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1. Úvod 
 

Téma svojí diplomové práce Vliv světové finanční krize na ekonomický diskurz 

v českých denících jsem si vybral na základě dlouhodobějšího zájmu o tuto 

problematiku, a to nejen v rovině pracovní, ale i osobní. 

 Světová hospodářská krize se stala hlavním tématem roku 2008 a její 

důsledky se promítly do všech oblastí lidského života. Ekonom Pavel Kohout 

však podotýká, že počátky první velké recese nového tisíciletí musíme hledat již 

mnohem dříve. "Vše začalo zhruba v letech 2001-03. Americký Federální 

rezervní systém, ve snaze zabránit hospodářské recesi, udržoval krátkodobé 

sazby na extrémně nízké úrovni. To se podařilo: americkou ekonomiku vytáhl z 

problémů neobyčejně silný stavební boom. Ten byl způsoben neobvykle 

levnými a dostupnými hypotékami. Na vlastní bydlení dosáhl prakticky kdokoli, 

včetně lidí s nízkými a nestabilními příjmy, kteří by za normálních okolností 

bydleli v pronájmu."1  

  Následná neschopnost obyvatel splácet své úvěry na bydlení 

odstartovala problémy několika hypotečních domů ve Spojených státech. Poté 

přišly krachy a zestátňování bank či pojišťoven. Ruku v ruce s tím se objevila i 

ztráta důvěry ve finanční systém jako celek. Oslabující hospodářství s sebou 

přineslo problémy národních států a způsobilo výpadky v jejich rozpočtech. 

Mnoho analytiků a ekonomů současnou krizi přirovnává k Velké depresi ve 

třicátých letech. "Ekonomie na teoretické úrovni i v praxi hospodářské politiky již 

nikdy nebyla stejná po Velké depresi jako před ní. Již začátkem roku 2009 bylo 

zřejmé, že finanční krize z let 2007 - 2008 bude podobným historickým 

momentem. Ačkoliv její mechanismus byl odlišný a škody zřetelně menší, vliv 

na lidské uvažování bude neméně stejně silný a trvalý. " (Kohout, 2009, s. 9) 

  Struktura konceptu středního proudu ekonomie, která byla donedávna 

apodikticky přjímána jako dogma, axiom, je náhle zpochybňována a stoupenci 

alternativních politických postojů situaci interpretují jako rozpad mylných názorů 

pravicové (liberalistické) ekonomie. Na takto široký paradigmatický problém 

musela reagovat média, a to s sebou přineslo určité změny v ekonomickém 

diskurzu. Širší publikum najednou potřebovalo rozumět mechanismům a 

                                                 
1  <http://www.investujeme.cz/clanky/americke-hypotecni-strasidlo/> 
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principům, na kterých ekonomický systém stojí. Praktická část mé práce si proto 

klade za cíl zjistit, jak se české deníky vyrovnaly s příchodem světové 

hospodářské krize a jak ji zprostředkovávaly svým čtenářům. Jak se změnily 

rozehrané narace a aktéři, komu začala média v rámci pozměněného 

paradigmatu dávat více prostoru. Jaké změny v rámci ekonomického diskurzu 

nastaly, budu porovnávat s obdobím projednávání státního rozpočtu pro rok 

2008, tedy posledního před krizí. Zaměřím se i na dynamiku diskurzu a jeho 

artikulaci.  

  Jako vzorek jsem si zvolil dva celostátní deníky, které bývají považovány 

za určité protipóly, co se týče inklinace k rozdílným ekonomickým a sociálním 

pohledům - Hospodářské noviny a Právo. Zkoumaným obdobím bude poslední 

čtvrtletí roku 2007 v porovnání s posledním čtvrtletím roku 2008.  
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2. Teoretická část 

2.1. Problematika dominantního paradigmatu 
 
Paradigmatické otázky, které opět nastolila doznívající hospodářská recese, 

silně rezonují se samotnou podstatou rozdílného přístupu ke zkoumání role 

mediální komunikace a jejího vědeckého uchopení. Myšlenka kapitalistického 

ideálu západní civilizace je ztělesněna v paradigmatu dominantním. To 

"předpokládá jakousi normálně fungující dobrou společnost, která by měla být 

demokratická (s volbami, všeobecným hlasovacím právem, principem politické 

reprezentace), liberální (sekularizovaná, fungující v podmínkách svobodného 

trhu, individualistická, se svobodou projevu), pluralistická (s 

institucionalizovanou soutěží mezi stranami a zájmy) a spořádaná (pokojná, 

společensky integrovaná, spravedlivá, dodržující zákony)." (McQuail, 2002, s. 

64) Podle Everetta M. Rogerse se tedy jedná o jistý normativní pohled na 

společnost, "který se vyvinul v důsledku historických událostí, jako byla 

například průmyslová revoluce v Evropě a Spojených státech, kolonializace 

Latinské Ameriky, Afriky a Asie. V rámci dominantního paradigmatu se pak 

ustálilo mnoho tezí, které byly všeobecně přijímány za platné, nebo alespoň 

nebyly až do sedmdesátých let 20. století podrobovány kritice." (Rogers, 1976, 

s. 213-214)2 A právě poslední věta uvedené citace nás posouvá k další 

podkapitole. Kritikou v sedmdesátých letech má totiž Rogers na mysli koncepty 

kulturálních studií, které se řadí do paradigmatu alternativního. 

                                                 
2 Velký počet zdrojových materiálů, ze kterých jsem pro tuto práci čerpal, je psán v anglickém 
jazyce. Proto mohlo dojít při překladu k drobným nepřesnostem. Z tohoto důvodu se snažím co 
nejpřesněji citace zdrojovat. 
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2.1.1. Dominantní paradigma a paradigma alternativn í 
 
Paradigma dominantní a paradigma alternativní stojí proti sobě podobně jako v 

sociologii paradigmata konsensuální a konfliktualistické. (Reifová a kolektiv, 

2004, s. 179) První koncepce má za to, že vztahy vytvářející sociální uskupení 

jsou vztahy spolupráce, druhá, že dominují vztahy soupeření a střety. 

 "Jestliže rozhodující jsou vztahy spolupráce, pak musí existovat 

koordinátor, který bude omezovat jednotlivé subjekty v jejich živelném 

působení. Protože nejvyšší hodnotou, ke které směřuje veškeré úsilí, je 

harmonický celek, musí se všechny subjekty podřídit společným zájmům a 

cílům. Konflikty jsou zde chápány jako poruchy celku bránící jeho správnému 

fungování a je nutné je co nejdříve odstranit." (Nový, Surynek, 2006, s.247)   

  Naopak konfliktualistické paradigma přisuzuje existenci sociálních celků 

střetu jednotlivých sociálních subjektů v těchto útvarech. "Výraznou hodnotou, 

od které se toto pojetí odvíjí, je svoboda jednotlivce. Konflikt však není 

uvažován v rovině individuálních vztahů, neboť v tomto boji všech proti všem by 

ztratil rozměr konfliktu a skutečnosti, které mají poznamenávat celkový 

charakter sociálního útvaru, by byly značně rozdrobené." (Nový, Surynek, 2006, 

s.247)  Střet se odehrává na úrovni jednotlivých sociálních skupin, a v zájmech 

těchto větších celků jsou již zájmy jednotlivců zastoupeny.   

 Nepřekvapí tak, že paradigma alternativní vychází z klasického 

marxismu a je spojeno s kritickou teorií společnosti, kterou reprezentuje 

zejména skupina vědců z IfS (Institut für Sozialforschung), v mediálních studiích 

známější pod označením frankfurtská škola3. V centru pozornosti frankfurtské 

školy stojí problém, který představuje zneužití masových médií k prosazování 

zájmů elit a udržování takzvaného "status quo". Na myšlenky frankfurtské školy 

později navázala i britská kulturální studia - tzv. škola birminghamská4.  

                                                 
3 Ústav pro sociální výzkum, založený v roce 1923 ve Frankfurtu nad Mohanem. Členy skupiny 
nejvíce spojoval kritický přístup k současné společnosti a k fungování jejích institucí, stejně jako 
nemilosrdná kritika reprodukčních podmínek vládnoucí společnosti. Zakladateli frankfurtské 
školy byli Max Horkheim a Theodor Adorno. Mezi její významné představitele patřili dále např. 
Herbert Marcuse, Erich Fromm a Walter Benjamin. Na jejich práci nejvýrazněji navázal Jürgen 
Habermas. (Jirák, Köpplová, 2003, s. 57) 
 
4 Centrum pro současná kulturální studia (CCCS) vzniklo v roce 1964 na univerzitě v britském 
Birminghamu a sehrálo klíčovou roli v rozvoji kulturálních studií. V duchu kritické sociální vědy 
pojímají představitelé CCCS média především jako ideologické a hegemonizující instituce. Z 
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 Jednotlivé paradigmatické přístupy se mezi sebou liší i využitou 

metodologií. Narozdíl od dominantního paradigmatu, které je přísně 

scientistické, využívá paradigma alternativní kvalitativní postupy, sémiotiku a 

metody kulturálních studií.5 

 Jo Ellen Fair, profesorka University of Wisconsin, v debatě o 

paradigmatech uvádí, že to byla právě masová média, kdo se stal hlavním 

nositelem paradigmatu dominantního (ačkoliv sama tento přístup označuje za 

modernizační - "modernization approach").  

 "Od padesátých až do poloviny šedesátých let dvacátého století, měli 

ekonomové, sociologové a politologové tendenci pohlížet na národní rozvoj jako 

na schopnost států se urbanizovat a industrializovat. Cesta rozvoje byla 

nahlížena jako lineární a každý stát jí mohl úspěšně projít jen v případě, že 

následoval cestu těch "již rozvinutých" států. Už Daniel Lemer (1958), Everett 

Rogers (1962), Lucian Pye (1963) a Wilbur Schramm (1964) předpovídali, že 

sdělovací prostředky sehrávají významnou roli při modernizaci tradičních 

společností. A to tak, že přispívají ke změně tradičních hodnot, postojů a 

chování. Média tak lze považovat za inovátory, mobilizátory a multiplikátory 

procesu změny. Dominantní paradigma zahrnuté v celkové aplikaci západního 

stylu myšlení je pak skrze ně (média) šířeno dál." (Fair, 1989, s. 130-131) 

 Konkrétním příkladem, který se váže k problematice šíření dominantního 

paradigmatu ve smyslu západního "kapitalistického" stylu myšlení, je studie 

Ariela Dorfmana, který společně se svým kolegou Armandem Mattelartem v 

                                                                                                                                               
původního zájmu o "žitou" kulturu různých společenských skupin a tříd se - zvláště v období, 
kdy v čele stál Stuart Hall - propracovalo k tomu, že velkou část zájmu soustředilo na masová 
média a oblasti, které jsou s působením masových medií spojeny: chování mladých lidí, vznik 
subkultur, vzdělávání, rasové a etnické otázky a rod (gender). (Jirák, Köpplová, 2003, s. 107-
108) 
 
5 K historicky prvnímu střetu obou paradigmat došlo na konci třicátých let 20. století při setkání 
Paula Felixe Lazarsfelda a frankfurtského neomarxisty Theodora Wiesengrunda Adorna. Jejich 
polemika ale v té době neprobíhala pod nálepkami paradigmatu alternativního a dominantního. 
Adorno hovořil o nesmiřitelnosti tzv. kritického výzkumu (Adorno) a tzv. admninistrativního 
výzkumu (Lazarsfeld). Adorno v administrativním výzkumu de facto spatřoval výzkum režimní a 
viděl v něm ztělesnění vědy, jež pracuje ve službách stávající moci a podporuje zavedené 
pořádky. (Reifová, 2004, s. 179-180) Adorno projevoval vyloženou nechuť k práci s 
faktografickými daty a k metodám jejich sběru, většina jeho studií rozhlasové reprodukce vážné 
hudby byla založena na filozofických spekulacích a spíše než sociologii, podobala se beletrii či 
esejistice. To bylo přirozeně sousto, které Lazarsfeldův tým, kde metodologické inovace a 
statistické zpracování dat (např. metoda „focused interview“ nebo problém šestnáctipolní 
tabulky) tvořily nedílnou součást analýz, nemohl strávit. (Reifová, I. Adorno a Lazarsfeld. 
Setkání skeptika a těšitele. Sociologický časopis, XXXV, (2/1999) 
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knize How to read Donald Duck: imperialist ideology in the Disney comic 

zkoumá, jak jsou "imperialistické" hodnoty skryty a zabaleny do nevinné podoby 

kresleného světa Walt Disney. Kačer Donald je na základě jejich analýzy 

označen za silný nástroj amerického imperialismu, který se pod rouškou 

neškodné zábavy těší oblibě dětských diváků, zatímco rozsévá do zemí třetího 

světa západní kapitalismus. Proto Dorfman s Matterlartem nabízejí metodu 

opozičního čtení.6 Zároveň navrhují zaměřit se kromě normativních hodnot a 

ideologií, které jsou v mediálních obsazích přítomny, i na účinky politických, 

technologických a institucionálních omezení, jež médiím brání naplňovat jejich 

funkci zprostředkovatele společenské změny. (Tomlinson, 2001, s. 41-45)  

 O rozdílných paradigmatech hovoří i Brian McNair a zasazuje oba 

přístupy do konceptu sociologie žurnalistiky. Tento pohled je pak blízký námi 

zkoumanému tématu, ve kterém je úkolem zjistit, jak se celospolečenský 

problém odrazil v produkovaných mediálních textech, tedy výsledku práce 

žurnalistů. V McNairově podání jde o paradigma konkurence a paradigma 

dominance. "Konkurenční paradigma bylo spojováno s tím, co budeme 

označovat také jako normativní přístup - ten vyjadřuje ideál čili to, jak by věci 

měly být. Paradigma dominance je na druhé straně hájemstvím kritických 

analytiků, kteří namítají, že se soustředí na věci takové, jaké jsou, a na mezery 

mezi skutečností a ideálem." (McNair, 2004, s. 25) Média v normativním podání 

zprostředkovávají a organizují veřejnou debatu, čímž napomáhají ke smazávání 

rozdílů mezi jednotlivými ideologiemi. Média pak fungují jako ekonomické 

subjekty a jsou finančně nezávislá na státu. Přičemž různorodé vlastnictví 

zajišťuje konkurenci myšlenek i pluralitu, odehrávající se v názorech 

jednotlivých novinářů. McNair historicky ukotvuje vznik role žurnalistiky, jakožto 

zachovavatele plurality, do dob přechodu od feudalismu ke kapitalismu, kdy 

noviny využívala buržoazie k vytváření, formulování a šíření svých liberálních 

                                                 
6 Model kódování/dekódování (encoding/decoding) zpochybňuje názor, že sdělení, které bylo 
vysláno prostřednictvím masového média k publiku, je všemi jeho členy vyloženo stejně. Hall 
nabízí tento výklad: význam sdělení je do média „zakódován“ během své mediace. Publikum, 
které toto mediální sdělení přijme, ho „dekóduje“ podle vlastních schémat, kterým Hall říká 
interpretační rámce. Proces dekódování mediálních sdělení využívá podle Halla tří základních 
kódů, tedy typů čtení – preferovaného (nebo dominantního),opozičního a dohodnutého. Je-li 
mediované sdělení čteno dominantně, je interpretováno podle záměrů „kódovatele“. McQuail 
metaforicky říká, že preferované čtení je „kontaminace doslovných či běžných významů 
ideologickým podtextem.“ (McQuail 1999: 270) Naopak, použijeme-li při dekódování opozičního 
čtení, získá sdělení úplně jiný obsah.  In: Revue pro média. dostupné online na: 
<http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/kodovani-dekodovani.htm> 



- 17 -  

myšlenek. Protikladné paradigma dominance vidí rovnou soutěž názorů jako 

disfunkční a poukazuje na nerovnosti ve společnosti. Ty jsou podle paradigmatu 

dominance způsobeny zejména akumulací kapitálu v rukou mocných, kteří si 

pak právě skrze žurnalistiku (jednotlivé redakce jimi vlastněné) udržují svou 

nadřazenost vůči ostatním (méně ekonomicky silným) společenským skupinám. 

"Sdělovací prostředky v tomto modelu rozhodně nejsou jediným souborem 

institucí zajišťujícím reprodukci dominantních idejí a jejich přenos shora dolů, 

ale nepochybně patří mezi ty nejdůležitější." (McNair, 2004, s. 30) 

 Denis McQuail (2002, s. 67-70) vystihuje a shrnuje rozdíly mezi oběma 

paradigmaty takto: 

 

dominantní paradigma 

-  ideál liberální a pluralitní společnosti 

-  funkcionalistický přístup 

-  lineární model přenosu účinků 

-  mocná média modifikovaná skupinovými vztahy 

-  kvantitativní výzkum a analýza proměnných 

 

alternativní paradigma 

-  kritický pohled na skutečnost a odmítání hodnotové neutrality 

-  odmítání (lineárního) modelu komunikačního procesu 

-  nedeterministický přístup k mediální technologii a mediovaným sdělením 

-  kulturální a kvalitativní metody zkoumání 

-  preference kulturálních nebo politicko-ekonomických teorií širší zájem 

 o nerovnost a zdroje opozice ve společnosti 
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2.2. Faktory ovliv ňující zp ůsob zobrazení 
 

"Reprezentace se vztahují jak k mediím (způsob předvedení), tak k publiku 

(způsob přijetí)." (Burton a Jirák, 2001, s. 187)  

"Press is not the real world, but a world skewed and judged." 7 (Fowler, 1998, s. 

10) 

 Téma zkoumání způsobů zobrazení, neboli reprezentace, je velmi široké 

a vydalo by samo o sobě na několik samostatných studií. Existuje mnoho 

vědeckých náhledů a přístupů, jak se k problematice uchopování skutečnosti 

prostřednictvím znakového systému postavit. Ambicí této práce není všechny 

vyjmenovat a popsat, ale zaměřit se na ty faktory ovlivňující způsob zobrazení, 

které lze považovat za stěžejní vzhledem ke zvolené metodě zkoumání. 

Konceptuálně se pro účely této práce proto budeme v teoretickém rámci držet 

zejména pojetí, které lze najít v dílech Normana Fairclougha a Rogera Fowlera. 

Klíčovými pojmy zde tak budou: diskurz, ideologie, mytologie, intertextualita a 

stereotypy.    

 Obecně lze říci, že média vytvářejí mediální reprezentace jednotlivých 

aktérů tím, že je mají tendenci znázorňovat určitým ustáleným způsobem. Podle 

Normana Fairclougha mediální texty nezrcadlí realitu (jak se mnozí často 

naivně domnívají), ale konstituují verze reality, ve kterých se odráží sociální 

pozice, zájmy a cíle těch, kdo je produkují. Proces reprezentace probíhá v 

každém textu simultánně s konstrukcí vztahů a identit. (Fairclough, 1995, s. 103 

- 104) "Jednotlivé reprezentace se zakládají na opakovaném výběru a 

zdůraznění určitých atributů popisovaného a opomíjení atributů jiných. 

Vypovídají tak o optice konkrétního média." (Trampota, 2006, s. 92)  

 Roger Fowler říká jinými slovy v podstatě totéž - všechny zprávy jsou 

zaujaté (all news is biased), protože veškeré instituce, zabývající se produkcí 

zpráv, jsou sociálně, ekonomicky a politicky ukotveny. Proto jsou všechny 

zprávy reportovány vždy ze specifického úhlu pohledu, který odráží pozici 

daného média. (Fowler, 1998, s. 10) Otázkou však zůstává, do jaké míry se 

pozice média (či jeho vlastníků) ve výsledcích samotných novinářů opravdu 

odráží a zda (a jak) se jednotliví autoři daného média v míře ovlivnění liší mezi 

                                                 
7 Svět novin není reálný, je to svět zkosený a posuzovaný. 
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sebou. Ačkoliv jsou institucionální podmínky v jednotlivých redakcích odlišné (a 

stejně tak se liší i ideologické potřeby a diskurzivní imperativy v nich), celý 

proces je ve všech analogický. (Fowler, 1998, s. 42) Ekonomický vliv se však 

může odehrávat i nepřímo. Formou kontroly nad výsledky novinářské práce je 

totiž už výběr a najímání podobně smýšlejících lidí do klíčových manažerských 

pozic. Tito manažeři jsou pak delegováni k plnění vůle vlastníka. (McNair, 1998, 

s. 104 - 107) 

 Pokud se ale vrátíme zpět k výsledkům novinářské práce - Fairclough 

dále cituje Hermana a Chomského a říká, že mnohým zpravodajským 

příspěvkům chybí historický kontext. Zprávy jsou standardně konstruovány tak, 

že se zakládají na jednotlivých událostech, které jsou více či méně izolovány od 

předchozích i navazujících událostí (pozn.: intertextualita - viz. kapitola 2.2.4.). 

Proto je při výzkumu smysluplné rozlišovat takzvanou škálu přítomnosti, 

namísto postupovat pouze v dichotomické kategorii: je přítomno, není přítomno. 

Každý text je pak kombinací explicitních významů (co je ve skutečnosti řečeno) 

a implicitních významů (co zůstává nevyřčeno, ale je předpokládáno). 

(Fairclough, 1995, s. 106 - 108) Podle Hugh Mehana je politika reprezentace 

záměrný způsobem zobrazování sociálních událostí a aktérů s cílem prosadit 

zvolený druh reprezentace nad dalšími vyskytujícími se způsoby zobrazování 

jednotlivých událostí a aktérů.8 "Boj o tyto reprezentace je bojem o monopol nad 

mocí ovlivňovat lidi tak, aby bylo možné jim předložit vizi sociálního světa, 

založenou na principu rozdělení, která vytvoří vědomí identity a jednoty. Tato 

moc je přitom odvislá od autority, kterou lze získat skrze správné používání 

jazyka. Veřejný akt pojmenování je tím, co dává slovům jejich magickou sílu. 

Určitý způsob reprezentace sociálních faktů a událostí pak určuje náš postoj a 

chování vůči daným událostem, a proto je úspěšné vedení politiky reprezentace 

především v zájmu mocenských institucí."9 

 Vztaženo ke zkoumanému tématu státního rozpočtu pak redaktoři volí 

například z následujících slovních spojení: sněmovna schválila rozpočet - 

premiér protlačil rozpočet - opozici se nepodařilo zablokovat rozpočet, atd. 

Každé z nich pak s sebou nese rozdílné konotace a významy, tím pádem i jinou 

reprezentaci aktérů. 
                                                 
8 In: Schiffrin, Tannen, Ehernberger, 2003, s. 503-505 
9 <http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2192178#_ftn5> 
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2.2.1. Diskurz  
 
Mediovaná sdělení ve formě zpráv, které budeme v praktické části naší práce 

zkoumat, lze považovat za svébytnou formu diskurzu. "Zájem o zprávy jako 

svébytný textový vzorec s vlastní vnitřní dynamikou a strukturou ovšem v 

žádném případě neznamená, že by odborná veřejnost zcela rezignovala na 

vztah mezi zprávami a v nich prezentovanou realitou událostí. Vždyť i analýza 

ideologie a mytologie ve zpravodajství je vlastně analýzou sociální reality - byť 

nikoli té vnější, manifestované, prvoplánové." (Trampota, 2006, s. 72) Vnější 

faktory jsou ty, jenž ovlivňují podobu produkce textů a podmiňují jejich percepci 

čtenářem. 

 Slovník mediální komunikace říká, že lze pojem diskurz definovat dvěma 

způsoby. Diskurz se v mediálních studiích váže k možnostem reprezentace a 

přítomnosti ideologie v komunikaci. Diskurz označuje skupinu výroků, výpovědí 

a formulací, které poskytuje jazyk k hovoru o určitém druhu vědění, o nějakém 

námětu. Šířeji pak tento pojem označuje množinu kódů a jejich pravidel, 

užívaných při produkci a následném posilování významů vztahujících se k 

nějakému námětu. (Reifová a kolektiv, 2004, s. 46) 

  Počátky užití termínu diskurz jsou spojeny s francouzským filozofem a 

sociologem Michelem Foucaultem a jeho poststrukturalistickou sociální teorií. 

Nutno dodat, že se citace či odkazy na jeho práce spojené s tématem diskurzu 

následně objevují v dílech většiny ostatních významných autorů, kteří se tímto 

tématem později zabývali ( např.: J. Fiske, R. Fowler, N. Fairclough, T. A. van 

Dijk, G. R. Kress, M. MacDonald, R. Wodak, J. Blommaert).10  

 Foucault tvrdí, že víceznačnost výpovědí o světě je způsobena tím, že se 

komunikace odehrává prostřednictvím tzv. symbolického řádu. A tento řád se 

uskutečňuje v diskurzech, které jsou produktem určitého stupně a organizace 

společnosti. "Diskurs může být navenek takovou nepatrností, jak je jen libo, 

nicméně zákazy, které ho postihují, zjevují velice brzo a velice rychle jeho 

vazbu a touhu na moc. Na tom není nic divného: protože diskurs - to nám 
                                                 
10 Norman Fairclough o přínosu Michela Foucaulta doslova říká: "Identifikace a analýza diskurzů 
se v dnešní době prolíná napříč humanitními a sociálně-vědními obory a práce Michela 
Foucaulta (1972,1984) mají rozhodující vliv." (Fairclough, 2005, s. 123) 
A Jan Blommaert: "Diskurz pro mne znamená všechny smysluplné formy lidské sémiotické 
aktivity, viděné ve spojení se sociálními, kulturními a historickými vzory užití. Diskurz je jen 
jedním z označení, které lze pro tuto aktivitu použít, já ovšem následuji Michela Focaulta a 
používám pojem diskurz." (Blommaer, 2005, s. 3)  
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ukázala psychoanalýza - není jednoduše tím, co zjevuje (nebo skrývá) touhu: je 

to také předmět touhy: a protože - historie nás o tom nepřestává poučovat - 

diskurs není tím, čím se projevují boje nebo systémy nadvlády, ale i tím, pro co 

a čím se bojuje." (Focault, 1994, s. 9) Na soubory výpovědí (diskurzy) však 

nelze nahlížet jako na kompozice vět a tvrzení (text), ale naopak - výpovědi 

větám a tvrzením předcházejí. Vědění určité doby prochází řadou textů a 

způsobů jednání a tvoří určitou (konkrétní) diskurzivní formaci. Podle Foucaulta 

má jazyk rétorický charakter, tedy daleko víc než věrný odraz světa produkuje 

autonomní významy, které si lidé s tímto světem spojují. (Kraus, 2004, s. 17)  

  Jiří Kraus v návaznosti na Foucaulta dále definuje rozdíl mezi textem a 

diskurzem takto: "Narozdíl od textu, abstraktní lingvistické kategorie vyjadřující 

určité formálně i smyslově koherentní zřetězení elementárních jazykových 

jednotek (slov a především vět, srov. Hrbáček, 1994), chápeme diskurz jako 

princip a společensky uznávanou normu utváření smyslů textů v určitém 

konkrétním užití, tedy textů s atributem, např. diskurz politický, ideologický, 

teologický, diskurz vyhraněných osobností, např. na domácí politické scéně se 

mnoha osobitými vlastnostmi vyznačují diskurzy Václava Havla, Václava 

Klause, Miloše Zemana."11  

 Podle představitele školy kulturálních studií Johna Fiskeho ale vzniká 

text až ve chvíli, kdy dojde k jeho čtení. Text je podle něj smysluplným setkáním 

příjemce s obsahem. Svoji teorii rozvíjí v knize Television Culture na příkladu 

amerického seriálu Dallas a doslova říká: "Programy jsou stálé a fixované 

entity, produkovány a prodávány jako komodity, seřazené do distribučních 

balíčků. Dallas je tím stejným programem ať už se vysílá ve Spojených státech, 

severní Africe nebo Austrálii. Text je ale něco zcela jiného. Programy jsou 

vyráběny, distribuovány a definovány průmyslem. Texty jsou produkty jejich 

čtenářů. Program se stane textem až ve chvíli jeho čtení. To je ta chvíle, kdy 

některé z jeho mnoha publik dokáže aktivovat některý z významů/půvabů, které 

je program schopen vyprovokovat. Takže jeden program může stimulovat 

produkci mnoha textů v závislosti na sociálních podmínkách jeho recepce. 

Dallas je tak zcela jiným textem ve Spojených státech, severní Africe a 

Austrálii." ( Fiske, 1987, s. 14) 

                                                 
11 Kraus, 2004, s. 17 
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  Svým pojetí diskurzu se Fiske od Focaulta částečně liší. Fiske apeluje 

nezapomínat na sociální a ideologickou dimenzi jednotlivých diskurzů a cituje 

O'Sullivanovo: " Discourses are power relations"12. Diskurz je podle Fiskeho 

jazyk nebo systém reprezentace, který byl společensky rozvinut k vytváření a 

cirkulaci koherentních sad významů o důležitých tématech. Tyto významy slouží 

zájmům té části společnosti, z níž jednotlivé diskurzy vychází, a která 

ideologicky pracuje na začlenění těchto významů v rámci "common sense". 

 Diskurz je tudíž sociální akt, který může podporovat nebo naopak 

odporovat dominantní ideologii. "Fiske dále připomíná konstantní ideologický 

boj mezi diskurzy. Jelikož každé pojetí diskurzu (account of discourse) musí 

zahrnovat jeho tématickou/námětovou oblast, sociální původ a ideologický 

účinek." (Reifová 2004, s. 47) Proto nabádá uvažovat například spíše než o 

ekonomickém diskurzu jako o diskurzu kapitalistickém (nebo socialistickém) a 

namísto  diskurzu genderovém přemýšlet o diskurzu patriarchálním (nebo 

feministickém). Ve vztahu k autorům mediálních sdělení Fiske poznamenává, 

že jsou to právě žurnalisté, kdo vytváří a šíří dominantní diskurz, který slouží 

dominantním společenským zájmům napříč společenskými hranicemi a časem. 

"Použijeme-li jazyk kritické sociální teorie, jsou sdělovací prostředky definovány 

jako součást ideologického aparátu kapitalistického státu, posilují hodnoty 

uznávané dominantními skupinami v rámci onoho státu a zajišťují jejich 

reprodukci. V rozsahu, v němž jsou média považována za nositele a šiřitele 

pravdy, má žurnalistický diskurz přesvědčovací moc, díky ní může ovlivnit 

strukturu idejí kolujících v dané společnosti." (McNair, 2004, s. 30)  

 Při definici diskurzu se na Michela Foucaulta odvolává i kritický lingvista 

Gunther Kress. Podle něj mají instituce a sociální skupiny specifické hodnoty a 

významy, které jsou systematicky artikulovány v jazyce. Diskurzy jsou 

systematicky organizovanané sady postojů, které vyjadřují názory a hodnoty 

jednotlivých institucí. Navíc podle Kresse diskurzy definují, popisují a přesně 

vymezují, co je možné říci a co ne (šířeji: co je možné dělat a co ne) s 

respektem k oblasti zájmu dané instituce, ať už okrajově nebo centrálně. 

Diskurz poskytuje sady možných výroků z dané oblasti, organizuje a dává 

strukturu způsobu, kterým se o jednotlivém tématu, objektu či procesu mluví. 

                                                 
12 Diskurzy jsou vztahy moci. In Fiske, 1987, s. 14 
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Diskurz poskytuje popis, pravidla, možnosti i omezení celospolečenských i 

individuálních činů.13  

 Norman Fairclough vidí diskurzy jako možnosti reprezentace aspektů 

světa (ways of representing aspects of the world) - procesů, vztahů a struktur 

jak světa materiálního, tak i mentálního světa myšlenek, pocitů, víry a světa 

sociálního. Diskurzy ovšem nereprezentují jen svět takový, jaký je (nebo se zdá 

být), ale jsou i projektivními představami zastupujícími světy možné, jež jsou 

odlišné od toho stávajícího. Vztahy mezi jednotlivými diskurzy jsou pak 

definovány stejně jako elementy vztahů mezilidských - mohou se doplňovat, 

spolu soupeřit, jeden může dominovat ostatním, atd. Rozdílné diskurzy jsou  

pak rozličnými úhly pohledů a jsou spojeny s rozdílními vztahy, které lidé ke 

světu mají. (Fairclough, 2003, s. 124)  

  

                                                 
13 In: Fowler, 1998, s. 42 
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2.2.2. Ideologie jako konstrukce významu  
 
„Diskurz je ideologie, zakódovaná do jazyka." (Fiske, 1987) 

 

"The trouble with words is that you don't know whose mouth they've been in. 

(Maybin 2001:68)"14 (In: Matheson, 2005, s. 9) 

 

V každé společnosti funguje jakýsi soubor představ, ideálů, hodnot a postojů, 

které tvoří konstrukci pro vnímání a výklad světa. Na jeho základě jsou 

jednotliví členové dané společnosti schopni rozlišovat mezi tím, "co je pro ně 

dobré a co ne". Tyto představy ideálů a hodnot se následně promítají do drtivé 

většiny textů, které společnost produkuje. Podle příslušníků kritické teorie 

dochází v médiích v kapitalistických společnostech ke zřetelné preferenci 

některých hodnot, postojů a představ.15 "V užším slova smyslu - zvláště v 

sociologii a v marxisticky orientovaných sociálněvědních směrech - odkazuje 

(pozn.: ideologie) k abstraktním a myšleným (iluzorním) souborům představ, 

které slouží k tomu, aby dominující uspořádání společnosti (např. kapitalismus) 

nabízely jako přirozený "stav věcí", a tím ho legitimizovaly." (Jirák, Köpplová, 

2003, s. 51) Van Dijk v této souvislosti přímo cituje Marxe s Engelsem: "My 

máme pravdu a oni mají ideologie."16 Pro Marxe a Engelse byla ideologie 

                                                 
14 Problémem slov je, že nevíte, v čích ústech už byly.  
 
15 Média a mediální zpravodajství lze perspektivou kritických teorií vnímat jako součást 
ideologického aparátu. Francouzský filozof Louis Althusser rozlišuje represivní státní aparát, 
který představuje vládu, státní administrativu, armádu, policii, soudy, vězení a projevuje se 
explicitním výkonem moci, zatímco "ideologické státní aparáty tvoří různé sociální instituce, 
jejichž působení je latentní a jejichž doménou je infiltrace do privátní sféry." (Petrusek et. al., 
2004, s. 82)  Z hlediska vztahu k ideologii se dá o zpravodajství mluvit zejména ve dvou 
rovinách. 1) zpravodajství jako sociální instituce napomáhá sociálnímu dialogu, který udržuje 
status quo společnosti a společenskou rovnováhu a plní tak určitou ideologickou funkci. 2) 
novinářství a pojetí zpravodajské profese představuje specifickou profesní kulturu, která sdílí 
určité hodnoty a je tak formou ideologie. In: Trampota, 2006, s. 164 
 S konceptem ideologie souvisí úzce i koncept hegemonie. Jeho autorem je marxista 
Antonio Gramsci. Podle jeho vysvětlení se vládnoucí třídě daří držet status quo navzdory 
rozšiřování občanských práv, sílícím odborům i obecnému vzrůstu vzdělanosti, na základě 
takzvané inkorporace. Připouští tak existenci rezistentních proudů ve společnosti. Tyto proudy 
odporu jsou však využívány, zpracovávány, otupovány, rozmělňovány a postupně začleňovány 
do stávajícího sociálního řádu. (Reifová, 2004, s. 73) 
 
16 
<http://www.discourses.org/UnpublishedArticles/Politics,%20ideology%20and%20discourse%2
0(ELL).htm> 
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formou falešného vědomí17. Přístup marxistů k ideologii je však kritizován pro 

svůj ekonomický redukcionismus. "Například německý sociolog Karl Manheim 

naproti tomu poukazuje na to, že v téže společnosti mohou vedle sebe existovat 

stejně hodnotné a stejně platné, ale odlišné ideologie, které není možné měřit 

žádnou poznanou pravdou." (Jirák, Köpplová, 2003, s. 51)  

 To ostatně potvrzuje i van Dijk - ideologie podle něj nejsou osobní 

přesvědčení individuálních jedinců a nejsou nutně negativní (rasistická 

ideologie existuje vedle antirasistické, komunistická vedle antikomunistické). 

Ideologie nejsou ani nutně dominantní. Vedle těch totiž existují ideologie 

odporující či opoziční.18 

  Van Dijk také upozorňuje na fakt, že během dvacátého století docházelo 

jak v politice, tak v sociálních vědách ke zneužívání slova ideologie v její 

negativní konotaci a byla kladena do opozice vůči "objektivnímu vědění". Přitom 

původně pojem ideologie žádné negativní konotace neměl. Více než před 

dvěma stovkami let pojem ideologie zavádí francouzský filozof a osvícenec 

Destutt de Tracy a označuje jím zcela neutrální proces tvorby a fungování idejí 

ve společnosti. (Van Dijk cituje Freedena, 1996)19 Jedním z autorů, který slovo 

ideologie spojuje s negativní konotací, je například Roland Barthes. Buržoazní 

ideologii připodobňuje k sépii, která vylučuje inkoustovitou tekutinu, aby se 

chránila. Podobně ideologie soustavně přeměňuje dějinné produkty a esenciální 

typy. "Ideologie ustavičně zneviditelňuje setrvalou fabrikaci světa, ustaluje jej do 

podoby předmětu neomezeného vlastnictví, inventarizuje a balzamuje své 

jmění, vstřikuje do skutečnosti jakousi očišťující esenci, která zastaví 

proměňování takového předmětu, jeho unikání k jiným formám existence." 

(Barthes, 2004, s. 153)  

                                                 
17 Společenské vědomí vnucované vládnoucí třídou subordinovaným vrstvám. Falešné vědomí 
je mentální stav vykořisťovaných, kteří proti svým vlastním zájmům přistupují a neprotestují proti 
výkladu světa, který je výhodný pouze pro vládnoucí třídu. Ta vydává zájmově podmíněnou 
interpretaci za univerzálně platnou a jedinou možnou. Podstatným nástrojem indoktrinace 
falešného vědomí je masová komunikace. (Reifová, 2004, s. 305) 
 
18 
<http://www.discourses.org/UnpublishedArticles/Politics,%20ideology%20and%20discourse%2
0(ELL).htm> 
 
19 
<http://www.discourses.org/UnpublishedArticles/Politics,%20ideology%20and%20discourse%2
0(ELL).htm> 
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 Projevem ideologie ve zpravodajství je kromě přímo artikulovaných 

názorů i volba témat a volba (zdůraznění) aktérů. "Média zároveň rámují 

jednotlivé události určitým způsobem a vkládají je do širšího interpretačního 

rámce. Každou z těchto preferencí můžeme vnímat jako projev ideologie 

zpravodajství." (Trampota, 2006, s. 165)20  

 

                                                 
20 Fowler myšlenku o vztahu ideologie a zpravodajství posouvá o kousek dál a zařazuje do 
celého uvažování důležitý faktor - reklamu: "Pro většinu lidí je každodenní čtení novin základní 
a signifikantní formou spotřeby tištěného diskurzu. A sledování televize znamená "okno do 
světa". Faktory kvantity a zvyku konzumace médií staví médiální diskurz do pozice nejvyšší 
ideologické důležitosti. Hlavním ekonomickým cílem médií je přitom většinou prodej reklamního 
prostoru." (Fowler, 1998, s. 121) Jinak řečeno média mají schopnost sdělit velké části 
společnosti ve stejném čase stejnou věc (předat určitou ideologii). To samozřejmě zajímá 
inzerenty a lhostejný jim není ani již zmiňovaný úhel pohledu daného média odrážející se v 
mediovaném textu. "Z pohledu inzerenta musí textový obsah novin široce korelovat s produkty, 
které inzeruje." (Fowler, 1998, s. 121) 
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2.2.3. Mytologie 
 

"Vyprávění mýtů je důležitou formou, jak společnost vyjadřuje své převládající 

ideály, hodnoty a ideologie (Lule, 2001), jak ujišťuje o tom, že svět (tedy jeho 

výklad) platí v takové podobě, v jaké platil včera." (In: Trampota, 2006, s.69) 

 

"Řada konotovaných významů dosáhla takového stupně společenského 

rozšíření, že o nich panuje všeobecná společenská shoda. Některé znaky 

nesou silné konotované významy, které vyjadřují převládající společenské 

hodnoty a postoje platné v dané společnosti (tedy ideologii). V tomto smyslu se 

konotace staly denotáty znaků vyššího řádu. Pro tyto "znaky znaků" 

(metaznaky) razil Barthes označení mýty." (Jirák, Köpplová, 2009, s. 274) 

 

Trojdimenzionální schéma 21 

 

 

 

Barthes definuje mýtus jako systém komunikace, sdělení. Mýtus je promluva, 

která podléhá pravomoci diskurzu, a má tak svůj historický základ, neboť mýtus 

je promluvou vyvolenou dějinami a nemůže se vynořit z "přirozenosti" věcí. 

Podle Barthese může být mýtem vše, protože existují pouze formální meze 

mýtu, ne substanciální. "Univerzum skýtá neomezený počet možností. Každý 

předmět na světě může přejít z uzavřené, němé existence do orálního stavu, 

                                                 
21 Vidíme, že v mýtu existují dva semiologické systémy, z nichž jeden je vyňat ze druhého: 
systém lingvistický, jazyk (nebo způsoby reprezentace, jež se mu připodobňují), který nazvu 
řečí - předmětem, neboť je právě onou řečí, které se mýtus zmocňuje, aby vystavěl svůj vlastní 
systém; a potom mýtus sám, který nazvu metajazykem, neboť je jazykem sekundárním, v němž 
vypovídáme o tom prvním. (In: Barthes, 2004, s. 113) 
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otevřeného přisvojení ze strany společnosti, protože žádný zákon, ať už 

přirozený či jiný, nezakazuje mluvit o věcech." (Barthes, 2004, s. 107) 

  Shodné rysy mýtů v různých kulturách po celém světě mají 

psychologický základ v archetypech22. Ty jsou jakýmsi předobrazem/pravzorem 

chování a percepce skutečnosti. "Archetyp je vrozená tendence vytvářet 

univerzální mytologické obrazy. Jsou psychologickými centry, které mohou 

vyvolávat silné emoce." (Fürst, 1997, s. 78) Jednou z mnoha zdánlivých výhod 

archetypů je i zjednodušování každodennosti a změn, které život provází. 

Archetypy se jako vzorce reality nemění v čase, dobově se liší jen jednotlivé 

složky archetypu, které jsou například v literárních dílech či zpravodajských 

textech akcentovány.  Zkoumáním archetypů se v rámci analytické psychologie 

zabýval Carl Gustav Jung, a to zejména v kontextu kolektivního nevědomí23. 

Předobrazy podle něj nejsou reflektovány vědomím, ale utkvívají v nevědomí, 

proto není snadné je pojmout.  

 Jaké mýty využívá zpravodajství se pokusil rozlišit Robert Smith. 

Aplikoval vybrané Jungovy archetypy kolektivního podvědomí na televizní 

zprávy. Poté rozdělil zpravodajské příběhy na příběhy o rozhodnutí, příběhy o 

utrpení, o dopadení darebáka, o podvodnících, o moudrosti, příběhy o záchraně 

a úniku, o přírodě, o mateřství atd. Jiný pohled nabízí James Lule. Ten 

definoval těchto sedm základních mýtů, které se ve zprávách vyskytují: oběť, 

obětní beránek, hrdina, dobrá matka, podvodník, jiný svět, potopa. (In: 

Trampota, 2006, s. 70 - 71).  

 Jak tedy číst a dešifrovat mýty? Roland Barthes navrhuje vrátit se k 

podvojnosti označujícího, které je zároveň smyslem a formou. Podle toho, zda 

se zaostří na jedno, na druhé či na oboje současně, vznikají tři typy četby mýtu: 

1) pokud se soustředíme na prázdné označující, necháváme koncept, aby bez 

dvojznačnosti zaplnil formu mýtu, a tím se ocitáme před jednoduchým 

                                                 
22 Pojem archetyp je odvozen z mnohokrát opakovaného pozorování, že např. mýty a pohádky 
světové literatury obsahují určité, stále a všude se vyskytující motivy. Tytéž motivy nacházíme 
ve fantaziích, snech, deliriích a šílených myšlenkách dnešních jedinců. (Fürst, 1997, s. 78) 
 
23 Kolektivní nevědomí reprezentuje archaické zbytky biologického a prehistorického vývoje 
člověka. Je to ta část psýché, která obsahuje a dále předává společné psychické dědictví 
lidstva. Kolektivní nevědomí určuje od narození chování každé osoby. Obsahuje v sobě 
možnost zažívat specifickým způsobem zkušenosti celého lidského vývojového procesu. 
"Kolektivní nevědomí má moudrost zkušenosti nespočetných tisíciletí, která je uložená v jeho 
archetypických strukturách. (C. G. Jung 1979)" In: Fürst, 1997, s. 78) 
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systémem, v němž je signifikace opět doslovná (např.: salutující černoch je 

příkladem francouzského imperialismu, je jeho symblem). Tento způsob 

zaostřování je vlastní těm, co mýty vytváří (redaktoři novin). 

2) mytologové, kteří mýty dešifrují, zohledňují možné deformace - zaměřují se 

na plné označující, kde je odlišen smysl od formy, vychází z deformace, kterou 

forma podrobuje smysl, dekomponují signifikaci mýtu a přijímají jej jako podvod 

(z černocha se stává alibi francouzského imperialismu).  

3) jestliže se soustředíme přímo na označující mýtu jakožto na spojení smyslu a 

formy, pak přijímáme nejednoznačnou signifikaci: odpovídáme na konstitutivní 

mechanismus mýtu, na jeho dynamiku a stáváme se jeho čtenářem (salutující 

černoch je v tomto pohledu přítomností francouzského imperialismu). 
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2.2.4. Intertextualita 
 
"The individual text gets its meaning not from something else that structures it 

but from its intertextual references to all the other texts which precede or 

surround it. "24  (Matheson, 2005, s.9)  

"We know what a word means because of its previous uses in particular 

contexts."25 (Matheson, 2005, s.46) 

 

Mediované texty nikdy nestojí samy o sobě a vždy odkazují k množině textů 

jiných, tento jev označuje pojem intertextualita26. Intertextualita působí jak na 

straně vzniku textu, tak na straně jeho percepce příjemcem. Jestliže se 

praktická část této práce zaměřuje na zkoumání novinových článků, pak je 

nutné zmínit intertextualitu zejména v intencích boje deníků s nedostatkem 

prostoru, který ústí ve fakt, že jsou články plné nevyřčených odkazů. "Ve 

zpravodajských obsazích se vyskytují takzvaná místa nedourčenosti, která si 

příjemce vyplňuje na základě vlastních zkušeností a znalostí a na základě toho, 

co je nejpravděpodobnější." (Trampota, 2006, s. 66)  

  Vztaženo k tématu schvalování státního rozpočtu České republiky 

(jakožto konkrétní události) odkazuje tato zpráva na typ zpráv ekonomických, v 

rámci kterých panuje jistý nepsaný úzus, jakým jsou příběhy naratizovány, jací 

aktéři v nich promlouvají (politici, ekonomové, analytici atd.), jak jsou informace 

uspořádány (např.: jak velký bude schodek -> jak vzroste celkové zadlužení -> 

kde se bude muset šetřit) a jak jsou zprávy rámovány. Každá jednotlivá zpráva 

pak posouvá hranice a nastoluje nové hranice příběhu o příští podobné 

události. Norman Fairclough upozorňuje, že veškeré analýzy reprezentace jsou 

analýzami "co v textu je a co tam není". Proto rozlišuje čtyři kategorie 

přítomnosti: chybějící (absent) - presuponováno (presupposed) - upozaděno 

(backgrounded) - předpokládáno (foregrounded). Presupozice ukotvují nové do 

                                                 
24 Individuální text nezískává smysl z ničeho jiného, co ho strukturuje, než z intertextových 
referencí ke všem ostatním textu, které jej předcházejí, nebo obklopují.  
 
25 Víme, co slova znamenají, díky jejich předchozímu užití v určitém kontextu.  
 
26 Terminologicky se někdy rozlišují intertextualita (odkaz na jiné texty) a interdiskurzivita, 
respektování (nebo naopak parodování) určitých slohových či žánrových postupů. Oba jevy 
mohou přesahovat i hranice jednoho znakového systému. (Kraus, 2004, s. 32). 
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starého, neznámé do známého, diskutabilní (contentious) do oblasti zdravého 

rozumu (commonsensial). (Fairclough, 2005, s. 106-7). "Nevyřčené - tedy již 

dříve řečené a to, co se presuponuje - je důležité mimo jiné také z hlediska 

ideologické a mytologické analýzy zpráv, protože ideologie a mytologie jsou 

obecně zakotveny v rámci implicitního významu textu spíše než explicitního 

(Fairclough, 1995)."27 John Fiske dodává, že je v rámci teorie intertextuality 

důležité zaměřit se na vztahy mezi jednotlivými texty. Ty totiž nenabývají formy 

specifické aluze28 (z jednoho na druhý) a čtenář nutně nemusí znát texty 

výchozí k tomu, aby byl intertextualitu v nich ukrytou schopen číst (odhalit). 

Intertextualita tak existuje v prostoru mezi texty. Jako příklad Fiske uvádí 

videoklip zpěvačky Madonny k hitu Material Girl, jenž je parodií na Diamonds 

are Girl's Best Friend od Marilyn Monroe, a dodává, že většina fanoušků 

Madonny původní klip Marilyn Monroe neviděla, a i přesto byli schopní pochopit 

odkaz na jeden z kulturních předobrazů (culture's image bank) - blonďatou 

hvězdu populární hudby, která si pohrává s touhou mužů a obrací ji ve svůj 

prospěch.  

  Vztahy mezi texty pak Fiske dělí na horizontální a vertikální. Horizontální 

vztahy jsou vztahy mezi primárními texty a jsou více méně explicitně propojeny 

přes žánry, charaktery či obsah. Vertikální intertextualita funguje mezi 

primárním textem, jako například televizním programem či seriálem, a texty 

jiného druhu, které na něj explicitně odkazují. (Fiske, s. 87 - 88) "Intertextualita 

není jen záležitostí výkonu čtenáře, ale také rysem samotných médií, která 

neustále odkazují jedno na druhé. Totéž sdělení, příběh nebo vyprávění 

můžeme nalézt ve velmi rozličných mediálních formách a žánrech." (McQuail, 

2002, s. 270) Příklad takového prolínání z českého prostředí nabízí Jirák a 

Köpplová: "Když Jan Keller nazve komentář kriticky hodnotící příklon Strany 

zelených k pravicové politice blízké postojům Občanské demokratické strany 

Modrá, nikoliv zelená strana (Právo 6. 9. 2008), odkazuje tím na knihu Václava 

Klause Modrá nikoliv zelená planeta a skrze tento text na fakt, že Klaus je s 

ODS těsně spojen." (Jirák, Kopplövá, 2009, s. 276) 

                                                 
27 In: Trampota, 2006, s. 67. 
 
28 Podle slovníku cizích slov ABZ je aluze v rámci strukturalistické teorie odkaz na jiný text nebo 
společenskou realitu. Rozlišuje se aluze literární a neliterární, přímá a nepřímá, vědomá a 
nevědomá.  <http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/aluze>  
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2.2.5. Sociální kategorie a stereotypy  

 
Stereotypy představují specificky zkreslenou a zjednodušenou formu 

reprezentace, která přetrvává v delším časovém horizontu. Stereotypy jsou 

sociálně a psychicky konstruované škatulky (pigeon-hole), do kterých se 

rozřazují události a aktéři tak, aby byli srozumitelnější - matka, vlastenec, 

obchodník, soused, nebo na druhé straně chuligán, terorista či cizinec. Z 

fundamentálního hlediska je důležité si uvědomit, že jsou stereotypy kreativní, 

jsou kategoriemi, do kterých si projektujeme svůj svět tak, abychom mu lépe 

rozuměli. Mentální kategorizace (nálepkování) je tak podle některých autorů 

nutná, až nevyhnutelná. Pomocí stereotypizace si skládáme obraz světa, ale na 

druhé straně nás ovlivňuje v našem hodnocení, determinuje naše vnímání.  A 

náš vztah k novinám (masovým médiím) má hlavní podíl na procesu 

konstrukce. (Fowler, 1998, s.17)  

 Kvůli stereotypizaci se upínáme na rozpoznání shodných a odlišných 

rysů, a to nejen v případě jednotlivých sociálních skupin, ale hlavně vůči jejich 

jednotlivým členům. Z tohoto pohledu lze vyvodit, že stereotypy mohou působit 

jako jeden z nástrojů reprodukce mocenských vztahů - tedy dominantní 

ideologie. Fowler médiím přisoudil rozhodující podíl při konstrukci stereotypů, 

nutno však podotknout, že se média podílí také na jejich reprodukci, šíření i 

posilování. "Nutnost stereotypní prezentace postav nebo institutů je ve 

zpravodajství vyvolána omezeným prostorem a nutností rychle a stručně 

charakterizovat aktéry zpravodajského příběhu. Stereotyp může být přehnanou 

představou spojovanou s určitou kategorií. (Allport, 1954, s. 191)."29  

 Formování zpravodajských událostí a formování zpravodajských hodnot 

je ve skutečnosti reciproční či dialektický proces, ve které se stereotypy stávají 

měnou jednání (currency of negotiation). Výskyt zarážející události posiluje 

stereotyp (protože se vůči němu vymezuje, k němu vztahuje) a naopak čím 

znatelnější rysy stereotypu událost nese, tím pravděpodobněji se stane 

zprávou. Tento fakt ilustruje Fowler na výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu: 

"Tato událost splňuje většinu kritérií pro to, aby se podle stupnice Galtunga a 

                                                 
29 In: Trampota, 2006, s. 93 
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Rugeové30 stala zprávou, v mém vyjádření: odpovídá mnoha zpravodajským 

stereotypům - tedy jde o extrémně negativní a náhlou událost velké intenzity, 

neočekávanou ve smyslu opaku k oficiálním ubezpečením, zahrnující elitní 

národ a vysoce relevantní pro Británii ze dvou důvodů - výbuch otrávil naše jídlo 

a zadruhé zvýšil obavy o náš vlastní jaderný průmysl. Výbuch v Černobylu byl 

na jednu stranu vysoce zpravodajsky cenný, na druhou stranu ale dal vzniknout 

stereotypu jaderné katastrofy ve veřejném povědomí." (Fowler, 1998, s.17-18).     

  Černobyl je samozřejmě velmi specifický druh stereotypu, ale jsou i 

stereotypy daleko obecnější: žena v domácnosti, mladý řidič, chudý důchodce, 

bohatý podnikatel, apod. Stupeň iracionality některých stereotypů však často 

znemožňuje logickou argumentaci, která by mohla vést k jejich změně. V rámci 

reprodukce se totiž některé z nich již nesmazatelně promítly do rovin mýtických. 

(viz kapitola: 2.2.3.) 

 

                                                 
30 Pojem zpravodajské hodnoty poprvé použil Walter Lippmann v knize Public Opinion z roku 
1922. Lippmann (1922) mezi zpravodajské hodnoty řadil jednoznačnost, překvapení, 
prostorovou blízkost, osobní zaujetí a konflikt. Dnešní koncept zpravodajských hodnot vychází 
především z práce Johana Galtunga  a Marie Holmboe-Rugeové - The Structure of Foreign 
News (1965). Ti analyzovali zpravodajství o rozvojových zemích v norském denním tisku a 
identifikovali následující faktory, které mají určující vliv na to, zda se událost stane zprávou či 
nikoliv. Frekvence – čím kratší je časové rozpětí události, respektive čím více se kryje 
s periodicitou média, tím větší je pravděpodobnost, že se stane zprávou. Práh pozornosti – aby 
se událost stala zprávou, musí překonat práh pozornosti gatekeepera. Čím vyšší je intenzita 
události, tím větší je pravděpodobnost, že se stane zprávou. Jednoznačnost – čím 
jednoznačnější a jasnější je událost, tím větší je pravděpodobnost, že se stane zprávou. 
Významnost – může-li mít událost přímé důsledky na život příjemců, tím větší je 
pravděpodobnost, že se stane zprávou. Významnost však současně odkazuje i ke 
srozumitelnosti. Události, které se zcela vymykají kulturní zkušenosti publika, mají jen malou 
naději, že se stanou zprávou. (Burton, Jirák 2001) Konsonance – čím více událost splňuje 
předpokládaná očekávání či přání publika, tím větší je pravděpodobnost, že se stane zprávou. 
Překvapení – je ve zdánlivém protikladu k souznění. Čím neočekávanější či vzácnější je 
událost, tím větší je pravděpodobnost, že se stane zprávou. Burton a Jirák (2001) však 
dodávají, že „překvapení se ovšem musí odehrát výhradně v rámci vysoké míry jednoznačnosti 
a musí vykazovat vysokou míru pochopitelnosti v kulturním rámci dané společnosti.“ (Burton, 
Jirák 2001, s. 254) Kontinuita – pokud se událost již jednou stala zprávou, bude i napříště 
chápána jako zpravodajsky hodnotná. Variace – je-li zpravodajství určováno určitými událostmi, 
mají komplementární události větší šanci stát se zprávami, protože média se snaží o vyvážené 
(a tedy věrohodné) zobrazení světa. Vztah k elitním národům. Vztah k elitním osobám – 
události, ve kterých figurují elitní osoby či národy mají zvláště vysokou zpravodajskou hodnotu, 
protože mají velký dosah. Personalizace – přítomnost konkrétních osob, které lze představit 
jako aktéry děje, usnadňuje médiím podávání zpráv. (Burton, Jirák 2001) Události, které mohou 
být podány jako jednání či důsledky jednání konkrétních osob, mají tedy větší šanci stát se 
zprávou, než abstraktní děje. Negativita – čím je událost negativnější, tím spíše se stane 
zprávou. (Galtung, Ruge in: Kunczik 1995, s. 119-124) 
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2.3. Kritická diskurzivní analýza 
 
Tato kapitola by měla nabídnout stručný úvod do teorie kritické diskurzivní 

analýzy a poskytnout základní orientaci v tématu. Celkové rozdělení a pojetí 

jednotlivých skupin vědců a jim příslušících přístupů vychází primárně z 

publikací: Discourse: a critical introduction (Blommaert), Media discourses: 

analysing media texts (Matheson), Discourse Analysis as Theory and Method 

(Jorgensen, Philips), The Handbook of Discourse Analysis (Schiffrin, Tannen, 

Hamilton) a vybraných původních textů (nejen kritických) analytiků diskurzu.  

  Diskurzivní analýza (DA)  by se velmi zjednodušeně dala definovat jako 

studium užívání jazyka, respektive jejím cílem je odhalit vzorce, které se v užití 

jazyka skrývají. Historicky lze přístupy autorů k analýze rozdělit na lingvistický a 

sociologický. Sociologické pojetí zdůrazňuje sociální kontext užití jazyka, 

respektive kódu obecně (především vztah textových struktur a struktur 

sociálních), zatímco lingvistické se soustřeďuje spíše na jazyk samotný a jeho 

užití. V poslední době se ale rozdíly mezi oběma přístupy postupně stírají. 

(Trampota, 2006, s. 72).  

  Kritická diskurzivní analýza (CDA) 31 je zaměřena na kontextové užití 

jazyka, které je analyzováno multiperspektivním výzkumným rámcem. Jazyk je 

nahlížen jako prostředek legitimizace a reprodukce společenské moci, 

dominance a nerovnosti. CDA transdisciplinárně integruje různé teorie, což 

umožňuje popis, interpretaci, analýzu a kritiku sociální reality odrážející se v 

řeči. "CDA je jedním z přístupů diskurzivní analýzy (nikoli však její metodou), 

která je zaměřena na diskurz pojímaný např. jako jednotlivá výpověď, či 

diskurzivní formace zahrnující určitou množinu výpovědí mající společnou 

vlastnost. Obdobně jako lingvistická, sociolingvistická, konverzační a sémiotická 

                                                 

31 CDA čerpá ze tří širších teoretických orientací - poststrukturalistického pojetí diskurzu 
Michela Foucaulta, neomarxistického předpokladu, že diskurz je produkován a (zne)užíván k 
produkci a artikulaci ideologických zájmů, sociálních hnutí a útvarů, dále pak předpokladu 
sociologa Pierre Bourdieua, že běžná textuální praxe a textová interakce je zakotvenou formou 
kulturního kapitálu. Označení „kritická“ v názvu CDA odkazuje na Frankfurtskou školu (Adorno, 
Marcuse, Horkheimer, Habermas) konkrétně Jűrgena Habermase, dle kterého je jazyk 
legitimizujícím médiem dominance a moci. Dílo Antonio Gramsciho inspirovalo pojetím 
hegemonie. (Revue pro média, 2007) 
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analýza či kritická lingvistika analyzuje CDA text v sociálním kontextu." (Revue 

pro média, 2007).32 

  Výchozí teze CDA: přístup k institucionálně kontrolovaným lingvistickým 

a sociálním zdrojům je nerovnoměrný. CDA tedy zaujímá kritickou perspektivu s 

důrazem na sociální faktory, které formují diskurz. "V rámci pestré mozaiky 

možných pojetí diskurzivní analýzy tvoří kritická analýza diskurzu (CDA) 

praktický nástroj umožňující širší analytický přístup k textům, kladoucí velký 

důraz na jazykový aspekt. Hledá vzorce v rámci souboru určitých pojmů, které 

jsou spojeny s určitým tématem nebo jednáním, zajímá se o to, jak nové pojmy 

umožňují lidem mluvit o různých věcech. Jazyk chápe jako ukotvený v situaci, 

kde situací je určitý sociální a kulturní kontext. Často se CDA zaměřuje na 

zkoumání určitého sociálního problému." (Pavlíčková, 2009)33  

  Blommaert tvrdí, že se praktiky kritické diskurzivní analýzy historicky 

vyvinuly z prací Hallidayovy (1967) systémově funkční lingvistiky (SFL - teze, že 

lingvistické formy mohou být systematicky vztaženy k sociálním a ideologickým 

funkcím) a za hlavní současné teoretiky označuje kvarteto Norman Fairclough 

(navazuje na Hallidaye), Ruth Wodak, Teun van Dijk a Paul Chilton34. Každý z 

nich má ale odlišná východiska ("zázemí a záliby"). Zatímco Norman Fairclough 

má zázemí v systémově funkční lingvistice, Teun van Dijk v textové a kognitivní 

lingvistice, Ruth Wodak v interakčních studiích, Paul Chilton v lingvistice, 

sémiotice a komunikačních studiích.  

  Jestliže se praktická část této práce zaměřuje na výsledek žurnalistické 

tvorby, pak je nutné mít na zřeteli, že zprávy, jakožto výsledek profesionálních 

praktik žurnalistů, jsou založeny na sociálních a mocenských vztazích. Autor při 

psaní kóduje do textu určitý význam a čtenáři jej pak dekódují na základě své 

vlastní optiky, jež se odvíjí od jejich vlastních stanovisek, znalostí a sociální 

pozice. Z toho důvodu se interpretace stejného textu od sebe mohou lišit a 

hlavně se mohou výrazně lišit od původního záměru autora. Z toho pramení i 

jistá nevýhoda přístupu, jenž je inspirován prvky diskurzivní analýzy. Touto 

                                                 
32 < http://fss.muni.cz/rpm-blog/index.php?/archives/117-Kriticka-diskurzivni-analyza.html> 
 
33 < http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2192178> 
 
34 Kromě skupiny čtyř hlavních zmiňuje Blommaert i následující teoretiky: Margaret Wetherell, 
Michael Billig, Christina Schäffner, Theo van Leeuwen, Gunther Kress. (Blommaert, 2005, s.21) 
 



- 36 -  

nevýhodou je snížená pravděpodobnost replikace výsledků výzkumu jiným 

výzkumníkem při zařazení stejných vstupů ("každý je čte jinak, každý při jejich 

analýze postupuje jinak").35 

                                                 
35 Metodologické přístupy CDA se vyznačují heterogenitou. CDA nemá jednotný teoretický 

rámec ani metodologii, proto je nejlepší ji nahlížet jako sdílenou perspektivu zahrnující řadu 

přístupů namísto jedné školy. (Revue pro média, 2007)  

 

"Diskursivní analýza není strategií, ve které bychom se mohli spolehnout na obecně platný a 

verifikovatelný postup. Právě proto, že zdůrazňuje, že výsledky analýzy se mohou lišit stejně 

jako pozice, ze kterých k danému sociálnímu problému přistupujeme." (Pavlíčková, 2009)  

 

"Bylo by chybou považovat kritickou analýzu diskurzu (CDA) za jedinou možnou perspektivu, 

jak kriticky zkoumat jazyk a společnost." (Blommaert, 2005, s. 21) 
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2.4. Státní rozpo čet 
 
Státní rozpočet je plán finančního hospodaření státu. Sestavuje se vždy na 

jeden kalendářní rok. Rozpočet České republiky má formu zákona, který 

navrhuje Ministerstvo financí ČR a vláda ho po schválení předává jako vládní 

návrh zákona do Poslanecké sněmovny k hlasování zákonodárcům. V tomto 

případě o zákonu už nehlasuje horní komora parlamentu, Senát, a za schválený 

se považuje, když projde ve sněmovně prvním, druhým a třetím čtením. Nejprve 

se rozpočtem ve sněmovně zabývá sněmovní rozpočtový výbor, který doporučí 

zákonodárcům, zda mají rozpočet schválit či ne. V prvním čtení poslanci 

schvalují předpokládané příjmy a výdaje, tj. základní parametry rozpočtu. Pak 

se rozpočtem zabývají jednotlivé sněmovní výbory. Ve druhém čtení se snaží 

poslanci prosadit pozměňovací návrhy a přesouvat peníze z jednotlivých kapitol 

(sem patří také tzv. porcování medvěda – kdy se poslanci snaží z předem 

stanovené částky z rozpočtu získat peníze do regionů, kde byli zvoleni). Ve 

třetím čtení se pak hlasuje o definitivní podobě zákona. Není-li zákon o státním 

rozpočtu přijat do 31. 12., hospodaření státu se do přijetí zákona řídí 

rozpočtovým provizoriem, které je sestaveno dle pravidel rozpočtu z 

předcházejícího roku. Dále se pak o rozpočtu rozhoduje v lednu až únoru. 

Výsledný stav hospodaření  - státní závěrečný účet - se většinou více či méně 

liší od plánovaného rozpočtu. Sněmovna pak rozhoduje o rozdělení přebytku 

nebo uhrazení deficitu. 

  Státní rozpočet obsahuje odhad příjmů a výdajů, které jsou rozděleny do 

různých kapitol. Příjmy státního rozpočtu tvoří především daně (daň z příjmu, 

daň z přidané hodnoty, spotřební daň), dále cla, dotace, poplatky a další příjmy. 

Výdaje státního rozpočtu pokrývají činnosti, které jsou dané zákonem - tzv. 

mandatorní výdaje, kam patří například vyplácení důchodů, mateřské, podpor 

v nezaměstnanosti, podpor stavebního spoření apod. a tyto peníze nemůže stát 

investovat jinak, subvence domácnostem a firmám, úhrady půjček atd. 

Rozpočet může být buď vyrovnaný (výdaje a příjmy jsou v rovnováze), 

schodkový (výdaje jsou vyšší než příjmy), nebo přebytkový (příjmy jsou vyšší 

než výdaje). Státní rozpočet je základním článkem veřejných financí, protože 

přerozděluje hrubý domácí produkt přes rozpočtovou soustavu. Ministerstvo 
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financí ČR na svých internetových stránkách pravidelně uveřejňuje měsíční 

pokladní plnění, čtvrtletní informace, pololetní zprávu a nakonec státní 

závěrečný účet.  

  Státní rozpočet pro rok 2008 počítal s 1,107 biliony korun výdaji a 1,037 

biliony korun příjmy, tj. počítal se schodkem 71 miliard korun. 23. 10. 2007 ho 

poslanci schválili v prvním čtení, 5. 12. 2007 pak prošel třetím čtením a 18. 12. 

2007 podepsal rozpočet pro rok 2008 prezident Václav Klaus. Jako vždy má 

tato norma podobu zákona -  Zákon č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2008. Jeho kompletní podoba je uveřejněna na internetových 

stránkách ministerstva financí.36  

  Státní rozpočet pro rok 2009 počítal s celkovými výdaji 1,152 bilionu 

korun a 1,114 bilionu korun příjmy, tj. počítal s deficitem 38,1 miliardy korun. 21. 

10. 2008 o rozpočtu hlasovali poslanci v prvním čtení a rozpočet neprošel, 

respektive po několikahodinovém jednání poslanci rozpočet ani neschválili, ani 

ho nevrátili vládě k přepracování - bylo to poprvé v historii samostatné České 

republiky. O den později, 22. 10. 2008 už poslanci základní parametry státního 

rozpočtu na příští rok schválili, 10. 12. 2008 pak rozpočet prošel třetím čtením 

v Poslanecké sněmovně a 19. 12. 2008 normu podepsal prezident Václav 

Klaus. Zákon byl zapsán pod číslem 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České 

republiky na rok 2009. Jeho kompletní podoba je uveřejněna na internetových 

stránkách ministerstva financí.37 

                                                 
36 <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakon_o_sr_37341.html> 
37 <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zakon_o_sr_44614.html> 
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2.5. Světová ekonomická krize 
 

Prvotní příčinou celosvětové ekonomické krize, která naplno propukla v druhé 

polovině roku 2008, byla americká hypoteční krize 2007. Americké finanční 

domy vedly nezodpovědnou politiku - dávaly hypotéky na bydlení v podstatě 

komukoliv, kdo si o ni požádal, i lidem, kteří měli velmi malé a nejisté příjmy, 

nebo dokonce žili jen ze sociálních dávek. Špatné hypotéky se pak smíchaly 

s dalšími zdravějšími finančními produkty a prodávaly se jako cenné papíry, ve 

skutečnosti však bezcenné.  

  V březnu 2008 se zhroutila americká investiční banka Bear Stearns, 

jeden z pilířů Wall Streetu. Americké úřady ji zachránily prodejem do rukou JP 

Morgan Chase. Zásadní zlom nastává v září 2008. 8. září krachují hypoteční 

banky Fannie Mae a Freddie Mac, vzápětí investiční banka Lehman Brothers. 

Do problémů se dostává největší světová pojišťovna AIG, která riskantní 

obchody bankám s  „bezcennými“ cennými papíry pojistila. Tu pak Spojené 

státy opět musí zachránit a zestátnit. Banky si přestávají půjčovat mezi sebou 

navzájem. Výrazně zpřísňují podmínky pro půjčky lidem i firmám. Ekonomika se 

zastavuje. 

  Krize se rozšířila mimo Ameriku, s hypotečními splátkami se potýkají i 

v Evropě Britové, Irové či Španělé. Země eurozóny upadají do recese, Amerika 

je následuje. Končí éra investičních bank, v Americe přežily jako jediné 

Goldman Sachs a Morgan Stanley. Už je zřejmé, že finanční krize se mění v 

hospodářskou. Ta první se Česku vyhnula, druhá ale už ne. Světová ekonomika 

čelí největšímu poklesu od Velké deprese z 30. let minulého století.38  

                                                 
38 Skončil černý rok 08, rok pádu peněz, Hospodářské noviny 31. 12. 2008; 

http://www.ct24.cz/ekonomika/financni-trhy/28820-akcie-pokracuji-v-propadu-propuka-financni-

krize-stoleti/ 
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3. Praktická část  
 

3.1. Metody výzkumu 
 

3.1.1. Kritická analýza diskurzu (CDA) 
 
Podle Van Dijka může být při kritické analýze diskurzu použita jakákoliv 

relevantní výzkumná metoda39. Norman Fairclough definuje CDA jako analýzu 

diskurzu, která systematicky zkoumá často skryté kauzální a determinační 

vztahy mezi diskurzivními praktikami, událostmi a texty a  širšími sociálními a 

kulturními strukturami, vztahy a procesy; pátrá, z čeho tyto praktiky, události a 

texty vycházejí a jak jsou ideologicky formovány/tvarovány mocenskými vztahy 

a střety a zkoumá, jak skrytost těchto vztahů mezi diskurzem a společností je 

sama o sobě faktorem pro udržování moci a hegemonie. CDA se zaměřuje na 

odkrývání často zastřených vztahů mezi diskurzivními praxemi, sociálními 

praxemi a sociálními strukturami. Nejdůležitější je Faircloughův přístup k textu. 

Lingvistická analýza zkoumá volbu slovní zásoby, gramatiky a sémantiky. 

  Podle van Dijka je kritická analýza diskurzu „polem studia a analýz 

psaných a mluvených textů s cílem odhalit diskurzivní zdroje moci, dominance, 

nerovnosti a předpojatostí (bias). CDA zkoumá, jak se tyto diskurzivní zdroje 

udržují a reprodukují ve specifických sociálních, politických a historických 

kontextech.“ 

  Van Dijk dále tvrdí, že kdo chce odhalit ideologickou dichotomii v 

diskurzu, musí analyzovat diskurz, resp. jeho texty. Musí zkoumat kontext 

diskurzu, historické, politické a sociální pozadí konfliktu a jeho hlavní účastníky, 

analyzovat zúčastněné skupiny, mocenské vztahy a konflikty, zkoumat celou 

formální strukturu, tedy lexikální volby a syntaktickou strukturu, se zaměřením 

na polarizované skupinové názory, identifikovat pozitivní a negativní názory o 

nás a o nich, odhalovat presupozice a implikace. 

  Van Dijk dále tvrdí, že CDA není „specifický výzkumný směr“ právě 

proto, že nemá „zavazující teoretický rámec“.  Z výše uvedeného vyplývá, že 

                                                 
39 “In various articles I stressed that CDA is not a theory or a method. Any adequate method 
may be used in CDA research.(Van Dijk: 2004b)" In: Křeček, 2006, s.51 
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každý analytik se při zkoumání vydává cestou vlastní aplikace obecného 

programu CDA.  

  Podle Fairclougha je nutné dodržet při kritické analýze diskurzu pět 

principů: stanovit si sociální problém a sociální praktiky, v nichž je problém 

umístěn, stanovit, proč je bádání nad tímto diskurzem třeba, nastínit řešení 

sledovaného problému a také odpovědět, zda podobné analýzy mají možnost 

do budoucna problém nějak změnit. (Křeček, 2006, s. 51-60) 
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3.1.2. Kvantitativní metoda   

 

Kvantitativní obsahová analýza vychází ze sociálně-vědních metod měření a 

kvantifikace. Charakteristickou pro tento typ výzkumu je vysoká míra 

strukturovanosti a také vysoký stupeň ověřitelnosti. Navíc lze pomocí této 

metody zpracovat velké množství textů.40  

  Kvantitativní výzkum má za cíl testování hypotéz. Postup při 

kvantitativním výzkumu je deduktivní, to znamená, že na začátku stojí problém, 

který je přeložen do hypotéz. Zároveň jsou stanoveny proměnné, pomocí 

kterých se hypotézy testují. Při tomto typu výzkumu jsou sbírána pouze data, 

která jsou pro testování hypotéz potřebná.  

  Při výzkumu se nejprve stanoví výzkumné téma, které se definuje do 

konkrétních hypotéz. Poté následuje určení média, které bude analyzováno, a 

výběr základního souboru jeho obsahů. Následně je třeba naplánovat kódovací 

proces, což znamená stanovit systém proměnných a hodnot, jichž budou 

nabývat, a vytvoření takzvané kódovací knihy. Následuje sběr dat, analýza a 

interpretace výsledků výzkumu, která se odvíjí od potvrzení či vyvrácení 

počátečních hypotéz. 

  Obsahová analýza je nejpoužívanější technikou výzkumu mediálních 

obsahů. Nejvíce používanou je právě její kvantitativní podoba, která je 

standardizovaná, systematická a ověřitelná metoda analýzy zjevného obsahu 

komunikace. Frekvenční analýzy jsou pak nejjednodušší variantou, jejich cílem 

je získat přehled o četnosti výskytu tématu nebo aktérů, z čehož se dají vyvodit 

dlouhodobější trendy v jednom konkrétním médiu či naopak komparovat 

jednotlivá média mezi sebou. (Reifová, 2004, s.21) 

  Výhodou kvantitativní analýzy je, že může průzkum provádět více lidí 

najednou. Musí být ovšem dodrženy některé podmínky, hlavně uniformita 

kódování. V zásadě by pak měl při dodržení stanovené metody každý dojít ke 

stejným výsledkům výzkumu. K výchozím předpokladům provádění obsahové 

analýzy patří dostatečný rozsah zkoumaného vzorku, aby mohla být získaná 

data statisticky zpracována s potřebnou validitou. Druhou důležitou podmínkou 

                                                 
40 In: Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík, 2004, s. 29 
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je snadná identifikovatelnost kvantifikovatelných jednotek v konkrétním 

obsahu.41 

  I obsahová analýza má však jako většina metod své zápory. Kritici této 

metody poukazují na to, že sice kvantitativní analýza nabízí tvrdá data i 

závislostní korelace zkoumaných kategorií, ale už nedokáže vysvětlit, proč tomu 

tak je a co to znamená. Obsahová analýza navíc zkoumanou skutečnost 

redukuje na počitatelné jevy a i ty vytrhává z kontextu. Pokud výzkumník zařadí 

daný prvek do jedné z kategorií, tak tím zároveň opomíjí ostatní unikátní 

vlastnosti. Závěr, že je některého prvku víc než jiného, je jen jednou z možných 

úrovní popisu obsahu, ale nevypovídá nic o důvodech, proč tomu tak je a ještě 

méně o potenciálním vlivu této skutečnosti.42 

  Výsledky kvantitativní obsahové analýzy velkou měrou určuje to, jak 

výzkumník nastaví kategorizační systém, i když tvrdá data vyvolávají iluzi 

objektivnosti. Dennis McQuail poukazuje na to, že konstruování systému 

kategorií před jeho aplikací v sobě skrývá riziko, že badatel zavede vlastní 

významový systém, spíše než aby ho odvozoval z obsahu. Takovýto systém je 

pak selektivní a potenciálně deformovaný.43 

                                                 
41 SCHULZ, Winfried, SCHERER, Helmut, HAGEN, Lutz, REIFOVÁ, Irena, KONČELÍK, Jakub. 
Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2004, s. 76 
42 ŠKODOVÁ, Markéta, ČERVENKA, Jan a kol. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: 
Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008, s. 44 
43 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009 
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3.1.3. Kvalitativní analýza 
 
McQuail rozlišuje v přístupech ke studiu mediálních obsahů dominantní 

empiricky orientovaný přístup, ke kterému řadí již zmiňovanou klasickou 

obsahovou analýzu, a přístup alternativní, založený na předpokladu, že 

nejdůležitější jsou latentní významy, které nemohou být vyčteny z numerických 

dat a týkají se propojení a vztahů mezi prvky textu. Z tohoto důvodu bude 

v práci použita jako výzkumná metoda i kvalitativní obsahová analýza.  

  U kvalitativního výzkumu se pozornost výzkumníků postupně přesunula 

ke sledování širších rámců a kontextů, v nichž jsou témata recipientům 

nabízena. Média totiž mohou při zpracování určité události některé její aspekty 

zdůraznit a jiné naopak upozadit nebo zcela zamlčet. Tematické zarámování 

události přitom může mít zcela zásadní vliv na to, jak ji budou vnímat příjemci. 

  Kvalitativní výzkum stojí proti kvantitativní metodě v opozici, jeho cílem 

je vytváření nových hypotéz a vytváření teorie. U tohoto typu výzkumu se 

používá induktivní metoda – na základě výzkumu jsou formulovány nové 

hypotézy nebo nové teorie. Pro kvalitativní analýzu se doporučuje materiál 

zredukovat a vybrat si jen několik textů anebo jejich části, například titulky.44 

 

                                                 
44 In: SILVERMAN, 2005. 
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3.2. Výzkumné téma 
 

Domníváme se, že světová hospodářská krize, která započala v roce 2008 a 

postupně zasáhla od Spojených států amerických v podstatě celý svět včetně 

České republiky,  změnila přístup médií k informování o velkých ekonomických 

tématech - v tomto případě o státním rozpočtu České republiky.  

 

Výzkumné otázky, které budou zkoumány pomocí kvanti tativní metody 

výzkumu 

 

Před výzkumem byly stanoveny následující hypotézy: 

1) Informování o projednávání a schvalování státního rozpočtu České republiky 

se v deníku Právo v letech 2007 a 2008 od sebe liší. 

2) Informování o projednávání a schvalování státního rozpočtu České republiky 

se v deníku Hospodářské noviny v letech 2007 a 2008 od sebe liší. 

 

Výzkumné otázky, které budou zkoumány pomocí kvalit ativní metody 

výzkumu 

 

1) Oba deníky se mezi sebou liší v rozsahu pozornosti, ve způsobu zpracování 

tématu, ve volbě aktérů i jejich hodnocení, a to jak v roce 2007, tak v roce 2008.  
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3.3. Cíle výzkumu 
 

Cílem výzkumu je zjistit, jak světová hospodářská krize ovlivnila informování o 

státním rozpočtu České republiky v českém periodickém tisku. Je nezbytné 

nejprve zjistit, jak deníky informovaly o projednávání rozpočtu v době, kdy ještě 

žádná krize nebyla, a poté v době, kdy vypukla. Porovnáním bychom měli dojít 

k závěru, zda deníky vlivem krize změnily způsob informování, rozsah 

informování, volbu aktérů a jejich hodnocení, nebo zda se faktor krize na těchto 

atributech neprojevil. V případě kladného závěru chceme dále zjistit, na který 

deník měla světová krize v tomto směru větší vliv.  
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3.4. Výběrový soubor 
 

V souladu se schválenými tezemi diplomové práce byly za výběrový soubor 

zvoleny dva celostátní deníky: Právo a Hospodářské noviny. Zkoumány byly 

všechny články, které byly v těchto denících publikovány v posledním čtvrtletí 

kalendářního roku 2007 a v posledním čtvrtletí kalendářního roku 2008, tj. od 1. 

října 2007 (2008) do 31. prosince 2007 (2008), a které zároveň obsahovaly 

klíčové slovo rozpočet.  

  Toto časové rozpětí bylo zvoleno z toho důvodu, že právě v tomto 

období Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky státní rozpočet 

projednává a rozpočet na daný rok musí být schválen nejpozději do konce roku 

předchozího, aby nenastalo rozpočtové provizorium.  

  Deník Hospodářské noviny byl zvolen z toho důvodu, že se orientuje 

hlavně na ekonomické zprávy, a proto je zde předpoklad nalezení dostatečného 

množství jednotek pro kvalitní výzkum. U deníku Právo je zase operováno 

s předpokladem, že i u primárně neekonomického listu by se vliv světové krize 

mohl projevit.  

  U obou deníků se výzkum soustředil hlavně na domácí zpravodajství, 

ekonomické zpravodajství a komentáře včetně dopisů čtenářů. Při výzkumu byl 

rovněž brán v potaz fakt, že deník Právo vychází šestkrát týdně včetně soboty, 

kdežto Hospodářské noviny vychází pouze v pěti vydáních, od pondělí do 

pátku. Do zkoumání byly zahrnuty i regionální mutace, naopak zahrnuty nebyly 

přílohy deníků, tj. magazín Hospodářských novin Víkend či páteční programový 

magazín Práva. Stejně tak nebyly do výzkumu zahrnuty komerční přílohy. 
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3.5. Profil vybraných médií 
 

3.5.1. Hospodá řské noviny 
 
Deník Hospodářské noviny vydává nakladatelství Economia. Na rozdíl od všech 

ostatních deníků, které na území České republiky vycházejí, se profilují jako 

deník, který přináší informace z české i světové ekonomiky. Důkazem je 

pravidelné přebírání článků z prestižního britského deníku The Financial Times, 

či stálá část Podniky a trhy. Ostatně důraz na ekonomiku deklaruje i samotný 

deník na svých internetových stránkách: "Ze všech českých deníků dávají HN 

největší prostor informacím z české i světové ekonomiky. Ekonomická část listu 

se věnuje nejen podnikové ekonomice, ale i osobním financím a podnikání."45 

  Zakladatelem a akcionářem nakladatelství Economia se staly státní 

organizace a instituce – Československá tisková kancelář, Úřad vlády a 

Československá obchodní banka a Komerční banka. Economia byla založena v 

r. 1990 a od r. 1994 do srpna 2008 byla jejím hlavním akcionářem 

Verlagsgruppe Handelsblatt. V současné době vlastní většinový podíl Economie 

společnost Respekt Media, a.s., jejímž jediným akcionářem je investor Zdeněk 

Bakala.46  

  Každé vydání Hospodářských novin se skládá ze dvou sešitů. První 

obsahuje všeobecné zpravodajství z domova a ze zahraničí, názory a 

komentáře, kulturní rubriku, která se zabývá i zábavním průmyslem, a sport. 

Druhý sešit Podniky a trhy se zevrubně věnuje ekonomickému zpravodajství z 

domova i ze světa, analýzám a komentování nejdůležitějších událostí ze světa 

byznysu, finančním a komoditním trhům, servisu pro podnikatele. Nedílnou 

součástí deníku jsou i tematické přílohy a magazíny, které vycházejí ve stejném 

formátu jako deník nebo ve formátu A4. Deník vychází pětkrát v týdnu, od 

pondělí do soboty.  

 

                                                 
45 <http://economia.ihned.cz/2/obsah-sekce/hospodarske-noviny/> 
46 <http://economia.ihned.cz/494/obsah-sekce/o-spolecnosti/> 
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3.5.2. Právo 
 

Deník Právo patří pod vydavatelství Borgis. To jej charakterizuje jako český 

deník se zaměřením na seriózní a kvalitní zpravodajství z domova a zahraničí, 

z oblasti ekonomiky, zdravotnictví, školství či sportu. Deník Právo nabízí také 

komentáře a analýzy, reportáže a informace z regionů. Nedílnou součástí 

deníku jsou i tematické přílohy a magazíny, které vycházejí ve stejném formátu 

jako deník nebo ve formátu A4. Deník vychází šestkrát v týdnu, od pondělí do 

soboty. Právo je jediný plnoformátový celostátní deník ve vlastnictví českých 

subjektů.  

  Deník Právo spolupracuje s internetovým portálem Novinky.cz, na 

kterém se objevuje většina článků z tištěné verze Práva. Novinky.cz jsou 

nejnavštěvovanějším zpravodajským internetovým portálem v Česku. Podle 

Unie vydavatelů denního tisku je Právo třetím nejčtenějším deníkem v Česku po 

Blesku a Mladé frontě Dnes.  
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3.6. Způsob výzkumu 
 

Pro výzkum bude použita databáze Newton. NEWTON Media, a.s. je 

středoevropská společnost monitorující mediální trh. Dodává v elektronické 

podobě plný obsah zpráv z tisku (novin, časopisů), zpravodajských pořadů 

televizních a rozhlasových stanic, agenturního zpravodajství a internetu. Archiv 

plných znění sahá až do roku 1993. Společnost dále poskytuje monitoring, 

mediální analýzy, oborové výběry, manažerské a znalostní produkty, zprávy 

včasného varování a další služby.47 Společnost NEWTON Financial 

Management Group byla založena v roce 1994. Cílem bylo nabídnout nové 

služby pro efektivní řízení portfolií podniků. Pro tuto činnost bylo nezbytné 

vybudovat informační zázemí. Proto vzniklo specializované oddělení pro 

shromažďování, třídění a analýzu relevantních informací získávaných ze všech 

dostupných zdrojů. Postupem času se elektronický archiv informačních zdrojů i 

počet odborníků rozšiřoval. V roce 1995 rozvíjející se činnosti vyústily v 

založení společnosti NEWTON I.T., jako jedné z dceřiných společností 

NEWTON Financial Management Group. Společnost  se  zaměřila výhradně na 

shromažďování, zpracování, ukládání, vyhledávání a distribucí informací z 

médií v elektronické i tištěné podobě. O rok později byl uveden do provozu 

elektronický archiv článků v plném znění, vytvořený ve spolupráci s redakcemi 

novin a časopisů. Je vytvořena databáze přepisů zpravodajských, 

publicistických a diskuzních pořadů televize a rozhlasu.48 

 

                                                 
47 http://www.newtonmedia.cz/newton-media 
48 http://www.newtonmedia.cz/historie-newton-media 
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3.7. Vymezení kódované jednotky 
 

Jednotka měření je nejmenší prvek analýzy, jde o úsek mediálních obsahů, na 

kterém zkoumáme zvolené proměnné a jejich kategorie. Může jí být např. slovo, 

téma, článek, ale také aktér, nebo akt. Pro účely této diplomové práce byla jako 

jednotka měření zvolena jedna zpráva, která je ohraničena titulkem a 

signaturou. V tištěných periodikách je často běžné, že článek začíná například 

na titulní straně a pokračování je až uvnitř listu. Vyvstává tak otázka, jak 

jednotku kódovat, zda jako jednu, či dvě. Tento problém ale vzhledem k využití 

databáze Newton odpadá, neboť zde je článek veden jako jedna ucelená 

jednotka. 

  Při volbě faktorů, které vedly k výběru zkoumaných textů, bylo zvoleno 

klíčové slovo rozpočet - vzhledem k tomu, že v médiích bývá často používáno 

zjednodušené pojmenování rozpočet, a nikoliv celý název Zákon o státním 

rozpočtu České republiky na jednotlivé roky. Kódovaná jednotka je tedy taková, 

která alespoň jedenkrát obsahuje slovo rozpočet či jeho všechny gramatické 

tvary, a zároveň je z článku beze vší pochybnosti patrné, že se jedná o státní 

rozpočet ČR pro rok 2008 či 2009. Všechny jednotky, ve kterých se slovo 

rozpočet vyskytuje, ale je z článku patrné, že se jedná například o rozpočet 

obce, kraje, sportovního svazu či jakékoliv jiné instituce, státní rozpočty cizích 

států, rodinné rozpočty či rozpočty filmových studií aj., budou z výzkumu 

vyloučeny. Pokud se v denících vyskytne pouze samostatná fotografie 

s popiskem, ve kterém se objeví slovo rozpočet, jako jednotka kódovaná 

nebude – vzhledem k tomu, že v databázi Newton se fotografie neobjevují (je 

pouze uveden název fotografie, ale v databázi je k dispozici prostý text).  
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3.8. Vymezení prom ěnných 
 

Jádrem kvantitativní obsahové analýzy je konstrukce obsahových kategorií 

jednotlivých proměnných, kterých mohou zkoumané obsahy nabývat. Pro 

výzkum byl zvolen postup průběžného kódování, které ustavuje kategorie po 

předchozím prozkoumání obsahů. 

  První sledovanou proměnnou je deník, kde se kódovaná jednotka 

objevila. Zde zjistíme, které ze zkoumaných periodik publikovalo více jednotek 

ke zkoumanému tématu. 

 Další sledovanou proměnnou je datum publikování textu. To je jednak 

důležité pro odlišení zpráv pocházejících z roku před hospodářskou krizí a 

během ní, jednak můžeme vysledovat, zda se pokrytí události měnilo v čase a 

další pravidelnosti. 

  Vzhledem k tomu, že pro výzkum byla použita databáze Newton, místo 

rozsahu textu v centimetrech čtverečních, které se zjistí prostým měřením, 

v tomto výzkumu sledujeme počet znaků včetně mezer v inkriminovaném 

článku. Z těchto údajů zjistíme závěry týkající se rozsahu zkoumaného tématu 

v absolutním měřítku, tak i porovnání rozsahu věnované tématu mezi deníky 

navzájem. 

  Dále budeme zjišťovat, na které stránce byl text publikován. Tento údaj 

databáze Newton nabízí. Umístění zprávy charakterizuje, jakou váhu redakce 

textu přikládá. Nejdůležitější a nejzajímavější zprávy bývají zpravidla umístěny 

na titulní straně. 

  Všímat si budeme i toho, o jaký typ článku se jedná – zda jde o prostou 

zprávu, rozhovor, komentář či jiné novinové útvary. 

  Pozornost bude dále soustředěna na to, kdo je autorem kódované 

jednotky, zda byla převzata z agenturního zpravodajství České tiskové 

kanceláře, nebo zda se jednalo o vlastní zprávu redaktora deníku, případně zda 

text byl signován jak zkratkou ČTK, tak zkratkou redaktora, či text psala jiná 

osoba mimo redakci listu. Zde se bude ověřovat předpoklad, že u důležitých 

témat je nutný přínos redaktora a také, zda v denících publikovali i jiní lidé, než 

novináři (politici, odborníci – a jací).  
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Z toho, zda je rozpočet zmíněn v prvním odstavci jednotky, vyvodíme, zda 

v denících převažují informace o projednávání státního rozpočtu, nebo zda 

rozpočet slouží pro rozvíjení dalších témat. Tato informace může být do jisté 

míry zkreslená, neboť zde záleží na redaktorovi, jak článek napíše (může 

pojednávat o rozpočtu a dalších věcech, avšak v úvodu se věnovat něčemu 

jinému než rozpočtu). 

  Další sledovanou proměnnou je téma kódované jednotky. Zde je 

záměrem rozlišit, zda se jednalo o článek, který byl publikován před hlasováním 

o státním rozpočtu, nebo článek, který informuje o výsledku hlasování o státním 

rozpočtu či hlasování hodnotí a analyzuje důsledky z přijatého rozpočtu 

vyplývající. Jelikož rozpočet prochází víc než jedním čtením, kóduje se vše 

otištěné před prvním čtením jako publikované před hlasováním a veškeré další 

články (hlasování v 1. čtení, 2. čtení – pozměňovací návrhy, 3. čtení) jako 

hlasování. Dále se sledují články, které se zabývají porcováním medvěda a pak 

všechny ostatní články, které na státní rozpočet odkazují z libovolných důvodů. 

Jelikož může vyvstat problém s kódováním u článků, které se zabývají 

rozpočtem a ještě dalšími věcmi, pro účely výzkumu je článek s odkazem na 

rozpočet nakódovaný jako první tři varianty jen v případě, že je téma rozpočtu 

v textu dominantní, tj. zabírá více jak padesát procent plochy, v našem případě 

znaků.  

  V rámci kvalitativního výzkumu byl zkoumaný vzorek redukován na tato 

vydání: Právo ze dne 6. 12. 2007, tj. den, který následoval po schválení 

rozpočtu pro rok 2008 ve třetím čtení, analogicky Hospodářské noviny ze dne 6. 

12. 2007. Právo ze dne 11. 12. 2008, tj. den, který následoval po schválení 

rozpočtu pro rok 2009 ve třetím čtení, analogicky Hospodářské noviny ze dne 

11. 12. 2008. 

  Zde si budeme všímat aktérů v jednotlivých článcích, zda se jedná o 

politiky či odborníky a jaké, případně další osoby. Dále si budeme všímat 

případného hodnocení, které bude zaznamenáno na třístupňové škále 

negativně – neutrálně – pozitivně, s přihlédnutím na hodnocení státního 

rozpočtu či hospodářské krize či aktérů. Pozornost bude také věnována 

titulkům.  
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Pro další výzkum, který se soustředí na státní rozpočet České republiky a 

zároveň hospodářskou krizi, bude výběrový výzkum omezen pouze na rok 2008 

– vzhledem k počátkům krize. Budou hledány články, ve kterých se objeví slovo 

krize a zároveň bude z kontextu dostatečně jasné, že se tím myslí současná 

hospodářská krize.  
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3.9. Kvantitativní výzkum 
 

Kvantitativní výzkum byl proveden za pomoci programu MS Excel.  

 

HN – zkratka pro Hospodářské noviny 

PR – zkratka pro Právo 

 

Tabulka 1.0 Podíl plochy v ěnované státnímu rozpo čtu v roce 2007 

Deník Plocha 

věnovaná 

rozpočtu 

Počet 

jednotek 

HN 157724 46 

PR 312313 82 

Celkem 470037 129 

 

Dílčí závěr: 

 

Projednávání státního rozpočtu České republiky pro rok 2007 byla v našem 

vzorku věnována plocha čítající celkem 470 037 znaků. Oba listy celkem otiskly 

129 článků, které se určitým způsobem ke státnímu rozpočtu vztahovaly. Deník 

Hospodářské noviny se státnímu rozpočtu pro rok 2008 věnoval v rozsahu 

157 724 znaků, což je téměř dvakrát méně, než tomu tak bylo u Práva (312 313 

znaků). Stejně tak počet publikovaných jednotek byl u Hospodářských novin 

téměř dvakrát menší, než tomu bylo u deníku Právo. Hospodářské noviny 

otiskly celkem 46 článků, Právo pak 82. Toto zjištění se dá označit za 

překvapivé – vzhledem k tomu, že Hospodářské noviny se samy profilují jako 

deník zaměřený na ekonomiku, trhy a byznys. 

  Pokud se ale odečtou sobotní vydání Práva, což v roce 2007 čítá deset 

článků, dostaneme se na 72 publikovaných jednotek a rozsah textu bude nižší o 

133 756 znaků, tedy po odečtení sobotních vydání listu bude rozsah textu 

178 557 znaků, což se přibližuje hodnotě Hospodářských novin. Takový pokles 

znaků lze například vysvětlit tím, že Právo o víkendu otiskuje obsáhlé 

rozhovory. 
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Tabulka 1.1 Podíl plochy v ěnované státnímu rozpo čtu v roce 2008 

Deník Plocha 

věnovaná 

rozpočtu 

Počet 

jednotek 

HN 255270 66 

PR 242695 71 

Celkem 497965 139 

 

 

Dílčí závěr: 

 

Co se týká Hospodářských novin, rok 2008, respektive státní rozpočet ČR pro 

rok 2009, byl ve zkoumaném vzorku zachycen mnohem více, než tomu bylo u 

předchozího roku. Zvýšil se jak počet publikovaných článků, tak jejich rozsah. 

Hospodářské noviny otiskly v roce 2008 celkem 66 článků, což je téměř o 

polovinu více, než tomu bylo rok předchozí. Tématu se věnovaly na ploše 

čítající 255 270 znaků, zhruba o sto tisíc znaků více než v roce 2007. V další 

části výzkumu se pokusíme analyzovat, co bylo toho příčinou. 

  Naopak deník Právo se v roce 2008 věnoval tématu méně, než v roce 

2007. Otiskl celkem 71 článků, což je o jedenáct méně, než tomu bylo 

předchozí rok, ale i tak to bylo pořád více článků, než publikovaly Hospodářské 

noviny. Co se týká počtu znaků, Právo se v roce 2008 věnovalo tématu na 

242 695 znacích, což je rovněž méně, než předchozí rok, ale v podstatě stejně, 

co tento rok otiskly Hospodářské noviny. To se dá vysvětlit například tím, že 

Hospodářské noviny uveřejňovaly obsáhlejší články věnující se jednomu 

konkrétnímu tématu, kdežto Právo si všímalo více témat, avšak ne do hloubky.  

 

Co se týká roku 2008, v sobotních vydáních listu Právo bylo nalezeno celkem 

devět článků, po odečtení se dostaneme na číslo 62 publikovaných jednotek. 

Pokud bychom tedy operovali s vydáním obou listů jen od pondělí do pátku, 

rázem by měly Hospodářské noviny více publikovaných jednotek. Počet znaků 

by u Práva klesl o 65 092  na pouhých 177 603. 
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V následujících tabulkách se pokusíme odhalit, jestli existovala souvislost či 

přímá úměra s počtem publikovaných článků a aktuální situací, tj. v jaké fázi se 

projednávání státního rozpočtu pro daný rok právě nacházelo.  

 

Tabulka 1.2 Plocha v ěnovaná státnímu rozpo čtu v roce 2007 

v Hospodá řských novinách podle m ěsíců 

Měsíc Plocha Počet jednotek 

Říjen 40418 12 

Listopad 38234 13 

Prosinec 79072 21 

Celkem 157724 46 

 

 

Dílčí závěr: 

 

V roce 2007 se Hospodářské noviny tématu státního rozpočtu věnovaly nejvíce 

v prosinci, kdy uveřejnily celkem 21 článků čítající 157 200 znaků. Měsíce říjen 

a listopad byly v pokrytí události téměř totožné, v říjnu Hospodářské noviny 

uveřejnily 12 článků s počtem 70 021 znaků, v říjnu pak otiskly o jeden článek 

více – 13 – s rozsahem 85 092 znaků. To přibližně odpovídá tomu, jak byl 

rozpočet pro rok 2008 projednáván – ke konci října prošel v Poslanecké 

sněmovně prvním čtením (které je sice důležité, avšak klíčové pro jeho 

existenci je až třetí čtení), závěrečným čtením prošel 5. 12. 2007. 
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Tabulka 1.3 Plocha v ěnovaná státnímu rozpo čtu v roce 2008 

v Hospodá řských novinách podle m ěsíců 

Měsíc Plocha Počet jednotek 

Říjen 99300 27 

Listopad 58991 13 

Prosinec 96979 26 

Celkem 255270 66 

 

Dílčí závěr: 

 

Listopad 2008 byl měsícem, kdy Hospodářské noviny uveřejnily ze sledovaného 

období nejméně článků, které se ke státnímu rozpočtu ČR vztahovaly (13), 

celková plocha čítala 58 991 znaků. Měsíce říjen a prosinec vyšly v našem 

zkoumání v podstatě rovnocenně, v říjnu bylo v Hospodářských novinách 

k tématu otištěno celkem 27 článků (což představovalo 99 300 znaků), 

v prosinci pak bylo otištěno celkem 26 článků, které se vztahovaly k českému 

státnímu rozpočtu; jejich rozsah čítal celkem 96 979 znaků. Situace byla téměř 

stejná jako rok předtím. Státní rozpočet České republiky pro rok 2009 byl 

schválen v prvním čtení na konci října. Oproti roku 2007 lze nárůst počtu článků 

vysvětlit tím, že rozpočet pro rok 2009 neprošel prvním čtením (respektive 

poslanci nebyli schopni návrh ani schválit, ani vrátit vládě k přepracování, což 

se stalo poprvé v dějinách samostatné České republiky – což je událost, které si 

deník všiml a také o ní informoval.) Samotný rozpočet byl schválen v prosinci, 

konkrétně 10. prosince, 19. prosince ho pak podepsal prezident Václav Klaus.  
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Tabulka 1.4 Plocha v ěnovaná státnímu rozpo čtu v roce 2007 v Právu podle 

měsíců 

Měsíc Plocha Počet jednotek 

Říjen 70021 22 

Listopad 85092 31 

Prosinec 157200 29 

Celkem 312313 82 

 

Dílčí závěr: 

 

Deník Právo v roce 2007 nejvíce článků uveřejnil v listopadu, tedy v době, kdy 

rozpočet už měl za sebou první čtení (jak bylo uvedeno výše, státní rozpočet 

pro rok 2008 prošel prvním čtením na konci října 2007). Právo v tento měsíc 

otisklo 31 článků, které se k rozpočtu vztahovaly. Tématu rozpočtu se v tomto 

měsíci list věnoval na ploše čítající 85 092 znaků. Jedním z možných 

vysvětlení, proč tomu tak bylo, byla hrozící a nakonec uskutečněná 

celorepubliková stávka učitelů, kteří nebyli spokojeni s objemem financí 

plánovaným pro kapitolu školství. V tuto dobu došlo také k výměně na postu 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Danu Kuchtovou ze Strany zelených 

vystřídal její stranický kolega Ondřej Liška.  

 Měsícem, kdy se o rozpočtu psalo nejméně, byl říjen, kdy Právo 

publikovalo celkem 22 článků o rozsahu 70 021. Co se týká prosince, v tento 

měsíc sice Právo otisklo méně článků než v listopadu, avšak plocha, kterou 

tématu list věnoval, byla v podstatně dvojnásobná, než oba předchozí měsíce – 

články, zmiňující rozpočet, zabraly celkem 157 200 znaků. 
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Tabulka 1.5 Plocha v ěnovaná státnímu rozpo čtu v roce 2008 v Právu podle 

měsíců 

Měsíc Plocha Počet jednotek 

Říjen 117716 33 

Listopad 50368 13 

Prosinec 74611 25 

Celkem 242695 71 

 

Dílčí závěr: 

 

V říjnu roku 2008 uveřejnilo Právo celkem 33 článků, které se nějakým 

způsobem vztahovaly ke státnímu rozpočtu pro rok 2009. Byl to absolutně 

největší počet uveřejněných článků v jednom měsíci, a to jak v porovnání 

s předchozím rokem u Práva, tak v porovnání se současným i předchozím 

rokem u Hospodářských novin. Domníváme se, že i zde je jako jedno 

z možných vysvětlení nárůstu počtu článků fakt, že rozpočet pro rok 2009 

neprošel prvním čtením (respektive poslanci nebyli schopni návrh ani schválit, 

ani vrátit vládě k přepracování). Co se rozsahu týká, byl to druhý nejvyšší počet 

znaků věnovaných tématu (117 716), vyšší počet znaků výzkum zaznamenal už 

jen v prosinci 2007, rovněž u Práva.  

Zajímavým zjištěním je, že ačkoliv státní rozpočet pro rok 2009 prošel 

závěrečným čtením až v prosinci, tento měsíc byl na počet článků „slabší“, 

Právo jich otisklo celkem 25 a plocha věnovaná tématu čítala 74 611 znaků. 

Měsíc listopad u Práva nijak nevybočil ani tento rok – otištěno bylo celkem 13 

článků (50 368 znaků).  
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Tabulka 1.6 Po čet jednotek v Hospodá řských novinách 

Deník Počet jednotek Procentní podíl 

HN 2007 46 41, 07 

HN 2008 66 58, 93 

Celkem 112 100, 00 

 

Dílčí závěr: 

 

Deník Hospodářské noviny uveřejnil více článků, které se vztahovaly k tématu 

českého státního rozpočtu, v roce 2008. Tehdy otiskl 66 článků, o dvacet více, 

než rok předtím. Celkem se ve sledovaném období tématu věnoval ve 112 

článcích.  

 

Tabulka 1.7 Po čet jednotek v Právu 

Deník Počet jednotek Procentní podíl 

PR 2007 82 53, 6 

PR 2008 71 46, 4 

Celkem 153 100, 00 

 

Dílčí závěr: 

 

Právo uveřejnilo v roce 2007 více článků, které zmiňovaly státní rozpočet, než 

v roce 2008, což je přesně naopak, než tomu bylo u Hospodářských novin. 

V roce 2007 Právo otisklo 82 článků souvisejících s tématem, o rok později jich 

bylo 71, tedy o jedenáct méně. Ve sledovaném období otisklo dohromady 153 

textů, celkem o 41 více, než ve sledovaném období otiskly Hospodářské noviny.  
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Umístění článku v listu 

 

Právo 2007 

 

Zajímalo nás, kolik článků týkajících se tématu státního rozpočtu bylo 

uveřejněno na první, tedy titulní straně listu. V roce 2007, od října do konce 

prosince, to u Práva bylo celkem 13 článků: 

 

24.10.07 Koalice s přeběhlíky protlačila rozpočet do druhého čtení 

13.11.07 Na nové domovy pro důchodce nebudou příští rok peníze 

16.11.07 Kuřáci přecházejí na levnější značky 

22.11.07 Učitelé nedostali miliardy, vyhlásili stávku 

23.11.07 U zelených se kvůli ministrovi školství vyostřila situace 

24.11.07 Vzpoura u zelených: v sázce rozpočet 

27.11.07 Školství má šéfovat Liška 

28.11.07 Češi berou o patnáct set více než loni 

29.11.07 Učitelé mají šanci dostat miliardu 

05.12.07 Stávkovalo sedm tisíc škol a 130 tisíc lidí 

06.12.07 Rozpočet schválen, nedůvěra vládě Sněmovnou neprošla 

07.12.07 Průzkum: zelení by neprošli do Sněmovny 

19.12.07 Soc. dem. vede před ODS o 8,8 procenta 

 

Komentá ř: 

 

Projednávání státního rozpočtu pro rok 2008 bylo tématem u deseti článků, 

pouze články „Kuřáci přecházejí na levnější značky“, „Průzkum: zelení by 

neprošli do Sněmovny“ a „Soc. dem. vede před ODS o 8,8 procenta“ zmiňovaly 

rozpočet okrajově. První uvedený text se zabýval tím, že cigarety jsou stále 

dražší a čeští kuřáci z toho důvodu přechází na levnější značky, čímž 

v důsledku nižší vybrané spotřební daně státní rozpočet chudne. Druhý text byl 

průzkum veřejného mínění, podle kterého by se Strana zelených nedostala do 

sněmovny – jako jednu z variant, proč tomu tak je, zmínil list že zelené 

poslankyně veřejně prohlašovaly, že rozpočet ve sněmovně nepodpoří. Třetí 

text byl rovněž průzkumem veřejného mínění, kde bylo mimo jiné zmíněno, že 
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opozice ve sněmovně vyvolává hlasování o nedůvěře vlády, která však 

nakonec hlasování ustála a těsnou většinou prosadila také rozpočet. Z výše 

uvedeného se dá vyvodit, že pokud se informuje o projednávání státního 

rozpočtu ČR, považuje to list za natolik důležité téma, že ho umístí na titulní 

stranu.  

 

Hospodá řské noviny 2007 

 

Ve stejný rok zveřejnily Hospodářské noviny ve sledovaném období na titulní 

stránce 9 článků, které se k rozpočtu vztahovaly.  

 

10.10.07 Evropská banka půjčí studentům 

17.10.07 Rodí se atomová koalice 

15.11.07 Poslanecký »medvěd« musí zhubnout 

26.11.07 Topolánek i Bursík pod tlakem 

03.12.07 Stávka: uzavře se většina škol 

04.12.07 Poslanec ODS, který »propil« hlasování, doputoval do ČSSD 

05.12.07 Čunek se vrací, ČSSD má zase terč 

06.12.07 Topolánek má důvěru i rozpočet 

27.12.07 Reforma školství vázne, bojuje se o školné 

 

Komentá ř: 

 

Projednávání státního rozpočtu pro rok 2007 bylo tématem u čtyř článků 

z celkových devíti. Text „Evropská banka půjčí studentům“ se zabýval půjčkami 

pro vysokoškoláky, které by zaštítila Evropská investiční banka – stát by si od ní 

půjčil peníze, což by ale státní rozpočet nemělo zatížit, článek „Rodí se 

atomová koalice“ pojednával o tom, že část poslanců ODS i ČSSD chce vzít do 

vlastních rukou energetickou politiku státu a že by energetika měla mít stejně 

jako státní rozpočet podobu zákona, text „Poslanec ODS, který propil hlasování, 

doputoval do ČSSD“ zmiňoval všechny „přeběhlíky“ v historii Poslanecké 

sněmovny ČR, mimo jiné zmínil poslance Teplíka, který v roce 1996 nepodpořil 

státní rozpočet; „Čunek se vrací, ČSSD má zase terč“ – tehdejší lidovecký 

předseda Jiří Čunek se vrací zpět do vlády Mirka Topolánka, den předtím, než 
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poslance čeká klíčové hlasování o nedůvěře vládě a také rozpočtu; článek 

„Reforma školství vázne, bojuje se o školské“ pojednává o tom, jak reformovat 

české školství – peníze by se vysokoškolských studentům měly dávat přímo, 

aby se nezatížil státní rozpočet.  

 

Porovnání mezi roky 2007 a 2008 

 

Pokud porovnáme oba listy mezi sebou, ve sledovaném období v roce 2007 

mělo Právo na titulní straně deset textů, které se přímo věnovaly projednávání 

státního rozpočtu na příští rok, kdežto Hospodářské noviny jen čtyři, což je dva 

a půlkrát méně.  

 

Právo 2008 

 

V roce 2008 zveřejnilo Právo na titulní straně ve sledovaném období 11 článků, 

které jakýmkoliv způsobem odkazovaly na státní rozpočet České republiky:  

 

03.10.08 Kalousek: výjimečně dobré časy končí 

04.10.08 Zemědělci zablokují 13. října silnice 

22.10.08 Rebelové poslali rozpočet do patu 

23.10.08 Topolánek: Můj soupeř Paroubek dluží ještě čtyři funkční období 

23.10.08 Vláda–opozice 2:0 

27.10.08 Klaus: Volby byly referendem o Topolánkovi 

31.10.08 Bude méně peněz, ekonomika vzroste jen o 3,7 procenta 

04.12.08 ODS šokovala Sněmovnu: firemní daně na 15 procent 

04.12.08 Nečas chce přidat státním zaměstnancům 2,7 miliardy 

08.12.08 Kalousek: Podnikatelé by si mohli odečíst z daní částku za nové 

auto 

22.12.08 V Česku prudce stoupl prodej pašovaných cigaret 

 

Komentá ř:  

 

Na rozdíl od roku 2007 se více článků ve sledovaném období na titulní straně 

vztahovalo ke státnímu rozpočtu nepřímo. Šest textů odkazovalo na rozpočet 
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v jiné souvislosti, pět se pak věnovalo projednávání státního rozpočtu pro rok 

2009. Text „Kalousek: výjimečně dobré časy končí“ pojednával o tom, že ministr 

financí Miroslav Kalousek, guvernér ČNB Zdeněk Tůma a premiér Mirek 

Topolánek se shodli, že světová hospodářská krize zasáhne i Česko a že česká 

ekonomika kvůli tomu spadne do recese. Článek „Klaus: Volby byly referendem 

o Topolánkovi“ vycházel z rozhovoru s prezidentem Václavem Klausem, který 

v televizi Prima nepřímo prohlásil, že krajské a senátní volby, které skončily 

krachem ODS, byly referendem o předsedovi ODS Mirku Topolánkovi a že by 

měl odejít. Mimo jiné také zmínil, že vláda do konce volebního období by měla 

zvládnout státní rozpočet. „Bude méně peněz, ekonomika vzroste jen o 3,7 

procenta“ – makroekonomická prognóza pro rok 2009, nicméně ministr financí 

Kalousek kvůli nižšímu růstu ekonomiky rozpočet měnit nehodlá. Článek „ODS 

šokovala Sněmovnu: firemní daně na 15 procent" se vztahoval k návrhu novely 

o dani z příjmu, text „Kalousek: Podnikatelé by si mohli odečíst z daní částku za 

nové auto“ se vztahoval k tomu, že pokud si podnikatelé díky odpisu DPH pořídí 

nové auto, vydělá na tom státní rozpočet, a článek „V Česku prudce stoupl 

prodej pašovaných cigaret“ si všímá toho, že díky prodeji nekolkovaných cigaret 

sice kuřáci ušetří, český státní rozpočet ale přichází o peníze.  Ve sledovaném 

období se tedy objevilo na titulní straně Práva pět článků, jejichž tématem bylo 

primárně projednávání státního rozpočtu ČR pro rok 2009. 

 

Hospodá řské noviny 2008 

 

Hospodářské noviny v roce 2008 měly ve sledovaném období na titulní straně 

celkem 16 článků zmiňujících státní rozpočet ČR.  

 

02.10.08 Bém: Sedm hejtmanů a Topolánek může žít 

06.10.08 Jsme ostrovem v moři nejistoty, tvrdí Kalousek 

22.10.08 Vláda dostala první úder 

23.10.08 »Nereálný« rozpočet jde zatím dál 

23.10.08 Topolánkova vláda přežila 

26.11.08 Hádka poslanců zvedne statisícům lidí daně 

27.11.08 Klaus prohrál boj o Lisabon 

01.12.08 Analytici věští Česku propad 
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03.12.08 Klesnou daně - kvůli krizi 

04.12.08 Poslanci dávají miliony sdružení, jež nikdo nezná 

04.12.08 ODS si »kupuje« ztracené voliče 

04.12.08 99 SLOV 

11.12.08 Kalousek riskuje dluh 140 miliard 

15.12.08 Paroubek má svůj plán proti krizi: zlevnit jídlo 

17.12.08 Policie navrhla obvinit poslance - přeběhlíka 

31.12.08 Skončil černý rok 08, rok »pádu peněz« 

 

Komentá ř: 

 

V posledním čtvrtletí roku 2008 uveřejnily Hospodářské noviny na titulní straně 

celkem 16 textů, které odkazovaly na státní rozpočet. Pouze šest se ale přímo 

vztahovalo k projednávání státního rozpočtu pro rok 2009. „Bém: Sedm 

hejtmanů a Topolánek může žít“ – rozhovor s Pavlem Bémem před volbami do 

krajů a senátu, Topolánek podle něj musí zabodovat a zároveň musí ve 

sněmovně projít rozpočet, „Jsme ostrovem v moři nejistoty, tvrdí Kalousek“  - 

ministr financí tvrdí, že Česka se světová hospodářská krize nedotýká a 

rozpočet kvůli nižšímu odhadu růstu ekonomiky měnit nehodlá, „Hádka 

poslanců zvedne statisícům lidí daně“ – opozici se podařilo zablokovat schůzi 

sněmovny, na které měli napravit chybu z loňska, takže hrozí, že lidé, kteří 

berou méně než 20 tisíc korun budou platit vyšší daně, Topolánek tedy 

reagoval svoláním mimořádných schůzí, na kterých se musí řešit rozpočet; 

„Klaus prohrál boj o Lisabon“ – Lisabonská smlouva prošla Ústavním soudem, 

ODS vzkazuje, že ve sněmovně teď o Lisabonu hlasovat nebude, protože 

prioritou je rozpočet; „Analytici věští Česku propad“ – prognóza JPMorgan věští 

Česku nižší HDP, což by mělo vážný dopad na rozpočet; „Klesnou daně - kvůli 

krizi“ – vláda chce snížit daně a pojistné, což ale zatíží rozpočet; „ODS si 

»kupuje« ztracené voliče“ – ministr práce Petr Nečas se rozhodl přidat státním 

zaměstnancům, na konci textu zmínka, že rozpočet ve sněmovně zřejmě 

projde; „Paroubek má svůj plán proti krizi: zlevnit jídlo“ – šéf ČSSD Jiří 

Paroubek navrhuje v boji proti krizi snížit DPH z devíti na šest procent, což by 

pro už tak napjatý státní rozpočet znamenalo ztrátu dalších desítek miliard 

korun; „Policie navrhla obvinit poslance – přeběhlíka“ – policie navrhla obvinit 
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poslance Petra Wolfa z úvěrového podvodu, poslance za ČSSD, který opustil 

poslanecký klub ČSSD a pomohl vládní koalici prosadit rozpočet pro rok 2009; 

„Skončil černý rok 08, rok »pádu peněz«“ – bilanční článek o stavu ekonomiky 

domácí i světové, o vzniku a příčinách krize, odkaz na státní rozpočet ČR, který 

byl sestaven s vyšším odhadem růstu ekonomiky.  

 

Porovnání mezi roky 2007 a 2008 

 

Pokud porovnáme oba listy mezi sebou, ve sledovaném období v roce 2008 

mělo Právo na titulní straně pět textů, které se přímo věnovaly projednávání 

státního rozpočtu na příští rok, Hospodářské noviny pak šest textů.  
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Tabulka 2.0 Typ článku v Hospodá řských novinách v roce 2007 

Typ článku Počet jednotek Procentní podíl 

Zpráva 33 71,72 

Rozhovor 3 6,52 

Komentář 6 13,04 

Ostatní 4 8,70 

Celkem 46 100,00 

  

Dílčí závěr: 

 

Deník Hospodářské noviny uveřejnil ve sledovaném období v roce 2007 celkem 

46 zpráv, které odkazovaly na státní rozpočet České republiky. Víc jak 

sedmdesát procent z toho tvořily běžné zprávy, což představuje 33 článků. 

Ostatní typy novinových útvarů byly zastoupeny přibližně stejně – komentářů 

bylo otištěno celkem šest, což představuje třináct procent článků, deník také 

uveřejnil tři rozhovory a čtyři texty, které se nedaly označit za nic z výše 

uvedeného.  

 

Rozhovor z listopadu byl s bývalým předsedou republikové rady Strany 

zelených Daliborem Stráským o tom, proč rezignoval; v rozhovoru je 

zmiňováno, že dvě zelené poslankyně, Olga Zubová a Věra Jakubková, 

vyhrožují, že nepodpoří rozpočet. Další rozhovor otiskly Hospodářské noviny 

v prosinci, tentokrát s děkanem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity Jiřím 

Zlatuškou o plánované stávce učitelů, který kritizuje návrh státního rozpočtu. 

Poslední rozhovor byl rovněž z prosince 2007 s poslankyní za Stranu zelených 

Věrou Jakubkovou, která se nezúčastnila hlasování o rozpočtu pro rok 2009. 

 

Rozhovory: 

27.11.07 Bursík zelené neposlouchá, říká Stráský 

04.12.07 Zlatuška: »Stávka je podpásovka« 

06.12.07 Vzpurná Jakubková: Možná jsem až komická 
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V případě komentářů byly dva od analytika Raiffeisenbank Aleše Michla, jeden 

od ekonoma Partners Pavla Kohouta, jeden od ředitele společnosti Scio 

Ondřeje Štefla a dva od redaktorů Hospodářských novin (Jan Macháček, Petr 

Kamberský). Aleš Michl komentuje fakt, že Standard & Poor´s zvedl Česku 

rating, Pavel Kohout kritizoval sestavování státního rozpočtu – děje se tak podle 

něj podle zastaralého modelu; druhý komentář se zaobírá myšlenkou, že místo 

zavedení eura by se mělo Česko soustředit na domácí problémy, tj. rozpočet a 

Ondřej Štefl kritizuje málo peněz do školství. 

  

Komentáře: 

08.10.07 Dobrá známka rozpočet nespraví 

09.10.07 Peníze v rukou rozmazlených 

10.10.07 Peníze do školství! Ale proč? 

05.11.07 Euro? Soustřeďme se na jiné věci 

06.12.07 Batoh v zrcadle 

07.12.07 Tři muži ve při 

 

Co se týká textů typu ostatní, v jednom případě se jednalo o dopis čtenáře, 

zbylé tři texty byly otištěny v mimořádné příloze Hospodářských novin „Změny 

sociálního systému od 1. ledna 2008“.  

 

Ostatní: 

10.12.07 *DOPISY A E-MAILY* 

18.12.07 Pojistné systémy 

18.12.07 Otázky a odpovědi 

18.12.07 Zaměstnanost 
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Tabulka 2.1 Typ článku v Hospodá řských novinách v roce 2008 

Typ článku Počet jednotek Procentní podíl 

Zpráva 45 68,18 

Rozhovor 9 13,64 

Komentář 10 15,15 

Ostatní 2 3,03 

Celkem 66 100,00 

 

Dílčí závěr: 

 

V roce 2008 otiskly ve sledovaném období Hospodářské noviny celkem 66 

článků, které se vztahovaly k rozpočtu České republiky. Nejpočetněji 

zastoupenou skupinou byly klasické zprávy, kterých bylo celkem 45, což 

představuje téměř tři čtvrtiny všech textů. K tématu otiskl deník téměř stejný 

počet rozhovorů a komentářů (9, respektive 10) a dva texty, které nelze 

zahrnout ani do jedné z výše uvedených kategorií.  

   

Co se týká rozhovorů, šest jich bylo s politiky (s Pavlem Bémem z ODS o 

situaci v ODS, ale také o tom, že vláda potřebuje ve sněmovně prosadit 

rozpočet; dva rozhovory byly s ministrem financí Miroslavem Kalouskem 

z KDU-ČSL - o tom, že Česku nehrozí hospodářská krize; druhý rozhovor 

proběhl den poté, co sněmovna schválila rozpočet ve třetím čtení; dále 

Hospodářské noviny hovořily s poslancem Michalem Haškem z ČSSD – den 

poté, co rozpočet prošel prvním čtením, s poslancem Vlastimilem Tlustým –– 

poté, co zablokoval jednání ve sněmovně; poslední rozhovor byl s poslancem 

„přeběhlíkem“ Michalem Pohankou, který poté, co podpořil rozpočet, se rozhodl 

odejít ze sněmovny), dva rozhovory byly s ekonomy (s Janem Švejnarem o 

hospodářské krizi a s viceguvernérem ČNB Miroslavem Singerem o snižování 

úrokových sazeb). Poslední rozhovor deník vedl s šéfem Akademie věd 

Václavem Pačesem o tzv. Pačesově zprávě o energetice. 
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Rozhovory: 

01.10.08  Jedeme na horské dráze: nevystupujte za jízdy 

03.10.08  Nemůžu se chovat jinak, nezlobte se 

06.10.08  Možná vás zklamu: krize nám nehrozí 

09.10.08 Snížit úrokové sazby není žádné drama 

23.10.08  »Topolánek má děkovat za každé ráno« 

03.11.08  Co bude s naší zprávou? Nevím 

26.11.08  »Mé vyloučení z klubu není žádné řešení« 

11.12.08  »Argumenty o výši deficitu jsou plky« 

12.12.08  »Uživím se i jako lékař. Platy v oboru šly nahoru« 

 

Ve sledovaném období otiskly Hospodářské noviny deset komentářů, z čehož 

sedm jich bylo z pera komentátorů Hospodářských novin, jeden napsal politik 

(Bohuslav Sobotka z ČSSD) a dva napsali ekonomové – hlavní ekonom Patria 

Finance David Marek a makroekonomický stratég ČSOB Tomáš Sedláček. 

Bohuslav Sobotka ve svém komentáři hodnotil návrh státního rozpočtu pro rok 

2009, David Marek se ve svém příspěvku zamýšlel nad rozpočtovou politikou 

Česka a Tomáš Sedláček si kladl otázku, zda má mít Česko v dohledné době 

euro.  

 

Komentáře: 

02.10.08 Tři oříšky pro Kalouska a celý kabinet 

23.10.08 Špirrhovo vítězství 

31.10.08 Pomůžou nám nižší sazby? 

20.11.08 Jachta na rozbouřeném moři aneb O krizi a koruně 

04.12.08 99 SLOV 

04.12.08 Jízda černým tunelem 

08.12.08 Klaus to ještě neví, ale vlastně zvítězil 

11.12.08 Rozpočet tápe tmou 

16.12.08 Ztráta pana Madoffa 

19.12.08 Kde je ta mrtvola, pane Kalousku? 
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Hospodářské noviny také ve sledovaném období otiskly jeden dopis diváka a 

anketu ekonoma Miroslava Zámečníka mezi politiky, zda má stát privatizovat 

firmy v době, kdy hrozí ekonomická krize.  

 

Ostatní: 

03.10.08 DOPISY A E-MAILY 

17.10.08 Má stát privatizovat firmy v době, kdy hrozí hospodářská krize? 

 

Porovnání mezi roky 2007 a 2008 

 

Jak již bylo několikrát uvedeno výše, deník Hospodářské noviny v roce 2008 

uveřejnil prakticky o polovinu více článků, které se vztahovaly k tématu státního 

rozpočtu, než tomu bylo v roce 2007. V obou letech tvoří převážnou většinu 

publikovaných textů klasické zprávy. Jejich podíl na zkoumaném vzorku 

představuje zhruba sedmdesát procent. Co se týká rozhovorů, v roce 2008 jich 

HN otiskly o plných šest více (3 v roce 2007, 9 v roce 2008), v roce 2007 se 

jednalo o rozhovor se dvěma politiky a jedním pedagogem, o rok později bylo 

šest rozhovorů s politiky, dva s ekonomy a jeden s vědcem. Komentáře 

představují v obou letech zhruba stejný podíl kolem patnácti procent na 

zkoumaném vzorku. V obou zkoumaných letech dostali prostor ekonomové, 

v roce 2007 bylo v Hospodářských novinách ve sledovaném období na téma 

rozpočet otištěno víc komentářů z pera ekonomů, než redaktorů, v roce 2008 

dostal navíc v komentářích prostor politik.  
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Tabulka 2.2 Typ článku v Právu v roce 2007 

Typ článku Počet jednotek Procentní podíl 

Zpráva 58 70,73 

Rozhovor 9 10,98 

Komentář 13 15,85 

Ostatní 2 2,44 

Celkem 82 100,00 

 

Dílčí závěr: 

 

Deník Právo otiskl v posledním čtvrtletí roku 2007 celkem 82 článků, které se 

nějakým způsobem vztahovaly k tématu českého státního rozpočtu. Nejvíce 

z nich bylo klasických zpráv, těch deník otisklo celkem 58, což představuje 

sedmdesátiprocentní podíl. Rozhovorů a komentářů bylo zhruba stejně, na 

téma rozpočet Právo otisklo 9 rozhovorů a 13 komentářů, dva články pak 

spadly do kategorie ostatní.  

 

Z celkem devíti otištěných rozhovorů bylo sedm s politiky, jeden s předsedou 

školských odborů a jeden s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury 

(SDFI). Z politiků dostal slovo dvakrát ministr financí Miroslav Kalousek (KDU-

ČSL) a tématem byl rozpočet, poslanec za ČSSD Bohuslav Sobotka – poté, co 

rozpočet prošel prvním čtením, Olga Zubová (SZ) – zda podpoří státní 

rozpočet, Ondřej Liška, který nastínil svoje představy financování školství, 

předseda ODS Mirek Topolánek, když sněmovna schválila rozpočet a zároveň 

se opozici nepodařilo vyslovit nedůvěru vládě a poslankyně ODS Miroslava 

Němcová, která se vyjadřovala k plánovanému finančnímu vyrovnání státu 

s církvemi. Předseda školských odborů František Dobšík pak hovořil o 

plánované stávce učitelů a ředitel SFDI Gustav Slamečka mluvil o tom, kolik 

bude mít fond k dispozici peněz ze státního rozpočtu na financování dálnic.  
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Rozhovory:   

06.10.07 Chci, aby můj prezident byl dokonalý profesionál, říká Miroslav 

  Kalousek 

24.10.07 Vláda se s opozicí baví jen o penzích 

20.11.07 Školy se při stávce 4. prosince zavřou 

27.11.07 Rozpočet jde proti koaliční smlouvě 

29.11.07 Fond bude mít k dispozici až 90 miliard korun 

01.12.07 Neudělám silová řešení, říká Ondřej Liška 

07.12.07 Jakubková předložila nehlasovatelný návrh 

08.12.07 Když je ohrožen lídr, pretoriáni by ho měli bránit, říká Mirek 

  Topolánek 

28.12.07 Němcová: měla bych s tím velký problém 

 

Ve sledovaném období otisklo Právo celkem 13 komentářů, z toho sedm bylo 

od redaktorů listu, pět z pera politiků a jeden od ekologického poradce. Z pěti 

„politických“ textů byli všichni autoři členové ČSSD. Dva napsal poslanec 

Bohuslav Sobotka, jeden poslanec Zdeněk Jičínský, jeden stínový ministr 

školství Jiří Havel a jeden předseda ČSSD Jiří Paroubek. Deník tedy publikoval 

pouze jeden komentář, který se vztahoval ke státnímu rozpočtu a jehož 

autorem byl ekonom či jiný odborník – konkrétně ekologický poradce Jiří 

Hanzlíček komentuje zprávu o životním prostředí v Česku a to, že státní 

rozpočet s dotacemi nepočítá. Bohuslav Sobotka napsal komentář k porcování 

medvěda a k záměru ministra financí propustit některé celníky a tím snížit 

povinné výdaje ze státního rozpočtu. Zdeněk Jičínský komentoval situaci uvnitř 

vládní ODS, předseda ČSSD Paroubek se vyjadřoval ke státnímu rozpočtu a 

stínový ministr školství Jiří Havel kritizoval ministra školství za zelené Ondřeje 

Lišku. 

 

Komentáře: 

08.10.07 Běsové 

08.10.07 Kdo si zodpoví sankce EU 

18.10.07 Zelení v izolaci 

25.10.07 Opoziční teorie relativity 

16.11.07 Poslední zhasne 
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24.11.07 Proč neporcovat medvěda? 

26.11.07 Mnoho povyku pro nic? 

29.11.07 Učitelé nespoří s Čunkem, ale s Liškou 

04.12.07 Proč odmítáme návrh státního rozpočtu na rok 2008 

06.12.07 Topolánkova zkouška 

07.12.07 Sebevražedné vládnutí 

08.12.07 Vaňka-Vstaňka 

10.12.07 Polštáře 

 

Co se týká ostatních textů, ve sledovaném období otisklo Právo dva články, oba 

v mimořádné příloze Peníze od státu a jak na ně. Oba texty byly o tom, jak se 

lidí dotkne reforma veřejných financí.  

 

Ostatní: 

15.12.07 Otázky a odpovědi 

15.12.07 Změny se týkají šesti oblastí sociálního systému 
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Tabulka 2.3 Typ článku v Právu v roce 2008 

 

Typ článku Počet jednotek Procentní podíl 

Zpráva 48 67,61 

Rozhovor 12 16,90 

Komentář 10 14,08 

Ostatní 1 1,41 

Celkem 71 100,00 

 

Dílčí závěr: 

 

V roce 2008 publikovalo Právo celkem 71 textů, které se nějakým způsobem 

vztahovaly ke státnímu rozpočtu ČR, o 11 méně než rok předchozí. I v tomto 

případě bylo v nalezeném souboru nejvíce zpráv, celkem 48, což podobně jako 

u předchozích souborů představovalo zhruba sedmdesátiprocentní podíl 

z celkového objemu. Rozhovorů bylo otištěno celkem 12, komentářů pak 10, 

což představuje přibližně patnáctiprocentní podíl. Dále Právo uveřejnilo jeden 

text, který se nedal označit ani za zprávu, ani za rozhovor nebo komentář.  

 

Ze dvanácti rozhovorů jich deset bylo s politiky (tři s lidoveckým ministrem 

financí Miroslavem Kalouskem, jeden s expremiérem Milošem Zemanem, jeden 

s poslancem ČSSD Bohuslavem Sobotkou, jeden s poslankyní ČSSD Annou 

Čurdovou, jeden s poslankyní SZ Olgou Zubovou, jeden s poslancem-

přeběhlíkem z ČSSD Michalem Pohankou, jeden se sociálnědemokratickým 

poslancem Evženem Snítilým a jeden s lidoveckým poslancem Ludvíkem 

Hovorkou) a dva s ekonomy – profesorem Michiganské univerzity Janem 

Švejnarem a ekonomem Janem Mládkem. Oba ekonomové hovořili o 

hospodářské krizi a jejím dopadu na státní rozpočet. Kalousek v prvním 

rozhovoru mluví rovněž o hospodářské krizi a o tom, jaký bude mít dopad na 

rozpočet, ve druhém odmítá kritiku opozice, že plánovaný rozpočet 

nezohledňuje hospodářskou krizi, ve třetím je opět tématem hospodářská krize. 

Zeman v rozhovoru mj. vzpomíná, kdo za jeho vlády nepodpořil rozpočet, 

Bohuslav Sobotka hovoří o tom, že opozice nemůže rozpočet ve sněmovně 
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podpořit, Hovorka mluví mj. o tom, že není stoprocentně přesvědčený, zda 

rozpočet ve sněmovně podpoří, Čurdová se vyjadřovala k problematice 

sociálních dávek (které zatěžují státní rozpočet), Zubová neví, zda podpoří 

rozpočet a Pohanka (který podpořil rozpočet) vypočítá své důvody odchodu ze 

sněmovny.  

 

Rozhovory: 

04.10.08 V popisu práce mám nestrašit lidi krizí, říká ministr Miroslav 

  Kalousek 

06.10.08 Zeman: Je třeba odstranit krustu recyklovaných politických tváří 

11.10.08 Evropě to začínáme oslazovat, až je z toho hořko, říká Bohuslav 

  Sobotka 

14.10.08 Vlády musí při řešení krize kooperovat 

23.10.08 Kalousek: na dávky a platy nesáhneme 

25.10.08 Hovorka: Pokud se vláda nepoučí, příště budu hlasovat pro 

  nedůvěru 

01.11.08 Ekonom Jan Mládek: Topolánkova vláda je pro tuto zemi poměrně 

  dost nebezpečná 

18.11.08 Vláda by měla říci, kdo zneužívá sociální dávky 

25.11.08 Opozici ve Sněmovně rozhodně pomáhat nechci 

03.12.08 Snítilý: Daňové zákony nepodpořím 

12.12.08 Odcházím, svou práci pro koalici jsem odvedl 

13.12.08 Kalousek: Topolánkovi rád říkám šéfe 

 

Z deseti komentářů je osm od kmenových redaktorů Práva, jeden pak od šéfa 

sociální demokracie Jiřího Paroubka a jeden od ekonoma Jana Mládka. 

Paroubek se zamýšlel nad otázkou, kde vezme vláda peníze na financování 

svých slibů a ekonom Jan Mládek komentoval státní rozpočet pro rok 2009, 

který je podle něj vystavěný na nereálných číslech.  
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Komentáře: 

03.10.08 (Ne)pozvání 

03.10.08 Z virtuálu do reálu cesta krátká 

13.10.08 Klín klínem 

15.10.08 Vánoce přicházejí v říjnu 

23.10.08 Kampaň při zatemnění 

24.10.08 Prokoučováno 

12.11.08 Proměnné 

27.11.08 Černý úterek předvánoční 

13.12.08 Rozpočet má jediný problém. Je virtuální. 

13.12.08 Pohled do tunelu 

 

Ve sledovaném období otisklo Právo jeden text, který byl zařazen do kategorie 

ostatní. Jednalo se o dopis čtenáře, respektive o reakci prvního náměstka 

financí Ivana Fuksy na na komentář redaktora Práva. 

 

Ostatní: 

27.11.08 Lidé a podniky nejsou od sebe izolováni 

 

 

Porovnání Právo 2007 a 2008 

 

Deník Právo publikoval v roce 2007 celkem 82 článků, o rok později jich bylo o 

jedenáct méně, celkem 71. V obou případech byla nejčetnější skupina 

klasických zpráv, jejich podíl na zkoumaném souboru činil pokaždé kolem 

sedmdesáti procent. V roce 2007 Právo otisklo 9 rozhovorů, o rok později 12, 

co se týká komentářů, v roce 2007 jich bylo 13, v roce 2008 pak 10. V roce 

2007 deník publikoval sedm rozhovorů s politiky a dva s lidmi z veřejné sféry, 

avšak s žádným ekonomem, o rok později se jednalo o deset rozhovorů 

s politiky a dva s ekonomy. Co se komentářů týká, v roce 2007 jich na téma 

rozpočet ve sledovaném období napsali redaktoři Práva sedm, pět politici a 

jeden osoba z veřejné sféry. O rok později otisklo Právo osm komentářů z pera 

kmenových redaktorů Práva, jeden napsal ekonom a jeden politik.  
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Porovnání mezi deníky bez ohledu na rok 

 

Při porovnání obou deníků mezi sebou bez ohledu na rok produkce vyšlo 

najevo, že deník Právo nedává příliš prostoru ekonomům, na rozdíl od 

Hospodářských novin. Pokud prostor dostanou, šlo vždy o ekonoma Jana 

Mládka, který se sám tituluje jako ekonomický expert ČSSD, kdežto 

Hospodářské noviny dávají prostor jiným - Pavel Kohout, Tomáš Sedláček, 

Adam Michl atd. – tito se naopak v Právu neobjevují. Oba tituly se shodují 

pouze v osobě ekonoma Jana Švejnara, se kterým udělaly rozhovor. Deník 

Právo dává i v komentářích prostor ČSSD (komentář šéfa ČSSD Jiřího 

Paroubka a komentář stínového ministra financí Bohuslava Sobotky), jednou se 

komentář z pera ČSSD ale objevil i v Hospodářských novinách.  
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Tabulka 3.0 Autor článku v Hospodá řských novinách v roce 2007 

Autor Počet jednotek Procentní podíl 

ČTK 4 8,70 

Redaktor 35 76,09 

ČTK a redaktor 1 2,17 

Ostatní 6 13,04 

Celkem 46 100,00 

 

Dílčí závěr: 

 

V roce 2007 zveřejnily ve sledovaném období Hospodářské noviny 46 článků, 

z nichž 35  bylo signováno jménem redaktora, což představuje víc jak tři čtvrtiny 

všech textů. Jeden text byl signován Českou tiskovou kanceláří a jménem 

redaktora, čtyři pak jen tiskovou agenturou – což v důsledku znamená převzetí 

zprávy z agenturního servisu bez větších úprav a bez zásahu redaktora 

(rozhovor, osobní návštěva místa apod.)  Z výše uvedeného se dá vyvodit, že 

tématu rozpočtu přikládají Hospodářské noviny určitou důležitost, a proto je na 

nich nutný autorský podíl. Šest textů bylo zahrnuto do kategorie ostatní, patří 

sem dva komentáře ekonoma Aleše Michla, komentář ekonoma Pavla Kohouta, 

komentář šéfa Scia Ondřeje Štefla, dopis čtenáře a text v příloze Vánoce 

speciál od Venduly Seibertové ze společnosti Deloitte. 

 

Tabulka 3.1 Autor článku v Hospodá řských novinách v roce 2008 

Autor Počet jednotek Procentní podíl 

ČTK 4 6,06 

Redaktor 58 87,88 

ČTK a redaktor - - 

Ostatní 4 6,06 

Celkem 66 100,00 
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Dílčí závěr: 

 

V roce 2008 byla situace v Hospodářských novinách podobná. Z celkem 66 

publikovaných textů na téma rozpočet jich bylo skoro devadesát procent, 

přesně 58 textů, signováno jménem redaktora, čtyři pak Českou tiskovou 

kanceláří a čtyři texty spadly do kategorie ostatní. Tyto čtyři texty zahrnují 

komentář Bohuslava Sobotky, dopis čtenáře, komentář ekonoma Davida Marka 

a komentář ekonoma Tomáše Sedláčka. 

 

Tabulka 3.2 Autor článku v Právu v roce 2007 

Autor Počet jednotek Procentní podíl 

ČTK 1 1,22 

Redaktor 73 89,02 

ČTK a redaktor - - 

Ostatní 8 9,76 

Celkem 82 100,00 

 

Dílčí závěr 

 

Deník Právo v posledním čtvrtletí roku 2007 zveřejnil 82 článků, které se 

vztahovaly k tématu českého státního rozpočtu, z toho u 73 byl uveden jako 

autor redaktor listu – což představuje téměř devadesát procent ze všech 

otištěných článků. Jeden článek byl převzat ze zpravodajského servisu ČTK, 8 

článků pak se vzhledem k autorství zařadilo do kategorie ostatní. Z těchto osmi 

článků je jeden od ekologického poradce Jiřího Hanzlíčka, dva komentáře od 

poslance Bohuslava Sobotky, jeden od poslance Zdeňka Jičínského, jeden 

komentář od předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, jeden od stínového ministra 

školství Jiřího Havla a dva články byly otištěny v příloze Peníze od státu a jak 

na ně a nebyly signovány.  
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Tabulka 3.3 Autor článku v Právu v roce 2008 

Autor Počet jednotek Procentní podíl 

ČTK 5 7,04 

Redaktor 54 76,06 

ČTK a redaktor 9 12,68 

Ostatní 3 3,66 

Celkem 71 100,00 

 

Dílčí závěr: 

 

V posledním čtvrtletí roku 2008 publikovalo Právo celkem 71 článků, které se 

určitým způsobem vztahovaly ke státnímu rozpočtu, z toho u 54 byl jako autor 

uveden redaktor. I když tomu tak bylo u menšího počtu článků, než předchozí 

rok, i tak byl podíl těchto článků na jejich celkovém počtu víc než tříčtvrtinový. 

Pět textů bylo čistě převzato z České tiskové kanceláře, dalších devět bylo 

signováno jak agenturou ČTK, tak jménem redaktora. Tři články spadly pak do 

kategorie ostatní - jeden komentář byl od předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, 

jeden od ekonoma Jana Mládka a jeden od náměstka ministra financí Ivana 

Fuksy. 

   

Porovnání mezi deníky bez ohledu na rok 

 

Z výše uvedených tabulek vyplývá, že jak v Hospodářských novinách, tak v 

Právu byl v obou sledovaných letech autorem článku věnovanému rozpočtu 

z převážné většiny redaktor listu. Pouze v minimálních případech deníky otiskly 

texty signované Českou tiskovou kanceláří, tj. texty, které jsou převzaté 

z agenturního servisu a minimálně upravované. Domníváme se, že oba deníky 

přikládaly tématu rozpočtu důležitost, a proto zvolily právě tento způsob 

informování.  
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Tabulka 4.0  Zmínka o rozpo čtu v Hospodá řských novinách v roce 2007 

Zmínka Počet jednotek Procentní podíl 

1. odstavec 28 60,87 

2. a další odstavec 18 39,13 

Celkem 46 100,00 

 

 

Dílčí závěr: 

 

Ze 46 článků, které Hospodářské noviny otiskly v posledním čtvrtletí roku 2007 

a které se vztahovaly k tématu státního rozpočtu, byl v nadpoloviční většině 

článků, přesně ve 28, zmíněn český státní rozpočet hned v prvním odstavci. 

Z toho vyvozujeme, že pro většinu námi nalezených článků bylo téma rozpočtu 

dominantní, neboť byl zmíněn hned na začátku textu. Ve zbylých 18 textech byl 

rozpočet zmíněn později, než v prvním odstavci; tyto články tedy neměly jako 

hlavní téma projednávání státního rozpočtu, pouze na rozpočet odkazovaly.   

 

Tabulka 4.1 Zmínka o rozpo čtu v Hospodá řských novinách v roce 2008 

Zmínka Počet jednotek Procentní podíl 

1. odstavec 28 42,42 

2. a další odstavec 38 57,58 

Celkem 66 100,00 

 

 

Dílčí závěr: 

 

V roce 2008 tomu bylo u Hospodářských novin naopak. Víc jak polovina článků, 

přesně 38 textů, na téma rozpočtu odkazovala. 28 textů z celkových 66 

zmiňovalo český státní rozpočet v prvním odstavci.  
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Tabulka 4.2 Zmínka o rozpo čtu v Právu v roce 2007 

Zmínka Počet jednotek Procentní podíl 

1. odstavec 45 54,88 

2. a další odstavec 37 45,12 

Celkem 82 100,00 

 

Dílčí závěr: 

 

V deníku Právo bylo v posledním čtvrtletí roku 2007 publikováno celkem 82 

článků, které se vztahovaly k českému státnímu rozpočtu. Z těchto článků bylo 

víc jak padesát procent těch, pro které byl rozpočet dominantním tématem – ve 

45 bylo na rozpočet odkazováno hned v prvním odstavci textu. Zbylých 37 

článků na státní rozpočet odkazovalo až v druhém či dalším odstavci.  

 

Tabulka 4.3 Zmínka o rozpo čtu v Právu v roce 2008 

Zmínka Počet jednotek Procentní podíl 

1. odstavec 38 53,52 

2. a další odstavec 33 46,48 

Celkem 71 100,00 

 

Dílčí závěr: 

 

V roce 2008 byla situace u deníku Právo obdobná. Rovněž víc jak polovina 

z celkem 71 publikovaných textů v posledním čtvrtletí na téma rozpočet na něj 

odkazovala hned v prvním odstavci (38 článků), 33 článků pak rozpočet 

zmiňovalo v jiném než prvním odstavci a dá se předpokládat, že v těchto 

případech nebyl rozpočet dominantním tématem.  
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Tabulka 5.0 Téma článku v Hospodá řských novinách v roce 2007 

Téma Počet jednotek Procentní podíl 

Před hlasováním - - 

Hlasování 15 32,61 

Medvěd 5 10,87 

Ostatní 26 56,52 

Celkem 46 100,00 

 

Dílčí závěr: 

 

Hospodářské noviny se v roce 2007 ve sledovaném období ani jednou 

nevěnovaly státnímu rozpočtu před jeho hlasováním. Patnáct článků se 

zabývalo hlasováním, ať už prvním, nebo druhým čtením, pět publikovaných 

textů se vztahovalo k porcování medvěda. Víc jak polovina publikovaných textů, 

přesně 26 článků z celkových 46, se k českému státnímu rozpočtu vztahovalo 

v jiné souvislosti, než k výše uvedeným třem kategoriím.  

 

Témata, která se nejčastěji objevovala v kategorii ostatní, by se dala rozdělit do 

čtyř hlavních okruhů:  

- hospodaření státu v aktuálním roce (tzn. jak skončilo hospodaření státu 

v aktuálním roce ke konci kalendářního měsíce a v jaké výši je odhadován 

schodek za celý rok) 

- přirovnání (státní rozpočet jako příměr k určitému finančnímu objemu – 

například v otázce privatizace Letiště Ruzyně je případný výnos přirovnán svou 

výší ke státnímu rozpočtu) 

- dopad na státní rozpočet, ať už pozitivní ve smyslu, že rozpočet ušetří, nebo 

negativní ve smyslu, že daná věc bude pro rozpočet zátěž (např. problematika 

stárnutí populace a s tím spojená nutnost důchodové reformy, půjčky pro 

vysokoškoláky od Evropské investiční banky aj.) 

- prostý odkaz (např. jsou v textu vypsáni všichni poslanci – přeběhlíci v historii 

Poslanecké sněmovny České republiky, z nichž jeden nepodpořil státní 

rozpočet pro rok 1996) 
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Tabulka 5.1 Téma článku v Hospodá řských novinách v roce 2008 

Téma Počet jednotek Procentní podíl 

Před hlasováním 2 3,03 

Hlasování 17 25,76 

Medvěd 4 6,06 

Ostatní 43 65,15 

Celkem 66 100,00 

 

Dílčí závěr: 

  

I v roce 2008 byla víc jak polovina z publikovaných článků, které ve sledovaném 

období zmiňovaly český státní rozpočet, takových, které na rozpočet 

odkazovaly v jiné souvislosti, než je hlasování v Poslanecké sněmovně či 

poslanecké porcování medvěda. Takových článků bylo celkem 43, což 

představuje šedesátipětiprocentní podíl z celkem uveřejněných článků v našem 

vzorku. Dva články byly otištěny ještě před samotným hlasováním ve 

sněmovně, čtyři články se vztahovaly k porcování medvěda a 17 textů se 

vztahovalo přímo k hlasování zákonodárců.  

 

Témata, která se nejčastěji objevovala v kategorii ostatní, by se dala rozdělit do 

pěti hlavních okruhů:  

- hospodaření státu v aktuálním roce (tzn. jak skončilo hospodaření státu 

v aktuálním roce ke konci kalendářního měsíce a v jaké výši je odhadován 

schodek za celý rok) 

- přirovnání (např. české farmaceutické firmě se podařilo získat investora, 

hodnota fúzí a akvizic se přirovnává k velikosti rozpočtu; ztráta Bernarda 

Madoffa je velká jako český státní rozpočet) 

- dopad na státní rozpočet, ať už pozitivní ve smyslu, že rozpočet ušetří, nebo 

negativní ve smyslu, že daná věc bude pro rozpočet zátěž (např. zda rozpočet 

zvládne snížení úrokových sazeb, problematika nezaměstnanosti, zda je státní 

podpora na stavební spoření pro rozpočet únosná, snížení sazby DPH; 
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rozpočtu naopak „uleví“ sestěhování ministerstva průmyslu nebo plán vlády 

zeštíhlit kapitolu určenou pro zemědělství) 

- prostý odkaz (např. Ústavní soud schválil Lisabonskou smlouvu, ale 

sněmovna se jí zabývat nebude, protože prioritou je rozpočet či policie obvinila 

poslance Petra Wolfa, který mj. podpořil státní rozpočet a pomohl tak koaliční 

vládě Mirka Topolánka)  

- reálnost navrhovaného/schváleného rozpočtu vzhledem k hospodářské krizi a 

s tím souvisejícím horším vývojem ekonomiky, než s jakým byl rozpočet 

sestaven (např. článek z 1. 12. 2008 Analytici věští Česku propad) 

 

Porovnání Hospodá řské noviny  2007 a 2008 

 

Co se typů článků uveřejněných v Hospodářských novinách v letech 2007 a 

2008 týká, hlavní rozdíl se dá vysledovat v kategorii ostatní, kam spadaly 

články, které odkazovaly na státní rozpočet, ale zároveň se nezabývaly 

samotným hlasováním. V roce 2007 se daly hlavní témata z kategorie ostatní 

rozdělit do čtyř skupin (hospodaření státu v aktuálním roce, dopad na státní 

rozpočet, přirovnání a zmínka), v roce 2008 ale vyvstala z analyzovaných 

článků ještě jedna kategorie – redaktoři či komentátoři se zamýšleli nad tím, 

jestli je státní rozpočet navrhovaný pro následující rok reálný, vzhledem 

k hospodářské krizi, a že ho bude třeba revidovat. O rok předtím se žádný 

článek podobného typu v Hospodářských novinách neobjevil. 

 

 



- 88 -  

Tabulka 5.2 Téma článku v Právu v roce 2007 

Téma Počet jednotek Procentní podíl 

Před hlasováním 4 4,88 

Hlasování 40 48,78 

Medvěd 5 6,10 

Ostatní 33 40,24 

Celkem 82 100,00 

 

Dílčí závěr: 

  

Na rozdíl od Hospodářských novin, v roce 2007 ve sledovaném období se 

z celkových 82 článků největší počet věnoval hlasování o státním rozpočtu ČR. 

Takových článků otisklo Právo 40, což představovalo necelých padesát procent 

z celkových 82 článků. 4 články byly uveřejněny před samotným hlasováním a 

pět textů se věnovalo porcování medvěda. Zbylých 33 textů pak na rozpočet 

odkazovalo v jiné souvislosti než ve výše uvedených.  

 

 

Témata, která se nejčastěji objevovala v kategorii ostatní, by se dala rozdělit do 

čtyř hlavních okruhů:  

- hospodaření státu v aktuálním roce (tzn. jak skončilo hospodaření státu 

v aktuálním roce ke konci kalendářního měsíce a v jaké výši je odhadován 

schodek za celý rok) 

- přirovnání (u privatizace Letiště Ruzyně je případný výnos přirovnán svou výší 

ke státnímu rozpočtu) 

- dopad na státní rozpočet, ať už pozitivní ve smyslu, že rozpočet ušetří, nebo 

negativní ve smyslu, že daná věc bude pro rozpočet zátěž (např. mateřská, 

snížení daní pro podnikatele, návrh, aby stát platil alimenty za otce, kteří neplní 

vyživovací povinnost, navýšení počtu českých vojáků v zahraničních misích či 

majetkové vyrovnání státu s církvemi; stát naopak ušetří, pokud sloučí dvě 

státní agentury nebo že platy státních zaměstnanců porostou pomaleji) 

- prostý odkaz (např. článek z 18. 10. 2007 Zelení v izolaci – komentář o situaci 

uvnitř Strany zelených, zmínka o rozpočtu marginální) 
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Tabulka 5.3 Téma článku v Právu v roce 2008 

Téma Počet jednotek Procentní podíl 

Před hlasováním 7 9,86 

Hlasování 22 30,99 

Medvěd 2 2,82 

Ostatní 40 56,34 

Celkem 71 100,00 

 

Dílčí závěr: 

 

V roce 2008 se situace u Práva změnila. Z celkem 71 článků, které Právo 

otisklo v posledním čtvrtletí tohoto roku a které se ke státnímu rozpočtu 

vztahovaly jakýmkoliv způsobem, jich víc než polovina – přesně 40 – byla 

takových, které státní rozpočet ČR zmiňovaly v jiných souvislostech, než je 

hlasování nebo porcování medvěda. Před tím, než se rozpočet projednával 

v Poslanecké sněmovně v prvním čtení, uveřejnilo Právo sedm článků, 

samotnému hlasování se věnovalo 22 článků a porcování medvěda pak dva 

články.  

 

Témata, která se nejčastěji objevovala v kategorii ostatní, by se dala rozdělit do 

čtyř hlavních okruhů:  

- hospodaření státu v aktuálním roce (tzn. jak skončilo hospodaření státu 

v aktuálním roce ke konci kalendářního měsíce a v jaké výši je odhadován 

schodek za celý rok) 

- dopad na státní rozpočet, ať už pozitivní ve smyslu, že rozpočet ušetří, nebo 

negativní ve smyslu, že daná věc bude pro rozpočet zátěž (např. financování 

výzkumného centra v Brně, prodloužení termínu, kdy dojde k deregulaci nájmů, 

nové vlaky pro České dráhy, snížení firemních daní; naopak by rozpočet neměl 

zatížit vládní návrh, aby se 30. červen stal významným dnem) 

- prostý odkaz (státní rozpočet a daňové novely budou platit od 1. ledna)  

- reálnost navrhovaného/schváleného rozpočtu vzhledem k hospodářské krizi a 

s tím souvisejícím horším vývojem ekonomiky, než s jakým byl rozpočet 
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sestaven (např. článek z 13. 12. 2008 Klaus: Rozpočet je z fiktivních čísel – 

prezident Václav Klaus se domnívá, že rozpočet by se měl kvůli krizi revidovat) 

 

Porovnání Právo  2007 a 2008 

 

Co se typů článků uveřejněných v Právu v letech 2007 a 2008 týká, hlavní 

rozdíl se dá vysledovat v kategorii ostatní, kam spadaly články, které 

odkazovaly na státní rozpočet, ale zároveň se nezabývaly samotným 

hlasováním. V roce 2007 se daly hlavní témata z kategorie ostatní rozdělit do 

čtyř skupin (hospodaření státu v aktuálním roce, dopad na státní rozpočet, 

přirovnání a zmínka), v roce 2008 stejně jako u Hospodářských novin ale 

vyvstala z analyzovaných článků ještě jedna kategorie – redaktoři či 

komentátoři se zamýšleli nad tím, jestli je státní rozpočet navrhovaný pro 

následující rok reálný, vzhledem k hospodářské krizi, a že ho bude třeba 

revidovat. O rok předtím se žádný článek podobného typu v Právu neobjevil. 

Také v roce 2008 vypadla kategorie přirovnání, to ale nepovažujeme za 

zásadní a není zde nutné hledat nějaké příčiny. 
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3.9.1. Hospodá řská krize 
 

Na vzorku článků vztahující se k rozpočtu budeme dále zkoumat výskyt slova 

krize, omezíme se tedy pouze na HN a PR v roce 2008 . Pro toto zjištění byla 

opět použita databáze Newton. 

  V roce 2008 otiskly Hospodářské noviny celkem 23 článků, ve který se 

objevilo slovo krize a zároveň bylo z článku beze vší pochyb jasné, že se hovoří 

o světové hospodářské krizi.  Celkem náš zkoumaný vzorek čítal 66 článků, 

podíl těch, které hovoří o rozpočtu i o krizi tedy činí 34,85 procent.  

 

01.10.08  Rozpočet  

01.10.08  Jedeme na horské dráze: nevystupujte za jízdy 

02.10.08  Tři oříšky pro Kalouska a celý kabinet 

06.10.08 Možná vás zklamu: krize nám nehrozí  

06.10.08  Jsme ostrovem v moři nejistoty, tvrdí Kalousek 

10.10.08  Finanční injekce I. Q. A je z Japonska 

10.10.08  V srpnu stavební firmy v Česku polevily 

14.10.08  Jak se Česko vyrovnává s krizí po pádu banky Lehman Brothers 

17.10.08  Má stát privatizovat firmy v době, kdy hrozí ekonomická krize? 

17.10.08  Připravme podniky k prodeji, ale počkejme na cenu 

22.10.08  Výbuch ve sněmovně 

23.10.08  »Topolánek má děkovat za každé ráno« 

20.11.08  Jachta na rozbouřeném moři aneb O krizi a koruně 

26.11.08  Tlustý a spol. opět pokořili Topolánka 

03.12.08  Klesnou daně - kvůli krizi 

04.12.08  Rozpočet projde, koalice má dost hlasů 

05.12.08  Reformy ještě žádnou vládu nepoložily 

10.12.08  Růst ekonomiky se přiblíží nule 

11.12.08  Kalousek riskuje dluh 140 miliard 

11.12.08  »Argumenty o výši deficitu jsou plky« 

15.12.08  Paroubek má svůj plán proti krizi: zlevnit jídlo 

29.12.08  Největší omyly letošního roku: Ropa za 200 a Paroubek v koutě 

31.12.08  Skončil černý rok 08, rok »pádu peněz«  
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V roce 2008 otisklo Právo celkem 29 článků, ve který se objevilo slovo krize a 

zároveň bylo z článku beze vší pochyb jasné, že se hovoří právě o světové 

hospodářské krizi. Celkem náš zkoumaný vzorek čítal 71 článků, podíl těch, 

které hovoří o rozpočtu i o krizi je tedy, činí tedy necelou polovinu, přesně 40,85 

procent.  

 

01.10.08  ČSSD rozpočet nepodpoří 

03.10.08  Kalousek: výjimečně dobré časy končí 

04.10.08  V popisu práce mám nestrašit lidi krizí, říká ministr Miroslav 

  Kalousek  

06.10.08  Zeman: Je třeba odstranit krustu recyklovaných politických tváří  

11.10.08 Evropě to začínáme oslazovat, až je z toho hořko, říká Bohuslav 

  Sobotka  

14.10.08  Vlády musí při řešení krize kooperovat  

15.10.08  Vánoce přicházejí v říjnu 

23.10.08  Kampaň při zatemnění  

23.10.08  Kalousek: na dávky a platy nesáhneme  

23.10.08  Rozpočet ve Sněmovně prošel až na druhý pokus  

23.10.08  Škromach: Ve válce by Wolfa postavili ke zdi 

25.10.08  Hovorka: Pokud se vláda nepoučí, příště budu hlasovat pro 

  nedůvěru  

30.10.08  Rozpočet se rozporcuje i letos  

31.10.08 Bude méně peněz, ekonomika vzroste jen o 3,7 procenta 

01.11.08  Ekonom Jan Mládek: Topolánkova vláda je pro tuto zemi poměrně 

  dost nebezpečná 

26.11.08  Poslanci chtějí rozporcovat téměř dvě miliardy 

27.11.08  Černý úterek předvánoční 

27.11.08  Jsme na prahu vládní krize, varuje Paroubek 

03.12.08  Topolánek: Bude-li třeba, zvýšíme penze, platy i schodek 

04.12.08  Nečas chce přidat státním zaměstnancům 2,7 miliardy  

04.12.08  ODS šokovala Sněmovnu: firemní daně na 15 procent  

05.12.08  Paroubek: Vláda by měla říci, že bude chybět až 60 miliard  

09.12.08  Švejnar: Krize dopadne tvrdě na ČR příští rok  

11.12.08  Přeběhlíci pomohli vládě protlačit rozpočet  
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13.12.08  Pohled do tunelu  

13.12.08 Kalousek: Topolánkovi rád říkám šéfe  

13.12.08 Rozpočet má jediný problém. Je virtuální.  

13.12.08  Klaus: Rozpočet z fiktivních čísel  

15.12.08  Nečas: Schodek rozpočtu by neměl přesáhnout 70 miliard 

 

Dílčí závěr: 

 

Deník Právo otiskl v posledním čtvrtletí roku 2008 více článků, které 

pojednávaly o státním rozpočtu České republiky a zároveň o světové 

ekonomické krizi, než tomu tak bylo u Hospodářských novin. Právo publikovalo 

celkem 29 takových článků, kdežto Hospodářské noviny 23. U Práva tvořil podíl 

takovýchto článků na našem výběrovém souboru necelých 41 procent, u 

Hospodářských novin byl tento podíl zhruba 35 procent. Z výše uvedeného se 

nedá vyvodit obecný závěr, jak jeden nebo druhý deník informoval o 

hospodářské krizi. Pokud se zaměříme na to, jestli byla zmiňována 

hospodářská krize v souvislosti se státním rozpočtem, tak u obou periodik tomu 

tak bylo, nikoliv dominantně, ale ani marginálně. Domníváme se že analýza 

toho, jak zmiňují hospodářskou krizi tato periodika a ostatní česká média vůbec, 

by se neměla omezit na jedno téma – jako v této práci státní rozpočet – ale 

měla by být pojata komplexně ve všech souvislostech. 
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3.10. Kvalitativní výzkum 
 

Zde byl vzorek zúžen na vydání deníků bezprostředně poté, co rozpočty pro rok 

2008 a 2009 byly schváleny. Vzorek čítá celkem 12 článků – Právo z roku 2007 

tři články, HN v tomtéž čtyři články, v roce 2008 mělo Právo jeden článek, 

Hospodářské noviny pak čtyři. 

  Zde budou zkoumáni aktéři (ekonomové, agentury, politici), titulky a 

hodnocení na škále negativně – pozitivně – neutrálně, s přihlédnutím 

k hodnocení státního rozpočtu. Vzorek bude dále ještě zúžen na ty články, které 

pojednávají o státním rozpočtu a zároveň o hospodářské krizi.  
 

Právo 2007 

6. 12. Rozpočet schválen, nedůvěra vládě Sněmovnou neprošla 

6. 12. Poslankyně se zlobí na ministra za to, že z ní udělal muže 

6. 12. Topolánkova zkouška 
 

Hospodá řské noviny 2007 

6. 12. Topolánek má důvěru i rozpočet  

6. 12. Stát šetří na dávkách a na platech 

6. 12. Batoh v zrcadle 

6. 12. Vzpurná Jakubková: Možná jsem až komická 
 

Právo 2008 

11. 12. Přeběhlíci pomohli vládě protlačit rozpočet 
 

Hospodá řské noviny 2008 

11. 12. »Argumenty o výši deficitu jsou plky« 

11. 12. Rozpočet tápe tmou 

11. 12. Kalousek riskuje dluh 140 miliard 

11. 12. Co schůze, to mimořádný zážitek 
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3.10.1. Titulky 
 

2007 

Právo v roce 2007 otisklo den po schválení rozpočtu tři texty, Hospodářské 

noviny pak čtyři. Hlavní zpráva o schválení rozpočtu měla u Práva nadpis 

Rozpočet schválen, nedůvěra vládě Sněmovnou neprošla. To vyvolává 

představy o tom, že jedna věc se podařila, druhá nikoliv, tedy že schválení 

rozpočtu je pozitivní, a že vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka se 

nezdařilo. Naproti tomu Hospodářské noviny hlavní text o schválení rozpočtu 

nadepsaly Topolánek má důvěru i rozpočet, což díky neužitému záporu 

vyznívá, že se podařily dvě pozitivní věci. Ani jeden deník nevypíchl v titulku to, 

jaký rozpočet je či nějaký jeho parametr. Dále Právo uveřejnilo text s názvem 

Poslankyně se zlobí na ministra za to, že z ní udělal muže, z čehož čtenář 

nemůže vůbec vyvodit, že se text vztahuje ke státnímu rozpočtu (článek 

pojednává o tom, že ministr dopravy Aleš Řebíček poslal dopis poslankyni Věře 

Jakubkové dopis, ve kterém reagoval na její pozměňovací návrhy ke státnímu 

rozpočtu, a který uzavřel oslovením „Vážený pane místopředsedo“. Komentář 

Topolánkova zkouška  indikuje, že hlasování ve sněmovně nebylo jednoduché 

a bylo v podstatě o bytí a nebytí vlády a premiéra Mirka Topolánka. Komentář 

Hospodářských novin s názvem Batoh v zrcadle, který analyzuje přijatý 

rozpočet, je opět pro nahodilého čtenáře nesrozumitelný. Rozhovor s Věrou 

Jakubkovou Vzpurná Jakubková: Možná jsem až komická naznačuje 

neposlušnost koaliční poslankyně za Stranu zelených Věry Jakubkové, která 

vyhrožovala, že státní rozpočet nepodpoří a nakonec tak i učinila. Stát šetří na 

dávkách a platech naznačuje dopad schváleného rozpočtu na občany.  

 

2008  

Právo otisklo pouze jeden text, který se věnoval schválení státního rozpočtu pro 

rok 2009, s názvem Přeběhlíci pomohli vládě protlačit rozpočet. Hospodářské 

noviny měly text s titulkem Kalousek riskuje dluh 140 miliard. Titulek Práva 

indikuje, že nebylo jisté, zda se podaří rozpočet schválit, a že koalice složená 

z poslanců  ODS, KDU-ČSL a Strany zelených potřebovala k prosazení 

rozpočtu i hlasy opozičních či nezařazených poslanců. Tedy že hlasování 
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nebylo předem jasné a že opozice byla zásadně proti navrženému rozpočtu. 

Bytí a nebytí státního rozpočtu je redukováno na souboj politických stran; není 

důležité, s jakým deficitem státní rozpočet počítá či další jeho parametry. 

Naproti tomu pro Hospodářské noviny bylo nejdůležitější vypíchnout právě 

předpokládanou výši deficitu – Kalousek riskuje dluh 140 miliard. Dále k tématu 

Hospodářské noviny uveřejnily tři články s názvy Argumenty o výši deficitu jsou 

plky, Co schůze, to mimořádný zážitek a Rozpočet tápe tmou. První je rozhovor 

s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, opět je pro deník klíčová informace 

o výši předpokládaného státního deficitu. Co schůze, to mimořádný zážitek 

indikuje podobný diskurz, jako titulek Práva – tj. dění v Poslanecké sněmovně. 

Komentář Rozpočet tápe tmou pak opět odkazuje na samotný rozpočet, 

respektive jeho hodnocení.  

 

Dílčí závěr 

 

Z výše uvedeného vyvozujeme, že deník Právo pohlíží na státní rozpočet jako 

na souboj koalice a opozice, kde není důležité, o co dvě zúčastněné strany 

soupeří, ale kdo vyhrává, neboť ani v jednom titulku nebyl zmíněn některý 

z parametrů státního rozpočtu, naopak deník Hospodářské noviny alespoň u 

dvou textů naznačuje výši státního dluhu. Nejde tedy zde o to, kdo uspěl, ale 

jaký je výsledek, jak tedy bude v příštím roce vypadat hospodaření státu.  
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3.10.2. Akté ři a mluv čí 
 

2007 

Deník Právo ve článcích bezprostředně vydaných po schválení státního 

rozpočtu zmiňoval tyto osoby: premiér Mirek Topolánek (ODS), přeběhlíci z řad 

ČSSD Miloš Melčák a Michal Pohanka, poslanec ČSSD Petr Wolf, ministr práce 

Petr Nečas (ODS), poslankyně Strany zelených Věra Jakubková, poslanec 

ČSSD Miroslav Svoboda, předseda Strany zelených Martin Bursík, poslankyně 

zelených Kateřina Jacques, předseda ČSSD Jiří Paroubek, ministr financí 

Miroslav Kalousek (KDU-ČSL), ministr dopravy Aleš Řebíček, předseda KDU-

ČSL Jiří Čunek, ministr školství Ondřej Liška, poslanec KDU-ČSL Ludvík 

Hovorka. Ani v jednom ze tří uveřejněných článků nevystupoval kromě 

zmíněných politiků ekonom či jiný odborník. U Hospodářských novin vystupuje 

kromě výše uvedených ještě poslanec ČSSD Bohuslav Sobotka, rektor VŠE 

Richard Hindls, ministr zdravotnictví Tomáš Julínek,  dále náměstek ministra 

financí Eduard Janota, analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. 

 

2008 

V deníku Právo vystupují tyto osoby: Vlastimil Tlustý (ODS), Juraj Raninec 

(nezařazený), Jan Schwippel (nezařazený), Věra Jakubková (SZ), Olga Zubová 

(SZ), přeběhlíci z ČSSD Miloš Melčák, Michal Pohanka, Evžen Snítilý a Petr 

Wolf. Právo vyjmenovalo všechny „sporné“ poslance, u kterých nebylo jisté, jak 

budou hlasovat, či byl předpoklad, že budou hlasovat jinak, než jejich mateřské 

strany. Dále list zmiňuje šéfa nejsilnější opoziční strany Jiřího Paroubka 

(ČSSD), opozičního poslance KSČM Pavla Kováříka, ministra financí Miroslava 

Kalouska (KDU-ČSL), poslance ČSSD Bohuslava Sobotku, ministra práce 

Petra Nečase (ČSSD) a premiéra Mirka Topolánka. Všichni aktéři či mluvčí jsou 

politici. Naproti tomu Hospodářské noviny zmiňují i jiné osoby – ekonoma 

UniCredit Bank Pavla Sobíška či náměstka ministra financí Eduarda Janotu, 

nebo také zahraniční politiky – německou kancléřku Angelu Merkelovou či 

amerického prezidenta Baracka Obamu.  
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Dílčí závěr 

 

Zatímco deník Právo zmiňuje ve svých článcích výhradně politiky, a to české 

provenience, deník Hospodářské noviny i ve článcích, které jsou o českém 

státním rozpočtu, neváhá dávat do souvislostí i jevy odehrávající se v zahraničí 

– s aktéry tamní politiky, opět zde vystupují odborníci, kteří komentují či 

vysvětlují dopady schváleného státního rozpočtu, či lidé z veřejné sféry. 
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3.10.3. Hodnocení 
 

2007 

Při hodnocení rozpočtu v roce 2007 použilo Právo tato substantiva či slovní 

spojení: Jiří Paroubek označil rozpočet za útok na deset milionů občanů, 

Kalousek uvedl, že schválení rozpočtu je výrazný signál o stabilitě a dobrou 

zprávou. Hospodářské noviny pak rozpočet označily jako nejdůležitější zákon 

roku, výjimečný rozpočet tenké koaliční většiny, první rozpočet ministra 

Kalouska, není revoluční, negativní trendy pozastavuje, nenastavuje žádné 

nové trendy, nekomplikuje život těm, kteří nechtějí pracovat, je to rozpočet, 

který umožní Topolánkovi rok v klidu vládnout.  
 

2008 

Při hodnocení rozpočtu deník Právo použil tato slova či slovní spojení: je to 

nejhorší rozpočet v dějinách České republiky, nerealistický rozpočet, jde o 

namalovaná virtuální čísla – tedy veskrze negativní substantiva. Takto 

nehodnotil ale samotný deník, ale jednotliví aktéři – Vlastmil Tlustý, Jiří 

Paroubek a Pavel Kováčik. Deník Hospodářské noviny rovněž použil negativní 

hodnocení Vlastimila Tlustého o nejhorším deficitu v dějinách Česka, nicméně 

ve významovém opaku, když komentátor deníku Tomáš Němeček napsal, že 

právě schválený rozpočet není nejhorší, protože horší byl projídající rozpočet 

na rok 2007. Stejný komentátor zároveň napsal, že to není ani rozpočet 

s nejhlubším deficitem, ale je orientační, tápající ve tmě, na tekutém písku. 

V jiném textu Hospodářské noviny napsaly, že opozice se usnesla, že i špatný 

rozpočet může být k něčemu dobrý  - a její poslanci žádali miliony do svých 

regionů.  
 

Dílčí závěr 

V roce 2007 se stání rozpočet nehodnotil tolik, jako tomu bylo v roce 2008, kdy 

na českou ekonomiku začal doléhat stín hospodářské krize. Hodnocení bylo 

spíše neutrální či pozitivní, ale jeho výskyt byl minimální. O rok později tomu 

bylo jinak, hodnocení se vyskytlo často. Právo rozpočet hodnotilo výhradně 

negativními substantivy, Hospodářské noviny je sice použily také, ale proto, aby 

jejich negativitu vyvrátily, nebo s ní polemizovaly. 
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3.11. Diskuze 
 

Domníváme se, že výzkum byl úspěšný, přinesl zajímavé výsledky a zároveň 

nastínil možnosti, kudy by se mohly ubírat cesty dalších výzkumníků. Dvojí 

kontrolou jsme se snažili eliminovat možnost chyb, které mohly vzniknout při 

kódování v kódovací knize; každý výzkumník by měl při zkoumání našeho 

tématu dojít ke stejným závěrům. 

  Při zkoumání, zda, případně jak se liší jednotlivá periodika v informování 

o českém státním rozpočtu ve sledovaném období, jsme byli úspěšní. Nalezená 

data jsou uvedena v závěru a beze všech pochyb jsou platná pro zkoumaný 

vzorek. Co se týká zkoumání vlivu hospodářské krize na příkladu informování o 

projednávání státního rozpočtu, i tady byly nalezeny výsledky. Nicméně téma 

vlivu celosvětové hospodářské krize na novinářskou práci je daleko rozsáhlejší 

a netýká se jen státního rozpočtu České republiky. Domníváme se, že tudy by 

se mohly ubírat cesty dalších výzkumníků. 
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3.12. Odpov ědi na výzkumné otázky 
 

1) Informování o projednávání a schvalování státníh o rozpo čtu České 

republiky se v deníku Právo v letech 2007 a 2008 od  sebe liší. 

 

Ano, tato hypotéza se potvrdila. 

 

Deník Právo otiskl v posledním čtvrtletí roku 2007, tj. od 1. října 2007 do 31. 

prosince 2007 celkem 82 textů, které se jakýmkoliv způsobem vztahovaly ke 

státnímu rozpočtu České republiky. Celková plocha, kterou deník ve 

sledovaném období této problematice věnoval, činila 312 313 znaků. V roce 

2008 pak Právo ve sledovaném období otisklo celkem 71 článků, tedy o 

jedenáct méně, než tomu bylo ve sledovaném čtvrtletí roku 2007, nižší byl i 

počet znaků – 242 695. Deník se tedy v roce 2008 věnoval problematice 

státního rozpočtu v menším rozsahu. 

 

Z výzkumu dále vyplynulo, že nejčastějším novinovým útvarem, ve kterém je 

státní rozpočet zmiňován, je zpráva. Jejich podíl na celkovém objemu všech 

publikovaných textů činil v roce 2007 i v roce 2008 kolem sedmdesáti procent. 

Dále byl státní rozpočet zmiňován v rozhovorech, komentářích i jiných útvarech, 

například v dopisech čtenářů. Nejčastějším autorem článků je pak redaktor listu, 

zprávy čistě převzaté z České tiskové kanceláře se objevily v obou letech 

výjimečně. 

 

Hlavní rozdíl mezi roky 2007 a 2008 spatřujeme v tom, že se v roce 2007 

nevyskytovaly v Právu články, které by pochybovaly o tom, zda je navrhovaný 

rozpočet pro rok 2008 reálný – jako tomu bylo v roce 2008. Tento rok se totiž 

objevily články, které poukazují na to, že rozpočet byl naplánován s jiným 

vývojem ekonomiky; respektive že růst HDP bude v roce 2009 kvůli 

hospodářské knihy nižší, než se očekávalo.  
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2) Informování o projednávání a schvalování státníh o rozpo čtu České 

republiky se v deníku Hospodá řské noviny v letech 2007 a 2008 od sebe 

liší. 

 

Ano, tato hypotéza se potvrdila.  

 

Hospodářské noviny otiskly v posledním čtvrtletí roku 2007, tj. od 1. října 2007 

do 31. prosince 2007 celkem 46 článků, které se jakýmkoliv způsobem 

vztahovaly ke státnímu rozpočtu České republiky. Celková plocha, kterou deník 

ve sledovaném období této problematice věnoval, činila 157 724 znaků.  

 

V roce 2008 otiskly Hospodářské noviny ve sledovaném období celkem 66 

článků, které čítaly dohromady 255 270 znaků. Oproti poslednímu čtvrtletí 

předchozího roku to představuje nárůst o plných dvacet článků, stejně tak 

vzrostl i počet znaků problematice rozpočtu věnovaných na 255 270.  

 

Stejně jako v deníku Právo, i v Hospodářských novinách byla nejčastějším 

novinovým útvarem, ve kterém je státní rozpočet zmiňován, zpráva. Jejich podíl 

na celkovém objemu všech publikovaných textů činil v roce 2007 i v roce 2008 

kolem sedmdesáti procent. Dále byl státní rozpočet zmiňován v rozhovorech, 

komentářích i jiných útvarech, například v dopisech čtenářů. I pro Hospodářské 

noviny platí, že zprávy, které jakýmkoliv způsobem odkazují na státní rozpočet, 

jsou téměř vždy napsané redaktorem listu a nikoliv převzaté bez větších úprav 

z České tiskové kanceláře.  

 

Rovněž i v Hospodářských novinách se objevil oproti předchozímu roku nový 

typ článku, a to takový, který se zamýšlel nad nutností revize státního rozpočtu 

pro rok 2009 kvůli hospodářské krizi.  
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3) Oba deníky se mezi sebou liší v rozsahu pozornos ti, ve zp ůsobu 

zpracování tématu, ve volb ě aktérů i jejich hodnocení, a to jak v roce 2007, 

tak v roce 2008.  

 

Ano, tato hypotéza se rovněž potvrdila, i když se deníky v některých bodech 

také shodovaly.  

  Ve sledovaném období roku 2007, tj. v období od 1. října 2007 do 31. 

prosince 2007, otisklo Právo téměř dvakrát více článků, které jakýmkoliv 

způsobem odkazovaly na státní rozpočet České republiky, stejně tak i počet 

znaků věnovaných této problematice byl u Práva téměř dvakrát vyšší. Na jednu 

stranu toto můžeme označit jako překvapivé, protože Hospodářské noviny se 

profilují jako deník pro ekonomiku a byznys – kam projednávání státního 

rozpočtu bezesporu patří, na druhou stranu se ale musí vzít v potaz fakt, že 

Hospodářské noviny vychází pouze pětkrát v týdnu, kdežto Právo šestkrát. Jak 

ukázal výzkum, po odečtení článků, které vyšly ve sledovaném období 

v sobotních vydáních Práva, se počet jednotek v tomto listu snížil na 72 a 

rozsah textu na 178 557 znaků, což se co se rozsahu týká, Hospodářským 

novinám značně přiblížilo. To vysvětlujeme mimo jiné tím, že Právo v sobotních 

vydáních publikuje pravidelně obsáhlé rozhovory. 

  Co se týká roku 2008, zde je situace přesně opačná. Deník Právo otiskl 

méně článků, než tomu bylo v posledním čtvrtletí roku 2007, naopak 

Hospodářské noviny se v posledním čtvrtletí roku 2008 věnovaly problematice 

státního rozpočtu více, než rok předchozí. I tak ale deník Právo měl více 

otištěných článků v porovnání s Hospodářskými novinami (71 ku 66). Pokud 

bychom ale opět odečetli články publikované v sobotních výtiscích Práva, 

kterých bylo devět, rázem by to byl deník Hospodářské noviny, který by měl 

více otištěných článků s tematikou státního rozpočtu. Právu by také klesl počet 

znaků o 65 092 na 177 603, což je výrazně menší objem textu než u 

Hospodářských novin. 

  Celkem otiskl deník Právo ve sledovaných obdobích 153 textů, které 

odkazovaly na státní rozpočet České republiky, kdežto Hospodářské noviny jen 

112.  
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Co se týká titulních stran periodik, i v tom se Právo a Hospodářské noviny od 

sebe liší. Právo mělo v roce 2007 na titulní straně deset článků, které se přímo 

věnovaly projednávání státního rozpočtu na příští rok, kdežto Hospodářské 

noviny jen čtyři. V roce 2008 byla situace opačná, i když s minimálním rozdílem. 

Právo mělo na titulní straně celkem pět článků, které se přímo vztahovaly 

k státnímu rozpočtu ČR pro rok 2009,  Hospodářské noviny celkem šest. 

  Oba deníky se ale shodly v tom, že nejčastějším novinovým útvarem, ve 

kterém byl státní rozpočet zmiňován, byla zpráva, a to jak v roce 2007, tak 

v roce 2008. Ve všech případech činil podíl zpráv na celkově publikovaných 

textem přibližně sedmdesát procent. Dále obě periodika se tématu státního 

rozpočtu věnovala v rozhovorech, komentářích i ostatních útvarech, jako jsou 

například dopisy čtenářů. 

  Co se týká rozhovorů, Hospodářské noviny zpovídaly ve sledovaných 

obdobích celkem osmkrát politika (Dalibor Stráský – SZ, Věra Jakubková – SZ, 

Pavel Bém – ODS, Miroslav Kalousek – tehdy KDU-ČSL – 2x, Michal Hašek – 

ČSSD, Vlastimil Tlustý – ODS, Michal Pohanka – ČSSD), dvakrát ekonoma 

(Jan Švejnar, Miroslav Singer), jednou pedagoga (Jiří Zlatuška – děkan FI MU) 

a jednou vědce (Václav Pačes – Akademie věd). Komentářů bylo devět z pera 

redaktorů Hospodářských novin, pět napsali ekonomové (David Marek, Tomáš 

Sedláček, Aleš Michl – 2x, Pavel Kohout), jeden ředitel vzdělávací společnosti 

(Ondřej Štefl – Scio) a jeden politik (Bohuslav Sobotka z ČSSD). 

 Deník Právo ve zkoumaných čtvrtletích 2007 a 2008 uveřejnil celkem 21 

rozhovorů, z čehož bylo 17 s politiky (Miroslav Kalousek – tehdy KDU-ČSL – 

5x, Bohuslav Sobotka – ČSSD – 2x, Olga Zubová – SZ – 2x, Ondřej Liška – SZ, 

Mirek Topolánek – ODS, Miroslava Němcová – ODS, Miloš Zeman – bývalý 

premiér, Anna Čurdová – ČSSD, Michal Pohanka – ČSSD, Evžen Snítilý – 

ČSSD, Ludvík Hovorka – KDU-ČSL), jeden s šéfem školských odborů 

(František Dobšík), jeden s šéfem Státního fondu dopravní infrastruktury 

(Gustav Slamečka) a dva s ekonomy (Jan Švejnar, Jan Mládek). Dále Právo 

otisklo celkem 23 komentářů, z toho bylo 15 od redaktorů, šest od politiků 

(Bohuslav Sobotka – ČSSD – 2x, Zdeněk Jičínský – ČSSD, Jiří Havel – ČSSD, 

Jiří Paroubek – ČSSD – 2x), jeden od ekologického poradce (Jiří Hanzlíček) a 

jeden od ekonoma (Jan Mládek). 
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Z výše uvedeného vyplývá, že deník Hospodářské noviny dává v komentářích 

prostor ekonomům, kteří navíc působí v různých společnostech (Partners, 

ČSOB, Raiffeisenbank atd.), kdežto Právo využívá spíše své vlastní redaktory. 

V obou letech otisklo ve sledovaném období pouze jeden komentář od 

ekonoma, a tím byl Jan Mládek, ekonomický expert ČSSD. S ním udělal deník i 

rozhovor. Oba listy se co se ekonomů týká, shodly pouze v osobě ekonoma a 

neúspěšného prezidentského kandidáta z roku 2008 Jana Švejnara. 

  Deníky se dále shodly v tom, že články píší ze sedmdesáti a více 

procent redaktoři. Textů, které byly čistě převzaty z České tiskové kanceláře, 

bylo minimum. Z toho vyvozujeme, že téma státního rozpočtu je pro deníky 

důležité a je zde proto nutný autorský podíl.  

  U obou deníků se v roce 2008 objevil nový typ článku, a to takový, který 

se zamýšlel nad nutností revize státního rozpočtu pro rok 2009 kvůli 

hospodářské krizi. Rozpočet byl totiž sestaven s jiným odhadem růstu 

ekonomiky, neboť se nepřepokládalo, že hospodářská krize zasáhne i Českou 

republiku. V roce 2007 se žádný takový článek ani Hospodářských novin, ani u 

Práva neobjevil. 

  Rozdíly mezi deníky jsou také ve volbě titulků, aktérů a také v použitém 

hodnocení. Deník Právo pohlíží na státní rozpočet jako na souboj koalice a 

opozice ve sněmovně, kdežto Hospodářské noviny kladou větší důraz na 

parametry rozpočtu, například výši schodku. Co se týká hodnocení, Právo 

použilo v roce 2008 výhradně negativní substantiva, Hospodářské noviny sice 

také, ale proto, aby s negativitu vyvrátily či s ní polemizovaly. Hodnotilo se ale 

spíše v roce 2008, než v roce 2007, podle našeho názoru toto souvisí právě 

s hospodářskou krizí.  



- 106 -  

4. Závěr 
 
Tato diplomová práce si kladla za cíl zjistit, jak se české deníky, konkrétně 

Právo a Hospodářské noviny, vyrovnaly s příchodem světové hospodářské 

krize a jak ji zprostředkovávaly svým čtenářům, na příkladu projednávání 

státních rozpočtů České republiky pro rok 2008 a 2009. Protože se státní 

rozpočet na daný rok schvaluje na sklonku roku předchozího, zkoumání bylo 

podrobeno poslední čtvrtletí roku 2007 a poslední čtvrtletí roku 2008. 

  Počátky hospodářské krize se datují do roku 2007, kdy se jako 

problematický ukázal americký hypoteční trh (finanční domy poskytovaly 

hypotéky i lidem, kteří neměli na jejich splácení); na podzim roku 2008 díky 

pádu několika amerických investičních bank propukla krize naplno. Původně 

finanční krize přerostla v hospodářskou a začala pronikat i do Evropy. Státní 

rozpočet České republiky pro rok 2008 byl poslední, jehož se krize nijak 

nedotkla. 

  Stanovená hypotéza, že informování o státním rozpočtu České republiky 

bylo v denících Právo a Hospodářské noviny jiné v roce 2007, než v roce 2008, 

se potvrdila. Hlavní rozdíl spatřujeme v tom, že v roce 2007, tedy při 

schvalování státního rozpočtu České republiky pro rok 2008, deníky rozpočet 

jako takový nikterak nehodnotily. O rok později, tedy při schvalování státního 

rozpočtu České republiky pro rok 2009, ale oba deníky upozorňovaly na fakt, že 

je rozpočet naplánován s očekávaným růstem ekonomiky, ke kterému ale právě 

vlivem hospodářské krize nemůže dojít, a že bude nutné rozpočet zrevidovat, 

neboť je postaven na nereálných číslech. Dělo se tak jak ve zprávách, tak v 

rozhovorech či komentářích, kde jako mluvčí vystupovali politici i odborníci z řad 

ekonomů a rozpočtu byla přiřazována různá substantiva od nejhorší, přes 

virtuální po nereálný. 

  Potvrdila se i hypotéza, že se informování o projednávání státního 

rozpočtu liší nejen v rámci jednotlivých let, ale i jednotlivých deníků. Ukázalo se, 

že ačkoliv se Hospodářské noviny profilují jako deník pro ekonomiku a byznys, 

je to naopak Právo, kdo má více článků, které jakýmkoliv způsobem odkazují na 

státní rozpočet České republiky a zároveň v jednom roce věnovalo 

problematice státního rozpočtu i větší rozsah ve smyslu počtu znaků.   
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Výsledek výzkumu ale nelze brát jako rigidní, neboť je třeba vzít v potaz fakt, že 

Hospodářské noviny vychází pouze pětkrát v týdnu od pondělí do pátku, kdežto 

Právo má v jednom týdnu šest výtisků - včetně sobotního vydání. 

  Dále se deníky lišily ve volbě aktérů v jednotlivých článcích. 

Hospodářské noviny citovaly mnohem více ekonomy, než Právo, navíc 

ekonomy z různých společností. Právo dávalo přednost politikům, a když zvolilo 

jako mluvčího ekonoma, šlo o ekonomického experta ČSSD. Výzkum také 

ukázal, že Právo proces schvalování státního rozpočtu interpretovalo jako 

souboj levice a pravice ve sněmovně (respektive vládnoucí pravice a opoziční 

levice, která v roce 2008 dopředu prohlašovala, že rozpočet nepodpoří), kdežto 

Hospodářské noviny se spíše soustředily na parametry státního rozpočtu, tedy 

na výši předpokládaného schodku. V tomto bodu deník Hospodářské noviny 

potvrdil svoji orientaci na ekonomiku. 
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5. English summary  

This diploma thesis is called Influence of Economic Depression on Economical 

Discourse in Czech Newspapers. Its aim is to describe the discoursive changes 

which appeared due to the recession in Czech newspapers Právo and 

Hospodářské noviny when they covered one of the main economic issues - 

public budget.  

 The first part of this thesis attention is paid to the theory of media 

representation of reality and its specific components: discourse, ideology, 

stereotypes, mythology and intertextuality.  

 The practical research method combines critical discourse analysis 

(CDA) introduced by Norman Fairclough and frame analysis. The main 

hypotheses of the research were: 

 

a) quantitative: 

 1) Covering of the discussion on the approval of the state budget in 

Právo in 2007 and 2008 varied. 

 2) Covering of the discussion on the approval of the state budget in 

Hospodářské noviny in 2007 and 2008 varied. 

 

b) qualitative:  

 3) Hospodářské noviny and Právo varied in range of attention, in style of 

covering the issue and in selected actors and their textual valuation also in 2007 

and 2008. 
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