziskem  z druhé  a  tak  se  vyrovnat  s hospodářskou  depresí.  Koncentrace  a  diverzifikace 
mediálního průmyslu vedla ke vzniku komunikačních konglomerátů. Příkladem může být společnost 
Time Warner,  která  je  největším  vydavatelem  tištěných magazínů  ve  Spojených  státech,  druhou 
největší  televizní  kabelovou  společností  na  světě,  jedním  z největších  knižních  domů  na  světě  a 
největší společností distribuující video (údaje z roku 1990). 

S tím  je  také  úzce  spojena  rostoucí  globalizace mediálního  průmyslu. Mediální  průmysl  se 
stává globálním ve třech směrech. Mediální konglomeráty jsou stále ve větší míře globální, co se týče 
dosahu  jejich  operací  a  aktivit.  Produkují  stále  ve  větší  míře  produkty  určené  pro  export  pro 
mezinárodní  trh.  V latinské  Americe  je  46%  televizního  vysílání  do  zemí  dováženo  zvenčí,  a 
z celkového počtu  importovaných pořadů  jich  je 77% vyrobeno v USA. „Je to právě tato dramatická 
asymetrie  mezinárodního  šíření  filmů  a  obecně  televizních  programů,  spojená  s ostatními 
asymetriemi,  jako  například  závislostí  rozvojových  zemí  na  západních  zpravodajských  agenturách, 
která  tvoří základ současným debatám o tak zvaném „kulturním  imperialismu“ Západu a o potřebě 
(…)  tento  mezinárodní  systém  toku  informací  a  komunikace  restrukturalizovat  a  regulovat.“ 
(Thompson,  1990,  str.  202)  Třetí  aspekt  globalizace  pramení  z  „rozmístění  technologií,  které 
usnadňují  nadnárodní  šíření  informací  a  transnacionální  komunikaci.“  (Thompson,  1990,  str.  202) 
Například satelity jsou podle Thompsona intenzivně využívány nadnárodními korporacemi pro přenos 
dat  a  pro  komunikaci  mezi  jejich  rozptýlenými  odvětvími  a  dceřinými  společnostmi.  „Využívání 
satelitních systémů pro komerční účely je obecného procesu mezinárodního toku informací, při němž 
se informace a komunikace v stále rostoucí míře stávají komoditou, kterou lze směnit a regulovat na 
globálním trhu.“ (Thompson, 1990, str. 203)  
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Proces  přisvojení  mediální  produktu  je  však  podle  Thompsona  vždy  „nevyhnutelně 
lokalizovaný  jev  v tom  smyslu,  že  vždy  zahrnuje  konkrétní  jedince  umístěné  v konkrétním 
společenskohistorickém kontextu, kteří využívají všechny zdroje, jež mají k dispozici, aby nabízenému 
mediálnímu  produktu  dali  smysl  a  učinili  jej  součástí  svého  života.“  (Thompson,  2004,  str.  142) 
Globalizace  komunikace  tak  neeliminovala  lokalizovaný  charakter  přisvojování  si  mediálního 
produktu,  ale  vytvořila novou  symbolickou osu  v moderním  světě  tak  zvanou osu globalizovaného 
šíření  a  lokalizovaného  přisvojování.  Význam,  který  mediovaná  sdělení  mají  pro  jednotlivce,  a 
způsoby užití těchto sdělení, závisí na kontextu příjmu a zdrojích, které příjemce do procesu příjmu 
vnese. Přisvojování symbolických materiálů také umožňuje jedincům získat určitý symbolický odstup 
od podmínek jejich všedního života, jde tedy o vzdálení od časoprostorového kontextu každodenního 
života. Sledování mediálních obrazů z celého světa tak přináší také fenomén symbolického vzdálení.  
Když se například lidé dívají na zprávy za zahraničí, mohou věnovat pozornost nejen komentářům, ale 
i  tomu  jak vypadají  cizí ulice, města, oblečení a  tak dále.  Jedinci  se  tak vzdalují od  svých vlastních 
životních podmínek a  současně  získávají kritický náhled na oficiální  interpretaci  sociální a politické 
reality vlastní země  i zbytku světa. „Výjevy zachycující  jiný způsob života představují pro  jednotlivce 
zdroj,  z něhož mohou  čerpat možnost  nahlížet  kriticky  na  svůj  vlastní  život  a  životní  podmínky.“ 
(Thompson,  2004,  str.  144)  Lokalizované  přisvojování mediálních  produktů  se  tak  stává  zdrojem 
napětí  i proto,  že mediální produkty mohou přinášet  výjevy  a poselství,  která odporují hodnotám 
spojovaným  s tradičním  způsobem  života,  nebo  je  přinejmenším  úplně  nepodporují.  (Thompson, 
2004) 

  Regulace  televizního  a  radiového  vysílání  často  byla  často  odůvodňována  tím,  že  v rámci 
specifického  teritoriálního  území  je  jen  omezené množství  kanálů,  po  kterých  je možno  přenášet 
potřebný signál. Vysílání bylo také často vysvětlováno jako něco, co je od základů veřejnou službou a 
tak  by  také mělo  být  ve  veřejném  zájmu  regulováno.  Státní monopol  na  vysílání  byl  ve  většině 
západních  zemí  zrušen  v 70.  a  80.  letech  20.  století.  S rozvojem  kabelového  přenosu  signálu  a 
satelitního vysílání se tradiční argumenty o množství kanálů pro dané území stalo bezpředmětnými. 
Podle  Thompsona  tak může  konečná  deregulace,  umožnit mediálním  konglomerátům  ještě  posílit 
jejich dominantní roli v nové globální ekonomice informací a komunikací. 

  Thompson na druhou stranu vidí v nových komunikačních technologiích  jako  je satelit nebo 
kabelový přenos  signálu potencionálně pozitivní přínos. Snížená možnost  regulace a větší možnost 
diversity, jak co do množství jednotlivých kanálů obsahu, tak co do přenášeného obsahu, způsobená 
technickým pokrokem, změnila také způsob,  jakým přenášené symbolické formy přijímají recipienti. 
Tak by podle Thompsona mohlo dojít k větší možnosti selekce a  recepce audio‐vizuálních  forem ze 
strany  recipientů,  stejně  jako  jim  může  být  nabídnut  větší  počet  služeb  zajišťovaných  pomocí 
přenášeného  signálu.  Větší  přístup  k informacím  jim  tak  také  dá  větší moc.  Na  druhou  stranu  je 
„transformace  umožněná  rozvojem  kabelového  a  satelitního  vysílání  pouze  transformací  způsobu 
přenosu signálu. Takováto transformace přímo nemění produkci audiovizuálního materiálu, ale spíše 
na něm závisí. Jestli tedy tato transformace způsobů přenosu signálu bude vést také ke vzniku nových 
a  inovativních  druhů  produkce,  nebo  bude  spíše  směřovat  ke  konsolidaci  produkce  nízko 
rozpočtových pořadů, je otázkou, která zůstává otevřená.“ (Thompson, 1990, str. 215) 

1.12 Sociální teorie masové komunikace 
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  Podle  Thompsona  je  termín masová  komunikace  v některých  ohledech  zavádějící.  Pojem 
masová může vést k dojmu, že  takovouto komunikaci přijímá velká masa příjemců. To však nemusí 
být  ve  všech případech pravda,  i přes dostupnost  televizního  signálu  totiž mnoho pořadů  zůstává 
doménou úzké  skupiny příjemců. Pojem masová v termínu komunikace  je  tedy nutno chápat  spíše 
než  z kvantitativního  hlediska  počtu  příjemců,  z hlediska  kvantitativního  počtu možných  příjemců. 
Pojem masa  také může navádět  k tomu,  že příjemci  jsou  jen  jakousi nediferenciovanou, netečnou 
stejnou masou, která na sebe nechá média působit bez jakéhokoliv kritického úhlu pohledu či snahy 
o  interpretaci. Podle Thompsona  je však  recepce mediálních obsahů aktivní, kritická a  společensky 
diferenciovaná činnost, a recipienti k ní přistupují s velmi rozdílným stupněm koncentrace a snahy o 
interpretaci a aktivní porozumění. Zavádějící  je v termínu masová komunikace  i pojem komunikace. 
Představa komunikace, která  je masová, často navozuje pocit, že  jedinci mají velmi malou možnost 
ovlivňovat a podílet se na tvorbě symbolických forem touto komunikací prostředkovaných. Často se 
však  zapomíná na  to,  že  recipienti  jsou  také konzumenti, kteří  si mohou vybírat mezi  jednotlivými 
mediálními produkty a tak tedy disponují určitou kapacitou, aby byl jejich názor brán v potaz.  

  Masová  komunikace  je  tedy  podle  Thompsona  „institucionalizovaná  produkce  a  veřejné 
šíření symbolických statků pomocí vysílání nebo ukládání  informací nebo komunikace.“  (Thompson, 
1990,  str.  219)  Důležité  je  tedy  právě  to,  že  instituce  masové  komunikace  se  soustředí  na 
komodifikaci symbolických forem.  

  První  charakteristikou  masové  komunikace  je  podle  Thompsona  institucionalizovaná 
produkce a šíření symbolických forem. Samotná „masová komunikace předpokládá rozvoj  institucí – 
tedy  relativně  stabilních  uskupení  společenských  vztahů  a  akumulovaného  kapitálu  –  sloužících 
k produkci a k veřejnému šíření symbolických statků ve velkém měřítku.“ (Thompson, 1990, str. 219) 
Ve velkém měřítku znamená, že aktivity masové komunikace se týkají šíření velkého počtu kopií nebo 
zásobení  velkého  počtu  recipientů  určitými  symbolickými  formami.  Toto  umožňuje  fixace 
symbolických  forem  na  technické  médium  a  reprodukovatelnost  těchto  forem.  Fixace  může 
zahrnovat  proces  kódování,  při  němž  jsou  symbolické  formy  přeměněny  na  informaci,  kterou  je 
možno  uložit  na  specifické  médium  nebo  materiální  podklad.  Reprodukovatelnost  znamená,  že 
recepce  symbolických  forem  je  umožněna  velkému  počtu  příjemců,  na  druhou  stranu  je  snaha,  ji 
jakožto  základ ekonomické valorizace  symbolických  forem,  ze  strany  institucí masové komunikace, 
kontrolovat  co  nejpřísněji.  Symbolické  formy  jsou  tedy  reprodukovány,  aby  mohli  být  směněny 
jakožto komodity na trhu.  

  Druhou charakteristikou masové komunikace je podle Thompsona to, že ustanovuje zásadní 
zlom mezi produkcí a recepcí symbolických statků. Produkce symbolických forem se stejně jako jejich 
šíření  odehrává  na  jiném místě  než  jejich  recepce  a  recipienti  nejsou  produkci  a  šíření  přítomni. 
Z toho plyne, že produkce i šíření jsou charakterizovány specifickou formou indeterminace. 

Symbolické  formy  jsou  produkovány  pro  určité  publikum,  a  šířeny  tak,  aby  toto  publikum 
zasáhly,  oba  tyto  procesy  však  probíhají  za  absence  publika  a  bez  přímého  monitorování  jeho 
odpovědi.  Instituce  se  tak  kvůli potřebné ekonomické  valorizaci  symbolických  forem,  která  z velké 
míry  závisí  na  povaze  a  rozsahu  příjmu,  uchylují  k různým  strategiím  jak  se  s touto  indeterminací 
vyrovnat.  Často  čerpají  z předchozích  úspěšných  zkušeností,  používají  dobře  vyzkoušené  vzorce 
s předpokládaným úspěchem, nebo se snaží publikum monitorovat pomocí různých výzkumů.  
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  Třetí  charakteristikou masové  komunikace  je,  že  rozšiřuje  dostupnost  symbolických  forem 
v čase  a  prostoru.  Časoprostorové  oddělení  produkce  a  recepce  probíhá  u  symbolických  forem 
v relativně  vysokém  stupni.  Média  jako  například  satelit  umožňují  vysoký  stupeň  prostorového 
oddělení  v minimálním  časovém  oddělení.  Povaha  technických  médií  masové  komunikace,  jejich 
vysoká durabilita, navíc  současně umožňuje  vysoký  stupeň  časového oddělení. Záleží  však  také na 
společenských  a  technických podmínkách  recepce,  jestli má daný produkt mezi  recipienty úspěch, 
stejně tak jako jestli recipienti vlastní k recepci potřebné technické vybavení. (Thompson, 1990) Vývoj 
komunikačních médií také vytvořil mediovanou historičnost. Smysl pro chápání minulosti a smysl pro 
chápání  toho,  jak  nás minulost  zasahuje,  se  stává  stále  více  závislým  na  neustále  se  rozšiřující  se 
nabídce mediovaných symbolických sdělení. S tím souvisí i mediovaná světovost. Vnímání světa, který 
leží  mimo  oblast  naší  osobní  zkušenosti  a  také  chápání  našeho  vlastního  světa  jsou  stále  více 
utvářeny  symbolickými  sděleními,  která  nabízejí  média.  Chápání  světa  je  formováno mediálními 
produkty. (Thompson, 2004) 

  Čtvrtou charakteristikou masové komunikace je, že je veřejnou cirkulací symbolických forem. 
Produkty  masové  komunikace  jsou  produkovány  pro  velké  množství  recipientů  a  ideálně  jsou 
k dispozici  komukoliv,  kdo má  technické  vybavení,  schopnosti  a  zdroje  potřebné  k jejich  recepci. 
V reálné  skutečnosti  je  však počet  recipientů  vždy  limitován  společensko‐historickými podmínkami 
produkce, šíření a recepce. Povaha a rozsah publika se však médium od média nesmírně mění, stejně 
tak  jako  způsob,  jakým mediálním  sdělením  recipienti  rozumí  a  jakým  si  je  přivlastňují.  Veřejná 
povaha médií také obnáší snahy o regulaci a kontrolu ať už ze strany státu nebo kohokoliv jiného, kdo 
se tímto způsobem snaží o sledování svých cílů.  

Tyto  charakteristiky  masové  komunikace  podle  Thompsona  vedou  k tomu,  že  „analýza 
masové komunikace musí začít analýzou povahy a vývoje množství institucí zapojených do produkce 
a veřejného šíření symbolických statků ve velkém měřítku.“ (Thompson, 1990, str. 225) Teprve poté 
je možno analyzovat samotný obsah symbolických forem.  

1.13 Různá pojetí institucionální organizace médií 

  Liberální teorie médií, úzce spojená s teoretikem Johnem Stuartem Millem, považuje média 
za jakéhosi nezávislého a kritického hlídače zlovulné státní moci. Tato teorie vidí přínos svobodných 
médií ne jen v artikulaci množství rozdílných názorů, ale také v kritice aktivit vládnoucích. Největším 
nepřítelem svobodných médií je tedy podle zastánců liberální teorie jakákoliv regulace, ať již daňová 
nebo cenzurní.  

  Podle  Thompsona  však  v současnosti  nebezpečí  svobody  projevu  nespočívá  hlavně 
v represivní státní moci, nýbrž spíše v „nespoutaném růstu novinového a nakladatelského průmyslu 
komerčních  koncernů.“  (Thompson,  1990,  str.  251)  Zatímco  si  tedy  tisk  a  jiné mediální  instituce 
mohou udržovat vysoký stupeň nezávislosti na státní moci, mnoho z těchto institucí bylo chyceno do 
procesu  neustále  se  stupňující  koncentrace  zdrojů  a moci  v soukromé  sféře.  Liberální  teorie  tedy 
podle  Thompsona podcenila nebezpečí,  která  s sebou přináší  vysoce  konkurenční boj o  akumulaci 
globálního  kapitálu,  proces,  který  vyústil  v neustávající  pokles  počtu  novinových  titulů  a  rostoucí 
akumulaci mediální moci v rukou multimediálních konglomerátů.  

  Druhé  omezení  liberální  teorie  médií  je  to,  že  byla  vyvinuta  jen  s ohledem  na  tisk  a 
nakladatelské domy a její relevantnost vůči elektronickým médiím je tak sporná. V určitých sektorech 
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současného  mediálního  průmyslu  samotná  technická  povaha  média  způsobuje  určité  limitace 
v možnostech  ustanovení  a  udržení množství  nezávislých  společností.  Tyto  limitace  pocházejí  jak 
z kapacity  technického  média  přenášet  symbolické  formy  množství  rozdílných  organizací,  tak  z 
vysokých vstupních nákladů.  

  I ve společnostech v nichž je uzákoněna svoboda slova a projevu, zůstává stále pravidlem, že 
stát  v určitých  ohledech  do mediálních  obsahů  zasahuje.  Těmito  dvěma  hlavními  ohledy  je  oblast 
obscenity a státní bezpečnosti. Ani z hlediska  liberálních principů totiž není zcela jasné, zdali má být 
například pornografie zakázána, protože škodí lidem, kteří s ní nesouhlasí, když za předpokladu jejího 
zákazu by byli také do určité míry poškozeni ti, kteří ji vyhledávají.  

  Princip veřejnoprávního vysílání stojí na čtyřech hlavních zásadách, které také stály u vzniku 
BBC: odmítnutí  komercialismu,  rozšíření dostupnosti programů pro  každého  člena dané  komunity, 
ustanovení unifikované  kontroly nad  vysíláním a udržení  vysokého  standardu. Typickým příkladem 
této  koncepce  je  společnost  BBC,  které  od  svého  počátku  patří  do  veřejnoprávní  sféry  a  je 
financována z licenčních poplatků.  

  Jedním  z rizik,  které  plynou  z tohoto  pojetí  mediálního  pole  je,  že  pokud  je  takováto 
společnost vytvořena ve  specifických  institucionálních podmínkách, může vést ke koncentraci moci 
v rukou byrokratické elity. Příkladem může být právě společnost BBC, kterou byla ve 20. a 30. letech 
velmi  striktně  hierarchizována  s malou  skupinou  jedinců  na  vrcholu.  Již  takovýto  způsob  vedení 
veřejnoprávní  společnosti, která navíc  zastává monopol,  je podle Thompsona diskutabilní.  „Princip 
veřejnoprávního vysílání s sebou přináší riziko vzniku určitého druhu kulturního paternalismu, kdy je 
kultivovaná sensibilita specifické společenské skupiny institucionalizována jako norma, která by měla 
být udržována při produkci a hodnocení symbolických forem.“ (Thompson, 1990, str. 257)  

Mechanismus  licenčních  poplatků  má  veřejnoprávnímu  vysílání  zajistit  potřebnou  nezávislost  na 
státu. Problémem je že „veřejný zájem“ je někdy těžké určit a často se přepokládá, že je to právě stát, 
kdo  jedná ve veřejném zájmu. Například v případě generální stávky v roce 1926 v Anglii stála státní 
moc proti stávkujícím. BBC se v té době postavila právě za státní moc. Tento přístup tak riskuje, že 
neutralita, o kterou usiluje, bude nakonec nahrazena diktaturou byrokracie. 

Ustanovení  unifikované  kontroly  nad  vysíláním  BBC  nikdy  nedosáhlo.  Národní  myšlenka 
veřejnoprávního vysílání, tedy myšlenka, že by vysílání mělo operovat v národním zájmu, v národním 
měřítku a podřízeno národní autoritě se však poněkud podobá jedné ze současných tendencí vývoje 
nových  komunikačních  technologií  a  to  globalizaci.  Stejně  tak  jako myšlenka  národního  vysílání  i 
rostoucí globalizace může vést k marginalizaci a vyloučení lokálních a regionálních témat a zájmů.  

1.14 Přehodnocení ideologie v éře masové komunikace 

  Podle  Thompsona  je  tak  nutno  přehodnotit  pojem  ideologie  v čtyřech  bodech.  „Analýza 
ideologie  v moderních  společnostech  se  musí  soutředit  především  na  povahu  a  vliv  masové 
komunikace, ačkoliv masová komunikace není  jediným místem, kde  ideologie působí.“  (Thompson, 
1990,  str.  264)  Podle  Thompsona  dnes  žijeme  ve  světě,  kde  kulturní  zkušenost  tvarují  hlavně 
symbolické formy šířené médii masové komunikace. Tato média však nehrají klíčovou roli jen v šíření 
a cirkulaci symbolických forem, ale jsou také mechanismy, které vytvářejí nové druhy akcí a interakcí 
a nové formy společenských vztahů s rozšířeným časoprostorovým uspořádáním. „Analýza  ideologie 
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tedy musí brát v potaz  jak  symbolické  formy produkované a  šířené médii masové komunikace, ale 
také kontext akcí a  interakcí v kterém  jsou tyto formy produkovány a přijímány.“ (Thompson, 1990, 
str. 265) Média však samozřejmě nejsou jediným zdrojem významuplných symbolických forem, které 
slouží k ustanovení a udržení vztahů dominance a submisivity. Často také dochází k tomu, že význam 
symbolických  forem přenášených médii  je v kontextu každodenního života a  společenské  interakce 
modifikován  a  tím  je  také modifikován  jejich  dopad.  Studium  ideologie  tak musí  být  dostatečně 
široké  a  pojmout  celkové  množství  daných  rozdílných  kontextů,  ve  kterých  symbolické  formy 
nějakým způsobem působí.  

  „Vývoj masové  komunikace  ve  velké míře  rozšířil  oblast působnosti  ideologie  v moderních 
společnostech a umožnil přenos symbolických  forem na široká a potencionálně nekonečná publika, 
která  jsou  rozptýlena  v čase  a  prostoru.“  (Thompson,  1990,  str.  266)  Podle  Thompsona množství 
potencionálních příjemců  symbolických  forem nikdy v minulosti nebylo  tak obrovské,  jako v dnešní 
době elektronických médií. Změnil se však také způsob,  jakým  je přístup  jednotlivcům k produkci a 
recepci symbolických  forem umožněn nebo naopak omezován. „Je pravděpodobné, že alespoň pro 
předvídatelnou  budoucnost  zůstane  přístup  k produkci  šíření  symbolických  forem  v oblasti 
televizního  a  radiového  vysílání  vysoce  restriktivní  a  bude  i  nadále  primárně  determinován 
organizačními  rysy  velko‐nákladových  mediálních  institucí  a  komunikačních  konglomerátů.“ 
(Thompson, 1990, str. 267) Naproti tomu je recepce symbolických forem charakterizována relativně 
neomezeným přístupem. Je samozřejmě nutno naplnit určité materiální, technické, finanční a právní 
podmínky  ale  i přesto  jsou  elektronická média  ve  srovnání  s jinými  formami masové  komunikace, 
jako je například tisk, recipientům principiálně mnohem přístupnější a i ve skutečnosti jsou jimi šířená 
sdělení přijímána mnohem větším počtem příjemců.  

  „Není  možno  analyzovat  ideologický  charakter  masové  komunikace  pouhou  analýzou 
organizačních  rysů  mediálních  institucí  nebo  analýzou  charakteru  mediálních  sdělení.  Mediální 
sdělení musí být analyzována také ve vztahu ke specifickým kontextům a procesům, ve kterých si je 
přivlastňují  jedinci,  kteří  je  recipují.“  (Thompson,  1990,  str.  267)  Symbolická  sdělení  totiž  nemají 
nějaký daný efekt na jejich příjemce. Není možno předpokládat, že jen díky faktu, že jedinci recipují 
určitá mediální sdělení, budou těmito mediálními sděleními nuceni k určitému chování. „Struktura a 
obsah  mediálních  sdělení  musí  být  analyzována  v rámci  primárního  interakčního  systému.  Jejich 
recepce musí být analyzována v rámci primárního recepčního regionu, stejně tako jako v rámci kvazi 
interakčního vztahu mezi komunikátory a recipienty a v rámci následných společenských interakcí, do 
kterých je obsah mediálních sdělení začleňován a v rámci nichž je přepracováván.“ (Thompson, 1990, 
str. 268) Operační pole  ideologie a  její dosah se díky  rozvoji masové komunikace nesmírně  rozšířil, 
nesmírně se však rozšířila  i komplexnost a mnohoznačnost  ideologie. Symbolické formy nyní obíhají 
v množství  kontextů,  které  jsou  vzdálené  v čase  a  prostoru  a  různým  způsobem  strukturované. 
Symbolické formy tak mohou v těchto kontextech být interpretovány, asimilovány, diskutovány nebo 
nějakým  způsobem  napadány  způsoby,  které  jejich  producenti  nemohou  zcela  předvídat  ani 
kontrolovat.  Z hlediska  ustanovování  a  udržování  vztahů  dominance  a  submisivity  je  tak  podle 
Thompsona důležitý primární  recepční  region a systémy  interakce a kvazi  interakce, s ním spojené, 
stejně tak jako společenské vztahy a instituce v něm zakotvené. 

  „Rozličná média masové  komunikace,  a  povaha  kvazi  interakcí,  které  umožňují  a  udržují, 
definují  široké  parametry,  v jejichž  rámci mediální  sdělení  získávají  ideologický  charakter,  to  však 
neznamená, že konstituují tato sdělení jako ideologická.“ (Thompson, 1990, str. 269) V době masové 

27 
 



komunikace  se  studium  ideologie musí  zaměřit  také  na  nové  strategie  symbolické  konstrukce  a 
symbolické organizace  sebe‐prezentace  veřejných osobností.  Je  to  však pouze  v rámci  specifických 
společenských a historických kontextů, kdy mediovaná sdělení mohou, ale nemusí být konstituována 
jako  ideologická. Je to poté  jen a pouze v těchto kontextech, kde sdělení konstruované pro udržení 
mocenských vztahů může uspět či nikoliv.  

2. Upřesnění problému – Similarizace mediální agendy 

2.1 Gatekeeping 

2.1.1 Gatekeeping – základní pojmy 

Podle  teorie  gatekeepingu6  se  novináři  při  své  práci  setkávají  s ohromným  množstvím 
informací  a  tudíž  i  potencionálních  zpráv,  z nichž  však mohou,  kvůli  omezenému  prostoru médií, 
využít  jen malé množství. Americký sociolog David M. White se na počátku 50.  let minulého století 
rozhodl  zkoumat, na  základě  čeho  takovýto výběr probíhá. Přesvědčil editora  jednoho amerického 
lokálního deníku,  jehož práce spočívala hlavně ve výběru zpráv ze tří zpravodajství agentur, aby po 
dobu  jednoho  týdne připisoval ke  zprávám, které  zamítne, důvod, proč  tak učinil. Výsledkem  jeho 
výzkumu poté bylo, že výběr zpráv je velmi subjektivní záležitost založená na postojích, očekáváních a 
zkušenostech daného gatekeepera. Podle výzkumu měli největší šanci se do zpráv dostat tzv.  lidsky 
jímavé příběhy7 a politické zprávy. Celkově využil Whiteův gatekeeper pro finální vydání novin jen asi 
jednu desetinu agenturního zpravodajství. (Trampota, 2006) 

  „Přínosem  Whiteova  výzkumu  bylo,  že  se  soustředil  přímo  na  proces  výběru  událostí.“ 
(Trampota, 2006,  str. 38)  Již Whiteovi bylo  jasné,  že  jeho  regionální editor  je  jen  jedním  z mnoha 
gatekeeperů,  kteří  stojí  před  konečnou  zprávou  v novinách.  Od  té  doby  se  však  myšlenka 
gatekeepingu ještě více rozšířila.  

2.1.2 Gatekeeping a struktura mediální organizace 

Podle  Pamely  Shoemakerové  se  gatekeeping  dotýká  kohokoliv  kdo  komunikuje  nějaké 
sdělení  a  účastní  se  tak  jakéhokoliv  komunikačního  aktu.  Ten  může  probíhat  i  na  úrovni 
intrapersonální komunikace. (Shoemakerová, 1996) 

  Podle Shoemakerové také žádný gatekeeper nerozhoduje jen na základě svých subjektivních 
představ.  Na  rozhodování  jakéhokoliv  novináře má  vliv  celá  řada  dalších  faktorů.  Na  individuální 
úrovni  jsou  to  hlavně  jeho  vlastní  představy  o  něm  samém  jako  novináři,  jeho  pozici  v rámci 
organizace, ve které pracuje a pozice této organizace na mediálním trhu. Svůj vliv však hrají i v dané 
organizaci  zažité  rutiny  a  zaběhlé  postupy.  Ty  usnadňují  gatekeeperovi  rozhodování  o  tom,  co  je 
přijatelné pro dané publikum, co je možno přenášet v rámci daného média a jaký informační materiál 
je k dispozici. (Shoemakerová, 1996)  

  Na úrovni mediální organizace se gatekeeping odvíjí od toho jak je tato strukturována. Podle 
pozice  gatekeepra  v mediální  organizaci  rozlišujeme  gatekeepery  hraniční  a  gatekeepery  vnitřní. 
(Shoemakerová,  1996)  „Hraniční  gatekeepeři  mohou  ovlivňovat  a  usměrňovat,  které  informace 
přicházejí  do  organizace  a  které  ji  opouštějí  v rámci  produktu  nabízeného  spotřebitelům.  Interní 

                                                            
6 Z anglického gatekeeper – vrátný. 
7 Původně human interest stories. 
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gatekepeeři  nejvíce  ovlivňují  tvarování  toho  sdělení,  které  je  již  do  organizace  vpuštěno.“ 
(Shoemakerová, 1996, str. 58) Rozdílné role gatekeeperů tak mohou také přinášet konflikty, přičemž 
platí,  že  každý  jednotlivý  gatekeeper  má  zároveň  představu  o  způsobu  práce  a  požadavcích 
gatekeepera následujícího. 

  Svou roli při výběru zpráv hraje i technické médium daného gatekeepera. (Trampota, 2006) 

2.2 Nastolování agendy  

2.2.1 Nastolování agendy ‐ základní pojmy 

  Pojem „agenda setting“, který zde překládám jako nastolování agendy, pochází z článku 
publikovaného Maxwellem McCombsem a Donaldem Shawem v časopise Public Opinion Quarterly 
v roce 1972. Představa nastolování agendy se týká „soutěžení mezi navrhovateli určitých témat o 
získání pozornosti ze strany mediálních profesionálů, veřejnosti a politických elit“ a vysvětluje „proč 
má veřejnost v demokratických systémech k dispozici informace o některých tématech a ne o jiných, 
jakým způsobem je utvářeno veřejné mínění a proč jsou určitá témata předmětem politického 
jednání, zatímco jiná ne.“ (Dearing a Rogers, 1996, str. 2)  

Téma definuje jako „sociální problém, často konfliktní, kterému se dostává určitý stupeň 
zájmu médií“ (Dearing a Rogers, 1996, str. 3) Hodnota tématu poté spočívá v jeho využití k politickým 
účelům. To je také důvod, proč se jednotliví navrhovatelé snaží o zveřejněné jejich témat. Témata 
však nemusí být konfliktní jen ve smyslu přijetí či odmítnutí (například dopady zvýšení daní). Nikdo 
nebude pravděpodobně veřejně vystupovat v zájmu zneužívání dětí, či užívání drog. Takováto a 
podobná témata jsou však konfliktní ve smyslu, jakým se má daný problém řešit (tedy např. tolerance 
či intolerance). Důležité také je, že se zastánci jednotlivých témat, často snaží o jejich zveřejnění na 
úkor témat jiných. Počet témat je totiž stejně jako prostor nebo čas, který mají k dispozici jednotlivá 
média, omezený. (Dearing a Rogers, 1996) McCombs poté uvádí poněkud širší definici. „Komunikace 
je proces, který může zahrnovat jakýkoliv soubor předmětů – nebo jednotlivý předmět – soutěžící o 
pozornost mezi žurnalisty nebo rozdílnými publiky. (…) Předmět je věc, vůči které je zaměřována naše 
pozornost, nebo vůči které máme nějaký postoj, nebo zaujímáme nějaký názor.“ (McCombs, 2004, 
str. 69) 

Teorie nastolování témat vychází ze dvou hlavních předpokladů. Prvním je, že realita, která je 
předkládána lidem médii, je realita, která je nějakým způsobem strukturována a tvarována těmi, kdo 
ji tvoří – tedy zaměstnanci jednotlivých médií. (McCombs, 2004)  „Média jsou mnohem více než jen 
prostředníky pro hlavní události dne. Média konstruují a prezentují veřejnosti určité vymyšlené 
prostředí, které význačným způsobem určuje to, jak vnímáme realitu.“ (McCombs, 2004, str. 23) 
Média Prostřednictvím výběru témat, které nám poté předkládají, také, za druhé, ovlivňují naše 
vnímání a míru pozornosti, kterou věnujem tématům, které chápeme jako v daném časovém 
momentě nejdůležitější. (McCombs, 2004) „Nastolování agendy tak nepojednává o výběru jedné 
události do zpráv, ale týká se spíše dlouhodobějšího a kumulativního účinku opakovaného výběru.“ 
(Trampota, 2006, str. 113) Důležitý tedy není v prvé řadě obsah, ale hojnost výskytu tématu. „Vědec 
zabývající se nastolováním agendy se nezajímá o to, co o tématu média říkají, ale kolik toho o něm 
říkají.“ (Dearing a Rogers, 1996, str. 90) Pokud se tedy média zabývají delší dobu určitým problémem, 
stává se tento, podle teorie nastolování agendy, posléze problémem veřejným, a tím pádem i 
politickým.  
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  Proces nastolování témat je tedy tvořen vzájemnými vztahy mezi mediální agendou, veřejnou 
agendou  a  politickou  agendou.  Mediální  agendu  tvoří  počet  témat  a  intenzita  jejich  výskytu 
v mediálních obsazích. Určuje  se  většinou  kvantitativní obsahovou analýzou,  která  se  snaží odhalit 
počet příběhů na dané téma. Veřejná agenda se týká témat, která jsou vnímána jako důležitá širokou 
veřejností. Její měření tak většinou probíhá prostřednictvím výzkumů veřejného mínění. (Trampota, 
2006)  „Politická  agenda  je  měřena  prostřednictvím  sledování  politických  akcí,  jako  jsou  návrhy 
zákonů, projevy v parlamentu apod.“ (Trampota, 2006, str. 114) 

První McCombsův  výzkum  se  soustředil  na  tvorbu  a  ovlivňování  agendy  veřejné. Maxwell 
McCombs a Donald Shaw provedli v roce 1968 v době prezidentské kampaně výzkum týkající se role 
masových médií v univerzitním městečku Chappel Hill v Severní Karolíně. Vybrali si sto voličů, kteří 
nebyli rozhodnuti mezi dvěma prezidentskými kandidáty. „Pokud by tento test v Chappel Hill selhal a 
nenalezl efekty nastolování  témat  v optimálních podmínkách,  které pomohli  vytvořit nerozhodnutí 
voliči, bylo by jen málo důvodů sledovat nastolování agendy mezi všemi voliči, kde volebním období 
efekty masové  komunikace  často  ztlumil proces  selektivní percepce  a dlouhotrvající psychologická 
identifikace  s některou  politickou  stranou.“  (McCombs,  2004,  str.  5)  Tři  týdny  před  začátkem 
prezidentské  kampaně  jim  pravidelně  pokládali  otázku,  jaké  jsou  klíčové  problémy  dne.  Z jejich 
odpovědí poté podle percentuálního zastoupení nejčastěji zmiňovaných problémů McCombs a Shaw 
zpracovali  seznam  témat  veřejné  agendy.  Mediální  agendu  McCombs  a  Shaw  určili  na  základě 
obsahové analýzy novin,  spočítali počet  článků, úvodníků nebo  rozhlasových a  televizních zpráv na 
každé z daných témat. „Tento mediální mix zahrnoval pět místních a národních novin, dvě televizní 
stanice a dva zpravodajské magazíny.“ (McCombs, 2004, str. 5) Pořadí nejvíce zmiňovaných témat se 
naprosto  shodovalo  s pořadím  témat,  které  obdrželi  nejvíce  mediální  pozornosti.  „Pět  témat 
dominovalo mediální a veřejné agendě během prezidentských voleb ve Spojených státech roku 1968 
– zahraniční politika, právo a pořádek, ekonomika, veřejné blaho a  lidská práva. Mezi hodnocením 
témat,  jak  jej  určili  nerozhodnutí  voliči  v Chappel  Hill  a  hodnocením  založeném  na  jejich  výskytu 
v médiích byla nalezena téměř dokonalá shoda.“ (McCombs, 2004, str. 6)  

Výzkum McCombse s Shawa nebyl podle Dearinga a Rogerse ničím novým, obsahová analýza 
mediálních  sdělení  i  výzkum  veřejného  mínění  byly  v té  době  zcela  běžné,  stejně  jako  jejich 
kombinace. „Přínos tohoto výzkumu spočíval v  jasné formulaci hypotézy nastolování agendy, v tom, 
že oba výzkumníci nazvali vztah mediální a veřejné agendy nastolováním agendy, v tom že ustanovili 
nové  paradigma  v mediálních  vědách  a  v tom,  že  vychovali množství  studentů,  kteří  sami  začali 
provádět výzkum nastolování agendy.“ (Dearing a Rogers, 1996, str. 7) 

Jako  opozitum  k hierachickému  přístupu,  kdy  se  porovnává  pořadí  témat  ve  veřejné  a 
mediální agendy určují Dearing a Rogers přístup, který  se dotýká  studie  jednoho  tématu. V těchto 
většinou longitudinálních studiích se zkoumá, jak bylo dané témat mediálně pokrýváno od své první 
zmínky  v médiích  až  po  útlum  mediálního  ruchu  kolem  něj.  Tento  přístup  poté  zkoumá,  jaké 
indikátory  umožnili  vzestup  tématu  v mediální  agendě  a  v jakém  časovém  pořadí  a  intervalech  se 
téma objevuje v jednotlivých agendách – mediální, veřejné a politické. Zkoumá  tedy vývoj  jednoho 
tématu v čase. (Dearing a Rogers, 1996) McCombs tento přístup nazývá přirozenou historií8, „protože 
se soustředí na historii jednoho tématuv mediálních a veřejných agendách.“ (McCombs, 2004, str. 32)  

                                                            
8 V originále natural history. 
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Sám  McCombs  však  uvádí,  že  účinky  mediální  agendy  na  agendu  veřejnou  mohou  být 
v mnoha případech diametrálně odlišné. Nejen, že záleží na divákově pozornosti a vztahu k danému 
tématu, ale také na typu daného média. Diváci by tedy rozhodně neměli být považováni za nějakou 
tabulu  rasu,  čekající  na  popsání  mocnými  médii.  McCombs  proto  uvádí  tak  zvané  kontingentní 
podmínky. Ty jsou dvojího druhu – charakteristiky publika a charakteristiky média. (McCombs, 2004) 

Nejdůležitější z těchto kontingentních podmínek je podle něj princip potřeby orientace. „Čím 
větší  je  v oblasti  veřejných  záležitostí  potřeba  jedince  orientovat  se,  tím  pravděpodobněji  bude 
naslouchat množství informací o politice a vládnutí zprostředkovaných masovými médii.“ (McCombs, 
2004, str. 66) Podle této koncepce  jsou také témata, nejnáchylnější k přesunu z mediální agendy do 
agendy  veřejné  „nevtíravá  témata,  kde mají  jednotlivci  jen málo  nebo  žádné  osobní  zkušenosti.“ 
(McCombs, 2004, str. 66) 

Agenda  settings  také může  fungovat  jen  za  v prostředí  demokratického  systému  a  hlavně 
otevřeného demokratického mediálního systému. (McCombs, 2004)  

Jak Dearing a Rogers  tak McCombs  (McCombs, 2004) však přesně nedefinují  jak dlouhá  je 
prodleva mezi  objevením  se  témat  v mediální  agendě  a  objevením  se  témat  ve  veřejné  agendě. 
„Průměrná  časová  prodleva  je  několik měsíců.  (…) Délka  této  časové  prodlevy  závisí  na  takových 
proměnných jako je povaha problému, jeho mediální pokrytí a tak dále.“ (Dearing a Rogers, 1996, str. 
68) Teorie  tak zcela závisí na  jednom ze svých předpokladů, že  realita, kterou předkládají média  je 
realitou selektovanou, realitou z druhé ruky. „Neúspěch v nalezení konsistentní časové prodlevy mezi 
veřejnou a mediální agendou vede k možnosti,  že  shodnost obou agend může být  způsobena  třetí 
proměnnou – realitou.“ (Griffin, 1991, str. 336) 

2.2.2 Mediální agenda 

To  jakým  způsobem  je  určována  agenda  mediální  však  začalo  být  předmětem  výzkumu 
teprve v osmdesátých letech. „Výzkum nastolování témat stále přijímal mediální agendu jako danou 
bez uvažování o procesech, které tuto agendu vytvářejí.“ (Caragee a kol., 1987, str. 43  in Dearing a 
Rogers,  1996,  str.  17)  Se  započetím  výzkumu  však  mediální  vědci  zjistili,  že  významnou  roli  při 
nastolování mediální agendy hrají i jiná média. Dearing a Rogers k tomu ve své studii Agenda setting 
dodávají: „New York Times jsou všeobecně považovány za nejrespektovanější médium ve spojených 
státech…Když producenti a editoři televizních a radiových stanic, deníků a do určité míry i magazínů 
rozhodují o tom, které příběhy toho dne dostanou nejvíce prostoru, nejlepší pozici a největší titulky, 
často se nejprve podívají,  jaká rozhodnutí učinili editoři New York Times o těch samých tématech.“ 
(Dearing  a Rogers, 1996,  str. 32)  Zpravodajský  servis New  York  Times podle nich  zprostředkovává 
příběhy  na první  stranu  tisícům  dalších  deníků,  vysílacích  stanic  a  jiných mediálních  institucí  ještě 
toho dne, kdy vychází a ovlivňuje i titulky a zpravodajské priority nadcházejícího rána.  

Důkazy  o  dominantním  postavení  deníku  New  York  Times  poskytly  již  mnohé  výzkumy. 
„Zprávy  o  toxickém  neštěstí  na  Love Canal  přinášely  deníky  z Buffala  a Niagara  Falls  v New  Yorku 
pravidelně po více než rok, ale mimo nejbližší oblast havárie se nikdo příliš nestaral o to, jaký vliv mají 
podzemní chemické odpady na zdraví rodin žijící v oblasti Love Canal.“ (Dearing a Rogers, 1996, str. 
32) Poté však bylo toto téma otištěno v reportáži na první straně New York Times. Státní a federální 
agentury  zabývající  se  zdravím  a  životním prostředím okamžitě  vyrazili na místo havárie  a  spustili 
programy  na  pomoc  obyvatelům  postižené  oblasti.  „Tématu  Love  Canal  se  poté  dostalo  velké 
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pozornosti  v amerických médiích  a  to po několik měsíců.“  (Ploughman, 1984  in Dearing  a Rogers, 
1996, str. 32) 

  Podobné  studie uvádí více mediálních vědců. Například Mazur ve  svém  článku  z roku 1987 
popisuje příklad, kdy problém s radioaktivním plynem radonem, který se poprvé objevil v New Jersey 
a  východní  Pennsylvanii,  nebyl  i  přes  reportáže  na  první  straně  lokálních médií  jako  Philadelphia 
Inquirer  zaznamenán  státními  institucemi,  ani  národními  médii  a  to  až  do  té  doby  než  o  něm 
neinformoval New  York Times.  „Výzkumy  z poslední doby ukazují,  že noviny New  York Times, Bílý 
dům, vědecké magazíny a výzkumy veřejného mínění hrají specificky důležitou roli v přidávání témat 
na agendu amerických médií.“ (Dearing a Rogers, 1996, str. 17) 

  Dearing  a  Rogers  ilustrují  intermediální  agendu  na  příkladu  etiopského  hladomoru  v roce 
1984 a brazilského sucha v tom samém roce: 

  V Etiopii  putovalo  více  než  šest milionů  lidí  k vládním  stanicím  s jídlem.  V Brazílii  čelilo  24 
milionů  lidí  nejhoršímu  suchu  za  posledních  dvě  stě  let.  Mezinárodní  agentury  zabývající  se 
potravinovou  pomocí,  jako  například  v Británii  sídlící  charita  Oxfam,  viděly  etiopský  a  brazilský 
problém jako zhruba srovnatelné…Etiopie se stala jedním z hlavních zpravodajských témat roku 1984, 
a její atraktivita pro reportéry vedla k ohromným darům potravinové podpoře od veřejnosti. V Brazílii 
však  zatím  hladomor  tiše  pokračoval…Povaha  brazilského  hladomoru  se  totiž  nehodila  do  „dobré 
televize“:  Státní  potravinové  stanice  byly  roztroušeny  po  rozlehlém  území,  spíše  než  aby  byly 
natěsnány  vedle  sebe,  jak  tomu  bylo  v Etiopii,  kde  byly  umírající  děti  shromážděny  na  místech 
vyhovujících televizním kameramanům. „Kde není natočený materiál, není ani příběh.“ 

  Materiál o etiopském hladomoru však byl k dispozici  již mnoho měsíců předtím  ..média však 
v reakci selhala. Klíčový   gatekeepeři řekli: „ Hmm, hladovějící děti v Africe, co je na tom zajímavého 
pro noviny?“ Od poloviny léta umíralo 7 000 Etiopanů měsíčně. Mediální hráz však praskla až na konci 
října,  kdy  Mohammed  Amin,  kameraman  Visnews,  společně  s korespondentem  BBC  Michaelem 
Buerkem  natočili  reportáž  ze  Severní  Etiopie,  která  se  soustředila  na  uprchlický  tábor  v Koremu. 
„Zatímco  diváci  sledovali  natočenou  smrt  tříletého  dítěte  a  zástup  dospělých  připomínajících 
obyvatele Osvětimi, Buerk vyprávěl: „Smrt  je všude kolem. Dítě nebo dospělý umírá každých dvacet 
minut.“ (Boot, 1985, str. 47) BBC zařadila reportáž do vysílání 23.října 1984. Odpověď veřejnosti byla 
okamžitá. Kancelář BBC byla zavalena telefonáty nabízejícími pomoc.  

  Kancelář NBC v Londýně poslala reportáž Amina a Buerka o etiopském hladomoru skrz satelit 
do New Yorku s pobídkou, aby byla reportáž vysílána ve Spojených státech ještě ten večer. 23. říjen byl 
jen několik týdnů před  listopadovými prezidentskými volbami…ale když moderátor NBC Tom Brokaw 
viděl  senzační  filmovou  stopáž  z Etiopie,  rozhodl  že musí  být  do  vysílání  zahrnuta  ještě  ten  večer. 
Nakonec  byla  odvysílána  tři  a  půl minutová  část…masivní mediální  pokrytí  etiopského  hladomoru 
následovalo okamžitě  v New York Times, Washington Post a  jiných národních médiích. NBS, CBS a 
ABC  okamžitě  vyslaly  filmové  štáby  do  Etiopie…V  Brazílii  zatím  hladomor  pokračoval  bez 
mezinárodních fanfár.   

(Deering a Rogers, 1996, str. 69‐70)  

  Mediální agendu však samozřejmě ovlivňují i jiné indikátory, to jestli se daná událost dostane 
do televizního zpravodajství, například může ovlivnit i to, jestli je vizuálně zajímavá. Dearing a Rogers 
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tyto  aspekty nazývají  indikátory  skutečnosti9. Příkladem  kdy na mediální  agendu  zapůsobili  reálné 
indikátory, je kauza Exxon Valdez. V druhé polovině 80. let se začali objevovat vědecké i laické hlasy 
upozorňující na zhoršující se stav životního prostředí. Proběhlo několik vědeckých konferencí, vědci 
objevili zvětšující se ozonovou díru a změřili, že se planeta globálně otepluje. Zprávy o ekologické krizi 
se začali pravidelně objevovat ve vědeckých časopisech i masových médiích. Téma ekologie však stále 
zůstávalo druhořadým mediálním tématem. 24. března 1989 však v mořské úžině Prince Williama na 
Aljašce ztroskotal tanker Exxon Valdez. Do moře z něj vyteklo 11 000 galonů surové ropy. „Neštěstí 
bylo vysoce vizuálním zpravodajským příběhem, perfektním pro televizní vysílání.“ (Deering a Rogers, 
1996, str. 38) Téma ekologie se udržela na mediální agendě v podstatě po celá 90. Léta. „Nastolování 
agendy může být v některých případech emocionální reakcí na určité „spouštěcí“ události10. (Dearing 
a Rogers, 1996, str. 91) Takovýmito spouštěcími událostmi mohou být například lidské tragédie, které 
do  určité  míry  simplifikují  komplexní  téma.  Naproti  tomu  vědecké  objevy  a  zjištění,  mají  podle 
Dearinga a Rogerse malý vliv na určování mediální agendy. 

Dalším důvodem  existence  intermediální  agendy  je podle Dearinga  a Rogerse  vysoká míra 
shodnosti profesionálních hodnot všech žurnalistů. Novináři studují stejné školy, čtou stejné knihy a 
díky  vysoké  pracovní mobilitě  v mediálním  odvětví  často  pracují  spolu  a  na  stejných  pracovištích.  
Jako další z důvodů uvádí Dearing a Rogers  fakt, že žurnalisté pracují ve speciálním  typu prostředí, 
kdy  nedochází  k většímu  kontaktu  s jejich  publikem.  Proto  také  přebírají míru  priorit  jednotlivých 
témat z jiných médií. (Dearing a Rogers, 1996) Trampota ve své práci uvádí, že „podstatnou součástí 
práce redaktorů zpravodajství je sledování agendy konkurenčních médiíí.“ (Trampota, 2006, str. 124) 
S tím souvisí pojem  intermediální agenda, která podle Trampoty „zkoumá vlivy ustavování mediální 
agendy nebo přímo ovlivňování agend jednotlivých médií mezi sebou.“ (tamtéž)  

McCombs  shrnuje:  „Odpověď na otázku,  kdo určuje mediální  agendu, obsahuje  tři  klíčové 
elementy: hlavní  zdroje  informací, které poskytují novinářské příběhy,  jiné mediální organizace11 a 
žurnalistické normy a tradice.“ (McCombs, 2004, str.117)  

2.3 Cirkulární cirkulace 

2.3.1 Cirkulární circulace podle Pierra Bourdieu 

  Podle Pierra Bourdieu jsou produkty, které vytvářejí novináři – tedy veškerá mediální sdělení 
‐ homogenní.  (Bourdieu, 2002)  „Nejzřetelnější  rozdíly,  související  zejména  s politickým  zabarvením 
novin (které se ostatně, což je třeba říct, čím dál víc odbarvují…) skrývají hluboké podobnosti, z nichž 
nejdůležitější je logika konkurence.“ (Bourdieu, 2002, str. 19) Podle něj je to totiž právě konkurence, 
která homogenizuje. „Srovnejte obálky francouzských týdeníků ve čtrnáctidenním  intervalu: najdete 
na nich  skoro  stejné  titulky.  Podobně  je  to  ve  zprávách  celoplošně  vysílaných  televizních  nebo 
rozhlasových stanic: mění se jedině – v nejlepším i nejhorším případě – pořadí informací.“ (Bourdieu, 
2002, str. 19) Nikdo podle něj nečte tolik novin  jako novináři sami, samotný postup práce novináře 
znamená  číst  co  napsali  druzí,  abych  věděl  o  čem mám  psát.  (Bourdieu,  2002)  „Tento  druh  hry 
vzájemně  se  odrážejících  zrcadel  vytváří  úžasný  efekt mediální  uzavřenosti,  uvěznění.“  (Bourdieu, 
2002,  str. 20)  Sledování  jiných médií  je podle Bourdieu  jeden  z nevyslovených požadavků profese. 

                                                            
9 V originále real‐world indicators. 
10 V originále trigger events. 
11 Více ke zpravodajským agenturám viz. teoretická část ‐ John B. Thompson a spojení ideologie s masovými 
médii – část 1.10 – Komodifikace mediálního průmyslu 
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Rozdíly,  které  obyčejný  divák  nikdy  nepostřehne mají  pro  soutěživost mezi  jednotlivými  novináři 
velký  význam.  (Bourdieu,  2002)  „Některá  témata  jsou  vnucena  divákovi,  protože  se  vnucují 
producentovi,  a  vnucují  se  producentovi,  protože  jsou  vnucena  konkurencí  s jinými  producenty.“ 
(Bourdieu, 2002, str. 24) 

  Bourdieu  toto popisuje pomocí mechanismu cirkulární cirkulace.  (Bourdieu, 2002) „Fakt, že 
novináři, kteří mají hodně společného v postavení, v původu a vzdělání, se čtou navzájem, vidí se a 
potkávají se spolu v debatách, kde vidíme pořád ty stejné tváře – má efekt uzavřenosti a nebojme se 
to říct  i cenzury stejně účinné, nebo dokonce ještě účinnější – protože jejich princip je neviditelný – 
než  zásahy  centrální  byrokracie  nebo  výslovné  politické  intervence.“  (Bourdieu,  2002,  str.  21) 
Novináři,  tedy  lidé, kteří  jsou pověřeni nás  informovat,  získávají  informace povětšinou ne‐li  jen od 
jiných  informátorů.  V každých  novinách  jsou  poté  editoři  a  vedoucí  redakcí,  kteří  již mají  zažité 
kategorie,  jakým  způsobem  a  o  čem  se má  psát.  Všude  se  již  uvažuje  v kategoriích  obchodního 
úspěchu.  Ekonomická  konkurence mezi  novinami  obecně,  se  však  děje  formou  konkurence mezi 
novináři,  která  má  své  specifické  cíle  a  těmi  je  exkluzivní  informace.  (Bourdieu,  2002)  „Tato 
konkurence není  vnímána  ani prožívána  jako  čistě ekonomický boj o  finanční  zisky,  i  když  zůstává 
podřízena omezením spojovaným s pozicí posuzovaného média v poměru ekonomické a symbolické 
moci.“ (Bourdieu, 2002, str. 38)  

  Vztahy mezi  novináři,  které  jsou  vysoce  konkurenční,  jsou  však  zároveň  vztahy  spolčení, 
objektivního spiklenectví.  (Bourdieu, 2002) „To  je založeno na shodných zájmech spojených s jejich 
pozicí v poli symbolické produkce a na faktu, že mají společné kognitivní struktury, kategorie vnímání 
a  hodnocení  ovlivněné  jejich  sociálním  původem,  jejich  vzděláním  (či  nedostatkem  vzdělání).“ 
(Bourdieu, 2002, str.32)  

2.3.2 Kompetitivní étos podle Matthewa C. Ehrlicha 

  Podle  Ehrlicha  (Ehrlich,  1997)  je  liberální  koncepce  soutěžení  základem  toho,  jak  velké 
množství žurnalistů vidí svou práci. Mnoho výzkumníků vidí soutěžení jako positivní cíl, který zajišťuje 
rozdílnost obsahu, větší  investice do zpravodajství a tak dále. Rostoucí soutěživost by podle tohoto 
pohledu měla být cílem jakéhokoliv regulatorního systému. Jiný pohled, pohled politické ekonomie12, 
však  tvrdí,  že  soutěžení  v mediálním  zpravodajství  nevede  k produkci  lepšího  nebo 
diverzifikovanějšího  mediálního  pokrytí  skutečnosti,  ale  pouze  ke  snaze  mediálních  společností 
vydělat  více  peněz.  „Snaha  o minimální  náklady  vede  k triviálnímu,  uměle  vytvářenému  a  často 
nepřesnému  zpravodajství.“  (Ehrlich, 1997) Není  to však  jen komerční  tlak, ale  spíše  to,  co Ehrlich 
nazývá kompetitivním étosem, který je výsledkem komerčního tlaku pouze částečně. Ehrlich popisuje 
práci novinářů jako „běh na rychlou trať“, bez jakékoliv časové prodlevy potřebné ke kritické reflexi, 
neexistující  kvůli  strachu,  že  tisíce dalších,  kteří  „jdou“ po  šanci  „získat  zlato“,  je  v jejich honu mít 
zprávu  jako první dostihují.“  (Ehrlich, 1997, str. 303) Novinářům nejde  jen o to zvítězit, ale „přimět 
své protivníky k pláči.“  (Ehrlich, 1997,  str. 303) Kompetitivní étos podle něj pramení  z kultury silně 
ovlivněné  soutěživým  individualismem,  tato  kultura  poté  vytváří  soutěživý  étos  udržovaný  a 
vytvářený společenskými procesy, obrazy, symboly a rituály.  

                                                            
12 Zde myšleno jako jeden ze směrů neo‐Marxismu, reprezentovaný hlavně Immanuelem Wallersteinem a 
André Gunder Frankem, nikoliv politická ekonomie jako vědní disciplína. 
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  Pro své studium přijímá Ehrlich předpoklad, že  realita  je společensky konstruovaná. „Z  této 
perspektivy  jsou  novináři  společenskými  aktéry,  kteří  pracují  uvnitř  rozličných  institucionálních 
omezení,  specificky  těch,  které  diktují  předpoklad,  že  zpravodajské  organizace  denně  produkují 
čerstvou dávku zpráv pro masovou konzumaci.“ (Ehrlich, 1997, str. 304) Novináři proto také přejímají 
určité  zvyklosti  a  osvědčené  postupy,  které  jim  pomáhají  zvládnout  jejich  práci,  která  je  poté  ale 
vysoce závislá na oficiálních zdrojích informací. Tak poté také „konstruují verzi reality, která jen zřídka 
apeluje na existující politické a ekonomické uspořádání, a ve skutečnosti spíše aktivně slouží k jeho 
legitimizaci.“ (Ehrlich, 1997, str. 304)  

  Ehrlich provedl výzkum, při kterém strávil šest měsíců pozorováním a  rozhovory s novináři, 
editory  a  vedoucími  oddělení  televizní  společnosti,  která  se  „svou  velikostí  pohybuje  zhruba 
uprostřed  spektra  televizních  společností  v USA.“  (Ehrlich,  1997,  str.  305)  Pro  srovnání  podnikl 
srovnatelná  pozorování  a  rozhovory  s novináři,  editory  a  vedoucími  v televizní  společnosti,  která 
podle něj patří mezi dvacet největších ve Spojených státech. 

  První  televizní  společnost  v jeho  výzkumu  byla  již  od  počátku  své  existence  v 50.  letech 
v rámci svého omezeného trhu první ve všech žebříčcích lokálního zpravodajství. I přes její v podstatě 
neohrozitelnou pozici panoval mezi novináři stejný soutěžní étos,  jako kdyby každý divák znamenal 
mezeru mezi  její existencí a uzavřením.  „Brzy vyšlo najevo,  že vedoucí oddělení a ostatní novináři 
v redakci konzistentně poměřovali výsledky své práce s ostatními třemi televizními společnostmi na 
lokálním  trhu.  Nejjasnější  manifestací  tohoto  faktu  byla  přítomnost  čtyř  televizních  obrazovek 
v redakci,  z nichž  každá  byla  naladěná  na  jinou  televizní  stanici.“  (Ehrlich,  1997,  str.  305) Vedoucí 
oddělení se také podle Ehrlicha pravidelně ptal reportérů vracejících se z terénu na to, jestli byly na 
místě události první, nebo  jestli  je některá  z konkurenčních  televizí předběhla. Pokud  se  tak  stalo, 
následovalo z úst hlavního vedoucího a posléze  i reportéra zaklení. Co se samotných zpráv týče,  jak 
pro novináře, tak pro editory a vedoucí oddělení bylo největší známkou úspěchu, když zprávu, kterou 
natočili, nikdo z konkurenčních televizí nezískal, což často vedlo až k jakýmsi oslavám a vzájemnému 
ujišťování se o vlastní kvalitě. (Ehrlich, 1997) 

„Tato  pozorování  naznačují,  že  soutěživost  je  ritualizována  a  zabudována  do  norem  a 
obvyklých postupů každodenní redakční práce. (…) Organizační prostředí je konstituováno množstvím 
jedinců a organizací, které jednotlivě jednají na základě svojí interpretace světa, která je však zároveň 
vzájemně definována.“ (Ehrlich, 1997, str. 307) Normy a obvyklé postupy spojené se soutěživostí se 
tak  udržují  samy  o  sobě  a  soutěživé  organizační  prostředí  je  kontinuálně  konstruováno  a 
rekonstruováno. V důsledku  se  tak,  jak ukazuje Ehrlich na příběhu, kdy vedoucí oddělení poslal na 
místo poškozené bouří druhý  vysílací  vůz přesto,  že nemusel  a  že  televizní  společnost  to nejspíše 
stálo  více  peněz,  nehledě  na  její  suverénní  postavení,  nejedná  o  ekonomické  zájmy  ale  o  čistou 
soutěživost, kterou si novináři osvojili socializací sdíleného kulturního systému. 

Podle  Ehrlicha dává  étos  soutěživosti  novinářům pocit určitého  stupně  kontroly nad  jejich 
prací, dává jim jakýsi základ pro další jednání. Novináři se také nesnaží tyto normy a zaběhlé postupy 
většinou nijak napadat, ani se nezajímají o  to,  jakým způsobem  tyto slouží zájmům společností, ve 
kterých  pracují.  Prvním  ze  čtyř  způsobů  jakým  soutěživé  normy  a  praktiky  slouží  mediálním 
organizacím  je produkce  levných a pro diváky snadno stravitelných zpráv. Zprávy  jako  jsou dopravní 
nehody  nebo  přírodní  katastrofy  „vytvářejí  jasné  „vítěze“  a  „poražené“,  přičemž  vítězové  jsou  ti, 
kterým se podaří dostat zprávu na  televizní obrazovky  jako prvním.“  (Ehrlich, 1997, str. 310) Tento 
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druh  zpráv může  být  produkován  rychle  a  levně  pomocí  silně  rutinizovaného  výrobního  systému. 
Mediální organizace  tak mohou  získat  větší  zisk  z jednoho  reportéra, běžně  se uvádí  až  tři  zprávy 
denně. (Ehrlich, 1997) 

Kompetitivní  normy  a  postupy  také  vedou  k homogenizaci  zpravodajství  spíše  než  k jeho 
diverzifikaci. Rituály jako je monitorování opozice jsou zaměřeny spíše na to získat zprávu jako první, 
než  na  produkci  zpráv,  které  by  byly  původní  a  originální.  Takováto  homogenita  poté  slouží 
mediálním  společnostem  v tom  smyslu,  že  pomáhá  produkovat  vysoce  předvídatelné  a  podle 
zaběhnutého vzorce strukturované mediální obsahy, o které se tyto společnosti snaží, v rámci svých 
snah o dosažení co největšího publika.  

„Soutěžní étos pomáhá uchovat systém kontrolovaných mezd, v němž  jsou  televizní stanice 
schopny požadovat dlouhou pracovní dobu od svých zaměstnanců a na oplátku jim, zvláště v případě 
nováčků, vyplácet velmi nízké mzdy.“ (Ehrlich, 1997, str. 311) Novináři tak mezi sebou nesoutěží jen o 
horké  zprávy,  ale  také  o  lepší  pozice  v mediální  hierarchii.  Mezi  novináři  poté  panuje  sdílené 
porozumění, že o cestu k vyšším platům se musí bojovat. 

Soutěžní étos poté také napomáhá udržet systém žebříčků a hodnocení mediálních organizací 
podle sledovanosti, prodejnosti a tak dále. Jelikož mediální zaměstnanci zcela přijímají tuto honbu za 
čísly  a  i  nadále  ji  potvrzují,  například  každodenním  společným  prohlížením  výsledků  prodeje,  či 
různých výzkumů, pomáhají tak tento systém udržet a pomáhají tím přímo i svým vlastníků, pro které 
se zisk z reklamy odvíjí právě od těchto žebříčků.  

Podle  Ehrlicha  je  ironií,  že  „právě  soutěžní  étos,  zuřivá  společenská  a  kulturní  honba  za 
žebříčky  a  zprávami  zcela  slouží  zájmům  oligopolu  korporací,  který  kontroluje  většinu mediálního 
průmyslu“  a  který  tak  neumožňuje  jakoukoliv  soutěživost  v politicko‐ekonomické  sféře.  (Ehrlich, 
1997, str. 311) 

Podle Ehrlicha  je však  také  soutěživost  tím, co zakládá komunitu novinářů. Z kulturologické 
perspektivy jsou novináři specifickou kulturou sjednocenou sdíleným diskursem a interpretací reality. 
Pro novináře  je největším úspěchem respekt  jiných novinářů, protože právě oni s ním sdílí pravidla 
hry, hru samotnou  i respekt ke hře. Názor  jeho konkurentů se tak postupně pro novináře stává tím 
nejdůležitějším, dokonce důležitějším, než názor samotné organizace, ve které pracuje. „Kompetitivní 
étos se stává jakýmsi lepidlem, které pomáhá udržet interpretativní komunitu novinářů pohromadě, 
přesto že se pohybují z jedné organizace do druhé.“ (Ehrlich, 1997, str. 313) 

3.Hypotéza 

Jednotlivá média z velkého počtu událostí, které se ve světě stanou, vybírají do svého zpravodajství 
na základě určitých vzorců  jen malou část pocházející navíc z omezených zdrojů. Velkou částí práce 
novinářů  je poté sledování symbolických sdělení  jiných médií. Mezi novináři samotnými však vládne 
silná  rivalita o  to,  kdo  získá  specifickou  zprávu  jako první  a  kdo  získá  zprávu  z diváckého hlediska 
nejatraktivnější.  To  vše  vede  k tomu,  že  se  výběr  témat,  která  nám  následně  prostředkují 
zpravodajská média, homogenizuje. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.Design výzkumu 

4.1 Možné metodologické přístupy  

Pro praktickou část bakalářské práce jsem se rozhodl pro kvantitativní obsahovou analýzu 
dokumentů. Za dokument považujeme jakýkoliv záznam lidské činnosti, který nevznikl za účelem 
našeho výzkumu.“ (Disman, 2007, str.166) „Obsahová analýza je kvantitativní, objektivní analýza 
sdělení jakéhokoliv druhu…může se zabývat právě tak obsahem sdělení, jako jeho formou, autorem i 
adresátem takového sdělení.“ (Disman, str. 168)  

Pro obsahovou analýzu jsem se rozhodl z několika důvodů. Prvním je, že „typickou doménou 
obsahové analýzy je studium trendů na různých úrovních sociálního vývoje“ (Disman, 2007, str. 168), 
přičemž se domnívám, že moje téma se právě takovýchto trendů dotýká. Kvantitativní výzkum také 
vyhovuje struktuře mojí práce, kdy jsem na základě přečtené literatury vyvodil z teorie hypotézu, jejíž 
platnost budu poté pomocí výzkumu ověřovat. Kvantitativní výzkum totiž spočívá v deduktivním 
uvažování, z teorie se vyvozují hypotézy, které se posléze na základě provedeného pozorování 
přijímají nebo zamítají. (Disman, 2007)  

Pro kvantitativní obsahovou analýzu jsem rozhodl také z toho důvodu, že moje hypotéza 
částečně vychází z teorie nastolování témat, u níž je kvantitativní obsahová analýza jednou z hlavních 
metod. Jak již bylo řečeno výše, pro výzkum týkající se teorie nastolování témat není důležité, co 
média o daném tématu říkají, ale kolik toho říkají, resp. o jakých tématech nejčastěji hovoří. 
(McCombs, 2004; Dearing a Rogers, 1996, Trampota, 2006) „Obsahová analýza je kvantifikací 
významů obsažených v dokumentech. (…) Pro studie dotýkající se nastolování témat, je obsah médií 
často převáděn na hodnoty nějaké počitatelné jednotky, jako je velikost sloupců týkajících se dané 
zprávy v daném souboru novin v palcích, počet článků na první straně o daném tématu atd.“ (Dearing 
a Rogers, 1996, str. 35)  
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Dva základní metodologické přístupy ke kvantitativní obsahové analyze při studiu nastolování 
agendy jsou poté studie vývoje jednoho tématu v čase, nebo studie výběru témat v daném časovém 
období. (Dearing a Rogers, 1996; McCombs, 2004) Přeneseno na téma, které jsem si vybral (tj. 
studium shodnosti námětů symbolických sdělení médií), by první přístup znamenal studium pokrytí 
jednoho tématu v čase ve vztahu dvou proměnných ‐ počtu článků a dnů ‐ u daného počtu 
sledovaných médií a následné srovnání tohoto pokrytí. Na konkrétním příkladu ‐ téma „kauza Čunek“ 
– by to poté znamenalo zjištění počtu článků v každém vydání např. MF DNES, Lidových novin, 
Hospodářských novin, a hlavního televizního zpravodajství na Nově, ČT 1 a Primě v časovém rozmezí 
od února 2007, kdy se o tématu objevil první článek až po rozhodnutí soudu 6. Srpna 2007, které tuto 
kauzu (alespoň symbolicky ukončilo) a následné porovnání toho, zdali se počty článků v čase u 
jednotlivých médií shodují (například prostřednictvím grafů).  

Tento přístup jsem však pro účel své bakalářské práce zamítl a to z toho důvodu, že se podle 
mého názoru spíše než obecnou shodou ve výběru témat, zabývá tím, jaký prostor média poskytují 
daným tématům a zdali se v tomto shodují. Jednodušeji řečeno, tento přístup zkoumá, zdali od sebe 
vybraná média opisují či nikoliv, spíše než jestli je výsledkem opisování (a dalších faktorů) shodnost 
ve výběru všech témat napříč médii. Ještě závažnějším problémem tohoto přístupu je 
reprezentativnost výzkumu zabývajícího se pokrytím jednoho tématu, nebo výběru několika témat, 
pro všechna témata. Je totiž podle mého názoru velmi těžké vybrat téma, nebo několik témat, tak, 
aby tvořilo reprezentativní vzorek k celkové populaci všech témat – velkým problémem je tedy 
celistvost výzkumu.  

Druhý metodologický přístup spočívá ve studiu výběru témat v předem určeném časovém 
období. Vědci zabývající se nastolováním agendy ho většinou využívají při studiích toho, jak agenda 
veřejná odráží agendu mediální, tj. jaký je vztah mezi událostmi, které v dané době považují za 
nejdůležitější média a událostmi, které považuje za nejdůležitější veřejnost. Předmětem zájmu vědců 
jsou poté hlavně ta témata, která se v médiích nejvíce objevují, která jsou na špici mediální agendy a 
porovnávají je s těmi, která jsou na špici agendy veřejné. U těch s menším mediálním pokrytím totiž 
není možno předpokládat takový vliv na agendu veřejnou (Dearing a Rogers, 1996; McCombs, 2004) 
Cílem mého výzkumu je však zjistit, jestli a do jaké míry se u jednotlivých médií shoduje celková 
mediální agenda všech témat. Oproti výzkumu vývoje jednoho tématu v čase, u kterého existují 
dostupné prameny o provedených výzkumech zabývajících se srovnáním mediálního pokrytí jednoho 
tématu několika médii (např. Dearing a Rogers, 1996), se mi u výzkumu výběru témat v daném 
časovém období, co se týče studia intermediální agendy, nepodařilo najít žádné prameny 
pojednávající o v minulosti provedených výzkumech. Přetvořil jsem tedy pro své účely návrh výzkumu 
užívaného pro stanovení mediální agendy médií zahrnutých do výzkumu. (Dearing a Rogers, 1996) 

 Třetí možností by byl přístup kvalitativní a to jako obsahová analýza kvalitativní nebo podle 
Dismana typické metody kvalitativního výzkumu ‐ pozorování práce v redakci a rozhovory s novináři a 
editory (Disman, 2007). Mohl bych se například pokusit proniknout do mytologické roviny zpráv. 
Pokusit se objevit a interpretovat jednotlivé archetypální příběhy, které jsou ve zpravodajství 
neustále převypravovány, rozčlenit je do jednotlivých kategorií a na základě těchto porovnávat 
profily jednotlivých médií, jako to učinil např. Robert Smith (Trampota, 2006). Mohl bych se také, jak 
to učinil Matthew Ehrlich (viz. výše, Ehrlich, 1997) pokusit proniknout přímo mezi novináře a do jejich 
prostředí. Nehledě na metodologické problémy s vytvářením určitého souboru kategorií archetypů a 
jeho aplikací na data, týkající se reliability (Disman, 2007; Mackay a kol.,2002) nebo obecné problémy 
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s hermeneutickou interpretací reality, kdy hrozí nebezpečí že spíše než k vytváření teorie budou 
interpretace sloužit k jejímu potvrzování (Thompson, 1990), se tento výzkum podle mého názoru 
nehodí pro mou bakalářskou práci. Účelem kvalitativní analýzy by totiž bylo snažit se médiím a jejich 
vlivu porozumět (tj. vytvořit teorii) (Disman, 2007), zatímco účelem mojí práce je vyvrátit nebo 
potvrdit (resp. falsifikovat ‐ otestovat  ‐ Popper, 2000) danou hypotézu.  

4.2. Navrhované techniky sběru dat a metody vyhodnocování a interpretace získaných dat 

Zdrojem dat byl jednak přímo zakoupený tisk a sledování televizního vysílání, jednak archiv 
periodik Národní knihovny v Praze a také internetový zpravodajský archiv Newton Media Search, 
shromažďující všechna vydání periodických tiskovin (lokální a národní deníky, magazíny), a přepisy 
publicistických, diskusních a zpravodajských pořadů (cca 30 televizních a rozhlasových stanic z České 
republiky, Slovenska a Polska). Výhodou tohoto archivu je, že veškerá mediální sdělení (tedy i 
televizní a rozhlasová) převádí na psané slovo v elektronické podobě a umožňuje tak výzkumníkovi 
mnohem snazší práci s mnohem větším množstvím dat. 

Prostřednictvím těchto zdrojů byly nalezeny všechny články, fotografie s popisky, resp. 
reportáže (přepis reportáží) obsažené v daném vydání sledovaného média (tj. výtisk nebo televizní 
pořad, případně jeho přepis) zpravodajského charakter (tedy nikoliv komentáře nebo publicistika, 
stejně jako například editorial). Obsahovou analýzou jsem je poté vytvořil index všech článků daného 
vydání daného média a to na základě konkrétních témat článků ‐ nikoliv tedy jejich tématu obecného 
(jako je například „domácí politika“) ale na základě tématu, které konkrétně popisují  ‐ podle jejich 
námětu („nehoda v Nelahozevsi“). 

Z důvodu přesné analýzy jsem se neuchýlil k pouhé analýze titulků, která může být zavádějící, 
ale téma nebo témata daného článku jsem se snažil stanovit až po jeho pečlivém přečtení či 
shlédnutí. Jelikož indexace článků, tedy vytvoření agendy všech témat je pravděpodobně 
neojbtížnější částí výzkumu, snažil jsem se jí věnovat dostatek času. Články samozřejmě často 
neobsahují témat jedno, ale více. Pokud tedy bylo v článku jednotlivých témat více, byla jako námět 
zahrnuta všechna. Jen však v případě, že se jednalo o témata jednotlivá (tedy např. „demonstrace 
v Tibetu“ a „Zelení vyvěsili tibetskou vlajku“ avšak ne „zelení vyvěsili tibetskou vlajku“ a „Bém vyvěsil 
zelenou vlajku“ a „73‐letá důchodkyně vyvěsila…“). Poté byl takový článek brán jako články dva. 
V případě, že se jednalo o jedno téma, u něhož bylo více článků vzhledem k jeho vývoji (např. 
„Neffová pohřešována“ a „z vraždy Neffové podezřelý manžel“ a „Robert Neff se přiznal k vraždě 
manželky“) byly články označeny podle námětu jednotlivě. Články se stejným námětem nebo jeho 
dvěma a více náměty, z nichž se jeden nebo více shodují, nebo články vývojové byly označeny 
stejným kořenem názvu námětu pro jejich pozdější lepší srovnání v seznamech témat (tedy například 
Tomáš Baťa – smrt; Tomáš Baťa – smrt ‐ pohřeb). Pokud byly v daném vydání dva nebo více článku o 
stejném tématu na jedné straně (např. třetí strany MF DNES) byly shrnuty pod jeden článek, 
maximální délka článku v novinách je totiž zažitá jako cca 15 řádek a noviny tak složitější náměty 
často rozdělují na několik článků. (Trampota, 2006) Stejně jsem činil i v případě, že článek začínal na 
první straně a pokračoval například na třetí. Reportáží se však tento problém netýkal. 

Z každého konkrétního média a vydání jsem takto získal seznam námětů jejich článků – jejich 
tematickou agendu všech článků pro dané vydání. Náměty článků jsem, jelikož se i v rámci jednoho 
média opakují, pro každé vydání očísloval –článek je tedy definován svým námětem, médiem, 
vydáním a číslem v daném vydání. Seznamy ze všech vydání jednoho média v daném časovém období 
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mi poté poskytly celkovou agendu všech témat článků daných médií v daném časovém období. (viz. 
příloha) 

Jelikož jsem při indexaci nazýval stejná témata článků stejně (tedy článek u hurikánu Gustav 
v Mladé Frontě Dnes i reportáž v pořadu Zprávy na Primě o hurikánu Gustav – Hurikán Gustav), bylo 
po složení všech tematických agend v programu Excel, který umožňuje snadné abecední seřazení, 
možno určit, v kolika médiích se daný námět opakoval (vývojová témata – jako například kauza 
Neffová, kdy došlo nejprve k pohřešování, posléze k podezření a následně k přiznání se k vraždě 
jejího manžela, byly označeny jako téma jedno, v případě, že se jedná o jedno velké téma spojující 
více událostí jako tomu bylo například u výročí okupace Tibetu – demonstrace v Tibetu a vyvěšování 
tibetské vlajky Zelenými, byla takováto témata pojímána jednotlivě) možno získat Seznam všech 
článků v daných médiích podle četnosti výskytu jejich tématu (viz. příloha) .  

Po zpětném rozdělení podle daného média a časového období jsem získal Seznam všech 
článků pro dané médium podle četnosti výskytu jejich tématu ve všech sledovaných médiích (viz. 
příloha).  

 

4.3 Výběr vzorku a prostředí výzkumu  

Podle Dismana musí studium vzorku imitovat strukturu populace jak je to jen možné. 
Problémem však je, že strukturu často neznáme, stejně tak jako často nevíme, jaká je velikost 
populace nebo kde jsou její hranice. (Disman, 2007) To je právě příklad mediálních sdělení. Jednou 
z možností výběru vzorku je účelový výběr, „který je založen na úsudku výzkumníka o tom, co by 
mělo být pozorováno a co je možné pozorovat“. (Disman, 2007, str.112) Přestože není zrovna 
nejvědečtější metodou, často výzkumníkovi nezbývá jiná možnost než se k němu uchýlit. (Disman, 
2007) 

Vzhledem k tomu, že se má analýza soustředí na záznamovou jednotku zpravodajský článek 
nebo televizní reportáž, bylo nutno vymezit strukturu a populaci zpravodajských článků a reportáží. 
(Kontextuální jednotka není vzhledem k charakteru výzkumu zapotřebí.) Články jsem zkoumal vždy 
v souvislosti s danou konkrétní mediální společností a to na zpravodajském mediálním trhu v České 
republice. Jelikož jsem se soustředil na Českou republiku obecně, zajímaly mne tedy pouze celostátní 
zpravodajská média a to pouze média, jejichž vydání vychází denně. K tomuto omezení jsem 
přistoupil, neboť je podle mne poměrně těžké vyvozovat výsledky ze shodnosti témat dvou 
zpravodajských médií, z nichž jedno referuje jen o několika tématech a druhé za stejné časové období 
o desítkách. Stejný problém sice nastává i u tištěného a televizního zpravodajství, jelikož počet zpráv 
v televizní zpravodajské relaci je výrazně nižší než u tištěného vydání novin (Trampota, 2006), 
nicméně podle mého názoru nejde rozdíl do desítek, nehledě na aspekt časové shody vydání.  Na 
analýzu všech jednotlivých druhů zpravodajství mi také vzhledem k charakteru mého výzkumu, který 
je prací bakalářskou, nezbyl čas. Jelikož poté celostátní denní zpravodajská média na mediálním trhu, 
co se týče příjemců dominují (GFK, 2008), rozhodl jsem se jiné typy zpravodajství (jako je například 
hodinové u rozhlasu, nebo týdenní u tištěných magazínů viz. níže, stejně jako regionální) ze 
zkoumaného vzorku vypustit. 

40 
 



Co se týče celostátních denních tiskovin, vychází poté řada – Blesk, Mladá Fronta Dnes, Aha!, 
Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Šíp. Ze seznamu jsem vypustil deníky Blesk, Aha! a Šíp 
neboť jsou to podle mého názoru deníky bulvární a nikoliv zpravodajské. Z podobných důvodů jsem 
vynechal také deník Sport, neboť je zaměřen pouze na zpravodajství sportovní. Z televizního 
zpravodajství poté do seznamu zkoumaných médií zařazuji každodenní hlavní zpravodajskou relaci na 
programech ČT1, Nově a Primě, ostatní zpravodajské relace jsemvypustil. Záměrně jsem také vypustil 
zpravodajství rozhlasové, jelikož nemá denní periodicitu v tom smyslu, že zde oproti televiznímu 
vysílání, neexistuje pořad, který by byl hlavní reprezentativní zpravodajskou relací a na nějž by byla 
soustředěna většina práce redaktorů a reportérů, jako je tomu u vysílání televizního. 

Druhým problémem bylo, že populaci článků Mladá Fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské 
noviny, Právo a vydání hlavního televizního zpravodajství na ČT1, Nově a Primě je nutno definovat 
také časově. Tematická agenda hlavní zpravodajské relace na ČT1 roku 1996 totiž může skutečnost, 
jak je výběr témat homogenní v současnosti, spíše zkreslovat. Na druhou stranu takovýto přístup 
samozřejmě přináší problémy, jakým způsobem definovat současnost.  

Vzorek tedy nakonec tvořily dva časové úseky v délce jednoho týdne v zhruba šestiměsíčním 
odstupu pro lepší neutralizaci možných sezónních vlivů. Delší vzorek (z hlediska času) bohužel nebylo 
možno vybrat vzhledem k charakteru práce (stejně tak jako větší vzorek jednotlivých médií). Do 
jednoho vybraného týdne bude zahrnuto 7 vydání hlavních televizních zpravodajských relací (pondělí 
až neděle) a 7 vydání (kromě média Hospodářské noviny, které v sobotu nevychází – tedy jen šest) 
denního tisku (pondělí až sobota a pondělí následující). Pro takovýto výběr jsem se rozhodl z toho 
důvodu, že večerní vysílání televizního zpravodajství se v časovém pokrytí zpravodajství od ranního 
vydání novin liší. Lze totiž předpokládat, že jedno vydání tištěných novin postihuje hlavně události 
z celého dne předcházejícího jejich rannímu vydání, neboť uzávěrka novin je pozdě večer 
předcházejícího dne, zatímco televizní zpravodajství postihuje události od večera předchozího dne 
vysílání do pozdního odpoledne toho dne (v případě akutních událostí do doby vysílání), kdy je 
vysíláno. To je také jeden z hlavních důvodů, proč jsem pro jednotlivé médium vytvořil tematickou 
agendu celého týdne (sedm vydání) a nikoliv pouze tematickou agendu daného vydání v obměnách 
různých médií. Tematické agendy jednoho vydání by se totiž nemuseli shodovat nikoliv z toho 
důvodu, že výběr témat není stejný, ale že jsou tato témata v jednotlivých vydáních jiným způsobem 
rozprostřena. Výzkumný vzorek o velikosti všech článků vybraných médií za jeden kalendářní týden 
jsem také zvolil jako, podle mého názoru, nejmenší vzorek, u kterého je možno zjištění generalizovat. 
Kalendářní týden (tedy pondělí až neděli, resp. pondělí až pondělí u tisku) a ne sedm dní (tedy 
například středa až středa) jsem dále zvolil kvůli tomu, že předpokládám, že zpravodajství bude 
alespoň částečně odrážet rytmus života většiny lidí, který se odehrává po týdnech (nový týden tedy 
znamená nové události). 

 Pro výběr vzorku o velikosti pouhých čtrnácti vydání jsem se rozhodl ponejvíce z důvodů, že 
se jedná o výzkum k bakalářské práci a nedostatek času mi neumožňuje podrobnější zkoumání. O 
velikosti vzorku při zkoumání intermediální agendy výběru témat se mi také nepodařilo najít žádnou 
literaturu. U výzkumů nastolování agendy probíhá měření mediální agendy několik měsíců, podle 
Dearinga a Rogerse však z toho důvodů, že „mezi mediálním pokrytím a jeho vlivem na veřejnou 
agendu je vždy určité zpoždění.“ (Dearing a Rogers, 1996, str. 35) U jednoho z možných faktorů mojí 
hypotézy – vlivu jednoho média na druhé – je však vzhledem k charakteru těchto institucí tento 
faktor zpoždění několika měsíců nepravděpodobný.   
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Při použití účelového výběru musí výzkumník jasně, přesně a otevřeně definovat populaci, 
kterou jeho vzorek opravdu reprezentuje.“ (Disman, 2007, str. 113) Proto jsem se také rozhodl přidat 
hypotézu druhou: 

 

5. Hypotéza 2 

Televizní a tištěné zpravodajství celostátních televizních nebo tištěných médií s denní periodicitou na 
českém mediálním trhu, se co do výběru témat článků a televizních reportáží, homogenizuje.  

 

4.4 Hodnocení kvality výzkumu 

Prvním a nejdůležitějším faktem, který je nutno u hodnocení kvality mého výzkumu, stejně 
tak jako celého projektu, zmínit, je předpoklad, který jsem již uvedl v teoretické části a který říká, že 
realita, kterou nám média předkládají je nějakým způsobem odlišná od té „skutečné“ reality 
(tvarovaná, zjednodušená, selektovaná atd.) Bez tohoto základního předpokladu nemá celý můj 
projekt žádnou hodnotu a může být smeten ze stolu jednoduchým konstatováním, že média se ve 
výběru témat shodují zkrátka proto, že taková je i realita, kterou nám zrcadlí. S tímto základním 
předpokladem tedy celá moje bakalářská práce stojí a padá. 

Co se týče samotného výzkumu, největší slabiny má mnou navržený výzkum v kritériu 
celistvosti. „Celistvost se zakládá na tom do jaké míry je část výzkumu aplikovatelná na všechny různé 
případy a kontexty, o kterých tvrdí, že o nich pojednává.“ (Mackay a kol., 2001) Čím více jsou totiž 
tvrzení společenských věd obecnější, tím větší musí mít i dosah. (Mackay a kol., 2001) To je poté 
právě problémem mé hypotézy a na ní navazujícího výzkumu, mé tvrzení je velmi obecné, zatímco 
výzkumný vzorek v porovnání s touto obecností malý. „S rostoucí velikostí vzorku, se rozdíl mezi 
strukturou vzorku a populace zmenšuje.“ (Disman, 2007, str. 97) Nicméně jak již bylo řečeno výše, 
domnívám se, že má moje práce přesto určitou hodnotu, výzkumný vzorek je možno v budoucnosti 
(například v rámci magisterské práce) rozšířit, nebo spojit s jiným typem výzkumu (např. 
kvalitativního – viz. výše). 

„Validní měření je takové měření, které měří skutečně to, co jsme zamýšleli měřit.“ (Disman, 
2007, str. 62) Kvantitativní výzkum podle Dismana také všeobecně vykazuje vysokou reliabilitu a 
nízkou validitu. (Disman, 2007) Přesto se domnívám, že design mého výzkumu má vysokou validitu, 
tedy ve smyslu toho, že měří, co skutečně zamýšlí měřit. Co se týče reliability, i ta je, domnívám se 
dostatečně zajištěna, jedinou oblastí, kde by mohlo dojít k pochybnostem, jde kategorizace článků 
podle námětu. Skutečnost, že u mého výzkumu se nejedná o obsah mediálních sdělení, ale pouze o 
jejich námět, který by nemělo být problematické v daných médiích odlišit, resp. spojit a z článku 
odvodit, jsem však již zmínil výše. Napomáhá také rozdělení výzkumu do dvou etap, pokud budou 
výsledky stejné, dostačující by měla být i reliabilita. 

„Soudržnost je založena na tom, do jaké míry je část výzkumu logická a konzistentní v její 
argumentační linii a v užívání pojmů a teorie.“ (Mackay a kol., 2001) Domnívám se, že i soudržnost 
mého výzkumu, resp. jeho teoretický podklad je na kvalitním stupni. 
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4.5 Etické a politické otázky společenskovědního výzkumu 

   Podle mého názoru se navrženého výzkumu nedotýkají žádné problémy spojené s etikou 
výzkumu, či politickými otázkami.  

 

6. Vlastní výzkum 

6.1 První týden 

6.1.2 Vymezení 

  Jako první zkoumané období byl určen týden 10. Až 16., resp. 17. března. Zkoumaná média 
byla:  

• Mladá Fronta Dnes – sešit A – kromě rubriky Názory a Publicistika ‐ 7 vydání ‐ 10. až 15. 
března a 17. března 

• Právo – rubriky Zpravodajství, Ze zahraničí ‐ 7 vydání ‐ 10. až 15. března a 17. Března 

•  Lidové noviny – rubriky Politika, Téma, Domov, Svět ‐ 7 vydání ‐ 10. až 15. března a 17. 
března 

• Hospodářské noviny – Domov, Téma, Report, Svět – 6 vydání – 10. až 14. března a 17. března 
(v sobotu Hospodářské noviny nevychází) 

• pořad Události 19:00 na programu Česká televize 1 – 7 vydání – 10. až 17. března 

• pořad Televizní noviny 19:30 na programu TV Nova ‐ 7 vydání – 10. až 17. března 

• pořad Zprávy 18:55 na programu televize Prima – 7 vydání – 10. až 17. Března 

Pro každý den a dané vydání byla indexována všechna témata v daném vydání daného dne – Seznam 
všech článků ve sledovaném období podle média data, čísla a námětu (viz. Příloha 1 – str.1) 

6.1.3 Zpracování témat 

  Z daného souboru agend témat byl poté vytvořen Seznam všech článků v daných médiích za 
sledované období podle četnosti výskytu jejich tématu (viz. Příloha 2) a Seznam všech článků 
v daném médiu za sledované období podle četnosti výskytu jejich tématu ve všech sledovaných 
médiích (viz. Příloha 3).  

6.1.3 Výsledky výzkumu 

  Na základě provedeného výzkumu je možno konstatovat, že: 

• z celkového počtu 1340 článků se jich podle námětu: 
o 55 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 134 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 118 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 155 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 193 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 219 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
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o 466 bylo originálních (viz. Příloha 2) 
o článků, která se opakovala ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve čtyřech a 

více ‐ bylo 462 (viz. Příloha 2) 
 

• v médiu Mladá Fronta Dnes (viz. výše) se z celkového počtu 210 článků podle námětu: 
o 9 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 21 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 17 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 24 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 27 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 35 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 77 bylo originálních (viz. Příloha 3) 
o témat, která se opakovala ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve čtyřech a 

více ‐ bylo 71 (viz. Příloha 3) 
 

• v médiu Právo (viz. výše) se z celkového počtu 358 článků podle námětu: 
o 7 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 25 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 24 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 37 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 56 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 63 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 146 bylo originálních (viz. Příloha 3) 
o článků, která se opakovala ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve čtyřech a 

více ‐ bylo 93 (viz. Příloha 3) 
o  

• v médiu Hospodářské noviny (viz. výše) se z celkového počtu 217 článků podle námětu: 
o 7 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 18 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 20 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 24 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 34 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 40 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 74 bylo originálních (viz. Příloha 3) 
o článků, která se opakovala ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve čtyřech a 

více ‐ bylo 69 (viz. Příloha 3) 
 

• v médiu Lidové noviny (viz. výše) se z celkového počtu 207 článků podle námětu: 
o 7 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 23 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 25 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 28 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 36 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 41 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 47 bylo originálních (viz. Příloha 3) 

44 
 



o článků, jejichž téma se opakovalo ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve 
čtyřech a více ‐ bylo 83 (viz. Příloha 3) 
 

• v médiu ČT 1 ‐ Události (viz. výše) se z celkového počtu 103 článků podle reportáží: 
o 9 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 17 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 17 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 11 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 7 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 12 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 30 bylo originálních (viz. Příloha 3) 
o reportáží, jejichž téma se opakovalo ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve 

čtyřech a více ‐ bylo 54 (viz. Příloha 3) 
 

• v médiu TV Nova ‐ Televizní noviny noviny (viz. výše) se z celkového počtu 135 reportáží 
podle námětu: 

o 8 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 16 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 7 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 20 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 19 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 14 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 51 bylo originálních (viz. Příloha 3) 
o reportáží, jejichž téma se opakovalo ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve 

čtyřech a více ‐ bylo 51 (viz. Příloha 3) 
 

• v médiu televize Prima Zprávy (viz. výše) se z celkového počtu 110 reportáží podle námětu: 
o 7 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 14 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 8 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 11 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 15 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 14 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 41 bylo originálních (viz. Příloha 3) 
o reportáží, jejichž téma se opakovalo ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve 

čtyřech a více ‐ bylo 40 (viz. Příloha 3) 

5.2 Druhý týden 

5.2.2 Vymezení 

  Jako druhé zkoumané období byl určen týden 1. až 7., resp. 8. září. Zkoumaná média byla:  

• Mladá Fronta Dnes – sešit A – kromě rubriky Názory a Publicistika ‐ 7 vydání ‐ 1. až 6. září a 8. 
září 

• Právo – rubriky Zpravodajství, Ze zahraničí ‐ 7 vydání ‐ 1. až 6. září a 8. září 
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•  Lidové noviny – rubriky Politika, Téma, Domov, Svět ‐ 7 vydání ‐ 1. až 6. září a 8. září 

• Hospodářské noviny – Domov, Téma, Report, Svět – 6 vydání – 1. až 5. září a 8. března (v 
sobotu Hospodářské noviny nevychází) 

• pořad Události 19:00 na programu Česká televize 1 – 7 vydání – 1. až 7. září 

• pořad Televizní noviny 19:30 na programu TV Nova ‐ 7 vydání – 1. až 7. září 

• pořad Zprávy 18:55 na programu televize Prima – 7 vydání – 1. až 7. září 

Pro každý den a dané vydání byla indexována všechna témata v daném vydání daného dne – Seznam 
všech článků ve sledovaném období podle média data, čísla a námětu (viz. Příloha 1 – str.12) 

5.1.3 Zpracování témat 

  Z daného souboru agend témat byl poté vytvořen Seznam všech článků v daných médiích za 
sledované období podle četnosti výskytu jejich tématu (viz. Příloha 4) a Seznam všech článků 
v daném médiu za sledované období podle četnosti výskytu jejich tématu ve všech sledovaných 
médiích (viz. Příloha 5).  

5.1.3 Výsledky výzkumu 

  Na základě provedeného výzkumu je možno konstatovat, že: 

• z celkového početu 1241 článků se jich podle námětu: 
o 139 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 78 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 93 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 146 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 133 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 218 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 434 bylo originálních (viz. příloha) 
o článků, která se opakovala ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve čtyřech a 

více ‐ bylo 456 (viz. příloha) 
 

• v médiu Mladá Fronta Dnes (viz. výše) se z celkového počtu 193 článků podle námětu: 
o 20 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 13 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 14 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 22 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 26 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 33 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 65 bylo originálních (viz. příloha) 
o témat, která se opakovala ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve čtyřech a 

více ‐ bylo 69 (viz. příloha) 
 

• v médiu Právo (viz. výše) se z celkového počtu 325 článků podle námětu: 
o 25 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 16 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 19 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
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o 35 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 32 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 63 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 135 bylo originálních (viz. příloha) 
o článků, která se opakovala ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve čtyřech a 

více ‐ bylo 95 (viz. příloha) 
 

• v médiu Hospodářské noviny (viz. výše) se z celkového počtu 210 článků podle námětu: 
o 18 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 9 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 12 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 29 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 25 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 36 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 81 bylo originálních (viz. příloha) 
o článků, která se opakovala ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve čtyřech a 

více ‐ bylo 68 (viz. příloha 
 

• v médiu Lidové noviny (viz. výše) se z celkového počtu 156 článků podle námětu: 
o 18 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 12 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 16 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 22 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 16 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 31 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 41 bylo originálních (viz. příloha) 
o článků, jejichž téma se opakovalo ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve 

čtyřech a více ‐ bylo 68 (viz. příloha 
 

• v médiu ČT 1 ‐ Události (viz. výše) se z celkového počtu 128 článků podle reportáží: 
o 21 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 12 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 14 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 14 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 10 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 18 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 39 bylo originálních (viz. příloha) 
o reportáží, jejichž téma se opakovalo ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve 

čtyřech a více ‐ bylo 61 (viz. příloha 
 

• v médiu TV Nova ‐ Televizní noviny noviny (viz. výše) se z celkového počtu 119 reportáží 
podle námětu: 

o 19 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 8 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 10 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
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o 11 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 13 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 18 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 40 bylo originálních (viz. příloha) 
o reportáží, jejichž téma se opakovalo ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve 

čtyřech a více ‐ bylo 48 (viz. příloha 
 

• v médiu televize Prima Zprávy (viz. výše) se z celkového počtu 110 reportáží podle námětu: 
o 18 opakovalo ve všech sedmi sledovaných médiích 
o 8 opakovalo v šesti sledovaných médiích 
o 8 opakovalo v pěti sledovaných médiích 
o 14 opakovalo ve čtyřech sledovaných médiích 
o 10 opakovalo ve třech sledovaných médiích 
o 19 opakovalo ve dvou sledovaných médiích 
o 33 bylo originálních (viz. příloha) 
o reportáží, jejichž téma se opakovalo ve více než polovině sledovaných médií – tedy ve 

čtyřech a více ‐ bylo 48 (viz. příloha 

 

 

7. Závěr 

  Prohlížíme‐li si závěry 14 denního výzkumu, na první pohled se mohou zdát vzhledem 
k hypotéze poměrně nepřesvědčivé. Počet článků, jejichž téma se opakovalo ve více než polovině 
sledovaných médií se jak u celkového součtu, tak u jednotlivých médií nepohybuje výše než okolo 
jedné třetiny. Výskyt ve všech sedmi médiích se dokonce pohybuje hluboko pod 20 procenty.  

  Když se však podíváme na to, jaký počet článků či reportáží byl originální, tedy vyskytl se 
pouze v daném médiu, náhle docházíme k podobnému číslu zhruba jedné třetiny.  

Je také samozřejmě otázkou, jak definovat shodnost. Pokud považujeme za shodnost sto 
procent, pak samozřejmě mediální obsahy vůbec shodné nejsou. Pokud bychom však uvažovali 
možný počet námětů článků existujících v dnešním globalizovaném světě, pak se třicetiprocentní 
originalita může zdát poněkud chabá. Navíc vzhledem k tak odlišným médiím jako jsou na jedné 
straně Hospodářské noviny a na druhé například televize Nova.  

  Hypotézu je však v rámci kvalitativního výzkumu možné, samozřejmě také v rámci omezené 
jeho omezené celistvosti, potvrdit jen do, podle výpočtů,  
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