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Anotace 
V diplomové práci  „Afrika o ima eského televizního zpravodajství“ jsem se 

snažila popsat, jak eské televizní zpravodajské relace zobrazují d ní na 

africkém kontinentu. Obsah sou asného zahrani ního zpravodajství je 

ovliv ován adou faktor  – uplat ováním zpravodajských hodnot, vlivem 

globaliza ních proces , umíst ním jednotlivých zemí ve sv tové hierarchii stát  

a v neposlední ad  i kontextovými faktory zmi ovaných zemí. Už v roce 1922 

Walter Lippmann poznamenal, že zpravodajská média jsou okny do širého 

sv ta ležícího mimo naši bezprost ední zkušenost. Práv  tato okna ur ují naši 

kognitivní mapu sv ta. I tém  o století pozd ji tato slova stále platí – 

zpravodajská média pomáhají svým recipient m utvá et si vlastní obraz míst, 

která osobn  neznají. Afrika je tradi  vnímána jako kontinent poznamenaný 

hladomorem, nemocí AIDS, ob anskými konflikty, humanitárními krizemi i 

ekonomickými problémy.Proto se ve své práci snažím zachytit zp sob, jakým 

eské televizní zpravodajské relace informují o událostech v Africe – k jakým 

inklinují témat m a kterým africkým stát m v nují ve svých relacích prostor. 

Snažím se nalézt odpov  na to, zda eská zpravodajská média k takovémuto 

chápání afrického kontinentu p ispívají.  

 

Annotation 
My dissertation "Focused on Africa: the Czech TV news coverage" tries to 

describe how the Czech TV news programs reflect the African events. Contents 

of the current international news coverage are influenced by many factors: the 

application of news values, impact of globalization processes, the countries' 

position in the global state hierarchy as well as the contextual factors of the 
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mentioned countries. As early as 1922, Walter Lippmann said that the news 

media are windows into a wide world lying beyond our immediate experience. 

These particular windows define our cognitive world map. His words still apply - 

even almost a hundred years later. News media help their recipients to make 

their own view of places they do not know personally. Africa has traditionally 

been perceived as a continent stigmatized by famine, AIDS, civil wars, 

humanitarian crises or economic problems. That's why I'm trying to capture the 

way in which Czech TV news programs inform about African events – which 

topics they prefer and which African countries they are focusing on in their news 

programs. I'm trying to find an answer whether Czech news media contribute to 

the above mentioned perceiving of the African continent. 
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Afrika, zpravodajství, eské, televizní, pokrytí, zpravodajské hodnoty, 

reprezentace, stereotyp, zpravodajské toky 
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-5 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 
1. Prohlašuji, že jsem p edkládanou práci zpracovala samostatn  a použila jen 

uvedené prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zp ístupn na ve ejnosti pro ú ely výzkumu 

a studia. 

 

 V Praze dne 20. kv tna 2010 Petra Bahounková 

 

  



-6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pod kování 
Na tomto míst  bych ráda pod kovala PhDr. Tomáši Trampotovi, PhD. za 

cenné rady a p ipomínky p i psaní diplomové práce. Zárove  d kuji len m své 

rodiny za podporu, kterou mi poskytovali po celou dobu studia. 

  



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 

 78

 

Obsah 
 
OBSAH ................................................................................................................................................. 3 

ÚVOD ................................................................................................................................................... 9 

1. ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY................................................................................................ 12 

1.1 P ÁTKY ZKOUMÁNÍ ZPRAVODAJSKÝCH HODNOT .................................................................... 12 
1.2 ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY PODLE GALTUNGA A RUGEOVÉ........................................................ 13 
1.3 ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY PODLE SCHULZE.............................................................................. 19 
1.4 ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY PODLE STAABA ............................................................................... 20 
1.5 ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY ZAHRANI NÍHO ZPRAVODAJSTVÍ ...................................................... 22 

2. ZOBRAZOVÁNÍ TÉMAT VE ZPRAVODAJSTVÍ – AGENDA ATRIBUT  ....................... 26 

2.1 RÁMCOVÁNÍ A VYPÍCHNUTÍ TÉMAT .......................................................................................... 27 
2.2 AGENDA BUILDING .................................................................................................................. 28 

3. REPREZENTACE A STEREOTYPY VE ZPRAVODAJSTVÍ .............................................. 30 

4. GLOBALIZACE MEZINÁRODNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH TOK  .................................. 32 

4.1 VLIV GLOBALIZACE NA SPOLE NOST ........................................................................................ 32 
4.2 GLOBALIZACE ZPRAVODAJSTVÍ................................................................................................ 34 

4.2.1 Homogenizace jako d sledek globalizace ............................................................................ 35 
4.2.2 Heterogenizace jako d sledek globalizace ........................................................................... 36 

5. TEORIE SV TOVÉHO SYSTÉMU ........................................................................................ 39 

5.1 S TOVÝ SYSTÉM A MEZINÁRODNÍ KOMUNIKACE ..................................................................... 39 

6. AFRIKA – KONTINENT SE STOPAMI EVROPAN ........................................................... 44 

7. CÍL VÝZKUMU, FORMULOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A HYPOTÉZ .................. 47 

7.1 VÝZKUMNÝ ZÁM R ................................................................................................................. 47 
7.2 FORMULOVÁNÍ HYPOTÉZ ......................................................................................................... 47 
7.3 METODOLOGIE VÝZKUMU ....................................................................................................... 49 

7.3.1 Obsahová analýza ......................................................................................................... 49 
7.3.2 Závislé prom nné .......................................................................................................... 50 
7.3.3 Nezávislé prom nné ....................................................................................................... 53 

8. INTERPRETACE DAT ............................................................................................................ 56 

8.1 ROZSAH POKRYTÍ AFRICKÝCH STÁT  V ESKÉM TELEVIZNÍM ZPRAVODAJSTVÍ ........................... 56 
8.2 AFRICKÉ STÁTY V ESKÉM TELEVIZNÍM ZPRAVODAJSTVÍ .......................................................... 59 
8.3 TEMATIKA SPOJENÁ S INFORMOVÁNÍM O D NÍ V AFRICE ........................................................... 66 
8.4 ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE P ÍSP VK  O D NÍ NA AFRICKÉM KONTINENTU ............................. 71 

ZÁV R ............................................................................................................................................... 74 

RESUMÉ ............................................................................................................................................ 77 

SUMMARY ........................................................................................................................................ 77 

POUŽITÁ LITERATURA ................................................................................................................. 79 

SEZNAM P ÍLOH ............................................................................................................................ 85 

ÍLOHY .......................................................................................................................................... 86 

 



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-4 - 

TEZE 



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-5 - 

TEZE 



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-6 - 

TEZE 



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-7 - 

TEZE 



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-8 - 

TEZE 

  



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-9 - 

Úvod 

Na úvod si dovolím otázku: „Co se Vám vybaví pod pojmem Afrika?“ 

hem zpracovávání své diplomové práce jsem položila tuto otázku n kolika 

náhodn  vybraným lidem. P i svém tázání jsem se nesnažila o precizní 

pr zkum ve ejného mín ní. Smyslem mých otázek bylo ud lat si obrázek o 

žných názorech a myšlenkách lidí kolem sebe. V tšina odpov dí zahrnovala 

pojmy jako hlad, AIDS, pouš , pyramidy a piráti. Otázkou je, do jaké míry mají 

na takovéto vnímání afrického kontinentu vliv zpravodajská média a jejich 

obsahy. 

Smyslem této diplomové práce proto je rozkrýt tematickou agendu 

eských zpravodajských médiích p i informování o Africe. Témata a hodnoty, 

která zobrazují média ve svých obsazích, mají vliv na publika, což vystihuje 

známý Cohen v výrok, že „zpravodajská média sice nemohou lidem íct, co si 

mají myslet, ale neuv iteln  úsp šn  dokážou publiku sd lit, na co má myslet“ 

(Cohen, 1963, str. 13).  

ležitost zpravodajských obsah  pro publika vyzvedl už v roce 1922 

Walter Lippmann. Podle n j jsou média okny do širého sv ta ležícího mimo naši 

osobní zkušenost. Prost ednictvím t chto oken si lidé vytvá í obrazy ve svých 

hlavách – kognitivní mapu sv ta (Lippmann in Tumber, 1999). Tento výrok je 

platný a d ležitý zejména ve vztahu k zahrani nímu zpravodajství. Pro v tšinu 

íjemc  obsah eských zpravodajských relací (obyvatel eské republiky) jsou 

edkládané zpravodajské p ísp vky nejd ležit jším zdrojem informací o d ní 

v Africe. Proto je podle mne d ležité zabývat se zp sobem zobrazování tohoto 

regionu v eském zpravodajství. 

ada studií zabývajících se zpravodajským pokrytím zahrani ních 

událostí (nap . Chang, 1998) dokázala, že malé a mén  rozvinuté státy se 

dostávají do hledá ku zpravodajských médií mén asto než velké a bohaté 

zem . Pro africké státy, které jsou mezinárodními organizacemi (Organizace 

spojených národ , Sv tová obchodní organizace) vnímány jako mén  rozvinuté 

státy, je mnohem t žší získat si pozornost zahrani ních médií. 
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To, zda se událost, ke které dojde v zahrani í, nakonec dostane do 

obsahu zpravodajských relací, ovliv uje ada faktor  a filtr , což zobrazuje 

et zec zpravodajské komunikace. Vycházejme z modelu, který ve své práci 

z roku 1965 prezentovali Johan Galtung a Marie Holmboe Rugeová (Schéma 

1). 

Schéma 1 

et zec zpravodajské komunikace 

      

 

 

 

 

Prvním z t chto filtr  je dostate ná zpravodajská hodnota události, tzv. 

news value. Podle Galtunga a Rugeové (1965), kte í položili základy pro 

empirické zkoumání zpravodajských hodnot, vyjad uje zpravodajská hodnota 

zajímavost zprávy ozna ovanou pojmem newsworthiness. ím více hodnot 

událost má, tím je pro média p itažliv jší a zajímav jší. Je tak 

pravd podobn jší, že projde mediální bránou a stane se zprávou. P i tomto 

výb ru dochází k prvnímu zkreslení d ní – z celé škály událostí se do médií 

dostávají jen n které. 

Události, které získají pozornost pracovník  médií a jsou vybrány do 

zpravodajství, jsou dále zpracovávány a upravovány. P i t chto úpravách 

dochází k vytvo ení mediálního obrazu události, který koresponduje s pot ebami 

a typem média. P i tomto p etvá ení dochází k dalšímu zkreslení – z události 

jsou vybrány jen ur ité atributy a akté i, média tak rozhodují o zp sobu jejich 

prezentace. 

Publikum p ijímá mediální sd lení s jistými p edstavami a o ekáváními, 

která mají vliv na jejich percepci. P íjemci si tak vytvá í „obraz o d ní z obrazu 

ní vytvo eného médii“.  Média tak svému publiku nabízejí vlastní konstrukci 

reality. 

Osobní 
obraz 

Osobní 
vnímání 

Mediální 
obraz 

Mediální 
vnímání 

Sv tové 
události 

Deformace 
výb rem 

Deformace 
výb rem 



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-11 - 

Specifikem zahrani ního zpravodajství je vliv kontextových a 

systémových faktor  jednotlivých stát , nap íklad kulturní blízkost, zem pisná 

vzdálenost a ekonomické interakce (nap . Wu, 2000). 

 

Ve své práci se budu snažit zmapovat, jakou mediální konstrukci 

reálného d ní v Africe nabízejí svému publiku eské zpravodajské relace – 

které africké státy do svých relací vybírají a v jakých tematických souvislostech 

je zobrazují.  
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1. Zpravodajské hodnoty 

 

Média p i svém informování o událostech nemohou pokrývat veškeré 

ní. Události, které se dostanou do zpravodajství, musí spl ovat ur itá kritéria. 

i své cest  do zpravodajských relací prochází události n kolika stupni 

selekce. Jedním z t chto stup  je systém zpravodajských hodnot, tedy 

vlastností události ur ujících pravd podobnost, že bude tato událost vybrána a 

zprost edkována. 

1.1 Po átky zkoumání zpravodajských hodnot 

Diskuse o tom, co by m lo být sou ástí zpravodajství, je jedním 

z hlavních témat zkoumání médií. Uvažování o typech událostí, které by se 

ly ve zpravodajství objevit, probíhají od druhé poloviny 17. století.  

Už v roce 1676 Christian Weise uvádí, že p i výb ru zpráv by se m lo 

odd lovat pravé od nepravého. Problému selekce zpráv a d ležitosti událostí se 

ve svém díle z roku 1688 dotýká i Daniel Hartnack (Kunczik, 1995, str. 118). 

Ve své disertaci z roku 1690 n mecký autor Tobias Peucer došel 

k záv ru, že zprávy probíhající podle pravidel a zvyklostí a soukromé záležitosti 

nemají zpravodajskou hodnotu. Vybíráno by m lo být jen to, co je hodno 

zapamatování a v ní, nap íklad zázraky, p írodní katastrofy, vynálezy, 

mírové a vále né události i církevní a v decké záležitosti (Kunczik, 1995, str. 

118).  

O obsahu zpravodajství a o tom, kdo do n j vybírá zprávy, uvažuje i Jan 

Ámos Komenský, když v Labyrintu sv ta a ráji srdce popisuje noviná e jako 

osoby hrající na píš aly, u kterých se shlukují lidé. Zvuk píš al jedn m lahodí, 

druhé nutí k plá i (Komenský, 2008).  

V roce 1695 p esn  pojmenoval hodnoty zprávy Kaspar Stieler, když 

upozornil na faktor d ležitosti, blízkosti, dramati nosti a negativity. Noviná i by 

podle Stielera m li dokázat odlišit d ležité od lapálií (Kunczik, 1995, str. 119).  

Vlastní pojem „zpravodajská hodnota“ (news value) ale poprvé použil až 

Walter Lippmann ve své knize Public Opinion z roku 1922. Za zpravodajské 
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hodnoty považoval jednozna nost události, p ekvapení, prostorovou blízkost, 

osobní zaujetí a konflikt. Lippmann (1922) upozor uje na to, že mnohé obrazy 

v našich hlavách vytvo ila (nebo alespo  usm rnila) masová média. Hodnota 

zprávy podle n j je jen intuitivní domn nkou noviná  o tom, co publikum 

zaujme a vzbudí jeho pozornost. 

První návrh klasifikace zpravodajských hodnot pochází od Wilbura 

Schramma. Schramm (1949) rozd loval typy zpráv podle bezprost ední a 

opožd né odm ny p íjemce. Bezprost ední odm nu poskytují recipientovi 

zprávy o zlo inech, katastrofách, sportu i spole enských událostech. 

Opožd nou odm nu p íjemci získávají p i zprávách o sociálních problémech, 

, po así nebo zdraví. Jak Schramm (1949) p i své klasifikaci postupoval a 

pro  mezi zprávy s opožd nou odm nou pro recipienta zahrnul i po así, není 

ovšem dodnes jasné (Kunczik, 1995, str. 199). 

První empirický pr zkum zpravodajských hodnot provedli v roce 1965 

norští badatelé Marie Rugeová a Johan Galtung. Rugeová a Galtung (1965) se 

zam ili na zahrani ní zpravodajství ve ty ech norských tišt ných titulech. 

Analyzovali zpravodajství týkající se krizí na Kub , Kypru a v Kongu. Na 

základ  analýzy získaných dat sestavili systém dvanácti zpravodajských 

hodnot, které se staly základem pro pozd jší studie. 

Seznam hodnot Galtunga a Rugeové (1965) byl v pr hu asu 

kolikrát zrevidován a upravován [nap íklad Schulz (1976), Staab (1990), 

Hartley (1990)]. 

 

1.2 Zpravodajské hodnoty podle Galtunga a Rugeové 

Základ pro zkoumání zpravodajských hodnot u inili svým empirickým 

výzkumem Johan Galtung a Marie Rugeová. Ve své práci The Structure of 

Foreign News (1965) zkoumali zpravodajství ty  norských novinových titul  o 

ech zahrani ních politických krizích. Zabývali se otázkou, jak se z události 

stane zpráva. Zkoumali, jak jsou z nep eberného množství událostí vybírány jen 

které a jaké vlastnosti musí tyto události obsahovat, aby zasáhly naši 

pozornost. 
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K osv tlení významu zpravodajských hodnot využívají Galtung a 

Rugeová (1965) metaforu p enosu radiového signálu. Sv t je podle této 

metafory propojen obrovským množstvím stanic, které neustále vysílají n jaký 

signál. Velké množství r zných signál  nedává jedinci smysl, vnímá ho jako 

disharmonii. Musí proto dojít k ur ité selekci. K uším poslucha e se tedy 

dostane jen ur itý signál, který zaujme jeho pozornost a má pro n j tedy 

dostate nou hodnotu. Aby signál poslucha e zaujal, musí spl ovat n kolik 

podmínek - musí mít frekvenci, kterou poslucha  naladil; dostate nou sílu, aby 

mu poslucha  v noval pozornost; musí být pro poslucha e dostate  

srozumitelný a musí být ne ekaný. Navíc pokud je jednou nalad n, je 

pravd podobné, že bude nalad n znovu a pokud byl nalad n ur itý typ signálu, 

je pravd podobné, že p íšt  bude nalad n zcela opa ný typ signálu (Galtung a 

Rugeová, 1965, str. 65). 

Na základ  metafory radiového vysílání a hypotéz k n mu se 

vztahujících, vytvo ili Galtung a Rugeová (1965) systém osmi zpravodajských 

hodnot, které musí událost naplnit, aby se stala mediální zprávou.  

Prvním faktorem je frekvence (Galtung a Rugeová, 1965) , tedy asové 

rozp tí, kterou událost pot ebuje ke svému rozvinutí. Platí, že ím mén asu 

událost pot ebuje, tím v tší je pravd podobnost, že se stane zprávou. Navíc 

ím víc odpovídá frekvence události periodického zp sobu vysílání (vydávání) 

zpravodajských médií, tím je možnost výb ru této události do zpravodajství 

tší. To platí zejména pro násilné trestné iny (vraždy, znásiln ní). Informace o 

vražd  pot ebuje jen málo asového prostoru. Informace o tom, že došlo 

k vražd  je rychlá, dojde k ní mezi dv ma vydáními deníku a je to natolik 

významná událost, že je v nejbližším vydání deníku oznámena. Naopak 

ekonomické i spole enské trendy pot ebují ke svému vývoji mnohem v tší 

asový prostor, jejich frekvence se naprosto liší od periodicity vycházení tisku. 

Do zpravodajství se tak dostávají jen jako souvislosti jiných zpráv nebo 

statistické údaje. Události, které se odehrávají v delším asovém prostoru, tak 

stávají bez povšimnutí až do té doby, než dosáhnou ur itého zásadního 

vyvrcholení. 
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Dalším faktorem je podle Galtunga a Rugeové (1965) práh pozornosti. 

Aby se událost stala zprávou, musí p ekonat ur itý práh pozornosti. Pokud 

událost prahu pozornosti nedosáhne, nebude v bec médii zaznamenána. ím 

tší má událost intenzitu, tím v tší je pravd podobnost, že bude médii 

zaznamenána. Intenzita se m že vztahovat k r zným aspekt m události, 

nap íklad k významu i negativit . 

etím faktorem je jednozna nost (Galtung a Rugeová, 1965), tedy 

srozumitelnost události. Události nemusejí být nutn  jednoduché, ale rozsah 

jejich význam  musí být omezený. Pro zpravodajství je zásadní, aby byla 

maximáln  redukována mnohozna nost události i následné zprávy. Proto platí, 

že ím je událost jasn jší a srozumiteln jší, tím je v tší pravd podobnost, že se 

stane zprávou. Událost s jednozna nou interpretací a bez nejasných význam  

má tedy p ednost p ed událostí s mnoha významy, které mohou vést 

k rozporuplným d sledk m a pochopením. 

tvrtým faktorem události je význam (Galtung a Rugeová, 1965). ím 

více je událost pro recipienty pochopitelná, tím v tší je možnost, že se stane 

zprávou. Význam události se projevuje ve více aspektech. Jedním z nich je 

kulturní blízkost. Událost z prost edí pro recipienta kulturn  blízkého, mu je 

srozumiteln jší než z prost edí s jiným kulturním rámcem. „Scanner událostí 

zam uje svou pozornost na zab hnuté a kulturn  blízké události. Naopak 

kulturn  odlišné je mnohem snadn ji opomíjeno a nezaznamenáváno“ (Galtung 

a Rugeová, 1965, str. 66). 

 Dalším aspektem významu zprávy je podle Galtunga a Rugeové (1965) 

ležitost (relevance). Událost se sice m že odehrát v kulturn  odlišném 

prost edí, nicmén  zahrnuje význam, kv li kterému m že být d ležitá pro 

recipienty. O kulturn  vzdálené zemi je tedy informováno v tšinou kv li 

konflikt m, do kterých jsou zapojeni lenové vlastní kulturní skupiny. Oba tyto 

aspekty faktoru význam by mohly být souhrnn  ozna eny jako identifikace. 

Pátým faktorem události je podle Galtunga a Rugeové (1965) souzn ní. 

ím více jsou události recipienty o ekávány, tím spíše se nakonec - pokud se 

opravdu uskute ní - stávají zprávami. Tato hodnota vyjad uje p edpov ditelnost 

události. Pokud lov k p edpokládá, že se stane jistá událost, vytvo í si 
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mentální matici pro její jednodušší zaznamenání, pokud se událost skute  

stane. Pokud lov k chce, aby se událost stala a má už pro ni p ipravenou 

mentální matici, deformuje vnímání p ijaté informace a získává tak obraz 

odpovídající tomu, který cht l. Podle Galtunga a Rugeové (1965) se tak 

z novinek stávají staré události, protože jen dochází k tomu, co si už recipient 

ve své mysli d íve vykonstruoval. Pokud jsou opravdové události p íliš vzdálené 

od t ch p edstav, které si recipient ve své mysli vykonstruoval, nejsou tyto 

události zaregistrovány. 

Šestým faktorem události je podle Galtunga a Rugeové (1965) 

ekvapení. Faktor p ekvapení vyjad uje nep edvídatelnost a výjime nost 

události a je korekcí faktor  významu a souzn ní. ím neo ekávan jší a 

vzácn jší je událost, tím je vyšší pravd podobnost, že se stane zprávou. 

V rámci obrovské množiny potenciálních zpráv mají ty více neo ekávané 

nejv tší šanci stát se zprávami. „Je to neo ekávané uvnit  významu a souzn ní, 

co p itahuje pozornost jedince. Neo ekávaným považujeme v podstat  dv  

ci: ne ekané a unikátní. Co je pravidelné, institucionalizované, pokra ující a 

opakující se v krátkých intervalech za stejných podmínek nezasáhne naši 

pozornost tak jako to, co je ne ekané a jedine né. Aby byly události dobrou 

zprávou, musí být ne ekané i unikátní, v nejlepším p ípad  ne ekané i 

unikátní zárove “ (Galtung a Rugeová, 1965, str. 67).   

Sedmým faktorem události je podle Galtunga a Rugeové (1965) 

kontinuita. Pokud se událost už jednou dostala do zpravodajství, je 

pravd podobn jší, že se i její pokra ování stane zprávou. O události se 

informuje i nadále p esto, že její závažnost prudce klesla a je nižší než 

závažnost jiných událostí, které se zprávou dosud nestaly. Pokra ování 

zpravodajství o vyvíjející se události je ospravedln ním toho, pro  v bec bylo 

na za átku o zpráv  informováno. Kontinuita zpravodajství je zap in na také 

setrva ností systému a tím, že se z ne ekaného a neznámého stává blízké a 

známé. 

Osmým faktorem, který Galtung a Rugeová (1965) p edstavují, je 

variace, která vyjad uje sm sici r zných druh  událostí. Pokud se stalo velké 

množství d ležitých událostí stejného typu (nap . v domácí politice), vybírají 
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noviná i do zpravodajství události jiného - komplementárního - typu (nap . o 

rekordu zaznamenaném v zahrani í), aby vyvážili obraz d ní. Zprávami se tak 

stávají i události s menší hodnotou, ale práv  kv li snaze o vyváženost mají tyto 

události v tší možnost dostat se do zpravodajství. 

chto osm základních faktor  podle Galtunga a Rugeové (1965) 

popisuje, co usnad uje a co zt žuje vnímání. Nejsou závislé na kultu e 

spole nosti. Nem ní se se zm nou geografických hodnot (od východu na 

západ, od severu k jihu) ani v porovnání centra a periferie. Galtung a Rugeová 

(1965) ale p išli i se ty mi kulturn  vázanými faktory, které jsou uplatnitelné 

zejména v západních médiích. 

Prvním z t chto faktor  je vztah k elitním národ m. Události týkající se 

ležitých stát  mají velkou zpravodajskou hodnotu a tedy v tší šanci stát se 

zprávami. To platí zejména o událostech, které spojují elitní národy s válkou, 

volbami i nemocemi - v mén  elitních státech musí zem ít ádov  více lidí, aby 

tato událost získala podobnou zpravodajskou hodnotu, jako když v elitním 

národ  zem e jen n kolik jedinc . 

Dalším z této skupiny faktor  Galtunga a Rugeové (1965) je vztah 

k elitním osobám, který je obdobou faktoru p edchozího. Události, ve kterých 

figurují významné osobnosti, mají obzvláš  vysokou zpravodajskou hodnotu, 

protože mají velký dosah. Konání elitních osob má mnohem v tší význam než 

aktivity b žných lidí. Spole enské jednání elitních osob m že být bráno jako 

vzor, nap . jejich svatby a názory. Elitní osoby mohou sloužit jako objekty pro 

identifikaci. Ve zpravodajských komunika ních systémech zam ených na elitní 

osoby nemají oby ejní lidé šanci prezentovat sami sebe. 

etím kulturn  vázaným faktorem je podle Galtunga a Rugeové (1965) 

personalizace. Zpravodajství má tendenci prezentovat události jako d sledky 

jednání konkrétní osoby i osob. S konkrétními osobami je jednoduší 

identifikace než se strukturami i institucemi. Prost edky personalizace 

(fotografie, rozhovory) pomáhají zjednodušit zpravodajství. 

Posledním faktorem zpravodajství, který ve své práci Galtung a Rugeová 

(1965) uvád jí, je negativita. Platí, že ím je událost negativn jší, tím je v tší 

pravd podobnost, že se stane zprávou. Negativní událost spl uje kritérium 
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frekvence (dojde k ní rychle). Negativní události jsou mnohem mén  o ekávané 

než pozitivní události. P i interpretaci negativních událostí je mnohem 

jednodušší shoda a jednozna nost v tom, že budou prezentovány jako 

negativní zprávy. Pozitivní zprávy mohou být pozitivní pouze pro n které 

recipienty, proto nespl ují kritérium jednozna nosti. Negativní události jsou více 

shodné s n kterými dominantními p edobrazy naší doby. Negativní zprávy 

napl ují skryté i zjevné pot eby, které lidé mají.  

 

Události se tedy podle Galtunga a Rugeové (1965) stávají zprávami 

podle toho, jak splní podmínky frekvence, prahu pozornosti, jednozna nosti, 

srozumitelnosti, souzn ní, neo ekávanosti, kontinuity, kompozice, referování o 

elitních národech a osobách, personifikace a negativity. Tyto faktory jsou na 

sob  navzájem nezávislé, p i výb ru událostí ale zárove  dochází ke t em 

proces m - selekce, deformace a replikace.  

i procesu selekce platí, že ím víc zmi ovaných faktor  událost 

obsahuje, tím je v tší pravd podobnost, že bude vybrána a stane se zprávou. 

Jakmile je událost vybrána (je tedy zpravodajsky hodnotná) jsou zd razn ny její 

vlastnosti odpovídající zpravodajským faktor m, ímž dochází k její deformaci. 

Procesy selekce a deformace se projevují v každém lánku komunika ního 

et zce, což vede k jejich replikaci. Platí tedy, že ím je komunika ní et z 

delší, tím v tší je vliv selekce a deformace. Faktory a procesy, ke kterým p i 

utvá ení zpráv dochází, mají na výslednou podobu zpravodajství zásadní vliv. 

sobení faktor  pomáhá vytvá et obraz sv ta, který je odlišný od toho 

reálného, neukazuje to, co se skute  stalo (Galtung a Rugeová, 1965). 

Galtung a Rugeová (1965) se zabývali i vzájemnými vztahy faktor  

podmi ujících vznik zprávy a p edstavili dv  hypotézy - aditivní a 

komplementarity. Aditivní hypotéza uvádí, že ím víc faktor  se u události 

sejde, tím je v tší šance, že se stane zprávou. Hypotéza komplementarity praví, 

že pokud událost postrádá jeden nebo více faktor , musí být ostatní faktory 

zastoupeny ve v tší mí e, aby se událost stala zprávou. 

Galtung a Rugeová (1965) tedy ve své studii p edstavili osm faktor  

odvozených od psychologie vnímání a ty i kulturn  vázané faktory a položili 
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tak základ pro další studie zpravodajských hodnot. Na jejich analýze se ovšem 

projevila omezení zp sobená zkoumáním pouze tišt ného zpravodajství 

referujícího o zahrani ních událostech týkajících se krizí v Kongu, na Kypru a 

na Kub . Zpravodajské p ísp vky zkoumali jen mezi sebou, nesrovnávali 

zpravodajství s extramediálními daty (nap . s výsledky parlamentních voleb, 

zm nami úrokových sazeb nebo s významnými sportovními událostmi), které by 

pomáhaly odhalit rozdíl mezi skute ným d ním a obrazem zprost edkovaným 

médii. Faktory zpravodajských hodnot Galtunga a Rugeové (1965) vycházely 

z analýzy zpravodajství v demokratické spole nosti, p i jejich aplikaci na 

zpravodajství v totalitních režimech jsou n které faktory nefunk ní. Platí to 

zejména pro faktor personalizace, negativity, variace a referování o elitních 

osobách (Trampota, 2006, str. 27). 

1.3 Zpravodajské hodnoty podle Schulze 

Systém dvanácti zpravodajských hodnot Galtunga a Rugeové (1965) 

epracoval Winfried Schulz (1976), který pro svou analýzu zpravodajství využil 

systému šesti faktor  (hodnot), ve kterých se nachází devatenáct jednotlivých 

hodnot. Stejn  jako Galtung a Rugeová (1965), i Schulz (1976) používá 

k osv tlení výb ru zpravodajských hodnot aspekty psychologie vnímání. Ur itou 

roli ale p isuzuje i sociálním, ekonomickým a technickým faktor m.  

Prvním ze Schulzových (1976) zpravodajských faktor  je as. Do asové 

dimense podle n j náleží faktory trvání ( asové rozp tí události) a tematizace 

(doba pro etablování tématu). Druhým faktorem je blízkost, která zahrnuje 

blízkost prostorovou, politickou, kulturní a relevanci. Prostorová blízkost 

vyjad uje geografickou vzdálenost místa d ní a sídla redakce média. Politická 

blízkost vyjad uje politické a hospodá ské vztahy  mezi státem, o kterém se 

informuje, a státem, kde se o události informuje. Kulturní blízkost vyjad uje 

jazykové, náboženské, v decké a literární vztahy. Faktory politické a kulturní 

blízkosti se vztahují pouze na zahrani ní události.  

etím Schulzovým (1976) faktorem je status, který zahrnuje hodnoty 

regionální soust ed ní, národní soust ed ní, vliv osobnosti a d ležitost. 

Regionální centralita podle Schulze (1976) ozna uje politicko-ekonomický 
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význam události v rámci daného státu, národní centralitou rozumí ekonomickou, 

deckou a vojenskou d ležitost daného státu p i mezinárodních událostech. 

Vliv osobnosti ozna uje v rámci zpráv s politickou tematikou jako politickou moc 

zú astn ných osob; v rámci nepolitických událostí se vliv osobnosti projevuje 

známostí (popularitou) zú astn ných osob. Tento faktor tedy odpovídá 

zpravodajské hodnot  „vztah k elitním osobám“, který definovali Galtung a 

Rugeová (1965). 

tvrtou zpravodajskou hodnotou je podle Schulze (1976) dynamika, 

která zahrnuje faktory p ekvapení ( ímž rozumí o ekávanost události, její 

pr h a výsledek) a struktury (komplexnost pr hu, zapojení a 

ehlédnutelnost události). Pátou hodnotou je valence, jejímiž faktory jsou 

negativa konflikt, kriminalita a škody a pozitivum úsp ch. Konflikt se vyskytuje u 

událostí násilného charakteru, kriminalita u událostí o protiprávním jednání, 

k faktoru škody náleží události o neúsp ších a finan ních i hmotných škodách. 

Faktor úsp chu se vyskytuje u událostí týkajících se úsp ch  v politické, 

pr myslové, kulturní i v decké oblasti. 

Šestou hodnotou je podle Schulze (1976) identifikace, kterou 

reprezentují faktory personalizace a etnocentrismus. Personalizace stejn  jako 

u Galtunga a Rugeové (1965) vyjad uje snahu mediálních pracovník  

prezentovat události jako výsledek jednání ur itých osob. Etnocentrismus 

vyjad uje vztah události k obyvatelstvu v zemi, kde je médium provozováno. 

 

1.4 Zpravodajské hodnoty podle Staaba 

Systém šesti zpravodajských hodnot/oblastí Winfrieda Schulze (1976) 

epracoval Joachim Friedrich Staab (1990), který ustavil katalog 22 hodnot. P i 

svém zkoumání vycházel z domn nky, že výb r událostí je pro noviná e 

domým politickým jednáním. Od toho odvíjí sv j „ú elový model“. Noviná i 

vybírají ur ité události na základ  o ekávaných publika ních postup . 

Zd razn ním n jakého aspektu události mohou zpráv  vytvo it vysokou 

zpravodajskou hodnotnost. V ú elovém modelu je tak rozhodování o zve ejn ní 
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události nezávislou prom nnou a zpravodajské hodnoty zve ej ované 

informace závislou prom nnou (Staab, 1990). 

První hodnotou je prostorová blízkost, která vyjad uje vzdálenost zem , 

ve které k události došlo, od zem , ve které je o této události zpravováno. 

Druhou hodnotou podle Staaba (1990) je politická blízkost vyjad ující podobnost 

politických systém  zem , ve které se událost stala, a zem , kde je o ní 

informováno. T etí hodnota je ekonomická blízkost odkazující na podobnost 

struktury pr myslu zem , ve které k události došlo, a zem , ve které je o ní 

informováno. tvrtou hodnotou je kulturní blízkost ukazující na podobnost 

jazyka, náboženství a kultury a zem , kde se událost stala, a zem , kde je o ní 

informováno. Pátým faktorem je status národa, uvnit  kterého se událost stala. 

Je dán srovnáním hospodá ských, politických a vojenských ukazatel  daného 

národa s ukazateli národa, ve kterém se o této události informuje (Staab, 1990). 

Šestou hodnotou je status regionu, ve kterém k události došlo 

v porovnání s regionem, kde je o ní zpravováno. Staab (1990) používá pro 

srovnání region  stejné ukazatele jako v p ípad  hodnoty status národa, tedy 

hospodá ské, politické a vojenské faktory. Další hodnotou je institucionální vliv, 

který popisuje hospodá skou, politickou a kulturní moc instituce. 

Osmá hodnota (Staab, 1990) vyjad uje vliv osobnosti, která je obdobn  

jako institucionální vliv vyjád ena jako politická, hospodá ská a kulturní moc 

jednotlivé osobnosti. Devátá hodnota prominence vyjad uje stupe  známosti 

osoby, o které zpráva referuje. Desátou hodnotu je personalizace popisující 

význam osoby pro zprávu, další Staabova (1990) zpravodajská hodnota 

kontroverze vyjad uje množství r zných názor . Dvanáctou hodnotou je agrese, 

která se váže k možnému i p ímému užití násilí. T ináctá hodnota 

demonstrace ozna uje kolektivní p edstavení cíl , trnáctá hodnota p ekvapení 

odkazuje na p edvídatelnost a nep edvídatelnost událostí. Patnáctá hodnota 

dosah vyjad uje množství lidí, kterých se daná událost týká (Staab, 1990). 

Šestnáctým Staabovým (1990) faktorem jsou skute ný užitek a skute ný 

úsp ch, které popisují pozitivní p sobení n jaké události, další hodnota možný 

užitek a možný úsp ch je variací p edchozí hodnoty, Staab (1990) ji popisuje 

jako pozitivní následek události, který m že nastat. Osmnáctou Staabovou 
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(1990) hodnotou jsou skute né škody i skute ný neúsp ch. Tato hodnota se 

vyskytuje u zpráv s negativním dopadem. 

Devatenáctá zpravodajská hodnota Joachima Staaba (1990) je možná 

škoda i možný neúsp ch, která vyjad uje opak hodnoty možný užitek a možný 

úsp ch. Váže se k událostem, které mohou eventueln  vyústit do negativního 

následku. Dvacátou hodnotou je souvislost s tématy, která vyjad uje spojení 

mezi událostmi, o kterých je informováno, a zavedenými tématy. Další 

zpravodajskou hodnotou je etablování tématu. Vyjad uje období, po které se 

média v nují danému tématu. Poslední Staabovou (1990) zpravodajskou 

hodnotou je fakticita, která vyjad uje, jak zpráva odpovídá události. 

 

Své zpravodajské hodnoty rozd luje Staab (1990) do dvou kategorií. Do 

první kategorie spadají hodnoty, které mohou být ov eny a jsou quasi-

objektivní. Pat í sem prostorová blízkost, politická blízkost, kulturní blízkost i 

status regionu a národa, kde k události došlo. Všechny ostatní hodnoty spadají 

do druhé kategorie. Jsou subjektivní a závislé na spole enských konvencích. 

 

Na základ  výše popsaných typ  nahlížení na systém zpravodajských 

hodnot je z ejmé, že neexistuje žádný stoprocentn  platný a bezvýhradn  

užívaný model. Zkoumání zpravodajských hodnot se m ní s osobou, která je 

zkoumá, a s jejím stylem náhledu. P esto si dovolím íci, že katalog hodnot, 

který p edstavili v roce 1965 Galtung a Rugeová, je východiskem a ukotvením 

pro zkoumání hodnot ješt  v dnešní dob .  

 

1.5 Zpravodajské hodnoty zahrani ního zpravodajství 

ležitým p ísp vkem pro studium zpravodajských hodnot je práce 

švédských autor  Jörgena Westerstahla a Folkeho Johanssona. Ve své práci 

Foreign News: News Values and Ideologies (1994) analyzovali zahrani ní 

zpravodajství nap  všemi typy médií, zkoumané p ísp vky zahrnovaly 
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zpravodajství sedmi dekád.1 Vyhnuli se tak metodickým nedostatk m práce 

Galtunga a Rugeové (1965), kte í pro svou analýzu zpravodajských hodnot 

využili pouze p ísp vky týkajících se krizí ve t ech zemích. 

Westerstahl a Johansson (1994) se zabývali otázkou selekce zpráv a 

tím, co ovliv uje samotný proces výb ru zpráv uvnit  médií. Proces selekce a 

jeho výsledek je podle švédských autor  stejn  d ležitý a mnohdy ješt  

ležit jší než to, co se opravdu stalo. Rozdíl mezi tím, co zpravodajství 

nakonec naplní a tím, co se skute  stalo, vychází ze dvou typ  motivací, 

které ovliv ují pracovníky médií. Na jedné stran  je zájem publika o to, co (pro 

j d ležitého) se stalo. D ležitost zpráv pro publikum vychází ze systému 

zpravodajských hodnot. Na druhé stran  cht jí mediální pracovníci o tom, co se 

stalo, publikum informovat a pop ípad  ho i ovlivnit. Tento motiv m žeme 

ozna it jako ideologický. Zatímco ideologie prochází zm nami, systém 

zpravodajských hodnot je dlouhodob  nem nný - je založen na lidské 

psychologii a spole enských strukturách. Celý proces selekce je tedy 

ovliv ován dv ma motivy, které se n kdy mohou dostat do konfliktu a jindy se 

vzájemn  ovliv ovat. 

Westerstahl a Johansson (1994) využili ve své analýze model obsahující 

i základní zpravodajské hodnoty (d ležitost, blízkost a dramati nost) a 

hodnoty p ístup a ideologie (Obrázek  1).  

                                                
1 Auto i do své studie zahrnuli 50 000 novinových, rozhlasových a televizních zpravodajských 

ísp vk , které byly ru  vybírány a kódovány. Dalších 300 000 p ísp vk  zahrnutých do 
studie bylo získáno z databází. P ísp vky pochází z let 1912 - 1988. 
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Obrázek 1 

 

Hodnota d ležitost je ur ena indexem zahrnujícím velikost populace státu, jeho 

hrubý národní produkt a výdaj  na armádu. D ležitost je vnímána jako absolutní 

hodnota. Blízkost auto i považovali za relativní hodnotu a zkoumali ji podle t í 

dimenzí: geografické, komer ní a kulturní. Geografická blízkost (vyjád ena 

vzdáleností hlavních m st stát ) je závislá na komunika ních technologiích. 

Ovšem s neustálým vylepšováním technologií se vliv geografické vzdálenosti 

snižuje a v dnešní dob  má na podobu zahrani ního zpravodajství jen nepatrný 

vliv. Komer ní blízkost je snadno ov itelná objemem obchodních transakcí. 

Naopak kulturní blízkost je t žko definovatelná. Auto i využili k její definici 

množství diplomatického personálu v cizích státech.2 Tento ukazatel do jisté 

míry vyjad uje i d ležitost cizího státu. 

Tyto statistické prom nné ale nejsou podle Westerstahla a Johanssona 

(1994) zcela rozhodující pro selekci zpráv. Spíš pomáhají noviná m vytvá et 

systém rozhodování o zpravodajských hodnotách. Rozhoduje noviná ovo tušení 

toho, co bude publikum zajímat. 

Dramati nost podle Westerstahla a Johanssona (1994) ozna uje spíš 

událost než ur itou zemi a zahrnuje adu hodnot pojících se s událostí 

samotnou i s prezentací události.  

                                                
2 Westerstahl a Johansson využili k vyjád ení kulturní blízkosti stát  pouze data vyjad ující 
množství švédských diplomatických pracovník  v jiných zemích. Po ty diplomatických 
pracovník  dalších stát  do studie nezahrnuli. 
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Vedle t í základních zpravodajských hodnot zahrnuje model 

Westerstahla a Johanssona (1994) i hodnotu p ístup jako podmi ující faktor 

zpravodajství. Auto i tak rozlišují zem , které jsou pro noviná e uzav eny a 

zem , které jsou zpravodaj m široce otev ené. P ítomnost zpravodajských 

agentur a dopisovatel  má pozitivní vliv na množství zpravodajství. 

Zpravodajské hodnoty d ležitost, blízkost a dramati nost se navzájem ovliv ují 

a pro zpravodajství mají kauzální efekt. 

V modelu Westerstahla a Johanssona (1994) stojí uprost ed ideologie, 

která m že ovlivnit aplikaci všech výše zmín ných hodnot. „Ideologie jsou 

považovány za permanentní kombinace zahrnující vnímání spole nosti a 

spole enských hodnot, projevují se na mnoha úrovních s r zným rozsahem a 

existují mezi nimi vazby. P i analýze zahrani ního zpravodajství musí být jako 

první prozkoumána národní úrove . Národní zájmy jsou podporovány 

národními ideologiemi, zapojují se ale i domácí politické strany. Ty mohou 

zaujímat odlišné pohledy na zahrani ní politické otázky, což umož uje vznik 

arény pro mezinárodní ideologie“ (Westerstahl, Johansson, 1994, str. 75). 

Podle Westerstahla a Johanssona (1994) existuje ve v tšin  zemí shoda 

mezi zahrani ní politikou a mediálním pokrýváním zahrani ních událostí a 

média tak mají možnost ovliv ovat zahrani ní politiku. V modelu 

zpravodajských hodnot zahrani ního zpravodajství (Obrázek 1) proto zaujímá 

ideologie místo uprost ed a od ostatních hodnot ji odd luje p erušovaná ára, 

což symbolizuje možnost ideologie ovliv ovat jejich aplikaci. V zahrani ním 

zpravodajství se ideologie projevuje zejména v rozd lení jednotlivých zemí na 

„dobré“ a „špatné“. P sobení národní ideologie v zahrani ním zpravodajství se 

projevuje také tím, že zpravodajství je zkresleno podle národních zájm . 

V referování o mezinárodních konfliktech tak m že podle Westerstahla a 

Johanssona (1994) docházet k angažovanosti, která vede k identifikaci se 

zainteresovanými státy. Tento vztah má bu  pozitivní nebo negativní charakter.  

Ideologie jsou tedy podle Westerstahla a Johanssona (1994) 

v poskytování informací hlavním zdrojem odlišností od standardu založeném na 

objektivních zpravodajských hodnotách. 
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2. Zobrazování témat ve zpravodajství – agenda 
atribut  

 

Ze široké škály událostí, které se v daném období stanou, se do 

zpravodajství dostávají jen n které. Zpravodajství je tak výb rem událostí, 

aktér  a témat, které se do hledá ku médií dostávají více i mén asto. 

Nastolováním témat a s tím spojených ú ink  na publika se zabývá koncept 

agenda setting, který do mediálních studií uvedli Maxwell McCombs a Donald 

Shaw svou prací nazvanou The Agenda Setting Function of Mass Media z roku 

1972.  

Mediální pracovníci vybírají události podle systému zpravodajských 

hodnot a podle t chto hodnot jsou události ve zprávách zobrazovány – dochází 

tedy ke zd razn ní i naopak potla ení n kterých atribut  události. K tomuto 

zkreslení dochází proto, aby p íjemce mediovanou událost lépe chápal a 

ijímal. Bernard Cohen (1963) vystihl tento vliv médií na publika v tou: 

„zpravodajská média možná nedokážou lidem s úsp chem íct, co si mají 

myslet, ale neuv iteln  úsp šn  dokážou svému publiku sd lit, na co má 

myslet“ (Cohen, 1963, s. 13). 

ed dalším popisováním proces  probíhajících v mediálních a ve ejných 

agendách se ale krátce zastavme u samotného pojmu agenda a typ  agendy. 

Podle Dearinga a Rogerse (1996) zahrnuje proces nastolování agendy mediální 

agendu, ve ejnou agendu, politickou agendu a vzájemné interakce mezi nimi. 

Každá z t chto agend má svou oblast zkoumání. 

Zkoumání mediální agendy se podle Dearinga a Rogerse (1996) 

zam uje na témata, která se dostávají do masových médií, a jejich frekvenci 

v mediálních obsazích. Zkoumání ve ejné agendy se soust edí na témata 

považovaná v rámci ve ejné agendy za d ležitá. Výzkum politické agendy se 

soust edí na politické akce.  

Zkoumání atribut  mediovaných událostí spadá do tzv. druhé úrovn  

nastolování agendy, jejíž sou ástí je výzkum takzvaného framingu (rámcování) 

a primingu (vypíchnutí) atribut . 
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2.1 Rámcování a vypíchnutí témat 

Sou ástí konceptu nastolování agendy je vedle zkoumání nastolovaných 

témat i zkoumání atribut , které jsou k prezentaci t chto témat užívány. „Tím, 

jak agenda atribut  ve zpravodajství ovliv uje ve ejnou agendu, se zabývá 

nastolování agendy druhého stupn  (second-level agenda-setting)“ (McCombs, 

2009, str. 112). Média p i zpracovávání události n které aspekty zd razní a jiné 

zcela vypustí. Jednu událost tak lze zpracovat více zp soby - tato zpracování 

se liší framingem (rámcováním). 

Koncept rámcování m žeme podle McCombse (2009) chápat dv ma 

zp soby – bu  jako konkrétní rámec mediálního obsahu, nebo jako celý proces 

rámcování, vznik rámc  a jejich pronikání na ve ejnost.3 

„Rámcovat znamená vybírat ur ité aspekty vnímané reality a zvýšit jejich 

významnost ve sd lovaném textu tak, že se prosazuje ur itá definice problému, 

kauzální vysv tlení, morální hodnocení i také doporu ené ešení popisované 

záležitosti“ (Entman, 1993, citováno dle McCombs, 2009, str. 133).  

„Významnost objektu v mediální agend  ovliv uje významnost objektu 

v agend  ve ejné, stejn  i významnost atributu v mediální agend  ovliv uje 

významnost atributu pro ve ejnost“ (McCombs, 2990, str. 139). Podle 

McCombse (2009) tak m že mít zd raz ování konkrétních atribut  médii vliv na 

významnost, kterou t mto atribut m p isuzuje ve ejnost. 

Framing lze tedy chápat jako schémata interpretace události p íjemcem. 

Rámcování událostí tak umož uje médiím prosazovat své náhledy na události a 

sobit tak na to, co si p íjemce o události myslí. Proto se ada aktér  událostí 

snaží ovliv ovat mediální zarámování, aby odpovídalo jejich pot ebám a cíl m. 

as od asu se lídr m poda í nastolit zpravodajskou agendu. Pracovníci 

v oboru informací pro ve ejnost a v oblasti public relations k ní také významn  

                                                
3 Jako rámcování je také ozna ován koncept zkoumání spíše prezentace událostí než jejich 
obsah  a smyslu. Tento koncept rámcování se zabývá stylistikou prezentované události, pop . 
její obrazovou podobou a výb rem jazykových prost edk . Tento koncept ale McCombs p i 
zkoumání rámcování atribut  objekt , kterým se zabývá nastolování agendy druhého stupn , 
odd luje.   
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ispívají. Ale všechny tyto proudy vlivu jsou filtrovány základními pravidly, která 

ur ují žurnalistické normy, jež p edstavují mocné filtry“ (McCombs, 2009, str. 

170).  

Na rozdíl od kvantitativní obsahové analýzy nedochází p i užití analýzy 

rámcování ke zkreslení i potla ení n kterých jev . Tento p ístup umož uje 

zachytit širší šálu vlastností mediovaných událostí. 

Vedle framingu rozhoduje o nastolení tématu do ve ejné agendy také 

priming (vypíchnutí), který je asto považován za sou ást rámcování. Priming 

sleduje, jakými prost edky médium popisuje událost a jaké ásti události 

zd raz uje. Projevuje se zd razn ním jednotlivých vlastností události a 

poskytováním vodítek, podle kterých by m la publika mediáln  p edkládanou 

událost p ijímat (Trampota, 2006). 

 

2.2 Agenda building 

i zkoumání obsah  médií je podstatná otázka, kdo m že ovliv ovat 

obsah médií. Mechanismy, které p sobí na tematickou agendu médií, se 

zabývá koncept agenda building, tedy utvá ení agendy. 

 Empirické studie zkoumající agenda building se obvykle soust edí na 

dva hlavní faktory ovliv ující agendu médií – na okolnosti a události skute ného 

sv ta a na aktivity politických aktér . První oblast zahrnuje analýzy 

souvztažnosti mezi zm nami indikátor  skute ného sv ta a událostí a hierarchii 

témat mediální agendy. Druhá oblast se soust edí na souvztažnost mezi 

agendami nebo strategiemi politických aktér  (politických stan, jednotlivých 

politik ) a agendami médií (Trampota, 2006). 

Agenda building tedy zkoumá, kdo nebo co má vliv na výb r událostí, 

které se do médií dostanou. Sou ástí tohoto konceptu je takzvané intermediální 

nastolování agendy, které zkoumá mechanismy p ebírání témat mezi 

jednotlivými médii. Elitní  zpravodajská média (zpravodajské po ady) se stávají 

zdroji informací i témat pro další média. V eském mediálním prost edí plní 

tuto funkci diskusní po ad eské televize Otázky Václava Moravce, 
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v americkém prost edí má moc prosazovat svá témata nap íklad titul New York 

Times. 

Warren Breed (1955) popisuje ší ení témat z elitních médií do velkého 

množství dalších médií jako „dendritický vliv“. Tento pojem vystihuje ší ení 

zpráv od jednoho kmene (elitního média) do obrovského množství v tví (mén  

elitních médií p ebírajících témata toho elitního). 

Podle McCombse (2009) noviná i sledují a asto také kopírují zprávy 

konkurence, aby tak potvrdili sv j výb r událostí v rámci daného období.  
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3. Reprezentace a stereotypy ve zpravodajství 
 

Zpravodajství je obrazem reality a zárove  i výtvorem mediálních 

pracovník , kte í zpracovávají jednotlivé události a podle pevn  stanovených 

postup  a pravidel z nich vytvá ejí zprávy. Zpravodajství tedy m žeme 

považovat za výb r (v tšinou aktuálních) událostí, které mají podle noviná  

dostate nou zpravodajskou hodnotu a které byly pro pot ebu publikování 

etvo eny do podoby srozumitelné publiku aodpovídající pot ebám média. P i 

tomto autorském p etvá ení dochází k narativizaci zprávy – noviná i vybírají 

z událostí jen n které postavy a akce, které budou publikovány, a komponují je 

podle stanovených postup .4 

„Uvažujeme-li o mediální produkci jako o souboru reprezentací sociální 

skute nosti v mediální komunikaci, vystoupí do pop edí skute nost, že jde o 

nekone ný proud p edvád ní obecných soud  a p edstav v podob  konkrétních 

výjev i údaj  – to je podstata mediální reprezentace“ (Jirák, Köpplová, 2009, 

str. 290). I pro zpravodajství, od kterého p íjemci o ekávají faktické údaje a 

autenti nost, jsou významn jší mediální rutiny p i jeho sestavování. 

i reprezentaci n kterých aktér  a událostí inklinují média k jejich 

znázor ování ur itým ustáleným zp sobem, nap . záb ry d chodc  

s pojízdnými nákupními taškami, policisté vyjad ující se k dopravním nehodám, 

ženy v domácnosti s dít tem v náru í). Podle Normana Fairclougha (1995) 

vytvá ejí média obraz reality zp sobem, který závisí na sociálních pozicích a 

zájmech a cílech t ch, kte í je produkují (Trampota, 2006, str. 92). 

Ustálené formy reprezentace usnad ují publiku p ijímání mediálních 

produkt , což divák m (poslucha m, tená m) zpravodajství umož uje 

rychlejší pochopení a p ijetí zprávy. Použití t chto ustálených reprezentací 

umož uje mediálním organizacím se p i výrob  zpravodajství vyjád it na malém 

prostoru. Reprezentace text  se projevuje ve dvou rovinách: ve výb ru 

prost edk  (typ  záb , fotografií, volb  slov) a jejich následné kompozici - 

kombinaci a sekvenci (Trampota, 2006). 
                                                
4 Nej ast jším kompozi ním p ístupem p i narativizaci zpráv je tzv. obrácená pyramida. 
Nejd ležit jší informace jsou na za átku zprávy (v ele) a až po nich následují dopl ující 
informace. 
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V intenzit  ustálenosti zp sobu zobrazení a jeho vztahu k realit  se 

projevují r zné stupn  reprezentace. Burton a Jirák (2001, str. 188-191) rozlišují 

i úrovn  reprezentace: 

1. Typ – opakovaná prezentace konkrétního projevu, d raz na posílení 

ur ité vlastnosti, která se opakuje i u dalších p edstavitel  tohoto 

typu. Událost (osoba) je tak ve zpravodajství prezentován spíše jako 

edstavitel n jaké vlastnosti než individualita. 

2. Archetyp – opakující se a v dané kultu e hluboko zako en ná 

reprezentace, týká se základních hodnot života spole nosti. 

3. Stereotyp – zjednodušená a zkreslená reprezentace, objevuje se 

delší dobu. Stereotyp je zjednodušením a sou asn  zd razn ním 

rys  p edlohy. „Stereotypy jsou konstruktivním prvkem sociální 

konstrukce reality – jsou p edevším typizovanými nositeli soud , 

postoj , názor , p ípadn  p edsudk “ (Burton, Jirák, 2001, str. 189). 

„Základním principem každé  reprezentace je opakování, které ústí 

v posilování ustavené reprezentace a p ípadn  k jejímu postupnému 

upravování“ (Trampota, 2006, str. 92). 

Zobrazování n kterých jev  m že vyjad ovat obecné postoje, p edstavy 

a p edsudky, které v sob  nese daná spole nost a její kultura. 

Stereotypizovaným zobrazováním jsou asto podrobovány minority a cizinci. 

Média inklinují k zobrazování cizinc  a minorit ve spojitosti s negativními 

událostmi (vraždy, krádeže, ilegální pobyt, podvody). asté jsou také rodové 

(genderové) stereotypy, prototypem tohoto druhu stereotypu je „hloupá 

blondýna“ – zd razn ní t lesné p itažlivosti ženy se sv tlými vlasy a jejího 

nedostate ného intelektu (Jirák, Köpplová, 2009, str. 301). 

Média jako hlavní zdroj stereotyp  jsou spojena s dominantními vrstvami 

ve spole nosti a zprost edkovávají tak jejich p edstavy a hodnoty, které jsou ve 

spole nosti p evažující (Jirák, Köpplová, 2009). 
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4. Globalizace mezinárodních zpravodajských tok  
 

Ekonomické, kulturní a spole enské procesy, které v sou asnosti p sobí 

na média, p ekra ují hranice jednotlivých stát . Tyto procesy se spojují v  

ekonomických, kulturních a spole enských prost edích, která existují mimo 

rámec jedné zem  nebo jednoho národa. 

Rantanen (2005, str. 8) mluví o globalizaci jako o „procesu, ve kterém 

celosv tové ekonomické, politické, kulturní a spole enské vztahy jsou stále více 

zprost edkovávány nap asem a prostorem.“  

Globalizace médií byla umožn na zejména ekonomickým rozvojem. 

Vznik a následný úsp ch nadnárodních korporací ve všech d ležitých oblastech 

hospodá ství znemožnily jednotlivým stát m ovliv ovat vlastní ekonomiky. 

Jednotlivé státy se dokonce musely za ít globálnímu trhu pod izovat. 

Nadnárodní korporace za aly na trhu p sobit  jako neomezení vládci – za alo 

docházet k horizontální a vertikální koncentraci. Globalizace se v mediální sfé e 

za ala projevovat uzavíráním dohod a spoluprácí, což vedlo k vzniku nového 

typu vlastnických struktur – nadnárodních korporací (Trampota, 2006). 

Vedle ekonomické globalizace, která vede ke koncentraci vlastnických 

vztah  v mediálním odv tví a jeho pror stání s dalšími odv tvími, probíhá i 

globalizace kulturní. Ta se projevuje vznikem a celosv tovým ší ením 

mediálních produkt , které se p izp sobují pro užití v r zných kulturních 

kontextech. ada mediálních produkt  (televizní seriály, filmy, zábavné po ady) 

jsou známé v mnoha zemích a kulturách, stávají se tedy globálním referen ním 

rámcem (Jirák, Köpplová, 2003). 

 

4.1 Vliv globalizace na spole nost 

To, jak dnešní zpravodajství vypadá, je výsledkem technologického 

vývoje. Zlepšování technologií zm nilo proces vybírání a zpracování zpráv, 

rychlost a zp sob jejich ší ení. S technologickými zm nami p išly také zm ny 

v práci noviná  a fungování mediálních organizací. Technologie dnešního 

sv ta umož uje p íjemci získávat informace kdykoli, kdekoli a odkudkoli.  
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Technologie ovliv ují zpravodajství do takové míry, že samotná 

technologie je sd lením. Díky stále se zlepšujícím technologiím je také možné 

inášet informace z jakéhokoli místa na zem kouli s minimálním asovým 

zpožd ním, pro což je užíván McLuhan v termín globální vesnice (McLuhan, 

1991). 

Televizní diváci po celém sv  sledují zprávy, které si jsou vzájemn  

velmi podobné. Velmi asto dochází k tomu, že „lidé doslova na celém sv  

mohou sledovat a sledují totožné události v reálném ase: olympijské hry, 

mistrovství sv ta, p edávání oscar  a významné historické události.“ (Jirák, 

Köpplová, 2003, str. 193) 

Vývoj nových technologií a médií mají dopad i na spole enské interakce. 

Thompson (2004, str. 71-2) rozlišuje t i typy interakcí: 

1. interakci tvá í v tvá , ke které dochází v danou dobu a na daném 

míst ; je dialogická, zahrnuje dvousm rný tok informací, ú astníci 

komunikace používají širokou škálu znak ; 

2. zprost edkovanou interakci, kterou je psaní dopis i telefonování; 

k tomuto typu interakce nedochází na stejném míst  ani ve stejnou 

dobu, což podle Thompsona (2004) p ispívá ke globalizaci; 

3. zprost edkovanou kvazi-interakci, která je založena na spole enských 

vztazích utvo ených médii masové komunikace.  

i interakci tvá í v tvá  je sd lení ur eno pro ur itého jedince, naopak p i 

zprost edkované kvazi-interakci dochází k tomu, že sd lení je vytvá eno pro 

nedefinovanou skupinu potencionálních p íjemc . Interakce tvá í v tvá  i 

zprost edkovaná interakce jsou ze své podstaty dialogické, naopak 

zprost edkovaná interakce je monologická – tok komunikace je v tšinou 

jednosm rný, neo ekává se bezprost ední reakce publika. 

 Vývoj nových médií a komunikace nespo ívá podle Thompsona (2004) 

jednoduše v ustavení nových sítí pro p enos informací mezi jednotlivci, jejichž 

základní sociální vztahy by z staly nedot eny. Vývoj médií a komunikace 

vytvá í nové druhy akcí a interakcí a nové druhy spole enských vztah  – typ , 

které jsou odlišné od interakce tvá í v tvá , která v historii lidstva p evládala. 
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Globalizace zasáhla do všech typ  interakcí. Zprost edkovaná kvazi-interakce 

se od ostatních dvou typ  liší charakterem interakce – není reálná, ale jen 

„kvazi“, tzn. že imituje podobu skute né interakce. Jedním z následk  

globalizace je nahrazení skute ného dialogu masovou monologickou kvazi-

interakcí. (Thompson, 2004) 

 

4.2 Globalizace zpravodajství 

Prvním krokem v globalizaci zpravodajského odv tví byl vznik 

mezinárodních zpravodajských agentur Reuters, Havas a Wolf koncem 19. 

století. Tyto mezinárodní zpravodajské agentury se snažily získat nadvládu na 

trhu s informacemi za pomoci telegrafních sítí. Zisk agentur plynul z prodávání 

zpravodajství podnik m, vládám a médiím. Zprávy se tak staly komoditami, 

zbožím, se kterým agentury obchodovali a prodávali je novinám a národním 

agenturám (Jirák, Köpplová, 2003, str. 56). 

Mezinárodní zpravodajské toky jsou v sou asnosti pod vlivem západní 

Evropy a Severní Ameriky. Dominantní postavení západních zemí se projevuje 

v tém  jednotné podob  zpravodajství, jeho perspektiv  a výb ru hodnot. 

V devadesátých letech 20. století p esunuly mezinárodní zpravodajské 

agentury sv j vliv i do oblasti televizního zpravodajství. Pod hlavi kou 

mezinárodních tiskových agentur vznikly agentury pro vým nu obrazového 

zpravodajství. Tyto agentury p inášejí zprávy z celého sv ta a ovliv ují, které 

události budou do zpravodajství vybrány. „Klientské lokální televize tak asto 

musejí vybírat události již z omezeného množství agenturních témat. Globální 

televizní organizace se stávají hlavním zdrojem zpráv o zemích t etího sv ta, 

do kterých i v tší televizní stanice vysílají své reportéry jen málokdy. Dopad 

jejich zpravodajství je obrovský.“ (Trampota, 2006, str. 177) 

Hlavními body diskuse o globalizaci zpravodajství je homogenizace a 

heterogenizace zpravodajských obsah . Otázky heterogenozace a 

homogenizace se staly tématy diskuse ješt  p edtím, než teoretikové za ali 

diskutovat o tom, zda globalizace existuje a jaká je v tomto procesu role médií a 

komunikace. Mnoho mediálních teoretik  ozna uje globalizaci jako mediální i 
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kulturní imperialismus (Rantanen, 2005). Homogenizace a heterogenizace jsou 

následky globalizace, vyskytují se zárove  nebo následn  po sob . 

4.2.1 Homogenizace jako d sledek globalizace 

„Debaty o kulturní globalizaci se zam ily na to, zda sou asný nár st 

kulturních tok  a globálního pov domí zvyšuje nebo snižuje podobnost mezi 

místy na sv . Nap tí mezi kulturní homogenizací a kulturní heterogenizací je 

nejsporn jším problémem v interpretaci rostoucích vliv  ve sv “ (Short,  Kim, 

1999, citováno dle Rantanen, 2005, str. 75). 

K tomu, abychom pochopili, co je homogeniza ní a co heterogeniza ní 

proces, musíme definovat, co je kultura a co médium. Média jsou nejvlivn jším 

prvkem kulturního imperialismu, z ehož vyplývá, že média homogenizují nebo 

heterogenizují kulturu. 

Golding a Harris (1997) kritizovali koncept mediálního imperialismu kv li 

zveli ování vn jších determinant  a podhodnocování vnit ní dynamiky uvnit  

závislých spole ností. Dalším prvkem je sjednocení ekonomické síly a 

kulturních efekt . Koncept mediálního imperialismu zárove  p edpokládá, že 

publikum je  pasivní a že je místní a opozi ní kreativita nevýznamná. astým 

edpokladem je také to, že to, co je v ohrožení, je autentická a organická 

kultura rozvojového sv ta, na kterou úto í n co syntetického a nep vodního ze 

Západu“ (Golding, Harris, 1997, citováno dle Rantanen, 2005, str. 78). 

Uznáme-li roli médií a komunikace v globalizaci, musíme pochopit, že 

výsledkem tohoto spojení je homogenizace nebo heterogenizace nebo obojí – 

což závisí na historii a dalších okolnostech. 

Globalizace odporuje tradi nímu zp sobu vykládání nacionalismu. Ten 

vyjad uje spojení lidí, kte í žijí na daném míst , sdílejí spole  národní identitu 

a cítí, že pat í k jednomu národu. D ležitost médií se projevuje v dob , kdy 

nacionalismus prochází prom nami, nap . p i zm  geografických hranic nebo 

v dob , kdy je t eba n které leny národa vylou it, pop ípad  do národa 

ijmout leny z jiného národa. Globalizace vnáší nové výzvy pro národní 

identitu. Elektronická média jsou schopna podn covat národní, ale i nadnárodní 

komunity svou schopností p ekra ovat hranice. Ochránit vlastní kulturu a 
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odmítat vn jší vlivy lze pouze ve státech, kde jsou média omezena a jsou pod 

plnou kontrolou státních ú ad  (Rantanen, 2005).  

Podle Tomlinsona (1997) existují t i d vody, pro  m že být kulturní 

globalizace p irovnávána ke kulturnímu imperialismu: 

- neustálá p ítomnost kulturního zboží pocházejícího ze Západu 

zejména v posledních 30 letech jsou média na celém sv  zaplavena 

seriály, filmy a dalšími produkty pocházejícími z USA a Velké 

Británie) 

- dlouhá historie Západního imperialismu 

- centralizace kapitalismu jako kulturního vlivu (p estože Západní 

imperialismus existuje dlouhou dobu, jeho bezprost ední vliv na 

kulturní oblast je pom rn  mladý; po celou tuto omezenou dobu ale 

funguje ruku v ruce s kapitalismem (Tomlinson, 1997, citováno dle 

Rantanen, 2005, str. 79). 

ístup k západní kultu e prost ednictvím médií a komunikace otev el 

nový prostor pro ty, kte í si je mohou dop át a kte í mají dostate né znalosti pro 

jejich užívání. „Stejné produkty jsou dostupné v Helsinkách, Londýn , Tel Avivu 

a Pekingu, a to tém  sou asn . Nikdo nemusí cestovat, aby se k nim dostal, 

protože jsou p ístupné skrze propojenost sv ta. Dve e západním produkt m 

jsou otev eny takovým zp sobem jako nikdy v historii“ (Rantanen, 2005, str. 

92). 

4.2.2 Heterogenizace jako d sledek globalizace 

Zatímco jedna generace mediálních a komunika ních teoretik  mluvila o 

homogenizaci jako o jednom z hlavních následk  globalizace, další generace 

esv uje o opa ném výsledku a využívá k tomu koncept heterogenizace i 

hybridizace. Teoretikové se v tomto náhledu nezajímají o politiku nebo 

ekonomiku médií, ale o to, jak publikum média užívají. Publika jsou aktivní a 

schopna odolávat tlaku globálních médií – vybírají si programy, které náleží 

k jejich kontextu a které jim poskytují pot šení z p iznání vlastní kultury 

(Rantanen, 2005). 
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Podle Jamese Lulla (2000) neznamená globalizace n co univerzálního, 

technologicky založenou super-spole nost, která pokrývá planetu a ni í místní 

sociální systémy a kultury. „Navzdory d sivému dosahu technologie se 

nestáváme a nechceme se stát jedn mi lidmi“ (Rantanen, 2005, str. 92). 

Koncept heterogenizace tvrdí, že zprávy mohou být homogenní a 

pocházející ze Západu, ale nep sobí stejným zp sobem. K vysv tlení konceptu 

heterogenizace jsou využívány dva její následky: de-teritorializace a 

indigenizace (Rantanen, 2005). 

De-teritorializace ozna uje ztrátu p irozeného vztahu kultury 

k zem pisným a spole enským teritoriím, ve kterých už není propojení mezi 

identitou a lokalitou. Jako re-teritorializace je popisována snaha lidí vytvo it si 

vlastní nový kulturní domov v míst , kam se p est hují, nebo zapojit vlastní 

kulturní tradice do prost edí v novém teritoriu. 

Podle Halla (1996) má globalizace t i d sledky: 

- „rušení národních identit jako následek homogenizace; 

- posilování národních a místních identit díky odporu v i globalizaci; 

- vytvá ení nových identit navzdory tomu, že národní identity upadají,“ 

(Hall, 1996, citováno dle Rantanen, 2005, str. 97). 

S posilováním stávajících identit a vytvá ením nových dochází 

k vytvá ení agresivních forem národních identit založených na spole ném 

jazyku, etnicit  nebo náboženství. 

Objevují se ale i identity, které nejsou založeny na základ  nacionalismu. 

Jejich vznik je umožn n díky zprávám a obraz m p ekonávajícím hranice. Tyto 

identity podporují vlastnosti, které jsou jinak potla ovány nebo jsou zcela nové. 

Tyto identity jsou podporovány médii a komunikací, které spojují lidi, kdekoli 

jsou Rantanen, 2005). 

To, jak se projevuje heterogenizace, pomáhá osv tlit koncept 

indigenizace. Indigenizace pomáhá analyzovat, jak globální mediální 

spole nosti indigenizují své produkty pro národní a místní trhy, jak národní 

mediální spole nosti indigenizují své produkty pro národní publikum a jak 
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publika indigenizují tyto produkty. Indigenizaci m žeme chápat jako proces, kdy 

jsou zahrani ní vlivy pozm ovány a domestikovány tak, aby mohly být lépe 

zasazeny do místního prost edí (Rantanen, 2005). 
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5. Teorie sv tového systému 
 

Teorie sv tového systému je sou ástí závislostní teorie. Podle této teorie 

je sv t rozd len na t i sféry – jádro, polo-periferii (semi-periferii) a periferii 

(Chang, 1998).  

Rozd lení do t chto t í zón je závislé na vzájemných ekonomických, 

kulturních a politických  vztazích a také na historickém uspo ádání i 

sou asných vojenských vazbách. V rámci tohoto uspo ádání probíhají 

mezinárodní toky a zahrani ní vým ny mezi státy podle pravidel kapitalistického 

trhu, mezi leny se projevují ustanovené komunika ní a behaviorální vzory. 

S jistým zjednodušením tedy m žeme považovat strukturu sv tového systému 

za obecný rámec pro výzkum mezinárodního zpravodajství (Chang, 1998). 

 

5.1 Sv tový systém a mezinárodní komunikace 
Zp sob zkoumání a nahlížení na mezinárodní komunikaci prošel 

kolika etapami. Jejími determinanty byly podle Changa (1998) považovány 

moc, bohatství a technologie, elitní národy, systém mezinárodních vztah  a 

ekonomický rozvoj, kulturní i mediální imperialismus (Galtung, 1971), závislost 

a neoimperialismus a sociální konstrukce reality. V tšina p ístup  ve zkoumání 

zahrani ního zpravodajství se soust edí na nerovnom rnost využití zdroj  a 

nevyrovnanost obchodování s mediálními produkty mezi rozvinutými a 

rozvíjejícími se zem mi a z toho pramenícími problémy.  
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Obrázek 2 

 

 

Model (Obrázek 2), který kombinuje sv tový systém a mezinárodní 

komunikaci a který má osv tlit zp sob zpravodajského toku p es hranice, 

edstavil Chang (1998). 

Považujme tedy sv tový systém jako konceptuální východisko pro 

zkoumání determinant  zahrani ního zpravodajského pokrytí a tok . Prvním 

faktorem ovliv ující zpravodajské toky a pokrytí událostí je umíst ní zem  ve 

sv tovém systému. Systém ovliv uje mezinárodní toky, jejich sm r a distribuci. 

Pokud zpráva pochází z n které zem  v jádru, zamí í podle Changa (1998) do 

zemí v polo-periferii a periferii a tam bude vybrána do zpravodajství. Sv tový 

systém se v mezinárodní komunikaci projevuje tendencí zahrani ních událostí 

zam ovat se na d ní v jádrových zemích na úkor zemí z oblastí polo-periferie 

a periferie. 
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Uspo ádání a hierarchii sv tového systému ur ují stupe  rozvoje státu a 

jeho status v mezinárodním srovnání. Podle Galtunga (1971) obsazují oblast 

jádra západní pr myslov  vyvinuté zem , zem  t etího sv ta leží na okraji. 

Rozd lení zemí do t í vrstev sv tového systému se m ní zp sobem 

nahlížení na jednotlivé zem  i v pr hu asu. Chang (1998, str. 539) uvádí 

následující rozd lení: 

- Jádro: Spojené státy americké, Evropská unie, Velká Británie, 

mecko, Francie, Japonsko, Kanada; 

- Polo-periferie: západoevropské zem  (Švédsko, Švýcarsko), Jižní 

Korea, Singapur, Malajsie, Argentina, Mexiko, Egypt, ína, Rusko; 

- Perieferie:  zem  bývalého sov tského bloku. 

Platí, že vzájemné interakce jsou ast jší mezi jednotlivými leny jádrové 

oblasti než mezi prot jšky ze zbývajících dvou sfér; informa ní toky sm ují od 

vyšší k nižší vrstv . Umíst ní státu v periferní vrstv  je ve srovnání se státy 

v jádru znevýhod ující. Z toho pramení malé zapojení stát  do zahrani ního 

ní a nedostatek vlastního pokroku v adách stát  na periferii (Chang, 1998).  

Pro interakci uvnit  a mezi jednotlivými zónami je pot ebná vertikální a 

horizontální komunikace. Na základ  historických koloniálních a soudobých 

imperialistických vztah  se mezi státy v jádru a státy na periferii (tedy jejich 

bývalými koloniemi) projevují podle Changa (1998) ur ité vzorce interakce a 

komunikace. To znamená, že mezi státy jádra a periferie probíhá mnohem více 

komunikace horizontálního sm ru než mezi jednotlivými státy periferie 

komunikace ve vertikálním sm ru. Polo-periferie navíc v t ívrstevném systému 

slouží jako p echodná vrstva mezi jádrovou a periferní oblastí. Komunikace 

mezi jádrovou oblastí a polo-periferií je mnohem ast jší než komunikace typu 

jádro  periferie. 

„Kv li udržení systému statusu quo (nebo kv li usnadn ní spole enské 

zm ny) se zem  zapojují do r zných vým n, nap . zboží, surovin, zpráv, 

informací a lidí“ (Chang, 1998, str. 532). 

i zkoumání mezinárodní komunikace a oblasti symbolické 

reprezentace a tvorby sociální reality se pozornost v tšinou zam uje na 
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zpravodajství a zábavu. Ohrani ení jádra od zón periferie nazna uje 

nerovnom rnou spolupráci mezi státy a její negativní následek pro ty zem , 

které jsou více vzdáleny centru. Hierarchická postavení mezi státy sv ta ústí do 

nep im eného množství a kvality zpravodajských tok  a pokrytí rozvíjejících se 

a nerozvinutých zemí (Chang, 1998). 

Pokud se tedy zahrani ní zpravodajství zam uje na západní vysp lé 

zem , m žeme tvrdit, že pro zprávy o mén  rozvinutých zemích Afriky, Jižní 

Ameriky i Asie mnoho prostoru nezbývá. P esto se informace o t chto ástech 

sv ta as od asu do zpravodajských relací dostávají. Tématy takovýchto zpráv 

se podle Changa (1998) stávají, tragédie, p írodní katastrofy a politické zvraty.  

Vysv tlením pro tyto procesy jsou t i dvojice filtr  (filtry v každé dvojici se 

vzájemn  vylu ují) mezinárodní komunikace: událost – kontext5, vnit ní 

vlastnosti – mezinárodní reakce, vysoký – nízký stupe  zpravodajských hodnot 

(viz Obrázek 2). Tyto filtry zd raz ují množství spole enských, kulturních, 

geografických a politických faktor  na národní i mezinárodní úrovni. Filtr událost 

zahrnuje vnit ní vlastnosti dané události, tady zpravodajskou hodnotu události. 

Filtr kontext ozna uje vn jší faktory události, které nemohou být ovlivn ny: 

nap . geografická blízkost. Filtr mezinárodní interakce referuje o vzájemném 

propojení historie, komunikace, geopolitiky i toku kapitálu (Chang, 1998). 

Zem  jádra mají jako zdrojová oblast informací v tší šanci posílat 

ísp vky do jiných stát , ímž se zvyšuje možnost, že budou jinými státy 

zpravodajsky pokryty. Výsadní postavení jádrových zemí se v rámci 

mezinárodní komunikace promítá i v oblasti p ijímání zpráv. Chang (1998) to 

dokládá množstvím zahrani ních noviná , kte í v zemích jádra p sobí. 

Poslední filtr Changova modelu (Obrázek 2) vyjad uje pravd podobnost, 

že bude zpráva vyslána z jedné zem  do druhé a zpravodajsky pokryta. Zem  

periferie a polo-periferie se v tšinou nestávají d ležitými vysílateli i p ijíma i 

událostí v rámci sv tové komunikace. Události z n které ze zemí polo-periferie 

                                                
5 Rozd lení na p ístup orientovaný na událost a orientovaný na kontext zavedli ve zkoumání 
mezinárodní komunikace Chang, Shoemakerová a Brendlingerová (1987). V p ístupu 
orientovaném na událost  ur ují vnit ní faktory události (nap . v asnost, neo ekávanost, 
zainteresovanost) její d ležitost bez ohledu na kontext. V ístupu orientovaném na kontext 
hrají p i rozhodování o za azení do zpravodajství hlavní roli vn jší faktory, nap íklad geografická 
blízkost, ekonomické vztahy a politické vztahy (citováno dle Chang, 1998). 
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i periferie musí projít adou filtr , než se stanou zprávou. Zpravodajská 

hodnota takovéto zprávy musí být dostate ná na to, aby se z jedné zem  

dostala do druhé. Nejv tší šanci na pokrytí mají události o tragediích, p írodních 

pohromách, nehodách a konflikty mezi státy. Kv li ad  filtr , kterými musí 

zprávy ze zemí polo-periferie a periferie procházet, mají tyto zem  ve srovnání 

se zem mi jádra t žší pozici pro prosazení se v mezinárodním zpravodajství, 

což vyplývá z modelu na Obrázku 2. 

Chang (1998)6 prokázal, že pokud mají zem  periferie a polo-periferie 

vazby na zem  jádra, mají v tší šanci dostat se do zpravodajství. „Když se ve 

zpravodajství objevily zem  z okrajové i polo-okrajové vrstvy, byly mnohem 

ast ji vid ny ve spole nosti jádrových zemí než ve spole nosti zemí z vrstvy, 

do které samy pat ily“ (Chang, 1998, str. 552).  

Ani uvnit  jednotlivých vrstev se všechny zem  net ší stejné oblib  

zpravodajství. „Uvnit  jedné vrstvy jsou n které zem  schopné p itáhnout v tší 

zpravodajskou pozornost než jiné zem . Pokud je odlišný model uvnit  jedné 

zóny d kazem strukturní nespravedlnosti mezi sv tovými národy, pak 

nerovnováha mezi jednotlivými vrstvami nazna uje základní rovnici 

nerovnováhy sv tového uspo ádání, což má hluboký dopad nejen na 

zpravodajství, ale také na realitu, p edevším pro p íslušné zem “ (Chang, 1998, 

str. 558). 

  

                                                
6 Chang zkoumal v lánku All Countries Not Created Equal to Be News zpravodajství agentury 
Reuters z konference Sv tové obchodní organizace, která probíhala od 9. do 13. prosince 1996 
v Singapuru. P i zpracování studie byly použity dva zdroje dat: oficiální prohlášení jednotlivých 
lenských zemí WTO a zpravodajství agentury Reuters b hem prvních ty  dn  konference, 

tedy od 9. do 12. prosince 1996. 
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6. Afrika – kontinent se stopami Evropan  
 

Na Afriku je nazíráno jako na kontinent bývalých evropských kolonií. 

Jako první pronikli do Afriky Portugalci, a to v roce 1415, když si podmanili 

dnešní území Maroka. K nejv tšímu mocenskému rozmachu Evropy na 

africkém kontinentu došlo v období poslední t etiny 19. století až první t etiny 

20. století. Zatímco v roce 1870 ovládaly evropské státy jen 5 procent afrického 

kontinentu, v p edve er  první sv tové války to bylo už 90 procent. B hem 40 

let tak Evropané díky zbrojní p evaze a spole ným dohodám ovládli tém  celou 

Afriku. Na africkém kontinentu m ly své území Velká Británie, Francie, 

Portugalsko, Belgie, Itálie, Špan lsko a N mecko (Mapa 1).  

Mapa 1 

 

Evropské státy ztratily ú ední moc v Africe v druhé polovin  20. století. 

V roce 1960 získalo 17 afrických stát  nezávislost a vstoupilo do OSN. Jako 

poslední ztratily své pozice v Africe Portugalci v roce 1975.  

V souvislosti s odchodem Evropan  z afrického území docházelo i 

k odchodu b loch , p esto v n kolika státech z staly významné b lošské 

populace. Tento fakt se projevil zejména v Jihoafrické republice, kde byla až do 

roku 1994 uplat ována politika apartheidu. 
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Hranice afrických stát  jsou stabilní, k emuž vedlo rozhodnutí Africké 

národní jednoty z roku 1963 o zachování koloniálních hranic. V devadesátých 

letech 20. století vznikly na území Afriky poslední dva státy: Namibie získala  

21. b ezna 1990 nezávislost na Jihoafrické republice a 24. kv tna 1993 vznikla 

samostatná Eritrea, která byla do té doby spojena a Etiopií. Dnes je na území 

Afriky 53 nezávislých stát . Padesátým tvrtým státem je Západní Sahara. Ta 

má ovšem nevyjasn ný status - vliv v ní uplat uje Maroko. Západní Sahara je 

esto uznávaným lenem Africké unie, do které naopak kv li okupaci Západní 

Sahary není zahrnuto Maroko.7  

Bývalé koloniální vazby zanechaly v Africe stopy dodnes, nap íklad Velká 

Británie p i budování pásu kolonií od severu kontinentu na jih postavila 

soustavu železnic. 

Nadvláda evropských stát  m la dopad i v jazykové oblasti -  dnes je ve 

22 afrických státech ú edním jazykem francouzština a v 21 státech angli tina. 

Kolonialismus m l vliv i na vyznávaná náboženství. P estože mají v Africe silné 

postavení tradi ní p írodní náboženství, ve dvou desítkách stát  je vyznáváno 

es anství. P evládá hlavn  ve státech na pob eží a v p ístavech, kde se 

pohybovalo velké množství Evropan . Oblast severní a východní Afriky je 

tradi  islámská, p evaha islámu v t chto oblastech souvisí s vpádem 

osmanské íše v 8. století. Jediným ostrovem k es anství v severovýchodní 

oblasti Afriky byla dlouho Etiopie, dnes se ale už i tam za íná prosazovat islám. 

Po odchodu Evropan  za ala Afrika elit ad  problém : extrémní 

chudob , nemocem, rozši ování pouští, podvýživ  a regionálním konflikt m. 

Problémy na africkém kontinentu eší Organizace spojených národ  

(OSN), v sou asnosti probíhá v Africe sedm mírových operací pod záštitou 

OSN: v adu, St edoafrické republice, Dárfúru (spole  s Africkou unií), 

Súdánu, Pob eží slonoviny, Libérii, Demokratické republice Kongo a Západní 

                                                
7 Africká unie navázala na innost Organizace africké jednoty, která vznikla v roce 1963. 
Organizace africké jednoty (OAJ) m la zajiš ovat spolupráci afrických stát  p i zachování jejich 
plné suverenity. OAJ m la zastupovat státy afrického kontinentu p i ešení mezinárodních 
záležitostí, k tomuto kroku ale nikdy nešlo a OAJ byla v roce 2002 pro svou neschopnost 
zabránit konflikt m na kontinentu rozpušt na a dala tak vzniknout Africké unii (9.7.2002). 
Africká unie nyní za le uje všechny státy afrického kontinentu krom  Maroka, které z OAJ 
vystoupilo poté, co organizace za ala uznávat Západní Saharu jako suverénní stát.  
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Saha e. Snahou mírových misí je zajistit obyvatel m základní lidská a politicá 

práva a p edcházet ob anským konflikt m. 
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7. Cíl výzkumu, formulování výzkumných otázek a 
hypotéz 

 

Ve své práci sleduji povahu informování o Africe ve vybraných  eských 

televizních zpravodajských relacích (Událostech, Zprávách TV Prima a 

Televizních novinách) v roce 2009. Zám rem práce je rekonstrukce pohledu, 

který eské televizní zpravodajství nabízí na d ní na africkém kontinent . 

V záv ru analýzy se budu zabývat rozdíly mezi informování o d ní 

v Africe mezi t emi sledovanými relacemi, respektive stanicemi. Výstupem 

práce budou také anamorfované mapy odrážející znázorn ní Afriky jednotlivými 

relacemi. 

 

7.1 Výzkumný zám r 
evedu-li výzkumný problém do konkrétní podoby, budu ve své práci 

hledat odpov di na následující výzkumné otázky: 

Výzkumná otázka . 1 (dále jen O 1): Jaký je rozsah pokrytí afrických 

stát  v eském televizním zpravodajství? 

Výzkumná otázka . 2 (dále jen O 2): Které státy afrického kontinentu 

se do zpravodajství dostávají nej ast ji? 

Výzkumná otázka . 3 (dále jen O 3): S jakou tematikou je spojeno 

informování o d ní v Africe? 

Výzkumná otázka . 4 (dále jen O 4): Jak jsou zpracovány a 

prezentovány p ísp vky o d ní na africkém kontinent ? 

 

7.2 Formulování hypotéz 
 

Hypotéza  k  O.  1: Zprávy o d ní na africkém kontinentu jsou v eském 

televizním zpravodajství tematickou minoritou.  

Vzhledem k tomu, že africké státy jsou geograficky i kulturn  vzdálené 

eské republice, budou informace o d ní v Africe tvo it v rámci sledovaných 
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po ad  jen malý zlomek vzhledem k p ísp vk m z ostatních geografických 

oblastí (v etn  d ní v eské republice).  

Hypotéza k O. 2: Referování o jednotlivých afrických státech 

neodpovídá geografickým charakteristikám. 

 Informování o d ní v Africe nebude odpovídat charakteristikám 

jednotlivých stát  (nap . po tu obyvatel, i geografické vzdálenosti stát  

od eské republiky). P i výb ru afrických stát  do zpravodajství se projeví jiná 

kritéria. P edpokládám, že jedním z nich bude hrubý domácí produkt, který je 

jedním z faktor  ovliv ujících zahrani ní zpravodajství. V p ípad  informování o 

afrických státech se ve výb ru zpráv projeví oba extrémy – do zpravodajství 

budou ast ji vybírány státy s vysokým HDP (Jihoafrická republika, Egypt, 

Alžírsko, Nigérie), ale i s velmi nízkým HDP (Zimbabwe, Somálsko). Do 

zpravodajství nebudou za azeny všechny africké státy. 

Hypotéza k O. 3: i informování o d ní na africkém kontinentu budou 

evládat zprávy s negativní tematikou. 

Zpravodajské p ísp vky informující o d ní v Africe budou mít v tšinou 

negativn  lad nou tematiku, nap . násilí, politické nepokoje, ekonomické a 

ekologické problémy i ší ení nemocí. Zprávy s pozitivními tématy (nap . 

zábava, život celebrit, sport) se budou vyskytovat jen minimáln . 

Hypotéza k O. 4: tšina zpravodajských p ísp vk  o d ní na africkém 

kontinentu bude tvo ena obrazovým materiálem mezinárodních zpravodajských 

agentur. 

Vzhledem k tomu, že ani jedna ze sledovaných stanic nemá na africkém 

kontinentu svého stálého zpravodaje, p edpokládám, že zdrojem obrazového 

materiálu v tšiny p ísp vk  budou mezinárodní obrazové agentury. P ísp vky o 

ní v Africe budou z hlediska stavby jednotlivých relací za azovány až do jejich 

druhé poloviny a v tšina z nich bude odvysílána v podob  krátkých zpráv 

(šot ).8 

                                                
8 Podle Osvaldové et al. (2004) je šot asov  nejkratší sou ást televizní žurnalistiky, 
jednoduchá obrazová zpráva skládající se z n kolika audiovizuálních záb  doprovázených 
komentá em moderátora.  
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7.3 Metodologie výzkumu 
 

Analyzovaným vzorkem byly všechny zpravodajské p ísp vky za azené 

v pr hu roku 2009 do hlavních zpravodajských relací t í celoplošných 

televizních stanic: eské televize, TV Nova a TV Prima. Za ú elem  

zodpov zení výzkumných otázek a otestování hypotéz jsem p i svém výzkumu 

použila metodu kvantitativní obsahové analýzy. P i hledání odpov dí na 

výzkumné otázky jsem využila systémy závislých a nezávislých prom nných, 

tedy faktor  souvisejících a popisujících odvysílaný materiál a extramediální 

data týkající se afrických stát . 

7.3.1 Obsahová analýza 
Obsahová analýza je nejpoužívan jším nástrojem pr zkoumání 

mediálních obsah . Podle Reifové et al. (2004) je obsahová analýzy ve své 

kvantitativní podob  standardizovanou, systematickou a intersubjektivn  

ov itelnou kvantitativní metodou analýzy zjevného obsahu komunikace. 

Za zakladatele analýzy mediálních obsah  je považován Harold D. 

Laswell, který analyzoval obsah propagandistických sd lení b hem druhé 

sv tové války. B hem své práce ucelil postupy pro zkoumání mediálních 

obsah . V roce 1944 vyšla první velká studie zabývající se vlivem masových 

médií na volby Erie-County Study s úvodem výzkumné zprávy nazvaným The 

People’s Choice. Auto i studie Paul Lazarsfeld, Hazel Gaudetová a Bernard 

Berelson ve studii vycházely z lineárního modelu komunikace Harolda D. 

Laswella:  „KDO  ekl  CO  –  KOMU  -   jakým  KANÁLEM  -  s  jakým  Ú INKEM?“  

neboli  PODAVATEL   SD LENÍ   MÉDIUM   PUBLIKUM   Ú INEK  

(Reifová et al, 2004). 

První analýzu metody obsahové analýzy publikoval pod názvem Content 

Analysis in Communication Research v roce 1952 Bernard Berelson. Za kritéria 

kvality obsahové analýzy stanovil 1. systematiku jako strukturované a nem nné 

uchopení p edm tu výzkumu, 2. aplikace totožného postupu na všechny 

objekty analýzy, 3. požadavek objektivity. P edm tem kvantitativní obsahové 

analýzy je zjevný obsah a jejím cílem je zjednodušení komplexnosti a 
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zredukování mnohozna nosti obsažených v analyzovaných obsazích (Reifová 

et al., 2004). 

Pro obsahovou analýzu jsou podstatné dva ukazatele: validita a 

reliabilita. Validita vyjad uje, zda vybraná metoda opravdu zjiš uje to, co 

chceme zjistit. Reliabilita  výzkumu ozna uje požadavek získání stejných 

výsledk  v p ípad , že jiný výzkumník použije stejné metody na stejném vzorku.  

Proces obsahové analýzy se skládá z n kolika standardizovaných fází: 

1. Stanovení výzkumného problému - stanovení výzkumných otázek a 

hypotéz; 

2. Operacionalizace – výb r metody, kterou výzkumník využije p i 

analýze. B hem této fáze jsou vybrána média, která budou 

analyzována, a základní soubor jejich obsah . Následn  je vybrán 

vzorek, který v sob  nese vlastnosti celku a který bude pro pot eby 

analýzy kódován. Dále dochází k vytvo ení kódovací knihy, tedy 

systému prom nných, podle které bude sledovaný vzorek 

zpracováván; 

3. Plánování a organizace – po stanovení metody, vzorku a vytvo ení 

kódovací knihy dochází k naplánování pr hu výzkumu, rozd lení 

práce mezi více výzkumník , instruktáž; 

4. Zkouška kódovacího procesu a ov ení reliability m ení – p ed 

za átkem hlavního výzkumu probíhá tzv. pilotní výzkum, který má 

ov it, zda jsou zvolené metody a postupy pro dosažení cíle výzkumu 

vhodné.  

5. Sb r dat – teprve po prov ení kódovacího procesu dochází ke sb ru 

dat a jejich zanášení do záznamových arch ; 

6. Vyhodnocování – analýza a interpretace získaných dat, potvrzení a 

vyvrácení po áte ních hypotéz (Schulz et al., 2004). 

7.3.2 Závislé prom nné 
Do analýzy byly za azeny jen ty p ísp vky, které informovaly o d ní 

v jedné nebo více zemích afrického kontinentu nebo o d ní v zemi mimo africký 
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kontinent, které se ale bezprost edn  týkalo n kterého/n kterých afrických 

stát . Základní soubor zahrnoval zpravodajské relace od 1. ledna 2009 do 31. 

prosince 2009.  

i pilotním výzkumu jsem zjistila, že množství zpravodajských p ísp vk  

o d ní na africkém kontinentu není mnoho, proto jsem jako vzorek vymezila 

všechny hlavní zpravodajské relace (Události - eská televize, Zprávy TV 

Prima - TV Prima a Televizní noviny - TV Nova) odvysílané t emi vybranými 

televizními stanicemi v roce 2009. 

Vzorek jsem zkoumala prost ednictvím mediální databáze Newton a 

internetových videoarchiv  jednotlivých televizních stanic. Pokud se v jednom 

ísp vku objevilo více afrických stát 9, kódovala jsem p ísp vek pro každý stát 

zvláš  (pokud byly v p ísp vku zmi ovány dva státy, kódovala jsem p ísp vek 

dvakrát atd.). 

Do analýzy jsem nezahrnovala p ísp vky, které se pouze zmi ovaly o 

kterém z afrických stát , ale p ímo se na n j nezam ovaly (nap . pokud 

zpráva informovala o vyjednávání p esunu nosorožc  z eské zoologické 

zahrady do ke ské rezervace – hlavním tématem zprávy byla diskuse nad 

riskantním p evozem, rezervace v Keni byla zmín na jen okrajov ). 

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 257 zpravodajských p ísp vk , z toho 

131 p ísp vk  odvysílaných v Událostech, 88 p ísp vk  odvysílaných 

v Televizních novinách a 38 p ísp vk  odvysílaných ve Zprávách TV Prima. 

Každý p ísp vek byl také kódován podle typu zpracování na hlavní a 

vedlejší. Za hlavní jsem považovala p ísp vek, který byl uvedený textem 

moderátora ve studiu, po kterém následoval obrazový a zvukový materiál delší 

než 30 vte in. Za vedlejší p ísp vek jsem pro ú el svého výzkumu považovala 

obrazový a zvukový materiál trvající 30 vte in a mén .   

Dalším faktorem, který jsem analyzovala, byla tematická oblast 

ísp vku: 1. politika, 2. ekonomika, 3. kultura (život ve spole nosti, kultura, 

                                                
9 Podle Ministerstva zahrani ních v cí R je na africkém kontinent  54 stát  v etn  Západní 
Sahary, která je z ásti okupována Marokem. Pro pot eby svého výzkumu jsem Západní Saharu 
kódovala jako samostatný stát. 
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náboženství), 4. kriminalita (násilí, genocida, terorismus), 5. sport, 6. po así, 7. 

zábava, 8. zdravotnictví, 9. nehody, 10. v da a p íroda, 11. turistika. 

Dalším kódovaným faktorem bylo téma, které se se zmi ovanou africkou 

zemí v p ísp vku p ímo pojilo: 1. ozbrojený konflikt (v rámci jedné nebo více 

afrických zemích), 2. válka proti terorismu (celosv tový boj proti terorismu 

týkající se n kterého státu v Africe), 3. zahrani ní vztahy (diplomatické vztahy, 

témata související s dalšími zem mi vyjma eské republiky), 4. vztahy a 

souvislosti s eskou republikou, 5. humanitární krize, 6. nehody a tragédie 

(dopravní nehody, požáry), 7. vnit ní politika daného státu (volby, politické 

evraty), 8. p írodní katastrofy (záplavy, požáry v p írod ), 9. životní prost edí 

(dlouhodobé problémy, nap . sucho, ochrana p írody), 10. AIDS, 11. zábava, 

íb hy lidí, 12. práva žen a rovnoprávnost, 13. náboženství, 14. nemoci (vyjma 

AIDS), 15. ekonomické problémy státu, 16. diplomatické vztahy s jinou než 

africkou zemí, 17. historie a archeologie, 18. sport, 19. drogová problematika, 

20. technologická zaostalost. 

Dalším faktorem, který jsem zkoumala, byl zdroj záb  použitých 

v p ísp vku: 1. vlastní záb ry (po ízené redaktorem sledovaných stanic p ímo 

na míst  d ní), 2. mezinárodní obrazová agentura, 3. archivní záb ry nebo 

kombinace p edcházejících možností. 

Další prom nnou byla pozice p ísp vku ve zpravodajské relaci. Každá ze 

sledovaných relací má jinou stopáž, což se ve výsledku projevuje v r zných 

po tech za azených p ísp vk  (po ty p ísp vk  se liší i mezi r znými vydáními 

jedné relace). Prom nou jsem tedy kv li zajišt ní její vypovídací hodnoty 

vyjád ila t emi možnostmi: 1. první (otevírací) p ísp vek relace, 2. za azení 

ísp vku v první polovin  relace, 3. za azení p ísp vku v druhé polovin  

relace. 

Kódovací kniha je obsahem P ílohy 1. 

Do elektronických záznamových arch  (statistického programu SPSS) 

jsem dále ke každému kódovanému p ísp vku uvád la datum jeho odvysílání. 

Anamorfované mapy jsem vytvo ila pomocí kartografického programu ArcGis. 



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-53 - 

7.3.3 Nezávislé prom nné 
Vedle prom nných, které se vztahují na typ samotné události a její 

zpracování sledovanými médii, jsem do výzkumu za adila i extramediální která 

mohou ovliv ovat zpravodajské pokrytí. Vedle obsahové analýzy 

zpravodajských relací jsem shromáždila dev t extramediálních prom nných pro 

všech 54 afrických stát . Tyto prom nné odrážejí odlišnost, d ležitost a kulturní 

blízkost atát . 

A) Prom nné vyjad ující odlišnost 

Jedním z faktor  ovliv ujících pokrytí zahrani ních událostí je odlišnost. 

Podle Shoemakerové a spol. (1986) je odlišnost ohrožující status quo 

zpravodajsky cenné. Do své studie jsem vybrala ukazatele nesouvisející 

s mediálními produkty, tedy ukazatele, které pocházejí z jiného než mediálního 

prost edí: úrove  nákazy nemocí AIDS v národ , mortalitou a geografickou 

vzdáleností. 

AIDS: Uvedeno v procentech, vyjad uje po et lidí ve v ku od 15 do 49 

let, kte í m li v letech 2001 až 2008 AIDS. Data byla získána z publikace World 

Population Data Sheet 2009. Nejv tší podíl lidí trpících nemocí AIDS je 

v Svazijsku (26,1%), Botswan  (23,9%) a Lesothu (23,2%), viz P íloha . 2. 

Mortalita: Vyjad uje po et úmrtí na tisíc obyvatel. Na státy s vyšší 

mortalitou je nahlíženo odlišn  než na státy s nízkou mortalitou. Data jsem 

získala z CIA World Factbook (2009). Státem s nejvyšší mortalitou v Africe je 

Angola, kde je na každých tisíc obyvatel 24 úmrtí, viz P íloha . 3. 

Geografická vzdálenost: Geografická vzdálenost byla považována za 

jednu ze zpravodajských hodnot zahrani ního zpravodajství, s vývojem nových 

technologií její d ležitost klesá. Geografická vzdálenost je vyjád ena jako 

vzdušná vzdálenost mezi Prahou a hlavním m stem každého afrického státu. 

Data jsem erpala z internetové aplikace Timeanddate.com. Nejbližším 

africkým státem k eské republice je Tunisko (1517 km), naopak 

nejvzdálen jším státem je Lesotho (8887 km), tabulka geografických 

vzdáleností hlavních m st afrických stát  k Praze viz P íloha . 4.  

B) D ležitost 
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Do skupiny prom nných vyjad ující d ležitost státu jsem za adila hodnoty 

velikost populace a hrubý domácí produkt. Kim a Barnett (1996) uvád jí HDP a 

lidnatost zem  jako jedny z faktor  ovliv ujících zahrani ní zpravodajské toky.  

Populace: Velikost populace je uvedena v milionech lidí, data jsem 

erpala z publikace CIA World Factbook. Nejlidnat jší africkou zemí je Nigérie 

se 149 miliony lidmi, zemí s nejmenším po tem lidí na africkém kontinentu jsou 

Seychlely (80 000 lidí), viz P íloha . 5. 

Hrubý domácí produkt: Hodnotu HDP každého afrického státu jsem 

erpala z CIA World Factbook. Nejv tší hrubý domácí produkt má Jihoafrická 

republika (488 mil. USD), následuje ji Egypt (470 mil. USD). Naopak zem mi 

s nejmenším HDP jsou Svatý Tomáš a Princ v ostrov (0,2 mil. USD) a 

Zimbabwe (0.3 mil. USD). Žeb ek HDP jednotlivých stát  viz P íloha . 6. 

C) Blízkost 

Kulturní blízkost je dalším faktorem pro zajišt ní zpravodajské hodnoty. 

Pokud je ur itý stát kulturn  blízký jinému státu (sdílejí stejné nebo podobné 

spole enské hodnoty), je pravd podobné, že bude tento stát považován za 

zpravodajsky hodnotný. Pro ú el své analýzy jsem použila pro vykreslení 

kulturní blízkosti faktory jazyk, náboženství a svoboda tisku. 

Jazyk: Podle Kima a Barnetta (1996) je mezinárodní zpravodajský tok 

rozd len do osmi lingvisticko-geografických skupin. Mezi státy, které používají 

stejný jazyk, dochází k intenzivn jšímu zpravodajskému toku. Informace o 

edních jazycích všech afrických stát  jsem erpala z internetových stránek 

Ministerstva zahrani ních v cí R. V tabulce ú edních jazyk  (viz P íloha . 7) 

jsou zaznamenány všechny ú ední jazyky jednotlivých stát . 

Náboženství: Náboženství je považováno za další ukazatel kulturní 

blízkosti dvou stát  a potažmo i faktor zpravodajské hodnoty. Do analýzy jsem 

zahrnula ta náboženství, která v zemi p evládají. Zvláš  jsem se zam ila na 

procento populace, které v jednotlivých afrických zemích vyznává islám. Data 

jsem získala z internetových stránek Ministerstva zahrani ních v cí R a z 

publikace CIA World Factbook. V p ípadech, kdy je v jedné zemi vyznáváno 

více náboženství, jsou v tabulce (viz P íloha . 8) se azeny sestupn . V P íloze 
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. 9 jsou státy se azeny podle procenta lidí v populací vyznávajících islám. 

V Mauritánii, Somálsku a Západní Saha e je stoprocentní podíl v ících 

vyznávající islám, v Angole, Botswan , Gabonu, Kapverdách, Lesothu, Namibii, 

Rovníkové Guinei a ve stát  Svatý Tomáš a Princ v ostrov je podíl lidí 

vyznávajících islám nulový. 

Svoboda tisku: Tento faktor p edur uje mezinárodní zpravodajské 

pokrytí. Data jsem erpala ze zprávy Freedom of the Press 2009 publikovanou 

organizací  Freedom House. Podle skóre, které jednotlivé zem  dosáhly p i 

zkoumání politických, ekonomických a spole enských vliv  na média, jsou 

roz azeny na svobodné, áste  svobodné a nesvobodné (viz P íloha . 10). 
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8. Interpretace dat 

8.1 Rozsah pokrytí afrických stát  v eském televizním 
zpravodajství 

 

V rámci hlavní zpravodajské relace eské televize Události bylo v roce 

2009 odvysíláno 8538 zpravodajských p ísp vk , z toho 131 p ísp vk  se 

tematicky p ímo týkalo n kterého ze stát  na africkém kontinentu. Zpravodajské 

ísp vky o d ní v Africe tak v roce 2009 tvo ily 1,53 % celkového obsahu 

zpravodajské relace Události. (viz Graf 1) 

 

Graf 1 

 

 

Televize Nova odvysílala ve svém hlavním zpravodajském po adu 

Televizní noviny v roce 2009 celkem 6954 p ísp vk , z toho 88 se tematicky 

ímo týkalo d ní v Africe, i s ním p ímo souviselo. Po et p ísp vk  o d ní 

v Africe tvo ilo v roce 2009 z celkového obsahu Televizních novin 1,27 %. (viz 

Graf 2) 
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Graf 2 

 

 

V rámci hlavní zpravodajské relace televize Prima bylo v roce 2009 

odvysíláno celkem 6010 zpravodajských p ísp vk , z toho 38 p ísp vk  se 

ímo v novalo d ní v n kterém ze stát  Afriky. V rámci celoro ního obsahu 

Zpráv TV Prima tvo ily p ísp vky s tematikou Afriky 0,63 %. (viz Graf 3) 

Graf 3 

 

Nejvíce zpravodajských p ísp vk  o d ní v Africe bylo odvysíláno 

v dubnu (37), z toho v Událostech 18, v Televizních novinách 14 a ve Zprávách 

TV Prima 5. Naopak nejmén  p ísp vk  bylo do relací za azeno v pr hu 

síce listopadu (8), z toho v Událostech 1, v Televizních novinách 6 a ve 

Zprávách TV Prima 1 (Tabulka 1). Po ty p ísp vk  o d ní v Africe ve 

sledovaných relacích v pr hu roku 2009 znázor uje Graf 4. 
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Každý m síc tak bylo do sledovaných zpravodajských po ad  za azeno 

pr rn  21,4 p ísp vku o d ní v Africe, z toho pr rn  10,9 p ísp vku 

v Událostech, 7,3 p ísp vku v Televizních novinách a 3,2 p ísp vku ve 

Zprávách TV Prima. 

Tabulka 1 

síc Události Televizní noviny Zprávy TV Prima Celkem 

Leden 14 6 5 25 
Únor 13 7 2 22 

ezen 18 7 4 29 
Duben 18 14 5 37 
Kv ten 7 11 2 20 

erven 9 7 5 21 
ervenec 13 7 3 23 

Srpen 11 5 1 17 
Zá í 7 7 1 15 

íjen 13 7 4 24 
Listopad 1 6 1 8 
Prosinec 7 4 5 16 
Celkem 131 88 38 257 
Pr r 10,9 7,3 3,2 21,4 

 

Graf 4 
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V roce 2009 tak nej ast ji informovovala o d ní v Africe zpravodajská 

relace eské televize Události, naopak nejmén  se d ní v Africe v noval 

zpravodajský po ad Zprávy TV Prima. Zpravodajství o d ní na africkém 

kontinentu tvo ilo v porovnání s ostatním obsahem jednotlivých zpravodajských 

relací minoritní ást. 

Hypotéza k výzkumné otázce 1 tak byla potvrzena. 

 

8.2 Africké státy v eském televizním zpravodajství 
 

Státem, o kterém sledované zpravodajské po ady v roce 2009 referovaly 

nej ast ji, bylo Somálsko. Událostem probíhajícím v Somálsku se v novalo 

celkem 56 zpravodajských p ísp vk , což p edstavovalo 21,8 % všech 

ísp vk  s africkou  tematikou. Somálsko bylo v roce 2009 také nej ast ji 

zmi ovaným africkým státem ve dvou sledovaných zpravodajských po adech – 

v Událostech a Televizních novinách. Události p inesly 32 p ísp vk  

souvisejících s d ním v Somálsku, Televizní noviny 18. Nej ast ji zmi ovaným 

africkým státem ve Zprávách TV Prima byl Egypt s devíti p ísp vky. Egypt byl 

také s 33 p ísp vky (12,8 %) celkov  druhým nej ast ji zmi ovaným státem 

v sou tu všech relací. Mezi p tici stát , o kterých se v eském televizním 

zpravodajství v roce 2009 informovalo nej ast ji, byly dále Libye (24 p ísp vk  

– 9,3 %), Jihoafrická republika a Ke a, oba státy po 22 p ísp vcích, tedy 8,6 % 

všech zpráv o Africe. Zpravodajské pokrytí jednotlivých stát  p ibližuje Tabulka 

2.  

Celkem se do zpravodajství prosadilo 33 z 54 stát  afrického kontinentu. 

Události informovaly o 28 státech, Televizní noviny p inesly informace z 23 

stát  a Zprávy TV Prima ze 14 afrických stát .  

Ani jednou se do sledovaných zpravodajských po ad  nedostalo 21 

stát : Botswana, Burkina Faso, Burundi, ad, Džibutti, Eritrea, Gabon, Gambie, 

Kongo, Lesotho, Mali, Mauricius, Mauritánie, Namibie, Rovníková Guinea, 

Sierra Leone, St edoafrická republika, Svatý Tomáš a Princ v ostrov, Svazijsko, 

Tunisko a Západní Sahara. 
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V devíti p ísp vcích v nujících se d ní na africkém kontinentu nebyl 

rozpoznatelný konkrétní stát, jednalo se o blíže neur enou oblast v Africe nebo 

celou Afriku. 

Tabulka 2 

Stát Události Televizní  
noviny 

Zprávy 
TV Prima Celkem 

Somálsko 32 (24,4 %) 18 (20,5 %) 6 (15,8 %) 56 (21,8 %) 
Egypt 8 (6,1 %) 16 (18,2 %) 9 (23,7 %) 33 (12,8 %) 
Libye 10 (7,6 %) 13 (14,8 %) 1 (2,6 %) 24 (9,3 %) 
JAR 10 (7,6 %) 10 (11,4 %) 2 (5,3 %) 22 (8,6 %) 
Ke a 13 (9,9 %) 4 (4,5 %) 5 (13,2 %) 22 (8,6 %) 
Nigérie 7 (5,3 %) 2 (2,3 %) 2 (5,3 %) 11 (4,3 %) 
Zimbabwe 10 (7,6 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 11 (4,3 %) 
Madagaskar 7 (5,3 %) 0 (0 %) 2 (5,3 %) 9 (3,5 %) 
Malawi 2 (1,5 %) 4 (4,5 %) 1 (2,6 %) 7 (2,7 %) 
Komory 2 (1,5 %) 1 (1,1 %) 2 (5,3 %) 5 (1,9 %) 
Seychely 2 (1,5 %) 2 (2,3 %) 1 (2,6 %) 5 (1,9 %) 
Súdán 3 (2,3 %) 1 (1,1 %) 1 (2,6 %) 5 (1,9 %) 
Rwanda 3 (2,3 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 4 (1,6 %) 
Ghana 1 (0,8 %) 1 (1,1 %) 1 (2,6 %) 3 (1,2 %) 
Kongo 2 (1,5 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 3 (1,2 %) 
Libérie 2 (1,5 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 3 (1,2 %) 
Uganda 2 (1,5 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 3 (1,2 %) 
Angola 1 (0,8 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 2 (0,8 %) 
Etiopie 2 (1,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (0,8 %) 
Guinea 1 (0,8 %) 0 (0 %) 1 (2,6 %) 2 (0,8 %) 
Maroko 0 (0 %) 2 (2,3 %) 0 (0 %) 2 (0,8 %) 
Pob eží slonoviny 1 (0,8 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 2 (0,8 %) 
Zambie 1 (0,8 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 2 (0,8 %) 
Alžírsko 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2,6 %) 1 (0,4 %) 
Benin 0 (0 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 1 (0,4 %) 
Guinea-Bissau 1 (0,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (0,4 %) 
Kamerun 1 (0,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (0,4 %) 
Kapverdy 1 (0,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (0,4 %) 
Mosambik 1 (0,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (0,4 %) 
Niger 0 (0 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 1 (0,4 %) 
Senegal 1 (0,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (0,4 %) 
Tanzanie 1 (0,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (0,4 %) 
Togo 0 (0 %) 1 (1,1 %) 0 (0 %) 1 (0,4 %) 
Jiný, nelze ur it 4 (3,1 %) 2 (2,3 %) 3 (7,9 %) 9 (3,5 %) 
Celkem 131 88 38 257 
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Sledované zpravodajské po ady za adily do svého zpravodajství 33 

afrických stát , tedy 61 %, naopak celých 39 % afrických stát  (21) se do 

sledovaných zpravodajských relací v roce 2009 nedostalo. 

Jak jsem tedy p edpokládala v hypotéze k výzkumné otázce 2, výb r 

afrických stát , které se nakonec do eského televizního zpravodajství dostaly, 

byl siln  omezen. Do zpravodajství se prosadily státy s (v rámci Afriky) vyšším 

HDP (nap íklad Jihoafrická republika, Egypt a Libye), p esto nejv tší prostor 

dostalo Somálsko, které je na opa né stran  žeb ku HDP afrických stát .  

Výsledky v Tabulce 3 ukazují korelaci mezi kontextuálními prom nnými 

jednotlivých stát  a celkovým pokrytím Afriky. Podle t chto výsledk  byla ve 

sledovaném zpravodajství z ejmá korelace mezi pokrytím a mezi úrovní 

hrubého domácího produktu státu (0,428), velikostí populace (0,278) a 

procentem muslim  v populaci (0,201). Hodnoty Pearsonovy korelace naopak 

nedokazují souvztažnost mezi celkovým pokrytím a podílem lidí nakažených 

AIDS v populaci (-0,019), mortalitou (-0,046) a svobodou tisku (0,179). 

 

Tabulka 3 

Pearsonova korelace mezi kontextuálními prom nnými a celkovým 
pokrytím 

AIDS -0,019 
HDP 0,428 
Islám 0,201 
Mortalita -0,046 
Populace 0,278 
Svoboda tisku 0,179 

 

Hypotéza k výzkumné otázce 2 tak byla potvrzena. 

Pokrytí afrického kontinentu jednotlivými zpravodajskými po ady odrážejí 

anamorfované mapy. Anamorfovaná mapa zobrazuje p i zachování reálné 

pozice daných stát  Afriky deformaci zp sobenou po tem p ísp vk  ve 

sledovaných relacích. ím tmavší je mapa státu na map , tím ast ji byl stát 

zmín n ve sledovaných zpravodajských po adech. Pokud stát ve zpravodajství 
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zmín n nebyl, je jeho plocha bílá. Pro srovnání je v P íloze . 11 za azena 

reálná politická mapa Afriky. 

Zobrazení Afriky Událostmi - hlavní zpravodajskou relací eské televize - 

zobrazuje Mapa 2. 

Mapa 2 
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Pokrytí afrického kontinentu hlavní zpravodajskou relací TV Nova 

Televizními novinami odráží Mapa 3. 

Mapa 3 
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Zp sob, jakým odrážela hlavní zpravodajská relace TV Prima v roce 

2009 africký kontinent, vystihuje Mapa 4. 

Mapa 4 
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Celkový obraz Afriky v hlavních zpravodajských po adech sledovaných 

eských celoplošných stanic v roce 2009 zobrazuje Mapa 5. 

Mapa 5 
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8.3 Tematika spojená s informováním o d ní v Africe 
 

i informování o d ní na africkém kontinentu za azovaly sledované 

televizní zpravodajské po ady v roce 2009 nej ast ji p ísp vky s kriminální a 

politickou tematikou (Tabulka 4). Z celkového po tu 257 zpravodajských 

ísp vk  o d ní v Africe informovalo 100 p ísp vk  o kriminálních inech, tedy 

38,9 % všech p ísp vk .  

Kriminalita byla nej ast jší tematickou oblastí p i informování o Africe ve 

všech t ech sledovaných relacích – Události za adily 53 p ísp vk , Televizní 

noviny  35 p ísp vk  a Zprávy TV Prima 12 p ísp vk . Další frekventovanou 

tematickou oblastí byla politika s 65 p ísp vky (Události 44 p ísp vk , Televizní 

noviny 13 p ísp vk   a Zprávy TV Prima 12 p ísp vk ). Politika jako tematická 

oblast tvo ila 25,3 % všech zpravodajských p ísp vk  o d ní v Africe. 

Nejmén  frekventovanou tematickou oblastí byl sport. Jediný p ísp vek 

se sportovní tematikou za adila do své hlavní zpravodajské relace eská 

televize. 

Tabulka 4 

Oblast Události Televizní noviny Zprávy TV Prima Celkem 
Kriminalita 53 (40,4 %) 35 (39,8 %) 12 (31,6 %) 100 (38,9 %) 
Politika 44 (33,6 %) 13 (14,8 %) 8 (21,1 %) 65 (25,3 %) 

da 5 (3,6 %) 12 (13,6 %) 4 (10,5 %) 21 (8,2 %) 
Nehody 6 (4,5 %) 11 (12,5 %) 3 (7,9 %) 20 (7,9 %) 
Kultura 9 (6,9 %) 3 (3,4 %) 4 (10,5 %) 16 (6,3 %) 
Zábava 3 (2,3 %) 6 (6,8 %) 5 (13,2 %) 14 (5,4 %) 
Turistika 0 (0 %) 8 (9,1 %) 2 (5,2 %) 10 (3,9 %) 
Ekonomika 6 (4,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 6 (2,4 %) 
Zdravotnictví 4 (3,4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (1,6 %) 
Sport 1 (0,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (0,01 %) 
Celkem 131 (100 %) 88 (100 %) 38 (100 %) 257 (100 %) 

 

Kriminalita a násilí byly také nej ast jšími tématy p ísp vk  o d ní na 

africkém kontinent . Ozbrojený konflikt s 80 p ísp vky tvo il 31 % všech témat 

ísp vk , byl nej ast jším tématem v Událostech (49 p ísp vk ) a 

v Televizních novinách (23 p ísp vk ). Naopak p ísp vky ve Zprávách TV 
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Prima v souvislosti s informováním o Africe nej ast ji informovaly o vztazích 

s eskou republikou, a to v devíti p ípadech.   

Témata sport, drogy a válka proti terorismu se ve sledovaných 

zpravodajských po adech v pr hu roku 2009 objevila jednou: sport a drogy 

v Událostech a válka proti terorismu ve Zprávách TV Prima.  

Zastoupení témat v jednotlivých zpravodajských po adech popisuje 

Tabulka 5. Výrazn  negativní témata p ísp vk  (ozbrojený konflikt, nehody a 

tragédie, AIDS/HIV, nemoci, p írodní katastrofy, humanitární krize, špatná 

ekonomika, válka proti terorismu a drogy) byla z 257 p ísp vk  zastoupena ve 

117 p ípadech, tedy ve 46 % z celkového obsahu informací o Africe. Naopak 

téma s ist  pozitivním vyzn ním (zábava) bylo zastoupeno pouze ve 22 

ípadech, tedy 8 procentech. 

Hypotéza k výzkumné otázce 3 tak byla potvrzena. 

Tabulka 5 

Téma p ísp vku Události Televizní  
noviny 

Zprávy  
TV Prima Celkem 

Ozbrojený konflikt 49 (37,4 %) 23 (26,1 %) 8 (21,1 %) 80 (32 %) 
Zahrani ní vztahy 25 (19,1 %) 15 (17 %) 6 (15,8 %) 46 (18 %) 
Vztahy s R 6 (4,6 %) 10 (11,4 %) 9 (23,7 %) 25 (10 %) 
Nehody, tragédie 8 (6,1 %) 11 (12,5 %) 3 (7,9 %) 22 (8,6 %) 
Zábava 6 (4,6 %) 13 (14,8 %) 3 (7,9 %) 22 (8,6 %) 
Vnit ní politika 13 (9,9 %) 2 (2,3 %) 0 (0 %) 15 (5,8 %) 
Životní prost edí 4 (3,1 %) 3 (3,4 %) 3 (7,9 %) 10 (3,9 %) 
AIDS/HIV 4 (3,1 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (1,6 %) 
Práva žen 2 (1,5 %) 0 (0 %) 2 (5,3 %) 4 (1,6 %) 
Náboženství 1 (0,8 %) 1 (1,1 %) 2 (5,3 %) 4 (1,6 %) 
Nemoci 2 (1,5 %) 2 (2,3 %) 0 (0 %) 4 (1,6 %) 
Historie, archeologie 1 (0,8 %) 2 (2,3 %) 1 (2,6 %) 4 (1,6 %) 
Technologie 0 (0 %) 4 (4,5 %) 0 (0 %) 4 (1,6 %) 

írodní katastrofy 1 (0,8 %) 2 (2,3 %) 0 (0 %) 3 (1,2 %) 
Vztahy s neafrickým státem 3 (2,3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 3 (1,2 %) 
Humanitární krize 2 (1,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (0,08 %) 
Špatná ekonomika 2 (1,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (0,08 %) 
Válka proti terorismu 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (2,6 %) 1 (0,04 %) 
Sport 1 (0,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (0,04 %) 
Drogy 1 (0,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (0,04 %) 
Celkem 131 88 38 257 
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Pokud sledujeme, jaká témata se nej ast ji pojila s jednotlivými státy, 

nejvýrazn jší spojení bylo mezi Somálskem a ozbrojeným konfliktem, a to v 51 

ísp vcích. Dalším p ípadem, kdy bylo jedno téma ast ji spojováno s jedním 

státem, byly zahrani ní vztahy a Libye (v 17 p ípadech). 

Tabulka 6 

Stát Ozbrojený 
konflikt 

Válka  
proti terorismu 

Zahrani ní 
vztahy 

Vztahy 
s R 

Humanitární 
krize 

Alžírsko      Angola   1 1  Benin      Egypt 4  8 4  Etiopie 1    1 
Ghana   2   Guinea    1  Guinea-Bissau 1     JAR   2 9  Kamerun      Kapverdy 1     Ke a 3  5 1  Komory      Kongo (Kinshasa) 1  1   Libérie 1     Libye   17   Madagaskar 1   1  Malawi      Maroko      Mosambik      Niger      Nigérie 5 1 2 1  Pob eží slonoviny      Rwanda 3     Senegal      Seychely 4   1  Somálsko 51  2   Súdán 1  2  1 
Tanzanie 1     Togo      Uganda 1     Zambie      Zimbabwe 1  3 1  Jiný, nelze ur it   1 5  
 



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-69 - 

Tabulka 7 

Stát Nehody, 
tragédie 

Vnit ní 
politika 

írodní 
katastrofa 

Životní  
prost edí AIDS 

Alžírsko      Angola      Benin      Egypt 3     Etiopie      Ghana      Guinea      Guinea-
Bissau      
JAR  1 1   Kamerun     1 
Kapverdy      Ke a 2   8  Komory 5     Kongo 1     Libérie   1   Libye 3 2    Madagaskar  7    Malawi 1     Maroko 1     Mosambik      Niger      Nigérie 1     Pob eží 
slonoviny 1  1   
Rwanda 1     Senegal    1  Seychely      Somálsko  3    Súdán      Tanzanie      Togo      Uganda 1    1 
Zambie     1 
Zimbabwe 2 2    Jiný, nelze 
ur it    1 1 

 

Tabulka 8 

Stát Zábava Práva žen Náboženství Nemoci Špatná 
ekonomika 

Alžírsko   1   
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Angola      Benin      Egypt 3  3 2  Etiopie      Ghana 1     Guinea      Guinea-
Bissau      
JAR 8     Kamerun      Kapverdy      Ke a  2   1 
Komory      Kongo      Libérie  1    Libye 1     Madagaskar      Malawi 6     Maroko 1     Mosambik    1  Niger      Nigérie      Pob eží 
slonoviny      
Rwanda      Senegal      Seychely      Somálsko      Súdán  1    Tanzanie      Togo      Uganda      Zambie 1     Zimbabwe    1 1 
Jiný, nelze 
ur it 1     

 

Tabulka 9 

Stát 
Vztahy 

neafrickému 
státu 

Archeologie Sport Drogy Technologie 

Alžírsko      Angola      Benin     1 
Egypt 2 4    
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Etiopie      Ghana      Guinea    1  Guinea-Bissau      JAR   1   Kamerun      Kapverdy      Ke a      Komory      Kongo      Libérie      Libye 1     Madagaskar      Malawi      Maroko      Mosambik      Niger     1 
Nigérie     1 
Pob eží slonoviny      Rwanda      Senegal      Seychely      Somálsko      Súdán      Tanzanie      Togo     1 
Uganda      Zambie      Zimbabwe      Jiný, nelze ur it      
 

 

8.4 Zpracování a prezentace p ísp vk  o d ní na africkém 
kontinentu 

 

Nej ast jším zdrojem audiovizuálního materiálu byly ve sledovaných 

po adech v roce 2009 mezinárodní obrazové agentury (Tabulka 10). Z 257 

zpravodajských p ísp vk  byly ve 167 p ípadech (65 %) využity materiály 

pocházející z mezinárodních obrazových agentur. Tento zdroj byl nej ast jší u 

všech t í sledovaných zpravodajských po ad : Události ho využily v 77 
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ísp vcích, Televizní noviny v 65 p ísp vcích a Zprávy TV Prima ve 25 

ísp vcích. 

Vlastní záb ry (získané na míst  d ní redaktorem dané televizní stanice) 

byly použity ve 22 zpravodajských p ísp vcích referujících o d ní v Africe. 

V p ípad  Událostí se jednalo o 9 p ípad , kdy redaktor eské televize 

informoval v p ísp vcích p ímo z afrického kontinentu. V Televizních novinách 

byly vlastní p ísp vky použity v 8 p ípadech, ve Zprávách TV Prima v 5 

ípadech. Po ty vlastních p ísp vk  v Televizních novinách a Zprávách TV 

Prima byly zkresleny za azením vlastního obrazového materiálu z událostí, 

které sice referovaly o afrických státech, docházelo k nim ale na eském území.   

Celkem v 68 p ípadech byly do jednoho zpravodajského p ísp vku 

za azeny archivní záb ry nebo nebylo možné p vod záb  v p ísp vku 

rozpoznat. 

Tabulka 10 

Po ad Vlastní  
záb ry Obrazová agentura Jiné Celkem 

Události 9 (7 %) 77 (59 %) 45 (34 %) 131 
Televizní noviny 8 (9 %) 65 (74 %) 15 (17 %) 88 
Zprávy TV Prima 5 (13 %) 25 (66 %) 8 (21 %) 38 
Celkem 22 (9 %) 167 (65 %) 68 (26 %) 257 

 

ísp vky o d ní v Africe byly nej ast ji za azovány do druhých polovin 

sledovaných zpravodajských relací (Tabulka 11). Z 257 p ísp vk  o d ní 

v Africe bylo 224 (87 %) za azeno do druhé poloviny zpravodajské relace. Jako 

první p ísp vek relace byl p ísp vek o d ní v Africe za azen ve dvou p ípadech 

– v Televizních novinách (1) a ve Zprávách TV Prima (1).  

Tabulka 11 

Po ad První v relaci První polovina 
relace 

Druhá polovina 
relace Celkem 

Události 0 (0 %) 12 (9 %) 119 (91 %) 131 
Televizní noviny 1 (1 %) 12 (14 %) 75 (85 %) 88 
Zprávy TV Prima 1 (3 %) 7 (18 %) 30 (79 %) 38 
Celkem 2 (1 %) 31 (12 %) 224 (87 %) 257 
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Ve zp sobu zpracování zpravodajských p ísp vk  o d ni v Africe 

evažoval typ vedlejší p ísp vek (šot), pro pot eby výzkumu televizní 

zpravodajský útvar v délce 30 sekund a kratší. Tento typ p ísp vk  se objevil 

140krát, tedy v 54,5 % z celkového po tu 257 p ísp vk  o d ní v Africe. Ve 117 

ípadech (45,5 %) byl p ísp vek zpracován jako hlavní, tedy delší než 30 

sekund (Tabulka 12). 

V Událostech a Televizních novinách bylo v roce 2009 za azeno více 

vedlejších než hlavních p ísp vk  informujících o afrických státech. Naopak 

Zprávy TV Prima p inesly ve svých vydáních více hlavních než vedlejších 

ísp vk .  

Tabulka 12 

Po ad Hlavní p ísp vek Vedlejší p ísp vek Celkem 
Události 59 (45 %) 72 (55 %) 131 
Televizní noviny 31 (35 %) 57 (64 %) 88 
Zprávy TV Prima 27 (71 %) 11 (29 %) 38 
Celkem 117 (45,5 %) 140 (54,5 %) 257 

 

Události v Africe byly zpravodajskými relacemi sledovaných eských 

televizních stanic ve v tší mí e prezentovány prost ednictvím mén  

významných typ  zpracování: vedlejšími zprávami ve druhých polovinách 

relací. 

Hypotéza k výzkumné otázce 4 tak byla potvrzena. 
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Záv r 

Ve své práci jsem se pokusila prozkoumat obraz d ní na africkém 

kontinentu, který svým recipient m nabízejí hlavní zpravodajské relace t í 

eských celoplošných televizních stanic. Podle sledovanosti zpravodajských 

relací v roce 2009, které na svých internetových stránkách zve ej uje titul 

Marketing & Media, pat ily Události, Televizní noviny a Zprávy TV Prima v rámci 

jednotlivých stanic každý týden mezi deset nejsledovan jších po ad . Obraz 

ní, které tyto zpravodajské relace v roce 2009 nabízely, tak zasáhlo 

významné množství eských televizních divák . 

Navzdory mnoha zásadním problém m, které Afriku v sou asnosti 

sužují, dostává d ní na africkém kontinentu v porovnání s ostatním obsahem 

v eském televizním zpravodajství jen nepatrný prostor. Navzdory hladomoru 

v západoafrických zemích (v Mali, Mauritánii i Senegalu), sporných politických 

akcích v Zimbabwe, ší ící se epidemii AIDS v subsaharské oblasti a ad  

civilních konflikt , nemá d ní na africkém kontinentu pro eské zpravodajství 

dostate nou zpravodajskou hodnotnost. 

 Výsledky mého výzkumu ukazují, že do sledovaných zpravodajských 

relací se z 54 afrických stát  dostalo 33, naopak o 21 státech se eské 

zpravodajské relace v pr hu celého roku 2009 nezmínily v bec. Co 

zp sobuje toto omezení? 

 P i pohledu na anamorfované mapy (Mapa 2-5) je víc než z ejmé, že 

zpravodajství není bezchybným odrazem skute ného d ní. Mediální konstrukce 

neživého sv ta jsou ovlivn ny mnoha faktory – samotnými procesy výroby 

zpravodajství, charakteristikami jednotlivých stát  i typy nabízených témat. 

eské televizní stanice jsou limitovány p i výb ru zahrani ních událostí 

nabídkou mezinárodních zpravodajských agentur, které po izují v afrických 

státech zpravodajský materiál. Vlastní obrazový materiál eských stanic 

zachycující d ní v Africe se v pr hu roku objevil jen v 9 % zkoumaných 

ísp vk . P i využívání omezené nabídky témat a záb  pocházejících 

z mezinárodních agentur tak dochází k podobnosti zpravodajství nap  

stanicemi.  
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Patrným rozdílem, který se v informování o d ní v Africe projevil mezi 

jednotlivými stanicemi, byl po et p ísp vk . Zatímco ve ejnoprávní eská 

televize odvysílala v pr hu roku 2009 131 zpravodajských p ísp vk  p ímo 

se týkajících d ní v Africe, soukromé stanice Nova a Prima prezentovaly ve 

svých hlavních zpravodajských relacích dohromady 126 p ísp vk  o Africe.  

i zkoumání vlivu extramediálních faktor  na celkové pokrytí se projevila 

nejv tší korelace s velikostí hrubého domácího produktu afrických stát . 

Ekonomická d ležitost je považována za jeden z hlavních faktor  pokrytí 

zahrani ních událostí (nap . Chang, 1998), což se potvrdilo i v p ípad  mého 

výzkumu. Naopak korelace mezi p ítomností nákazy AIDS ve stát i velikostí 

mortality daného státu a celkovým pokrytím nebyla v mém výzkumu potvrzena. 

Korelace mezi zahrani ním obchodem afrických stát  s eskou republikou a 

celkovým pokrytím nebyla kv li zanedbatelnému objemu obchodu ve výzkumu 

zjiš ována. 

Z mého výzkumu také vyplývá, že vliv geografické vzdálenosti, mortality 

a po tu lidí vyznávajících islám (tedy zcela jiné náboženství než je k es anství, 

které p evažuje u v ících v R) je nepr kazný. Zárove  se neprokázal vliv 

svobody médií – Zimbabwe a Somálsko, kde je nejv tší míra zápas  do 

mediální sféry, byly eským zpravodajstvím reflektovány ast ji než zem , kde 

jsou mediální svobody v tší (nap . Ghana a Mauricius). Dovolím si tvrdit, že 

zejména vliv geografické vzdálenosti je v dnešním sv  a komunikaci 

zanedbatelný a bude nadále se zlepšujícími se technickými prost edky klesat. 

To, že se do hledá ku eských médií asto dostávaly státy s (v rámci 

Afriky) vyšším hrubým domácím produktem – Egypt, Nigérie, Libye, Jihoafrická 

republika – je podle m  také zp sobeno jejich silnou pozicí v hierarchii afrických 

stát , což koresponduje se záv ry Changa (1998). 

Africké státy byly optikou eského televizního zpravodajství nej ast ji 

vid ny jako oblasti s vysokou kriminalitou. Ozbrojený konflikt byl 

nejfrekventovan jším tématem zkoumaných zpravodajských p ísp vk , vyskytl 

se v 32 procentech p ísp vk  o Africe. eská média akcentovala problematiku 

somálských pirát  úto ících na lod  západních zemí, naopak nap íklad 
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problematika ženské ob ízky se ve sledovaných relacích neobjevila ani jednou, 

humanitární krize byly zastoupeny pouze dv ma p ísp vky. 

 

j výzkum a následn  jist  i záv ry z n j plynoucí jsou omezeny 

výb rem zkoumaného vzorku. Bylo by zajímavé sledovat, jak se informování o 

Africe m ní v pr hu delšího období, zda se m ní výb r témat a stát . 

Výsledky studie jsou do jisté míry ovlivn ny i vybranou metodou kvantitativní 

obsahové analýzy, která nedokáže zaznamenat všechny atributy zpravodajství. 

Na záv r mi, milí konzumenti eského televizního zpravodajství, dovolte 

položit jednu otázku: „Co se Vám vybaví pod pojmem Afrika?“ 
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Resumé 
 

Jádrem této diplomové práce je kvantitativní obsahová analýza, 

prost ednictvím které jsem cht la zjistit, jakým zp sobem informují eské 

televizní zpravodajské relace o d ní na africkém kontinentu. Referování o 

událostech v afrických státech je v eském zpravodajství minoritním tématem, 

do zpravodajských relací se v pr hu roku 2009 dostal jen omezený po et 

afrických stát . P i informování o Africe média inklinují k ast jšímu za azování 

zpráv s negativní tematikou, což m že recipienty vést ke stereotypnímu 

chápání Afriky jako kontinentu zmítaném násilím a ekonomickými problémy. 

Otázka pokrývání afrických stát  je v práci zkoumána nejen z hlediska 

charakteristik mediálních obsah , ale i pomocí extramediálních vlastností 

daných stát . Nízké zpravodajské pokrytí Afriky eskými zpravodajskými 

relacemi odráží postavení afrických stát  v hierarchii národ . Na podobu 

sou asného zahrani ního televizního zpravodajství mají velký vliv také 

globaliza ní efekty a mezinárodní zpravodajské toky. Kv li astému využívání 

nadnárodních obrazových zpravodajských agentur dochází k uniformit  

zahrani ních zpráv nap  jednotlivými stanicemi. 

 

Summary 
 

The essence of this diploma work is a quantitative content analysis which 

I used to find out how Czech news programs report on African events. 

Reporting on events in Africa is a minor issue within the Czech news coverage, 

only a limited number of African countries made it into news programs in 2009. 

While reporting on Africa, media tend to prefer negative themes which may lead 

to a stereotypical view on Africa as a continent torn by violence and economic 

problems. The issue of African news coverage is examined here not only 

through the media contents, but also by extra median attributes of the 

respective states. Lower coverage of African events by Czech news programs 

reflects the position of African states in the hierarchy of nations. The form of the 

current international TV news is widely influenced also by globalization effects 
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and international news flows. The frequent use of supranational visual news 

agencies results in a uniformity of international news on all channels. 
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ílohy 
íloha . 1: Kódovací kniha (text) 

 
1. DATUM (ve form  DD.MM.RRRR) 

 
2. STANICE 

1. eská televize 
2. TV Nova 
3. TV Prima 
 

3. NÁZEV STÁTU 
1. Alžírsko 
2. Angola 
3. Benin 
4. Botswana 
5. Burkina Faso 
6. Burundi 
7. ad 
8. Džibuti 
9. Egypt 
10. Eritrea 
11. Etiopie 
12. Gabon 
13. Gambie 
14. Ghana 
15. Guinea 
16. Guinea-Bissau 
17. Jihoafrická republika 
18. Kamerun 
19. Kapverdy 
20. Ke a 
21. Komory 
22. Kongo (Brazzaville) 
23. Kongo (Kinshasa) 
24. Lesotho 
25. Libérie 
26. Libye 
27. Madagaskar 
28. Malawi 
29. Mali 
30. Maroko 
31. Mauricius 
32. Mauritánie 
33. Mosambik 
34. Namibie 
35. Niger 
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36. Nigérie 
37. Pob eží slonoviny 
38. Rovníková Guinea 
39. Rwanda 
40. Senegal 
41. Seychely 
42. Sierra Leone 
43. Somálsko 
44. St edoafrická republika 
45. Súdán 
46. Svatý Tomáš a Princ v ostrov 
47. Svazijsko 
48. Tanzanie 
49. Togo 
50. Tunisko 
51. Uganda 
52. Zambie 
53. Západní Sahara 
54. Zimbabwe 
99. Jiné - celá Afrika, blíže neur ená oblast v Africe 
 

4. TEMATICKÁ OBLAST 
1- Politika 
2- Ekonomie 
3- Kultura (prvotn  kulturní téma, život ve spole nosti, náboženství) 
4- Kriminalita 
5- Sport 
6- Po así 
7- Zábava, volný as, život celebrit 
8- Zdravotnictví 
9- Nehody 
10- V da, p íroda, technologie 
11- Turistika 

 
5. TÉMA P ÍSP VKU 

1- Ozbrojený konflikt (v rámci jedné nebo více afrických zemích, piráti) 
2- Válka proti terorismu (sv tový boj proti terorismu týkající se p ímo 

které zem  v Africe) 
3- Zahrani ní vztahy /mimo R/ (zlepšení-zhoršení diplomat. vztah , 

zahrani ní návšt vy, diplomatické vztahy)  
4- Vztahy s R (diplomatické vztahy s R, souvislost p ísp vku s R) 
5- Humanitární krize (dlouhodobé humanitární krize –nap .  hladomor) 
6- Nehody, tragédie (aktuální a jednotlivé nehody, požáry vraždy) 
7- Vnit ní politika (politické p evraty, volby) 
8- írodní katastrofa (aktuální a jednotlivé – požár v p írod , záplavy) 
9- Životní prost edí (dlouhodobé problémy – nap . sucho, ochrana 

írody) 



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-88 - 

10- AIDS/HIV 
11- Zábava, p íb hy oby ejných lidí 
12- Práva žen, rovnoprávnost 
13- Náboženství 
14- Nemoci (krom  AIDS) 
15- Špatná ekonomika afrického státu 
16- Diplomatické vztahy s jinou než africkou zemí 
17- Archeologie, historie 
18- Sport 
19- Drogová problematika 
20- 99-  Jiné 

 
6. ZDROJ 

1- Vlastní (reportér p ímo na míst ) 
2- Mezinárodní agentura 
3- Jiné, nelze ur it, kombinace p edchozích možností 

 
7. POZICE P ÍSP VKU V RELACI 

1- První zpráva (otvírák) 
2- První p lka relace 
3- Druhá p lka relace 
99- Jiný 

 
8. TYP P ÍSP VKU 

1- Hlavní p ísp vek 
2- Vedlejší p ísp vek 
99- Jiný, nelze ur it 

íloha . 2 : Procento populace trpící nemocí AIDS (tabulka) 

 Stát AIDS 
1 Svazijsko 26,1 
2 Botswana 23,9 
3 Lesotho 23,2 
4 Jihoafrická republika 18,1 
5 Namibie 15,3 
6 Zimbabwe 15,3 
7 Zambie 14,3 
8 Mosambik 12,5 
9 Malawi 11,9 
10 Ke a 7,4 
11 St edoafrická republika 6,3 
12 Gabon 5,9 
13 Tanzanie 5,7 
14 Uganda 5,4 
15 Kamerun 5,1 
16 Pob eží slonoviny 3,9 
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17 ad 3,5 
18 Kongo 3,5 
19 Rovníková Guinea 3,4 
20 Togo 3,3 
21 Džibuti 3,1 
22 Egypt 3,1 
23 Nigérie 3,1 
24 Rwanda 2,8 
25 Angola 2,1 
26 Etiopie 2,1 
27 Burundi 2,0 
28 Ghana 1,9 
29 Guinea-Bissau 1,8 
30 Libérie 1,7 
31 Mauricius 1,7 
32 Burkina Faso 1,6 
33 Guinea 1,6 
34 Mali 1,5 
35 Sierra Leone 1,5 
36 Súdán 1,4 
37 Eritrea 1,3 
38 Demokratická republika Kongo 1,3 
39 Benin 1,2 
40 Senegal 1,0 
41 Gambie 0,9 
42 Mauritánie 0,8 
43 Niger 0,8 
44 Somálsko 0,5 
45 Alžírsko 0,1 
46 Madagaskar 0,1 
47 Maroko 0,1 
48 Tunisko 0,1 
49 Kapverdy 0,0 
50 Komory 0,0 
51 Libye 0,0 
52 Seychely 0,0 
53 Svatý Tomáš a Princ v ostrov 0,0 
54 Západní Sahara 0,0 

 

íloha . 3: Žeb ek mortality v afrických státech (tabulka) 

 Stát Mortalita 
1 Angola 24 
2 Lesotho 22 
3 Zambie 21 
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4 Libérie 20 
5 Mosambik 20 
6 St edoafrická republika 17 
7 ad 16 
8 Jihoafrická republika 16 
9 Nigérie 16 

10 Zimbabwe 16 
11 Guinea-Bissau 15 
12 Somálsko 15 
13 Svazijsko 15 
14 Malawi 14 
15 Mali 14 
16 Niger 14 
17 Burkina Faso 13 
18 Namibie 13 
19 Gabon 12 
20 Gambie 12 
21 Kamerun 12 
22 Kongo 12 
23 Sierra Leone 12 
24 Súdán 12 
25 Tanzanie 12 
26 Uganda 12 
27 Etiopie 11 
28 Guinea 11 
29 Demokratická republika Kongo 11 
30 Západní Sahara 11 
31 Burundi 10 
32 Pob eží slonoviny 10 
33 Rwanda 10 
34 Benin 9 
35 Ghana 9 
36 Ke a 9 
37 Mauritánie 9 
38 Rovníková Guinea 9 
39 Senegal 9 
40 Botswana 8 
41 Džibuti 8 
42 Eritrea 8 
43 Madagaskar 8 
44 Togo 8 
45 Komory 7 
46 Kapverdy 6 
47 Mauricius 6 
48 Seychely 6 
49 Svatý Tomáš a Princ v ostrov 5 
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50 Tunisko 5 
51 Alžírsko 4 
52 Egypt 4 
53 Maroko 4 
54 Libye 3 

 

íloha . 4: Geografická vzdálenost afrických stát  od R (tabulka)  

 Stát Vzdálenost 
1 Tunisko 1517 
2 Alžírsko 1738 
3 Libye 1904 
4 Maroko 2488 
5 Egypt 2640 
6 Západní Sahara 3463 
7 Súdán 4165 
8 ad 4205 
9 Niger 4206 

10 Burkina Faso 4437 
11 Eritrea 4445 
12 Mauritánie 4456 
13 Nigérie 4582 
14 Mali 4625 
15 Senegal 4872 
16 Gambie 4944 
17 Benin 4952 
18 Džibuti 4957 
19 Togo 5019 
20 Guinea-Bissau 5050 
21 Etiopie 5073 
22 St edoafrická republika 5081 
23 Ghana 5124 
24 Kamerun 5132 
25 Pob eží slonoviny 5133 
26 Rovníková Guinea 5163 
27 Kapverdy 5184 
28 Guinea 5194 
29 Sierra Leone 5275 
30 Libérie 5389 
31 Gabon 5515 
32 Svatý Tomáš a Princ v ostrov 5562 
33 Uganda 5779 
34 Rwanda 5961 
35 Kongo 6019 
36 Demokratická republika Kongo 6026 
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37 Somálsko 6074 
38 Ke a 6080 
39 Burundi 6093 
40 Angola 6528 
41 Tanzanie 6561 
42 Seychely 7232 
43 Malawi 7345 
44 Zambie 7372 
45 Komory 7398 
46 Zimbabwe 7697 
47 Namibie 8051 
48 Madagaskar 8307 
49 Botswana 8355 
50 Jihoafrická republika 8505 
51 Mosambik 8613 
52 Svazijsko 8622 
53 Mauricius 8860 
54 Lesotho 8887 

 
 
 

íloha . 5: Velikost populace [milionech lidí] (tabulka) 
 

 Stát Populace 
1 Nigérie 149,00 
2 Etiopie 85,00 
3 Egypt 78,00 
4 Demokratická republika Kongo 68,00 
5 Jihoafrická republika 49,00 
6 Súdán 41,00 
7 Tanzanie 41,00 
8 Ke a 39,00 
9 Alžírsko 34,00 

10 Uganda 32,00 
11 Maroko 31,00 
12 Ghana 23,00 
13 Mosambik 21,00 
14 Madagaskar 20,00 
15 Pob eží slonoviny 20,00 
16 Kamerun 18,00 
17 Burkina Faso 15,00 
18 Malawi 15,00 
19 Niger 15,00 
20 Mali 13,00 
21 Senegal 13,00 
22 Angola 12,00 



Diplomová práce  Afrika o ima eského 
televizního zpravodajství 

 
 

-93 - 

23 Zambie 11,00 
24 Zimbabwe 11,00 
25 ad 10,00 
26 Guinea 10,00 
27 Rwanda 10,00 
28 Tunisko 10,00 
29 Burundi 9,00 
30 Somálsko 9,00 
31 Benin 8,00 
32 Libye 6,00 
33 Togo 6,00 
34 Eritrea 5,00 
35 Sierra Leone 5,00 
36 Kongo 4,00 
37 St edoafrická republika 4,00 
38 Libérie 3,00 
39 Mauritánie 3,00 
40 Botswana 2,00 
41 Lesotho 2,00 
42 Namibie 2,00 
43 Gabon 1,00 
44 Gambie 1,00 
45 Guinea-Bissau 1,00 
46 Mauricius 1,00 
47 Svazijsko 1,00 
48 Džibuti 0,70 
49 Komory 0,70 
50 Rovníková Guinea 0,60 
51 Kapverdy 0,40 
52 Západní Sahara 0,40 
53 Svatý Tomáš a Princ v ostrov 0,20 
54 Seychely 0,08 

 

íloha . 6: Hrubý domácí produkt [v milionech amerických dolar ] 
(tabulka) 

 Stát HDP 
1 Jihoafrická republika 488 
2 Egypt 470 
3 Nigérie 353 
4 Alžírsko 244 
5 Maroko 146 
6 Angola 113 
7 Libye 92 
8 Súdán 92 
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9 Tunisko 83 
10 Etiopie 75 
11 Ke a 63 
12 Tanzanie 57 
13 Kamerun 42 
14 Uganda 42 
15 Ghana 36 
16 Pob eží slonoviny 35 
17 Botswana 24 
18 Senegal 23 
19 Rovníková Guinea 22 
20 Demokratická republika Kongo 21 
21 Gabon 20 
22 Madagaskar 20 
23 Mosambik 20 
24 Burkina Faso 19 
25 Zambie 18 
26 Kongo 16 
27 ad 15 
28 Mali 15 
29 Mauricius 15 
30 Benin 13 
31 Namibie 13 
32 Malawi 12 
33 Guinea 10 
34 Niger 10 
35 Rwanda 10 
36 Mauritánie 6 
37 Somálsko 5 
38 Svazijsko 5 
39 Togo 5 
40 Eritrea 4 
41 Sierra Leone 4 
42 Burundi 3 
43 Lesotho 3 
44 St edoafrická republika 3 
45 Džibuti 2 
46 Gambie 2 
47 Kapverdy 1 
48 Libérie 1 
49 Seychely 1 
50 Guinea-Bissau 0,9 
51 Západní Sahara 0,9 
52 Komory 0,7 
53 Zimbabwe 0,3 
54 Svatý Tomáš a Princ v ostrov 0,2 
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íloha . 7: Ú ední jazyky afrických stát  (tabulka) 

1 Gambie angli tina 
2 Ghana angli tina 
3 Jihoafrická republika angli tina 
4 Ke a angli tina 
5 Libérie angli tina 
6 Mauricius angli tina 
7 Namibie angli tina 
8 Nigérie angli tina 
9 Sierra Leone angli tina 

10 Uganda angli tina 
11 Zambie angli tina 
12 Zimbabwe angli tina 
13 Etiopie angli tina, amharština 
14 Seychely angli tina, francouzština, kreolština 
15 Malawi angli tina, chichewa 
16 Lesotho angli tina, sesotho 
17 Svazijsko angli tina, siswati 
18 Alžírsko arabština 
19 Egypt arabština 
20 Libye arabština 
21 Maroko arabština 
22 Súdán arabština 
23 Tunisko arabština 
24 Západní Sahara arabština 
25 Eritrea arabština, angli tina, tigrejština 
26 Mauritánie arabština, francouzština 
27 Benin francouzština 
28 Burkina Faso francouzština 
29 Gabon francouzština 
30 Guinea francouzština 
31 Kongo francouzština 
32 Demokratická republika Kongo francouzština 
33 Mali francouzština 
34 Niger francouzština 
35 Pob eží slonoviny francouzština 
36 Senegal francouzština 
37 St edoafrická republika francouzština 
38 Togo francouzština 
39 Kamerun francouzština, angli tina 
40 ad francouzština, arabština 
41 Džibuti francouzština, arabština 
42 Burundi francouzština, kirundi 
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43 Rwanda kinyarwanda, angli tina, francouzština 
44 Komory komorština, arabština, francouzština 
45 Madagaskar malgalština 
46 Angola portugalština 
47 Guinea-Bissau portugalština 
48 Kapverdy portugalština 
49 Mosambik portugalština 
50 Svatý Tomáš a Princ v ostrov portugalština 
51 Botswana setswana, angli tina 
52 Somálsko somálština 
53 Tanzanie svahilština 
54 Rovníková Guinea špan lština, francouzština 

 

 

 

íloha . 8: Náboženství vyznávaná v afrických státech (tabulka) 

 Stát Náboženství 
1 Benin animismus 
2 Kamerun animismus 
3 Madagaskar animismus 
4 Botswana animismus, k es anství 
5 St edoafrická republika atavismus 
6 Mauricius hinduismus 
7 Alžírsko islám 
8 ad islám 
9 Džibuti islám 

10 Egypt islám 
11 Etiopie islám 
12 Gambie islám 
13 Guinea islám 
14 Komory islám 
15 Libye islám 
16 Mali islám 
17 Maroko islám 
18 Mauritánie islám 
19 Niger islám 
20 Nigérie islám 
21 Senegal islám 
22 Sierra Leone islám 
23 Somálsko islám 
24 Súdán islám 
25 Tunisko islám 
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26 Západní Sahara islám 
27 Burkina Faso islám, tradi ní náboženství 
28 Ke a es anství 
29 Angola es anství 
30 Burundi es anství 
31 Gabon es anství 
32 Ghana es anství 
33 Jihoafrická republika es anství 
34 Kapverdy es anství 
35 Kongo es anství 
36 Demokratická republika Kongo es anství 
37 Lesotho es anství 
38 Libérie es anství 
39 Malawi es anství 
40 Namibie es anství 
41 Rovníková Guinea es anství 
42 Rwanda es anství 
43 Seychely es anství 
44 Svatý Tomáš a Princ v ostrov k es anství 
45 Svazijsko es anství 
46 Tanzanie es anství 
47 Uganda es anství 
48 Zambie es anství 
49 Zimbabwe es anství 
50 Eritrea es anství, islám 
51 Guinea-Bissau tradi ní náboženství 
52 Mosambik tradi ní náboženství 
53 Pob eží slonoviny tradi ní náboženství 
54 Togo tradi ní náboženství 

 

íloha . 9: Africké státy podle podílu muslim  [v procentech] (tabulka) 

 Stát Islám 
1 Mauritánie 100 
2 Somálsko 100 
3 Západní Sahara 100 
4 Alžírsko 99 
5 Komory 98 
6 Maroko 98 
7 Tunisko 98 
8 Libye 97 
9 Džibuti 94 

10 Senegal 94 
11 Egypt 90 
12 Gambie 90 
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13 Mali 90 
14 Guinea 85 
15 Niger 80 
16 Súdán 70 
17 Sierra Leone 60 
18 ad 53 
19 Burkina Faso 50 
20 Eritrea 50 
21 Guinea-Bissau 50 
22 Nigérie 50 
23 Pob eží slonoviny 38 
24 Tanzanie 35 
25 Etiopie 32 
26 Zambie 25 
27 Benin 24 
28 Kamerun 20 
29 Libérie 20 
30 Togo 20 
31 Mosambik 17 
32 Ghana 16 
33 Mauricius 16 
34 St edoafrická republika 15 
35 Malawi 13 
36 Uganda 12 
37 Burundi 10 
38 Ke a 10 
39 Demokratická republika Kongo 10 
40 Svazijsko 10 
41 Madagaskar 7 
42 Rwanda 4 
43 Kongo 2 
44 Jihoafrická republika 1,5 
45 Seychely 1 
46 Zimbabwe 1 
47 Angola 0 
48 Botswana 0 
49 Gabon 0 
50 Kapverdy 0 
51 Lesotho 0 
52 Namibie 0 
53 Rovníková Guinea 0 
54 Svatý Tomáš a Princ v ostrov 0 

 

íloha . 10: Svoboda tisku v afrických státech (tabulka) 
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1 Ghana 26 Svobodný 
2 Mali 26 Svobodný 
3 Mauricius 26 Svobodný 
4 Kapverdy 28 Svobodný 
5 Svatý Tomáš a Princ v ostrov 28 Svobodný 
6 Jihoafrická republika 30 Svobodný 
7 Namibie 30 Svobodný 
8 Benin 31 áste  svobodný 
9 Botswana 37 áste  svobodný 

10 Burkina Faso 41 áste  svobodný 
11 Mosambik 41 áste  svobodný 
12 Lesotho 48 áste  svobodný 
13 Komory 50 áste  svobodný 
14 Tanzanie 50 áste  svobodný 
15 Madagaskar 51 áste  svobodný 
16 Guinea-Bissau 52 áste  svobodný 
17 Kongo (Brazzaville) 53 áste  svobodný 
18 Senegal 53 áste  svobodný 
19 Uganda 53 áste  svobodný 
20 Nigérie 54 áste  svobodný 
21 Malawi 56 áste  svobodný 
22 Sierra Leone 56 áste  svobodný 
23 Mauritánie 58 áste  svobodný 
24 Seychely 59 áste  svobodný 
25 Egypt 60 áste  svobodný 
26 Ke a 60 áste  svobodný 
27 Angola 61 Nesvobodný 
28 St edoafrická republika 61 Nesvobodný 
29 Alžírsko 62 Nesvobodný 
30 Libérie 63 Nesvobodný 
31 Maroko 64 Nesvobodný 
32 Niger 64 Nesvobodný 
33 Západní Sahara 64 Nesvobodný 
34 Kamerun 65 Nesvobodný 
35 Zambie 65 Nesvobodný 
36 Guinea 66 Nesvobodný 
37 Pob eží slonoviny 67 Nesvobodný 
38 Gabon 69 Nesvobodný 
39 Togo 72 Nesvobodný 
40 Džibuti 73 Nesvobodný 
41 Burundi 75 Nesvobodný 
42 ad 76 Nesvobodný 
43 Etiopie 76 Nesvobodný 
44 Svazijsko 76 Nesvobodný 
45 Súdán 78 Nesvobodný 
46 Gambie 79 Nesvobodný 
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47 Demokratická republika kongo 81 Nesvobodný 
48 Tunisko 82 Nesvobodný 
49 Somálsko 84 Nesvobodný 
50 Rwanda 85 Nesvobodný 
51 Zimbabwe 88 Nesvobodný 
52 Rovníková Guinea 90 Nesvobodný 
53 Eritrea 94 Nesvobodný 
54 Libye 94 Nesvobodný 

 

íloha . 11: Politická mapa Afriky 
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