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1. ÚVOD 

Ve své práci se zabývám analýzou vyváženosti pořadu ČT1 Otázky Václava 

Moravce (diskusní relace zaměřená na aktuální dění) v průběhu volebního období 

roku 2006. Zpravodajský program Otázky Václava Moravce zkoumám zejména 

proto, že tento program je v současné době zřejmě nejvýznamnějším pořadem 

svého druhu v ČR. Zdá se, že Moravec příliš nepřehání, když ve své sebe-

propagační vložce na začátku pořadu dramaticky pokládá otázku: „A o čem se 

začne zítra v Čechách mluvit?“ Televizní pořad Václava Moravce se výrazně podílí 

na nastolování mediální agendy a na konstruování hlavních témat politického 

zpravodajství, zejména proto je tedy důležité zkoumat, jak toto konstruování 

vlastně probíhá. 

Pořadem Otázky Václava Moravce se zabývalo již pět výzkumů. První tři 

výzkumy (2004, 2005) zpracovala na základě požadavku České Televize společnost 

InnoVatio. I čtvrtý výzkum (2005) provedla společnost InnoVatio, ovšem na 

základě požadavku občanského sdružení HERMES. Nejnovější výzkum pochází 

z roku 2008 a na základě požadavku České Televize ho provedla společnost Media 

Tenor. Výsledky všech výzkumů jsou shrnuty dále v této práci. 

Cílem mé práce je ověřit na vybraném vzorku jeho pořadů, zda se Václav 

Moravec ve své relaci opravdu chová tak neutrálně, jak by se moderátor podle 

mediální teorie o kodexu ČT chovat měl. V závěru práce se tedy na základě analýzy 

pokusím zodpovědět otázku, zda je pořad Otázky Václava Moravce vyvážený či 

stranící. 

Jak je naznačeno již výše, toto téma jsem si pro svou bakalářskou práci 

zvolila zejména proto, že diskusní relace Otázky Václava Moravce je 

nejsledovanější a nejvlivnější relací u nás a jako taková vyvolává i značné ohlasy u 

diváků. Po přečtení mnoha diskuzí a článků, které se nejen na internetu, ale i 

v ostatních médiích vedou, jsem se chtěla pokusit udělat si jasněji pokud jde o 

základní spor, který se skrze všechny tyto diskuze prolíná. Jsou Otázky Václava 

Moravce nakloněny pravici, levici, nebo jsou, tak jak to proklamuje nejenom Václav 

Moravec ale i Česká televize, opravdu nestranné? V současné době – tedy na 

začátku svého výzkumu – předpokládám, že pořad Otázky Václava Moravce 

skutečně nestranný je. 

Teoretická část mé práce řeší vliv médií na publikum a diskutuje 

společenské aktéry, kterými jsou naopak ovlivňována média. Popisuje roli, kterou 

média hrají ve volebním procesu, zabývá se kritérii, na jejichž základě bývá 

posuzována kvalita podávaných informací, a v neposlední řadě pojednává o 

žurnalistické objektivitě. Tato část práce je postavena zejména na literatuře 

zabývající se problematikou médií a jejich účinků na dané publikum (McQuail, 
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2002; Jirák a Köpplová, 2003; Croteau a Hoynes, 1997, Thompson, 2004), na 

literatuře zabývající se žurnalistikou (McNair, 2004) a zpravodajstvím (Trampota, 

2006).  

Ve své práci využívám metodu obsahové analýzy, která má v rámci 

mediálních studií punc „objektivní“ metody s vysokou mírou reliability, neboť se 

jedná o „kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně 

ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podložitelného 

kladení otázek“ (Scherer, 2004, str. 30). Je také velmi vhodná díky vysoké míře 

strukturovanosti, s čímž je pak spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti. Velkou 

předností této metody je i možnost zpracovat velké množství mediovaných obsahů, 

přičemž jde o shrnutí obsahu a formy mediálních sdělení. 

Protože otázka vlivu médií na politický proces je obzvláště relevantní 

v období voleb, jelikož v těchto obdobích může mít případná zaujatost pořadu 

největší dopady, zaměřuji se na poslední předvolební období mezi 5. březnem 2006 

a 28. květnem 2006. V této době vypjatého politického boje politici vytahují 

nejtěžší kalibry ze svého arzenálu, jak jsme mohli vidět na příkladu Kubiceho 

zprávy, a staví média před nelehké volby. Právě tehdy se může ukázat, jak jim 

novináři odolávají a případně jdou naproti. 

Ve své práci vycházím z konstruktivistického paradigmatu. Z hlediska tohoto 

paradigmatu jsou média jedním z klíčových zdrojů konstruování sociální reality. 

Lidé učinili média součástí objektivní reality a média se nyní významně podílejí na 

konstruování každodenní reality. Díky symbolické moci médií (média mohou 

ovlivňovat jedince nenacházející se ve stejném čase ani prostoru) se mediované 

sdělení dostane do mentálních struktur příjemce, který toto sdělení dekóduje jako 

sdělení o objektivní realitě a na jejím základě pak začíná jednat. Mediální realita 

tedy produkuje realitu sociální. Realita je tak neustále srovnávána s mediální 

produkcí a částem skutečnosti, kterým chybí mediální předobraz, není připsán 

status reality. Základním principem vzniku konstruované skutečnosti ve 

zpravodajství je princip selekce témat, událostí a aktérů (agenda-setting) (Reifová 

a kol, 2004). Konstruktivismus vychází z tvrzení, že poznání je sociálně 

konstruované, že objektivní realita neexistuje (namísto toho existuje mnoho realit). 
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SEZNAM ZKRATEK 
BBC – British Broadcasting Corporation 

ČR – Česká republika 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

ČT – Česká televize 

KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 

KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 

NEZ.DEM. – Nezávislí demokraté 

ODS – Občanská demokratická strana 

PSP ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 

SNK-ED – Sdružení nezávislých - Evropští demokraté 

SZ – Strana zelených 

US-DEU – Unie svobody – Demokratická unie 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
V této části své práce se zabývám zejména problematikou médií a jejich vlivem na 

publikum, na druhou stranu diskutuji i společenské aktéry, kterými jsou sama 

média ovlivňována. Popisuji zde roli médií ve volebním procesu, shrnuji kritéria, na 

jejichž základě je možné posoudit kvalitu informací podávaných médii a 

v neposlední řadě se v této části zabývám rovněž žurnalistickou objektivitou. 

2.1 Změny v povaze zviditelňování a měnící se vztahy mezi zviditelněním a 

mocí 

Podle Johna B. Thompsona (2004) hraje zviditelňování v moderní demokratické 

společnosti klíčovou roli. Pojem zviditelňování podle něj vyjadřuje proces, při němž 

se určitá osoba prezentuje – zviditelňuje – před jistým publikem. V tomto ohledu 

postuluje Thompson zásadní rozdíl mezi dnešním světem a světem, který existoval 

před několika sty lety (Thompson, 2004). Pro většinu lidu, kterému vládli, byli 

političtí představitelé před nástupem médií prakticky neviditelní. Ve své 

sebeprezentaci se mohli omezit pouze na činnosti spojené s vystupováním před 

úzkým okruhem jedinců. Před nástupem komunikačních médií byla tedy publicita 

osob i událostí těsně spjata se sdílením společného prostoru. Veřejnou se událost 

stala jedině tehdy, shromáždil-li se na místě jejího konání větší počet jedinců. 

Thompson nazývá tento případ zveřejňování „tradiční publicitou v rámci sdílené 

přítomnosti“ (Thompson, 2004, str. 104).  

 Vývoj nových komunikačních prostředků se ale velmi významně podepsal na 

změně hranic mezi veřejným a soukromým životem a vytvořil nové formy 

zviditelňování. Média umožnila nárůst dostupnosti a zviditelňování osob či událostí 

tak přestalo být závislé na přítomnosti ve společném prostoru. Tyto nové formy 

publicity začaly postupně doplňovat formy tradiční (Thompson, 2004). 

 Změna podstaty zviditelňování zásadně proměnila podmínky, v jejichž rámci 

se odehrává výkon politické moci (Thompson, 2004). V dobách, kdy ještě 

neexistovala prakticky žádná média, se mohli političtí vládci při zvládání svého 

zviditelnění omezit na úzký okruh lidí (uzavřený okruh panovnického dvora). Někdy 

vystupoval panovník i před širším publikem, velká část prostého lidu však svého 

vládce nikdy neviděla. Spolu s rozvojem médií pak začali panovníci přemýšlet, jak 

vypadá jejich sebeprezentace před publikem, jež není fyzicky přítomno při jejich 

vystoupeních. Média však neposkytla prostor pouze pro ty, kteří chtěli panovníka 

oslavovat, poskytla prostor i těm, kteří jeho zásluhy zpochybňovali.  

 V průběhu devatenáctého a dvacátého století pak nabývá schopnost politiků 

zvládat proces svého zviditelňování obrovského významu. Právě „management 
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zviditelňování“ prostřednictvím médií považuje Thompson za nevyhnutelný rys 

moderní politiky (Thompson, 2004, str. 110).  

 Média jsou tedy v současné době klíčovým komunikačním kanálem moderní 

společnosti. Jsou schopna zprostředkovat identický zážitek milionům příjemců 

jejich obsahu a mají obrovský vliv na formování společenského povědomí a mínění. 

Vedle moci zákonodárné, výkonné a soudní tak média představují čtvrtou (občany 

nevolenou) moc ve státě. A právě proto se těší vážnosti veřejnosti i politiků. Každý 

politický subjekt se snaží dosáhnout v médiích kladné (nebo alespoň neutrální) 

publicity. K dosažení takové publicity se využívá tiskových zpráv, tiskových 

konferencí či rozhovorů poskytovaných médiím (Ftorek, 2009). V demokratické 

společnosti jsou samozřejmě z hlediska publicity a zviditelňování zcela klíčové 

volby a média v nich zákonitě hrají zásadní roli. 

2.2 Volby, politické prostředí a role médií 

V této kapitole se věnuji nejprve roli médií ve volebním procesu a zmiňuji také 

normativní chování médií. Nechybí zde však ani popis vlivu médií na dané publikum 

a ani to, jak jsou média ovlivňována prostředím, v němž působí.   

2.2.1 Volby ve vztahu k médiím a normativní teorie chování médií 

V demokratické společnosti se politické strany a jejich zástupci musí prosadit 

během volebního boje, kdy zápasí o přízeň voličstva. Jeho průběh samozřejmě 

mohou velkou měrou ovlivnit zejména masová média, jejichž role je v moderních 

demokratických společnostech nezastupitelná – především jejich prostřednictvím 

informují strany voliče o svých cílech a především média konstruují veřejný obraz 

politických stran. Volební boj je totiž v prvé řadě komunikačním procesem. Média 

hrají roli prostředníka mezi občany a politickými institucemi. Právě prostřednictvím 

médií většinou politické strany, parlament i vláda s občany komunikují. Díky 

médiím představují strany občanům kandidáty a přibližují jim své politické cíle. 

Informace o argumentech v parlamentních debatách a o následném hlasování se 

občané většinou dozvídají zejména díky tisku, rozhlasu a televizi. Masová média 

tak plní roli, jež je nezbytná pro fungování demokratického státu. 

 Veřejným úkolem médií je především informovat občany o všech důležitých 

událostech a tématech (McQuail, 2002). V průběhu volebního boje by měla média 

informovat o akcích, cílech a programech všech politických stran co nejpřesněji, co 

nejobsáhleji a v rámci možností i neutrálně. Dále se pak od médií očekává, že 

politickým stranám a jejich kandidátům nabídnou fórum, kde se bude před očima 

veřejnosti odehrávat jejich souboj (v rámci diskusních debat, volebních reklam či 

stranických pořadů). Jako nejdůležitější pramen vytváření obrazu o politice však 
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média neslouží pouze občanům. Média informují politiky o vyjádřeních a jednáních 

jiných politiků, o ostatních státech, jejich představitelích i obyvatelstvu. Politici 

získávají z médií i představu o náladách a potřebách občanů vlastní země. Masová 

média bývají považována za projev veřejného mínění (Schulz, 2004). Je více než 

jisté, že význam sdělovacích prostředků jakožto institucí, které „definují realitu“, 

vrůstá (McNair, 2004).  

 Judith S. Trentová a Robert V. Friedenberg (1995) se domnívají, že volby 

jsou důležité zejména proto, že nám umožňují svobodně se účastnit procesu 

vybírání politických vůdců. Tito autoři považují volby za jádro demokracie. Volební 

politické kampaně jsou dle jejich názoru základním prvkem demokratického 

systému. Trentová s Friedenbergem (1995) se domnívají, že politické volební 

kampaně jsou především komunikačním aktem. Připouští sice, že během voleb se 

vyskytují i jiné rozhodující faktory (faktory ekonomické, sociologické či 

psychologické), nicméně komunikaci považují za jádro každé politické kampaně. 

(Trent, Friedenberg, 1995).  

Jak je patrné z výše uvedeného, během volebního procesu mohou média 

významně ovlivňovat nejenom voliče, nýbrž i politiky. Podle řady teoretiků 

(McQuail, 2002, Trampota, 2006) by velký vliv měl být spojen také s velkou 

odpovědností. To, jak se média mají chovat, by mělo být dáno normativně, protože 

média mají v současné době ohromnou moc, musí tudíž existovat alespoň nějaký 

prvek regulace jejich počínání. Právě tím argumentují normativní teorie chování 

médií. Zformulovány byly proto, že bylo nutné legitimizovat či popsat fungování 

médií ve vztahu ke společnosti a také odlišit různé druhy fungování médií ve 

společnosti, protože: „Média jsou národními institucemi, které reagují na domácí 

politické a společenské tlaky a očekávání svého publika“ (McQuail, 2002, str. 147), 

v případě periodického tisku na očekávání svých čtenářů.  

Jinými slovy, normativní teorie médií říkají, jakým způsobem by měla média 

fungovat a jakým způsobem by se měla chovat. Vymezují, co je žádoucí ve vztahu 

mezi strukturou médií a jejich chováním (McQuail, 2002). Normativní požadavky 

společnosti se mohou vztahovat k mediálnímu systému jako celku, ke statusu 

média, k určitému typu média nebo k určitému typu mediálního obsahu (Trampota, 

2006).  

Nejranější kořeny těchto teorií souvisí s rolí připisovanou tisku a lze je 

vysledovat až do počátků 17. století, kdy bylo v Evropě na tištěné periodické 

publikace nahlíženo jako na „nástroj politické liberalizace a sociálně ekonomického 

pokroku nebo jako na legitimní prostředek opozice k zavedenému mocenskému 

uspořádání“ (McQuail, 2002, str. 149). Existence tiskových impérií se skutečným 
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nebo předpokládaným příklonem k politické pravici byla dalším bodem kritiky 

(McQuail, 2002).   

V zásadě existují čtyři druhy normativní teorie chování médií (Siebert, 1956. 

in: McQuail, 2002). První nese název Teorie společenské odpovědnosti tisku. Dle 

této teorie by měla být média svobodná, ale samoregulovaná, jejich role má 

spočívat v poskytování fóra pro zveřejňování myšlenek. Tato teorie považuje 

vlastnictví médií za věc veřejnou, domnívá se, že média mají závazky ke 

společnosti a že společnost může za určitých okolností zasáhnout ve veřejném 

zájmu vůči tisku. Média se mají držet etických kodexů a profesionálních zásad a 

jejich povinností je podávat relevantní, objektivní, slušné, přesné a pravdivé 

novinové zprávy. 

Liberální teorie je pak založena na respektování svobodné vůle. 

Nejdůležitějším požadavkem této teorie je svobodný tisk. Právě ten je považován 

za důležitý prvek svobodné společnosti. Kontrola tisku vede, dle zastánců této 

teorie, k útlaku a nerozumnosti. Svoboda tisku postuluje obranu proti cenzuře, 

politické kontrole a stíhání novinářů za to, že píší pravdu a nechtějí lhát. Takto je 

možné podporovat právo veřejnosti na informace a myšlenky i právo médií 

shromažďovat informace potřebné ke splnění takového úkolu. Společnosti 

uplatňující liberální teorii však vždy nakonec zjistily, že ze svého jednání a všech 

důsledků, které by mohly porušovat jiná práva jednotlivce či legitimní nároky 

společnosti, se tisk musí zodpovídat před zákonem. 

Autoritářská teorie naproti tomu zdůrazňuje podřízenost tisku státní 

kontrole, je schopna ospravedlnit zesílení cenzury a udílení trestů za porušení 

pravidel, jež byla stanovena politickými elitami. Uplatňuje-li se autoritářská teorie, 

bývají stanoveny jasné mantinely pro svobodu tisku a ochraňuje se stávající 

společenský pořádek. Nastolena bývá v diktaturách, během zahraničních okupací 

nebo v podmínkách vojenských režimů. 

V rámci Sovětské teorie pak hrají média důležitou roli co se týče 

přesvědčování, propagandy a vzdělávání při budování komunismu. 

Při říjnové revoluci stanovil základní principy této teorie Lenin 

(Hopkins, 1970. in: McQuail, 2002). Nejdůležitějším principem je zde podřízenost 

médií komunistické straně. Tato teorie prosazuje pozitivní roli médií ve společnosti, 

za důležité pokládá kulturu, informace a úlohu médií ve společenském a 

ekonomickém vývoji. Sovětská teorie se svými postupy v praxi uplatňovala jako 

teorie autoritářská, nicméně dokud přežívala politická teorie komunismu, mohla se 

tato teorie považovat za legitimní teorii médií vycházející z podpory lidu. Média 

měla být odpovědná a seriózní, měla odrážet rozmanitost kultury i sociální 

struktury. Její výsledky nebyly (srovnáváno s chováním médií na volném trhu) 
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špatné, teorie však nebyla pro svobodné společnosti přitažlivá a po pádu 

komunismu byla ve svých domovských zemích zavrhována (McQuail, 2002). 

Pro mou práci je určující Teorie společenské odpovědnosti tisku, která je, 

zdá se, implicitně přijímána i samotnými novináři, ale především je zakotvena 

v Kodexu ČT. Na základě této teorie (stejně jako na základě teorie liberální) se v 

předvolebním období od médií očekává, že budou občany informovat vyváženě; že 

budou informovat o programech, akcích a cílech všech politických stran, že to 

budou činit co nejobsáhleji, co nejpřesněji a v mezích možností i neutrálně. 

Politickým stranám a jejich kandidátům by rovněž měla média nabídnout fórum, na 

němž by mohli volební boj vést. Právě k tomu jsou určeny například diskusní 

pořady nebo televizní debaty předních kandidátů. 

 Jestliže mají občané možnost vybírat si z velkého počtu médií s rozdílnými 

politickými stanovisky, je naprosto legitimní, aby jednotlivá média chválila či 

kritizovala cíle jednotlivých stran. Čím rozmanitější názory se vyskytnou, tím lépe 

pro demokracii (Schulz, 2004). 

Větší problém nastává, pokud je počet určitého typu médií omezený či 

pokud většina médií zastává jednu politickou linii, protože nezanedbatelnou úlohou 

médií by, dle Teorie společenské odpovědnosti tisku, měla být kontrola politických 

institucí – zejména tří mocí – výkonné, legislativní a soudní. Jak již bylo naznačeno 

výše, média jsou často označována za čtvrtou moc, v anglosaském světě se hovoří 

o roli „hlídacího psa demokracie“ (Schulz, 2004, str. 12). Princip rozdělení moci se 

takto rozšiřuje i na masová média. Zde je důležité podotknout, že na rozdíl od 

tisku, je televizní vysílání stále oblastí, kde je omezená nabídka. V českém 

kontextu jde prakticky o dvě celoplošné (ČT a TV Nova) a jednu téměř celoplošnou 

televizi (Prima). 

 

2.2.2 Vliv médií na propagaci a vedení politických kampaní 

Ve 20.století se rozšířilo volební právo a vzrostla moc komunikačních médií. Rozšířil 

se význam pojmu „veřejnost“ a ti, kteří byli až dosud vyloučeni z občanského dění, 

byli do tohoto dění vtaženi. V důsledku toho začaly hrát mnohem větší roli ohledy 

na veřejné mínění. Toutéž dobou začala narůstat poptávka médií po příbězích a 

politici zjistili, že jejich činnosti jsou pro média ideálním zdrojem materiálu. Tak se 

vyvinula vzájemná závislost. Politici začali činit skutky, jež měly upoutat pozornost 

médií a přinést jim publicitu. Začali tedy poskytovat rozhovory, vydávat tisková 

prohlášení a organizovat sjezdy stran či příležitosti k fotografování. Takové události 

mají sice hodnotu jako fórum pro diskuze o politice, jejich hlavním cílem je však 

ovládnout zpravodajskou agendu. McNair (2004) tyto události nazývá medialitami 
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– událostmi nesmyslnými a bezvýznamnými bez existence médií, která je 

zaznamenávají a zprávu o nich rozšíří publiku. 

Jak již bylo naznačeno, žurnalistika je dnes jedním ze stěžejních faktorů při 

utváření veřejného mínění. Političtí aktéři proto vyvinuli důmyslné aparáty pro 

usměrňování zpráv, které jim mají zajistit jisté množství příznivého zpravodajství. 

Soudobé politické události jsou tak řízeny jako jevištní představení (McNair, 2004). 

Výše v této práci bylo rovněž zmíněno, že zcela nevyhnutelným obecným 

rysem moderní politiky je dle Thompsona (2004) management zviditelňování. 

Strategie, k nimž se uchylují jednotliví politici či strany, se od sebe však liší. Je 

nutné rozlišovat, co se zveřejní, pro koho a jak. Úkol činit tato rozhodnutí mohou 

politické subjekty svěřit do rukou specializovaných pracovníků zodpovědných za 

zvládání vztahu mezi médii a politiky (Thompson, 2004). 

V současné době jsou velmi důležité prezentační aspekty politiky. Často už 

ani neplatí, že je-li politický čin úspěšný, měl by se také odrazit v příznivém 

veřejném mínění, protože si politici uvědomují, že hodnocení úspěšnosti politického 

činu závisí na jeho hodnocení médii, a tedy na vytváření příznivého „veřejného 

mínění“ prostřednictvím médií. Důležitou roli proto hraje v kalkulacích politických 

stratégů ohled na to, jakým způsobem budou o jejich činech informovat média, což 

vede k tomu, že své aktivity nezřídka podřizují požadavkům médií pokud jde o 

formu, obsah či časování (McNair, 2004). 

Trentová a Friedenberg (1995) se domnívají, že kampaně prodělaly 

s nástupem médií řadu změn, změnilo se například časování hlavních aktivit na 

začátek hlavní vysílací doby nebo před víkendy; politici mají nyní daleko větší 

potřebu objevovat se častěji v televizi, účastnit se televizních a rozhlasových debat 

či hovořit na shromážděních. Líbají děti, potřásají si rukou s lidmi před 

supermarketem, točí videa na podporu své kampaně a nosí oblečení se stranickými 

nášivkami – to vše jen proto, aby získali hlasy voličů. Kromě toho tráví politici 

během volebních kampaní nespočet hodin tím, že se snaží sehnat peníze, aby si 

mohli koupit vysílací čas v televizi nebo rádiu. Veškeré toto úsilí má jediný účel – 

komunikovat s voliči, médii a navzájem mezi sebou. 

Oba tito autoři jsou rovněž přesvědčeni o tom, že vztahy mezi kandidáty a 

médii, která o nich informují, jsou během každého stádia kampaně velmi důležité 

nejenom pro samotného kandidáta, nýbrž i pro jednotlivé reprezentanty médií. 

Kandidáti potřebují být vidět – to jim mohou poskytnout jedině média; a média zas 

potřebují informace, které mohou získat jedině při styku s daným kandidátem. 

Během nejranějšího období našich volebních systémů byl styl volebních 

kampaní, alespoň částečně, definován limity dopravního systému, což souviselo 

s existujícími formami médií a především s jejich závislostí na distribuci 
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prostřednictvím dopravních prostředků. To byl také jeden z důvodů, proč 

neexistovaly národní politické kampaně tak, jak je známe dnes. Vývoj dopravního 

systému také logicky ovlivňoval vývoj stylu politických kampaní.  

Zlom nastal v polovině devatenáctého století s vynálezem telegrafu (1835), 

prvního „elektronického“ média. Rychle následující objevy telefonu (1876), 

rozhlasu a filmové kamery (1895), komerčního rádia (1920) a ozvučených filmů 

(1927), dovolily veřejnosti překlenout svět písma a pomalého šíření zpráv. Pokroky 

ve vývoji sdělovacích prostředků opět logicky ovlivňovaly vývoj politických 

kampaní. Přestože každá inovace v komunikačních prostředcích měla nějaký vliv na 

průběh politických kampaní, domnívají se Trentová a Friedenberg (1995), že 

nejdramatičtější byly změny způsobené rádiem. Přímý vliv na styl politických 

kampaní mělo rádio zejména proto, že oprostilo kandidáty na politické funkce od 

osobních návštěv jednotlivých regionů. Tito kandidáti (dokonce i ti neznámí) se 

mohli poprvé stát veřejně známými, aniž by se svou kampaní jezdili po celém 

státě. Úspěchy elektronických médií tak měly hluboký vliv na způsob vedení 

politických kampaní (zde se hovoří zejména o rozvoji barevného televizního 

vysílání a počítačů). Televize učinila politické kampaně ještě dostupnějšími. 

K ocenění publikem teď stačilo jen několik promluv, které by přenášela televize, 

série dobře provedených a dobře umístěných reklam a zpráva o kampani ve 

večerních zprávách. Další komunikační technologie, jako například internet, pak 

opět změnily povahu kampaní tím, že umožnily voličům komunikovat s politickými 

kandidáty z pohodlí jejich obývacích pokojů. Vliv médií na styl kampaní je tedy 

ohromný (Trent, Friedenberg, 1995). 

 Mnohým autorům, mezi něž patří i James Fallows (1996. in: McNair 2004), 

se nelíbí, jak byl styl a obsah moderní politické debaty deformován požadavky 

sdělovacích prostředků, jež z důvodů svého vlastního prospěchu upřednostňují 

konfrontaci před kompromisem, střet před shodou. Tento aspekt účinků 

žurnalistiky tedy někdy bývá považován za negativní, hovoří se o zjednodušování 

demokratické politické kultury a argumentuje se, že politický proces byl přinucen 

přizpůsobit se mediálním procesům. 

 Brian McNair (2004) naopak účinky žurnalistiky v tak černém světle nevidí. 

Domnívá se, že změny politického procesu jsou vedlejším produktem rozvoje 

masových médií, všeobecného volebního práva a rostoucí politické gramotnosti 

publika. Podle něj byla spolu s rozšířením politického zpravodajství oslabena 

autorita elit a zároveň byl posílen demokratický dohled nad nimi. Tento účinek 

politické žurnalistiky jako takový vítá (McNair, 2004). 
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2.2.3 Vliv médií na volby 

Otázka vlivu médií na volby hraje v dějinách empirického výzkumu masové 

komunikace  podstatnou úlohu. První velký výzkum, který se tímto tématem 

zabýval – tzv. Studie okresu Erie – vedl ve Spojených státech Paul Felix Lazarsfeld. 

Výzkum probíhal během severoamerických prezidentských voleb roku 1940. 

V publikaci The People’s Choice (Volba lidu, Lazarsfeld, Berelson a Gaudet, 1947) 

autoři zkoumají rozhodování voličů během voleb. V závěru publikace usuzují, že 

mezilidské vztahy jsou při rozhodování voličů důležitější než sdělení, která nabízejí 

masová média. Poukázali však také na to, že ani mediovaná sdělení nejsou bez 

vlivu. 

 

2.2.3.1 Nastolování témat 

Vztahem mezi zastoupením témat v médiích během prezidentské předvolební 

kampaně a vnímáním jejich důležitosti mezi lidmi se zabývali i Američané Donald 

Shaw a Mawell McCombs (1977). Ve svém výzkumu zjistili, že mezi tematickou 

agendou médií a tím, co vnímají příjemci za důležité, existuje velmi silná 

souvztažnost (Shaw a McCombs, 1977. in: Trampota, 2006). 

 Tito dva badatelé jsou rovněž autory teorie nastolování agendy (agenda-

setting). Média do svých obsahů zařazují některá témata, jiná naopak opomíjejí, a 

tím určují, co budou příjemci vnímat jako důležité. Jádrem nastolování agendy je 

představa, že „média nemusejí být schopna určovat, co si lidé mají myslet, ale jsou 

úspěšná v určování, o čem mají přemýšlet“ (Cohen, 1963. in: Trampota, 2006, 

str. 113). 

Na prezentaci aktuálních témat se podle autorů teorie o určování agendy 

nejintenzivněji podílí zpravodajství spolu s publicistikou. Ve výzkumu nastolování 

agendy jsou důležité zejména dva předpoklady: 1. zpravodajská média nejsou 

zrcadlem reality, nýbrž realitu tvarují a filtrují; 2. důraz médií na malé množství 

témat v danou dobu způsobí, že veřejnost vnímá tato témata jako důležitější než 

témata ostatní (Weaver, 1984; in: Trampota, 2006). 

 Základní poznatky výzkumů týkajících se nastolování témat je možné 

shrnout do pěti bodů (Dearing a Rogers, 1996. in: Trampota, 2006): 1. V určitém 

časovém bodě věnují různá média obdobnou pozornost shodným tématům; 

2. Indikátory reálného světa nejsou pro nastolování mediální agendy příliš důležité; 

3. Proces nastolování agendy je sociální konstrukcí, pomocí níž si jedinci vykládají, 

jak se na určování pokrytí tématu podílejí média a prostředí; 4. Vědecké výzkumy 

nehrají při nastolování agendy významnou roli; 5. Umístění tématu v mediální 

agendě silně ovlivňuje uplatnění tématu ve veřejné agendě. 
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 Při přebírání mediální agendy hrají důležitou roli vlastnosti příjemce sdělení. 

Rozhodující jsou zejména tyto: zájem o obsah médií (potřeba orientace – jedinec, 

který se chce orientovat v daném prostředí, vyhledává o tomto prostředí 

informace, tím jak tyto informace zpracovává však přebírá agendu média); 

nejistota a neznalost ve vztahu k obsaženým tématům; úsilí spojené s vyhledáním 

spolehlivého zdroje informací (McCombs a Shaw, 1992. in: Trampota, 2006). 

Důležité jsou však také demografické ukazatele příjemce (věk, rod, vzdělání), 

ukazatele psychologické (důvěra v média, zájem o politiku) a behaviorální 

ukazatele (intenzita užívání médií a interpersonální komunikace) (Wanta, 1997. 

in: Trampota, 2006). Mezi základní nezávislé proměnné, které ovlivní, do jaké míry 

bude respondent přejímat mediální agendu, patří i vnímaná věrohodnost média či 

osobní zkušenost příjemce s tématem (Dearing a Rogers, 1996. 

in: Trampota, 2006). 

 Média daná témata vybírají a zveřejňují, zároveň je však také různými 

způsoby zpracovávají. Některé vlastnosti určité tematické události tak mohou 

zdůraznit a jiné potlačit či vynechat. Každou událost je navíc možno zpracovat 

s různým zarámováním. Zarámování je „výběr některých aspektů vnímané reality a 

jejich zdůraznění v komunikovaném textu, čímž se posiluje určitá definice 

problému, kauzální interpretace, hodnocení nebo doporučení řešení popsané 

skutečnosti“ (Entman, 1993. in: Trampota, 2006, str. 123). Dalším důležitým 

atributem týkajícím se mediální agendy je takzvané vypíchnutí. Vypíchnutí je 

například zdůraznění určitých vlastností aktéra. V návaznosti na nastolování 

agendy vede vypíchnutí ke změně postoje příjemce k zobrazovanému tématu 

(Wanta, 1997. in: Trampota, 2006). 

 

2.2.4 Předpokládaný vliv médií na publikum 

McQuail (2004) se domnívá, že každodenní zkušenost nám poskytuje mnohé 

příklady vlivu médií (oblékání dle předpovědi počasí, nakupování dle reklamy...) – 

ke konkrétním účinkům médií tedy dochází dennodenně, přesto však není možné 

vidět či předvídat úhrnný výsledek. Jen zřídkakdy jsou média příčinou určitého 

efektu a je velmi těžké stanovit jejich relativní přispění (McQuail, 2004). 

 Jirák a Köpplová (2003) ve své práci tvrdí, že média představují významný 

faktor, který spoluutváří život jednotlivce i společnosti, domnívají se však zároveň, 

že nikdy nepanovala jednota v tom, čím mohou média ovlivňovat společnost a 

jednotlivce a jaké povahy je toto jejich působení (Jirák a Köpplová, 2003). 

 McQuail (2007) rozlišuje čtyři fáze výzkumu mediálních účinků (McQuail, 

2004): První fáze (zhruba 1900 – 1940) je charakterizována neomezenou mocí 
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médií. Médiím se v této fázi přikládala moc utvářet mínění, aktivně ovlivňovat 

chování a měnit životní návyky – to vše na základě vůle jedinců, kteří měli nad 

médii a jejich obsahem kontrolu (Bauer a Bauerová, 1960. in McQuail, 2007). 

Věřilo se, že mediální obsahy vyvolávají u recipientů shodné účinky.  

Během druhé fáze (1940 – 1965) je teorie mocných médií vystavena 

zkoušce. Na základě empirických výzkumů (Blumer, 1930; Blumer a Hauser, 1933; 

Peterson a Thurstone, 1933. in: McQuail, 2007; Lazarsfeld, Berelson a Gaudet, 

1947) se začalo uvažovat o tom, že tak, jak se odlišují charakteristiky jednotlivých 

osobností, může docházet i k individualizovanému přijímání mediálních obsahů. 

Významným faktorem se stalo i sociální zázemí příjemců. Během této druhé fáze 

se médiím začala připisovat mnohem skromnější schopnost vyvolávat určité 

účinky. Nezjistilo se tedy, že média by byla zcela bez účinků, ukázalo se však, že 

fungují v rámci dané struktury sociálních vztahů a konkrétního kulturního a 

společenského kontextu.  

Třetí fáze se vyznačuje znovuobjevením mocných médií. K závěrům o 

minimálních účincích médií začali badatelé vyjadřovat pochybnosti (Langová a 

Lang, 1981; McLeod a kol., 1991. in: McQuail, 2007). Jedním z důvodů takového 

postoje byl v padesátých a šedesátých letech nástup televize jako nového média, u 

něhož se předpokládaly značné důsledky pro život společnosti. V této fázi se 

badatelé začínají zajímat i o to, jakým způsobem zpracovávají média obsah před 

tím, než jej doručí publiku (například Halloran a kol., 1970; Elliott, 1972. in: 

McQuail, 2007).  

Čtvrtá fáze dohadovaného vlivu médií je charakteristická představou o silné 

pozici publika i o silné pozici médií. Dle nového pohledu, který se v této fázi 

objevuje, je nejvýznamnějším účinkem médií konstruování významů a jejich 

systematické nabízení publiku. Toto publikum pak ony významy buď včlení nebo 

nevčlení do osobních významových struktur. McQuail poukazuje na dva hlavní body 

nové teorie mediálních účinků: 1. tím, že předvídatelným a typickým způsobem 

rámují obraz reality, konstruují média sociální procesy v historii; 2. lidé v publiku 

ve spolupráci se symbolickými konstrukcemi nabízenými médií sami pro sebe 

konstruují svůj vlastní pohled na sociální realitu a svoje místo v ní (McQuail, 2007). 

 

2.2.5 Politické a ekonomické prostředí 

Lenin (Lenin, 1984. in: McNair, 2004) nepovažoval novináře za svobodné činitele, 

přičemž nezáleží na tom, zda jsou členy demokratické nebo nedemokratické 

společnosti. Ani v rámci liberální demokracie nemohou být novináři zcela svobodní, 

protože jsou nuceni pracovat v rámci politického prostředí, jež je charakterizováno 
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určitým množstvím nařízení, kde se vyskytuje určitá kontrola a různá omezení; to 

vše je uplatňováno prostřednictvím formálních i neformálních kanálů. Tato omezení 

a nařízení bývají někdy ospravedlňována potřebami společenské soudržnosti či 

dobré vlády, jindy bývají projevem vlastních politických zájmů. 

 Prostředky, pomocí nichž mohou politici ovlivňovat nejrůznější média, 

zahrnují formální i neformální nástroje. Extrémním prostředkem, který se však 

politické elity některých zemí nebojí využívat, je násilí (včetně vraždy). Vůči svým 

odpůrcům užívají násilí zejména totalitní systémy, když chtějí zabránit šíření 

nežádoucích názorů. V liberálně-demokratických státech, kde není pro vztah mezi 

politiky a novináři násilí typické, se upřednostňují prostředky zákonné, i když je 

třeba říci, že i zde panují mezi jednotlivými zeměmi odlišnosti (ve Velké Británii 

zakazuje zákon uveřejnit oficiální informaci, pokud není autorizována příslušnými 

vládními činiteli; naproti tomu ve Spojených státech není mediální prostředí 

omezováno legislativou tolik, jako v evropských státech). 

Politici v rámci autoritářských režimů jsou chráněni silnou cenzurou, 

demokratičtí politici ale v rukou zákonné prostředky, které by umožňovaly ovládat 

média, nemají. Jelikož však mají stejný zájem na tom, co o nich novináři píší a 

říkají, osvojili si řadu nátlakových metod, jimiž si novináře nepodrobují, ale pomocí 

nichž si snaží získat jejich přízeň. Činí tak pomocí pozitivního politického tlaku, při 

kterém se při zajištění příznivého zpravodajství využívá přesvědčování podpořené 

odměnami (M. Tchatcherová odměňovala vstřícné vydavatele rytířskými řády..). 

Výjimkou však není ani negativní politický tlak (v průběhu voleb roku 1997 

vyhrožovali britští konzervativci televizní stanici BBC privatizací, pokud nebude tón 

jejího zpravodajství méně „prolabouristický“) (McNair, 2004).  

 Croteau a Hoynes (1997) se domnívají, že každý, kdo má co do činění 

s médii, požaduje jejich regulaci vládou. Otázkou však je, jakého druhu by tato 

regulace měla být. Tito autoři zastávají názor, že bez aktivní vládní regulace a 

kontroly by mediální průmysl ve své nynější podobě nemohl existovat. Všechny 

vlády chápou politický i společenský význam médií a právě proto vyvíjejí určité 

taktiky, jež jsou namířeny k jejich kontrole a ovládání. Při snaze regulovat média 

kombinuje většina národů vliv vlády spolu se silami svobodného trhu.  

 Hovoříme-li o politickém vlivu na média, je nutné zmínit rovněž neformální 

politické, společenské a ekonomické tlaky. Za velmi důležité v debatách týkajících 

se médií považují Croteau a Hoynes (1997) mediální kritiky a rovněž pak 

výzkumné týmy se vztahem k médiím. Právě tito produkují velkou část informací, 

jež tvoří základ populárních mediálních kritik. Ještě důležitější než mediální kritici 

jsou aktivisté z řad občanů, kteří píší, vzdělávají a agitují v médiích. Kromě 

politických organizací, které se médiím věnují, nemají je však jako svůj výlučný 
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zájem, existují tucty místních, oblastních či národních organizací, které se 

exkluzivně věnují čistě sporným otázkám týkajícím se médií (násilí ve filmech, 

politická různorodost ve zprávách..). Stálým a poměrně vlivným prvkem 

v debatách o médiích jsou rovněž občanská sdružení. 

 Nutno tedy říci, že síly vně médií měly na vývoj a správu mediálního 

průmyslu významný dopad. Uvažujeme-li o roli médií v sociálním světě, musíme 

brát vliv těchto sil v úvahu. Specifická forma našeho systému médií je výsledkem 

řady sociálních procesů. Vlády a politiky mohou mediální průmysl významně 

ovlivňovat. Croteau a Hoynes (1997) se domnívají, že mediální organizace operují 

uvnitř kontextu, který je formován hospodářskými a politickými silami, jež jsou 

mimo jejich kontrolu. Výroba však není jednoduše diktována pouze těmito 

strukturálními omezeními. I mediální trhy mají své vlastní soubory norem a 

pravidel (Croteau a Hoynes, 1997). 

 Míra, kterou ovlivňuje politické prostředí práci novinářů a míra schopnosti 

novinářů těmto vlivům odolávat a jednat nezávisle na politickém světě, je podle 

McNaira (2004) výslednicí čtyř proměnných:  

a) politického systému (forma politického systému dané společnosti určuje 

zákonné principy, dle nichž v systému proudí informace, a určuje i stupeň 

legislativní volnosti, kterou požívají kulturní činitelé; je tedy například rozdíl 

mezi prací novináře v rámci liberální demokracie a mezi prací novináře 

v rámci totalitního systému);  

b) politické kultury (pod tímto pojmem je možné představit si neformální 

vztahy panující mezi novináři a politiky; Gabi Wolsfeldová (1997) vymezuje 

politickou kulturu jako „normy, hodnoty, postoje a postupy určující způsob, 

jímž se každé zpravodajské médium vymezuje vůči světu politiky“ 

(Wolsfeldová 1997. in McNair, 2004, str. 90); 

c) ekonomického vztahu mezi sdělovacími prostředky a politickým aparátem 

(při sledování tohoto faktoru je důležité, jaký je ekonomický vztah novinářů 

ke státu – zda-li má politický aparát nějakou kontrolu nad jejich zdroji, zda 

ji může využít jako nátlakový prostředek..) 

d) cenzurou (s politickou cenzurou musí bojovat novináři po celém světě; 

určitý druh cenzury je omluvitelný – např. kvůli národní bezpečnosti, 

většinou však cenzura omluvitelná není). 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že politika se často prolíná s ekonomikou. 

Propojování mediální a politické moci je jedním z problematických rysů spojených 

s vlastnictvím médií. Tento jev se označuje jako berlusconizace (dle mediálního 

magnáta a bývalého italského premiéra Berlusconiho, který je jeho nejznámějším 
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příkladem). Vlastníci médií mají totiž někdy své přímé politické zájmy a vstupují do 

vysoké politiky. Svou moc pak mohou využívat na obou stranách (mediální moc při 

budování svého pozitivního politického obrazu a politickou moc pro prosazování 

podmínek vhodných pro expanzi svého podnikání). Veškeré politické zpravodajství 

daného média tak může být problematické, přičemž vliv vlastníka na zpravodajství 

může být uplatňován jak přímo (politicky angažovaný vlastník může usilovat o 

přímé ovlivňování zpráv prostřednictvím svých podřízených) tak nepřímo - 

nepřímou formou ekonomického vlivu je najímání jedinců, kteří mají stejné ideje a 

představy jako vedení média (Trampota, 2006). 

To, že média plní požadavky veřejné role tedy nelze považovat za 

samozřejmost. Jak již bylo naznačeno výše, problémy mohou v tomto ohledu 

nastat dva. V prvním případě proti sobě mohou stát veřejná role a ekonomické 

ohledy médií (to když zvítězí senzačnost, přílišné zjednodušování zpráv a 

dramatizace, které bývají produktem usilovné snahy vyrábět cenově výhodné 

zprávy, jež budou mít velkou sledovanost). Druhý případ se týká skutečnosti, že 

státní či stranická média mohou mít sklon k jednostrannosti či dokonce 

k protěžování politických názorů blízkých názorům vlastníků (Hagen, 2004). 

 Hovoříme-li o ekonomickém prostředí v médiích, je nutné zdůraznit fakt, že 

zpravodajská média musí být schopna pracovat s danými finančními prostředky a 

zároveň musí být schopna uspokojit poptávku svého publika. Ekonomické vlivy na 

zpravodajství jsou nejzřetelnější u soukromých médií, jejich dopadu však 

neuniknou ani média veřejné služby (Trampota, 2006).  

 Brian McNair (2004) se domnívá, že ekonomická moc se prostřednictvím 

vlastnictví mění v moc kulturní. Sdělovací prostředky jsou většinou velké a 

výnosné podniky, ve svých výstupech tedy často bývají prosystémové. Vlastníci 

sdělovacích prostředků bývají klíčovými postavami jak domácí tak mezinárodní 

kapitalistické ekonomické scény a svá média využívají k podpoře ekonomiky či k 

uchování společensko-politického systému, díky němuž mohou vytvářet svůj zisk. 

Jsou tedy součástí „podpůrného ideologického aparátu kapitalismu a jejich média 

napomáhají reprodukci a posílení hodnot svobodného podnikání, zisku a trhu“ 

(McNair, 2004, str. 105). Kulturní moc médií je užívána v zájmu udržení 

ideologických a politických podmínek, od kterých bývá odvozována ekonomická 

prosperita mediálního podnikání. Ekonomika, politika, kultura a ideologie se tak ve 

výstupu mediálních organizací spojují způsobem, jenž nemá v jiném sektoru 

kapitalistického podnikání obdoby. 

I tam, kde existuje přílišná koncentrace vlastnictví však působí proti 

přeměně vlastnického vlivu ve vydavatelskou předpojatost síla informačního trhu 

(McNair, 2004). Důležitý je zde zejména fakt, že výstupy sdělovacích prostředků 



 24 

podléhají mnoha tržním omezením a dále pak skutečnost, že tyto výstupy jsou 

zbožím a jako takové musí najít své kupce. Proto musí mít žurnalistický výstup 

svou cenu (či směnnou hodnotu), od níž se odvozuje zisk a příjem. Usiluje-li se o 

inzerci, musí být inzerentovi dodáno publikum jisté kvality a kvantity (jedině tak 

může být získána maximální cena za tiskový prostor). Právě nutnost najít cílovou 

skupinu příslušné kvality může převládat nad ideologií vlastníků a omezovat jejich 

schopnost využívat média jako nástroj propagandy. 

McNair (2004) však rovněž podotýká, že v obsahu rozhlasové a televizní 

žurnalistiky není moc trhu tak patrná jako v oblasti tisku. Důvodem je, že vždy 

převládal názor, že rozhlas i televize se mají řídit přísnějšími pravidly nestrannosti, 

že jsou příliš důležité, než aby byly monopolizovány jednou stranou, a že by měly 

podávat informace o všech věrohodných názorech dle vysokých norem objektivity, 

spolehlivosti a estetické kvality. Tyto základní pravidla rozhlasové a televizní 

žurnalistiky jsou normativním standardem, jehož se drží liberálně-demokratická 

společnost. V důsledku značné komercionalizace se však obsah žurnalistických 

výstupů ocitl pod značným tlakem (styl vysílání převládá nad obsahem a smyslem; 

témata zpravodajství se přizpůsobila lacinému bulvárnímu trhu...) (McNair, 2004). 

 

2.3 Společenská odpovědnost médií, žurnalistická etika a měření kvality 

informací 

Zde se budu věnovat zejména veřejné roli médií, žurnalistické etice a nastíním i 

potřebnost měření kvality informací, které nám média podávají. 

2.3.1 Společenská odpovědnost médií 

Jak již bylo řečeno, v moderní demokratické společnosti probíhá velká část 

informační výměny prostřednictvím médií. Masová média by tedy měla přinášet 

zpravodajství, jež bude odpovídat demokratickým hodnotám, to znamená 

zpravodajství, které nemusí být ve shodě s ekonomickými či politickými cíli 

novinářů ani vlastníků médií. 

 Siebert, Peterson a Schramm (1956) pro to zavedli pojem společenská 

odpovědnost médií, který rezonuje s teorií společenské odpovědnosti tisku. Ze 

společenské odpovědnosti médií (tj. z jejich veřejné role) se odvozují kritéria 

kvality. Většina autorů se shoduje v tom, že veřejná role médií spočívá zejména ve 

třech funkcích (Hagen, 2004): 

o Informativní funkce médií (umožnit občanům, aby se racionálním způsobem 

a na základě zevrubných informací podíleli na politickém procesu); 
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o Funkce veřejného fóra (umožnit skupinám i jednotlivcům vyjadřovat své 

názory; umožnit vládě seznámit se s názory veřejnosti); 

o Kontrolní funkce (střežit či kritizovat ty, kteří vykonávají moc či ohrožují 

demokracii). 

 

Roku 1947 zveřejnila americká Komise pro svobodu tisku (Comission on the 

Freedom of the Press) zprávu, v níž potvrdila princip svobody, k němuž přidala i 

pojem společenské odpovědnosti (Blanchard, 1977. in: McQuail, 2002). Ke 

společenské odpovědnosti se měl přihlásit tisk na znamení toho, že uznává své 

důležité postavení ve společenském a politickém životě. Ve zprávě byl podán výčet 

hlavních standardů, které by měl odpovědný tisk dodržovat: 

 

o Úplné, pravdivé, vyčerpávající a inteligentní zaznamenání denních události v kontextu, 

který jim dává smysl. 

o Tisk má sloužit jako fórum pro výměnu komentářů a kritiky a má být obecným nositelem 

veřejného vyjadřování. 

o Tisk má poskytovat reprezentativní obraz skupin, jež utvářejí společnost a prezentovat a 

objasňovat hodnoty a cíle společnosti (McQuail, 2002, str. 150) 

 

Zpráva kritizovala zejména snahu o senzačnost a nedůsledné oddělování zpráv 

od redakčního názoru a klonila se k představě informativní, nezávislé a 

nepředpojaté tiskové instituce, jež se vyhýbá ponižování menšin a nepodporuje 

násilí ani občanské nepokoje. Společenské odpovědnosti nemá být dosaženo 

vládními opatřeními, nýbrž sebekontrolou. Teorie společenské odpovědnosti dále 

zahrnovala představu, že vlastnictví a provozování médií má povahu věci veřejné – 

čili služby (a není neomezenou soukromou výsadou). Teorie pak rovněž stavěla na 

předpokladu, že média mají dodržovat etické kodexy a profesionální zásady 

(McQuail, 2007). 

 

2.3.2 Žurnalistická etika 

Žurnalistika se rovněž řadí mezi profese, dle Briana McNaira (2004) tedy musí mít 

vlastní etický kodex. Aby byli novináři přijímáni jako profesní skupina (stejně jako 

například lékaři), měli by pracovat v souladu s jednotným kodexem chování, jenž 

zaručuje jejich důvěryhodnost a bezúhonnost, stejně jako jejich „status 

informátorů o pravdě“ (McNair, 2004, str. 67). 

 Kodexů etického chování novinářů (které jsou závislé na zvycích a tradicích 

dané země a které jsou rovněž závislé na tom, kdo kodex formuluje) existuje 

mnoho. Tyto kodexy se soustřeďují většinou na otázky, jež souvisí s poskytováním 
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spolehlivých informací, se snahou předejít zkreslení, které se dotýkají senzačnosti, 

zatajování, předpojatosti či porušování soukromí. Některé kodexy se dokonce snaží 

ochraňovat nezávislost novinářů a dovolávají se práva na utajení zdrojů 

(Harris, 1992. in: McQuail, 2002). 

 Denis McQuail (2002) považuje za základní aspekty žurnalistické etiky tyto: 

a) pravda a přesnost; b) nestrannost a nepředpojatost; c) respekt k soukromí 

jednotlivce; d) nezávislost na parciálních zájmech; e) odpovědnost ke společnosti a 

veřejnému blahu; f) odpovědnost vůči zákonu; g) slušnost a dobrý vkus. V tomto 

kontextu je třeba zmínit i myšlenku služby médií veřejnému zájmu. Výbor, který 

byl v Británii ustaven vládou, například vymezil představu veřejné služby médií 

pomocí osmi principů: a) geografická univerzálnost poskytování a přijímání; b) 

snaha o uspokojení celé škály vkusu a zájmů; c) poskytnutí služby menšinám; d) 

starost o národní identitu a o komunitu; e) vysílání nezávislé na vládě a parciálních 

zájmech; f) určitá podoba přímého financování veřejností (ne pouze příjmy 

z reklamy); g) podpora soutěže mezi programy; h) podpora svobody provozovatelů 

(Peacock, 1986. in: McQuail, 2002). Služba veřejnosti je snahou „v zájmu 

veřejnosti zvýšit kvalitu služeb, které obvykle zahrnují představu o rozmanitosti a 

dále o národních politických či kulturních zájmech“ (McQuail, 2002, str. 153). 

Jako každá jiná televizní stanice i Česká televize disponuje vlastním etickým 

kodexem. Pro účely této práce je klíčový především článek číslo 6, který se zabývá 

diskusními pořady a pluralitou. Obsahuje osm podčlánků, jež lze shrnout takto:  

 

I. Vytváření prostoru pro vyjádření různých názorů v diskusních pořadech, přičemž hlavní 

názorové proudy musí dostat rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné 

zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, 

především uváděním protikladných v diskusi nezastoupených argumentů. 

 

II. Vysílání diskusí politiků v rámci demokratické soutěže politických stran a hnutí. Časový 

prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být vyvážený, 

přičemž vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v 

demokratické společnosti odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů 

zastupitelské demokracie. Nutné je také zajistit, aby poměr mezi diskusními vystoupeními 

činitelů vládních stran a stran opozičních byl v přibližně vyrovnaný.  

 

III. V diskusích na politická a společenská témata musí Česká televize zajistit také účast 

široké škály odborníků, novinářů či osobností občanského života tak, aby zazněly všechny 

relevantní názory a aby byli politikové s uvedenými názory konfrontováni. 

 

IV. Česká televize pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku, uveřejní analýzu vyváženosti 

svého programu včetně porovnání prostoru, kterého se ve vysílání dostalo politickým 

stranám a hnutím.  
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V. Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost.  

 

VI. Pozvaní účastníci diskusních pořadů mají právo, aby jim produkce s předstihem 

oznámila účastníky a tematické okruhy diskuse.  

 

VII. Pokud některý z pozvaných hlavních aktérů určitého sporu odmítne účast v diskusi, 

Česká televize seznámí diváky s důvody, kvůli kterým se tak stalo.  

 

VIII. Česká televize věnuje v programu zvláštní pozornost období před volbami do 

hlavních orgánů zastupitelské demokracie včetně orgánů na úrovni obcí a měst. 

 

2.3.3 Potřeba měření kvality informací 

Výzkum kvality médií vznikl zejména proto, že ekonomické a politické cíle vlastníků 

masových médií či novinářů se mohou dostávat do rozporu s veřejnou rolí. V rámci 

tohoto přístupu se zkoumá, nakolik plní kvalita mediovaných obsahů svou veřejnou 

roli (Hagen, 2004). 

 Dle McQuaila (2002) je možné shrnout hlavní standardy informační kvality 

takto: a) média by měla poskytovat „vyčerpávající zásobu relevantních zpráv a 

podkladových informací“ o dění ve společnosti a v okolním světě 

(McQuail, 2002, str. 175); b) informace mají být objektivní - tedy přesné, poctivé, 

plné, pravdivé co se týče vztahu ke skutečnosti, nutná je spolehlivost a oddělování 

faktů od názorů; c) informace mají být nestranné a vyvážené, mají 

zprostředkovávat alternativní názory bez předpojatosti a senzacechtivosti 

(McQuail, 2002). 

 Co se týče hlavních standardů informační kvality, panuje mezi různými 

autory většinou shoda. Výčet kritérií všeobecné informační kvality přinesl například 

i Lutz Hagen (2004). Stejně jako McQuail (2002) sem zařazuje relevanci a 

pravdivost. Navíc však do svého výčtu řadí ještě srozumitelnost. Zpráva bude pro 

příjemce informativní pouze v případě, bude-li mít sdělení potřebnou relevanci – 

tedy bude-li pro něj zpráva nějakým způsobem užitečná – a rozpozná-li v ní vztah 

ke kontextu, který pokládá za významný. Nepravdivé zprávy obsahují 

dezinformace, ne informace. Z nesrozumitelné zprávy pak jedinec ani žádné 

informace nenačerpá. K posuzování relevance, pravdivosti a srozumitelnosti mohou 

přistupovat různí příjemci různými způsoby (Hagen, 2004).  

Hovoříme-li o tom, jak je interpretována žurnalistika a jaké budou její 

účinky, musíme brát v potaz kvalitu informací, které nám žurnalistika přináší. 

Původci sdělení jsou povinni dodržovat jisté estetické a technické standardy. 

Dovednosti jako správné pokládání otázek při rozhovoru či výmluvnost projevu 
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televizního hlasatele, hrají velkou roli při účinném sdělování myšlenek 

(McNair, 2004). 

 

2.4 Žurnalistika 

Žurnalistiku je možné definovat jako „jakýkoli vytvořený text v písemné, zvukové, 

nebo vizuální podobě, který je publiku předkládán jako pravdivé oznámení nebo 

záznam jisté, až dosud neznámé (nové) skutečnosti existující v současném 

společenském světě“ (McNair, 2004, str. 11). 

 Cílem novinářů je tedy „pravdivě“ informovat čtenáře/diváky/posluchače o 

světě i přesto, že tato pravda bývá zprostředkována subjektivním náhledem 

novináře a omezena některými dalšími faktory (např. nedostatek času před 

uzávěrkou, omezené zdroje). Jsou-li ale v žurnalistickém výstupu přítomna pravidla 

symbolizující důvěryhodnost (snaha o objektivní popis reality, prezentace různých 

pohledů, slova odborníků, důraz na důvěryhodnost zdrojů...), domnívají se příjemci 

sdělení, že novinář formuluje pravdu o světě. Takto může žurnalistický produkt 

ovlivnit způsob, kterým pohlíží příjemce sdělení na svět (McNair, 2004). 

 Jako samostatné zaměstnání se novinářské povolání ustavilo v průběhu 

devatenáctého století. Novinář bývá definován jako jedinec, který dokáže: a) 

z neustávajícího toku informací vybírat zprávy; b) rozeznat důležité od 

nedůležitého; c) důležité zprávy zasadit do souvislostí, z čehož je pak možné 

poznat, jaký má informace dosah a jaké jsou její důsledky pro život jednotlivce ve 

společnosti; d) pochopitelně, jasně a zřetelně vyložit informaci i její kontext; e) 

výše uvedené body považovat za mravní imperativ svého jednání (Jirák a 

Köpplová, 2003). 

 Dietr Paul Baumert stanovil čtyři vývojové fáze žurnalistiky (Baumert, 1928. 

in: Jirák a Köpplová, 2003). První etapu označil za prežurnalistickou (od roku 

1500), druhou fázi nazval dopisovatelskou žurnalistikou (16. století – polovina 

18. století), třetí fází je období spisovatelské žurnalistiky (polovina 18. století – 

polovina 19. století) a čtvrtou fázi nazval Baumert redakční žurnalistikou (od 

poloviny 19. století). Toto rozdělení lze doplnit pátou fází, kterou H. Pürer a 

J. Raabe nazvali redakčně-technickou žurnalistikou (od poloviny 20. let 17. století). 

V současnosti by bylo možné přidat ještě fázi nových médií a s tím související 

nástup on-line žurnalistiky (Kunczik a Zipfel, 2001. in: Jirák a Köpplová, 2003). 

 Jak již bylo naznačeno výše, v současné době je žurnalistika jedním 

z důležitých prvků kulturního života. Jako taková silně ovlivňuje každého 

jednotlivce, jelikož definuje lidský obzor společensko-politického chápání (McNair, 

2004; Rosenblum, 1993). 
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2.4.1 Existence „objektivní“ žurnalistiky 

K objektivitě je možné nalézt dvojí přístup. V rámci mediálních studií je často 

vyjadřován názor, že objektivita je nedosažitelným ideálem (např. Tuchmanová, 

1999, Fiske, 1982. in: Trampota, 2006) a že jako pojem fakticky zastírá subjektivní 

povahu zpravodajství, jelikož jsme nuceni poznávat realitu vždy prostřednictvím 

určitého subjektu (novinář, který se snaží zprostředkovat reálné dění). Objektivita 

je zde pojímána jako součást ideologie dané společnosti (Trampota, 2006). 

 Kupříkladu Brian McNair se domnívá, že forma a obsah kategorií, které nám 

slouží k poznávání světa, není přirozená, nýbrž společensky determinovaná. Je 

tedy možné se domnívat, že obecně platná a objektivní žurnalistika neexistuje; 

existují pouze „žurnalistiky různého stylu a hierarchie zpravodajských hodnot“ 

(McNair, 2004, str. 19), které jsou formované konkrétními společnostmi 

v konkrétní době. Přese všechna tvrzení o pravdivosti je žurnalistika zejména 

konstrukcí: je to intelektuální produkt, jenž zahrnuje hospodářskou, 

technologickou, kulturní a politickou historii společnosti, v níž se utváří. Jestliže 

jedinec nezná kontext, do kterého je žurnalistika zasazena, nemůže ji 

interpretovat. 

 Žurnalismus je tedy především společenskou konstrukcí, je výsledkem 

výrobního procesu, v němž je novinář zaměstnancem podřízeným řadě vedoucích 

pracovníků. Stává se, že jedinci kritizující novinářské výstupy směrují svou kritiku 

na špatná místa, když přeceňují rozsah, v jehož rámci se mohou novináři volně 

pohybovat (McNair, 2004). 

 Přesvědčení některých novinářů o možnosti objektivního zpravodajství 

odsoudil například i Lenin, který nazval objektivitu „buržoazním objektivismem“ 

(McNair, 2004, str. 73). Za falešnou označoval Lenin představu, že v žurnalistice 

může existovat absolutní pravda (buržoazní novináři psali to, co bylo pravdivé pro 

buržoazii, ale pro ostatní to pravdivé být nemuselo). Materialisté, kteří z Lenina 

vycházejí, tedy princip objektivity zavrhují a domnívají se, že všechny pravdy jsou 

relativní ve vztahu k třídní perspektivě pozorovatele. 

 Princip objektivity odsuzují rovněž zastánci kulturního relativismu. I kulturní 

relativisté odmítají pojem absolutní pravda. Jedna absolutní pravda neexistuje, 

existuje však řada různých výpovědí, z nichž si žurnalista vybírá a sestavuje zprávu 

(McNair, 2004). 

 Denis McQuail se domnívá, že objektivita má daleko k tomu, aby ji všichni 

považovali za oprávněnou, nezbytnou nebo dokonce dosažitelnou, přiznává ale, že 

značnou váhu si zachovává tvrzení Lichtenberga, že „dokud se budeme snažit 

porozumět světu, nemůžeme se obejít bez předpokladu, že objektivita je možná a 

má svou cenu“ (Lichtenberg, 1990. in: McQuail, 2007). 
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 Je-li možno soudit, zde se však McQuail mýlí. Z filozofického hlediska je 

totiž objektivita nemožná. Problém spočívá v tom, že lidé nemají k dispozici žádné 

měřítko, pomocí něhož by mohli objektivitu zjišťovat či měřit. Poznání je vždy 

zprostředkováno někým jiným a jak tvrdil už Kant – není bez předpokladů. 

Poznávající musí disponovat celou řadou znalostí a zkušeností, které poznání na 

jednu stranu umožňují, na druhou stranu se na něm však také podílejí a tedy je 

nějakým způsobem utvářejí. Jiný problém vzniká při slovním vyjádření 

poznávaného prostřednictvím řeči: jazyk sám nutí člověka užívat jistých kategorií 

(máme omezenou škálu výrazů pro popis barev...). K objektivitě se tak tedy 

můžeme pouze přiblížit, objektivní poznání však neexistuje (Popper, 1997). 

 Jak již bylo naznačeno, z hlediska žurnalistické profese je tedy přijímán i 

druhý názor, že jsou-li dodrženy určité profesní postupy, je objektivita možná. Zde 

se jedná o komunikační konvenci, která zajišťuje kvalitu (zpravodajství, jež je 

produkováno v souladu s profesními nároky na objektivitu, získává status 

objektivního zpravodajství) (Trampota, 2006). Tato koncepce mediální objektivity 

tedy staví na předpokladu, že určité objektivity je možné dosáhnout nebo se ideálu 

objektivity alespoň přiblížit (Čábelová, Jirák, Končelík, Reifová, Trampota, 2004). 

Zde je ale nutné podotknout, že mnozí novináři si pod objektivitou představují něco 

specifického, co se liší od definice tohoto termínu ve vědě či filozofii. Jelikož chtějí 

své publikum přesvědčit, že jejich zprávy jsou nějak relevantní, hovoří o 

objektivitě. Myslí tím však především vyváženost a nestrannost. Na názory tohoto 

typu je tedy třeba nahlížet kriticky. 

 

2.4.1.2 Pojem objektivita 

Objektivita daného sdělení podle druhého ze zmíněných přístupů je závislá na tom, 

jakým způsobem novinář shromažďuje, zpracovává, třídí a šíří informace a jak se 

toto pak projevuje ve výsledném obsahu zpravodajství (Čábelová, Jirák, Končelík, 

Reifová, Trampota, 2004). Zde by se měla objektivita (čili vyváženost a 

nestrannost) projevit poskytnutím širokého spektra názorů a pohledů na danou 

problematiku, zastánci jednotlivých proudů by měli dostat adekvátní prostor pro 

svou prezentaci. Jedině tak si může veřejnost svobodně a bez omezení vytvořit 

svůj vlastní názor.  

 Objektivita je potřebná zejména v kritických chvílích společenského vývoje, 

například v situaci, kdy dojde k vyhrocenému střetu různých stran. Důraz na 

požadavky objektivity se stupňuje v momentech, kdy je veřejnost závislá na 

médiích jako na hlavním zdroji informací. Zkreslené a neobjektivní (nevyvážené a 

stranící) zpravodajství přispívá k manipulaci s publikem, může ovlivnit reakce na 



 31 

sociální krizi. Mediální obsah může vyvolat sociální a politické procesy, jež nikdo 

neočekával a které mohou mít vážné důsledky pro stav veřejnosti. 

 Při definování pojmu objektivita se často užívá definice Jörgena 

Westerståhla, který dělí objektivitu na faktičnost a nestrannost. Faktičnost se dle 

jeho názoru skládá z pravdivosti, informativnosti a relevance. Nestrannost pak 

obsahuje vyváženost ve smyslu rovnoměrného přístupu jednotlivých proudů do 

zpravodajství a dále pak vyváženost ve smyslu neutrality (Čábelová, Jirák, 

Končelík, Reifová, Trampota, 2004). 

 Teorie Jörgena Westerståhla (1983. in: McQuail, 2002) týkající se 

objektivity vychází z předpokladu, že objektivita nesouvisí pouze s fakty, nýbrž že 

souvisí i s hodnotami, a že fakta mají rovněž hodnotící důsledky. Faktičnost zde 

bývá vztahována zejména k podobě informování o událostech a prohlášeních, které 

je možno porovnat se zdroji a které se prezentují bez jakýchkoli komentářů (nebo 

jsou od nich jasně odděleny). 

 V této souvislosti je třeba zmínit i pojem „informativnost“. Tento pojem 

odkazuje ke kvalitám informačního obsahu, které mají zvýšit pravděpodobnost, že 

se informace skutečně dostane k publiku, tedy že bude zaznamenána, pochopena 

či zapamatována. Dle McQuaila (2002) je toto pragmatická stránka informace, 

která má základní význam pro pochopení dobrého informačního jednání (McQuail, 

2002). 

 McQuail se domnívá, že publikum médií princip objektivního jednání chápe 

velmi dobře; toto jednání pomáhá při posilování důvěry publika v informace a 

názory, které média předkládají. Taktéž sama média zjišťují, že objektivita 

„zvyšuje cenu jejich produktu na trhu“ (McQuail, 2007, str. 173). Většina 

moderních zpravodajských médií si objektivity velmi cení, objektivita je často 

považována za základní podmínku nezávislosti vysílacích systémů (McQuail, 2007). 

Z tohoto vyplývá, že většina zpravodajských médií nerozumí povaze mediální 

reality a média tedy nerozumí ani tomu, co sama dělají. Takové konání je nutné 

kritizovat. 

 

2.4.2 Žurnalistická objektivita v průběhu historie 

McNair (2004) tvrdí, že dnes považujeme za přirozené, že objektivita (nebo snaha 

o ni) je samozřejmou součástí práce novináře (McNair, 2004). Zde bych však měla 

podotknout, že názory veřejnosti jsou laické a neinformované a média z toho těží. 

McNair (2004) ve své práci zmiňuje, že ještě na počátku devatenáctého století byly 

evropské i americké noviny „stranickými orgány“ – byly plné ideologického 
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odhodlání a politického nadšení (McNair, 2004, str. 68). O nestranném tisku se tak 

nedá vůbec hovořit (to ovšem neznamená, že dnes média objektivní jsou). 

 McNair (2004) se dále domnívá, že objektivita se vynořuje až v průběhu 

devatenáctého a na počátku dvacátého století. Začíná být považována za ústřední 

etický požadavek žurnalistiky. Naplnění tohoto požadavku až do dnešní podoby 

bylo výslednicí tří trendů, které v tehdejší společnosti působily (McNair, 2004):  

 a) trendu filozofického (v devatenáctém století se ve filozofii začal 

prosazovat směr zvaný pozitivizmus. Pozitivistický přístup uplatňovaly 

v devatenáctém století i společenské vědy, jelikož se snažily vydobýt si 

prestiž přírodních věd. O totéž usilovali od poloviny devatenáctého století i 

žurnalisté, chtěli věřit, že mohou nestranně pozorovat svět a podávat o něm 

pravdivé informace) (McNair, 2004); zde je však třeba podotknout, že 

poznání je sociálně konstruované a že objektivní realita neexistuje, úsilí 

žurnalistů o nestranné pozorování světa tak muselo být marné; 

 b) trendu technologického (filozofií inspirované hledání objektivní pravdy 

bylo na sklonku třicátých let 19.století urychleno vynálezem fotografie 

(která skutečnost dokumentovala zdánlivě nezprostředkovaným způsobem a 

nesubjektivně). Přestože je jisté, že každá fotografie (i ta zpravodajská) je 

subjektivní, jeví se lidskému oku jako skutečná věc (fotografie prostě 

„vypadá pravdivě“). Využívání fotografií proto posílilo nároky žurnalistiky na 

objektivitu, které pak byly ve dvacátém století ještě zesíleny využíváním 

filmu); 

 c) trendu ekonomického (Proces vývoje komerčního trhu žurnalistiky vedl 

k její komodifikaci ( = žurnalistické produkty se stávají zbožím) a zvýšil 

potřebu médií prodávat své produkty na stále širším trhu). 

 

Z důvodů filozofických, technických i komerčních se objektivita postupně stala 

základním legitimizujícím etickým prvkem, který podporuje postavení žurnalistiky 

jakožto hlasatele pravdy (McNair, 2004). Jelikož však objektivita neexistuje, je 

zřejmé, jak chatrné toto postavení je. 

 

2.4.3 Pravidla objektivity, měřítka pravdivosti a potřeba důvěryhodnosti 

Žurnalistická sdělení k publiku putují jako pravdivý obraz skutečného světa. Aby 

měla žurnalistika v kulturním prostoru nějaký význam, musí ve svém oboru požívat 

důvěry. Žurnalistická etika tak může být považována za prostředek, díky němuž 

získávají sdělení společenskou legitimitu. Tato etika rovněž vzbuzuje důvěru 
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publika v to, co čte, vidí nebo slyší. Etické normy mají zásadní vliv na obsah 

žurnalistického sdělení (McNair, 2004). 

 Co se týče pravidel objektivity, Trampota ve své práci shrnuje čtyři 

charakteristiky objektivní žurnalistiky (Trampota, 2006): 

 

o Objektivita oddělení faktů od názorů (ve sdělení novináře musí být jasně vyznačen rozdíl 

mezi faktem a názorem, informací a komentářem, mezi zprávou a její analýzou); 

o Vyvážený záznam a popis diskuze (vyváženosti musí být dosaženo zejména při 

zastupování protikladných stanovisek, soupeřícím názorům se musí dostat vyváženého 

přístupu); 

o Potvrzení žurnalistických výroků odvoláním se na příslušné autority (novinář je oprávněn 

interpretovat fakta, nesmí si je však vymýšlet. Zpráva musí být nejprve vyhledána, pak 

ohlášena a nakonec interpretována (McNair, 2004); 

o Formulační postupy (užití bezpříznakových vyjadřovacích prostředků, vynechání ich-

formy..)  

 

Nutné je však připomenout, že dodržování těchto pravidel nemusí zaručit 

objektivitu. Novinář může oddělit fakta od názorů, pouze na něm však je, která 

fakta vybere a která vyřadí. Stejně tak vyvážený přístup k soupeřícím názorům je 

možný jen do určité míry. Sestavuje-li zprávu, musí redaktor vždy umístit některý 

názor na výsadní první místo v příběhu, nebo naopak na místo poslední. Ani 

připsání daných výroků, jež se ve zprávách objevují, autoritám neznamená, že tyto 

autority mají vždy dostatek informací k tomu, aby se vyjádřily co nejpřesněji 

(Trampota, 2006). 

 Objektivita se tak může dokonce stávat „strategickým rituálem médií, který 

chrání novináře proti vlastním omylům i proti kritice“ (Tuchmanová, 1999. 

in: Trampota, 2006). Při usilování o objektivitu spojují novináři získaná fakta a 

názory s informačními zdroji, jež jsou jejich původem. Za možný omyl pak neručí 

novinář, nýbrž informační zdroj mimo médium. Gay Tuchmanová se domnívá, že 

mimo poskytování ověřených faktů existují další strategické procedury, díky nimž 

mohou novináři tvrdit, že jsou objektivní. Jednou z nich je například uvádění 

vzájemně konfliktních názorů (doplnění jednoho tvrzení tvrzením protichůdným). 

Vznikne tak falešná představa, že na dané téma byly vyčerpány všechny možnosti 

pohledu. Další strategií je prezentace podpůrného důkazu, což může být užívání 

citačních uvozovek (přidá-li reportér do svého příspěvku více jmen a citací, může 

z něj odstranit své názory tím, že umožní jiným, aby řekli, co si myslí) 

(Tuchmanová, 1999. in: Trampota, 2006). 

 Hovoříme-li o pravidlech objektivity, je třeba zmínit i pravidla pravdivosti. 

McQuail (2002) ve své práci shrnuje „měřítka pravdivosti“ 

(McQuail, 2002, str. 173): úplnost zprávy, přesnost a snahu nemást a nezatajovat 
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důležité informace. Druhým hlavním aspektem faktičnosti je relevance. Ta se 

vztahuje zejména k procesu výběru a vyžaduje, aby tento výběr probíhal dle 

jasných a soudržných zásad, které by vymezovaly, co je důležité pro cílového 

příjemce nebo pro společnost (Nordenstreng, 1974. in: McQuail, 2007). Obecně 

platí, že to, co se většiny lidí nejsilněji týká, bude zřejmě považováno za 

nejrelevantnější. 

 

2.4.4 Nestrannost, vyváženost a předpojatost  

Princip objektivity tedy vybrousila televizní a rozhlasová žurnalistika v zásadu 

nestrannosti. Například ve Spojených státech je televizní zpravodajství považováno 

za velmi důležité – musí tedy dodržovat vysoký standard objektivity a nestrannosti. 

V praxi to vypadá tak, že televizní hlasatelé nevyjadřují své názory tak často jako 

zpravodajové z tisku; důsledně dodržují odstup od komentovaných událostí; zdržují 

se komentářů (McNair, 2004). Zde bych však mohla podotknout, že důležitost není 

důvod k dodržování objektivity a nestrannosti (v Itálii jsou média důležitá, ale 

nejsou nestranná). 

 Jistá zaujatost či stranění se může projevit tím, že média nepodávají 

vyvážené zpravodajství (ve volebním období referují o některých kandidátech 

častěji než o jiných) (Hagen, 2004). Trampota (2006) rozumí vyvážeností rovný 

nebo proporční přístup aktérů do zpráv a jejich rovnocenné předvádění a hodnocení 

(Trampota, 2006). Situace, v nichž se určité názory potlačují ve prospěch názorů 

jiných, lze z laického hlediska odhalit jen stěží. Aby se mohli občané demokraticky 

rozhodnout mezi různými politickými alternativami, musí se jim dostat stejných 

výchozích podkladů. Jiná možnost, jak by se občané mohli s různými politickými 

alternativami seznámit, totiž není. Za vyvážený poměr ve zpravodajství se většinou 

pokládá rovnoměrné zastoupení všech politických alternativ (Hagen, 2004). 

 Předpojatostí se rozumí například opakující se pravidelnost ve zkreslování 

reality, negativní zobrazování menšin, preferování určité politické strany či 

přehlížení role žen ve společnosti. Často je možné najít i souvislosti mezi 

politickými postoji novinářů a výběrem či zpracováním zpráv. Média například 

nerovnoměrně rozkládají pozornost mezi příslušníky elit, podporují ustavené 

rozvržení moci nebo tíhnou k maskulinnímu vidění světa (Jirák a Köpplová, 2003). 

 Je možné rozlišovat čtyři základní formy předpojatosti: a) angažovaná 

podpora (editorial, placená inzerce, dopisy čtenářů); b) propaganda (skryté 

záměrné stranění, jedná se o informování, které se snaží jednat ve prospěch jedné 

strany) (McQuail, 1999. in: Trampota, 2006); c) nezáměrná předpojatost (při 

selekci témat, událostí, jednou z možností této formy je spoléhání na stejné 
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informační zdroje) (Sigal, 1973. in: Trampota, 2006); d) ideologie (skrytá, těžko 

odhalitelná předpojatost) (Trampota, 2006). 

 

2.5 Výzkumy zabývající se pořadem Otázky Václava Moravce 

V současné době jsou k dispozici výsledky ze pěti výzkumů, jež se pořadem Otázky 

Václava Moravce podrobněji zabývaly. První čtyři výzkumy vznikly na základě 

požadavku České televize, pátý výzkum zadalo ke zpracování občanské sdružení 

HERMES. 

 První dva výzkumy, které shrnují základní zjištění mediálních analýz 

diskusních pořadů, pochází z roku 2004 (konkrétně z prvního pololetí a třetího 

čtvrtletí roku 2004) a na základě požadavku České televize je zpracovala 

společnost InnoVatio (www.innovatio.cz). Analyzována je zde především variabilita 

(tématická variabilita, variabilita aktérů diskuzí..), objektivita, připravenost a 

nestrannost moderátora, jeho vliv na diskuzi a další. Zjištění o pořadu Otázky 

Václava Moravce jsou porovnávána s výsledky pořadů Sedmička a Kotel.  

 Výsledky výzkumu z prvního pololetí roku jsou pro pořad Otázky Václava 

Moravce poměrně příznivé – variabilita tematická i variabilita týkající se pozvaných 

hostů je hodnocena příznivě (nejvýznamnější témata reflektoval pořad 

v adekvátním rozsahu, různým politickým subjektům byl dán dostatečný prostor 

k vyjádření svých názorů). K zástupcům jednotlivých politických stran se Moravec 

choval vyváženě, Moravcova připravenost na vedení pořadu byla precizní.  

 Výzkum sledoval i autoritu moderátora u jednotlivých hostů a jeho vliv na 

vedení diskuze. Tento ukazatel je výslednicí vzájemného působení mezi schopností 

moderátora vést diskuzi požadovaným směrem a ukázněností jednotlivých aktérů. 

Kvalitní je takový pořad, ve kterém je moderátor v nejvyšší míře schopen posunout 

svým zásahem diskuzi požadovaným směrem. Při porovnání vlivu moderátorů 

jednotlivých pořadů na průběh diskuze a vystupování hostů je zřejmé, že ze všech 

moderátorů byl Václav Moravec nejrespektovanější autoritou při vedení diskuze. 

V případě této analýzy je však otázkou, do jaké míry byla nezávislá. Její 

nezávislost zpochybňuje zejména fakt, že analýza byla vytvořena pro Českou 

televizi. 

 Výsledky výzkumu ze třetího čtvrtletí roku 2004 hodnotí kladně tematickou 

variabilitu, konstatují však, že v daném období nebyl naplněn požadavek umožnit 

prezentaci názorovým proudům, které nepatří na české politické scéně k těm 

dominantním. Variabilitu politických aktérů v diskuzích hodnotí výzkum jako 

vyváženou. Výzkum dále uvádí, že Václav Moravec přistupoval k různým stranám 

s různou mírou konfrontace – nejvíce konfrontačních replik směřoval na politickou 
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stranu ODS, nejméně na KDU-ČSL. Ve všech ostatních aspektech (transparentnost 

při uvádění zdrojů a odkazů, moderátorova autorita) je pořad Otázky Václava 

Moravce hodnocen velmi příznivě. 

  Třetí výzkum, zpracovaný na základě požadavku občanského sdružení 

HERMES pochází z roku 2005 (www.hermesmedia.cz). Zpracován byl společností 

InnoVatio ve spolupráci s Media Tenor Ostrava a jeho výsledky jsou pro pořad 

Otázky Václava Moravce opět poměrně příznivé. Politici ODS i ČSSD dostávali 

v pořadu obdobný prostor pro prezentaci vlastních názorů, kladně je možno 

hodnotit i tematickou variabilitu, přičemž nejvíce se Moravec zabýval tématy státní 

správy. Specifickým rysem pořadu byla větší četnost účastí expertů či zástupců 

občanské společnosti.  

 Čtvrtý výzkum pochází rovněž z roku 2005 a na základě požadavku České 

televize ho zpracovala opět společnost InnoVatio. Tento výzkum došel k závěru, že 

pořad Otázky Václava Moravce postihl s odpovídající mírou variability relevantní 

události. Za vyvážený označuje výzkum pořad i co se týče zastoupení jednotlivých 

politických stran. Ze všech sledovaných pořadů (Sedmička, Kotel) poskytl pořad 

Otázky Václava Moravce nejvíce prostoru ženám. 

 Pátý výzkum zpracovala na základě požadavku České televize společnost 

Media Tenor v roce 2008 (www.mediatenor.cz). Tento výzkum ukázal, že v pořadu 

Otázky Václava Moravce nejčastěji diskutovali zástupci ČSSD se zástupci ODS. 

K politikům ODS a ČSSD přistupoval Václav Moravec se stejnou mírou 

konfrontačnosti, na relativně nejvíce konfrontačních replik museli reagovat zástupci 

KDU-ČSL, na nejméně politici SZ, variabilita témat byla opět poměrně široká. Co se 

týče těchto výzkumů, které zadala ke zpracování ČT, bylo by třeba znovu zmínit, 

že byly na objednávku, není tedy možné zcela vyloučit, zda nebylo jejich cílem 

podat pozitivní obraz daného pořadu.  

 Rovněž bych zde měla připomenout, že Česká televize se ve svém kodexu 

zavazuje pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku, uveřejnit analýzu vyváženosti 

svého programu včetně porovnání prostoru, kterého se ve vysílání dostalo 

politickým stranám a hnutím. Na stránkách ČT je však k nalezení pouhý zlomek 

takových analýz. 

 Kromě jiného, všechny tyto výzkumy sledovaly zejména tematickou 

vyváženost, vyváženost z hlediska pozvaných hostů, transparentnost a 

konfrontačnost. Nezabývaly se už vyvážeností vstupů jednotlivých hostů, ani 

vyvážeností jejich funkcí. Já budu kromě jiného sledovat i míru přerušování 

jednotlivých hostů moderátorem, to, jak často kterému hostu udělil Moravec slovo, 

nebo způsob představování jednotlivých témat. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
V této části, která je především věnována mému výzkumu, nejprve představuji 

metodu obsahové analýzy a podávám základní informace o pořadu Otázky Václava 

Moravce, stejně jako o samotném Václavu Moravcovi. Následně shrnuji výsledky 

své analýzy jeho pořadu. 

 

3.1 Stanovení metodologických východisek 

Cílem mé práce je zjistit, zda je pořad televizní stanice ČT1 Otázky Václava 

Moravce vyvážený či stranící. Pokusím se tedy vysledovat, zda se Václav Moravec 

ve svém pořadu opravdu chová tak neutrálně, jak by se moderátor dle mediální 

teorie o kodexu ČT chovat měl. 

Moje studie má charakter kvantitativní, konkrétně využívám metodu 

obsahové analýzy, která je „kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a 

intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podložitelného kladení otázek“ (Scherer, 2004, str.30). Pro můj výzkum je tedy 

vhodná díky vysoké míře strukturovanosti, s čímž je pak spojen i vysoký stupeň 

ověřitelnosti. Velkou předností této metody je i možnost zpracovat velké množství 

mediovaných obsahů, přičemž lze analyzovat jak obsahy, tak i formy mediálních 

sdělení.  

Potřebná data získávám na základě rozboru textových přepisů pořadu, 

zejména pak ale na základě sledování videozáznamů pořadu ze zkoumaného 

období, protože vizuální stránka věci odhaluje řadu aspektů, které přepisy 

nezachycují. Data tedy sestávají jak z textových přepisů jednotlivých pořadů, tak 

z videozáznamů, které je možné získat na webových stránkách ČT. 

  

3.2 Výběr vzorku 

Prvním krokem obsahové analýzy je výběr populace a vzorku. Populace je skupina 

jednotek, o kterých se předpokládá, že pro ně budou platné závěry výzkumu 

(všechna vysílání pořadu Otázky Václava Moravce). Vzorek je skupina jednotek, 

které skutečně pozorujeme (Disman, 2002). V mém případě ale není souvislost 

mezi vzorkem a populací koncipována stejně jako u běžných kvantitativních 

výzkumů, protože výběr vzorku je do jisté míry účelový. V souladu s mediální teorií 

(např. Schulz, 2004) předpokládám, že analýza repríz z předvolebního období, kdy 

je politický boj nejvypjatější a sázky jsou nejvyšší, má potenciál vypovědět o 

vyváženosti pořadu více, než analýza repríz z jiných období. Proto jsou vzorkem 

všechna vysílání pořadu v předvolebním období 2006.  
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Konkrétně se jedná o veškeré nedělní reprízy pořadu odvysílané televizní 

stanicí ČT1 v období mezi 5. březnem 2006 a 28. květnem 2006. Datum 5. března 

je vybrán proto, že v tento den se v Otázkách Václava Moravce poprvé hovoří o 

nastávajících volbách. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

se v roce 2006 konaly v pátek 2. června a v sobotu 3. června, posledním dílem 

nedělních Otázek Václava Moravce je v mé analýze tudíž pořad vysílaný 28. května 

2006. Celkem jsem tedy analyzovala 13 dílů pořadu Otázky Václava Moravce, 

přičemž poslední tři díly (ze 14. 5. 2006, 21. 5. 2006 a 28. 5. 2006) byly 

předvolebními dvouhodinovými speciály. 

 

3.3 Průběh analýzy 

Po výběru vzorku a populace je relevantní materiál identifikován a roztříděn do 

kódovacích jednotek. Základními kódovacími jednotkami jsou jednotlivé tématické 

části, na něž je vysílání pořadu Otázky Václava Moravce rozděleno, dále pak 

účastníci diskuze, kteří v pořadu vystupují a v neposlední řadě i sama osoba 

Václava Moravce. V rámci každé kódovací jednotky sleduji výskyt různých 

kategorií, jež se dané jednotky přímo týkají (viz Příloha 1). 

Jednotlivé sledované proměnné jsou shrnuty v kódovací knize. Po vytvoření 

kódovací knihy a po sběru potřebných dat převádím charakteristiky kódovacích 

jednotek do podoby číselných hodnot a zanáším do záznamového archu. Poté se 

data zanesou do počítače. Následuje vyhodnocení.  

Kódovací kniha obsahuje 2 druhy proměnných: identifikační a analytické. 

Identifikační proměnné slouží pouze k identifikaci témat. Díky těmto proměnným je 

možné zpětně nalézt v médiích již analyzovaná témata. Identifikační proměnné 

jsou důležité zejména proto, že je možné analýzu znovu zkontrolovat 

(Scherer, 2004). 

Analytické neboli obsahové proměnné se užívají k zodpovězení zadaného 

tématu a v tématu bývají zčásti formulovány pouze abstraktně. Je tedy nutné 

převést je na viditelnější znaky. Tento proces se nazývá operacionalizací 

(Scherer, 2004). 

Pomocí analytických proměnných sleduji například četnost výskytu 

jednotlivých politických stran; rozdělení diskutujících dle pohlaví; prostor, který 

dostávají jednotliví diskutující k vyjádření, dále pak zjišťuji, jakým způsobem 

představuje moderátor jednotlivá témata nebo jak variabilní témata do pořadu 

přináší. Díky analýze těchto proměnných pak mohu dojít k závěru, zda je pořad 

Otázky Václava Moravce vyvážený či stranící. 
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Získaná data prezentuji formou tabulek a grafů, které komentuji a dávám 

do souvislosti s teoretickou literaturou. Analýza je tedy informována mou 

teoretickou částí a používám koncepty, které jsem zde představila (vyváženost, 

nestrannost atd.). 

 

3.4 Seznámení se s pořadem Otázky Václava Moravce 

Otázky Václava Moravce jsou nejsledovanějším diskusním pořadem v České 

republice, který se vysílá každou neděli ve 12:00 hodin na televizním programu 

ČT1 a ČT24. Na televizní stanici ČT24 pak ve 13:05 začíná druhá část pořadu. 

Moderátor Václav Moravec si do své relace zve zástupce politických stran či 

nestranické odborníky a diskutuje s nimi aktuální společenské problémy. 

 Na přípravě pořadu se kromě moderátora Václava Moravce dále podílejí: 

Čestmír Franěk (hlavní dramaturg); Dalimil 'Oscar' Novák (asistent, rešerše); 

Marek Straka (režie); Vladimír Linduška (pomocná režie, příprava obrazových 

materiálů); Martin Kudrna (vedoucí produkce); Jiří Valda (produkce); Jaroslav 

Kukrál (hlavní kamera); Martin Rak, Radek Mihule (virtuální grafika). Z genderové 

perspektivy je tedy zřejmé, že jde o pořad zcela v režii mužů. 

Pokud jde o hlavního protagonistu pořadu, PhDr. Václava Moravce, lze 

z jeho životopisu vyčíst, že se narodil roku 1974, vystudoval gymnázium, poté 

nastoupil na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul doktor 

filozofie. Jako moderátor a redaktor pracoval v několika rádiích, působil na televizní 

stanici Galaxie a nyní spolupracuje se stanicí BBC a s rádiem Impuls. Za 

moderování pořadu Interview BBC obdržel roku 2003 cenu Nadace Českého 

literárního fondu Novinářská křepelka pro novináře do 33 let. V současné době 

působí Václav Moravec na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky jako 

odborný asistent na poloviční úvazek a zároveň je členem pedagogické komory 

Akademického senátu Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově. 

Diskusní pořad Otázky Václava Moravce začal moderovat v roce 2004. 

V květnu 2005 se rozhodl moderování ukončit, 7. srpna 2005 se však na televizní 

obrazovky se svým pořadem opět vrátil a moderuje ho dodnes.  

 

3.5 Analýza Otázek Václava Moravce 

V této kapitole prezentuji výsledky své analýzy pořadu Otázky Václava Moravce. 

Získaná data jsou znázorněna pomocí tabulek a grafů, jež komentuji a dávám do 

souvislosti s teoretickou literaturou. 
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3.5.1 Tématická variabilita a variabilita zástupců jednotlivých politických 

stran 

Pomocí těchto hledisek je možné posoudit různorodost diskutovaných témat a 

rovněž pak různorodost zástupců politických stran, které si Václav Moravec do 

svého pořadu zve. Jak bylo vysvětleno v Teoretické části a jak požaduje Kodex ČT, 

aby správně plnil svou funkci, měl by poměr zastoupení politických stran a 

politických hostů přibližně odrážet jejich proporciální zastoupení v zastupitelských 

sborech. Poslání média je rovněž naplněno tím lépe, čím je diskusní pořad 

tematicky variabilnější. Jak tvrdí Schulz (2004), veřejným úkolem médií je 

především informovat občany o všech důležitých událostech a tématech. V průběhu 

volebního boje by se měla média snažit podávat co nejobsáhlejší a nejpřesnější 

informace (Schulz, 2004). 

 Tematická variabilita ukazuje, jak různorodé byly pořady z hlediska 

tematické struktury. Každé tématické části bylo přiřazeno hlavní téma na základě 

toho, čím se diskutující převážně zabývali. Z Grafu 1 je pak patrné, že tematická 

variabilita pořadu ve zkoumaném období byla poměrně široká. Logicky nejčastější 

byla témata spojená přímo s předvolební kampaní (Úroveň předvolební kampaně; 

Předvolební diskuze malých politických stran; Kdo s kým po volbách...atd.), 

nicméně řada dalších témat s ní pochopitelně také souvisela (zahraniční politika, 

korupce atd.). Co se týče zahraniční politiky, řešila se v pořadu zejména situace 

v Iráku a dále pak vízová povinnost pro občany ČR. Korupcí se Václav Moravec 

zabýval i proto, že „korupce úředníků se podle veřejnosti stala největším 

problémem, který by politici měli nejen v předvolební kampani, ale hlavně po ní 

řešit“ (Moravec, Václav. 2006. Pořad Otázky Václava Moravce. 12. 3. 2006). Ze 

zdravotnických témat se diskutovala zejména budoucnost zákona o neziskových 

nemocnicích a dále pak ceny léků v ČR, procentuálně stejně zastoupena byla 

témata spojená s policií a činností soudů (zde se diskutující zabývali například 

možným napojením špiček ČSSD na podsvětí či sporem ČR se společností 

Nomura). V předvolebním období roku 2006 ohrožovaly Českou republiku povodně, 

i ony se proto staly jedním z diskutovaných témat, vedle dalších společenských 

problémů (reforma školství v ČR – zejména diskuze ohledně státních maturit; 

Vývoj české ekonomiky; Zastoupení žen v politice..). 
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Graf 1: Tématická variabilita 
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V diskusních pořadech je nadmíru důležitá také variabilita zástupců 

politických stran, kteří zde vystupují. Teorie i Kodex ČT mají za to, že poměrná 

účast zástupců jednotlivých politických stran by měla přibližně odpovídat četnosti 

jejich zastoupení zejména v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.  

Pro srovnání uvádím výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České Republiky z roku 2002: ČSSD – 30,2 %; ODS – 24,5 %; KSČM – 18,5 %; 

US-DEU a KDU-ČSL – 14,3 %, ale relevantní by mohly být i průzkumy 

předvolebních preferencí voličů (dle průzkumu předvolebních preferencí voličů, 

který provedla společnost Factum Invenio (www.volby-2006.cz/preference) 

v květnu roku 2006, by volby vyhrála strana ODS s 28,5 % voličů; ČSSD by získala 

27,8 % hlasů; KSČM 17,3 % hlasů, KDU-ČSL 9 % hlasů; Strana Zelených 8,6 % 

hlasů; hnutí Nezávislí 2,1 % hlasů; SNK-ED 1,5 % hlasů; US-DEU 1,1 % hlasů a 

Nezávislí demokraté 0,8 % hlasů). Nicméně tyto průzkumy jsou tradičně 

předmětem sporu mezi jednotlivými politickými stranami, které pochopitelně 

preferují průzkumy, jež jim dávají větší naděje ve volbách. 

Graf 2 ukazuje, že v pořadu Otázky Václava Moravce nejčastěji diskutovali 

zástupci ČSSD (21,7 %) a ODS (20 %). Celkový počet účastníků diskuzí za KSČM 

činí 8,3 %, ve sledovaném období se ve vysílání objevilo totéž procento zástupců 

KDU-ČSL. V pořadu se pak vyskytl pouze jediný člen US-DEU (1,7 %). Naproti 

tomu byl do pořadu ve sledovaném období dvakrát pozván zástupce SZ (3,3 %) a 

třikrát zástupce SNK-ED (5 %). Může se tedy zdát, že SZ a SNK-ED dostávaly ve 

srovnání s US-DEU více prostoru, přestože obě tyto strany byly stranami 

neparlamentními. Posoudíme-li situaci s využitím předvolebních preferencí voličů, 

je jasné, že zástupce SZ (jako strany, jíž výzkum připisoval téměř 9 % voličů) byl 
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do vysílání zván právem. Členové SNK-ED se však vzhledem k tomu, že strana 

nebyla stranou parlamentní, ani nezískávala významné volební preference, 

objevovali v pořadu nepřiměřeně často. Z čísel je zároveň patrné, že zástupci US-

DEU byli do pořadu zváni v nepřiměřeně malém počtu. Je sice pravda, že 

předvolební průzkum straně příliš velký volební úspěch nepředpovídal, nicméně dle 

požadavků zakotvených v Kodexu ČT by se měl moderátor řídit zejména výsledky 

voleb (kde US-DEU získala v koalici s KDU-ČSL 14,5 %). V souladu s teorií i 

Kodexem ČT pak byli do relace zváni i zástupci mimoparlamentních stran a hnutí. 

Dále je možné konstatovat, že moderátor zval do vysílání rozmanitou sortu 

odborníků (politologové, sociologové), nestranných, odborářů a rovněž pak členů 

občanské společnosti.  

 

Graf 2: Účast zástupců jednotlivých politických stran 
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3.5.1.1 Zastoupení jednotlivých stran dle funkcí 

Sledovat můžeme i variabilitu zástupců jednotlivých politických stran z hlediska 

jejich funkcí. Tato variabilita je znázorněna Grafem 3. Z tohoto grafu je patrná 

například rozdílná účast předsedů dvou nejsilnějších politických stran v ČR. 

Zatímco Jiří Paroubek (ČSSD) vystupoval ve sledovaném období v pořadu celkem 

třikrát (6,9 %), Mirek Topolánek (ODS) se ve vysílání objevil pouze jednou 

(2,3 %). Zde je však nutné připomenout, že Moravec, dle svých vyjádření 

v Otázkách, Topolánka do pořadu zval, ten však jeho pozvání dlouhou dobu 

odmítal. Z toho důvodu se tedy zřejmě ve vysílání objevovali místopředsedové ODS 

častěji než místopředsedové ostatních stran. Zajímavé je například i zjištění, že za 

SZ hovořil vždy jenom předseda Martin Bursík (přitom SZ neustále hovořila o 

rovných příležitostech mužů a žen, ve funkci měla místopředsedkyni, Moravec však 

pokaždé pozval M. Bursíka). Variabilitu zástupců jednotlivých politických stran je 
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možné hodnotit jako poměrně širokou, moderátor zval do svého pořadu členy 

politických stran od zástupců vyšších stranických funkcí (předsedové, 

místopředsedové), přes ministry, poslance Evropského parlamentu až po řadové 

členy. 

 

Graf 3: Zastoupení jednotlivých stran dle funkcí 
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3.5.1.2 Variabilita zástupců odborné veřejnosti 

Pro přehled zde uvádím i graf, který shrnuje variabilitu zástupců odborné 

veřejnosti. Z Grafu 4 je zřejmé, že nejčastěji zval Moravec do svého pořadu 

politology, v pořadu se dále objevovali odborníci z ekonomické sféry, ve 

sledovaném období se ve vysílání objevili bývalý prezident, člen odborů, diplomat, 

předseda občanského sdružení, sociolog a nestranný poslanec Evropského 

parlamentu. Z grafu je například možné usuzovat, že zástupci zaměstnanců 

(odbory) dostali poloviční prostor oproti zaměstnavatelům. Z tohoto je tedy možné 

usuzovat jistou nevyváženost.  Jinak je ale nutné podotknout, že variabilita 

zástupců odborné veřejnosti byla ve sledovaném období poměrně široká.  
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Graf 4: Variabilita zástupců odborné veřejnosti 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Politolog Odborník z
ekonomické sféry

Člen odborů Bývalý prezident Diplomat Předseda
občanského
sdružení

Sociolog Poslanec
Evrop.parlamentu

 

 

3.5.2 Prostor poskytovaný jednotlivým stranám k vyjádření 

V kodexu České televize se praví:  

 

(...) časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém 

celku vyvážený. Vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran 

v demokratické společnosti odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů 

zastupitelské demokracie. Zároveň je však třeba zajistit, aby poměr mezi diskusními 

vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru 

přibližně vyrovnaný (Kodex ČT, 2003, str. 17)  

 

Jak je patrné z Grafu 5, největší prostor k vyjádření dostali zástupci ČSSD 

(213 minut), která byla hlavní vládní stranou. Druhou stranou v pořadí, co se týče 

celkového prostoru k vyjádření, byla ODS (169 minut). Zde se Moravec přesně 

držel Kodexu ČT, jelikož promluvy členů ČSSD zabraly 33 % celkového prostoru 

k vyjádření názorů, promluvy členů ODS pak 26 % celkového prostoru k vyjádření 

názorů (připomínám, že ve volbách získala ČSSD 30,2 % hlasů; ODS 24,5 % 

hlasů). KSČM, KDU-ČSL a odborná veřejnost či nestranní pak  disponovali 

podobným prostorem k vyjádření svých názorů.  

Nepřiměřeně málo prostoru k vyjádření (9 minut) se dostalo US-DEU, 

přestože byla parlamentní stranou. Ve volbách získala v koalici s KDU-ČSL 14,3 % 

hlasů, Otázky Václava Moravce jí však poskytly pouze 1,4 % z celkového prostoru 

k vyjádření názorů. Výzkumy předvolebních preferencí sice US-DEU 

v nadcházejících volbách přílišný úspěch nepřipisovaly, v souladu s Kodexem ČT 

však měla strana dostat prostor odvozený od výsledků voleb do PSP ČR.  
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Naproti tomu neparlamentním stranám SNK-ED a SZ se dostalo prostoru 

mnohem více (SNK-ED 21 minut; SZ 32 minut). Jak již bylo naznačeno výše, u SZ 

to zřejmě bylo dáno vysokými předvolebními preferencemi, nicméně SNK-ED bylo 

dáváno prostoru nepřiměřeně mnoho, jelikož nebyla stranou parlamentní, a vysoké 

nebyly ani její předvolební preference. Zde je rovněž možné upozornit na fakt, že i 

přes vysokou účast nezávislých odborníků byl těmto poskytnut poměrně malý 

prostor k vyjádření názorů (z celkového prostoru poskytnutého diskutujícím 

k vyjádření svých názorů připadá na nezávislé odborníky 9,3 %). Mohlo by se tedy 

zdát, že pořad upozaďuje (odbornou) veřejnost na úkor politiků a že zároveň 

reprodukuje stereotyp, že o všem mluví a rozhodují politici. Takové chování je však 

v rozporu s teorií médií i Kodexem ČT. 

 

Graf 5: Prostor k vyjádření: jednotlivé politické strany 
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 Ve svém výzkumu jsem se zabývala i dalším požadavkem Kodexu ČT – tedy 

vyvážeností prostoru poskytnutého stranám koaličním a stranám opozičním. Zde je 

třeba konstatovat (a z Grafu 6 je patrné), že tento požadavek v pořadu Otázky 

Václava Moravce splněn nebyl. Koaliční strany dostaly ve sledovaném období 277 

minut k vyjádření svých názorů (55,6 %), opozičním stranám byl naproti tomu 

poskytnut prostor čítající 221 minut (44,4 %). Zde je však možné namítnout, že 

vládní strany dostaly více prostoru jednoduše proto, že vládnou a vyjadřují se tedy 

i k tématům, která nesouvisí s volební kampaní. 
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Graf 6: Prostor k vyjádření: opozice vs. koalice 
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 Dalším aspektem, který souvisí s množstvím poskytovaného prostoru, je 

zhodnocení prostoru věnovaného parlamentním a neparlamentním stranám 

(viz Graf 7). Česká televize se totiž ve svém Kodexu zavazuje vytvářet podmínky 

pro přiměřenou účast neparlamentních stran a hnutí ve svých diskuzích, přičemž 

ona „přiměřenost“ se odvozuje z výsledků parlamentních voleb. V tomto případě je 

bilance pro pořad Otázky Václava Moravce příznivá. Ve sledovaném období bylo 

mimoparlamentním stranám poskytnuto celkem 12,5 % z celkového prostoru 

věnovaného diskutujícím, přičemž ve volbách v roce 2002 získaly mimoparlamentní 

strany v souhrnu 13,5 % hlasů. Stranám parlamentním pak bylo poskytnuto 

77,2 % z celkového prostoru věnovaného diskutujícím k vyjádření svých názorů 

(ve volbách z roku 2002 odevzdalo některé z parlamentních stran svůj hlas 87,5 % 

voličů). 

 

Graf 7: Prostor k vyjádření: parlamentní vs. neparlamentní strany 
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Jednou z os hodnotících moderátorovu nestrannost může být i srovnání 

Moravcova chování k pravicovým (ODS, KDU-ČSL, US-DEU) a levicovým stranám 

(ČSSD, KSČM). Z Grafu 8 je patrné, že strany pravice dostaly méně prostoru 
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k vyjádření svých názorů než strany levice (zástupcům pravicových stran bylo 

poskytnuto 36 % z celkového času věnovaného diskutujícím; zástupcům levice pak 

bylo poskytnuto 41 % z celkového času věnovaného diskutujícím). Jak však bylo 

naznačeno již výše – mezi levicové strany patřila i strana ČSSD a ta (jako 

nejdůležitější vládní strana) získávala navíc prostor k vysvětlování témat, která 

souvisela s její vládou a ne pouze s předvolební kampaní.  

 

Graf 8: Prostor k vyjádření: pravice vs. levice 
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Z genderové perspektivy je také důležité, jaký prostor byl v pořadu Otázky 

Václava Moravce poskytnut mužům a jaký ženám a v jakém poměru Moravec muže 

a ženy do pořadu zval. Na základě toho lze pak posoudit, do jaké míry se pořad 

snažil poskytnout oběma skupinám rovnoměrný přístup do vysílání a jak tedy 

reprodukuje či boří stávající genderové stereotypy. Graf 9 ukazuje počet žen 

v porovnání s počtem mužů, které Moravec do pořadu během sledovaného období 

zval. V tomto období v relaci diskutovalo 53 mužů (88,4 %) a 7 žen (11,6 %). 

Z téhož grafu je pak patrné, že muži získali ve sledovaném období 91,1 % času 

k diskuzi (celkem 587,4 minut); ženy získaly 8,9 % prostoru k vyjádření (57,6 

minuty). Pro srovnání zde uvádím, že v roce 2006 bylo v Poslanecké sněmovně 

17 % žen (celkem 34 žen v PS) a 83 % mužů (celkem 166 mužů v PS). 

Zástupkyním ženského pohlaví bylo tedy poskytnuto mnohem méně prostoru k 

vyjádření, který neodpovídá ani jejich zastoupení v rámci Poslanecké sněmovny. 

Z těchto čísel je rovněž zřejmé, že průměrný mužský příspěvek byl delší 

(11 minut) než ženský (8 minut). I v tomto ohledu je tedy patrný nevyvážený 

přístup co se týče mužů a žen. 

Zde je však nutné podotknout, že graf do značné míry odráží stav české 

politiky obecně, kdy se jen malé množství českých žen dostává do vedoucích 

politických funkcí, protože v parlamentních stranách převažuje výrazně 
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„maskulinní“ kultura a ženy jsou systematicky upozaďovány a vytlačovány 

z veřejného života. Přesto však lze pořadu vytknout genderovou slepotu, která 

reprodukuje stávající stav, protože je zřejmé, že ze strany autorů nejde o vědomou 

strategii, kdy by do studia zvali ženy podle jejich zastoupení ve vedení jednotlivých 

stran. Zde je totiž třeba připomenout že u KSČM, ČSSD, ODS i SZ zastávaly ženy 

funkce místopředsedkyní (například: KSČM – Zuzka Rujbrová; ČSSD – Jana 

Vaňhová; ODS – Miroslava Němcová; SZ – Džamila Stehlíková), což však nebylo 

pořadem nijak reflektováno (viz praxe upozaďování žen u SZ). 

 

Graf 9: Účastníci diskuse dle pohlaví a prostor k vyjádření věnovaný 

mužům a ženám  
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3.5.3 Jednání moderátora obecně 

Objektivitu čili nestrannost moderátora v přístupu k politickým hostům je kromě 

jiného možné sledovat i pomocí typu promluv adresovaných jednotlivým hostům. 

Moderátorovy repliky mohou mít neutrální, vstřícný či konfrontační charakter. 

Obecně se dá usuzovat, že čím bude podíl konfrontačních moderátorových promluv 

k jednotlivým aktérům diskuze vyrovnanější, tím je jeho přístup objektivnější či 

nestrannější. 

 Z Grafu 10 je patrné, že s největší mírou konfrontačnosti (22,5 %) 

vystupoval Václav Moravec vůči politické straně Nezávislí demokraté. To bylo dáno 

zejména účastí Vladimíra Železného v pořadu a jeho chováním v diskuzi. Téměř 

sedmnácti-procentní konfrontačnosti se dostalo hnutí Folklor i Společnost. 

Porovnáme-li míru konfrontačnosti ke dvěma nejsilnějším stranám, zjistíme, že 

k ČSSD přistupoval Moravec s daleko větší mírou konfrontačnosti než k ODS (na 

ČSSD směřoval 14,9 % konfrontačních replik, na ODS o polovinu méně – tedy 
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7,05 % konfrontačních replik). S přibližně 6 % konfrontačních replik se museli 

vyrovnávat zástupce stran KDU-ČSL a US-DEU. Na žádnou konfrontační repliku 

nemuseli reagovat zástupci politické strany SNK-ED. Druhý nejmenší počet 

konfrontačních replik pak patřil odborníkům a nestranným. 

 

Graf 10: Míra konfrontačnosti k jednotlivým stranám 
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Graf 11 pak napovídá, že vůči koalici vystupoval Moravec s mnohem větší 

mírou konfrontačnosti než vůči opozici. To, jak se zdá, ukazuje na moderátorovu 

nevyváženost, kdy si největší část výhrad šetřil na strany, které mu osobně 

nekonvenují. 

 

Graf 11: Míra konfrontačnosti: koalice vs. opozice 
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Srovnáme-li míru Moravcovy konfrontačnosti k parlamentním a 

mimoparlamentním stranám, zjistíme, že větší procento konfrontačních replik 

adresoval stranám mimoparlamentním. Konkrétně na adresu parlamentních stran 

bylo směřováno 38,2 % konfrontačních replik, zatímco mimoparlamentní strany se 



 50 

musely vyrovnávat s 57,2 % konfrontačních replik (viz Graf 12). Z tohoto je možno 

usuzovat, že co se týče míry konfrontačnosti k parlamentním a neparlamentním 

stranám, choval se Václav Moravec velmi nevyváženě, protože je také nutné 

zohlednit nevyváženost z hlediska prostoru, který byl jednotlivým stranám 

věnován. Přestože neparlamentní strany měly prostoru mnohem méně, byly 

vystaveny mnohem větší konfrontačnosti. 

 

Graf 12: Míra konfrontačnosti: parlamentní vs. mimoparlamentní strany 
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 Co se týče míry konfrontačnosti vůči pravici a levici (Graf 13), je možné 

hodnotit Moravcův přístup jako vyvážený. Na pravicové politické strany totiž 

směřoval 18,5 % konfrontačních replik, levicovým stranám adresoval o jedno 

procento konfrontačních replik více (19,7 %).  

 

Graf 13: Míra konfrontačnosti: pravice vs. levice 
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 Mírou moderátorovy konfrontačnosti se můžeme zabývat i z hlediska 

genderového. Jak vyplývá z Grafu 14, na každého muže směřoval Moravec 
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v průměru 1,6 konfrontačních replik, každé ženě pak adresoval v průměru 1,4 

konfrontační repliky. Tento rozdíl se nezdá být nijak markantní, soudím tedy, že co 

se týče konfrontačnosti vůči pohlavím, choval se moderátor vyváženě. 

 

Graf 14: Konfrontačnost: muži vs. ženy 
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Graf 15 se pak zabývá mírou Moravcovy vstřícnosti vůči jednotlivým 

stranám. Nejvíce vstřícných replik bylo směřováno na ČSSD (56 % ze všech 

Moravcových vstřícných promluv). Celkem 22 % vstřícných replik adresoval 

moderátor ODS, stejné množství (22 %) pak SZ. K ostatním politickým stranám 

nesměroval Moravec ani jedinou vstřícnou repliku. Z těchto čísel je patrné, že 

ČSSD se dostalo mnohem větší podpory než jiným stranám. To by mohlo 

poukazovat na jistou nevyváženost. Obecně však používal Moravec vstřícných 

replik jen velmi málo. 

 

Graf 15: Míra vstřícnosti k jednotlivým politickým stranám 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ČSSD ODS KSČM KDU-ČSL US-DEU SNK-ED SZ Nezávislí
demokraté

hnutí
Nezávislí

Folklor a
společnost

odborníci,
nestranní

 

 



 52 

Sledujeme-li objektivitu či nestrannost moderátora, je rovněž možné 

zaměřit se na to, jak často přerušoval zástupce jednotlivých politických stran. Toto 

číslo získáme, vydělíme-li celkový prostor k vyjádření dané strany celkovým 

počtem moderátorova přerušení této strany.  

Z Tabulky 1 je patrné, že průměrně nejčastěji byl přerušován zástupce 

politické strany Nezávislí demokraté – a to každých třicet sekund. Druhým 

nejčastěji přerušovaným diskutujícím byl zástupce Strany Zelených, jenž byl 

přerušen v průměru každých 39 sekund. Politická strana ČSSD byla přerušena 

v průměru každých 57,6 sekund, což je přibližně stejně jako politická strana ODS, 

jejímž zástupcům vstoupil moderátor do řeči každých 59,4 sekund. Pokud bychom 

počítali míru přerušování z celkového počtu přerušení daných stran, zjistili bychom, 

že mezi ODS a ČSSD čítá rozdíl v přerušování 23 % (zástupci ČSSD byli ve 

sledovaném období přerušeni celkem 220krát, zástupci ODS 170krát). Zde je však 

nutné podotknout, že ČSSD získala více prostoru k vyjádření svých názorů 

(viz Graf 5), s čímž pak souvisí i vyšší počet přerušení moderátorem. Třiadvaceti-

procentní rozdíl v přerušování tak není příliš objektivním výsledkem. Přepočítáme-li 

tedy tato čísla na průměrná přerušení, zjistíme, že v přístupu k ČSSD a ODS byl 

Moravec poměrně vyvážený (rozdíl mezi ODS a ČSSD činí 3 %). Na druhou stranu 

nejméně přerušovaným aktérem politické diskuze byl zástupce US-DEU (každých 

90 sekund) a zástupce strany KDU-ČSL (každých 87 sekund). Odborníci a nestranní 

byli v průměru přerušeni každých 75 sekund. 

 

Tabulka 1: Průměrné přerušení: politické strany 

 Průměrné přerušení [sek.] 

ČSSD 57,6 

ODS 59,4 

KSČM 54,6 

KDU-ČSL 87 

US-DEU 90 

SNK-ED 74,4 

SZ 39 

NEZ.DEM. 30 

Nezávislí 46,2 

Folklor i Společnost 42 

Odborníci, nestranní 75 

 

V tomto případě je však nutné zaměřit se i na kázeň jednotlivých hostů, 

jelikož vyšší či nižší míra přerušování nemusí vždy znamenat stranění té či oné 
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straně. Jsou-li aktéři diskuze neukáznění a snaží-li se vyhnout odpovědi, je 

povinností moderátora jejich promluvu přerušit a navést jejich odpověď 

požadovaným směrem. Neukázněnou promluvu v kódovací knize definuji jako 

promluvu, kdy se diskutující odchyluje od tématu a jeho řeč je tedy nutné přerušit. 

Patří sem i situace, kdy diskutující pronáší nepatřičné komentáře, nebo je-li hrubý 

– i tehdy je povinností moderátora daného hosta přerušit. 

 Tabulka 2 ukazuje, že nejneukázněnějším účastníkem diskuze byl zástupce 

strany Nezávislí Demokraté. Druhá v pořadí, co se týče neukázněnosti, je SZ, na 

niž připadá v průměru 8,5 neukázněných promluv na účastníka diskuze. Členové 

politické strany ČSSD předvedli průměrně 5,3 neukázněných promluv na účastníka 

diskuze a každý člen strany ODS vyslovil v průměru 3,5 neukázněných replik. 

Naproti tomu žádnou neukázněnou repliku nevyslovili zástupci hnutí Nezávislí nebo 

hnutí Folklor i Společnost. 

 

Tabulka 2: Neukázněné promluvy na účastníka diskuze: politické strany 

 Neukázněné promluvy 

ČSSD 5,3 

ODS 3,5 

KSČM 2,4 

KDU-ČSL 1,6 

US-DEU 1,0 

SNK-ED 0,33 

SZ 8,5 

NEZ.DEM. 40,0 

Odborníci, nestranní 0,19 

 

Porovnáme-li Tabulku 1 a Tabulku 2, dojdeme k závěru, že časté 

moderátorovo přerušování zástupce politické strany Nezávislí Demokraté odpovídá 

míře jeho neukázněnosti. Druhým nejčastěji přerušovaným diskutujícím byl 

zástupce SZ, který rovněž pronášel druhý nejvyšší počet neukázněných promluv. 

Třetí nejčastěji přerušovanou stranou byla strana ČSSD – i zde tedy míra 

přerušování odpovídá pořadí v hodnocení neukázněnosti a stejné je to i v případě 

politické strany ODS.  

Dále je pak možné porovnat míru přerušování koalice s mírou přerušování 

opozice. Z Tabulky 3 je patrné, že zástupci koaličních stran byli přerušeni 

v průměru každých 63 sekund, zástupce stran opozice přerušoval Moravec 

v průměru každých 58,4 sekund. 
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Tabulka 3: Průměrné přerušení: koalice vs. opozice 

 Průměrné přerušení [sek.]  

Koalice 63 

Opozice 58,4 

 

Také zde je však nutné doplnit údaje o přerušování tabulkou shrnující 

neukázněné promluvy zástupců koalice a opozice. Z Tabulky 4 můžeme vyčíst, že 

zástupci koaličních stran pronášeli více neukázněných promluv než zástupci stran 

opozičních. Vyšší míra přerušování zde tedy neodpovídá vyšší míře neukázněnosti a 

Moravcův přístup je tak možno hodnotit jako nevyvážený (stranění koalici). 

 

Tabulka 4: Neukázněné promluvy na účastníka diskuze: koalice vs. opozice 

 Neukázněné promluvy 

Koalice 4,1 

Opozice 3,2 

 

 Zaměříme-li se na míru přerušování z hlediska parlamentních a 

neparlamentních stran, i zde nalézáme poměrně podstatný rozdíl. 

Z tabulky 5 vyplývá, že zástupci parlamentních stran byli v průměru přerušováni 

každých 61 sekund, zatímco zástupce neparlamentních stran přerušil Moravec 

každých 42,4 sekund. 

 

Tabulka 5: Průměrné přerušení: parlamentní vs. neparlamentní strany 

 Průměrné přerušení [sek.] 

Parlamentní strany 61 

Neparlamentní strany 42,4 

 

V porovnání s neukázněnými promluvami diskutujících z parlamentních a 

neparlamentních stran (Tabulka 6) je však patrné, že častější přerušování odpovídá 

většímu počtu neukázněných promluv. Jak bylo řečeno již výše, v případě 

neparlamentních stran se na velkém počtu neukázněných promluv podílel svým 

vystupováním v diskuzi zejména Vladimír Železný (Nezávislí Demokraté). 

Hovoříme-li tedy o míře přerušování v souvislosti s neukázněnými promluvami, je 

možné hodnotit Moravcovo chování jako vyvážené. 
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Tabulka 6: Neukázněné promluvy na účastníka diskuze: parlamentní vs. 

neparlamentní strany 

 Neukázněné promluvy 

Parlamentní strany 3,7 

Neparlamentní strany 7,2 

 

Další osou, kterou v rámci své analýzy sleduji, je moderátorův přístup 

k zástupcům pravice a levice. Tabulka 7 napovídá, že levicoví diskutující byli 

přerušování v průměru každých 57 sekund, pravicové diskutující přerušil Moravec 

průměrně každých 65 sekund. 

 

Tabulka 7: Průměrné přerušení: levice vs. pravice 

 Průměrné přerušení [sek.]  

Levice 57 

Pravice 65 

 

 Moderátorovo přerušování pravicových a levicových diskutujících je třeba 

opět porovnat s počtem neukázněných promluv, které tito diskutující pronášeli. 

Z Tabulky 8 je zřejmé, že zástupci levice se potýkali s vyšší mírou neukázněnosti, 

z čímž koresponduje i vyšší míra přerušování Moravcem. V přístupu k pravici a 

levici je tedy moderátorovo chování možno pokládat za vyvážené. 

 

Tabulka 8: Neukázněné promluvy na účastníka diskuze: pravice vs. levice 

 Neukázněné promluvy 

Levice 4,5 

Pravice 2,8 

 

 Konečně zkoumat můžeme i rozdíly v přerušování diskutujících ženského a 

mužského pohlaví. Z Tabulky 9 můžeme vyčíst, že ženy byly přerušovány 

v průměru každých 80 sekund, muže přerušoval Moravec průměrně každých 57 

sekund. 

 

Tabulka 9: Průměrné přerušení: muži vs. ženy 

 Průměrné přerušení [sek.] 

Muži 57 

Ženy 80 
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 I zde je však nutné zohlednit míru neukázněnosti členů diskuze z hlediska 

pohlaví. Jak je patrné z Tabulky 10, muži vystupovali mnohem neukázněněji než 

ženy. Přestože tedy Moravec přerušoval muže častěji než ženy, není opět možné 

poukázat na jeho nevyváženost. 

 

Tabulka 10: Neukázněné promluvy na účastníka diskuze: muži vs. ženy 

 Neukázněné promluvy 

Muži 3,5 

Ženy 1,1 

 

V rámci sledování moderátorova chování jsem se zaměřila i na to, jak často 

uděloval Moravec slovo zástupcům jednotlivých politických stran. Toto číslo 

získáme, vydělíme-li celkový prostor k vyjádření dané strany celkovým počtem 

moderátorova udělení slova této straně. Z Tabulky 11 je patrné, že nejčastěji 

uděloval moderátor slovo zástupci US-DEU (každých 36 sekund). Jako další 

v pořadí následuje hnutí Folklor i Společnost (každých 38,4 sekund), dále pak hnutí 

Nezávislí (každých 54,6 sekund) a Nezávislí Demokraté (každých 67,8 sekund). 

Zástupci těchto stran se ve sledovaném období objevili ve vysílání pouze jedenkrát, 

a to v předvolebním speciálu pořadu Otázky Václava Moravce. Tento pořad se od 

ostatních lišil tím, že byl „svižnější“ – Moravec pokládal otázky, na něž vyžadoval 

jasnou odpověď, politiky nenechával zabíhat do detailů, jelikož v předvolebním 

speciálu se řešila celá řada témat, ve studiu bylo více hostů, než je obvyklé a na 

zdlouhavé promluvy tak nebyl čas. Právě proto, dle mého názoru, vychází u těchto 

stran častější udělování slova, což ale v tomto případě nesvědčí o moderátorově 

nevyváženosti. Nejméně často pak uděloval Moravec slovo ČSSD a straně SNK-ED. 

Co se týče ODS a ČSSD, rozdíl v udělování slova je mezi těmito stranami 19,8 %, 

což není nevýznamné. Zdá se tedy, že zde požadavek vyváženého přístupu ke 

dvěma hlavním soupeřícím politickým stranám splněn nebyl. 

  

Tabulka 11: Průměrné udělení slova: politické strany 

 Průměrné udělení slova [sek.] 

ČSSD 112,2 

ODS 90 

KSČM 78 

KDU-ČSL 66 

US-DEU 36 

SNK-ED 102 

SZ 76,8 
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NEZ.DEM. 67,8 

Nezávislí 54,6 

Folklor i Společnost 38,4 

Odborníci, nestranní 90 

 

 Stejně jako v případě průměrných přerušení, i zde se zaměřuji na další osy 

své analýzy, které by mohly něco vypovědět o vyváženosti či nevyváženosti 

moderátorova přístupu a tím i pořadu obecně. Zaměříme-li se na srovnání koalice a 

opozice (Tabulka 12), zjistíme, že rozdíl v udělování slova zde činí 4,7 %. Toto číslo 

odpovídá čtyř-sekundovému rozdílu v udělování slova a Moravcův přístup se 

v tomto aspektu zdá být vyváženým. 

 

Tabulka 12: Průměrné udělení slova: koalice vs. opozice 

 Udělení slova [sek.] 

Koalice 92,8 

Opozice 88,4 

 

 Další osa mé analýzy se zabývá moderátorovým přístupem k parlamentním 

a neparlamentním stranám (Tabulka 13). Zde je rozdíl v udělování slova poměrně 

markantní, jelikož mezi parlamentními a neparlamentními stranami činí tento rozdíl 

28 %. Jak již však bylo řečeno výše, častější udělování slova neparlamentním 

stranám bylo způsobeno zejména tím, že velká část zástupců těchto stran se 

objevila pouze v předvolebním speciálu pořadu Otázky Václava Moravce, kde 

vystupovalo větší množství diskutujících, řešilo se velké množství témat a kde tedy 

moderátor nenechával mnoho prostoru na zdlouhavější odpovědi. Naproti tomu 

zástupci stran parlamentních se objevovali zejména ve standardních dílech Otázek, 

kde diskutovali povětšinou dva až tři hosté, probírala se v průměru dvě až tři 

témata a kde tedy moderátor nechával diskutujícím prostor pro delší promluvy. 

 

Tabulka 13: Průměrné udělení slova: parlamentní vs. neparlamentní strany 

 Udělení slova [sek.] 

Strany parlamentní 90,8 

Strany neparlamentní 65,3 

 

Tabulka 14 pak srovnává průměrné udělování slova pravici a levici. I zde je 

rozdíl poměrně markantní, činí 23,6 % (zástupcům pravice uděloval moderátor 

slovo častěji než zástupcům levice). V přístupu k pravici a levici, co se týče 
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průměrného udělování slova, je tedy možné označit Moravcův přístup za 

nevyvážený. 

 

Tabulka 14: Průměrné udělení slova: pravice vs. levice 

 Udělení slova [sek.] 

Pravice 79,4 

Levice 103,9 

 

Z Tabulky 15 je možné vyčíst, s jakými rozdíly přistupoval moderátor při 

udělování slova k mužům a ženám. Mužům uděloval slovo v průměru každých 87 

sekund, ženám o něco častěji – v průměru každých 76,8 sekund. 

 

Tabulka 15: Průměrné udělení slova: muži vs. ženy 

 Udělení slova [sek.] 

Muži 87 

Ženy 76,8 

 

Během svého výzkumu jsem mimo jiné zjišťovala i to, jak často vyjadřoval 

moderátor své vlastní, pozitivní či negativní, hodnocení dané politické strany. 

V souladu s Kodexem ČT a s principem objektivity a nestrannosti vůbec, by totiž 

měl moderátor zastávat nestranné stanovisko a k takovému hodnocení by se vůbec 

neměl uchylovat. Za celé sledované období Moravec nevyjádřil ani jediné pozitivní 

hodnocení jakékoliv politické strany, na druhou stranu negativně se vyjádřil 

jedenkrát o politické straně ODS, čtyřikrát o politické straně ČSSD a dvě negativní 

hodnocení byla směřována na politickou stranu KSČM. Z těchto čísel je tedy 

patrné, že co se týče hodnocení politických stran, byl moderátorův přístup 

nevyvážený na ose pravice vs. levice (o levicových stranách pronášel častěji 

negativní hodnocení než o pravicových). Sledujeme-li osu koalice vs. opozice, zdá 

se být z tohoto hlediska moderátorův přístup poměrně vyvážený. 

 V souvislosti s tímto je možné sledovat i způsob, jakým Moravec 

představoval jednotlivá témata (Graf 16). Většina témat byla vůči  politickým 

stranám představena jako nehodnotící, z celkového počtu 47 témat jich bylo 

vzhledem k ČSSD sedm představeno ambivalentně a dvě negativně, ke straně ODS 

byla ambivalentně představena témata tři, negativně pak témata dvě. Z těchto 

čísel soudím, že moderátor se choval směrem k hlavním volebním rivalům poměrně 

vyváženě. Témat představených s nádechem negativity bylo totiž stejné množství 

u ČSSD i ODS. Ambivalentně představených témat sice více souviselo se stranou 

ČSSD, nicméně ČSSD byla stranou vládní a dopouštěla se jistých kroků (reformy, 
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arbitráže, řešení situace při povodních...), které bylo třeba komentovat a které se 

tak stávaly námětem řady témat, jež moderátor při jejich představování v souladu 

s požadavky Kodexu ČT nahlížel z různých úhlů. 

 

Graf 16: Představení tématu 
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Ve svém výzkumu jsem se dále zabývala takovými aspekty, které by se 

v moderátorově projevu vůbec objevovat neměly. Zde se jedná zejména o 

zesměšňování účastníků diskuze, o familiérnost a ironické promluvy směrem 

k diskutujícím. Jak je patrné z Grafu 17, Moravec se k takovýmto typům promluv 

občas uchýlil. Celkově nejvíce ironických replik směřoval na politickou stranu 

ČSSD. Přibližně stejným počtem familiérních promluv častoval moderátor strany 

ČSSD a ODS, k zesměšnění se uchýlil u politických stran ČSSD a Nezávislí 

Demokraté. Z těchto čísel je patrné, že Moravec porušil zásadu neutrálního 

chování, které požadují jak mediální teorie, tak Kodex ČT. Je zjevné, že moderátor 

se choval nevyváženě (na ČSSD směřoval celkem 17 replik, které by se v jeho 

promluvě neměly vůbec objevit). 
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Graf 17: Zesměšňování, familiérnost, ironické promluvy 
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Dokončené vyhýbavé promluvy či oprávněný požadavek jasné odpovědi po 

účastnících diskuze nehovořících „k věci“ jsou dalšími ukazateli při měření nejenom 

moderátorovy nestrannosti, ale i jeho schopnosti řídit diskuzi požadovaným 

směrem.  

 Z Tabulky 15 je patrné, že vyhýbavé promluvy se podařilo dokončit straně 

ČSSD (4krát), straně ODS (3krát) a dále pak stranám KSČM a KDU-ČSL (1krát). 

Z těchto čísel je zřejmé, že moderátor nenechával ve sledovaném období příliš 

prostoru diskutujícím, kteří se snažili vyhnout odpovědi. To svědčí o jeho poměrně 

vysoké schopnosti řídit diskuzi požadovaným směrem. Co se týče dokončených 

vyhýbavých promluv, choval se Moravec poměrně vyváženě. 

 V Tabulce 16 jsou rovněž zaneseny Moravcovy požadavky jasné odpovědi. 

Tyto údaje svědčí o tom, že nejčastěji vyžadoval moderátor jasnou odpověď po 

zástupci KSČM (každé 2,3 minuty), po zástupci US-DEU (každé 3 minuty) a po 

zástupci SZ (každé 3,2 minuty). Po zástupcích ČSSD požadoval Moravec jasné 

odpovědi častěji než po zástupcích ODS. Nejméně často kladl moderátor požadavek 

jasné odpovědi na sortu nestranných odborníků. 
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Tabulka 16: Dokončené vyhýbavé promluvy, požadavek jasné odpovědi  

 Dokončené vyhýbavé promluvy 

[min.]  

Požadavek jasné odpovědi 

[min.] 

ČSSD 53 4,4 

ODS 56 6,3 

KSČM 52 2,3 

KDU-ČSL 55 13,8 

US-DEU -- 3 

SNK-ED -- 21 

SZ -- 3,2 

NEZ.DEM. -- 3,4 

Odborníci, 

nestranní 

-- 39,5 

 

Ve svém výzkumu jsem sledovala i to, jakou měrou moderátor zástupce 

jednotlivých politických stran napomínal či usměrňoval. Graf 18 ukazuje, že 

největší procento napomínajících a usměrňujících replik pronesl Moravec směrem 

k zástupci Nezávislých demokratů. Z grafu je dále patrné, že zástupce ČSSD 

moderátor napomínal a usměrňoval častěji než zástupce ODS. Stejně tak můžeme 

soudit, že levice byla napomenuta a usměrněna častěji než pravice. Stranám, které 

nejsou zaneseny v grafu, se žádného napomenutí ani usměrnění nedostalo.  

Data týkající se napomenutí a usměrnění je možno porovnat množstvím 

neukázněných promluv účastníků diskuze (viz Tabulka 2). Z této tabulky je zřejmé, 

že největší počet neukázněných replik pronesl zástupce Nezávislých demokratů. 

Zde tedy míra napomínání a usměrňování koresponduje s mírou neukázněnosti 

diskutujícího. Míra napomínání a usměrňování pak koresponduje s mírou 

neukázněnosti i u ČSSD a ODS. Potud je tedy možno hodnotit Moravcův přístup za 

vyvážený. Zajímavé je však zjištění, že Straně Zelených se nedostalo ani jediného 

napomenutí či usměrnění a to i přesto, že její zástupce byl druhým 

nejneukázněnějším diskutujícím ve vysílání. V tomto faktoru tedy můžeme 

pozorovat jistou moderátorovu nevyváženost. 
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Graf 18: Napomenutí, usměrnění 
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 Samostatný graf se pak týká moderátorova zpochybňování zástupců 

jednotlivých politických stran. Z Grafu 19 je zřejmé, že nejvyšší procento 

zpochybňujících replik pronesl Moravec směrem ke straně Nezávislí Demokraté. 

Obrátíme-li pak pozornost k parlamentním stranám, je patrné, že moderátor 

zpochybňoval častěji zástupce ČSSD než diskutující z ODS, stejně tak levici 

zpochybňoval více než pravici. Ve své kritičnosti tak nebyl Moravec vyvážený, 

častěji pochyboval o vyjádřeních levicových stran. K tomuto grafu je třeba 

podotknout, že není možné měřit, nakolik oprávněné bylo Moravcovo 

zpochybňování. Nicméně zpochybňovat se dá vše, co člověk chce (moderátorova 

nevyváženost se může projevit právě v častějším pochybování nad výroky daného 

politického subjektu), a proto jsem i tento faktor zařadila do své analýzy. 

 

Graf 19: Zpochybnění 
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Posledním aspektem, který jsem ve svém výzkumu měřila, byl počet 

ponechání slova účastníkovi diskuze poté, co si je sám vezme. Toto se opět týkalo 
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pouze některých politických stran. Nejčastěji ponechával Moravec slovo politické 

straně ČSSD (20 ponechání), druhá v pořadí byla strana ODS (13 ponechání). 

Straně KDU-ČSL ponechal Moravec slovo pětkrát a straně KSČM čtyřikrát 

(viz Graf 20). Z těchto čísel je možné usuzovat nevyváženost v moderátorově 

přístupu. Z grafu je patrné, že zástupce strany ČSSD nechal bez vyzvání hovořit 

častěji než zástupce ODS. Stejně nevyvážený byl v tomto ohledu jeho přístup 

k pravici a levici (k levici se choval shovívavěji) i ke koalici a opozici.  

 

Graf 20: Ponechání slova 
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3.6 Shrnutí výsledků analýzy 

Z výsledků mé analýzy, které prezentuji výše, je tedy patrné, že tématická 

variabilita pořadu byla poměrně široká, stejně jako variabilita zástupců jednotlivých 

politických stran z hlediska funkcí. Široká byla i variabilita zástupců odborné 

veřejnosti.  

 Co se týče prostoru k vyjádření, v případě ODS a ČSSD se Moravec přesně 

držel Kodexu ČT a jeho chování v tomto směru není možné hodnotit jako 

nevyvážené. Jiné je to však v případě US-DEU, které se dostalo nepřiměřeně málo 

prostoru k vyjádření a SNK-ED, které se naopak dostalo prostoru nepřiměřeně 

mnoho. Poměrně málo prostoru k vyjádření pak moderátor poskytl i nezávislým 

odborníkům. Jako nevyvážený lze pořad hodnotit z hlediska poskytování prostoru 

koalici a opozici (koaliční strany dostaly prostoru více), pravici a levici (zástupci 

pravicových stran měli méně prostoru k vyjádření než zástupci stran levicových) a 

nakonec i v prostoru poskytovaném mužům a ženám (ženy získaly méně prostoru 

k vyjádření než muži). Vyvážený přístup vykazoval moderátor v poskytování 

prostoru k vyjádření parlamentním a neparlamentním stranám. 
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 Ohledně Moravcovy konfrontačnosti musím poznamenat, že nevyváženě se 

choval k zástupcům ODS a ČSSD (kdy k ČSSD byl konfrontačnější než k ODS), 

k zástupcům koalice a opozice (ke koalici pronesl více konfrontačních replik než 

k opozici). Zde by se dalo argumentovat, že tento přístup mohl do jisté míry 

kompenzovat výše zmíněnou nevyváženost vzhledem k prostoru, který byl 

poskytnut jednotlivým stranám a uskupením. Dalo by se ale argumentovat i tak, že 

nevyváženost ve smyslu konfrontačnosti je závažnější, než nevyváženost ve 

smyslu prostoru. Když navíc koalice byla spíše levo-středová, dominovaly v ní 

levicové strany a byla u vlády. 

O nevyváženosti lze hovořit i vzhledem k parlamentním a neparlamentním 

stranám, kdy se neparlamentní strany musely vyrovnávat s větší mírou 

konfrontačních replik než strany parlamentní. Jistá nevyváženost se pak projevila 

také ve vyšší míře vstřícných replik směrem k ČSSD. Vyvážený (co se týče 

konfrontačnosti) byl naopak Moravcův přístup k pravici a levici, stejně jako 

k mužům a ženám.  

 Další proměnnou, kterou jsem ve své analýze zkoumala, byla míra 

přerušování jednotlivých subjektů. V tomto ohledu se Moravec choval nevyváženě 

v přístupu ke koalici a opozici (stranil koalici). V přístupu ke dvěma hlavním 

politickým stranám na české scéně (ODS a ČSSD) byl vyvážený, stejně jako 

v přístupu k parlamentním a neparlamentním stranám či pravici a levici. Nestranný 

byl moderátor i v přístupu k mužům a ženám. 

 Hovoříme-li o Moravcově udělování slova, ukazují výsledky analýzy na jeho 

nevyvážený přístup k ODS a ČSSD (ČSSD uděloval slovo méně než ODS) a 

k zástupcům pravice a levice (pravici uděloval slovo častěji než levici), což je 

důležité především proto, že vládnoucí koalice byla levo-středová. Skutečnost, že 

ČSSD byla u vlády by spíše hovořila pro to, aby měla dostávat slovo častěji. Ženám 

uděloval slovo méně často než mužům. Vyvážený byl moderátor naopak 

k zástupcům koalice a opozice.  

 Co se týče vlastního hodnocení politických stran, nevyvážený byl Moravec 

na ose pravice vs. levice (o levicových stranách pronášel častěji negativní 

hodnocení než o pravicových), na ose koalice vs. opozice se choval vyváženě. 

S moderátorovým hodnocením politických stran pak souvisí i způsob představování 

jednotlivých témat. Zde je patrná moderátorova vyváženost (jak k ČSSD a ODS, 

tak i k pravici a levici). 

 Ve svém výzkumu jsem sledovala i faktory, které by se v moderátorově 

promluvě vůbec objevovat neměly, k nimž se však Moravec občas uchýlil. Jedná se 

zejména o familiérnost, zesměšňování a ironické promluvy. Zde je možné 
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konstatovat moderátorovu nevyváženost, nejvíce takových promluv bylo 

směřováno k ČSSD.  

 Z počtu dokončených vyhýbavých promluv je zřejmé, že Moravec 

nenechával příliš prostoru diskutujícím, kteří se vyhýbali odpovědi. Zabýváme-li se 

počtem dokončených vyhýbavých promluv, je možné říci, že moderátor se choval 

k diskutujícím vyváženě. 

 Vyvážené bylo Moravcovo chování také co se týká napomínání a 

usměrňování dvou hlavních politických stran v ČR, jistou nevyváženost lze 

spatřovat ve vztahu ke SZ (navzdory velké míře neukázněných promluv nebyli 

zástupci této strany vůbec napomínáni ani usměrňováni). Moravcovu kritičnost je 

rovněž možno hodnotit jako nevyváženou (častěji zpochybňoval ČSSD a levici 

obecně), nevyvážené bylo i moderátorovo chování k diskutujícím ohledně 

ponechávání slova poté, co si je host sám vezme (takto ponechával slovo častěji 

ČSSD, koalici a levici). 
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4. ZÁVĚR 
Cílem mé práce bylo na vybraném vzorku pořadů Otázky Václava Moravce ověřit, 

zda se moderátor ve své relaci chová skutečně tak neutrálně, jak by se moderátor 

podle mediální teorie a Kodexu ČT chovat měl. Snažila jsem se zodpovědět 

základní spor, který se prolíná veškerými diskuzemi řešícími tento pořad – jsou 

Otázky Václava Moravce nakloněny pravici, levici, nebo jsou, jak proklamuje Václav 

Moravec i Česká televize, skutečně nestranné? Ve svém výzkumu jsem zohlednila i 

další osy předpokládané moderátorovy nestrannosti: koalice vs. opozice, strany 

parlamentní vs. strany neparlamentní, muži vs. ženy. 

 Zaměříme-li se na Moravcovu vyváženost, k ČSSD a ODS se choval 

nestranně co se týče poskytování prostoru k vyjádření, co se týče přerušování i co 

se týče představování témat. Tyto dvě strany byly rovněž stejnou měrou 

napomínány a usměrňovány. Na ose pravice vs. levice byl Moravec vyvážený ve 

své konfrontačnosti a v míře přerušování. Parlamentním a neparlamentním 

stranám poskytoval přibližně stejný prostor k vyjádření, vyvážený byl jeho přístup i 

co se týče přerušování těchto stran. Na ose koalice vs. opozice byl Moravec 

vyvážený co se týče udělování slova i co se týče vlastního hodnocení politických 

stran. K mužům a ženám byl moderátor vyvážený ve své konfrontačnosti a v míře 

přerušování diskutujících. 

 Zabýváme-li se aspekty Moravcovy nevyváženosti, zjistíme, že k ČSSD byl 

konfrontačnější než k ODS, častěji ji zpochybňoval a pronášel k ní větší množství 

nevhodných promluv než ke straně ODS. Zástupcům ČSSD ponechával slovo 

častěji než zástupcům ODS, straně ODS pak častěji uděloval slovo. Na ose pravice 

vs. levice je patrné, že levici ponechal více prostoru k vyjádření, zástupcům levice 

rovněž častěji ponechal slovo poté, co si je sami vzali. Na druhou stranu vztáhl 

moderátor na levici větší počet negativních hodnocení, vyjádření zástupců 

levicových stran zpochybňoval častěji než vyjádření zástupců stran pravicových. 

Pravici rovněž častěji uděloval slovo. Nevyváženost se projevila i na ose ženy vs. 

muži, kde ponechával Moravec více prostoru k vyjádření mužům, muži pak byli do 

pořadu zváni neúměrně častěji než ženy. Koalici ponechal moderátor více prostoru 

než opozici, zástupce koaličních stran méně často přerušoval. Naproti tomu se 

koalice musela vyrovnávat s větší mírou konfrontačních replik než opozice.  

Z výše uvedených výsledků mé analýzy je patrné, že naprostá Moravcova 

nestrannost, kterou jsem na počátku svého výzkumu předpokládala, se 

nepotvrdila. V některých aspektech moderátorova chování, které jsou popsány 

výše, se tedy projevuje jistá zaujatost. Na základě výsledků svého výzkumu mohu 

nyní soudit, že Moravec více stranil ODS a pravici obecně. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 

 
KÓDOVACÍ KNIHA 

 
Název výzkumu: 
Otázky Václava Moravce: vyvážené nebo stranící? 
Metoda: 
Kvantitativní obsahová analýza pořadu „Otázky Václava Moravce“ z období voleb 
roku 2006, z období mezi 5.březnem 2006 a 28.květnem 2006 
 
 
Identifikační proměnné 
 
Oddíl Příslušnost jednotky Kód  Definice jednotky Poznámka  
 
Identifikace kódované jednotky 
 
1. Název stanice 1 ČT1 Nezabývám se pokračováním 

pořadu na stanici ČT24, které 
vždy následuje 

2. Název pořadu 1 Otázky 
Václava 
Moravce 

 

3. Datum 
Datum 
Datum 
Datum 
Datum 
Datum 
Datum 
Datum 
Datum 
Datum 
Datum 
Datum 
Datum 

5 
12 
19 
26 
2 
9 
17 
23 
30 
7 
14 
21 
28 

5. 3. 2006 
12. 3. 2006 
19. 3. 2006 
26. 3. 2006 
2. 4. 2006 
9. 4. 2006 
17. 4. 2006 
23. 4. 2006 
30. 4. 2006 
7. 5. 2006 
14. 5. 2006 
21. 5. 2006 
28. 5. 2006 

 

4. Čas vysílání 
pořadu 

12:00 12:00  

 
Analytické proměnné 
 
KÓDOVACÍ JEDNOTKA: TÉMATICKÁ ČÁST 
 
5. Číslo tématické 

části 
1 
2 
6 

První tématická 
část 
Druhá tématická 
část 
Šestá tématická 
část 

Vzor konstruování 
proměnné 

6. Délka tématické 
části 

01 
06:10 
 
00:30 

Jedna minuta 
Šest minut a deset 
sekund 
Třicet sekund 

 

7. Hlavní téma 01 Témata spojená  
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tématické části   
 
02 
 
 
03 
 
 
04 
05 
 
06 
 
07 
08 
 
 
 
 
09 

s předvolební 
kampaní 
Reformy, změny 
zákonů, vyhlášek a 
paragrafů 
Témata týkající se 
zahraničí a 
zahraniční politiky 
Zdravotnická 
témata 
Témata týkající se 
ekonomiky 
Témata zabývající 
se korupcí 
Povodně v ČR 
Témata spojená 
s policií, 
kriminalitou, soudní 
činností, žalobami a 
spory 
Témata spojená se 
školstvím, 
genderem či 
sociální situací 
rodin 

8. Vztah 
představení 
tématu k ODS 

01 
02 
 
03 
 
04 

Nehodnotící 
S pozitivním 
hodnocením 
S ambivalentním 
hodnocením 
S negativním 
hodnocením 

Sleduji, zazní-li 
v úvodním představení 
tématu nějaká kritika či 
pozitivní hodnocení dané 
strany 

9. Vztah 
představení 
tématu k ČSSD 

01 
02 
 
03 
 
04 

Nehodnotící 
S pozitivním 
hodnocením 
S ambivalentním 
hodnocením 
S negativním 
hodnocením 

 

10. Vztah 
představení 
tématu ke KSČM 

01 
02 
 
03 
 
04 

Nehodnotící 
S pozitivním 
hodnocením 
S ambivalentním 
hodnocením 
S negativním 
hodnocením  

 

11. Vztah 
představení 
tématu ke KDU-
ČSL 

01 
02 
 
03 
 
04 

Nehodnotící 
S pozitivním 
hodnocením 
S ambivalentním 
hodnocením 
S negativním 
hodnocením  

 

12. Vztah 
představení 
tématu k US-DEU 

01 
02 
 
03 

Nehodnotící 
S pozitivním 
hodnocením 
S ambivalentním 

 



 70 

 
04 

hodnocením 
S negativním 
hodnocením  

 
KÓDOVACÍ JEDNOTKA: ÚČASTNÍK DISKUZE 
 
13. První účastník 

diskuze ve studiu 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
 
11 
 
12 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
 
24 
25 
26 
 
27  
 
28 
 
29 
 
 
30 
 
31 
 
 
32 
33 
34 
35 

Předseda ODS 
Předseda ČSSD 
Předseda KSČM 
Předseda KDU-ČSL 
Předseda US-DEU 
Předseda SZ 
Místopředseda ODS 
Místopředseda 
ČSSD 
Místopředseda 
KSČM 
Místopředseda 
KDU-ČSL 
Místopředseda US-
DEU 
Místopředseda SZ 
Člen ODS 
v ministerské 
funkci 
Člen ČSSD 
v ministerské 
funkci 
Člen KDU-ČSL 
v ministerské 
funkci 
Člen US-DEU 
v ministerské 
funkci 
Řadový člen ODS 
Řadový člen ČSSD 
Řadový člen KSČM 
Řadový člen KDU-
ČSL 
Řadový člen US-
DEU 
Řadový člen SZ 
Nestranický 
odborník 
Politolog 
Člen odborů 
Předseda senátu za 
ODS 
Místopředseda 
vlády za ČSSD 
Předseda 
občanského 
sdružení 
Poslanec 
evropského 
parlamentu za 
SNK-ED 
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36 
37 
 
38 
 
39 

Poslanec 
Evropského 
parlamentu za 
KSČM 
Předseda 
poslaneckého klubu 
za ODS 
Předseda SNK-ED 
Diplomat za ČR 
Sociolog 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu 
/nestranný/ 
Politický lídr SNK-
ED 
Předseda strany 
nezávislí 
demokraté 
Volební lídr za 
hnutí Nezávislí 
Předseda hnutí 
Folklor i Společnost 

14. Druhý účastník 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
 
11 
 
12 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
 
24 
25 
26 

Předseda ODS 
Předseda ČSSD 
Předseda KSČM 
Předseda KDU-ČSL 
Předseda US-DEU 
Předseda SZ 
Místopředseda ODS 
Místopředseda 
ČSSD 
Místopředseda 
KSČM 
Místopředseda 
KDU-ČSL 
Místopředseda US-
DEU 
Místopředseda SZ 
Člen ODS 
v ministerské 
funkci 
Člen ČSSD 
v ministerské 
funkce 
Člen KDU-ČSL 
v ministerské 
funkci 
Člen US-DEU 
v ministerské 
funkci 
Řadový člen ODS 
Řadový člen ČSSD 
Řadový člen KSČM 
Řadový člen KDU-
ČSL 
Řadový člen US-
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27  
 
28 
 
29 
 
 
30 
 
31 
 
 
32 
33 
34 
35 
 
 
36 
37 
 
38 
 
39 

DEU 
Řadový člen SZ 
Nestranický 
odborník 
Politolog 
Člen odborů 
Předseda senátu za 
ODS 
Místopředseda 
vlády za ČSSD 
Předseda 
občanského 
sdružení 
Poslanec 
evropského 
parlamentu za 
SNK-ED 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu za 
KSČM 
Předseda 
poslaneckého klubu 
za ODS 
Předseda SNK-ED 
Diplomat za ČR 
Sociolog 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu 
/nestranný/ 
Politický lídr SNK-
ED 
Předseda strany 
nezávislí 
demokraté 
Volební lídr za 
hnutí Nezávislí 
Předseda hnutí 
Folklor i Společnost 

15. Třetí účastník 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
 
11 
 
12 
13 
 
14 

Předseda ODS 
Předseda ČSSD 
Předseda KSČM 
Předseda KDU-ČSL 
Předseda US-DEU 
Předseda SZ 
Místopředseda ODS 
Místopředseda 
ČSSD 
Místopředseda 
KSČM 
Místopředseda 
KDU-ČSL 
Místopředseda US-
DEU 
Místopředseda SZ 
Člen ODS 
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15 
 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
 
24 
25 
26 
 
27  
 
28 
 
29 
 
 
30 
 
31 
 
 
32 
33 
34 
35 
 
 
36 
37 
 
38 
 
39 

v ministerské 
funkci 
Člen ČSSD 
v ministerské 
funkce 
Člen KDU-ČSL 
v ministerské 
funkci 
Člen US-DEU 
v ministerské 
funkci 
Řadový člen ODS 
Řadový člen ČSSD 
Řadový člen KSČM 
Řadový člen KDU-
ČSL 
Řadový člen US-
DEU 
Řadový člen SZ 
Nestranický 
odborník 
Politolog 
Člen odborů 
Předseda senátu za 
ODS 
Místopředseda 
vlády za ČSSD 
Předseda 
občanského 
sdružení 
Poslanec 
evropského 
parlamentu za 
SNK-ED 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu za 
KSČM 
Předseda 
poslaneckého klubu 
za ODS 
Předseda SNK-ED 
Diplomat za ČR 
Sociolog 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu 
/nestranný/ 
Politický lídr SNK-
ED 
Předseda strany 
nezávislí 
demokraté 
Volební lídr za 
hnutí Nezávislí 
Předseda hnutí 
Folklor i Společnost 
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16. Čtvrtý účastník 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
 
11 
 
12 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
 
24 
25 
26 
 
27  
 
28 
 
29 
 
 
30 
 
31 
 
 
32 
33 
34 
35 
 
 
36 
37 
 
38 

Předseda ODS 
Předseda ČSSD 
Předseda KSČM 
Předseda KDU-ČSL 
Předseda US-DEU 
Předseda SZ 
Místopředseda ODS 
Místopředseda 
ČSSD 
Místopředseda 
KSČM 
Místopředseda 
KDU-ČSL 
Místopředseda US-
DEU 
Místopředseda SZ 
Člen ODS 
v ministerské 
funkci 
Člen ČSSD 
v ministerské 
funkce 
Člen KDU-ČSL 
v ministerské 
funkci 
Člen US-DEU 
v ministerské 
funkci 
Řadový člen ODS 
Řadový člen ČSSD 
Řadový člen KSČM 
Řadový člen KDU-
ČSL 
Řadový člen US-
DEU 
Řadový člen SZ 
Nestranický 
odborník 
Politolog 
Člen odborů 
Předseda senátu za 
ODS 
Místopředseda 
vlády za ČSSD 
Předseda 
občanského 
sdružení 
Poslanec 
evropského 
parlamentu za 
SNK-ED 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu za 
KSČM 
Předseda 
poslaneckého klubu 
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39 

za ODS 
Předseda SNK-ED 
Diplomat za ČR 
Sociolog 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu 
/nestranný/ 
Politický lídr SNK-
ED 
Předseda strany 
nezávislí 
demokraté 
Volební lídr za 
hnutí Nezávislí 
Předseda hnutí 
Folklor i Společnost 

17. Pátý účastník 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
 
11 
 
12 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
 
24 
25 
26 
 
27  
 
28 
 
29 

Předseda ODS 
Předseda ČSSD 
Předseda KSČM 
Předseda KDU-ČSL 
Předseda US-DEU 
Předseda SZ 
Místopředseda ODS 
Místopředseda 
ČSSD 
Místopředseda 
KSČM 
Místopředseda 
KDU-ČSL 
Místopředseda US-
DEU 
Místopředseda SZ 
Člen ODS 
v ministerské 
funkci 
Člen ČSSD 
v ministerské 
funkce 
Člen KDU-ČSL 
v ministerské 
funkci 
Člen US-DEU 
v ministerské 
funkci 
Řadový člen ODS 
Řadový člen ČSSD 
Řadový člen KSČM 
Řadový člen KDU-
ČSL 
Řadový člen US-
DEU 
Řadový člen SZ 
Nestranický 
odborník 
Politolog 
Člen odborů 
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30 
 
31 
 
 
32 
33 
34 
35 
 
 
36 
37 
 
38 
 
39 

Předseda senátu za 
ODS 
Místopředseda 
vlády za ČSSD 
Předseda 
občanského 
sdružení 
Poslanec 
evropského 
parlamentu za 
SNK-ED 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu za 
KSČM 
Předseda 
poslaneckého klubu 
za ODS 
Předseda SNK-ED 
Diplomat za ČR 
Sociolog 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu 
/nestranný/ 
Politický lídr SNK-
ED 
Předseda strany 
nezávislí 
demokraté 
Volební lídr za 
hnutí Nezávislí 
Předseda hnutí 
Folklor i Společnost 

18. První účastník 
diskuze přes 
telemost 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
 
11 
 
12 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 

Předseda ODS 
Předseda ČSSD 
Předseda KSČM 
Předseda KDU-ČSL 
Předseda US-DEU 
Předseda SZ 
Místopředseda ODS 
Místopředseda 
ČSSD 
Místopředseda 
KSČM 
Místopředseda 
KDU-ČSL 
Místopředseda US-
DEU 
Místopředseda SZ 
Člen ODS 
v ministerské 
funkci 
Člen ČSSD 
v ministerské 
funkce 
Člen KDU-ČSL 
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18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
 
24 
25 
26 
 
27  
 
28 
 
29 
 
 
30 
 
31 
 
 
32 
33 
34 
35 
 
 
36 
37 
 
38 
 
39 

v ministerské 
funkci 
Člen US-DEU 
v ministerské 
funkci 
Řadový člen ODS 
Řadový člen ČSSD 
Řadový člen KSČM 
Řadový člen KDU-
ČSL 
Řadový člen US-
DEU 
Řadový člen SZ 
Nestranický 
odborník 
Politolog 
Člen odborů 
Předseda senátu za 
ODS 
Místopředseda 
vlády za ČSSD 
Předseda 
občanského 
sdružení 
Poslanec 
evropského 
parlamentu za 
SNK-ED 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu za 
KSČM 
Předseda 
poslaneckého klubu 
za ODS 
Předseda SNK-ED 
Diplomat za ČR 
Sociolog 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu 
/nestranný/ 
Politický lídr SNK-
ED 
Předseda strany 
nezávislí 
demokraté 
Volební lídr za 
hnutí Nezávislí 
Předseda hnutí 
Folklor i Společnost 

19. Druhý účastník 
diskuze přes 
telemost 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Předseda ODS 
Předseda ČSSD 
Předseda KSČM 
Předseda KDU-ČSL 
Předseda US-DEU 
Předseda SZ 
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07 
08 
09 
10 
 
11 
 
12 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
 
24 
25 
26 
 
27  
 
28 
 
29 
 
 
30 
 
31 
 
 
32 
33 
34 
35 
 
 
36 
37 
 
38 
 
39 

Místopředseda ODS 
Místopředseda 
ČSSD 
Místopředseda 
KSČM 
Místopředseda 
KDU-ČSL 
Místopředseda US-
DEU 
Místopředseda SZ 
Člen ODS 
v ministerské 
funkci 
Člen ČSSD 
v ministerské 
funkce 
Člen KDU-ČSL 
v ministerské 
funkci 
Člen US-DEU 
v ministerské 
funkci 
Řadový člen ODS 
Řadový člen ČSSD 
Řadový člen KSČM 
Řadový člen KDU-
ČSL 
Řadový člen US-
DEU 
Řadový člen SZ 
Nestranický 
odborník 
Politolog 
Člen odborů 
Předseda senátu za 
ODS 
Místopředseda 
vlády za ČSSD 
Předseda 
občanského 
sdružení 
Poslanec 
evropského 
parlamentu za 
SNK-ED 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu za 
KSČM 
Předseda 
poslaneckého klubu 
za ODS 
Předseda SNK-ED 
Diplomat za ČR 
Sociolog 
Poslanec 
Evropského 
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parlamentu 
/nestranný/ 
Politický lídr SNK-
ED 
Předseda strany 
nezávislí 
demokraté 
Volební lídr za 
hnutí Nezávislí 
Předseda hnutí 
Folklor i Společnost 

20. Třetí účastník 
diskuze přes 
telemost 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
 
11 
 
12 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
 
24 
25 
26 
 
27  
 
28 
 
29 
 
 
30 
 
31 
 

Předseda ODS 
Předseda ČSSD 
Předseda KSČM 
Předseda KDU-ČSL 
Předseda US-DEU 
Předseda SZ 
Místopředseda ODS 
Místopředseda 
ČSSD 
Místopředseda 
KSČM 
Místopředseda 
KDU-ČSL 
Místopředseda US-
DEU 
Místopředseda SZ 
Člen ODS 
v ministerské 
funkci 
Člen ČSSD 
v ministerské 
funkce 
Člen KDU-ČSL 
v ministerské 
funkci 
Člen US-DEU 
v ministerské 
funkci 
Řadový člen ODS 
Řadový člen ČSSD 
Řadový člen KSČM 
Řadový člen KDU-
ČSL 
Řadový člen US-
DEU 
Řadový člen SZ 
Nestranický 
odborník 
Politolog 
Člen odborů 
Předseda senátu za 
ODS 
Místopředseda 
vlády za ČSSD 
Předseda 
občanského 
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32 
33 
34 
35 
 
 
36 
37 
 
38 
 
39 

sdružení 
Poslanec 
evropského 
parlamentu za 
SNK-ED 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu za 
KSČM 
Předseda 
poslaneckého klubu 
za ODS 
Předseda SNK-ED 
Diplomat za ČR 
Sociolog 
Poslanec 
Evropského 
parlamentu 
/nestranný/ 
Politický lídr SNK-
ED 
Předseda strany 
nezávislí 
demokraté 
Volební lídr za 
hnutí Nezávislí 
Předseda hnutí 
Folklor i Společnost 

21. Pohlaví prvního 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 

Muž 
Žena 

 

22. Pohlaví druhého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 

Muž 
Žena 

 

23. Pohlaví třetího 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 

Muž 
Žena 

 

24. Pohlaví čtvrtého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 

Muž 
Žena 

 

25. Pohlaví pátého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 

Muž 
Žena 

 

26. Pohlaví prvního 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 

Muž 
Žena 

 

27. Pohlaví druhého 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 

Muž 
Žena 

 

28. Pohlaví třetího 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 

Muž 
Žena 

 

29. Délka vyjádření 
prvního účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
10 
02:20 

Jedna minuta 
Deset minut 
Dvě minuty a 
dvacet sekund 

 

30. Délka vyjádření 01 Jedna minuta  



 81 

druhého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

10 
00:30 

Deset minut 
Třicet sekund 

31. Délka vyjádření 
třetího účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
10 
14 

Jedna minuta 
Deset minut 
Čtrnáct minut 

 

32. Délka vyjádření 
čtvrtého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
10 
14 

Jedna minuta 
Deset minut 
Čtrnáct minut 

 

33. Délka vyjádření 
pátého účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
10 
14 

Jedna minuta 
Deset minut 
Čtrnáct minut 

 

34. Délka vyjádření 
prvního účastníka 
diskuze přes 
telemost 

01 
02:20 

Jedna minuta 
Dvě minuty a 
dvacet sekund 

 

35. Délka vyjádření 
druhého 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02:20 

Jedna minuta 
Dvě minuty a 
dvacet sekund  

 

36. Délka vyjádření 
třetího účastníka 
diskuze přes 
telemost 

01 
02:20 

Jedna minuta 
Dvě minuty a 
dvacet sekund  

 

37. Počet přerušení 
prvního účastníka 
diskuze ve studiu 
V. Moravcem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

Vzor konstruování 
proměnné 

38. Počet přerušení 
druhého 
účastníka diskuze 
ve studiu V. 
Moravcem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

Za „přerušení“ budu 
považovat situaci, kdy 
moderátor vpadne mluvící 
osobě do řeči a žádá jiné 
vysvětlení, bližší 
specifikaci či pokládá 
novou otázku 

39. Počet přerušení 
třetího účastníka 
diskuze ve studiu 
V. Moravcem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

 

40. Počet přerušení 
čtvrtého 
účastníka diskuze 
ve studiu V. 
Moravcem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

 

41. Počet přerušení 
pátého účastníka 
diskuze ve studiu 
V. Moravcem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

 
 

42. Počet přerušení 
prvního účastníka 
diskuze přes 
telemost V. 
Moravcem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

 

43. Počet přerušení 
druhého 
účastníka diskuze 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 
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přes telemost V. 
Moravcem 

44. Počet přerušení 
třetího účastníka 
diskuze přes 
telemost V. 
Moravcem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

 

45. Počet přerušení 
prvního účastníka 
diskuze ve studiu 
jiným účastníkem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

 

46. Počet přerušení 
druhého 
účastníka diskuze 
ve studiu jiným 
účastníkem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

 

47. Počet přerušení 
třetího účastníka 
diskuze ve studiu 
jiným účastníkem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

 

48. Počet přerušení 
čtvrtého 
účastníka diskuze 
ve studiu jiným 
účastníkem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení 

 

49. Počet přerušení 
pátého účastníka 
diskuze ve studiu 
jiným účastníkem 

01 
05 

Jedno přerušení 
Pět přerušení  

 

50. Počet udělení 
slova Moravcem 
prvnímu 
účastníkovi 
diskuze ve studiu 

01 
05 

Jedno udělení 
Pět udělení 

Vzor pro konstruování 
proměnné 
 

51. Počet udělení 
slova Moravcem 
druhému 
účastníkovi 
diskuze ve studiu 

01 
05 

Jedno udělení 
Pět udělení 

„Udělit někomu slovo“ 
zde definuji jako situaci, 
kdy Moravec jmenovitě 
vyzývá určitou osobu a 
žádá po ní reakci na 
určité téma či jako 
situaci, kdy Moravec 
osobu gestem vyzve, aby 
hovořila. Počítáno je vždy 
první „udělení slova“ po 
promluvě někoho jiného, 
následná diskuze mezi 
Moravcem a vyzvaným 
jedincem již za „udělení 
slova“ považována není 

52. 
 

Počet udělení 
slova Moravcem 
třetímu 
účastníkovi 
diskuze ve studiu 

01 
05 

Jedno udělení 
Pět udělení 

 

53. Počet udělení 
slova Moravcem 
čtvrtému 

01 
05 

Jedno udělení 
Pět udělení 
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účastníkovi 
diskuze ve studiu 

54. Počet udělení 
slova Moravcem 
pátému 
účastníkovi 
diskuze ve studiu 

01 
05 

Jedno udělení 
Pět udělení  

 

55. Počet udělení 
slova Moravcem 
prvnímu 
účastníkovi 
diskuze přes 
telemost 

01 
05 

Jedno udělení 
Pět udělení  

 

56. Počet udělení 
slova Moravcem 
druhému 
účastníkovi 
diskuze přes 
telemost 

01 
05 

Jedno udělení 
Pět udělení  

 

57. Počet udělení 
slova Moravcem 
třetímu 
účastníkovi 
diskuze přes 
telemost 

01 
05 

Jedno udělení 
Pět udělení  

 

58. Neukázněná 
promluva 

01 
 
02 
 
03 
 
04 
 
05 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 

Prvního účastníka 
diskuze ve studiu 
Druhého účastníka 
diskuze ve studiu 
Třetího účastníka 
diskuze ve studiu 
Čtvrtého účastníka 
diskuze ve studiu 
Pátého účastníka 
diskuze ve studiu 
Prvního účastníka 
diskuze přes 
telemost 
Druhého účastníka 
diskuze přes 
telemost 
Třetího účastníka 
diskuze přes 
telemost 

Neukázněná promluva je 
především taková 
promluva, kdy se 
diskutující odchyluje od 
tématu a jeho řeč je tedy 
nutné usměrnit. Patří sem 
však i situace, kdy se 
diskutující uchyluje 
k nepatřičným 
komentářům nebo je-li 
hrubý. 

 
KÓDOVACÍ JEDNOTKA: MORAVEC 
 
59. Pozitivní 

hodnocení ODS 
01 
 
05 

Jednou pozitivně 
hodnocena 
Pětkrát pozitivně 
hodnocena 

Moravec otevřeně ocení 
určité kroky dané politické 
strany, vyjádří se kladně 
na její adresu.. 

60. Pozitivní 
hodnocení ČSSD 

01 
 
05 

Jednou pozitivně 
hodnocena 
Pětkrát pozitivně 
hodnocena 

 

61. Pozitivní 
hodnocení KSČM 

01 
 

Jednou pozitivně 
hodnocena 
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05 Pětkrát pozitivně 
hodnocena 

62. Pozitivní 
hodnocení KDU-
ČSL 

01 
 
05 

Jednou pozitivně 
hodnocena 
Pětkrát pozitivně 
hodnocena 

 

63. Pozitivní 
hodnocení US-
DEU 

01 
 
05 

Jednou pozitivně 
hodnocena 
Pětkrát pozitivně 
hodnocena 

 

64. Pozitivní 
hodnocení SZ 

01 
 
05 

Jednou pozitivně 
hodnocena 
Pětkrát pozitivně 
hodnocena 

 

65. Negativní 
hodnocení ODS 

01 
 
05 

Jednou negativně 
hodnocena 
Pětkrát negativně 
hodnocena 

Moravec vyjádří záporné 
hodnocení dané politické 
strany, otevřeně odsoudí 
některé její kroky... 

66. Negativní 
hodnocení ČSSD 

01 
 
05 

Jednou negativně 
hodnocena 
Pětkrát negativně 
hodnocena 

 

67. Negativní 
hodnocení KSČM 

01 
 
05 

Jednou negativně 
hodnocena 
Pětkrát negativně 
hodnocena 

 

68. Negativní 
hodnocení KDU-
ČSL 

01 
 
05 

Jednou negativně 
hodnocena 
Pětkrát negativně 
hodnocena 

 

69. Negativní 
hodnocení US-
DEU 

01 
 
05 

Jednou negativně 
hodnocena 
Pětkrát negativně 
hodnocena 

 

70. Negativní 
hodnocení SZ 

01 
 
05 

Jednou negativně 
hodnocena 
Pětkrát negativně 
hodnocena  

 

71. Familiérní tón 
Moravce 

01 
 
 
02 
 
 
03 
 
 
04 
 
 
05 
 
 
06 
 
 
07 

K prvnímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K druhému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K třetímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K čtvrtému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K pátému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K prvnímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 
K druhému 

Nenucený, domácký tón 
Moravce při promluvě 
k některému z účastníků 
diskuze 
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08 

účastníku diskuze 
přes telemost 
K třetímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

72. Četnost 
familiérních 
promluv na 
adresu prvního 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedna promluva 
Dvě promluvy 
Tři promluvy 

 

73. Četnost 
familiérních 
promluv na 
adresu druhého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedna promluva 
Dvě promluvy 
Tři promluvy 

 

74. Četnost 
familiérních 
promluv na 
adresu třetího 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedna promluva 
Dvě promluvy 
Tři promluvy 

 

75. Četnost 
familiérních 
promluv na 
adresu čtvrtého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedna promluva 
Dvě promluvy 
Tři promluvy 

 

76. Četnost 
familiérních 
promluv na 
adresu pátého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedna promluva 
Dvě promluvy 
Tři promluvy 

 

77. Četnost 
familiérních 
promluv na 
adresu prvního 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 
03 
 

Jedna promluva 
Dvě promluvy 
Tři promluvy 

 

78. Četnost 
familiérních 
promluv na 
adresu druhého 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 
03 
 

Jedna promluva 
Dvě promluvy 
Tři promluvy 

 

79. Četnost 
familiérních 
promluv na 
adresu třetího 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 
03 
 

Jedna promluva 
Dvě promluvy 
Tři promluvy 

 

80. Moravcovo 
napomenutí 

01 
 
02 
 

Prvního účastníka 
diskuze ve studiu 
Druhého účastníka 
diskuze ve studiu 
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03 
 
04 
 
05 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 

Třetího účastníka 
diskuze ve studiu 
Čtvrtého účastníka 
diskuze ve studiu 
Pátého účastníka 
diskuze ve studiu 
Prvního účastníka 
diskuze přes 
telemost 
Druhého účastníka 
diskuze přes 
telemost 
Třetího účastníka 
diskuze přes 
telemost 

81. Četnost 
Moravcova 
napomenutí na 
adresu prvního 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno napomenutí 
Dvě napomenutí 
Tři napomenutí 

 

82. Četnost 
Moravcova 
napomenutí na 
adresu druhého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno napomenutí 
Dvě napomenutí 
Tři napomenutí 

 

83. Četnost 
Moravcova 
napomenutí na 
adresu třetího 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno napomenutí 
Dvě napomenutí 
Tři napomenutí 

 

84. Četnost 
Moravcova 
napomenutí na 
adresu čtvrtého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno napomenutí 
Dvě napomenutí 
Tři napomenutí 

 

85. Četnost 
Moravcova 
napomenutí na 
adresu pátého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno napomenutí 
Dvě napomenutí 
Tři napomenutí 

 

86. Četnost 
Moravcova 
napomenutí na 
adresu prvního 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno napomenutí 
Dvě napomenutí 
Tři napomenutí 

 

87. Četnost 
Moravcova 
napomenutí na 
adresu druhého 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno napomenutí 
Dvě napomenutí 
Tři napomenutí 
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88. Četnost 
Moravcova 
napomenutí na 
adresu třetího 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno napomenutí 
Dvě napomenutí 
Tři napomenutí 

 

89. Moravcovo 
zpochybnění 

01 
 
02 
 
03 
 
04 
 
05 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 

Prvního účastníka 
diskuze ve studiu 
Druhého účastníka 
diskuze ve studiu 
Třetího účastníka 
diskuze ve studiu 
Čtvrtého účastníka 
diskuze ve studiu 
Pátého účastníka 
diskuze ve studiu 
Prvního účastníka 
diskuze přes 
telemost 
Druhého účastníka 
diskuze přes 
telemost 
Třetího účastníka 
diskuze přes 
telemost 

Zpochybnění definuji jako 
situaci, kdy Moravec 
zpochybňuje výrok 
účastníka diskuze, užívá 
například slov: „Opravdu 
si to myslíte? Vždyť 
situace je zcela odlišná…“ 

90. Četnost 
Moravcova 
zpochybnění slov 
prvního účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno zpochybnění 
Dvě zpochybnění 
Tři zpochybnění 

 

91. Četnost 
Moravcova 
zpochybnění slov 
druhého účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno zpochybnění 
Dvě zpochybnění 
Tři zpochybnění 

 

92. Četnost 
Moravcova 
zpochybnění slov 
třetího účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno zpochybnění 
Dvě zpochybnění 
Tři zpochybnění 

 

93. Četnost 
Moravcova 
zpochybnění slov 
čtvrtého účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno zpochybnění 
Dvě zpochybnění 
Tři zpochybnění 

 

94. Četnost 
Moravcova 
zpochybnění slov 
pátého účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno zpochybnění 
Dvě zpochybnění 
Tři zpochybnění 

 

95. Četnost 
Moravcova 
zpochybnění slov 
prvního účastníka 
diskuze přes 
telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno zpochybnění 
Dvě zpochybnění 
Tři zpochybnění 

 

96. Četnost 01 Jedno zpochybnění  
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Moravcova 
zpochybnění slov 
druhého účastníka 
diskuze přes 
telemost 

02 
03 
 

Dvě zpochybnění 
Tři zpochybnění 

97. Četnost 
Moravcova 
zpochybnění slov 
třetího účastníka 
diskuze přes 
telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno zpochybnění 
Dvě zpochybnění 
Tři zpochybnění 

 

98.  Moravcovo 
usměrnění 

01 
 
02 
 
03 
 
04 
 
05 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 

Prvního účastníka 
diskuze ve studiu 
Druhého účastníka 
diskuze ve studiu 
Třetího účastníka 
diskuze ve studiu 
Čtvrtého účastníka 
diskuze ve studiu 
Pátého účastníka 
diskuze ve studiu 
Prvního účastníka 
diskuze přes 
telemost 
Druhého účastníka 
diskuze přes 
telemost 
Třetího účastníka 
diskuze přes 
telemost 

Za usměrnění považuji 
situaci, kdy Moravec 
účastníka diskuze 
odkazuje do patřičných 
mezí – tedy situaci, kdy 
Moravec zabraňuje 
chování, které chce 
eliminovat (zabraňuje 
vulgárnosti, odklonění od 
tématu, překřikování..) 

99. Četnost 
Moravcova 
usměrnění na 
adresu prvního 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno usměrnění 
Dvě usměrnění 
Tři usměrnění 

 

100. Četnost 
Moravcova 
usměrnění na 
adresu druhého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno usměrnění 
Dvě usměrnění 
Tři usměrnění 

 

101. Četnost 
Moravcova 
usměrnění na 
adresu třetího 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno usměrnění 
Dvě usměrnění 
Tři usměrnění 

 

102. Četnost 
Moravcova 
usměrnění na 
adresu čtvrtého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno usměrnění 
Dvě usměrnění 
Tři usměrnění 

 

103. Četnost 
Moravcova 
usměrnění na 

01 
02 
03 

Jedno usměrnění 
Dvě usměrnění 
Tři usměrnění 
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adresu pátého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

 

104. Četnost 
Moravcova 
usměrnění na 
adresu prvního 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno usměrnění 
Dvě usměrnění 
Tři usměrnění 

 

105. Četnost 
Moravcova 
usměrnění na 
adresu druhého 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno usměrnění 
Dvě usměrnění 
Tři usměrnění 

 

106. Četnost 
Moravcova 
usměrnění na 
adresu třetího 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno usměrnění 
Dvě usměrnění 
Tři usměrnění 

 

107. Moravcovo 
zesměšnění 

01 
 
02 
 
03 
 
04 
 
05 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 

Prvního účastníka 
diskuze ve studiu 
Druhého účastníka 
diskuze ve studiu 
Třetího účastníka 
diskuze ve studiu 
Čtvrtého účastníka 
diskuze ve studiu 
Pátého účastníka 
diskuze ve studiu 
Prvního účastníka 
diskuze přes 
telemost 
Druhého účastníka 
diskuze přes 
telemost 
Třetího účastníka 
diskuze přes 
telemost 

 

108. Četnost 
Moravcova 
zesměšnění 
prvního účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno zesměšnění 
Dvě zesměšnění 
Tři zesměšnění 

 

109. Četnost 
Moravcova 
zesměšnění 
druhého účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno zesměšnění 
Dvě zesměšnění 
Tři zesměšnění 

 

110. Četnost 
Moravcova 
zesměšnění 
třetího účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno zesměšnění 
Dvě zesměšnění 
Tři zesměšnění 

 

111. Četnost 
Moravcova 

01 
02 

Jedno zesměšnění 
Dvě zesměšnění 
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zesměšnění 
čtvrtého účastníka 
diskuze ve studiu 

03 
 

Tři zesměšnění 

112. Četnost 
Moravcova 
zesměšnění 
pátého účastníka 
diskuze ve studiu 

01 
02 
03 
 

Jedno zesměšnění 
Dvě zesměšnění 
Tři zesměšnění 

 

113. Četnost 
Moravcova 
zesměšnění 
prvního účastníka 
diskuze přes 
telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno zesměšnění 
Dvě zesměšnění 
Tři zesměšnění 

 

114. Četnost 
Moravcova 
zesměšnění 
druhého účastníka 
diskuze přes 
telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno zesměšnění 
Dvě zesměšnění 
Tři zesměšnění 

 

115. Četnost 
Moravcova 
zesměšnění 
třetího účastníka 
diskuze přes 
telemost 

01 
02 
03 
 

Jedno zesměšnění 
Dvě zesměšnění 
Tři zesměšnění 

 

116. Moravcova 
ironická 
poznámka 

01 
 
 
02 
 
 
03 
 
 
04 
 
 
05 
 
 
06 
 
 
07 
 
 
08  

K prvnímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K druhému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K třetímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K čtvrtému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K pátému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K prvnímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 
K druhému 
účastníku diskuze 
přes telemost 
K třetímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

Situace, kdy Moravec 
pronese na adresu daného 
účastníka diskuze 
poznámku, která je 
úmyslně a průhledně 
protikladná k určitému 
tvrzení 

117. Počet ironických 
poznámek 
namířených 
k prvnímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna ironická 
poznámka 
Dvě ironické 
poznámky 
Tři ironické 
poznámky 

 

118. Počet ironických 01 Jedna ironická  
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poznámek 
namířených 
k druhému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

 
02 
 
03 
 

poznámka 
Dvě ironické 
poznámky 
Tři ironické 
poznámky 

119. Počet ironických 
poznámek 
namířených ke 
třetímu účastníku 
diskuze ve studiu 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna ironická 
poznámka 
Dvě ironické 
poznámky 
Tři ironické 
poznámky 

 

120. Počet ironických 
poznámek 
namířených ke 
čtvrtému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna ironická 
poznámka 
Dvě ironické 
poznámky 
Tři ironické 
poznámky 

 

121. Počet ironických 
poznámek 
namířených k 
pátému účastníku 
diskuze ve studiu 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna ironická 
poznámka 
Dvě ironické 
poznámky 
Tři ironické 
poznámky 

 

122. Počet ironických 
poznámek 
namířených k 
prvnímu účastníku 
diskuze přes 
telemost 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna ironická 
poznámka 
Dvě ironické 
poznámky 
Tři ironické 
poznámky 

 

123. Počet ironických 
poznámek 
namířených ke 
druhému 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna ironická 
poznámka 
Dvě ironické 
poznámky 
Tři ironické 
poznámky 

 

124. Počet ironických 
poznámek 
namířených ke 
třetímu účastníku 
diskuze přes 
telemost 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna ironická 
poznámka 
Dvě ironické 
poznámky 
Tři ironické 
poznámky 

 

125. Konfrontační 
Moravcova replika 

01 
 
 
02 
 
 
03 
 
 
04 
 
 
05 
 
 
06 

K prvnímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K druhému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K třetímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K čtvrtému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K pátému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K prvnímu 

Za konfrontační považuji 
takovou repliku, kterou 
Moravec vyvolává konflikt, 
pokládá otázku „na tělo“, 
nepříliš příjemnou pro 
daného diskutujícího, 
otázku směřující k jádru 
dané věci.. (může být i 
nepříjemný) 
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07 
 
 
08 

účastníku diskuze 
přes telemost 
K druhému 
účastníku diskuze 
přes telemost 
K třetímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

126. Počet 
konfrontačních 
replik k prvnímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna konfrontační 
replika 
Dvě konfrontační 
repliky 
Tři konfrontační 
repliky 

 

127. Počet 
konfrontačních 
replik k druhému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna konfrontační 
replika 
Dvě konfrontační 
repliky 
Tři konfrontační 
repliky 

 

128. Počet 
konfrontačních 
replik ke třetímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna konfrontační 
replika 
Dvě konfrontační 
repliky 
Tři konfrontační 
repliky 

 

129. Počet 
konfrontačních 
replik ke čtvrtému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna konfrontační 
replika 
Dvě konfrontační 
repliky 
Tři konfrontační 
repliky 

 

130. Počet 
konfrontačních 
replik k pátému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna konfrontační 
replika 
Dvě konfrontační 
repliky 
Tři konfrontační 
repliky 

 

131. Počet 
konfrontačních 
replik k prvnímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna konfrontační 
replika 
Dvě konfrontační 
repliky 
Tři konfrontační 
repliky 

 

132. Počet 
konfrontačních 
replik k druhému 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna konfrontační 
replika 
Dvě konfrontační 
repliky 
Tři konfrontační 
repliky 

 

133. Počet 
konfrontačních 
replik k třetímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
 
02 
 
03 
 

Jedna konfrontační 
replika 
Dvě konfrontační 
repliky 
Tři konfrontační 
repliky 

 

134. Neutrální 01 K prvnímu  
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Moravcova replika  
 
02 
 
 
03 
 
 
04 
 
 
05 
 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 

účastníku diskuze 
ve studiu 
K druhému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K třetímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K čtvrtému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K pátému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K prvnímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 
K druhému 
účastníku diskuze 
přes telemost 
K třetímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

135. Počet neutrálních 
replik k prvnímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 

Jedna neutrální 
replika 
Dvě neutrální 
repliky 

 

136. Počet neutrálních 
replik k druhému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 

Jedna neutrální 
replika 
Dvě neutrální 
repliky 

 

137. Počet neutrálních 
replik ke třetímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 

Jedna neutrální 
replika 
Dvě neutrální 
repliky 

 

138. Počet neutrálních 
replik ke čtvrtému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 

Jedna neutrální 
replika 
Dvě neutrální 
repliky 

 

139. Počet neutrálních 
replik k pátému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 

Jedna neutrální 
replika 
Dvě neutrální 
repliky 

 

140. Počet neutrálních 
replik k prvnímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
 
02 

Jedna neutrální 
replika 
Dvě neutrální 
repliky 

 

141. Počet neutrálních 
replik k druhému 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
 
02 

Jedna neutrální 
replika 
Dvě neutrální 
repliky 

 

142. Počet neutrálních 
replik ke třetímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
 
02 

Jedna neutrální 
replika 
Dvě neutrální 
repliky 
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143. Vstřícná 
Moravcova replika 

01 
 
 
02 
 
 
03 
 
 
04 
 
 
05 
 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 

K prvnímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K druhému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K třetímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K čtvrtému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K pátému 
účastníku diskuze 
ve studiu 
K prvnímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 
K druhému 
účastníku diskuze 
přes telemost 
K třetímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

Vstřícná replika je jakákoli 
replika, která účastníkovi 
ulehčuje situaci ve studiu 
(Moravcova pochvala, 
kladné zhodnocení, 
„laškování“..) 

144. Počet vstřícných 
replik k prvnímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
02 
 

Jedna vstřícná 
replika 
Dvě vstřícné 
repliky 

 

145. Počet vstřícných 
replik k druhému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
02 
 

Jedna vstřícná 
replika 
Dvě vstřícné 
repliky 

 

146. Počet vstřícných 
replik k třetímu 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
02 
 

Jedna vstřícná 
replika 
Dvě vstřícné 
repliky 

 

147. Počet vstřícných 
replik ke čtvrtému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
02 
 

Jedna vstřícná 
replika 
Dvě vstřícné 
repliky 

 

148. Počet vstřícných 
replik k pátému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
02 
 

Jedna vstřícná 
replika 
Dvě vstřícné 
repliky 

 

149. Počet vstřícných 
replik k prvnímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
02 
 

Jedna vstřícná 
replika 
Dvě vstřícné 
repliky 

 

150. Počet vstřícných 
replik ke druhému 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
02 
 

Jedna vstřícná 
replika 
Dvě vstřícné 
repliky 

 

151. Počet vstřícných 
replik ke třetímu 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
02 
 

Jedna vstřícná 
replika 
Dvě vstřícné 
repliky 

 

152. Dokončit 01 Prvnímu účastníku Vyhýbavá promluva je 
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vyhýbavé 
promluvy se 
podařilo 

 
02 
 
03 
 
04 
 
05 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 

diskuze ve studiu 
Druhému účastníku 
diskuze ve studiu 
Třetímu účastníku 
diskuze ve studiu 
Čtvrtému účastníku 
diskuze ve studiu 
Pátému účastníku 
diskuze ve studiu 
Prvnímu účastníku 
diskuze přes 
telemost 
Druhému účastníku 
diskuze přes 
telemost 
Třetímu účastníku 
diskuze přes 
telemost 

promluva, pomocí níž se 
člen diskuze vyhýbá 
stručné a jasné odpovědi 
na položenou otázku 

153. Počet 
dokončených 
vyhýbavých 
promluv prvního 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 

Jedna dokončená 
promluva 
Dvě dokončené 
promluvy 

 

154. Počet 
dokončených 
vyhýbavých 
promluv druhého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 

Jedna dokončená 
promluva 
Dvě dokončené 
promluvy 

 

155. Počet 
dokončených 
vyhýbavých 
promluv třetího 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 

Jedna dokončená 
promluva 
Dvě dokončené 
promluvy 

 

156. Počet 
dokončených 
vyhýbavých 
promluv čtvrtého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 

Jedna dokončená 
promluva 
Dvě dokončené 
promluvy 

 

157. Počet 
dokončených 
vyhýbavých 
promluv pátého 
účastníka diskuze 
ve studiu 

01 
 
02 

Jedna dokončená 
promluva 
Dvě dokončené 
promluvy 

 

158. Počet 
dokončených 
vyhýbavých 
promluv prvního 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
 
02 

Jedna dokončená 
promluva 
Dvě dokončené 
promluvy 

 

159. Počet 
dokončených 
vyhýbavých 

01 
 
02 

Jedna dokončená 
promluva 
Dvě dokončené 
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promluv druhého 
účastníka diskuze 
přes telemost 

promluvy 

160. Počet 
dokončených 
vyhýbavých 
promluv třetího 
účastníka diskuze 
přes telemost 

01 
 
02 

Jedna dokončená 
promluva 
Dvě dokončené 
promluvy 

 

161. Ponechání slova 
Moravcem poté, 
co si je host sám 
vezme 

01 
 
02 
 
03 
 
04 
 
05 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 

Prvnímu účastníku 
diskuze ve studiu 
Druhému účastníku 
diskuze ve studiu 
Třetímu účastníku 
diskuze ve studiu 
Čtvrtému účastníku 
diskuze ve studiu 
Pátému účastníku 
diskuze ve studiu 
Prvnímu účastníku 
diskuze přes 
telemost 
Druhému účastníku 
diskuze přes 
telemost 
Třetímu účastníku 
diskuze přes 
telemost 

 

162. Počet takového 
ponechání slova 
během jedné 
tématické části 
prvnímu účastníku 
diskuze ve studiu 

01 
05 

Jedno ponechání 
Pět ponechání 

 

163. Počet takového 
ponechání slova 
během jedné 
tématické části 
druhému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
05 

Jedno ponechání 
Pět ponechání 

 

164. Počet takového 
ponechání slova 
během jedné 
tématické části 
třetímu účastníku 
diskuze ve studiu 

01 
05 

Jedno ponechání 
Pět ponechání 

 

165. Počet takového 
ponechání slova 
během jedné 
tématické části 
čtvrtému 
účastníku diskuze 
ve studiu 

01 
05 

Jedno ponechání 
Pět ponechání 

 

166. Počet takového 
ponechání slova 
během jedné 

01 
05 

Jedno ponechání 
Pět ponechání 

 



 97 

tématické části 
pátému účastníku 
diskuze ve studiu 

167. Počet takového 
ponechání slova 
během jedné 
tématické části 
prvnímu účastníku 
diskuze přes 
telemost 

01 
05 

Jedno ponechání 
Pět ponechání 

 

168. Počet takového 
ponechání slova 
během jedné 
tématické části 
druhému 
účastníku diskuze 
přes telemost 

01 
05 

Jedno ponechání 
Pět ponechání 

 

169. Počet takového 
ponechání slova 
během jedné 
tématické části 
třetímu účastníku 
diskuze přes 
telemost 

01 
05 

Jedno ponechání 
Pět ponechání 

 

170. Moravcův 
požadavek jasné 
odpovědi 

01 
 
02 
 
03 
 
04 
 
05 
 
06 
 
 
07 
 
 
08 

Po prvním 
účastníku diskuze 
ve studiu 
Po druhém 
účastníku diskuze 
ve studiu 
Po třetím účastníku 
diskuze ve studiu 
Po čtvrtém 
účastníku diskuze 
ve studiu 
Po pátém 
účastníku diskuze 
ve studiu 
Po prvním 
účastníku diskuze 
přes telemost 
Po druhém 
účastníku diskuze 
přes telemost 
Po třetím účastníku 
diskuze přes 
telemost 

Například: „jasná odpověď 
tedy je…, ano nebo ne?“ 

171. Počet požadavků 
jasné odpovědi po 
prvním účastníku 
diskuze ve studiu 

01 
05 

Jeden požadavek 
Pět požadavků 

 

172. Počet požadavků 
jasné odpovědi po 
druhém účastníku 
diskuze ve studiu 

01 
05 

Jeden požadavek 
Pět požadavků 

 

173. Počet požadavků 
jasné odpovědi po 

01 
05 

Jeden požadavek 
Pět požadavků 
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třetím účastníku 
diskuze ve studiu 

174. Počet požadavků 
jasné odpovědi po 
čtvrtém účastníku 
diskuze ve studiu 

01 
05 

Jeden požadavek 
Pět požadavků 

 

175. Počet požadavků 
jasné odpovědi po 
pátém účastníku 
diskuze ve studiu 

01 
05 

Jeden požadavek 
Pět požadavků 

 

176. Počet požadavků 
jasné odpovědi po 
prvním účastníku 
diskuze přes 
telemost 

01 
05 

Jeden požadavek 
Pět požadavků 

 

177. Počet požadavků 
jasné odpovědi po 
druhém účastníku 
diskuze přes 
telemost 

01 
05 

Jeden požadavek 
Pět požadavků 

 

178. Počet požadavků 

jasné odpovědi po 

třetím účastníku 

diskuze přes 

telemost 

01 

05 

Jeden požadavek 

Pět požadavků 
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Příloha 2 

Čl.6 etického kodexu ČT 

Čl. 6 Diskusní pořady a pluralita 

6.1 Česká televize vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci 

idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. 

Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý 

problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní 

názorový střet. Česká televize dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly 

rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli 

kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především 

uváděním protikladných v diskusi nezastoupených argumentů. 

6.2 Naplňování čl. 6.1 předpokládá také vysílání diskusí politiků v rámci 

demokratické soutěže politických stran a hnutí. Časový prostor, který je dán 

jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém celku vyvážený. 

Vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v 

demokratické společnosti odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů 

zastupitelské demokracie. Zároveň je však třeba zajistit, aby poměr mezi 

diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu 

poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný. Česká televize také vytváří podmínky 

pro přiměřenou účast mimoparlamentních politických stran a hnutí v těchto 

diskusích. 

6.3 V diskusích na politická a společenská témata musí Česká televize zajistit vedle 

politiků také účast široké škály odborníků, novinářů, osobností občanského života, 

ale i řadových občanů tak, aby zazněly všechny relevantní názory a aby byli 

politikové s uvedenými názory konfrontováni. 

6.4 Česká televize pravidelně, nejméně jednou za čtvrt roku, uveřejní analýzu 

vyváženosti svého programu včetně porovnání prostoru, kterého se ve vysílání 

dostalo politickým stranám a hnutím. Vypracování takové analýzy objedná u 

renomovaného a na České televizi nezávislého odborného pracoviště. 

6.5 Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat 

nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k 

diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj. Moderátoři vždy 

iniciují otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však 

dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse. 
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6.6 Pozvaní účastníci diskusních pořadů mají právo, aby jim produkce s předstihem 

(vzhledem k časovému úseku přípravy pořadu) oznámila účastníky a tematické 

okruhy diskuse. Česká televize nikdy nepřistoupí na podmínky, kterými by se jeden 

nebo část diskutujících pokoušela získat výhodu na úkor ostatních, a ani z vlastní 

iniciativy žádného účastníka nezvýhodní. 

6.7 Pokud některý z pozvaných hlavních aktérů určitého sporu odmítne účast v 

diskusi, Česká televize seznámí diváky s důvody, kvůli kterým se tak stalo. Česká 

televize postupuje při jednání o účasti diskutujících dle obdobných zásad jako při 

jednání s respondenty (čl. 16.3 až 16.10). 

6.8 Česká televize věnuje v programu zvláštní pozornost období před volbami do 

hlavních orgánů zastupitelské demokracie včetně orgánů na úrovni obcí a měst. 

Podrobná pravidla a plán předvolebního vysílání uveřejní co možná nejdříve, jak je 

to vzhledem k oznámení termínu voleb a počtu kandidujících subjektů možné. 

 


