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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá mediální reflexí pavilonu České republiky na poslední 

proběhnuvší světové výstavě v českých a italských tištěných denících. Do výzkumného 

vzorku obsahové analýzy bylo zařazeno 12 deníků (Hospodářské noviny, Lidové 

noviny, Mladá fronta DNES, Právo, E15, Deník, Corriere della Sera, la Repubblica, 

La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, Il Sole 24 Ore), které byly sledovány v období 

od 1. 3. 2015 do 30. 11. 2015. Obsahová analýza 137 článků proběhla nejprve 

individuálně na úrovni obou států, poté byly porovnány mediální obrazy českého 

pavilonu v českém a italském tisku. Bylo zjištěno, že největší množství mediálních 

výstupů bylo shodně uveřejněno v měsíci květnu a v každé zemi výrazně dominoval 

právě jeden titul. Naopak primárním prvkem diferenciace mediálních reflexí se stal 

rozsah zájmu mediálních výstupů. Z referování výhradně o českém pavilonu či 

o informování o více národních zastoupeních vyplývají odlišnosti v dalších 

proměnných, kterými jsou kupříkladu základní tematická charakteristika článků 

či v nich nejakcentovanější zpravodajské hodnoty. 

 

Abstract 

The diploma thesis is focused on the media reflection of the Czech pavilion from the 

recent EXPO in Czech and Italian print. The research sample comprised of 12 daily 

newspapers (Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo, E15, 

Deník, Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, 

Il Sole 24 Ore) that were monitored from 1. 3. 2015 until 30. 11. 2015. Firstly, the 

content analysis of 137 articles was performed on the individual level for both states. 

Subsequently, the media reflections in Czech and Italian print were compared to each 

other. The research found out for both countries that the highest number of media 

outputs was in May and that one particular journal was dominant in each country. 

On the contrary, the primary differentiation point was the extent of interest of the media 

outcomes. As the focus range of the articles differed (the Czech pavilion only in 

contrast to multiple national pavilions), other distinctions imply, such as the main 

subject of the articles or the most accented news values. 
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Úvod 

O předcházejících světových výstavách toho bylo napsáno již mnoho, pouze 

o pavilonu České republiky na těchto světových výstavách však již méně, výhradně 

o mediálním obrazu českého zastoupení na těchto světových výstavách ještě výrázně 

méně. Mediální rexlefí českého pavilonu na EXPO 2015 se zatím nikdo nezabýval, což 

otevírá příležitost ke zmapování jeho ohlasů v českých a italských tištěných denících. 

Toto téma diplomové práce bylo vybráno na základě dlouhodobého zájmu 

autorky o medializaci kulturních událostí. Volba byla navíc podpořena studijním 

pobytem v místě konání poslední světové výstavy a osobní participací autorky na chodu 

pavilonu České republiky na EXPO 2015. 

Mediální obraz pavilonu České republiky v českých a italských novinách bude 

odhalen na základě obsahové analýzy článků uveřejněných ve vybraných nebulvárních 

nejčtenějších českých a italských denících s celostátním dosahem. Diplomová práce 

bude vycházet zejména ze tří základních publikací – Světové výstavy: Od Londýna 

1851 po Hannover 2000 [Halada a Hlavačka 2010], Zpravodajství [Trampota 2006] 

a Analýza obsahu mediálních sdělení [Schulz 2011]. Kromě jmenovaných děl, která 

jsou stěžejní pro jednotlivé kapitoly práce, bude pracovat s řadou dalších zdrojů 

vztahujících se k jednotlivým podkapitolám.  

V první kapitole diplomové práce bude představeno EXPO 2015. Nejprve budou 

objasněny různé typy světových výstav, poté velmi krátce popsána historie světových 

výstav, aby byl zřejmý kontext analyzované události. Následně bude stručně 

charakterizována samotná poslední uskutečněná světová výstava a na ní proběhnuvší 

národní prezentace České republiky, protože mnohé aspekty události úzce souvisí s její 

medializací.  

Druhá kapitola popíše vybrané koncepty mediálních studií – agenda-setting, 

gatekeeping a zpravodajské hodnoty. Tento teoretický exkurz do procesu medializace, 

čili přeměny reálně konající se události do mediální události, bude do textu zařazen 

z důvodu blízké vazby na předmět praktického výzkumu. Pozornost se bude soustředit 

zejména na koncept zpravodajských hodnot, které jsou důležitou proměnnou analýzy. 

Třetí kapitola se bude zabývat provedeným mediálním výzkumem. V úvodní 

podkapitole bude podrobně vysvětlena metodika výzkumu, včetně stanovení 

výzkumných otázek a hypotéz. Následující dvě podkapitoly budou shrnovat poznatky 

získané z realizované analýzy mediálních výstupů pavilonu České republiky na poslední 
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uskutečněné světové výstavě v českém a následně v italském denním tisku. Jednotlivé 

zkoumané charakteristiky budou logicky zpracovány v dílčích podkapitolách. Text 

práce bude mnohdy doplňován tabulkami a grafy, které zvyšují přehlednost 

a ilustrativnost výsledků analyzovaných proměnných. Na separátní zkoumání 

mediálního obrazu české národní prezentace v českém a italském tisku bude navazovat 

podkapitola srovnávající mediální reflexe v obou státech. Závěrečnou část kapitoly bude 

tvořit ověření hypotéz výzkumu.  
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1. EXPO 2015 

Konání mezinárodní světové výstavy EXPO představuje vždy významnou 

událost v globálním měřítku. Výběru pořadatelské země, výstavbě výstavního areálu, 

architektuře jednotlivých pavilonů i kulturním akcím pořádaným během jejího průběhu 

věnují lidé i média ze všech koutů světa značnou pozornost.  

Cílem této kapitoly je charakterizovat světové výstavy jako takové, stručně 

popsat jejich historii a v návaznosti představit poslední z nich, které se uskutečnila 

v roce 2015 v Miláně. Mezi účastnické státy této výstavy patřila i Česká republika, 

jejímuž pavilonu bude věnována samostatná podkapitola.  

První kapitola této diplomové práce tedy slouží jako uvedení do zkoumané 

problematiky českého zastoupení na EXPO 2015. Poznání základních údajů 

o světových výstavách a pavilonu České republiky je esenciální pro následnou analýzu 

mediálních výstupů věnovaných právě české účasti na EXPO 2015 v českém a italském 

tisku. 

 

1.1 Typy světových výstav 

Dle Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (Bureau International des 

Expositions) existují 4 druhy výstav „EXPO“. Mezi ně patří Světová výstava, 

Mezinárodní specializovaná výstava, Mezinárodní zahradnická výstava a Triennale di 

Milano. Jejich společným posláním je vzdělávání veřejnosti, dále mezinárodní sdílení 

inovací a celosvětové úsilí o pokrok. Daných cílů dosahují výstavy díky vytváření 

dialogu a zprostředkování zkušeností jak mezi odborníky a politickými představiteli, tak 

uvnitř široké veřejnosti [Bureau International des Expositions 2016a]. 

Nejvýznamnější rozdíly mezi Světovou výstavou a Mezinárodní specializovanou 

výstavou tvoří jejich odlišné zaměření, rozsah a délka trvání [Bureau International des 

Expositions 2016a].  

Mezinárodní specializovaná výstava je zaměřena na hledání řešení výrazného 

problému lidstva a současného světa; nadcházející výstava konaná v roce 2017 v Astaně 

je věnována energii budoucnosti. Oproti tomu světová výstava je zpravidla orientována 

obecněji; zastřešujícím tématem analyzované výstavy proběhnuvší v roce 2015 

v Miláně byla výživa. 
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Mezinárodní specializovaná výstava je rozsahem menší. Zúčastněné státy nemají 

každý vlastní pavilon, ale jsou shlukovány do připravených prostor. Na světové výstavě 

si většina zemí obvykle staví svůj pavilon, jehož architektura je součástí národní 

prezentace.  

Mezinárodní specializované výstavy jsou pořádány v období mezi dvěma 

světovými výstavami a jsou otevřeny po dobu 3 měsíců. Světové výstavy se konají 

každých 5 let a trvají 6 měsíců.  

 

1.2 Historie světových výstav 

Předhistorie světového výstavnictví se začala psát se vznikem myšlenky pořádat 

mezinárodní exhibice technického a technologického pokroku. Počátky průmyslového 

výstavnictví tedy nalezneme již v 18. století, ale tradice světových výstav jako takových 

započala až roku 1851 v Londýně [Halada a Hlavačka 2010, s. 7-11]. 

Účelem světových výstav pořádaných během 19. století bylo představovat 

technologickou vyspělost jednotlivých států a jejich nejnovější vědecké úspěchy 

a technické pokroky. Výstavní areály byly důkladně promyšlenými uzavřenými 

tematickými celky, které prezentovaly historii, umění a vynálezy pořádající země, stejně 

jako dějiny, kulturu a přelomové myšlenky účastnických států. Byla zde zastoupena 

všechna průmyslová odvětví [Halada a Hlavačka 2010, s. 16-18].  

Charakter těchto předchůdců současných světových výstav se během 

19. a 20.  století měnil, spadal vždy do určitého soudobého myšlenkového pojetí – od 

imperiálně mírového výstavního konceptu přes předvádění úspěchu jednotlivých států 

po moderní témata (například ekologie a udržitelný rozvoj). Všechny světové výstavy 

napříč dějinami však spojuje pokrok – prezentace nových vynálezů a technologií bývaly 

a stále jsou u návštěvníků nejpopulárnější [Halada a Hlavačka 2010, s. 16-18]. 

EXPO 2015 konané v Miláně se stalo 34. událostí v  historii světových výstav. 

Mezi jeho předchůdce patřily výstavy [Halada a Hlavačka 2010, s. 19-267]:  

• Londýn (1851) 

• Paříž (1855) 

• Londýn (1862) 

• Paříž (1867) 

• Vídeň (1873) 

• Filadelfie (1876) 
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• Paříž (1878) 

• Melbourne (1880) 

• Barcelona (1888) 

• Paříž (1889) 

• Chicago (1893) 

• Brusel (1897) 

• Paříž (1900) 

• Saint Louis (1904) 

• Lutych (1905) 

• Milán (1906) 

• Brusel (1910) 

• Gent (1913) 

• San Francisco (1915) 

• Barcelona (1929-1930) 

• Chicago (1933-1934) 

• Brusel (1935) 

• Paříž (1937) 

• New York (1939-40) 

• Port-au-Prince (1949) 

• Brusel (1958) 

• Seattle (1962) 

• Montreal (1967) 

• Ósaka (1970) 

• Vancouver (1986) 

• Sevilla (1992) 

• Hannover (2000) 

• Šanghaj (2010) 

 

Nadcházející EXPO 2020 se uskuteční v Dubaji. Jeho tématem bude „Spojování 

myšlenek a vytváření budoucnosti“. 
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1.3 Představení EXPO 2015 

EXPO 2015 se konalo od 1. května do 31. října 2015 v italském Miláně. Milán 

byl jako pořadatelské město zvolen o sedm let dříve, kdy v hlasování zvítězil nad 

tureckým İzmirem. Tématem EXPO 2015 se stala výživa, heslem „Uživit planetu, 

energie pro život“ („Feeding the Planet, Energy for life“), logo je znározněno na 

obrázku 1.  

 

Obrázek 1 Logo EXPO 2015 [EXPO 2015 2016] 

 

Architektonické zpracování výstavního areálu provedli švýcarští architekti 

Jacques Herzog a Pierre de Meuron. Vycházeli především z přírody, protože právě ta je 

zdrojem veškeré lidské potravy. Ústřední myšlenkou koncepce se stal vodní kanál, který 

ohraničoval celou výstavní plochu, viz obrázek 2. Vodní prvek hrál významnou roli 

taktéž v českém pavilonu [Český pavilon EXPO 2015 2016].  

 

Obrázek 2 Plán areálu EXPO 2015 [Český pavilon EXPO 2015 2016] 

 

Dominantou celého areálu EXPO 2015 byl Strom života. Na ukončení každého 

výstavního dne u něho pobíhalo audiovizuální představení využívající hry barevných 

světel a vodního sloupce. 
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1.4 Seznámení s českým pavilonem 

Představení českého pavilonu na poslední proběhnuvší světové výstavě je 

rozděleno do čtyř  podkapitol. První z nich se zabývá jeho celkovou podobou, druhá 

a třetí jsou věnovány nejvýraznějším součástem expozice (Laboratoři ticha a Zemi 

příběhů a fantazie), čtvrtá sumarizuje ocenění, které prezentace České republiky získala. 

 

1.4.1 Architektonické zpracování pavilonu 

Architektonickou soutěž o podobu pavilonu České republiky na EXPO 2015 

vyhrál návrh architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa (ze studia 

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS), který zahrnoval stavbu 

z modulární kontejnerové konstrukce, viz obrázek 3. Primární předností této stavby byla 

možnost nenáročné demontáže prefabrikovaného modulárního systému, následného 

snadného přesunu na jiné místo a jednoduché adaptace k jinému využití. Právě tento 

potenciál k sekundárnímu použití byl na celém projektu nejvíce oceňován. Výstavbu 

pavilonu provedla společnost KOMA Modular s.r.o. [Bureau International des 

Expositions 2016b].  

 

Obrázek 3 Vizualizace českého pavilonu [Bureau International des Expositions 2016b] 
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Pavilon České republiky se rozléhal na ploše o velikosti 1 362 m2, podrobněji 

viz obrázek 4. Český pavilon byl strategicky umístěn u vchodu do celého výstavního 

areálu. Smyslem české národní prezentace bylo demonstrovat symbiotické propojení 

přírody a technologií, ukazovat nové vědecké možnosti skrze interaktivní zážitek. 

Pavilon průměrně denně navštívilo 13,5 tisíce lidí, za celou dobu konání EXPO 2015 si 

exhibici České republiky prohlédlo zhruba 2,5 milionu osob [Český pavilon 

EXPO 2015 2016]. 

 

Obrázek 4 Základní údaje o českém pavilonu [Český pavilon EXPO 2015 2016] 

 

V třípodlažní budově se nacházely výstavní prostory seznamující s památkami 

a jednotlivými kraji České republiky (Země příběhů a fantazie), speciálně vytvořená 

instalace prezentující ekosystém českého lesa (Laboratoř ticha), umělecká díla (mimo 

jiné od Jakuba Nepraše či Maxima Velčovského) a restaurace. Pavilon tedy nabízel 

návštěvníkům jak možnost dozvědět se základní informace o České republice, seznámit 

se s jejími památkami i přírodou, tak okusit tradiční kuchyni a ochutnat české pivo 

v některé ze tří restaurací [CHYBIK+KRISTOF 2016].  

Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které v Miláně v létě panují, byl hojně 

vyhledávaným místem odpočinku bazén umístěný na „nádvoří“ pavilonu. Bazén nebyl 

pouhým prostorem pro relaxaci a centrem venkovní části expozice, ale rovněž 

symbolizoval dlouhou tradici lázeňství v České republice.  

Oblíbenou se stala taktéž terasa na střeše pavilonu, které poskytovala výhled na 

celý výstavní areál. 
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Na výstavbu pavilonu bylo použito 230 milionů Kč, z toho 130 milionů Kč činil 

státní příspěvek a 100 milionů sponzorské dary od soukromých investorů. Oproti 

předchozím světovým výstavám byla výsledná prezentace České republiky, viz 

obrázek 5, vytvořena s nižším rozpočtem (pro srovnání na EXPO 2010 v Šanghaji 

věnoval stát 500 milionů Kč) a s historicky nejvyšším zapojením financí pocházejících 

od soukromých subjektů [CZEXPO 2015 2015b]. 

 

Obrázek 5 Český pavilon během EXPO 2015 [CHYBIK+KRISTOF 2016] 

 

1.4.2 Laboratoř ticha 

Laboratoř ticha přibližovala návštěvníkům světové výstavy podobu tradičního 

českého lesa. Tento multimediální projekt připravila společnost FULL CAPACITY 

s.r.o. ve spolupráci se studenty z Českého vysokého učení technického v Praze. 

Hlavními autory byly Jan Tůma a David Sivý [FULL CAPACITY 2016]. 

V Laboratoři ticha byly ve futuristicky tvarovaných nádobách umístěny živé 

rostliny dovezené z České republiky. Pro navození přirozeného klimatu lesního biotopu 

byly využity nejmodernější technologie, byl vytvořen automatizovaný systém na 

zavlažování rostlin a klimatizaci prostoru. Kromě samotné flóry byly součástí této 

audiovizuální instalace senzory pohybu a měřiče hluku, s jejichž pomocí mohli 

návštěvníci ovládat interaktivní kamery, viz obrázek 6 [FULL CAPACITY 2016]. 
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Po skončení EXPO 2015 byla Laboratoř ticha umístěna v Národním 

zemědělském muzeu v Praze. 

 

Obrázek 6 Laboratoř ticha [FULL CAPACITY 2016] 

 

1.4.3 Země příběhů a fantazie 

Projekt nazvaný Země příběhů a fantazie představoval virtuální prohlídku České 

republiky. Byl vytvořen v kooperaci agentury CzechTourism se společností FULL 

CAPACITY s.r.o. Expozici dominoval interaktivní stůl s dotykovou mapou, na němž si 

návštěvníci mohli virtuálně prohlédnout více než sto českých památek a turistických 

lokalit. Prostor doplňovaly velkoformátové fotografie, které byly navázané na mobilní 

aplikaci, viz obrázek 7 [CzechTourism 2015]. 

Země příběhů a fantazie byla na světové výstavě k vidění v květnu a říjnu, 

v ostatních měsících zde probíhala prezentace jednotlivých krajů České republiky. 

 

Obrázek 7 Země příběhů a fantazie [CzechTourism 2015] 
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1.4.4 Ocenění českého pavilonu 

Prezentace České republiky patřila mezi návštěvníky nejoblíbenější, médii 

a odbornou veřejností nejoceňovanější pavilony jednotlivých účastnických států.  

Během konání světové výstavy získal český pavilon tituly nejpohodovější 

pavilon, pavilon s nejhezčí střešní zahradou a pavilon nejvstřícnější k dětem. Konkrétně 

webový portál Expo 2015 Notizie označil pavilon České republiky za ten 

nejpohodovější a druhý nejhezčí v noci; místní deník Corriere della Sera ocenil střešní 

terasu a italský časopis pro děti Topolino označil českou prezentaci za tu nejpřátelštější 

k dětem. Do výběru tří nejlepších restaurací na světové výstavě se dostala také jedna 

z českých restaurací [CZEXPO 2015 2015a]. 

Po ukončení EXPO 2015 vyhrál český pavilon bronzovou medaili za 

architekturu v kategorii staveb do 2 000 m². Zlatou medaili udělila mezinárodní odborná 

porota pavilonu Velké Británie, stříbrnou medaili pavilonu Chile. Obdobné ocenění 

získala Česká republika v historii pouze dvakrát, a to na světových výstavách v Bruselu 

a v Ósace [CZEXPO 2015 2015b]. 

 



   

 

14 

  

2. Vybrané koncepty mediálních studií 

V této kapitole diplomové práce jsou stručně popsány základní teorie mediálních 

studií, které se týkají obsahu zpravodajství a podoby jednotlivých zpráv. Agenda-

setting, gatekeeping a zpravodajské hodnoty mají silný vliv na to, zda vybraná událost 

překročí práh zájmu masových médií a stane se součástí zpravodajství v novinách. Tyto 

koncepty mají úzkou souvislost s praktickou částí diplomové práce, která je věnována 

analýze mediálního obrazu českého pavilonu na světové výstavě konané v roce 2015. 

Zkoumání, jak bylo zastoupení České republiky na EXPO 2015 vnímáno tištěnými 

médii, jaké parametry tato událost splňovala, resp. jaké byly v jednotlivých článcích 

zastoupeny zpravodajské hodnoty, atp., bude vycházet právě z následujících teorií.  

 

2.1 Agenda-setting 

Agenda-setting, nastolování agendy, představuje hypotézu o dlouhodobém vlivu 

masových médií na určování aktuálních témat, která jsou ve společnosti považována za 

významná a hojně probírána, a v důsledku i na vnímání reality příjemců mediálních 

obsahů. Prostřednictvím výběru té či oné události do zpravodajství novináři usměrňují 

pozornost diváků či čtenářů určitým směrem, média zvyšují recepci významu dané 

události veřejností tím, že o ní referují.  

První zmínky o vědeckém zkoumání obdobného principu se datují již do první 

poloviny 20. století (například v díle Waltera Lippmanna). Podrobněji byla hypotéza 

o určování témat médii či přebírání mediální agendy do veřejné společenské agendy 

rozvinuta až v 70. letech 20. století ve studii Maxwella E. McCombse a Donalda 

L. Shawa (tzv. Chapel Hill Study).  

Ti na základě výzkumu vnímané důležitosti témat v předvolební kampani 

formulovali teorii o agenda-settingu, s jejíž pomocí se snažili vysvětlit, proč se jistá 

témata dostávají do středu pozornosti masových médií, proč se v návaznosti stávají tyto 

vybrané oblasti součástí veřejných diskuzí a proč jsou tyto problematiky ve výsledku 

občany vnímány jako ty nejdůležitější. Jinak řečeno, dokázali, že existuje signifikantní 

souvislost mezi tím, co se objevuje v masových médiích, a tím, co pociťují členové 

mediálních publik jako důležité [McCombs a Shaw 1972; Trampota 2006, s. 112-119]. 
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Jednotliví příjemci sdělení mají přitom odlišné dispozice k přebírání mediální 

agendy. Tyto dispozice formují následující tři faktory [McCombs a Shaw 1972, 

Trampota 2006, s. 112-119]: 

• zájem o obsah médií 

• nejistota a neznalost obsažených témat 

• úsilí spojené s vyhledáváním informací  

 

Přestože byla studie Maxwella E. McCombse a Donalda L. Shawa mnohokrát 

kritizována za nedostatečně metodický přístup (mimo jiné do zkoumaného vzorku 

zahrnovala pouze nerozhodnuté voliče), jedná se o velmi významný přínos ke studiu 

médií, který přenesl pozornost k novému aspektu novinářské práce a vlivu masových 

sdělovacích prostředků.  

Pozdější výzkumy zabývající se touto oblastí se soustředily zejména na 

zkoumání nastolování agendy atributů, pozornost se tedy od samotného nastolovaní 

témat přesunula k různým možným způsobům jejich zpracování. Byly definovány dva 

základní pojmy – framing (zarámování události) a priming (vypíchnutí události). 

Zvýraznění určitých aspektů události a způsob jejího zařazení do kontextu má značný 

vliv na celkové vyznění zprávy a vnímání události mediálním publikem. 

 

2.1.1 Framing 

Konceptem framingu se jako první zabýval v 70. letech 20. století Erving 

Goffman, později se mu věnoval například Robert M. Entman.  

Framing, zarámování události, znamená způsob mediálního zpracování tématu 

a jeho nabízený výklad, „výběr některých aspektů vnímané reality a jejich zdůraznění 

v komunikovaném textu, čímž se posiluje určitá definice problému, kauzální 

interpretace, hodnocení nebo doporučení řešení popsané skutečnosti“ [Trampota 2006, 

s. 123].  

Je důležité zdůraznit, že se nejedná pouze o vyzdvihování určitých aspektů 

události či tématu, nýbrž zároveň i o potlačování jiných. Stejně významné je tedy jak to, 

co daný rámec vybírá a akcentuje, tak i to, co v něm chybí. 

Existují dva základní typy zarámování [Trampota 2006, s. 123]: 

• epizodické zarámování 

• tematické zarámování 
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Při epizodickém zarámování dochází k prezentování události pomocí 

konkrétního příkladu, naopak při tematickém zarámování je téma zprávy vloženo do 

širšího kontextu. 

Podstatou celého framingu je vytváření smyslu. Jednotlivé rámce představují 

interpretační vzorec, dominantní náhled na to, jak o dané věci přemýšlet. Rámce mají 

následující čtyři funkce [Entman 1993, s. 52]: 

• definují problém 

• odhalují příčiny 

• dělají morální hodnocení 

• navrhují opatření k nápravě  

 

Rámce mohou nabývat čtyřech rozměrů, mohou vycházet z těchto míst [Entman 

1993, s. 52]: 

• původce sdělení 

• text 

• příjemce 

• kultura 

 

Toto rozdělení do čtyř rozměrů ilustruje, že framing je proces, při kterém 

dochází k interakci textu a čtenáře. Z pouhé přítomnosti rámců ve sdělení nelze 

vyvozovat jejich vliv na konkrétního příjemce, protože popisovanou událost rámují 

nejen média, ale i jednotliví členové publika. 

 

2.1.2 Priming 

Pomocí primingu, vypíchnutí vybraných událostí, zdůraznění jistých vlastností či 

určitých podrobností problematiky, zatímco zbývající události či atributy problematiky 

jsou upozaďovány nebo opomíjeny, novináři poskytují svému publiku návrh, na jaké 

aspekty se soustředit a ve výsledku jak danou událost vnímat [Trampota 2006, s. 122-

124]. 

Priming tedy navazuje na agenda-setting, některými autory bývá vnímán jako 

součást framingu. Na rozdíl od nastolování agendy, které se zabývá výběrem zpráv, je 

priming zaměřen na analýzu toho, kolik prostoru konkrétní události či problematice 
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média věnují. Přitom platí pravidlo, že čím více pozornosti média události či 

problematice poskytují, tím vnímavější je mediální publikum k těmto tématům. 

Myšlenka, že média v prvním stupni selekcí toho, co zveřejní, vytváří iluzi 

vysokého významu, kvůli které se v její prospěch mění struktura témat, o kterých lidé 

mluví a uvažují; ve druhém stupni výběrem toho, jak událost zpracují, předkládají 

možný výklad této skutečnosti, čímž formují, jak lidé o dané události mluví a uvažují, 

je zásadní pro vytváření mediálního obrazu a zkoumání mediální reflexe české účasti na 

poslední světové výstavě. 

 

2.2 Gatekeeping 

S nastolováním agendy úzce souvisí tzv. gatekeeping. Gatekeeping představuje 

proces selekce událostí, při kterém tzv. gatekeepeři, neboli vrátní, určují, zda daná 

skutečná událost překročí práh zájmu sdělovacích prostředků a stane se tak i mediální 

událostí, nebo zůstane před branou zájmu. „Média (editoři, vedoucí vydání, redaktoři, 

sami novináři) zprávy třídí a vybírají a tím, že si je vybírají, vybírají také agendu témat, 

jež se dostanou do zorného pole příjemců, a vzbuzují tak dojem, že jsou – v daném dnu 

či týdnu – nejdůležitější.“ [Burton a Jirák 2001, s. 239–240] 

V souvislosti s médii toto označení poprvé použil David M. White v polovině 

20. století. David M. White provedl studii se záměrem odhalit, jakým způsobem probíhá 

v praxi výběr událostí do zpravodajství. Jeho východiskem byl zjevný nesoulad mezi 

velkým množstvím podnětů, kterému jsou novináři vystaveni, a malým množstvím 

informací, které jsou nakonec uveřejněny.  

Bylo zjištěno, že existují dvě skupiny příčin, které vedou k nezpracování dané 

události do zprávy: 

• obsahové důvody 

• organizační důvody 

 

Mezi obsahové důvody patří zejména vnímání události novinářem jako 

nezajímavé, nehodné publikování. Nejčastějším organizační příčinou zamítnutí je 

nedostatek prostoru v periodiku. Z výzkumu tedy vyplynulo, že se novináři při 

rozhodování o tématu svého příspěvku řídí především podle svých osobních postojů 

a zkušeností. Přestože je selekce událostí velmi subjektivní a zcela podléhá moci 

gatekeepera, mají dle Davida M. Whita některé druhy událostí větší šanci na medializaci 
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– ze sedmi tematických skupin nechali gatekeepeři nejčastěji projít branou tzv. lidsky 

jímavé příběhy a politické zprávy [Kunczik 1995, s. 114]. 

Původní koncept gatekeepingu byl v následujících dekádách mnohokrát 

přepracován (kupříkladu R. M. Brownem, Walterem Gieberem, Johnem T. McNellym 

či Pamelou Shoemakerovou). V dílech pozdějších autorů byla především nahrazena 

představa o absolutní moci jediného autonomního gatekeepera (tzv. individuální studie) 

ve prospěch skupiny gatekeeperů, kteří se nerozhodují pouze podle svých nezávislých 

názorů, nýbrž jsou ovlivňováni i působením organizačních, ekonomických, politických, 

kulturních a dalších tlaků mediální organizace (tzv. institucionální studie). Nejnovější 

studie zasazující proces výběru jednotlivých událostí do aktuálního zpravodajství do 

celospolečenského systému a kombinují několik rovin zkoumání (tzv. kybernetické 

studie) [Trampota 2006, s. 38–47].  

Podle komplexního vnímání gatekeepingu Pamelou Shoemakerovou existuje pět 

úrovní tohoto procesu [Trampota 2006, s. 43–47]: 

• individuální úroveň 

• úroveň mediálních rutin 

• úroveň organizace 

• extramediální úroveň 

• ideologická úroveň 

 

2.3 Zpravodajské hodnoty 

Zpravodajské hodnoty představují soubor faktorů, které „v daném období 

a daném sociálním a kulturním prostředí rozhodují o zařazení zprávy do zpravodajství 

a o způsobu jejího zpracování [Jirák a Köpplová 2007, s. 77]“. Zpravodajské hodnoty 

platí univerzálně pro jakýkoliv typ události.  

Již koncem 17. století se formovaly první představy o existenci jistých kritérií, 

které ovlivňují výběr zpráv. Například Kaspar Stieler hovořil o těchto pěti klíčových 

faktorech, které podporují překročení prahu pozornosti médií [Kunczik 1995, s. 119]: 

• novost  

• prostorová blízkost 

• dosah 

• nebývalý význam 

• negativita 
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Označení „zpravodajské hodnoty“ poprvé použil Walter Lippmann ve 20. letech 

20. století ve své knize Public Opinion. Tímto pojmem označil pět kritérií, která určují, 

zda se o dané reálné události bude referovat ve zpravodajství, tedy zda se stane mediální 

zprávou. Walter Lippmann identifikoval následující základní zpravodajské hodnoty 

[Kunczik 1995, s. 119]: 

• jednoznačnost události 

• překvapení   

• prostorová blízkost 

• osobní zaujetí  

• konflikt 

 

Podrobnou analýzu zahraničního zpravodajství v tištěných médiích však 

provedli až Johan Galtung a Marie Rugeová v 60. letech 20. století. Svým empirickým 

výzkumem chtěli primárně odhalit a postihnout stereotypy, které se v tisku objevují; 

sekundárně objevili dvanáct hodnot, které jsou pro práci novinářů v praxi zásadní. 

U zpravodajských hodnot přitom podle jejich zkoumání platí pravidlo, že čím více jich 

daná událost splňuje, tím má větší šanci stát se předmětem zájmu novinářů (aditivní 

hypotéza); a naopak pokud daná událost některé faktory nenaplňuje, musí v ní být 

ostatní zpravodajské hodnoty zastoupeny v intenzivnější míře (hypotéza 

komplementarity). Johan Galtung a Marie Rugeová definovali níže uvedené 

zpravodajské hodnoty [Kunczik 1995, s. 120–122]:  

• frekvence  

• práh pozornosti 

• jednoznačnost 

• význam 

• souznění 

• překvapení 

• kontinuita 

• variace 

• vztah k elitním národům 

• vztah k elitním osobám 

• personalizace 

• negativita 
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Zpravodajské hodnoty jsou stále zkoumaným a diskutovaným konceptem 

mediálních studií. Například Jörgen Westerstahl a Folke Johansson ve své studii 

z 90. let 20. století uveřejnili tři klíčové a dvě doplňkové zpravodajské hodnoty 

[Trampota 2006, s. 26–29]:  

• důležitost  

• blízkost 

• dramatičnost 

• přístup 

• ideologie 

 

Počátkem 20. století Judy McGregor zcela přepracovala tento koncept a popsala 

čtyři nové zpravodajské hodnoty, které dle jejího zkoumání odpovídají aktuálnímu stavu 

společnosti a médií. Těmito hodnotami jsou [McGregor 2002, s. 3]: 

• vizuálnost 

• emoce 

• konflikt 

• „celebrifikace“ novinářů 

 

Jak vyplývá z výše popsaných změn faktorů zahrnutých do tzv. zpravodajských 

hodnot v čase, je vývoj uvažování o tomto konceptu silně spjat se soudobou sociálně-

kulturně-politickou situací. Přestože se současná žurnalistická praxe (včetně k ní 

využívaných technologií) naprosto odlišuje od té běžné v 60. letech 20. století (do které 

spadá často citovaný přístup Johana Galtunga a Marie Rugeové), je mnoho dříve 

definovaných zpravodajských hodnot stále použitelných i v dnešním mediálním světě.  

V praktické části této diplomové práce budou použity zpravodajské hodnoty při 

analýze mediálního obrazu českého zastoupení na světové výstavě konané v roce 2015. 

Při jejich aplikaci na zkoumané téma nebude vycházeno z konkrétní definice a členění 

jednoho vybraného autora, ale bude provedena syntéza jednotlivých přístupů ke 

konceptu zpravodajských hodnot – budou zvoleny takové z nich, které se zdají jako ty 

relevantní k analyzované události. 
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Mezi zpravodajské hodnoty vybrané jako vhodné pro výzkum, který bude 

proveden v praktické části této diplomové práce, patří následující z nich.  

 

2.3.1 Blízkost 

Zpravodajská hodnota blízkost je vnímána nejen geograficky jako zeměpisná 

vzdálenost dané události od příjemce sdělení, ale rovněž politicky, společensky 

a kulturně jako podobnost sociálního prostředí lokace události a příjemce. Skutečnosti, 

které se mediálního publika bezprostředně dotýkají nebo úzce souvisí se životem dané 

společnosti, jsou cítěny jako významnější než ty, které jsou vzdálené jejich kulturnímu 

universu. 

Média blízkost zpravidla navozují srovnáním s Českou republikou či 

vypíchnutím národního rozměru. „Vytváření dojmu blízkosti má často umělý charakter 

a přechází od charakteru samotné události ke zpracování zprávy [Burton a Jirák 2001, 

s. 243].“  

 

2.3.2 Aktualita 

Gatekeepeři zpravidla preferují takové události, které jsou aktuální, týkají se 

vybraného současného problému. V ideálním případě se jedná o novinky, o kterých 

žádné jiné zpravodajské médium ještě neinformovalo. Tato zpravodajská hodnota bývá 

někdy označována taktéž jako novost.  

 

2.3.3 Vztah události k elitním osobnostem či celebritám 

Události spojené s veřejně známými či aktuálně populárními osobami vzbuzují 

všeobecně větší zájem médií. 

 

2.3.4 Vztah události k elitním národům či státům 

Vnímaná hodnota určité události se v mnoha případech dedukuje od jejího 

vztahu k elitním národům či státům. Skutečnosti, které se staly v zemích, které mají 

vysoký politický či hospodářský význam, nebo v nichž figurují mocné země či početné 

národy, bývají posuzovány jako podstatnější a častěji se stanou obsahem zpravodajství. 
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2.3.5 Personalizace 

Gatekeepeři upřednostňují události, které mohou být představeny jako důsledek 

jednání určitého jedince, před abstraktními ději bez zřetelného původce.  

Jednotlivé skutečnosti jsou pak v médiích prezentovány jako aktivity 

jednotlivců, kteří reprezentují celou určitou názorovou či jinou skupinu. „Obecně platí, 

že přítomnost konkrétních, identifikovatelných osob, které lze představit jako aktéry 

děje, usnadňuje médiím podávání zpráv [Burton a Jirák 2001, s. 245].“ 

 

2.3.6 Kontinuita 

Pokud daná událost již jedenkrát překročila práh zájmu médií, je 

pravděpodobnější, že se jí to podaří i znovu. Děje se tak díky předpokladu gatekeeperů, 

že se jejich publikum raději zabývá problematikou, se kterou je již seznámeno. To dává 

zpravodajským médiím možnost událost rozvíjet a postupně z ní vytvářet dlouhodobé 

téma.  

 

2.3.7 Možnost dalšího vývoje 

Se zpravodajskou hodnotou kontinuity je spojeno kritérium potenciálního 

dalšího vývoje. Jako zpravodajsky nosnější jsou vnímána témata, která se budou dále 

vyvíjet, události, jejichž zápletka bude v budoucnu eskalovat a dramaticky gradovat. 

 

2.3.8 Překvapivost 

Percipovaná hodnota zprávy vychází taktéž z překvapivosti vybrané skutečnosti 

– čím méně očekávaná daná událost byla či čím je její výskyt neobvyklejší, tím je 

vnímána jako cennější pro zpravodajská média.  „Překvapení se ovšem musí odehrát 

výhradně v rámci vysoké míry jednoznačnosti a musí vykazovat vysokou míru 

pochopitelnosti v kulturním rámci dané společnosti [Burton a Jirák 2001, s. 246].“  

 

2.3.9 Negativita 

Události negativního charakteru mají samy o sobě vyšší zpravodajskou hodnotu 

– jak bývá často říkáno „bad news, good news“. Mezi důvody negativismu masových 
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médií patří vyšší jednoznačnost a náhlé objevování se nepříznivých zpráv, jejich 

okamžitá gradace a naplňování záporného obrazu světa, který má ve svých představách 

velká část publika [Kunczik 1995, s. 123].  

 

2.3.10 Jednoznačnost 

Gatekeepeři upřednostňují události, které jsou samy o sobě jednoznačné, jasné 

a nepotřebují žádné další vysvětlení. U skutečností s komplikovanější strukturou bývá 

pro dosažení jednoznačnosti rozsah potenciálních významů často redukován. 
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3. Analýza mediálních výstupů 

Konání světové výstavy je natolik všeobecně uznávanou a prestižní událostí, že 

ze své podstaty vzbuzuje zájem médií (naplňuje mnoho zpravodajských hodnot). 

Zároveň se pod jejím zaštítěním každý stát snaží ve svém pavilonu vytvořit takovou 

národní prezentaci, která k sobě samotné upoutá pozornost novinářů a následně jejich 

čtenářů.  

Smyslem této kapitoly je odhalit, jak se toto povedlo pavilonu České republiky, 

resp. jak vybraná média o českém pavilonu na EXPO 2015 referovala, a následně zda se 

vytvořený mediální obraz v České republice lišil od toho italského.  

Analýza mediální reflexe pavilonu České republiky na poslední uskutečněné 

světové výstavě je rozdělena do několika logicky navazujících částí. V první 

podkapitole je popsána zvolená metodika výzkumu, ve druhé jsou zkoumány výstupy 

v českém tisku, ve třetí výstupy ve vybraných italských médiích, ve čtvrté jsou 

porovnány národní mediální reflexe události, pátá podkapitola je věnována vyhodnocení 

pravdivosti hypotéz výzkumu.  

 

3.1 Metodika výzkumu 

Pro zjištění, jak vybraná tištěná média referovala o českém zastoupení na 

EXPO 2015, byla použita obsahová analýza mediálních textů. Metodologicky tato 

kvantitativní obsahová analýza primárně vycházela z mediologické publikace Analýza 

obsahu mediálních sdělení [Schulz 2011], doplňkově z knihy Metody výzkumu médií 

[Trampota 2010]. Analýza obsahu mediálních sdělení [Schulz 2011] obsahuje přehledně 

zpracované teoretické zakotvení kvantitativní obsahové analýzy mediálních textů, které 

je vhodně doplněno o praktické ukázky. Díky tomu je možné tuto publikaci snadno 

použít jako podklad pro vlastní konstrukci výzkumného projektu.   

Kvantitativní obsahová analýza byla vybrána zejména díky své strukturovanosti. 

Předem přesně stanovený postup popsaný v kódovací knize a jednotlivé hodnoty 

zkoumaných charakteristik zanášené do záznamového archu umožňují obsáhnout velké 

množství mediálních obsahů, což je stěžejní při šetření dvanácti různých deníků. 

Druhým pozitivem vybrané metody je možné použití statistických metod při 

vyhodnocování provedené analýzy a přehledné znázornění jejich výsledků do tabulek 
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a grafů. Systematický přístup zároveň dovoluje snadné ověření validity a reliability 

celého výzkumu [Schulz 2011, s. 29-50]. 

Obsahová analýza byla zaměřena zejména na četnost výskytu, rozsah, časové 

rozložení a tematické zaměření článků, zabývala se i kompozicí titulků 

a zakomponováním zpravodajských hodnot. Na základě obsahové analýzy šesti českých 

a šesti italských deníků byl následně odkryt celkový mediální obraz českého pavilonu 

na Světové výstavě 2015 v Miláně a odhaleny případné rozdíly mezi českou a italskou 

reflexí. 

V následujících podkapitolách je provedená analýza blíže specifikována, jsou 

formulovány výzkumné otázky a hypotézy výzkumu, je stanoven vzorek analýzy, jsou 

definovány kódovací proměnné a jsou stručně představena zkoumaná média. 

 

3.1.1 Výzkumné otázky 

Jak vyplývá již z názvu diplomové práce, výzkumným tématem obsahové 

analýzy vybraných periodik je mediální obraz českého pavilonu na EXPO 2015. 

 

Hlavní výzkumná otázka 

Výzkum reflexe českého pavilonu na poslední uskutečněné světové výstavě 

v českém a italském denním tisku byl koncipován takovým způsobem, aby odpověděl 

na následující hlavní výzkumnou otázku. 

 

Hlavní výzkumná otázka: Jak byl český pavilon na EXPO 2015 prezentován českým 

a italským tiskem?  

 

Vedlejší výzkumná otázka 

Aby byl pohled na mediální zobrazení analyzované události komplexní, byla 

formulována taktéž vedlejší výzkumná otázka.  

 

Vedlejší výzkumná otázka: Lišil se mediální obraz českého pavilonu na EXPO 2015 

v českých tištěných médiích od jeho reflexe v italském tisku? 
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3.1.2 Hypotézy výzkumu 

Na základě hlavní a vedlejší výzkumné otázky byly formulovány čtyři níže 

uvedené hypotézy výzkumu.  

 

Hypotéza č. 1: Mediálních výstupů v šesti vybraných českých tištěných denících je větší 

počet než mediálních výstupů v obdobných šesti vybraných italských tištěných 

denících. 

 

Hypotéza č. 2: Větší podíl mediálních výstupů uveřejněných v českých tištěných 

denících se zabývá výhradně pavilonem České republiky, oproti tomu větší podíl 

mediálních výstupů uveřejněných v italských denících se zabývá více národními 

pavilony, mezi kterými je zmíněn pavilon České republiky. 

 

Hypotéza č. 3: Mediální výstupy v českých a italských tištěných denících se odlišují 

základní tematickou charakteristikou; ty uveřejněné v italských denících se častěji 

věnují oceněním, která pavilon České republiky získal.  

 

Hypotéza č. 4: V mediálních výstupech v českých a v italských tištěných denících je 

odlišné zastoupení jednotlivých zpravodajských hodnot; ty uveřejněné v italských 

denících častěji obsahují zpravodajskou hodnotu vztah události k elitním osobnostem či 

celebritám. 

 

Všechny vyslovené hypotézy výzkumu vycházely z předpokládáných rozdílů 

mezi mediálním obrazem pavilonu České republiky na poslední světové výstavě 

v českém a v italském tisku, teoreticky jsou zakotveny v kapitole 2. Vybrané koncepty 

mediálních studií.  

 

3.1.3 Vzorek výzkumu 

Vymezení výběrového souboru analýzy se odehrávalo ve čtyřech postupných 

krocích [Schulz 2011, s. 35-37]: 

• určení analyzovaných médií 

• vymezení zkoumaných jednotek nacházejících se ve vybraných médiích 

• stanovení časového období sledování 

• specifikace zkoumaných mediálních obsahů 
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Analyzovaná média 

Pro analýzu mediální reflexe českého pavilonu na EXPO 2015 byla vybrána 

šestice seriózních deníků s celostátním dosahem z České republiky a šestice obdobných 

deníků z Itálie.  

Analyzovaná česká periodika:  

• Hospodářské noviny 

• Lidové noviny 

• Mladá fronta DNES 

• Právo 

• E15 

• Deník 

 

Analyzovaná italská periodika:  

• Corriere della Sera 

• la Repubblica 

• La Stampa 

• Il Giornale 

• Il Messaggero 

• Il Sole 24 Ore 

 

Určení zkoumaných médií podléhalo především požadavku reprezentativnosti 

a kompatibility výsledného zjištěného obrazu pavilonu České republiky na poslední 

světové výstavě v českém a italském tisku.  

Dle kategorizace Media Projektu nebyly ze skupiny celostátních placených 

deníků zahrnuty do výzkumu tituly Blesk a Aha!, které jsou bulvárního charakteru; 

a noviny Sport, které nejsou vhodné svým úzkým obsahovým zaměřením. Z kategorie 

deníků zdarma byl do analyzovaných médií zahrnut pouze titul E15, který je 

distribuován po celém území České republiky; titul Metro byl vynechán, protože 

nesplňuje podmínku celostátního dosahu [Media Projekt 2015].  

K Hospodářským novinám, Lidovým novinám, Mladé frontě DNES, Právu, E15 

a Deníku byly následně nalezeny obdobné italské protějšky, a to jak z hlediska 

obsahového zaměření média, tak z hlediska prodaného nákladu.  

Seřadí-li se italské deníky podle prodaného nákladu, nachází se na prvních 

patnácti příčkách tituly v následujícím pořadí: Corriere della Sera, la Repubblica, 
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La Gazzetta dello Sport-Lunedi, La Gazzetta dello Sport, La Stampa, Il Sole 24 Ore, 

Il Messaggero, il Resto del Carlino, Avvenire, Corrierre dello Sport-Stadio Lun, 

Corrierre dello Sport-Stadio, La Nazione, Il Giornale, Tuttosport Lunedi, Il Gazzettino. 

Stejně jako v případě českých médií byly z analýzy vyloučeny všechny italské deníky 

ryze bulvární povahy (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Gazzettino) a sportovní 

deníky (La Gazzetta dello Sport, Corrierre dello Sport, Tuttosport). Ze zbývajících 

sedmi titulů byl vyřazen taktéž Avvenire, což je deník úzce spojený s římskokatolickou 

církví, který by neměl ve výzkumu oporu v analogickém českém katolickém deníku 

[Accertamenti diffusione stampa 2015].  

Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero 

a Il Sole 24 Ore tedy představují nejčtenější seriózní italské tištěné deníky s celostátním 

dosahem. 

 

Zkoumané jednotky 

Do výzkumného vzorku byly zařazeny všechny články publikované ve 

zmíněných médiích, které se týkaly českého pavilonu na EXPO 2015. Z výběrového 

souboru šetření byly vyřazeny duplikáty článků uveřejněné v různých regionálních 

mutacích. 

 

Sledované období 

Vybraná česká a italská tištěná média byla sledována v období 9 měsíců (dva 

měsíce před zahájením Světové výstavy 2015, během jejího konání, jeden měsíc po 

skončení události). Tento časový úsek byl stanoven s ohledem na charakter analyzované 

akce – kromě samotného průběhu světové výstavy je pro jednotlivé účastnické státy 

důležitou událostí dostavění národního pavilonu před započetím výstavy a jeho 

demontáž po ukončení světové výstavy (která je však v porovnání s jeho výstavbou 

mnohem méně časově náročná).  

EXPO 2015: 1. 5. 2015 – 31. 10. 2015 
 

Sledované období: 1. 3. 2015 – 30. 11. 2015 
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Specifikace zkoumaných jednotek – česká média 

K vyhledání mediálních výstupů v České republice byla použita databáze 

Newton Media Search. Přesné znění vyhledávacího dotazu bylo pečlivě promyšleno 

a otestováno, aby byly najity všechny relevantní články uveřejněné ve vybraných 

denících. Jelikož se analýza zabývá mediálním obrazem českého pavilonu na poslední 

uskutečněné světové výstavě, byla jako klíčové slovo vybrána hojně požívaná zkratka 

EXPO či sousloví světová výstava; dále rok 2015, ve kterém se akce uskutečnila, nebo 

místo jejího konání, aby byly vyloučeny články věnované některé z předcházejících 

světových výstav; dále podstatné jméno pavilon a slova český či české republiky, aby 

byly odfiltrovány mediální výstupy sice o výstavě EXPO, ale netýkající se českého 

zastoupení.  

Dotaz byl tedy zadán ve znění: (exp? OR "světová výstava") AND (2015 OR 

milán* OR ital*) AND pavilon AND (český OR "české republiky"). 

Pro dodržení správné syntaxe dotazu byly použity logické operátory AND 

(vyhledá pouze ty články, ve kterých se vyskytují oba zadané výrazy zároveň) a OR 

(vyhledá ty články, ve kterých se nachází alespoň jedno z hledaných slov) a zástupné 

znaky * (nahrazuje libovolně dlouhý řetězec znaků) a ? (nahrazuje právě jeden znak).  

Při testování vyhledávacího dotazu bylo například ověřeno nezbytné použití 

zástupného znaku ? u výrazu EXPO. Mediální archiv Media Search používá 

automatické slovníkové skloňování, které však u tohoto zkráceného pojmenování 

nefunguje, neboť je většinou považováno za nesklonné. Několik novinářů přesto 

použilo tvar EXPU či EXPA, což by mělo za následek, že by tyto mediální výstupy 

jinak z analýzy vypadly.  

Seznam všech analyzovaných článků z českého tisku se nalézá v příloze č. 1. 

 

Specifikace zkoumaných jednotek – italská média 

Hledání možného zdroje mediálních ohlasů, které se zabývaly českým 

pavilonem na světové výstavě v italském tisku, bylo věnováno značné úsilí – bylo 

prohledáno mnoho databází dostupných jak přes knihovnu Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy, tak prostřednictvím dalších českých knihoven; byly prozkoumány 

elektronické zdroje přístupné přes italskou univerzitu Università Commerciale Luigi 

Bocconi; byly navštíveny vybrané digitální archivy jednotlivých periodik. Cílem tohoto 

snažení bylo nalézt relevantní zdroj informací, ideálně v podobě národního mediálního 
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archivu italských tištěných médií. Bylo však zjištěno, že na území Itálie neexistuje 

lokální databáze podobná českému Media Search, která by obsahovala všechna 

periodika a byla hojně využívaná.  

Pro vyhledání mediálních výstupů v Itálii byla nakonec použita globální 

databáze Factiva. Přestože je tento informační zdroj primárně zaměřený na poskytování 

dat z oblasti ekonomiky, obsahuje rovněž rozsáhlý archiv zahraničních deníků, mezi 

kterými jsou i všechna analyzovaná italská periodika.  

Znění vyhledávacího dotazu bylo pro italský tisk stanoveno obdobným 

systémem, jaký byl použit pro česká média, a je popsán výše. Oproti tomu českému byl 

uzpůsoben italskému jazyku, který například hojně nepoužívá překlad pojmu světová 

výstava (Esposizione universale).  

Po testování znění dotazu byla vynechána podmínka, že mediální výstup musí 

obsahovat rok či místo konání výstavy, protože v pořadatelské zemi světové výstavy, 

která je událostí obrovských rozměrů, novináři nepovažovali za nutné zmiňovat, že se 

jedná právě o EXPO konané v Itálii. V případě nevynechání této podmínky by byly 

odfiltrovány i relevantní články.  

Přesná formulace vyhledávacího dotazu byla následující: expo AND padiglione 

AND (ceco OR ceca).  

Seznam analyzovaných článků z italského tisku je přehledně sumarizován do 

tabulky, která je umístěna v příloze č. 2 této práce. 

 

3.1.4 Kódování 

Kódovací jednotku představoval jeden konkrétní článek vyhledaný v příslušném 

mediálním archivu prostřednictvím dříve popsaného postupu. Jednalo se tedy o redakční 

příspěvek zabývající se českým zastoupením na světové výstavě konané roku 2015 

v určených tištěných médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta 

DNES, Právo, E15, Deník, Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa, Il Giornale, 

Il Messaggero, Il Sole 24 Ore) a v předem stanoveném časovém období (1. 3. 2015 – 

30. 11. 2015). Redakčním příspěvkem se rozumí samostatná žurnalistická jednotka 

charakteristická celistvou grafickou úpravou a vlastním nadpisem či případně obrazový 

příspěvek s popiskem [Schulz 2011, s. 38-41].  

Pro popis kódovacích jednotek a jejich následnou analýzu byly vybrány 

adekvátní znaky a proměnné vycházející ze stanovených výzkumných otázek. 
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Sledovány byly tedy takové kategorie znaků, které vykazovaly úzkou vazbu na 

výzkumné téma a byly použitelné pro všechny kódovací jednotky.  

Kromě technických údajů (datum vydání, délka článku atp.) byly jako relevantní 

určeny následující znaky: 

• zaměření článku 

• ústřední téma článku 

• obsažené zpravodajské hodnoty 

• kompozice titulku 

 

K jednotlivým charakteristický znakům byly následně definovány jejich 

proměnné a číselné kódy, které je označují. Pro stanovení hodnot, které mohou 

jednotlivé kategorie nabývat, byly použity níže uvedené nominální škály: 

• zaměření článku (resp. rozsah zájmu mediálního výstupu) 

1 - více národních pavilonů, zmíněn pavilon České republiky  

2 - pouze pavilon České republiky 

(kategorie může nabývat pouze jedné z výše vyjmenovaných možností) 

 

• ústřední téma článku (resp. čemu konkrétně se mediální výstup primárně 

věnuje; případně čemu se věnuje část o pavilonu České republiky v případě mediálního 

výstupu zahrnujícího více národních pavilonů) 

1 - dokončení stavby českého pavilonu 

2 - otevření českého pavilonu (začátek světové výstavy) 

3 - architektura českého pavilonu 

4 - vybraná část českého pavilonu (například Laboratoř ticha) 

5 - vystavené předměty v českém pavilonu 

6 - prezentace jednotlivých krajů v českém pavilonu 

7 - pořádané kulturní akce v českém pavilonu 

8 - návštěvnost českého pavilonu 

9 - významné návštěvy v českém pavilonu 

10 - ocenění českého pavilonu 

11 - demontáž českého pavilonu (ukončení světové výstavy) 

12 - jiné 

(kategorie může nabývat pouze jedné z výše vyjmenovaných možností) 
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• obsažené zpravodajské hodnoty 

1 - blízkost 

2 - aktualita 

3 - vztah události k elitním osobnostem či celebritám 

4 - vztah události k elitním národům či státům 

5 - personalizace 

6 - kontinuita 

7 - možnost dalšího vývoje 

8 - překvapivost 

9 - negativita 

10 - jednoznačnost 

(kategorie může nabývat libovolného množství z výše vyjmenovaných možností) 

 

• kompozice titulku (resp. jaká slova v nadpisu mediální výstup obsahuje) 

1 - EXPO/světová výstava 

2 - pavilon 

3 - český 

4 - Česká republika/Česko 

5 - Češi 

6 - Miláno/milánský 

7 - Itálie/ Italové/italský 

(kategorie může nabývat libovolného množství z výše vyjmenovaných možností) 

 

Proměnné vztahující se k ústřednímu tématu mediálního výstupu byly vybrány 

na základě tiskových zpráv vydaných k českému pavilonu na světové výstavě, tedy 

témat akcentovaných přímo pořadateli; dále na základě osobní participace na fungování 

českého pavilonu a s ní spojeným vnímáním jednotlivých událostí a jejich potenciálu 

k medializaci.  

Definice možných zpravodajských hodnot zakomponovaných do jednotlivých 

článků vycházejí teoreticky z druhé kapitoly této diplomové práce, v níž byly popsány 

jednotlivé přístupy různých autorů k tomuto konceptu a stručně charakterizovány 

vybrané zpravodajské hodnoty; prakticky byly upraveny během zkušebního ověření 

výzkumné metody. 
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Výrazy zkoumané v rámci kompozice titulku byly zvoleny z charakteristických 

slov nutných k rychlé identifikaci obsahu článku. 

Část kódovací knihy se pro ilustraci nachází v příloze č. 3 této diplomové práce.  

 

3.1.5 Představení analyzovaných médií  

Všechna zkoumaná tištěná média představují seriózní deníky s celostátním 

dosahem, která jsou těmi nejčtenějšími v dané zemi. Jejich tehdejší vydavatelské domy, 

průměrný tištěný náklad a průměrný prodaný náklad v březnu 2015 shrnuje následující 

tabulka 1.  

Titul Vydavatel 
Průměrný 

tištěný náklad 

Průměrný 

prodaný náklad 

Hospodářské noviny Economia, a. s. 38 296 33 190 

Lidové noviny MAFRA, a. s. 50 734 39 255 

Mladá fronta DNES MAFRA, a. s. 191 508 155 876 

Právo Borgis, a. s. 141 098 88 051 

E15 Mladá fronta a.s. 55 459 450 

Deník Vltava-Labe-Press, a. s. 168 384 142 639 

Corriere della Sera RCS MediaGroup S.p.A. 407 812 318 803 

la Repubblica 
Gruppo Editoriale 

L'Espresso S.p.A 
392 958 275 386 

La Stampa Italiana Editrice S.p.A. 266 085 188 047 

Il Giornale 
Società Europea di 

Edizioni S.p.A. 
150 161 84 129 

Il Messaggero Il Messaggero S.p.A. 163 914 121 703 

Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore S.p.A. 225 697 174 113 

Tabulka 1 Představení analyzovaných médií [ABC ČR 2015, Accertamenti diffusione stampa 2015] 

 

Dále budou jednotlivé deníky zahrnuté do analýzy velmi stručně představeny, 

protože základní údaje jako vydavatel, průměrný prodaný náklad či obsahové zaměření 

mají dopad na prezentaci jednotlivých událostí, v tomto případě na vyobrazení českého 

pavilonu na EXPO 2015. Toto seznámení je důležité zejména v případě italských 

periodik, která v České republice nemusí být známá, pro úplnost bylo však provedeno 

i pro český denní tisk. 
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Hospodářské noviny  

Hospodářské noviny byly založeny roku 1990. Tento deník vydává společnost 

Economia a.s., která sídlí v Praze. Průměrný tištěný i prodaný náklad periodika se 

dlouhodobě pohybuje mezi 30 000 a 40 000 kusy. Noviny se po obsahové stránce 

zaměřují na ekonomické zpravodajství [Economia 2016].  

 

Lidové noviny  

Lidové noviny působí na české mediální scéně už od roku 1893. Toto nejstarší 

stále vycházející periodikum patří do portfolia pražského vydavatelského domu 

MAFRA a.s. Průměrný tištěný náklad stabilně osciluje okolo 50 000 výtisků, průměrný 

prodaný náklad se přibližuje hranici 40 000 kopií [MAFRA 2016]. 

 

Mladá fronta DNES  

Titul Mladá fronta DNES, který byl založen v roce 1990, je nejprodávanějším 

seriózním deníkem v České republice. Stejně jako Lidové noviny spadá pod 

vydavatelství MAFRA a.s. Průměrný tištěný náklad se pohybuje pod hranicí 

200 000 kusů, prodaný náklad okolo 150 000 kusů [MAFRA 2016]. 

 

Právo  

Deník Právo vychází od roku 1991. Jeho vlastníkem je společnost Borgis a.s., 

která sídlí v Praze. Počet tištěných kopií dosahuje dlouhodobě výše okolo 140 000 kusů, 

počet prodaných kopií přes 80 000 kusů [Právo 2016]. 

 

E15  

E15 je nejmladším seriózním deníkovým titulem vycházejícím na území České 

republiky. Funguje od roku 2007, jeho vydavatelem je pražská společnost Mladá fronta 

a.s. (dnes CN Invest, a.s.). Průměrný tištěný náklad činí zhruba 50 000 výtisků, 

průměrný prodaný náklad pouhých 400 výtisků (titul je distribuován zdarma). E15 se 

zaměřuje na ekonomické zpravodajství a zprávy z byznysu [CN Invest 2016]. 
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Deník  

Deník vychází pod jednotnou značkou od roku 2006. Jeho vydavatelem je 

Vltava-Labe-Press, a. s. (dnes Vltava Labe Media, a.s.). Průměrný tištěný náklad se 

pohybuje okolo 160 000 kusů, průměrný prodaný náklad okolo 140 000 kusů. Deník 

vychází v 71 regionálních mutacích [Vltava Labe Media 2016]. 

 

   

   

Obrázek 8 Analyzované české deníky [Periodik 2016] 
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Corriere della Sera 

Corriere della Sera je italský deník vydávaný RCS MediaGroup S.p.A. Médium 

působí na trhu od roku 1876, díky čemuž patří mezi nejstarší italské noviny. Vedení 

společnosti sídlí v Miláně. Průměrný tištěný náklad Corriere della Sera přesahuje 

400 000 kusů, prodaný náklad dlouhodobě převyšuje 300 000 kopií. To činí z Corriere 

della Sera nejčtenější denní tisk v Itálii. Vychází rovněž v mnoha lokálních mutacích. 

Jeho nejbližšími konkurenty jsou la Repubblica a La Stampa [RCS MediaGroup 2016].  

 

la Repubblica 

La Repubblica představuje denní tisk patřící do portfolia společnosti Gruppo 

Editoriale L'Espresso S.p.A. Noviny byly založeny roku 1976 v Římě. Průměrný tištěný 

náklad se blíží 400 000 kusů, počet prodaných výtisků se pohybuje pod hranicí 

300 000 kusů. Díky tomu patří la Repubblica mezi přední média v Itálii. Pro devět 

největších italských měst jsou produkovány místní mutace deníku [Gruppo Editoriale 

L'Espresso 2016].  

 

La Stampa 

Italský deník La Stampa, který nyní vydává Italiana Editrice S.p.A., vznikl 

v roce 1867 v Turíně. La Stampa se tedy řadí mezi periodika s dlouholetou tradicí. 

Průměrný tištěný náklad převyšuje 250 000 výtisků, průměrné prodeje deníku dosahují 

téměř 200 000 kusů. La Stampa je populární zejména v oblasti Piemontu [La Stampa 

2016].  

 

Il Giornale 

Denní tisk Il Giornale vydává společnost Società Europea di Edizioni S.p.A. 

Il Giornale funguje od roku 1974, sídlí v Miláně. Průměrný tištěný náklad činí zhruba 

150 000 kusů, prodaný náklad se pohybuje těsně pod 100 000 výtisky. Il Giornale 

představuje na italské poměry noviny s menší cirkulací, jeho čtenost dosahuje 

podobných absolutních hodnot jako české Právo [Il Giornale 2016]. 
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Il Messaggero 

Il Messaggero je mediálním produktem vydavatelského domu Il Messaggero 

S.p.A. Tento deník na italském trhu působí již od roku 1878. Vedení společnosti se 

nachází v Římě. Průměrný tištěný náklad dosahuje výše okolo 160 000 kusů, průměrný 

prodaný náklad činí zhruba 120 000 kusů. Největší část čtenářů pochází z centrální 

Itálie [Il Messaggero 2016].  

 

Il Sole 24 Ore  

Italský deník Il Sole 24 Ore vydává společnost Il Sole 24 Ore S.p.A. sídlící 

v Miláně. Médium vychází už od roku 1865. Průměrný tištěný náklad periodika 

přesahuje 200 000 výtisků, prodaný náklad se pohybuje okolo 170 000 kusů. Il Sole 

24 Ore je ekonomicky zaměřen, obsahově je možné ho přirovnat k českému titulu E15 

[Il Gruppo 24 Ore 2016]. 

 

   

   

Obrázek 9 Analyzované italské deníky [Giornalone 2016] 



   

 

38 

  

3.2 Analýza mediálních výstupů v českém tisku 

Analýza mediálního obrazu českého pavilonu na EXPO 2015 probíhala dle 

metodiky, která byla podrobně popsána v minulé podkapitole.  

V případě českého i italského tisku se výzkum soustředil na celkové množství 

ohlasů v analyzovaných denících, na procentuální zastoupení jednotlivých tištěných 

médií, na rozložení mediálních výstupů v čase, na tematické zaměření článků a na 

v nich zakomponované zpravodajské hodnoty. Dále se zabýval i kompozicí titulků 

a rozsahem jednotlivých výstupů. V následujících podkapitolách jsou všechny tyto 

aspekty postupně analyzovány. Pro zvýšení přehlednosti byla výsledná data zachycena 

i v grafické podobě. 

V návaznosti na hlavní výzkumnou otázku, která se táže, jak byl pavilon České 

republiky na poslední světové výstavě reflektován v tisku, nejsou samostatné 

podkapitoly věnovány případným specifickým znakům prezentace v jednotlivých 

médiích. Protože je hledán souhrnný obraz českého pavilonu v českých (a následně 

italských) denících s celostátní působností, jsou například počty výskytu definovaných 

zpravodajských hodnot uváděny dohromady za všechna analyzovaná média.  

 

3.2.1 Korekce výzkumného vzorku  

V databázi Newton Media Search bylo na základě dříve specifikovaného 

vyhledávácího dotazu nalezeno 147 mediálních výstupů. Z nich bylo 50 vyřazeno 

z důvodu irelevance ke zkoumání mediálního obrazu českého pavilonu na poslední 

uskutečněné světové výstavě v českém tisku.  

Vyloučeny byly všechny regionální duplicity, včetně těch, které pod odlišným 

titulkem obsahovaly totožný text – kupříkladu „Brňané uvidí živý přenos z českého 

pavilonu na Expu“ (Brněnský deník, 29. 4. 2015) a „Lidé v Brně uvidí živý přenos 

z českého pavilonu na Expu“ (Blanenský deník, Břeclavský deník, Hodonínský deník, 

Vyškovský deník a Znojemský deník, 29. 4. 2015). 

Z výzkumného souboru byly taktéž odstraněny články, které byly vyhledány 

kvůli obsahu daných klíčových slov, avšak v jiném významu – kupříkladu „Sport, tanec, 

slavné tváře, počítačové hry a k tomu ještě primátor na laně“ (Mladá fronta DNES, 

29. 10. 2015) pojednával o tanečním veletrhu Dance Life Expo, který se konal v Brně. 

Dále byly vyřazeny takové články, které se primárně nevěnovaly českému pavilonu na 
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světové výstavě – například ty popisující úspěch firmy KOMA Modular s.r.o., ve 

kterých bylo maximálně v jedné větě zmíněno, že tato společnost mimo jiné stavěla 

i pavilon České republiky na EXPO 2015 v Miláně.  

 

3.2.2 Celkový počet mediálních výstupů v českém tisku 

Celkem bylo analyzováno 97 mediálních výstupů, které byly v období od 

1. 3. 2015 do 30. 11. 2015 uveřejněny v tištěných verzích deníků Hospodářské noviny, 

Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo, E15 a Deník.  

Český pavilon zaznamenal největší množství mediálních ohlasů v titulu Deník. 

Konkrétně v Deníku bylo otištěno 50 článků, v Mladé frontě DNES 28, v Lidových 

novinách šest, v Hospodářských novinách pět, v E15 taktéž pět a v Právu tři články, viz 

graf 1. 

 

Graf 1 Celkový počet mediálních výstupů v českém tisku [autorka] 

 

3.2.3 Podíl jednotlivých deníků na mediálním pokrytí události 

Majorita mediálních výstupů zabývajících se pavilonem České republiky na 

poslední proběhnuvší světové výstavě byla uveřejněna v Deníku. Téměř třetina článků 

byla publikovaná v Mladé frontě DNES. Ostatní čtyři analyzované deníky (E15, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny a Právo) se na kvantitě mediálního pokrytí podílely 

úhrnně zhruba z jedné pětiny, viz graf 2.  
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Graf 2 Podíl jednotlivých deníků na mediálním pokrytí události [autorka] 

 

Na mediální obraz českého zastoupení na EXPO 2015 měly tedy zásadní vliv 

pouhé dva tituly, zbylé deníky s celostátním dosahem se této významné události 

věnovaly spíše sporadicky. Tato signifikantní nerovnoměrnost pravděpodobně souvisí 

s tematickým zaměřením vybraných médií i jednotlivých článků – Deník své čtenáře 

informoval zejména o střídajících se prezentacích jednotlivých krajů. Podrobněji bude 

tato problematika zkoumána v podkapitole 3.2.6 Základní tematická charakteristika. 

 

3.2.4 Rozložení mediálních výstupů v čase 

Největší množství mediálních výstupů, konkrétně 25, bylo otištěno v měsíci 

květnu. Toto rozložení v čase je možné vysvětlit začátkem světové výstavy. V období 

slavnostního otevření výstavního areálu a jednotlivých národních pavilonů, které se 

uskutečnilo 1. května, všechny analyzované deníky psaly o této události, seznamovaly 

své publikum s pavilonem České republiky.  

Druhým měsícem, ve kterém bylo nejčastěji informováno o světové výstavě, se 

stal duben. V něm média postupně představovala architekturu našeho pavilonu, všechny 

jeho části, vystavované předměty.   

Celkem bylo před zahájením zkoumané události (březen-duben) publikováno 

32 z 97 článků, viz graf 3. O průběhu prvního měsíce EXPO 2015 (květen) média 

informovala velmi intenzivně, bylo otištěno 25 mediálních ohlasů. Během letních 

měsíců (červen-červenec) byl zájem masových médií o český pavilon sporadický, 

s postupujícím časem se však opět zvětšoval (srpen-říjen), po ukončení světové výstavy 
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zvolna utichal (listopad). Ústředním tématem článků se staly zajímavosti z prezentace 

krajů, později návštěvnost a získaná ocenění. 

 

Graf 3 Rozložení mediálních výstupů v čase [autorka] 

 

Podíváme-li se na rozložení mediálních výstupů v čase rozdělené podle 

analyzovaných deníků, zjistíme, že před začátkem světové výstavy všechna 

analyzovaná média, včetně těch, která tomuto tématu ve zbylé části sledovaného období 

příliš nevěnovala pozornost, referovala o pavilonu České republiky na EXPO 2015, viz 

graf 4.  

 

Graf 4 Rozložení mediálních výstupů v čase rozdělené podle deníků [autorka] 
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3.2.5 Zaměření mediálních výstupů 

Rozsah zájmu zkoumaných českých tištěných médií nebyl široký. O více 

národních pavilonech se mluvilo pouze v pěti článcích, ve zbývajících 92 případech se 

referovalo výhradně o pavilonu České republiky. 

 

3.2.6 Základní tematická charakteristika 

Rozdělení jednotlivých mediálních výstupů do předem definovaných 

tematických skupin ilustruje následující tabulka 2.  

 

Číselný kód Popis proměnné Četnost výskytu 

1  dokončení stavby českého pavilonu 3 

2  otevření českého pavilonu  6 

3  architektura českého pavilonu 5 

4  vybraná část českého pavilonu 13 

5  vystavené předměty v českém pavilonu 6 

6  prezentace jednotlivých krajů v českém pavilonu 31 

7  pořádané kulturní akce v českém pavilonu 2 

8  návštěvnost českého pavilonu 0 

9  významné návštěvy v českém pavilonu 3 

10  ocenění českého pavilonu 6 

11  demontáž českého pavilonu  3 

12  jiné 19 

Tabulka 2 Základní tematická charakteristika [autorka] 

 

Do kategorie „architektura českého pavilonu“ byly zařazeny články, které 

představovaly celkovou koncepci a souhrnně i jednotlivé části českého pavilonu. 

Do tematické skupiny „vybraná část českého pavilonu“ byly umístěny pouze ty výstupy, 

které se úzce zaměřovaly na jednu určitou část našeho pavilonu, například ve velkém 

množství případů na restaurace, které byly součástí národní prezentace na světové 

výstavě.  

Do tematické kategorie „jiné“ patřily zejména rozhovory, dále pak kupříkladu 

informace, kde v České republice je možné vidět exponáty, které byly vystavené 
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v českém pavilonu, nebo zprávy o speciální poštovní známce vydané ku příležitosti 

světové výstavy. 

Nejčastejším námětem mediálních ohlasů se stala prezentace jednotlivých krajů 

v českém pavilonu, viz graf 5.  

 

Graf 5 Základní tematická charakteristika [autorka] 

 

Prezentaci krajů v části pavilonu pojmenované Země příběhů a fantazie se 

věnovalo 31 článků. Druhým nejoblíbenějším tématem, pomineme-li kategorii jiné, byla 

vybraná část pavilonu České republiky, zajímavá byla pro média především 

gastronomická složka národní prezentace. Mezi další zpravodajsky nosné náměty patřilo 

otevření českého pavilonu, v něm vystavené předměty, a ocenění, která pavilon České 

republiky získal od mezinárodní poroty, návštěvníků a italských médií.  

Ostatní tematické skupiny nebyly příliš výrazně zastoupeny. Do kategorie 

„návštěvnost českého pavilonu“ nebyly nakonec zařazeny žádné články. Přestože byla 

vysoká návštěvnost pavilonu v mnoha článcích zmiňována, nikdy se nestala jeho 

samostaným ústředním tématem. 
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3.2.7 Zpravodajské hodnoty 

Ve výzkumu bylo sledováno deset zpravodajských hodnot. Frekvenci výskytu 

každé z nich zobrazuje tabulka 3. 

 

Číselný kód Popis proměnné Četnost výskytu 

1  blízkost  97 

2  aktualita 97 

3  vztah události k elitním osobnostem či celebritám 30 

4  vztah události k elitním národům či státům 3 

5  personalizace 72 

6  kontinuita 8 

7  možnost dalšího vývoje 22 

8  překvapivost 4 

9  negativita 5 

10  jednoznačnost 83 

Tabulka 3 Zpravodajské hodnoty [autorka] 
 

Nejčastěji akcentovanými zpravodajskými hodnotami se staly blízkost 

a aktualita, viz graf 6. Kulturně-politická blízkost, která zpravidla spočívala ve 

zdůraznění, že se jedná o pavilon České republiky (národní rozměr), prezentaci právě 

toho kraje atp. (lokální rozměr), byla obsažena ve všech analyzovaných mediálních 

výstupech. Aktualita, která byla založena na tom, že se jedná o právě probíhající 

světovou výstavu, o dnes zahájenou lokální expozici v českém pavilonu atp., byla taktéž 

uplatněna ve všech článcích otištěných ve zkoumaných denících.  

Graf 6 Zpravodajské hodnoty [autorka] 
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Informace o pavilonu České republiky na EXPO 2015 vykazovaly velkou míru 

jednoznačnosti. Okamžitá srozumitelnost a zřejmost daných událostí a následně zpráv 

o nich referujících v 86 % případů přispěla k zařazení tématu českého pavilonu do 

tištěného zpravodajství.  

Ve třech mediálních výstupech ze čtyř byla využita personalizace. K dané 

skutečnosti byli přiřazeni její aktéři a použita jejich přímá citace. Nejčastěji se jednalo 

o vlastní slova generálního komisaře národní účasti na EXPO 2015 Jiřího F. Potužníka, 

o výroky umělců majících v pavilonu vystavená svá díla či o prohlášení zástupců 

jednotlivých krajů vysvětlující koncepci krajské prezentace. 

V případě mediálního ohlasu českého pavilonu na poslední proběhnuvší světové 

výstavě spolu vzájemně úzce souvisely zpravodajské hodnoty personalizace a vztah 

k elitním osobnostem či celebritám. Ve zhruba třetině publikovaných článků byl kladen 

důraz na jména význačných osobností, které se na pavilonu podíleli, případně ho 

navštívili. Velmi často se v médiích objevoval popis některého z vystavených exponátů, 

který byl doplněn citací jeho autora či autorky.   

Ve zhruba čtvrtině analyzovaných jednotek byla obsažena zpravodajská hodnota 

možnost dalšího vývoje. Nastíněné eventuální pokračování současné zprávy se týkalo 

nejčastěji budoucího osudu stavební konstrukce pavilonu a míst na území České 

republiky, na kterých bude možné vidět vybrané exponáty z českého pavilonu. 

Ostatní zpravodajské hodnoty (kontinuita, negativita, překvapivost, vztah 

události k elitním národům či státům) český pavilon na EXPO 2015 naplňoval jen ve 

výjimečných případech.  
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3.2.8 Kompozice titulku 

Výskyt zkoumaných klíčových slov obsažených v nadpisech jednotlivých 

mediálních výstupů shrnuje následující tabulka 4.  

 

Číselný kód Popis proměnné Četnost výskytu 

1  EXPO/světová výstava 65 

2  pavilon 14 

3  český 20 

4  Česká republika/Česko 3 

5  Češi 2 

6  Milán/milánský 33 

7  Itálie/ Italové/italský 5 

Tabulka 4 Kompozice titulku [autorka] 

 

Titulky mediálních ohlasů pavilonu České republiky byly zpravidla kreativně 

vytvořeny. V 67 % obsahovaly slovo EXPO či jakkoliv vyskloňované slovní spojení 

světová výstava; ve 26 % kterýkoliv tvar podstatného jména České republika, Česko či 

Češi nebo libovolný tvar přídavného jména český; ve 14 % pavilon, viz graf 7.  

 

 

 Graf 7 Kompozice titulku [autorka] 
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Kombinaci slov v nadpisu článku, která by přesně charakterizovala jeho 

zaměření na český pavilon na světové výstavě (tedy kombinaci proměnných 

EXPO/světová výstava, pavilon, český nebo Česká republika/Česko), obsahovalo pouze 

sedm mediálních výstupů. 

 

3.2.9 Délka mediálních výstupů 

Články pojednávající o českém pavilonu na poslední světové výstavě je možné 

rozdělit do tří základních kategorií podle jejich délky.  

Mediálních výstupů v celkové délce <300 slov zaznamenala analyzovaná událost 

48. Tyto krátké zprávy stručně referující o libovolném aspektu zkoumané události 

tvořily tedy přibližně polovinu všech jejích mediálních ohlasů.  

Do prostřední kategorie byly zařazeny články v celkové délce 301 až 799 slov. 

Novináři věnovali českému zastoupení na EXPO 2015 tento rozsah ve 40 případech. 

Jednalo se obvykle o texty blíže seznamující své čtenáře s celkovou koncepcí pavilonu 

České republiky či popisující exponáty v expozici vybraného kraje. 

Devět článků z 97 jednotek zařazených do výzkumu dosahovalo celkové délky 

>800 slov. Pět mediálních ohlasů z těchto obsáhlých zpracování analyzované tématiky 

tvořily rozhovory (s generálním komisařem národní účasti na EXPO 2015, s architekty 

českého pavilonu a s šéfkuchaři pracujícími v restauracích umístěných v pavilonu). 

 

3.2.10 Souvislosti mezi vybranými proměnnými 

V této podkapitole byly dány do souvislosti dvojice proměnných téma a čas, 

téma a médium, zpravodajské hodnoty a čas. Při vyhodnocování provedeného výzkumu 

byly vyzkoušeny i jiné dvojice proměnných, ty ale však bohužel nepřinášely tak 

výrazná zjištění.  

 

Téma a čas 

Tematické zaměření jednotlivých článků se v čase proměňovalo, viz graf 8. Na 

začátku sledovaného období, tedy ještě před začátkem světové výstavy, dominovalo 

zpravodajství o přípravách českého pavilonu – o dokončení jeho stavby a o jeho 
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otevření, byly představovány všechny jeho části a vystavované předměty, byly zmíněny 

návštěvy významných osobností.  

 

 

Graf 8 Souvislost mezi proměnnými téma a čas [autorka] 

 

Po slavnostním zahájení EXPO 2015 nevznikal pavilonu České republiky velký 

mediální ohlas, ojediněle bylo publikum informováno o prezentaci krajů, případně 

seznamováno s architekturou pavilonu či s jeho budoucím využitím. Na konci letních 

prázdnin se zájem médií o národní prezentaci na světové výstavě zvýšil, a to zejména 

díky střídajícím se expozicím vybraných krajů České republiky.  

V období blížícího se ukončení výstavy a těsně po něm se populárním námětem 

článků stala získaná ocenění českého pavilonu, dále se v tištěných médiích objevovaly 

zprávy o dalším osudu prezentovaných předmětů, jednotlivých částí i celé stavby 

pavilonu.  

Představení jednotlivých krajů bylo nejen celkově nejnosnějším tématem pro 

česká masová média, ale stalo se i jediným námětem, který našel své uplatnění 

v každém měsíci analyzovaného období.  

 

Téma a médium 

Na základní tematickou charakteristiku mediálních výstupů věnovaných 

českému pavilonu na poslední proběhnuvší světové výstavě by bylo vhodné nahlédnout 
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nejen optikou časovou, ale prozkoumat i spojitost námětu článků s periodikem, ve 

kterém byly uveřejněny, viz graf 9.    

 

 

Graf 9 Souvislost mezi proměnnými téma a médium [autorka] 

 

Analyzované deníky si signifikantně odlišně vybíraly svá ústřední témata. 

Největší shoda panovala u zpřístupnění českého pavilonu a u otevření výstavního 

areálu, o kterém referovala všechna analyzovaná média kromě Deníku.  

Tituly Deník a Mladá fronta DNES vykazovaly určité znaky podobnosti ve 

volbě námětů článků. Oba dva se nejčastěji ze všech dvanácti témat zabývaly prezentací 

jednotlivých krajů. Tato skutečnost pravděpodobně souvisí s tím, že oproti jiným 

využívají regionální redakce. Na rozdíl od Deníku, který čtenáře podrobně seznamoval 

se všemi částmi pavilonu a vystavovanými předměty, Mladá fronta DNES ve větší míře 

informovala o oceněních pavilonu a o jeho demontáži. 

Gatekeepery Práva nejvíce oslovily události okolo zahájení světové výstavy, 

naopak gatekeepery Lidových novin zaujala spíše architektonická stránka pavilonu 

České republiky. Je nutné zdůraznit, že se jedná o výsledky vztažené k analýze 

mediálního obrazu českého pavilonu na EXPO 2015, a nelze je tak zobecnit na 

jakékoliv události (například ve smyslu, že Lidové noviny se obecně častěji věnují 

architektuře). 
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Zpravodajské hodnoty a čas 

Souvislost s jinými proměnnými bylo možné hledat i v případě zpravodajských 

hodnot zakomponovaných v mediálních výstupech.  

Po zkřížení proměnných zpravodajské hodnoty a čas bylo patrné, že 

zpravodajská hodnota možnost dalšího vývoje byla příležitostně akcentována během 

celého zkoumaného období, ne pouze na jeho konci v souvislosti s ukončením světové 

výstavy a s diskuzemi o dalším využití stavby pavilonu České republiky, jak by mohlo 

být na první pohled předpokládáno. Konkrétně v březnu se možnost dalšího vývoje 

objevila v 27 % z celkového počtu článků uveřejněných v tomto měsíci, v dubnu 

v 48 %, v květnu v 15 %, v červnu v 0 %, v červenci v 33 %, v srpnu v 0 %, v září 

v 13 %, v říjnu v 10 % a v listopadu v 29 %. Toto rozprostření do jednotlivých měsíců 

bylo pravděpodobně způsobeno tím, že o dalším osudu modulární stavby, která tvořila 

český pavilon, se mluvilo již od jejího navržení a její plánované následné využití se 

v průběhu času měnilo. Zároveň se zprávy mající v sobě zakomponovanou možnost 

dalšího vývoje týkaly i prezentací krajů (kupříkladu v podobě informace kde je možné 

spatřit předmět, který byl součástí expozice na světové výstavě), které se periodicky 

obměňovaly.  

Z obdobného křížení bylo shledáno, že zpravodajská hodnota vztah události 

k elitním osobnostem či celebritám dospěla své maximální intenzity v květnu 

a listopadu, kdy byla obsažena v téměř polovině mediálních výstupů daného měsíce. 

Oproti tomu v červnu a září nebyla součástí žádného článku. Tento fenomén se nedá 

vysvětlit návštěvou významného zástupce státu ani známé osobnosti v květnu či 

listopadu, byl způsoben zejména akcentací jmen významných umělců, kteří se podíleli 

na prezentaci České republiky, která nesouvisela s žádným dalším zřejmým jevem 

odehrávajícím se v příslušném měsíci. 

 

3.2.11 Shrnutí 

V šesti analyzovaných českých denících (Hospodářské noviny, Lidové noviny, 

Mladá fronta DNES, Právo, E15 a Deník) bylo ve sledovaném období od 1. 3. 2015 do 

30. 11. 2015 uveřejněno celkem 97 článků o pavilonu České republiky na poslední 

uskutečněné světové výstavě. Nejvíce z nich vyšlo v Deníku a v Mladé frontě DNES.  
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Český pavilon na EXPO 2015 pronikl do mediální agendy nejsilněji v měsících 

dubnu a květnu, poté v měsících září a říjnu. Toto rozložení v čase kopíruje vrcholy celé 

události, tedy její zahájení (1. 5. 2015) a ukončení (31. 10. 2015).  

Téměř všechny mediální ohlasy se věnovaly pouze pavilonu České republiky, 

ani stručně nereferovaly o národních pavilonech jiných zemí. Novinářsky nejnosnějším 

tématem se stala prezentace jednotlivých krajů v českém pavilonu, což souvisí s velkým 

podílem Deníku na celkovém počtu mediálních výstupů. Pokud by byl Deník z analýzy 

vynechán, byla by hlavním tématem stále expozice krajů, avšak již ne s tak výraznou 

převahou. Druhým zpravodajsky velmi hodnotným námětem se staly vybrané části 

českého pavilonu.  

Mezi stěžejní zpravodajské hodnoty, které byly obsažené jak v samotném tématu 

národního zastoupení na EXPO 2015, tak následně v mediálních výstupech 

pojednávajících o tomto tématu, patřily aktualita, blízkost a jednoznačnost.  

Titulky jednotlivých článků v majoritě případů obsahovaly zkratku EXPO či 

spojení světová výstava, slova pavilon či český se v nich nacházela spíše zřídka. Co se 

týče délky mediálních ohlasů, většina z nich patřila do kategorie <300 slov, hojně 

zastoupená byla i skupina 301 až 799 slov, množství delších článků nebylo 

signifikantní.  
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3.3 Analýza mediálních výstupů v italském tisku 

Jednotlivé kroky analýzy mediálních výstupů pavilonu České republiky na 

poslední uskutečněné světové výstavě v italském tisku vycházely z metodiky popsané 

v podkapitole 3.1 a navazovaly na sebe analogicky jako ty v českém tisku.  

To znamená, že po vyčíslení souhrnného množství ohlasů v šesti analyzovaných 

denících a jejich procentuálního zastoupení na celkovém mediálním obrazu následuje 

zkoumání rozprostření mediálních výstupů v čase, poté výzkumný zájem přechází 

k analýze tematického zaměření článků a v nich obsažených zpravodajských hodnot, po 

kterém je věnována pozornost kompozici titulků a rozsahu jednotlivých článků. 

Podkapitola je završena odhalením souvislostí mezi vybranými proměnnými a shrnutím 

výsledků.  

 

3.3.1 Korekce výzkumného vzorku  

V databázi Factiva bylo po zadání vyhledávacího dotazu (ve znění expo AND 

padiglione AND (ceco OR ceca)) nalezeno 51 mediálních výstupů uveřejněných v šesti 

vybraných denících (Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa, Il Giornale, 

Il Messaggero a Il Sole 24 Ore) v období od 1. 3. 2015 do 30. 11. 2015. Z nich nebylo 

do výzkumného vzorku zařazeno 11 jednotek.  

Příčinou jejich vyloučení bylo ve většině případů to, že se netýkaly českého 

zastoupení na EXPO 2015 – například v „Nuove location Porta Nuova, Citylife 

e Triennale tra classica, jazz e contemporanea“ (Il Giornale, 21. 5. 2015) autor jen 

uváděl Českou republiku jako jeden ze států zastoupených na výstavě v Edison Open 

Garden Triennale; případně se jednalo o pouhé zmínky odkazující k rozsáhlejšímu textu 

umístěnému dále v daném vydání periodika – například „Expo la guida“ (Corriere della 

Sera, 8. 9. 2015).  

 

3.3.2 Celkový počet mediálních výstupů v italském tisku 

Ze 40 analyzovaných jednotek bylo největší množství mediálních ohlasů 

v italských tištěných denících publikováno v Corriere della Sera, a to 22 článků. V titulu 

Il Giornale se českému pavilonu na světové výstavě věnovalo devět článků, 
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v La Stampa pět článků, v Il Sole 24 Ore dva články, v Il Messaggero a la Repubblica 

shodně pouze jeden článek, viz graf 10. 

 

Graf 10 Celkový počet mediálních výstupů v italském tisku [autorka] 

 

3.3.3 Podíl jednotlivých deníků na mediálním pokrytí události 

Majoritní část všech mediálních výstupů zabývajících se českým zastoupením na 

EXPO 2015 byla uveřejněna v deníku Corriere della Sera. Téměř čtvrtina článků byla 

otištěna v periodiku Il Giornale. Zhruba sedmina byla publikována v novinách 

La Stampa. Zbylé tři analyzované deníky (Il Sole 24 Ore, Il Messaggero 

a la Repubblica) se na mediálním obrazu pavilonu České republiky v italském tisku 

podílely přibližně jednou desetinou, viz graf 11.  

 

Graf 11 Podíl jednotlivých deníků na mediálním pokrytí události [autorka] 
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Na mediální reflexi českého pavilonu měly tedy největší podíl noviny Corriere 

della Sera. Dominance tohoto titulu vyplývala pravděpodobně z jeho ústředního 

postavení na italském trhu s denním tiskem – Corriere della Sera jsou tradičními 

novinami s dlouholetou tradicí, jsou nejčtenějším deníkem s celostátním dosahem na 

území Itálie. Sídlo jeho vydavatelské domu je navíc umístěno v Miláně, který byl 

dějištěm světové výstavy.  

Na mediálním obrazu národního zastoupení České republiky na EXPO 2015 se 

výrazně podílely i noviny Il Giornale. Důvody jejich hojného referování o českém 

pavilonu jsou ve dvou rovinách analogické těm uvedeným u Corriere della Sera – deník 

Il Giornale je taktéž jedním z nejstarších v Itálii, jeho vedení a redakce jsou rovněž 

lokalizovány v Miláně. Il Giornale se však od Corriere della Sera odlišuje nižším 

průměrným prodaným nákladem a nižší čteností, což patrně souvisí s jeho politickou 

orientací. Trojici dlouhodobě nejprodávanějších italských deníků tvoří Corriere della 

Sera, la Repubblica a La Stampa, které jsou shodně liberálně zaměřeny. 

Nejprodávanějším italském deníkem z opačného názorového pole je právě Il Giornale, 

který vychází z konzervativního pohledu na svět.  

 

3.3.4 Rozložení mediálních výstupů v čase 

Rozložení jednotlivých mediálních výstupů v čase je značně nerovnoměrné 

a vykazuje dvě maxima. První, a zároveň nejvyšší, vrchol zájmu italských masových 

médií o český pavilon nastal v měsíci květnu, ve kterém bylo publikováno 10 článků 

o zkoumaném tématu. Stejně jako v případě českého tisku souvisí tato kulminace se 

začátkem světové výstavy.  

Druhé maximum nastalo v měsíci říjnu, ve kterém bylo otištěno sedm 

mediálních výstupů pojednávajících o pavilonu České republiky. Kvantita říjnových 

mediálních ohlasů vyplývá naopak z ukončení světové výstavy, z její rekapitulace, 

z udílení závěrečných cen za architektonicky nejzajímavější pavilon, z plánů na další 

použití konstrukcí pavilonů atp. Podrobněji budou tyto důvody rozebrány v  podkapitole 

3.3.6 Základní tematická charakteristika. 

Před otevřením bran světové výstavy (březen-duben) byla publikována čtvrtina 

mediálních ohlasů, přesně 10 z celkových 40 článků, viz graf 12. Taktéž čtvrtina 

z celkového množství článků byla otištěna v době otevření výstavního areálu a českého 

pavilonu (květen). O průběhu zkoumané události (červen-září) italská média 
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informovala velmi málo, zlom nastal až s blížícím se koncem EXPO 2015 (říjen). Po 

skončení světové výstavy (listopad) nebyl na toto téma otištěn již žádný článek.  

 
Graf 12 Rozložení mediálních výstupů v čase [autorka] 

 

Po rozdělení celkového množství mediálních výstupů v jednotlivých měsících 

podle zkoumaných periodik, byly ještě zřetelněji patrné zpravodajsky více a méně nosné 

měsíce pro český pavilon na světové výstavě. Například deníky Il Sole 24 Ore 

a Il Messaggero informovaly o pavilonu České republiky pouze na začátku sledovaného 

období, tedy ještě před započetím EXPO 2015. Noviny La Stampa mediálně pokryly 

národní prezentaci na začátku a na konci světové výstavy. Pouze tituly Corriere della 

Sera a Il Giornale, které společně vytvořily téměř čtyři pětiny všech mediálních 

výstupů, referovaly o českém pavilonu i během konání EXPO 2015, které bylo zbytné 

pro ostatní média nevěnující tomuto tématu takové množství pozornosti, viz graf 13. 

 

Graf 13 Rozložení mediálních výstupů v čase rozdělené podle deníků [autorka] 
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3.3.5 Zaměření mediálních výstupů 

Italský denní tisk mluvil o pavilonu České republiky na světové výstavě 

zpravidla v kontextu celého EXPO 2015, resp. zmiňoval ho ve výčtu pavilonů, které již 

byly dokončeny, jsou nejnavštěvovanější, mají terasu s nejhezčím výhledem, nabízí 

nejchutnější národní pokrmy atp. Takovýchto mediálních výstupů, které se 

nesoustředily výhradně na prezentaci České republiky, bylo 34, tedy 85 %. Pouze v šesti 

případech, tedy 15 %, se stal český pavilon ústředním tématem, resp. v článku nebyly 

popisovány ani vyjmenovávány žádné jiné pavilony.  

 

3.3.6 Základní tematická charakteristika 

Rozložení jednotlivých mediálních výstupů do dvanácti zvolených tematických 

skupin, které vystihují jejich základní myšlenku, zobrazuje níže uvedená tabulka 5.  

 

Číselný kód Popis proměnné Četnost výskytu 

1  dokončení stavby českého pavilonu 9 

2  otevření českého pavilonu  0 

3  architektura českého pavilonu 2 

4  vybraná část českého pavilonu 12 

5  vystavené předměty v českém pavilonu 0 

6  prezentace jednotlivých krajů v českém pavilonu 0 

7  pořádané kulturní akce v českém pavilonu 4 

8  návštěvnost českého pavilonu 1 

9  významné návštěvy v českém pavilonu 0 

10  ocenění českého pavilonu 1 

11  demontáž českého pavilonu  4 

12  jiné 7 

Tabulka 5 Základní tematická charakteristika [autorka] 

 

Do kategorie „jiné“ spadaly v případě italského tisku především články 

věnované pivu (ve smyslu, že pivo plzeňského typu z České republiky, které má 

unikátní vlastnosti, je možné nyní ochutnat v pavilonu České republiky na EXPO 2015) 

a dopadu počasí na život výstavního areálu (typicky v kontextu, že extrémně vysoké 
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teploty sužují návštěvníky EXPO 2015, přičemž jednu z mála příležitostí, kde je možné 

se schladit, jim poskytuje bazén umístěný právě před pavilonem České republiky).  

 Ze 12 předem definovaných skupin tematických charakteristik byla nejvíce 

mediálně atraktivním námětem článků libovolná část českého pavilonu, viz graf 14. 

 

Graf 14 Základní tematická charakteristika [autorka] 

 

V mediálních ohlasech pavilonu České republiky na poslední uskutečněné 

světové výstavě převažovala čtyři témata – vybranou částí českého pavilonu se 

zabývalo 12 článků, dokončením stavby českého pavilonu devět článků, pořádanými 

kulturními akcemi čtyři články a demontáží českého pavilonu taktéž čtyři články.  

Kategorii „vybraná část českého pavilonu“ tvořily v drtivé majoritě, 

v 10 případech ze 12, mediální výstupy pojednávající o venkovním prostoru před 

stavbou pavilonu České republiky. Vodní plocha s výraznou plastikou ptáka 

přecházejícího v automobil, který symbolizoval propojení přírody a technologií, stánek 

s tradičními českými pokrmy a pivem, lehátka nabízející možnost odpočinku v rušném 

výstavním areálu, byla pro italská média oblíbeným tématem. Bazén před českým 

pavilonem byl návštěvníky EXPO 2015 i italskými médii hodnocen zpravidla velmi 

pozitivně, opačný emocionální náboj však měla slova týkající se v něm umístěné 

plastiky. Ta byla novináři několikrát označena za „kitsch“, tedy kýč, jedenkrát byla 

označena dokonce jako „tremenda bruttezza“, což v překladu znamená ohromná 

ohyzdnost. 

Druhým nejčastěji využitým tématem v mediálních výstupech se stalo dokončení 

stavby českého pavilonu. Průběh výstavby výstavního areálu, a s ním spojené problémy, 

byl pro italská masová média populárním zpravodajským námětem. Pavilon České 
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republiky byl dodělán jako první ze všech národních prezentací, díky čemuž se stal 

v médiích hojně zmiňovaným kladným příkladem.  

Necháme-li stranou tematickou skupinu „jiné“, na sdíleném třetím místě se 

umístila demontáž pavilonu a kulturní akce konané v českém pavilonu. Stejně jako 

v případě příprav se i v případě rozebrání konstrukce pavilonu stala České republika 

exemplární ukázkou vzorného postupu a včasného předání výstavního pozemku zpět 

pořadatelům.  

Kategorii „pořádané kulturní akce v českém pavilonu“ v polovině mediálních 

výstupů naplňoval český národní den, který proběhl 15. května 2015. V rámci celodenní 

prezentace České republiky byl uspořádán bohatý kulturní program.  

Zbylá témata nebyla italskými tištěnými médii příliš vytěžována. Samostaným 

ústředním námětem článku se nikdy nestala prezentace jednotlivých krajů, vystavené 

předměty v českém pavilonu, slavnostní otevření pavilonu, ani významné návštěvy naší 

národní prezentace.  

 

3.3.7 Zpravodajské hodnoty 

Četnost výskytu zkoumaných zpravodajských hodnot v jednotlivých mediálních 

výstupech českého pavilonu na poslední světové výstavě je zachyceno v tabulce 6. 

 

Číselný kód Popis proměnné Četnost výskytu 

1  blízkost  40 

2  aktualita 40 

3  vztah události k elitním osobnostem či celebritám 8 

4  vztah události k elitním národům či státům 31 

5  personalizace 5 

6  kontinuita 11 

7  možnost dalšího vývoje 13 

8  překvapivost 4 

9  negativita 1 

10  jednoznačnost 37 

Tabulka 6 Zpravodajské hodnoty [autorka] 
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Nejpoužívanějšími zpravodajskými hodnotami byly blízkost a aktualita, viz 

graf 15. Analyzovaná italská tištěná média ve všech článcích akcetovala geografickou 

blízkost, tedy to, že se český pavilon nachází na EXPO 2015, které se koná právě 

v Itálii; a aktualitu, kupříkladu ve významu, že český pavilon byl jako první ze všech 

staveb dokončen zrovna dnes. 

 

Graf 15 Zpravodajské hodnoty [autorka] 

 

Zprávy referující o pavilonu České republiky byly velmi jednoznačné. V 93 % 

mediálních výstupů byly informace podány naprosto jasně a srozumitelně, bez žádných 

možných dalších diskuzí nad jednotlivými aspekty a bez jakýchkoliv pochybností.  

Ve více než třech mediálních ohlasech českého pavilonu ze čtyř byla využita 

zpravodajská hodnota vztah události k elitním národům či státům. Časté odkazy na 

významné státy úzce souvisely se zaměřením jednotlivých článků. Jak bylo popsáno 

dříve, v 85 % nebyl v textu zmíněn pouze pavilon České republiky, ale bylo zde 

pojednáváno i o dalších národních pavilonech, mezi kterými byly ve většině případů i ty 

rozlohou velké, lidnaté a důležité státy na poli mezinárodní politiky a globálního 

hospodářství.  

V mediálních ohlasech pavilonu České republiky byly často používány 

zpravodajské hodnoty možnost dalšího vývoje (celkem 13x) a kontinuita (celkem 11x).  

Možnost dalšího vývoje měla těsný vztah k tematické charakteristice 

jednotlivých článků, objevovala se především v těch informujících o dokončení 

a o demontáži stavby národního pavilonu. S těmito náměty blízce souvisela právě 

očekávání ohledně úspěchu prvního dostavěného pavilonu a ideje na potenciální další 

využití konstrukce.  
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Kontinuita se ve zpravodajských textech objevovala v několika podobách – 

v tipech, co zajímavého navštívit na EXPO 2015, o jehož zahájení bylo již dříve psáno; 

v anoncích, jaké kulturní akce se ve výstavním areálu budou konat, či v referencích, co 

mohli návštěvníci v posledních dnech spatřit, které byly publikovány pravidelně; 

v závěrečných hodnoceních a oceněních pavilonu České republiky, který byl čtenářům 

daného periodika již známý z dřívějších zpráv.  

V osmi mediálních výstupech byla zakomponována zpravodajská hodnota vztah 

události k elitním osobnostem či celebritám. V polovině případů byla touto celebritou 

Alena Šeredová, česká modelka žijící dlouhodobě v Itálii s italským fotbalovým 

brankářem Gianluigi Buffonem.  

Ostatní zpravodajské hodnoty (personalizace, překvapivost a negativita) přispěly 

k zařazení tématu českého pavilonu do italského zpravodajství jen velmi zřídka. 

 

3.3.8 Kompozice titulku 

V nadpisech jednotlivých mediálních výstupů byla sledována frekvence výskytu 

předem definovaných klíčových slov. Četnost výskytu těchto klíčových slov shrnuje 

níže uvedená tabulka 7.  

 

Číselný kód Popis proměnné Četnost výskytu 

1  EXPO/světová výstava 16 

2  pavilon 16 

3  český 2 

4  Česká republika/Česko 5 

5  Češi 0 

6  Milán/milánský 2 

7  Itálie/ Italové/italský 2 

Tabulka 7 Kompozice titulku [autorka] 

 

Titulky mediálních ohlasů pavilonu České republiky na poslední proběhnuvší 

světové výstavě byly obvykle velmi dlouhé, ale přesto jen ve 40 % případů obsahovaly 

slovo EXPO či italský překlad slovního spojení světová výstava; rovněž ve 40 % 

ekvivalent podstatného jména pavilon. V souvislosti s menším množstvím článků 

věnovaných výhradně národní prezentaci našeho státu jen 18 % všech mediálních 
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výstupů v italském tisku obsahovalo překlad podstatného jména Česká republika, 

Česko, Češi nebo přídavného jména český, viz graf 16.  

 

 

 

Graf 16 Kompozice titulku [autorka] 

 

Kombinaci klíčových slov v nadpisu článku, která by precizně vystihovala jeho 

zaměření na český pavilon na světové výstavě (tedy kombinaci proměnných 

EXPO/světová výstava, pavilon, český/Česká republika/Česko) neobsahoval žádný 

z analyzovaných mediálních výstupů. 

 

3.3.9 Délka mediálních výstupů 

Mediální ohlasy českého pavilonu byly podle své délky rozděleny do tří 

základních rozsahových kategorií.  

Článků v celkové délce <300 slov zaznamenal pavilon České republiky devět. 

Krátké zprávy stručně pojednávající o zkoumané události byly nejméně zastoupeny, což 

souvisí se zaměřením majority mediálních výstupů na širší kontext, na informování 

nejen o českém pavilonu.  

V prostřední kategorii článků s rozsahem 301 až 799 slov se nacházelo 

18 mediálních výstupů, tedy téměř polovina všech mediálních výstupů. Tato délka textu 

více vyhovovala právě zprávám pojednávajícím o více národních pavilonech.   
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Mediálních ohlasů v celkové délce >800 slov registroval pavilon České 

republiky 13. Tedy přesně třetinu článků tvořily rozsahem zevrubné texty o dění na 

světové výstavě.  

 

3.3.10 Souvislosti mezi vybranými proměnnými 

Obdobně jako při analýze mediálních výstupů v českém tisku, byly i v této 

podkapitole věnované zkoumání mediálních ohlasů v italském tisku dány do souvislosti 

vybrané proměnné. Těmito proměnnými byly téma a čas, téma a médium, zpravodajské 

hodnoty a čas.  

 

Téma a čas 

Převládající tematická charakteristika jednotlivých článků se v čase vyvíjela, 

žádný z námětů nenašel své uplatnění ve všech sledovaných měsících, viz graf 17.  

 

Graf 17 Souvislost mezi proměnnými téma a čas [autorka] 

 

V období před zahájením světové výstavy dominovalo dokončení stavby 

pavilonu. Po slavnostním zahájení byly výrazné především vybrané části českého 

pavilonu (zejména jeho venkovní část) a kulturní akce (český národní den). V červnu se 

stala ústředním námětem mediálních výstupů architektura pavilonu České republiky. 

Během letních prázdnin byl zájem masových medií o zkoumanou událost nejslabší, 

znovu se jako nosné téma objevila libovolná část pavilonu a informace o návštěvnosti. 



   

 

63 

  

S přibližujícím se ukončením EXPO 2015 vyvstala témata jako demontáž a budoucnost 

pavilonu, získaná ocenění a poslední pozvánky na pořádané kulturní akce. 

 

Téma a médium 

Základní tematická charakteristika mediálních výstupů byla propojena nejen 

v časovým aspektem, ale i s hlediskem tištěného média, ve kterém byl daný článek 

publikován, viz graf 18.  

 

 

Graf 18 Souvislost mezi proměnnými téma a médium [autorka] 

 

Gatekeepeři šestice zkoumaných deníků měli odlišné pohledy na zpravodajskou 

zajímavost jednotlivých témat. Nejúspěšnějším námětem z hlediska množství médií, 

která o něm zpravovala, se stalo dokončení stavby pavilonu České republiky, o kterém 

psala všechna analyzována média kromě titulu la Repubblica (ten však o českém 

zastoupení na EXPO 2015 informoval velmi sporadicky). Velká shoda nastala taktéž 

u vybrané části pavilonu a u demontáže pavilonu, o kterých referovaly tři ze šesti 

italských deníků. 

Co do celkového počtu mediálních výstupů byla nejčastěji užívaným námětem 

libovolná vybraná část pavilonu České republiky. Pokud by byl z analýzy vynechán titul 

Corriere della Sera, ve kterém byla publikována majorita všech mediálních ohlasů, stalo 

by se nejoblíbenějším tématem dokončení stavby českého pavilonu.  
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V případě, že o některém tématu hovořilo pouze jedno masové médium, byl to 

vždy deník Corriere della Sera. Tento jev pravděpodobně vyplýval z celkového velkého 

zájmu Corriere della Sera o český pavilon na poslední proběhnuvší světové výstavě, 

s čímž souvisel širší tematický záběr tohoto deníku.  

 

Zpravodajské hodnoty a čas 

Obdobnou spojitost bylo možné vidět taktéž mezi proměnnými zpravodajská 

hodnota zakomponovaná v textu a měsíc uveřejnění mediálního výstupu. 

Zpravodajská hodnota vztah události k elitním osobnostem či celebritám byla 

nejdůrazněji zmiňována v září, kdy byla obsažena v 67 % mediálních ohlasů českého 

pavilonu. Akcentována byla také v dubnu, kdy se objevila v 43 % z celkového počtu 

článků uveřejněných v tomto měsíci, v květnu byla v 20 % a v říjnu v 10 %. V ostatních 

sledovaných měsících tato zpravodajská hodnota nezaznamenala žádné využití. Vysoká 

hodnota v dubnu, květnu a září byla způsobena zejména dlouhodobým velkým zájmem 

italských médií o modelku Alenu Šeredovou, která se mimo jiné stala tváří národního 

dne České republiky. Mimo jména Aleny Šeredové, které signifikantně převažovalo, 

byla zmiňovaná i jména Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa, jejichž architektonické 

studio vytvářelo podobu stavby českého pavilonu, umělce Jakuba Nepraše, který byl 

tvůrcem interaktivní instalace na střešní terase věnované ZOO Praha, či hudebníka 

Varhana Orchestroviče Bauera, který měl koncert v pavilonu České republiky.  

Po zkřížení zpravodajské hodnoty možnost dalšího vývoje a měsíce uveřejnění 

mediálního ohlasu bylo zřejmé, že tato zpravodajská hodnota nabyla maximální 

intenzity svého využití v březnu, kdy byla součástí všech článků uveřejněných v tomto 

měsíci. Dále byla hojně užívána v dubnu, kdy byla zakomponována v 57 % článků, 

a v červenci, kdy byla v 50 %. Ve zhruba třetině případů byla použita i v srpnu, září 

a říjnu. Toto rozdělení výskytu zpravodajské hodnoty možnost dalšího vývoje v čase 

bylo pravděpodobně dáno převažujícími základními tématy jednotlivých 

zpravodajských textů v daných měsících. Analyzovaná zpravodajská hodnota se ve 

výzkumném vzorku nacházela dohromady 13x, přičemž šestkrát v mediálních ohlasech 

věnovaných dokončení národní prezentace České republiky, které tvořily majoritu 

v březnu a dubnu; čtyřikrát v článcích o demontáži a plánovaném dalším využití stavby 

českého pavilonu, které byly výrazně zastoupeny v říjnu. 
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3.3.11 Shrnutí 

V šestici zkoumaných deníků z Itálie (Corriere della Sera, la Repubblica, 

La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero a Il Sole 24 Ore) bylo ve sledovaném období od 

1. 3. 2015 do 30. 11. 2015 publikováno celkem 40 článků věnovaných pavilonu České 

republiky na EXPO 2015. Největší množství z nich bylo otištěno v titulu Corriere della 

Sera a v periodiku Il Giornale. 

O českém národním zastoupení na světové výstavě se nejčastěji psalo v měsících 

květnu a říjnu, během letních měsíců byl zájem italských masových médií 

o analyzovanou tématiku menší. Toto rozprostření v čase se dvěma výraznými vrcholy 

imituje zásadní okamžiky celé světové výstavy resp. pavilonu České republiky – 

dokončení stavby pavilonu a zahájení světové výstavy (1. 5. 2015), demontáž české 

národní prezentace a ukončení světové výstavy (31. 10. 2015). 

Majorita mediálních výstupů se nekoncentrovala výlučně na pavilon České 

republiky, ale zmiňovala i další pavilony jiných zemí. Zpravodajsky stěžejním tématem 

se stala především vybraná část české národní prezentace, nejčastěji venkovní 

prostranství před samotnou stavbou pavilonu s bazénem, s lehátky a se stánkem 

se specialitami české kuchyně. Druhým výrazným námětem mediálních ohlasů českého 

pavilonu bylo dokončení jeho stavby. V tomto případě byla České republika dávána za 

pozitivní příklad včasného dostavění konstrukce národního pavilonu. 

Mezi zpravodajské hodnoty, které ve všech případech napomohly analyzované 

události překonat práh zájmu italských médií, a byly následně obsaženy v jednotlivých 

mediálních výstupech, patřily zpravodajské hodnoty blízkost, resp. geografická blízkost 

místa konání poslední uskutečněné světové výstavy, a aktualita, resp. ve sledovaném 

období právě připravovaná, probíhající nebo končící celosvětově významná událost. 

Zásadní byl taktéž vztah události k elitním národům či státům a jednoznačná 

interpretace zkoumané události. 

Titulky článků většinou neobsahovaly žádný ze sledovaných výrazů, 

příležitostně se objevoval ekvivalent sousloví světová výstava a slova pavilon. Ve 

spojitosti s primárním zaměřením zpravodajských textů na celkový pohled na 

EXPO 2015 a informováním o větším množství národních prezentací najednou jen 

nízké procento nadpisů obsahovalo variace na podstatné jméno Česká republika či 

přídavné jméno český. Co se týče délky jednotlivých mediálních ohlasů, téměř polovina 

z nich spadala do prostřední kategorie 301 až 799 slov.  
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3.4 Srovnání mediálních reflexí události 

V této podkapitole je srovnána mediální reflexe pavilonu České republiky na 

poslední proběhnuvší světové výstavě v českém a italském tisku. Porovnání mediálních 

obrazů analyzované události je rozděleno do částí zkoumajících jednotlivé aspekty, 

které byly dříve popsány separátně ve výsledcích  analýzy mediálních výstupů ve 

vybraných českých a následně italských tištěných denících.  

 

3.4.1 Celkový počet mediálních výstupů 

Do vzorku výzkumu byly zařazeny mediální ohlasy českého pavilonu na 

EXPO 2015 z celkem 12 deníků z České republiky a Itálie. Ve sledovaném období bylo 

v šesti analyzovaných českých tištěných denících s celostátním dosahem uveřejněno 

97 článků, v šesti obdobných italských tištěných denících s celostátním dosahem bylo 

publikováno 40 článků. 

Výzkumný vzorek obsahující dohromady 137 mediálních výstupů není obecně 

kvantitativně příliš velký, ale v tomto případě je jednoznačně reprezentativní, protože 

zahrnuje veškeré mediální výstupy pavilonu České republiky ve stanovených masových 

médiích. Tato média byla při konstrukci vzorku určena tak, aby představovala právě 

celý daný národní trh seriózních tištěných deníků s celostátním dosahem.  

V českých denících bylo tedy otištěno více než dvakrát tolik mediálních ohlasů 

českého pavilonu. Tato nerovnoměrnost vyplývala především z přirozeně vyššího zájmu 

o národní prezentaci na významné události s globálním dosahem daným státem než 

pořadatelskou zemí celé této události. Na výsledný souhrnný počet článků v českém 

a italském tisku působila řada dalších vlivů, které budou dále postupně analyzovány, viz 

například 3.4.4 Zaměření mediálních výstupů.  

 

3.4.2 Podíl jednotlivých deníků na mediálním pokrytí události 

V případě českých i italských periodik měl na mediálním obrazu pavilonu České 

republiky převažující podíl jeden titul – v Deníku bylo publikováno 52 % ze všech 

českých mediálních výstupů, v Corriere della Sera 55 % ze všech italských mediálních 

výstupů. Tato silná pozice vyplývala v případě Deníku z jeho postavení nejčtenějšího 

seriózního deníku s celostátním dosahem [Media Projekt 2015], který se soustředil 
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primárně na představování prezentace jednotlivých krajů v českém pavilonu. Koncepce 

založená na střídajících se výstavách bezesporu přispěla k velkému ohlasu národního 

zastoupení České republiky na EXPO 2015 v českém tisku. Noviny Corriere della Sera 

si svůj podíl vydobyly díky postavení nejprodávanějšího deníku na italském trhu 

[Accertamenti diffusione stampa 2015], který své čtenáře průběžně informoval 

o různých dílčích tématech týkajících se českého pavilonu.  

V obou státech měl důležitý vliv také deník umístěný na druhém místě pořadí 

médií s největším množstvím uveřejněných článků – Mladá fronta DNES obsáhla 

29 % celku, Il Giornale 23 %. Ostatní zkoumané deníky měly zpravidla podíl pod 

hranicí 10 % z veškerých mediálních výstupů. 

 

3.4.3 Rozložení mediálních výstupů v čase 

Rozprostření mediálních výstupů mezi jednotlivými sledovanými měsíci 

vykazuje v českém a italském tisku totožné prvky, viz graf 19. 

 

Graf 19 Rozložení mediálních výstupů v čase [autorka] 

 

Křivka zobrazující rozložení mediálních výstupů v čase v českých a italských 

tištěných médiích má podobný tvar, který je posutý po ose y v závislosti na souhrnném 

počtu mediálních výstupů v daném státě. Shodně v obou zkoumaných státech dosáhl 

počet mediálních ohlasů pavilonu České republiky svého maxima v měsíci květnu, tedy 

v době slavnostního zahájení světové výstavy.  

Naopak minimální zájem masových médií zaznamenal český pavilon v obou 

případech krátce po otevření výstavního areálu a během následujících letních měsíců. 

V tomto období nebyly pořádány žádné výrazné akce, jako například český národní den.  
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Druhý vrchol zájmu o českou prezentaci na světové výstavě nastal v září 

v českém tisku a v říjnu v italském tisku. V českých novinách bylo toto opětovné 

zvýšení zpravodajské intenzity způsobeno zejména střídajícími se prezentacemi 

jednotlivých krajů, v italských novinách především posledními pozvánkami na pořádané 

kulturní akce, plánovanou demontáží konstrukce pavilonu a předáním výstavního 

prostoru zpět do rukou italských organizátorů. 

Zatímco množství mediálních výstupů v českém tisku se s blížícím se koncem 

EXPO 2015 pozvolna zmenšovalo, v italském tisku nebyl po uzavření výstavního areálu 

a pavilonu České republiky otištěn již ani jediný článek. 

 

3.4.4 Zaměření mediálních výstupů  

Diametrálně odlišné zaměření mediálních výstupu velmi jasně odráželo specifika 

mediální reflexe pavilonu České republiky na poslední světové výstavě v českém 

a italském tisku. Analyzovaná česká média v 95 % článků mluvila výhradně o českém 

pavilonu, oproti tomu zkoumaná italská média v 85 % článků referovala o více 

národních pavilonech. Tato diferenciace je dána vztahem jednoho vybraného národního 

zastoupení a pořadatelské země celého EXPO 2015.  

Přestože italský tisk obvykle zmiňoval více národních pavilonů, je 

40 mediálních výstupů i o českém pavilonu velice pozitivním výsledkem. Zadá-li se pro 

srovnání v databázi Factiva dotaz například na pavilon Slovenské republiky (ve stejných 

médiích a v totožném časovém období) jsou vyhledány pouze čtyři relevantní jednotky, 

přičemž žádná z nich se nezabývá výlučně slovenským zastoupením.  

 

3.4.5 Základní tematická charakteristika 

Gatekeepeři českých a italských novin přistupovali odlišným způsobem k výběru 

základní tematické charakteristiky jednotlivých zpravodajských textů. Procentuální 

podíl zkoumaných témat na celkovém počtu mediálních výstupů je zobrazen v grafu 20. 

Poměrové vyjádření bylo použito proto, aby mohly být srovnány oba mediální trhy, což 

by absolutní vyjádření počtu vzhledem k odlišnému souhrnnému množství 

neumožňovalo. 
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Graf 20 Základní tematická charakteristika [autorka] 

 

Z grafu je patrné, že kupříkladu architekturou pavilonu České republiky se 

zabývalo stejné procento mediálních výstupů v obou zemích. Na rozdíl od toho se 

prezentaci jednotlivých krajů, otevření pavilonu, vystaveným předmětům a významným 

návštěvám věnovala pouze česká tištěná média; návštěvnosti pavilonu jenom italská 

tištěná média. 

Podíváme-li se na oba mediální trhy dohromady, byla nejúspěšnějším námětem 

vybraná část pavilonu – v případě toho českého se jednalo především o restaurace 

umístěné v pavilonu, v případě toho italského zejména o vodní plochu před stavbou 

pavilonu a její bezprostřední okolí.  

 

3.4.6 Zpravodajské hodnoty 

České i italské tištěné deníky shodně ve všech případech akcentovaly 

zpravodajské hodnoty aktualita a blízkost, viz graf 21. Aktualita byla v obou případech 

vnímána totožně jakožto v současnosti probíhající účast České republiky na 

EXPO 2015; blízkost však byla chápána buď jako kulturně-politická blízkost (český 

pavilon a česká média), nebo geografická blízkost místa konání světové výstavy (italské 

město Milán a italská média).  
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Graf 21 Zpravodajské hodnoty [autorka] 

 

Stejně tak byla v obou státech hojně akcentovaná jednoznačnost zkoumané 

události. Zpravodajské hodnoty umístěné na dalších příčkách podle procentuálního 

četnost výskytu v mediálních výstupech otištěných v denících daného státu se však liší. 

Na české mediální scéně byla často využívána personalizace, tedy citace vlastních slov 

přímých aktérů děje či osob, které k němu mají blízký vztah; na italské mediální scéně 

byl zdůrazňován vztah události k elitním národům či státům, tedy stručně 

charakterizovány i pavilony politicky a ekonomicky významných zemí.  

Zpravodajská hodnota vztah k elitním osobnostem či celebritám se objevovala 

v českých i italských mediálních výstupech, avšak byla odlišně zaměřena. V českém 

tisku byly zmiňovány především elitní osobnosti, tedy architekti stavby českého 

pavilonu, umělci mající uvnitř vystavená svá díla apod., oproti tomu v italském tisku 

byly jmenovány spíše celebrity, zejména česká modelka žijící v Itálii Alena Šeredová.  

V českém tisku byly do mediálních výstupů v menším množství vloženy 

zpravodajské hodnoty možnost dalšího vývoje a kontinuita než v italském tisku. Tento 

jev souvisel mimo jiné s menším zájmem českých médií o demontáž pavilonu a jeho 

následné využití.  
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3.4.7 Kompozice titulku 

Titulky mediálních výstupů ve zkoumaných státech byly rozdílně vytvořeny. 

Nadpisy článků z českých novin v 67 % obsahovaly slova světová výstava či EXPO, 

nadpisy článků z italských novin zahrnovaly tato slova pouze ve 40 % případů. Tento 

fenomén byl patrně způsoben postradatelností vyjádření toho, že se jedná o světovou 

výstavu, neboť to bylo v její pořadatelské zemi bráno novináři jako samozřejmé, 

například „Paesi ospiti. È il primo a essere terminato sia all’esterno che all’interno; 

Inaugurato il padiglione ceco“ (Il Sole 24 Ore, 1. 4. 2015), což znamená ve volném 

překladu „Účastnické země. Jako první byl dokončen zvenku i zevnitř; slavnostní 

otevření českého pavilonu“.  

Výstupy v českých tištěných médiích taktéž měly častěji v titulku výrazy Česká 

republika, Česko, Češi či český, což je dáno především zaměřením českých mediálních 

ohlasů pouze na pavilon České republiky.  

 

3.4.8 Délka mediálních výstupů 

Mediální výstupy pavilonu České republiky na EXPO 2015 nebyly v českých 

masových médiích zpravidla tak obsáhlé jako ty v italských. Zhruba polovina článků 

z českého tisku spadala do první kategorie (<300 slov), oproti tomu téměř polovina 

článků z italského tisku patřila do druhé kategorie (301-799 slov).  

Medián délky česky psaných ohlasů činil 305 slov, medián délky italsky psaných 

ohlasů dosahoval 693 slov. Tento signifikantní rozdíl byl dán opět zaměřením majority 

článků výlučně na pavilon České republiky v případě českého tisku a nejenom na české 

zastoupení na světové výstavě v případě italského tisku. Pokud by se analýza délky 

v italských denících omezila pouze na mediální výstupy orientované exkluzivně na 

český pavilon, tvořil by medián délky pouhých 131 slov. 

 

3.4.9 Shrnutí 

V jistých ohledech vykazoval mediální obraz pavilonu České republiky na 

poslední proběhnuvší světové výstavě v českém a italském denním tisku společné rysy, 

v jiných hlediscích byl značně odlišný. 
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Ke shodným znakům patřily zejména (v závorce je vždy napsáno procentuální 

zastoupení určitého znaku na celkovém množství mediálních výstupů v dané zemi; 

nejprve jsou uvedena data za český tisk, poté za italský tisk): 

• největší množství mediálních výstupů v měsíci květnu (26 % a 25 %) 

• výrazná dominance jednoho titulu (Deník 52 % a Corriere della Sera  

55 %) 

• četné využití zpravodajských hodnot aktuality (100 % a 100 %),  

blízkosti (100 % a 100 %) a jednoznačnosti (86 % a 93 %) 

 

Na druhé straně k diferencujícím prvkům náležely především (v závorce jsou 

nejprve uvedena data za český tisk, poté za italský tisk): 

• celkový počet mediálních výstupů (97 vs. 40) 

• zaměření pouze na pavilon České republiky (95 % vs. 15 %) 

• nejčastější základní tematická charakteristika (prezentace jednotlivých 

krajů 32 % vs. vybraná část českého pavilonu 30 %) 

• další nejpoužívanější zpravodajská hodnota (personalizace 74 % vs. 

vztah k elitním národům či státům 78 %) 

• medián délky mediálních ohlasů (305 vs. 693 slov) 

 

Příčiny výše vyjmenovaných totožných i odlišných prvků mediálního obrazu 

pavilonu České republiky na EXPO 2015 v českém a italském tisku byly analyzovány 

v příslušných podkapitolách věnovaných dané problematice. Shrneme-li tyto jednotlivé 

důvody a podíváme-li se na jejich kauzalitu, je primárním elementem diferenciace na 

úrovni tohoto výzkumu rozsah zájmu mediálního výstupu – zaměření výhradně na 

pavilon České republiky v případě českého tisku a tendence informovat o více 

národních pavilonech najednou v případě italského tisku.  

Podobnost i rozdílnost mediálních výstupů ve vybraných českých a italských 

tištěných denících byla do určité míry způsobena taktéž odlišným sociálně-kulturně-

politickým prostředím zkoumaných států a jiným uplatňovaným mediálním systémem 

(demokraticko-korporativistický model vs. polarizovaně pluralitní model). Přestože 

vlivy této „vyšší sféry“ sahají nad hranice tématu předkládané diplomové práce, je 

potřeba alespoň brát jejich existenci na zřetel.  
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3.5 Ověření hypotéz výzkumu 

Na následujících řádcích jsou vyvráceny či potvrzeny čtyři hypotézy výzkumu 

stanovené v podkapitole 3.1.2 Hypotézy výzkumu.  

 

3.5.1 Ověření hypotézy č. 1 

Hypotéza č. 1: Mediálních výstupů v šesti vybraných českých tištěných denících je větší 

počet než mediálních výstupů v obdobných šesti vybraných italských tištěných 

denících. 

 

Testování: V šesti vybraných českých tištěných denících bylo uveřejněno 97 mediálních 

výstupů, v šesti vybraných italských tištěných denících bylo publikováno 40 mediálních 

výstupů. 

 

Výsledek: Tato hypotéza o celkově větším množství mediálních výstupů v českém tisku 

oproti italskému tisku byla potvrzena. 

 

3.5.2 Ověření hypotézy č. 2 

Hypotéza č. 2: Větší podíl mediálních výstupů uveřejněných v českých tištěných 

denících se zabývá výhradně pavilonem České republiky, oproti tomu větší podíl 

mediálních výstupů uveřejněných v italských denících se zabývá více národními 

pavilony, mezi kterými je zmíněn pavilon České republiky. 

 

Testování: Výhradně pavilonem České republiky se zabývalo 95 % mediálních výstupů 

v českých tištěných denících, více národními pavilony se zabývalo 85 % mediálních 

výstupů v italských tištěných denících. 

 

Výsledek: Hypotéza o větším podílu mediálních výstupů věnujících se pouze pavilonu 

České republiky na EXPO 2015 v českém tisku oproti italskému tisku (a naopak) byla 

potvrzena. 
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3.5.3 Ověření hypotézy č. 3 

Hypotéza č. 3: Mediální výstupy v českých a italských tištěných denících se odlišují 

základní tematickou charakteristikou; ty uveřejněné v italských denících se častěji 

věnují oceněním, která pavilon České republiky získal.  

 

Testování: Seřadí-li se základní témata jednotlivých mediálních výstupů podle 

procentuálního podílu na celkovém množství mediálních výstupů v daném státě, viz 

tabulka 8, je zřetelně patrné odlišné pořadí a struktura využití definovaných základních 

tematických charakteristik. 

 

Pořadí Český tisk Italský tisk 

1.  prezentace krajů v pavilonu vybraná část pavilonu 

2.  jiné dokončení pavilonu 

3.  vybraná část pavilonu jiné 

4.  ocenění pavilonu demontáž pavilonu 

5.  otevření pavilonu pořádané akce v pavilonu 

6.  vystavené předměty v pavilonu architektura pavilonu 

7.  architektura pavilonu ocenění pavilonu 

8.  demontáž pavilonu návštěvnost pavilonu 

9.  dokončení pavilonu prezentace krajů v pavilonu 

10.  významné návštěvy v pavilonu otevření pavilonu 

11.  pořádané akce v pavilonu vystavené předměty v pavilonu 

12.  návštěvnost pavilonu významné návštěvy v pavilonu 

Tabulka 8 Základní tematická charakteristika – porovnání [autorka] 

 

Oceněním, která pavilon České republiky získal, se věnovalo šest mediálních výstupů 

otištěných v českých denících (6 % celkových mediálních výstupů) a jeden mediální 

výstup otištěný v italských denících (3 % celkových mediálních výstupů). 

 

Výsledek: Tato hypotéza nebyla potvrzena – mediální výstupy v českém a italském tisku 

mají rozdílné zastoupení proměnných popisujících jejich základní tematickou 

charakteristikou, avšak mediální výstupy v italském tisku nereferovaly ve větší intenzitě 

o oceněních udělených pavilonu České republiky, přestože část z těchto ocenění 

českému zastoupení na EXPO 2015 sama italská média udělila. 
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3.5.4 Ověření hypotézy č. 4 

Hypotéza č. 4: V mediálních výstupech v českých a v italských tištěných denících je 

odlišné zastoupení jednotlivých zpravodajských hodnot; ty uveřejněné v italských 

denících častěji obsahují zpravodajskou hodnotu vztah události k elitním osobnostem či 

celebritám. 

 

Testování: Seřadí-li se zpravodajské hodnoty obsažené v jednotlivých mediálních 

výstupech podle procentuálního podílu zastoupení na celkovém množství mediálních 

výstupů v daném státě, viz tabulka 9, je zřetelně patrné shodné pořadí na prvních třech 

místech nejvíce akcentovaných zpravodajských hodnot. Na nižších příčkách je 

posloupnost zpravodajských hodnot zpravidla odlišná. 

 

Pořadí Český tisk Italský tisk 

1  aktualita aktualita 

2  blízkost blízkost 

3  jednoznačnost jednoznačnost 

4  personalizace vztah k elitním národům 

5  vztah k elitním osobnostem možnost dalšího vývoje 

6  možnost dalšího vývoje kontinuita 

7  kontinuita vztah k elitním osobnostem 

8  negativita personalizace 

9  překvapivost překvapivost 

10  vztah k elitním národům negativita 

Tabulka 9 Zpravodajské hodnoty – porovnání [autorka] 

 

Vztah události k elitním osobnostem či celebritám obsahovalo 30 mediálních výstupů 

otištěných v českých denících (31 % celkových mediálních výstupů) a osm mediálních 

výstupů otištěných v italských denících (20 % celkových mediálních výstupů).  

 

Výsledek: Tato hypotéza nebyla potvrzena – v mediálních výstupech v českém 

a italském tisku je různé zastoupení zpravodajských hodnot až od čtvrté příčky škály 

nejužívanějších zpravodajských hodnot. Mediální výstupy v italském tisku neměly 

v sobě častěji zakomponovanou zpravodajskou hodnotu vztah události k elitním 

osobnostem či celebritám. 
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Závěr 

Diplomová práce analyzovala mediální reflexi pavilonu České republiky na 

EXPO 2015 v českém a italském tisku. Nejprve byla zkoumaná událost stručně 

představena (kapitola 1), poté byly prezentovány vybrané koncepty mediálních studií 

(kapitola 2), které se úzce vázaly k provedenému výzkumu (kapitola 3). 

Analýza mediálních výstupů proběhla dle podrobně popsané metodiky 

(podkapitola 3.1) nejdříve ve vybraných šesti seriózních tištěných denících 

s celostátních dosahem z České republiky (podkapitola 3.2) a následně v obdobných 

titulech z Itálie (podkapitola 3.3). Aby mohly být oba vytvořené mediální obrazy 

českého zastoupení na poslední uskutečněné světové výstavě přehledně porovnány, byla 

specifika jednotlivých zkoumaných charakteristik v českém a italském tisku samostatně 

shrnuta (podkapitola 3.4). 

V jednotlivých podkapitolách byly vždy nejprve popsány všechny zkoumané 

aspekty (celkový počet mediálních výstupů českého pavilonu a podíl jednotlivých 

deníků na něm, rozložení mediálních ohlasů v čase, jejich zaměření a základní 

tematická charakteristika, v textu zakomponované zpravodajské hodnoty, kompozice 

titulků a délka článků), poté prozkoumány souvislosti mezi vybranými proměnnými, na 

závěr sumarizovány dosažené výsledky. Celkem byla obsahová analýza provedena na 

výzkumném vzorku 137 článků z 12 deníků. 

Na základě srovnání mediálních reflexí českého pavilonu na EXPO 2015 

v českém a italském tisku byly odhaleny společné a odlišné znaky medializace 

zkoumané události v obou státech. Ke shodným rysům patřila především podobná 

křivka rozložení mediálních výstupů v  čase (s dvěma maximy v době kolem začátku 

a ukončení světové výstavy), totožná převaha podílu jednoho titulu na celkovém 

množství mediálních ohlasů (Deníku v případě českého tisku a Corriere della Sera 

v případě italského tisku) a identická dominance tří zpravodajských hodnot (aktuality, 

blízkosti a jednoznačnosti).  

Mediální reflexe se v obou státech naopak odchylovaly především v zaměření 

mediálních výstupů – články uveřejněné v českých titulech byly v majoritě orientovány 

výhradně na pavilon České republiky, články publikované v italských periodikách 

pojednávaly v majoritě o více národních zastoupeních najednou. Z této primární 

diferenciace vyplývaly další rozdíly například v nejpoužívanější tematické 

charakteristice (prezentace jednotlivých krajů v případě českého tisku, vybraná část 
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českého pavilonu v případě italského tisku), v dalších nejpoužívanějších zpravodajských 

hodnotách (personalizace v případě českého tisku, vztah k elitním národům či státům 

v případě italského tisku) či v mediánu délky mediálních ohlasů (305 slov v případě 

českého tisku, 693 slov v případě italského tisku).  

Tato diplomové práce odhalila základní prvky mediálního obrazu českého 

pavilonu na světové výstavě konané v roce 2015 v Miláně v českém a italském tisku, 

a odkryla rozdíly mezi mediální prezentací této události v obou státech. Cíl práce byl 

tedy naplněn, hlavní i vedlejší výzkumné otázky zodpovězeny.  

V dalších akademických dílech je možné toto téma dále rozvádět, předně by 

bylo vhodné porovnat mediální výstupy českého pavilonu na jiných konaných 

světových výstavách (kupříkladu na proběhnuvším EXPO 2010 v Šanghaji či na 

plánovaném EXPO 2020 v Dubaji) v tuzemském a tamějším tisku, aby bylo případně 

možné získané poznatky zobecnit.  
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Summary 

The diploma thesis analysed the media reflection of the Czech pavilion from the 

EXPO 2015 in Czech and Italian print. Firstly, the event in focus was briefly introduced 

(chapter 1). Subsequently, chosen topics and concepts from the media studies were 

presented (chapter 2) as they closely tie up to performed research (chapter 3).  

The analysis was performed according to comprehensively described methodics 

(sub-chapter 3.1) in six chosen national broadsheets in the Czech Republic (sub-

chapter 3.2) and also in six matching broadsheets published in Italy (sub-chapter 3.3). 

To enable comprehensive and transparent comparison, the specifics of the research in 

both states were described individually (sub-chapter 3.4).  

All researched aspects (total number of the media outcomes, the split between 

the newspapers, the split in time, the main focus range, main topic, incorporated news 

values, composition of the headlines as well as the length of the articles) were described 

in each sub-chapter at first. Correlation between the variables was explored afterwards, 

concluded with summary of achieved results. In total, the content analysis was 

performed using sample of 137 articles from 12 journals.  

Based on the comparison of the media reflections of the Czech pavilion from the 

EXPO 2015 in Czech and Italian print, common characteristics of the medialization as 

well as distinctions were revealed and described. Mutual characteristics included the 

split of the outcomes in time (with two maximums around the beginning and the end of 

the EXPO), the dominance of one particular journal (Deník in Czech print and Corriere 

della Sera in Italian) as well as the identical superiority of three news values (novelty, 

familiarity, unambiguity).  

The media reflection in the two mentioned countries differed mainly in the range 

of focus of the media outcomes. The articles published in Czech newspapers were 

typically oriented on the Czech pavilion only. On the other hand, articles published in 

Italian print commonly described plenty of national representations in one piece. This 

major difference implied other significant variances – for example the most used main 

topic (presentation of particular region in Czech print; presentation of particular part of 

Czech pavilion in Italian print), other frequently used news values (personalization in 

Czech print, reference to elite nations in Italian print), or the middle value of length of 

media outcomes (305 words in Czech print, 693 words in Italian print).  
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The diploma thesis revealed the fundamental elements of the media reflection of 

Czech pavilion from the EXPO 2015 in Milano in both Czech and Italian print and 

described the differences between media presentations of the event in each country. 

Therefore the main goal of the work was fulfilled and the main research question as 

well as the secondary one were answered.  

Subsequent academic works may further elaborate on the topic. It would be 

convenient to compare the media reflection of the Czech pavilion from the other 

universal expositions (such as earlier EXPO 2010 in Shanghai or planned EXPO 2020 

in Dubai) in both domestic and local print, in order to potentially generalize the results 

achieved by this work. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Seznam analyzovaných článků z českých deníků (tabulka) 

Médium Datum Titulek 

Deník 7. 3. 2015 Postavíme pět budov na pěti kontinentech 

Deník 12. 3. 2015 V Miláně se představí celému světu česká pivařská kultura 

Deník 13. 3. 2015 Pro výstavu EXPO 2015 vzniká česká hospoda 

Deník 14. 3. 2015 Návštěvníci EXPO zažijí českou hospodu 

Deník 18. 3. 2015 EXPO 2015: Česko představí hospoda a pivo 

Mladá fronta DNES 19. 3. 2015 Známka pro Expo 2015 Českou verzi zdobí obraz Leonarda da Vinciho 

Mladá fronta DNES 23. 3. 2015 Plastiku skláře Roubíčka určenou pro Expo obdivovali v Dubaji 

Mladá fronta DNES 25. 3. 2015 Vizovickému výrobci pavilonu pro výstavu Expo se zvýšil obrat 

Deník 28. 3. 2015 Na výstavě EXPO 2015 se představí animovaná legenda o kraji 

Deník 28. 3. 2015 V Ústeckém kraji zahájí turistickou sezonu 

Deník 30. 3. 2015 Na výstavu EXPO 2015 chystá kraj animovanou legendu 

E15 1. 4. 2015 FOTO 

Deník 1. 4. 2015 Laboratoř ticha na Expo 2015 v Miláně 

Právo 1. 4. 2015 Česko na EXPO zahajuje. Věříme, že poteče i voda, říká komisař 

Hospodářské noviny 1. 4. 2015 ČESKO Z BIOPLASTU A BUNĚK 

Mladá fronta DNES 2. 4. 2015 V Itálii azuro, doma orkán, který zamával s ministrem 

Mladá fronta DNES 2. 4. 2015 Neokázalí Češi vyfoukli místo na EXPO Chile 
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Hospodářské noviny 9. 4. 2015 Krátce 

Deník 9. 4. 2015 FOTO - KUCHTÍCI Z BENEŠOVA NASYTÍ HOSTY NA EXPU V MILÁNĚ 

Mladá fronta DNES 10. 4. 2015 V porcelánce vybírají to "nej" pro Expo 

Deník 10. 4. 2015 Kuchaři z Konopiště nabídnou na Expu i zavináče a smažák 

Deník 11. 4. 2015 Do Milána zamíří bažanti z chovu na Konopišti 

Lidové noviny 17. 4. 2015 Na Expu jsme zaujali už před startem 

E15 27. 4. 2015 V Miláně začíná Světová výstava Expo 2015 

Mladá fronta DNES 28. 4. 2015 Klenoty a zajímavosti kraje uvidí celý svět, zmenšený do areálu EXPO 2015 

Deník 29. 4. 2015 Do bazénu jsem spadl v obleku 

Deník 29. 4. 2015 Lidé v Brně uvidí živý přenos z českého pavilonu na Expu 

Lidové noviny 29. 4. 2015 ZPRÁVY DNE 

Mladá fronta DNES 29. 4. 2015 Pavilonem z Brna projdou na Expo 2015 tři miliony lidí 

Deník 29. 4. 2015 Architekti Krištof a Chybík: Postavíme pět budov na pěti kontinentech 

Právo 30. 4. 2015 EXPO nezačíná pod šťastnou hvězdou 

Mladá fronta DNES 30. 4. 2015 Český pavilon pro světovou výstavu dodala firma z Vizovic 

Deník 2. 5. 2015 ČESKÝ PAVILON ITALOVÉ DOPORUČUJÍ 

Mladá fronta DNES 2. 5. 2015 Český pavilon patří podle Italů mezi nejlepší 

Lidové noviny 2. 5. 2015 Milánskou akci "vítaly" nepokoje 

Hospodářské noviny 4. 5. 2015 V Miláně začala světová výstava Expo 2015 

Deník 4. 5. 2015 Český ostrov na EXPO: pivo a Dalimil 

Mladá fronta DNES 7. 5. 2015 Návštěvníci Expa 2015 si odnesou český hrášek 
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Deník 7. 5. 2015 Dárek z milánského Expa? Pytlík s hrachem 

Deník 9. 5. 2015 Jede hájit české barvy na EXPO do Milána. Z jižních Čech je jediná 

Lidové noviny 12. 5. 2015 Pohoda a hravá voda v českém pavilonu 

Lidové noviny 12. 5. 2015 Je to uvítací sfinga, která vás pozoruje 

Deník 14. 5. 2015 Videopřenos z Expa? Zrušeno 

Deník 14. 5. 2015 Dubí - Miláno s Jiřím Pelclem 

Deník 16. 5. 2015 EXPO: ČESKÝ PAVILON PŘILÁKAL DAVY 

Deník 16. 5. 2015 Pavilon z Expa se vrátí zpět do republiky. Zájem má i Brno 

Mladá fronta DNES 18. 5. 2015 Brněnská architektura zaujala na Expu 

Právo 18. 5. 2015 Jižní Morava a Brno na EXPO jako první 

Deník 18. 5. 2015 Kraj a Brno se ukazují na milánském Expu. Připomenou Mendela nebo vilu Tugendhat 

Mladá fronta DNES 19. 5. 2015 První plavky, které navrhla, nosí dívky na EXPO v Miláně 

Deník 19. 5. 2015 Expozici Vysočiny na Expu ozdobí hutní sklo Petra Hory 

Deník 21. 5. 2015 Česká hospoda je připravena! 

Deník 21. 5. 2015 Strážničan zahraje v Lombardii 

Lidové noviny 23. 5. 2015 Sejdeme se u ptáka 

Deník 27. 5. 2015 Český pavilon EXPO zdobí židle z TON 

Mladá fronta DNES 28. 5. 2015 EXPO 2015 Milano 

E15 28. 5. 2015 Plastové lahve, jak je neznáte 

Deník 30. 5. 2015 "VLÁKNA" Z LASVITU ROZSVÍTILA EXPO 

Mladá fronta DNES 25. 6. 2015 Návštěvníci výstavy Expo poznávají Plzeň 
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Deník 25. 6. 2015 Plzeňský kraj ukazuje na Expu to nejlepší 

Mladá fronta DNES 27. 6. 2015 V Miláně bádají, jak nakrmit planetu 

Deník 11. 7. 2015 Šéf českých šéfkuchařů při výstavě Expo 2015 Bohumil Bochňák není klasický restauratér 

Mladá fronta DNES 15. 7. 2015 Ústecký kraj se na výstavě v Miláně blýskne porcelánem i džemem 

Mladá fronta DNES 16. 7. 2015 Český pavilon z Expa se vrátí domů do Vizovic 

Deník 15. 8. 2015 Čím kraj zaujal na výstavě EXPO? Uvidíte v Císařských lázních 

Deník 17. 8. 2015 Teplicko se má v Miláně na EXPU čím pochlubit 

Deník 18. 8. 2015 V expozici Ústeckého kraje poroste živý chmel a poteče Bílinská kyselka 

Mladá fronta DNES 18. 8. 2015 Džemy, šperky, beatbox aneb made in Ústecký kraj na Expu 

Deník 20. 8. 2015 V expozici kraje je Casanovova židle, bílinská kyselka. Nechybějí ani šperky baronky Ulriky 

Mladá fronta DNES 21. 8. 2015 FOTO - Výrobky z Expa 2015 jsou ve Varech 

Deník 25. 8. 2015 Porcelán z Dubí boduje na výstavě EXPO 2015 

Deník 25. 8. 2015 Leonardův svět ve dvou dnech. Světová výstava Expo 2015 v Miláně 

Hospodářské noviny 1. 9. 2015 Do Milána míří také Lesy ČR 

Deník 1. 9. 2015 Kraj Vysočina se chystá na EXPO 2015 

Mladá fronta DNES 1. 9. 2015 V říjnu se lesníci vydají do Milána na Expo 2015 

Deník 3. 9. 2015 Na Expu se představuje i kraj 

Deník 5. 9. 2015 Ke kuchařině přivedla Lukáše Vokrouhlíka jeho babička 

Deník 17. 9. 2015 Kraj se prezentuje na výstavě EXPO 

Deník 25. 9. 2015 EXPO: Vysočina příjemně oživila český pavilon 

Deník 29. 9. 2015 Expo: procházku světem za den nejde stihnout 
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Deník 1. 10. 2015 Česká lavička jede na Expo 

Deník 1. 10. 2015 Lidé se často ptali na originální klobouky 

Deník 1. 10. 2015 Dílo opavského pasíře se dostalo na milánské Expo 

Mladá fronta DNES 9. 10. 2015 Opavské baňky zazářily v Itálii na Expu 2015 

Mladá fronta DNES 15. 10. 2015 Expozici Lesů a látky z Veby si na Expu prohlédly statisíce lidí 

Deník 23. 10. 2015 Expo se částečně přeneslo do Brna. Vida centrum ukáže mikrosvět 

E15 30. 10. 2015 Česká kuchyně v Miláně uspěla 

Mladá fronta DNES 30. 10. 2015 Češi nasadili světu parohy, Itálie chválila 

Mladá fronta DNES 30. 10. 2015 I Praha má na to, aby pořádala Expo 

Mladá fronta DNES 31. 10. 2015 Český pavilon získal bronz za architekturu 

E15 2. 11. 2015 Krátce 

Mladá fronta DNES 2. 11. 2015 Obří pouštní pevnost i Kimova smutná hosteska 

Deník 3. 11. 2015 Umělci jeli na EXPO pro druhou půlku koní 

Mladá fronta DNES 3. 11. 2015 Český pavilon z Expa se přestěhuje do Vizovic 

Hospodářské noviny 4. 11. 2015 V Miláně uspěli s bazénem, stavět se chystají po celém světě 

Deník 5. 11. 2015 Na Expo v Miláně vařily bydžovské studentky 

Deník 19. 11. 2015 Mramorové housle sochaře Jana Řeřichy jsou vystaveny v Cremoně 
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Příloha č. 2: Seznam analyzovaných článků z italských deníků (tabulka) 

Médium Datum Titulek 

La Stampa 1. 3. 2015  -60 Ecco i primi padiglioni dell’Expo nel cantiere che non dorme mai 

Il Sole 24 Ore 2. 3. 2015 CHI HA RISPETTATO I TEMPI DEI LAVORI; Padiglioni dell’Expo: Angola batte Olanda 

Il Giornale 21. 3. 2015 IL REPORTAGE Negli stand in costruzione Gru, buche e operai: parte la rincorsa per un grande 

Expo Quattromila persone lavorano 24 ore su 24... 

Corriere della Sera 1. 4. 2015 Il cantiere record; Repubblica Ceca: padiglione pronto 

Il Sole 24 Ore 1. 4. 2015 Paesi ospiti. È il primo a essere terminato sia all’esterno che all’interno; Inaugurato il padiglione 

ceco 

Corriere della Sera 2. 4. 2015 Il viaggio; «L'Italia non può permettersi di fallire con il suo Padiglione» 

La Stampa 3. 4. 2015 LA KERMESSE INTERNAZIONALE ; La corsa di Milano per l’Expo Sempre al lavoro 6000 

operai 

Il Messaggero 7. 4. 2015 Per come abbiamo trovato la situazione dico che è un miracolo che questa Expo si faccia Matteo 

Renzi 

Il Giornale 18. 4. 2015 «I padiglioni in grave ritardo Se va bene pronti il 20 maggio» Pessimisti gli operai che stanno 

lavorando all’Esposizione Ieri nei cantieri... 

Corriere della Sera 30. 4. 2015 Il dossier; La doppia partita della Farnesina Arrivano dall'estero un miliardo di euro e oltre mille 

ministri 

La Stampa 3. 5. 2015 LA SFIDA DELL’EXPO I visitatori ; Selfie, cocktail e coda per il sushi Un sabato di struscio tra i 

padiglioni 

Corriere della Sera 7. 5. 2015 Italians; Otto consigli utili per visitare l'Expo 
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Corriere della Sera 12. 5. 2015 Tra i padiglioni Per l'estate in arrivo i nebulizzatori; Scoppia il caldo Pianeta Lombardia inagibile 

due giorni 

Corriere della Sera 14. 5. 2015 Il racconto; La movida sfora gli orari E gli altoparlanti ripetono: siete tutti pregati di uscire 

Corriere della Sera 14. 5. 2015 E XP O- HIT 

Corriere della Sera 15. 5. 2015 Sul sito si abbatte l'allarme meteo Piano di emergenza nei padiglioni 

Il Giornale 15. 5. 2015 La magia degli Emirati e il deserto in Moldova: ecco promossi e bocciati Una classifica dei 

padiglioni dell’Esposizione Il più amato è il... 

Corriere della Sera 16. 5. 2015 La festa; Alena Seredova madrina della Repubblica Ceca 

Il Giornale 16. 5. 2015 NATIONAL DAY Birre e Alena: la giornata della Cechia 

Il Giornale 26. 5. 2015 Campi da basket e asili Il futuro dei padiglioni è un regalo per Milano Molti Paesi lasceranno le 

strutture al Comune Lo stand Coca Cola diventerà un palazzetto Israele ha già preso contatti con la 

Triennale 

Corriere della Sera 6. 6. 2015 Tettoie e nebulizzatori possono attendere 

Corriere della Sera 9. 6. 2015 Repubblica Ceca 

Corriere della Sera 9. 6. 2015 Il viaggio; Dune, boschi o dj set Una guida (ragionata) alla geografia del sito 

Corriere della Sera 23. 6. 2015 ITINERARI TRA I PAESI DELL'EX BLOCCO SOVIETICO; Dai tartari al gelato di vodka Con 

l'Europa alla Fiera dell'Est 

Il Giornale 19. 7. 2015 7. BIRRA Dalla pils originale alla ricetta dieci luppoli 

Corriere della Sera 22. 7. 2015 L'esposizione universale Alcuni Paesi riporteranno in patria le loro strutture. Altri sono pronti a 

restare; L'esposizione non riparte da... 

Corriere della Sera 9. 8. 2015 IL RACCONTO GLI ITINERARI ANTI CALDO; Tra piscina, yoga e vodka tour Vacanze lampo 
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nei padiglioni; Quando la visita diventa gita: le... 

Il Giornale 15. 8. 2015 APPUNTAMENTI Feste e degustazioni Ferragosto a Expo tra party in piscina gelato e panettone 

Alle 17 una maxi-cocomerata Hamburger e disco... 

Corriere della Sera 28. 8. 2015 La top ten dei padiglioni più visitati Sul podio salgono Usa, Oman e Qatar 

Il Giornale 30. 8. 2015 2. REPUBBLICA CECA Se gli amici tardano scatta la birra boema 

Corriere della Sera 8. 9. 2015 E xpo LA GUIDA 

Corriere della Sera 26. 9. 2015 Il boom dell'Expo con vista dall'alto Un finale di stagione tutto in terrazza 

La Stampa 27. 9. 2015 Reportage ; Ultimo mese di apertura È scattata la corsa per non perdere Expo 

Corriere della Sera 1. 10. 2015 Il futuro Che cosa fare delle strutture? Alcuni Paesi hanno le idee chiare, altri vivono nel dilemma. 

Anche per un questione di costi... 

Corriere della Sera 1. 10. 2015 IL CARTELLONE L'agenda di ottobre Il segretario dell'Onu Ban Ki-Moon e i concerti di Mario 

Biondi e Van de Sfroos. E una grande tavolata per... 

Corriere della Sera 25. 10. 2015 L'ultimo assalto; Code e corse per arrivare ai padiglioni Proposto un piano di recupero arredi Sala: 

«Più controlli per la sera del 31» 

La Stampa 25. 10. 2015 LA CARICA FINALE Tra i padiglioni nella calca ; Fenomeno Expo: esserci stati conta più di quel 

che s’è visto 

La Repubblica 30. 10. 2015 I padiglioni. Operazione riciclo ecco l'esercito che li trasformerà in monumenti o souvenir 

Corriere della Sera 31. 10. 2015 Esposizione universale, l'ultimo giorno; Il podio di Expo 

Il Giornale 31. 10. 2015 IN DIRETTA SU RAI E SMARTPHONE Feste, autorità e spettacoli È la cerimonia di chiusura 
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Příloha č. 3: Ukázka záznamového archu (obrázek) 

 


