
1

Obsah

ÚVOD..................................................................................................................................................................... 2

1. TEORETICKÁ ČÁST ...................................................................................................................................... 4

1. 1 SOCIOLOGIE KRIMINALITY............................................................................................................................ 4
1. 1. 1 Sociální normy.................................................................................................................................... 4
1. 1. 2 Socializace.......................................................................................................................................... 5
1. 1. 3 Sociální deviace - zločin ..................................................................................................................... 6

1. 2 VÝVOJ KRIMINALITY V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ................................................................................................ 8
1. 2. 1 80. léta a předlistopadové období....................................................................................................... 8
1. 2. 2 Porevoluční období............................................................................................................................. 9
1. 2. 3 90. léta .............................................................................................................................................. 10
1. 2. 4 21. století .......................................................................................................................................... 12

1. 3 KRIMINALITA A MÉDIA ............................................................................................................................... 13
1. 3. 1 Strach ze zločinu............................................................................................................................... 13
1. 3. 2 Statistická data vs. mediální realita.................................................................................................. 15
1. 3. 3 Kriminalita ve fikci ........................................................................................................................... 18

1. 4 NÁSILÍ V SOUČASNÝCH MÉDIÍCH ................................................................................................................ 19
1. 4. 1 Účinky násilných obsahů .................................................................................................................. 19
1. 4. 2 Následky nekritické produkce ........................................................................................................... 20
1. 4. 3 Kultivační teorie ............................................................................................................................... 21

1. 5 ZPRAVODAJSTVÍ ......................................................................................................................................... 22
1. 5. 1 Zprostředkovaná realita a sociální konstrukce reality ..................................................................... 24
1. 5. 2 Zpravodajské hodnoty....................................................................................................................... 27
1. 5. 3 Reprezentace..................................................................................................................................... 29

2. PRAKTICKÁ ČÁST....................................................................................................................................... 33

2. 1 METODA VÝZKUMU .................................................................................................................................... 33
2. 2 VÝZKUMNÝ PROCES ................................................................................................................................... 37
2. 3 VYHODNOCENÍ SEBRANÝCH DAT................................................................................................................ 39

2. 3. 1 Relevantní materiál v průběhu let 1996 a 2006................................................................................ 40
2. 3. 2 Relevantní materiál na prvních a dalších stranách .......................................................................... 41
2. 3. 3 Jaké zločiny byly nejvíce zobrazovány.............................................................................................. 43
2. 3. 4 Rodové zastoupení (gender) ............................................................................................................. 44
2. 3. 5 Zastoupení národností ...................................................................................................................... 45
2. 3. 6 Lokace kriminálních činů ................................................................................................................. 47
2. 3. 7 Zdroje informací ............................................................................................................................... 49
2. 3. 8 Co bylo na titulních stranách ........................................................................................................... 50
2. 3. 9 Obrazový materiál ............................................................................................................................ 53
2. 3. 10 Adorace zločinu .............................................................................................................................. 56
2. 3. 11 Elitní osoby..................................................................................................................................... 57

ZÁVĚR................................................................................................................................................................. 61

SUMMARY ......................................................................................................................................................... 63

POUŽITÁ LITERATURA................................................................................................................................. 64

SEZNAM PŘÍLOH............................................................................................................................................. 66

PŘÍLOHY............................................................................................................................................................ 67



2

Úvod

Téma své diplomové práce „Zločin v českých médiích: Mediální obraz zločinu 

v denících Mladá fronta Dnes a Právo“ jsem si vybral z několika důvodů. Nejprve to bylo na 

základě mého povolání. Pracuji u Policie České republiky jako policista, tudíž se zde střetává 

zaměření studijního oboru a můj profesní zájem o problematiku kriminality, jejího vývoje, 

boje proti ní a v neposlední řadě i způsob mediální prezentace kriminality. Dalším důvodem 

byla má předchozí absolventská (bakalářská) práce, kde jsem se zabýval tím, jak je Policie 

České republiky prezentována v médiích a téma mediálního obrazu zločinu se nabízelo jako 

související oblast, kterou by bylo vhodné vědecky analyzovat.

Při úvahách o tématu zločinu, jeho vývoji v rámci České republiky a jeho prezentování 

v médiích, jsem se zamýšlel nad novodobou porevoluční historií naší země. Za uplynulých 

více než dvacet let se v oblasti vnitřní bezpečnosti státu a občanů odehrálo mnoho 

významných událostí a pochopitelně došlo k vývoji i na scéně zločinu. Porevoluční a 

devadesátá léta 20. století se nesla ve znamení nárůstu kriminality, zejména jejího pouličního 

typu (majetková a násilná trestná činnost), do jisté míry způsobeným rozsáhlými a 

opakovanými amnestiemi tehdejšího prezidenta republiky. V průběhu let se pak vývoj trestné 

činnosti více specializoval a začaly se objevovat závažné případy hospodářské kriminality, 

pochopitelně ve spojení s násilnými zločiny. Média, jako zprostředkovatelé aktuálních 

informací o dění ve společnosti, nemohla být a nebyla netečná a informovala veřejnost také 

(zejména) o negativním dění ve společnosti. Pro média všeho druhu a typů je kriminalita 

vděčným a divácky atraktivním tématem, ostatně jako veškerý zpravodajský materiál 

obsahující náboj negativity. V 90. letech se mediální trh začal postupně zaplňovat novými 

rozhlasovými a televizními stanicemi, vznikaly nové deníky a časopisy, a to vše postupně více 

a více zásobovalo veřejnost mimo jiné informacemi o kriminálním dění. Časté a pravidelné 

mediální zobrazování negativních jevů ve společnosti, například zločinu, musí nutně působit 

na diváky, posluchače a čtenáře mediálních obsahů. Na počátku devadesátých let 20. století se 

česká společnost nacházela ještě v jakémsi euforickém prostředí, kde se lidé domnívali, že vše 

bude krásné a ideální, bez komplikací, bez problémů, bez zločinu. K prozření z tohoto stavu 

velkou měrou přispěla prudce se rozvíjející masová média, jež českou společnost vrhla zpět 

nejen do skutečné reality, nýbrž do reality mediální, do reality konstruované médii, nabízející 

jen střípkovité obrazy mediálně atraktivní skutečnosti.

Základní hypotéza tohoto výzkumu předpokládá, že mediální obraz zločinu v odstupu 

zkoumaných let (1996 - 2006) směřoval k jeho častější prezentaci (zejména násilné 
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kriminality), než byl jeho skutečný výskyt ve společnosti, a rovněž k větší bulvarizaci 

kriminálního zpravodajství. Doufám, že tento výzkum přinese řadu zajímavých a užitečných 

informací a srovnání a že bude přínosem pro obor mediálních studií.
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1. Teoretická část

1. 1 Sociologie kriminality

1. 1. 1 Sociální normy

Normy lze obecně charakterizovat jako obecná pravidla jednání. Každá komunita nebo 

skupina se řídí normami. Normy pochopitelně vyvolávají konformní i nekonformní reakce 

příslušníků skupiny. Sociální normy jsou výrazem požadavků současnosti a je v nich 

obsažena tendence usměrňovat, řídit a upravovat spontánní procesy sociálního života. 

„Normy definují cíle jedince tak, že mu od počátku omezují nekonečné rozpětí cílů, kterému 

by bez nich byl vystaven.“1

Platnou sociální normu lze charakterizovat jako takovou, kterou členové skupiny 

uznávají jako závaznou a oponují takovému jednání, které se od ní odchyluje a nerespektuje 

ji. Norma v takovémto významu posiluje stabilitu sociálního celku. Pod sociální normou si

můžeme představit také zvyky, mravy, konvence apod., za kterými lze nalézt skryté systémy 

vztahů společnosti. Zvyky, zvykové normy vychází z opakujících se jednání a chování. 

Četnost v tomto případě stanovuje průměr normálnosti a dává vzniknout zvykovým normám. 

Jejich trvání je obvykle stabilní a je zajištěno tradicí. U mravních norem se naopak můžeme 

setkat s odlišnými vlastnostmi. Jsou zřetelněji vymezené, jasněji artikulované a silně 

hodnotově přijímané. Rovněž sankce za jejich porušování jsou stanoveny zřetelněji. 

„Společenství vždy trvá na dodržování mravních norem, tedy i ve změněné situaci, což je 

velmi důležitý znak a rys.“ 2 Také u právních norem můžeme očekávat účinnou reakci 

společnosti při jejich porušení. Vývoj práva oslabuje primárně imperativní výraz mravní 

normy. „Víra v legitimitu určitého systému norem, jejichž platnost je očekávána i v měnících 

se podmínkách sociálního života, je zárukou integrity společnosti a jejího trvání.“3   

Jedním ze základních úkolů člověka v rámci společenských norem je naučit se 

sociálním rolím a být konformním vůči normativním požadavkům skupiny. Role, jež je nucen 

hrát, formují jeho osobnost a posilují jedincovu konformitu. Ovšem ne každý jedinec je 

schopen nebo ochoten konformního jednání. Nekonformita v podobě zločinu, jako nejvyššího 

stupně porušení sociální normy, je nutně spojena s podmínkami každého kolektivního života. 

                                                
1 MARTUCCELLI, Danilo. Sociologie modernity : Itinerář 20. století. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), 2008, s. 42.
2 MUCHA, Ivan. Sociologie - základní texty. 2. rozšířené vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2004. 
Socializace a deviace, s. 169.
3 MUCHA, Ivan. Sociologie - základní texty. 2. rozšířené vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2004. 
Socializace a deviace, s. 169.
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Tím, že společnost prosazuje určité normy chování, vyvolává na druhé straně takové reakce, 

které se tomuto tlaku vzpírají. Příčinou mohou být různé důvody, například neexistuje takový

normativní systém, který by vyhovoval všem bezezbytku, nebo může jít o tendenci ke 

svobodnému rozhodování, experimentování apod. Z tohoto pohledu lze vnímat přítomnost 

zločinu jako normu, která je přirozenou součástí života každé zdravé společnosti, pokud

ovšem nepřekročí určitou mez. 

1. 1. 2 Socializace

Proces vývoje člověka od bezmocného novorozence po jedince, který si uvědomuje 

sám sebe a orientuje se v dané kultuře, je označován jako socializace. Socializací se běžně 

rozumí takové sociální pochody, při kterých si děti osvojují společenské normy a hodnoty a 

utvářejí svoji osobnost. 

Socializace je nejčastěji spojována s počáteční fází vývoje člověka, s obdobím, ve 

kterém se jedinec stává sociální bytostí a utváří se jeho biologický základ podle prostředí a 

kultury, do které se rodí. „Díky socializaci si aktér osvojí normy a hodnoty patřící společnosti, 

a ty se tak stávají jakožto motivace indikátorem (ukazatelem) jeho činů.“4 Avšak socializace 

v podstatě do určité míry probíhá celý život. Nikdo totiž není imunní k chování druhých lidí, 

kteří ovlivňují a usměrňují jedince po celý život. Za určitých podmínek může u dospělých 

jedinců dojít k tzv. resocializaci, například při umístění osoby do výkonu trestu nebo při 

výkonu základní vojenské služby apod. „Socializace je univerzálním kulturním prostředkem 

k zajištění kontroly chování a myšlení členů společnosti. Socializací prochází každý lidský 

tvor, má-li se stát sociální a kulturní bytostí.“5 Tento proces je přímo zakomponován do 

podstaty každé kultury a jeho cílem je zformovat jedince tak, aby se choval jako zbytek 

sociální skupiny. Jedinec by měl tedy přijmout hodnoty, normy a měřítka své kultury a tak se 

stát sociální bytostí. Procesy socializace probíhají v každé společnosti prostřednictvím 

mechanismů, jako je zejména výchovný systém, ale i systém politický, právní apod. 

Hodnotové orientace jsou úzce spjaty s jasnými pravidly na jedné straně a sankcemi na straně 

druhé.  

S nástupem moderní společnosti došlo k prolomení některých kontrolních 

mechanismů, které vcelku fungovaly v tradičních společnostech. Urbanizace a vznik měst 

                                                
4 MARTUCCELLI, Danilo. Sociologie modernity : Itinerář 20. století. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium 
demokracie a kultury (CDK), 2008, s. 71.
5 MUCHA, Ivan. Sociologie - základní texty. 2. rozšířené vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2004. 
Socializace a deviace, s. 144.
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přispěly k rozbití tradičních komunit, rozvoj komunikace vnesl do procesu socializace nové 

prvky a vytvořily se prostory s velmi nízkou společenskou kontrolou, potenciální ohniska 

sociální patologie. Jak například uvádí Emile Durkheim, tak pravděpodobně nejzásadnější 

změnou po přechodu od tradiční k moderní společnosti je vznik morálního vědomí. 

Inteligence se stala součástí morálních hodnot a nahradila původní náboženskou morálku. 

V masových společnostech jsou všichni jedinci vystaveni téměř stejným a často protichůdným 

socializačním tlakům a je ponecháno na jedinci, jak tyto tlaky přijme. Změněné kulturní a 

materiální okolnosti socializace určitým způsobem mění hodnoty, postoje a normy nejen 

jedince, který se socializuje za změněných podmínek, a i celé společnosti. Ve srovnání se 

socializací v tradiční společnosti do hry vstupuje spousta nových faktorů, mezi nimiž velmi 

významnou roli hrají média. Média a masová komunikace nás zcela obklopují a neuniknou 

před nimi ani ještě zcela nesocializovaní jedinci - děti. „I velmi malé děti dnes například 

sledují tytéž televizní programy jako dospělí, takže se daleko dříve a daleko lépe seznamují se 

světem dospělých, než tomu bylo v předchozích generacích.“ 6 To má pochopitelně za 

následek odlišný průběh socializačního procesu a na jeho konci člověka, který v porovnání 

s minulostí vyznává odlišné společenské hodnoty a normy. 

1. 1. 3 Sociální deviace - zločin

Deviaci lze popsat jako takové chování, které je nekonformní vůči normám, jež 

majoritní většina určité komunity nebo společnosti akceptuje. Proto se deviacím obecně 

přisuzují negativní funkce ve společnosti. Nadměrné množství deviací může narušit řádný 

chod společnosti a ohrozit zájmy jednotlivců i skupin. Ovšem každá sociální jednotka 

obsahuje určité množství deviace; žádnou společnost nelze jednoduše rozdělit na ty, kdo 

normy porušují a na ty, kdo normy dodržují. To znamená, že určitá úroveň deviantního 

chování je vlastní každé společnosti bez toho, aby došlo k narušení její struktury. To 

samozřejmě platí i pro kriminalitu. Zločin můžeme nalézt ve všech známých společnostech a 

jako takový je zcela normální, pokud ovšem nepřekročí určitou hladinu. Zločin je pro 

společnost normální, protože kdyby se v ní nevyskytoval, tak by nebylo možné utváření a 

posílení mravního vědomí ve společnosti; to znamená, že pro její členy by nebylo jasné, co je 

konformní a co nekonformní chování. Deviantní chování dále posiluje kohezi a solidaritu, 

vlastnosti důležité pro přežití společnosti. „Protože představuje ohrožení morálního řádu, 

                                                
6 MUCHA, Ivan. Sociologie - základní texty. 2. rozšířené vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2004. 
Socializace a deviace, s. 152.
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soustřeďuje deviantní akt pozornost členů společnosti (skupiny) na její normy a hodnoty. 

Proces odpovědi na toto ohrožení posiluje u jednotlivých členů společnosti (skupiny) pocit, že 

jsou členy dané sociální jednotky společně s ostatními a že sdílejí s nimi shodné normy a 

hodnoty, tj. skupinovou kohezi.“7

Kde se vyskytují ve společnosti normy a zákony, tam jsou i porušení těchto norem, 

tedy zločiny nebo trestné činy. Aby úroveň porušování zákonů nepřesáhla určitou hranici a 

nedošlo k narušení struktury společnosti, existují mechanismy, které mají zajistit udržování 

zločinnosti pod zmíněnou hranicí. Jde o systém trestně právní odpovědnosti za porušení 

společenských norem - orgány činné v trestním řízení (policie, státní zástupce, soud) a posléze 

nápravná zařízení, kde je vykonáván trest stanovený soudem. V současnosti, na rozdíl od 

doby před cca 200 - 300 lety, kdy byla závažnost hodnocení zločinů a způsob trestání výrazně 

odlišná a spojená s tradiční společností, se velký důraz klade na zjišťování odpovědnosti 

pachatele za spáchaný skutek a jestli měl možnost volby mezi kriminálním a nekriminálním 

jednáním. Zkoumá se příčetnost, tedy schopnost rozpoznat společenskou nebezpečnost 

jednání a schopnost své jednání ovládat a kontrolovat. V případě nepříčetnosti se pak nejedná 

o kriminální čin a chování bývá spojováno s duševními poruchami. V případě příčetnosti a 

uznání viny přichází v současných industriálních a postindustriálních společnostech negativní 

formální sankce, tedy trest. Tyto formální negativní sankce (pokuta, odnětí svobody, poprava) 

jsou obsaženy a specifikovány v zákonech typu Trestního zákona, jež je jednou z hlavních 

společenských norem týkajících se deviantního jednání v oblasti zločinu. 

Pátráním po příčinách zločinu se pořadu let zabývá široké spektrum odborníků a 

specialistů. Nejprve se o sklonech ke zločinu uvažovalo z biologických a psychologických 

příčin se zaměřením na osobnost zločince. Byly to biologické teorie, které na tento problém 

nahlížely z pohledu fyzické antropologie. „Paul Broca tvrdil, že na lebkách a mozcích 

zločinců objevil zvláštnosti, jimiž se liší od počestných občanů. Italský kriminolog Cesare 

Lambroso dospěl k názoru, že někteří lidé se rodí s kriminálními sklony, což označoval za 

regresi k primitivnějšímu typu lidské bytosti.“ 8 Podobně i psychologické teorie hledaly 

souvislosti mezi zločinem a typem osobnosti. Tyto teorie však byly později opuštěny a 

vytlačeny sociologickým přístupem, tedy že výklad příčin zločinu musí mít sociologickou 

povahu. Totiž o tom, co bude považováno za zločin, tedy nekonformní jednání, rozhoduje 

společnost prostřednictvím svých zákonodárných institucí. Koncepce tzv. diferenciální 

                                                
7 HRČKA, Michal. Sociální deviace. Vyd. 1. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001, s. 94.
8 MUCHA, Ivan. Sociologie - základní texty. 2. rozšířené vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2004. 
Socializace a deviace, s. 159.
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asociace vychází z toho, že některá sociální prostředí povzbuzují a nabádají k nelegálním 

činnostem, zatímco jiná ne. Lidé se stýkají s jinými lidmi, kteří jsou nositeli kriminálních 

norem, tedy osvojují si ilegální činnost stejným způsobem, jako činnosti zákonné. Dalším 

z velmi významných přístupů je etiketizační teorie. Deviace je chápána jako proces mezi 

deviantní a nedeviantní částí populace. Podle této teorie jsou těmi, kdo představují sílu zákona 

a pořádku, přidělovány nekonformním jedincům jakési etikety. „Co je kriminální, to definují 

nositelé moci prostřednictvím zákonů a tím, jak je interpretuje policie, soudy a nápravná 

zařízení.“9 Novým výkladem je nahlíženo na kriminalitu jako na racionální volbu. Lidé se pro 

kriminální činnost dobrovolně rozhodují, protože se domnívají, že za to riziko to prostě stojí. 

Ke značnému množství, zejména méně závažných trestných činů, dochází na základě 

situačního rozhodnutí. To svědčí o tom, jak mnoho má ilegální činnost společného s běžným 

rozhodováním nedeviantní povahy. 

1. 2 Vývoj kriminality v české společnosti

1. 2. 1 80. léta a předlistopadové období

Kriminalita, jako negativní produkt společnosti, je celosvětovým problémem. Její 

úroveň se sleduje a porovnává a tato srovnání v minulosti vycházela pro bývalé 

Československo poměrně pozitivně. Poukazovalo se na projevy kriminality v zahraničí 

spojené s drogami, terorismem a mafiánstvím a zdálo se, že to není a nebude náš problém. 

Vývoj celkové kriminality v průběhu 80. let 20. století v tehdejší ČSFR byl v podstatě 

stabilní. Situace se vyznačovala minimálními výkyvy v nárůstu a poklesu kriminality 

(meziroční nárůsty dělaly nejvýše několik procent) a vysokou objasněností, a to „zejména u 

násilných trestných činů, kde průměrný počet spáchaných skutků za rok v období 80. let byl 

19486 a objasněnost byla v průměru 94,5%.“10 To se týká především počtu registrovaných 

trestných činů. Výše škod způsobených pachateli zaznamenala v tomto období mírný nárůst, 

avšak zdaleka ne tak pronikavý, jako v roce 1990. 

                                                
9 MUCHA, Ivan. Sociologie - základní texty. 2. rozšířené vydání. Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2004. 
Socializace a deviace, s. 163.
10 MALÝ, František. Analýza vývoje kriminality v ČSFR v letech 1986-1990. Kriminalistická společnost. 1992, 
ročník III, 3, s. 14.
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1. 2. 2 Porevoluční období

Dramatické události v závěru roku 1989, které odstartovaly zásadní politické a 

společenské změny v tehdejším Československu, vrhly předlistopadovou společnost do zcela 

nového prostředí. Po opadnutí prvotní euforie z náhlého přechodu od socialismu k demokracii 

a po procitnutí z opojení, že teď vše půjde samo a že všichni dál potáhnou za jeden provaz 

v zájmu úspěšného přerodu země, se dostavila poněkud jiná, nečekaná realita. Postupně se 

ukazovalo, že společnost není tak jednotná, jako v listopadu 1989, když se zvonilo klíči na 

Václavském náměstí. Onen soudržný činitel se vytratil, nepřítel komunismus byl pryč a každý 

se začal starat především o vlastní blaho. Náhle byl konec s očekávaným slušným chováním, 

začaly se na hladinu vynořovat případy korupce, zneužívání funkcí a postavení, machinace 

s bývalým státním majetkem apod. Padla jakákoliv společenská kontrola a zaštítění se 

demokracií a představou, že vše je dovoleno a nikdo nesmí omezovat občanská práva, se 

nejvýrazněji začalo projevovat u té skupiny obyvatelstva, která ve skutečnosti svými 

aktivitami omezovala občanská práva a svobody jiných osob. Společnost se vrátila svým 

způsobem života do předlistopadové doby, kdy co nebylo přivařeno, to někdo přes noc ukradl 

a co nemám já, nesmí mít ani můj soused. K tomuto stavu zásadně také přispěla první 

amnestie tehdejšího prezidenta Václava Havla v roce 1990, kdy bylo propuštěno 23 260 

odsouzených, což představovalo více než 2/3 všech vězňů. 11 Toto enormní množství 

propuštěných delikventů vržených zpět do společnosti způsobilo obrovský nárůst kriminality. 

Tito lidé se většinou neměli po propuštění kam vrátit, kde bydlet, byli bez prostředků a tak se 

začala množit vloupání do obchodů, kanceláří, loupežná přepadení a další druhy kriminality. 

Ještě nepřerozená policie, v jádru stále ještě totalitní Veřejná bezpečnost, nebyla připravena 

na vzniklou situaci a obtížně se postupně adaptovala v nových podmínkách. „Zákonem České 

národní rady č. 283 z roku 1991 Sbírky o Policii České republiky byl položen základ 

organizace, která byla kompromisem mezi zděděnou strukturou, ideály o poslání policie 

v demokratickém státě a nutností zajistit přiměřenou odezvu na zatížení společnosti v podobě 

enormního nárůstu trestné činnosti, později mezinárodně propojeného a organizovaného 

zločinu a nekontrolovatelné migrace.“ 12 Celá příprava zákona byla velmi uspěchaná, v 

podstatě od počátku roku 1991 byl na ministerstvo vnitra České republiky vyvíjen každodenní 

tlak, a to jak sdělovacími prostředky, tak i samotnou tehdejší Veřejnou bezpečností, aby byl 

zákon přijat co nejdříve. „Panovalo veřejné mínění, že VB není schopna účinně čelit prudce 
                                                
11 Iuridictum : encyklopedie o právu [online]. 2006 , 9. 11. 2006 [cit. 2008-04-02]. Dostupný z WWW: 
<http://iuridictum.pecina.cz/w/Amnestie>.
12 SUTTNER, Jiří. Policie České republiky na konci tisíciletí. Vyd. 2. Praha : Policejní prezidium České 
republiky, 2000, s. 6.
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rostoucí kriminalitě, neboť nemá dostatek oprávnění. Volání po urychleném zpracování a 

přijetí zákona o policii postupem doby vytvořilo dojem, jako by nový zákon sám o sobě mohl 

problémy spojené s rostoucí kriminalitou vyřešit.“13 „Z tohoto pohledu mělo očekávané přijetí 

zákona především psychologické pozadí. Šlo o to, aby byl zřízen nový policejní sbor a byla 

zpřetrhána souvislost s metodami a praktikami Veřejné bezpečnosti a aby byly odstraněny 

pochybnosti o tom, do jaké míry mohou policisté využívat svá zákonná oprávnění.“14

1. 2. 3 90. léta

„Po roce 1990 se objevily nové druhy kriminality.  Byly to trestné činy, které byly 

před rokem 1989 výjimkou, nebo jsme na ně ani nenarazili: únos, vydírání apod. Kriminalitu 

ovlivnil i příliv cizinců do Prahy. Rusové, Ukrajinci, Italové, Bulhaři, občané bývalé 

Jugoslávie, kosovští Albánci, Číňané… Jejich přítomnost výrazně ovlivnila nárůst násilné 

trestné činnosti po roce 1990 (viz graf 1 a graf 2). Na naše území začala pronikat zahraniční 

(asijská, arabská aj.) seskupení, která měla dlouholetou tradici, velké zkušenosti a schopnost 

etablovat se kdekoli a vytvářet si podmínky pro kriminální existenci. Po převratech v zemích 

bývalého východního bloku bylo možné pozorovat expanzi kriminality obecně, a to 

především v zemích bývalého SSSR. Liberalizace politického života, svoboda rozhodování, 

liberalizace práva a otevření hranic umožnily svobodu pohybu lidí a zboží.“15 „Vytvořila se 

nová politická a hospodářská realita, kterou začali využívat i zločinci.“16 S těmito novými 

druhy antisociálních jevů se začala nová policie pomalu vypořádávat, učila se, jak jim čelit a 

bojovat s nimi. V této době vznikala řada nových specializovaných útvarů jako reakce na 

změněnou bezpečnostní situaci. V 90. letech byla Česká republika stejně tak, jako ostatní 

postkomunistické země, postižena fenoménem organizované kriminality. Na našem území se 

vyskytovaly především tyto formy organizované kriminality: 

 na úseku hospodářské kriminality poškozování spotřebitele;

 pašování drog a ilegální obchod s nimi, výroba omamných a psychotropních látek;

 krádeže motorových vozidel, uměleckých a starožitných předmětů;

 nelegální migrace, převaděčství a obchod s lidmi;

 praní špinavých peněz, korupce, krádeže vloupáním.

                                                
13 Ročenka MV ČR a PČR. 1991- , roč. 1. Praha : MV ČR, 1992- . s. 39.
14 PECHÁČEK, Jan. Obraz Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a Právo. Praha, 2008, s. 11. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, FSV, IKSŽ, Mediální a komunikační studia.
15 PECHÁČEK, Jan. Obraz Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a Právo. Praha, 2008, s. 12. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, FSV, IKSŽ, Mediální a komunikační studia.
16 NĚMEC, Miroslav. Organizovaný zločin. Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 1995. s. 36.
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Graf 1 – počet trestných činů zjištěných na území České a Slovenské republiky v 

letech 1988 - 1992.17
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Graf 2 - počet zjištěných trestných činů v ČR v letech 1989 - 1993.18

Obecně došlo v roce 1990 k tak vysokému nárůstu kriminality, jaký neměl v historii 

obdobu. Kritická situace se zejména projevila v oblasti majetkové kriminality a zde především 

u krádeží vloupáním a krádeží prostých. Tento nárůst byl více než čtyřnásobný v porovnání 

                                                
17 NĚMEC, Miroslav. Organizovaný zločin. Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 1995. s. 40.
18 NĚMEC, Miroslav. Organizovaný zločin. Vyd. 1. Praha : Naše vojsko, 1995. s. 49.
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s rokem 1988. Na kriminální činnosti se začaly významněji podílet i společenské skupiny, 

které se v minulosti jen minimálně účastnily ilegálních aktivit. „Došlo ke zvýšení počtu 

trestných činů spáchaných mladistvými, kteří se podíleli v roce 1991 15,6% na všech 

spáchaných skutcích a dětmi se 7,1%.“19

1. 2. 4 21. století

„V posledních desetiletích se podstatně změnily a stále se mění formy a projevy 

antisociálních jevů, i když stále přetrvávají klasické zločiny, jako jsou vraždy, loupeže, 

krádeže, podvody nebo sexuální trestné činy. Vedle toho se však stále častěji objevují nové, 

moderní a snad ještě nebezpečnější sociálně patologické jevy, jako je organizovaná trestná 

činnost, ekologická, hospodářská a finanční kriminalita, korupce ve veřejném a hospodářském 

sektoru. Lze tedy konstatovat, že narůstá nová kvalita zločinu. Pachatelé mají profesionální 

možnosti využívat poznatků technického a hospodářského vývoje a dosahovat 

nepředstavitelných zisků. Existence nelegálních peněz pak vede k politickému korumpování, 

k rozkladu institucí a je brzdou hospodářského vývoje. Po kriminálních projevech politického, 

ideologického a náboženského extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti, které 

lidstvo doprovázely po celé 20. století, je svět na prahu 21. století konfrontován s novými 

formami mezinárodního terorismu nebývalých rozměrů.“ 20 Stále se prohlubuje 

internacionalizace organizované kriminality, charakteristické rysy a nejčastější aktivity 

organizovaného zločinu v České republice jsou prakticky totožné s těmi, které jsou známy 

v dalších státech Evropy. Masová migrace osob, volný pohyb zboží, služeb a kapitálu 

umožňují organizovanému zločinu prolínat z jedné země do druhé. Tento trend se

pravděpodobně bude stále prohlubovat v důsledku vytváření jednotlivých vnitřních trhů, 

například v zemích Evropské unie, v Severní a Střední Americe. Následkem všech těchto 

znepokojivých úkazů, z nichž některé probíhají před našimi zraky v ulicích nebo je denně 

sledujeme v přímém přenosu na televizních obrazovkách nebo jsou spíše latentní, je 

všeobecně sdílený pocit ohrožení, nejistoty a strachu. „Téměř každý sociologický výzkum 

veřejného mínění dnes končí zjištěním, že občané pociťují úzkost, frustraci, strach 

z kriminality a z nejisté budoucnosti.“21

                                                
19 MALÝ, František. Analýza vývoje kriminality v ČSFR v letech 1986-1990. Kriminalistická společnost. 1992, 
ročník III, 3, s. 15.
20 PECHÁČEK, Jan. Obraz Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a Právo. Praha, 2008, s. 15. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, FSV, IKSŽ, Mediální a komunikační studia.
21 MUSIL, Jan. Policie na prahu nového tisíciletí. Kriminalistika. 2003, roč. XXXVI, č. 2, s. 82.



13

1. 3 Kriminalita a média

V současné postmoderní společnosti zaujímají média, jejich produkty a mediální 

komunikace výraznou roli, která se týká prakticky všech jedinců. Veřejnost média užívá a 

konzumuje jejich obsahy s železnou pravidelností, média vyplňují volný čas, organizují 

každodenní život a rutiny, nastolují témata a formují naše myšlení. Média jako hlavní aktér 

vytváření sféry veřejné komunikace výrazně ovlivňují hodnocení a interpretaci témat v nich 

prezentovaných včetně kriminality a dalších sociálně patologických jevů. Kriminalita 

v podobě informování o jejím výskytu, průběhu, typech kriminality, boje proti ní apod., je 

všudypřítomná v mediálních obsazích a tedy zasahuje do životů jednotlivců a společnosti. 

„Obecně řečeno, dostupné výzkumy ukazují, že kriminalita je relativně základním a 

obvyklým tématem ve zpravodajských a zábavných obsazích. Množství zobrazované 

kriminality má jen nepatrný vztah ke skutečnému nápadu trestné činnosti a násilná kriminalita 

je zobrazována s přehnanou četností.“22 Vzhledem k všudypřítomnosti mediální produkce a 

její oblibě, jež je patrná z marketingově úspěšného provozování řady mediálních společností a 

koncernů, vládne ve společnosti víra v mediované informace a obsahy. Masové sdělovací 

prostředky obsazují přední umístění v hodnoceních důvěry ve společenské instituce, působí na 

veřejnost, formují veřejné mínění jako soubor úsudků a hodnocení lidí. „Média dokáží utvářet 

a formovat to, co se jedinec dozvídá o světě, jsou jedním z hlavních zdrojů tvorby názorů na 

věci, které se k člověku dostávají.“23

1. 3. 1 Strach ze zločinu

V transformujících se zemích střední a východní Evropy kriminální zpravodajství 

mělo a má zásadní význam, neboť média zde byla v minulosti podrobena více či méně přísné 

kontrole, a pokud vůbec informovala o kriminalitě, činila tak selektivně v zájmu tehdejšího 

režimu. Po převratu v roce 1989, v souvislosti nastolenou mediální svobodou a podstatně 

větším konkurenčním bojem, bylo toto téma velmi záhy objeveno a využito jako obchodní 

artikl. Tento vývoj přispěl k razantnímu nárůstu prezentování tohoto tématu a ke značné 

dramatizaci zpravodajství obecně. „Po převratu a po otevření hranic, a to nejen bývalé NDR, 

ale též jiných dřívějších socialistických států, kriminální zatížení dnešních nových spolkových 

zemí, jak se dalo očekávat, výrazně vzrostlo. Především však narostl strach obyvatelstva ze 

                                                
22 GAROFALO, James. Crime and the Mass Media : A Selective Review of Research. Journal of Research in 
Crime and Delinquency. 1981, Vol. 18, no. 2, s. 319.
23 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s. 16.
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zločinu. To bývá právem často uváděno do souvislosti se vzestupem zpravodajství o 

kriminalitě.“24 Podobná situace se dotkla i České republiky. V roce 1993 byla Institutem pro 

kriminologii a sociální prevenci provedena obsahová analýza psaní tisku o kriminalitě. 

Vyplynulo z ní, že sledované deníky přinesly každý den zprávu minimálně o jednom násilném 

trestném činu a 50% těchto zpráv se týkalo vražd a dalších 27% loupeží. „Proto není nikterak 

překvapující, že strach ze zločinu také v České republice je po výrazném vzestupu takového 

zpravodajství o kriminalitě poměrně vysoký.“ 25 Veřejnost měla s takovýmto typem 

zpravodajství poměrně malou zkušenost a byla přímo konfrontována s novými prvky při 

přijímání informací o dění ve společnosti. Média tedy hrají ve vztahu k vědění a postojům ke 

kriminalitě podstatnou úlohu. Ten, kdo není kriminolog nebo nepracuje v oblasti kriminality, 

získává své vědění o zločinném dění a jeho vývoji, přesahující rámec regionu, téměř výlučně 

z médií (viz 1. 5. 1 Zprostředkovaná realita a sociální konstrukce reality). „V mnoha 

případech se zpravodajství skutečně stává hlavním či jediným zdrojem informací o 

společenských jevech a událostech, se kterými nemají publika možnost bezprostředního 

kontaktu.“26 To, zda je kriminalita jako celek, nebo ve svých jednotlivých úsecích, v poslední 

době na vzestupu, nebo naopak klesá, ale také jak má společnost na trestné činy reagovat, 

např. zda by se ke zvládnutí rostoucí kriminality měly ukládat přísnější tresty, 

zprostředkovávají řadovému občanovi především média. „Jelikož relativně málo lidí má 

dostatečně přímou zkušenost s kriminalitou, zdá se racionální usuzovat, že obraz kriminality 

ve společnosti - tak jako zločinců, obětí a procesů kriminální spravedlnosti, je ve značném 

rozsahu utvářen masovými médii.“27 Tímto působením médií se mění a utvářejí názory a 

postoje občanů ke kriminalitě obecně a také na to, jakým způsobem vnímají její přítomnost ve 

společnosti a do jaké míry podléhají strachu nebo obavám z toho, že i jich se může kriminalita 

negativně dotknout. Mohou více či méně cítit ohrožení jejich osobních zájmů, pocit 

potenciálního nebezpečí se může týkat nejen jich samotných, ale i osob jim blízkých. Přesto je 

však kriminalita sociálním jevem, který v každé společnosti byl, je a bude. Patří mezi jevy, 

které svou škodlivostí ohrožují uspořádání společnosti jako celku, ale i jednotlivce. „Ve 

srovnání s jinými sociálními jevy nepodléhá kriminalita (rozuměj v souhrnu) prudkým 

změnám na své nahlížení, je stále přítomným fenoménem a trvale stojí v centru pozornosti 

                                                
24 KURY, Helmut; ZAPLETAL, Josef. Média a kriminalita. Tiskový servis odboru prevence kriminality MV. 
Listopad 2002, č. 11, s. 24.
25 KURY, Helmut; ZAPLETAL, Josef. Média a kriminalita. Tiskový servis odboru prevence kriminality MV. 
Listopad 2002, č. 11, s. 25.
26 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006, s. 12.
27 GAROFALO, James. Crime and the Mass Media : A Selective Review of Research. Journal of Research in 
Crime and Delinquency. 1981, Vol. 18, no. 2, s. 334.
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široké veřejnosti.“28 Současná postmoderně-informační společnost klade značnou pozornost 

mimo jiné také na otázku kvality života a s tím související pocit vnitřní bezpečnosti. Jedním

z hodnotících měřítek, na základě kterých se mimo reálný stav kriminality posuzuje úroveň 

bezpečnostní situace uvnitř společnosti, představuje subjektivně vnímaný pocit strachu ze 

zločinu. „Jedná se o ukazatel, který je výsledkem emocionální reakce psychického 

zneklidnění jedince na subjektivně pociťované riziko viktimizace, tedy obavy z možnosti stát 

se obětí trestné činnosti.“29 Jde tedy o otázku subjektivního vnímání, než zcela racionální 

obavy či znepokojení důvodně vyplývající ze skutečného stavu, struktury a dynamiky 

kriminality. Strach ze zločinu se odráží ve velké míře ve veřejném mínění, na jehož 

ovlivňování a manipulaci mají právě média značný podíl. Selektivnost zejména v oblasti 

zpravodajství, zaměřeném z pohledu kriminality výhradně na nejzávažnější, a mediálně 

nejatraktivnější trestné činy, relativizují skutečný objektivní obraz tohoto jevu a nevysvětlují 

jej v souvislostech. V důsledku toho jsou nekriticky smýšlející recipienti konfrontováni s ryze 

mediálním obrazem zločinu, který je značně deformován a vytržen z objektivní reality 

kriminálních statistik.

1. 3. 2 Statistická data vs. mediální realita

Přes svoje negativní vlastnosti je kriminalita velmi populárním a žádaným tématem, a 

to zejména díky již zmíněnému působení médií, která ji prezentují pravidelně a s vysokou 

četností, protože její negativní náboj vyhovuje jejich vnitřní struktuře a pracovním rutinám. 

Média nutně nazírají své zpravodajství (a ostatní produkty) ze zorného úhlu svého vlastního 

zájmu, tzn. nákladu novin a časopisů nebo sledovanosti vysílání. Divácká pozornost a její 

prodej inzerentům zajišťuje příliv finančních zdrojů do médií, takže z logiky věci vyplývá, že 

jsou preferovány takové obsahy, které sledovanost a zisk spolehlivě zajistí. Z toho plyne, že 

zprávy jsou vybírány především podle toho, do jaké míry se setkají se zájmem recipienta. Zda 

bude o trestném činu či kriminálním dění referováno, závisí především na tom, má-li takové 

sdělení potřebné atributy stát se divácky úspěšnou zprávou (viz 1. 5. 2 Zpravodajské 

hodnoty). Ve zpravodajství je veřejnost seznamována se širokou paletou sociálně 

patologických jevů, jsou sledovány trestní kauzy od jejich začátku až do konce, je sledována

práce policie, práce státních zástupců, zkrátka všech orgánů činných v trestním řízení. Je zde 

                                                
28 VESECKÁ, Renáta; CHROMÝ, Jakub. Kriminalita, veřejnost a média : Problémy, o nichž se příliš (ne)mluví. 
Vyd. 1. Praha: Linde, 2009, s. 14.
29 ZAPLETAL, Josef. Kriminologie pro posluchače magisterského studijního programu. Vyd. 1. Praha: PAČR, 
2002, s. 49.
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ale riziko, že informace vytržené z kontextu jsou předkládány způsobem, který chce za 

každou cenu zaujmout, pobavit diváka a udržet jeho pozornost. „Jsou předkládány informace, 

jejichž pravdivost si příjemce nemůže vždy ověřit, má totiž omezený přístup k předmětným 

zdrojům. Z osobní zkušenosti lze předestřít, že čtenářům je líčena oběť násilného trestného 

činu jako „zešedivělá v důsledku prožité hrůzy“, přestože skutečné ohledání těla nic takového 

nepotvrdilo.“30 Protože veřejnost věnuje spotřebě mediálních obsahů každodenně značnou 

část svého času (poslech rozhlasu nebo četní novin v ranních a dopoledních hodinách, 

sledování televize, filmů na DVD apod. v hodinách večerních), mají masová média velký vliv 

především ve smyslu produkování klišé, podporování sociální dezintegrace, simplifikace 

společenských témat a zprostředkovávání negativních obrazů světa. „Přestože masmédia hrají 

ve vztahu k vědění o kriminalitě roli podstatnou, poskytují recipientovi zcela zkreslený obraz 

kriminality, který si všímá závažné, především násilné kriminality, zatímco kriminalitu 

všedního dne, např. krádeže v obchodech v úvahu nebere.“31 Jak dále uvádí Kury a Zapletal 

v citovaném článku, výsledky obsahových analýz provedených v USA a dalších 14 zemích 

potvrzují, že poměr násilné kriminality a trestných činů, charakterizovaných kontaktem mezi 

pachatelem a obětí kriminality majetkové, je ve zpravodajství zcela opačný při srovnání 

s policejními statistikami. Toto popisuje i Denis McQuail a říká, že „zpravodajství o 

zločinnosti přespříliš prezentuje násilné a osobní zločiny a přehlíží mnoho rizikových jevů ve 

společnosti.“32 Stejně tak James Garofalo ve svém článku Crime and Media: A Selective 

Review of Research na základě výzkumu řady studií zabývajících se prezentací kriminality 

v médiích uvádí, že „bez výjimky, individuální násilné zločiny - zvláště vraždy - jsou 

prezentovány nepoměrně ve zpravodajství o kriminalitě.“33

Na tomto místě by proto bylo vhodné jako příklad uvést článek s názvem Crime, 

Media and Moral Panic in an Expanding European Union, autorů Roba C, Mawbyho a 

Williama Gisbyho, který rozebírá případovou studii, zkoumající okolnosti posledního 

rozšiřování Evropské unie v britských médiích. Jde o přijetí Bulharska a Rumunska do EU 

v roce 2007 a o to, jak britská tištěná média, konkrétně bulvární The Daily a The Sunday 

Express na jedné straně a více méně seriózní The Guardian a The Observer, psala a 

informovala o aktuálních kriminálních hrozbách vyplývajících z posledního rozšíření 
                                                
30 VESECKÁ, Renáta; CHROMÝ, Jakub. Kriminalita, veřejnost a média : Problémy, o nichž se příliš (ne)mluví. 
Vyd. 1. Praha: Linde, 2009, s. 16.
31 KURY, Helmut; ZAPLETAL, Josef. Média a kriminalita. Tiskový servis odboru prevence kriminality MV. 
Listopad 2002, č. 11, s. 23.
32 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. Témata, pojmy a druhy 
diskurzu, s. 288.
33 GAROFALO, James. Crime and the Mass Media : A Selective Review of Research. Journal of Research in 
Crime and Delinquency. 1981, Vol. 18, no. 2, s. 323.
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Evropské unie. The Daily a The Sunday Express obecně reprezentují politické názory pravého 

středu a v minulosti agitovaly proti rozšiřování EU. The Guardian a The Observer zastávají 

politické názory levého středu a obecně prosazují liberální hodnoty. Studie obsahuje celkem 

216 relevantních článků, 114 z The Guardian a The Observer a 102 z The Daily a The Sunday 

Express. Články byly rozděleny do kategorií podle různých rysů a hodnot a následně 

analyzovány. „Co se týká bulvárního The Daily a The Sunday Express, tak v obecné rovině se 

tón těchto novin posunul z tónu „hrozby budoucí záplavy“ v období před přijetím dotčených 

zemí do EU k tónu „jisté záplavy“ a s tím spojené vlny kriminality po vstupu Bulharska a 

Rumunska. Oproti tomu The Guardian a The Observer se posunuly z předběžně vítacího tónu 

do informování o různých událostech spojených s přijetím Bulharska a Rumunska do EU.“34

The Daily a The Sunday Express popisovaly Bulharsko a Rumunsko jako zbídačené země, 

kde organizovaný zločin a korupce jsou běžným způsobem života. Dále varovaly, že rozšíření 

unie usnadní východoevropským gangům zmocnit se britských ulic a povede k tomu, že 

podvodníci, gangsteři a obchodníci s lidmi budou mířit do Spojeného království. The Express 

doslova poukazoval na „záplavu přicházejících zločinců“ a „příliv imigrantů“. Po varováních 

před potopou a s tím spojenou kriminální vlnou, v období po přijetí zemí následně potvrzoval 

svoje předpovědi, například slovy „přítok nových imigrantů se jako spirála vymyká kontrole“. 

Nebo referoval o „rumunských ženách zabývajících se pouličními podvody a prodávajícími 

falešné zlaté šperky po celé Británii.“35 Zpravodajství The Guardian a The Observer nabízelo 

kontrastní obraz. Poskytoval protiváhu a výzvy některým stereotypům. Noviny informovaly 

na národní a evropské úrovni a sledovaly přijímací proces v Bruselu. V době po vstupu 

Bulharska a Rumunska vítaly první migranty jako „bezúhonné posly, ambiciózní a snaživé“. 

The Guardian podporoval výhody a užitek a poukazoval, že každé předchozí rozšíření 

Evropské unie vytvořilo prosperitu a stabilitu. Tato seriózní periodika rovněž vyzvedla 

problémy organizovaného zločinu, obchodování s lidmi a pašování drog, ale s tendencí 

směřující k taktickým opatřením a iniciativám pustit se do problému a rovněž se snahou 

zpravodajsky pokrýt tyto kriminální otázky. 

Studie dále zkoumala oficiální kriminální, migrační a imigrační statistiky. Záplava 

migrantů přicházejících do Spojeného království, předpovídaná bulvárními periodiky, se 

v měsících po posledním rozšíření EU nenaplnila. „V květnu 2007 ministerstvo vnitra Velké 

Británie oznámilo, že oficiálně (a méně, než se předpokládalo) přišlo do UK v prvních třech 

                                                
34 MAWBY, Rob C. ; GISBY, William. Crime, Media and Moral Panic in an Expanding European Union. The 
Howard Journal. 2009, vol. 48, no. 1, s. 41.
35 MAWBY, Rob C. ; GISBY, William. Crime, Media and Moral Panic in an Expanding European Union. The 
Howard Journal. 2009, vol. 48, no. 1, s. 42.
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měsících pracovat 7913 Bulharských a Rumunských občanů.“ 36 Co se týče úrovně 

kriminality, tak během zkoumaného období nebyly zaznamenány žádné podstatné 

sledovatelné výkyvy spojené nebo způsobené migrací z nových zemí. Nedošlo tedy 

k žádnému ze scénářů naznačovaných a předpovídaných The Daily a The Sunday Express a 

jiných problémů spojených s rozšířením Evropské unie.   

1. 3. 3 Kriminalita ve fikci

Stejně tak ve fiktivních žánrech je problematika kriminality jedním z nejčastěji 

zpracovávaných témat, tzv. kriminální žánr se těší u konzumentů mediálních obsahů velké a 

trvalé oblibě. Například při pohledu do programu vysílání televizních stanic je jasně vidět, že 

takto zaměřené příběhy jsou v nich silně zastoupeny pro jejich jímavost, boj dobra se zlem 

atd. Kriminalita je velmi emocionálním tématem výrazně působícím na jedince, jež se dotýká

takových senzitivních oblastí, jako je ohrožení života, zdraví a majetku. Obzvlášť citlivě je 

vnímána trestná činnost páchaná na dětech, mladistvých a bezmocných lidech. Je tedy tak či 

onak spojena s určitým množstvím emocionality a média dokonale využívají bezpočet metod,

jak s těmito emočními podněty pracovat a udržet pozornost diváka. Média zprostředkovávají a 

informují o kriminalitě, formují názor veřejnosti na to jak a proč s kriminalitou bojovat a jak jí 

předcházet. Dále formují míru tolerance k porušování zákona, zejména pokud si uvědomíme, 

že společnost je konfrontována se skutečnými trestnými činy a s jejich skutečnými pachateli. 

V případech, kdy se média dlouhodobě věnovala sledování některých kauz, zejména u 

závažné trestné činnosti, došlo k tomu, že pachatelé vstoupili tak hluboko do povědomí 

společnosti, že z nich vznikly jakési „pseudo celebrity“. Na tomto místě je vhodné zmínit 

například známý případ vraha Kájínka, o kterém byl v nedávné době, a to ještě za jeho života,

natočen stejnojmenný film. V některých případech je veřejnosti přímo předkládán přesný 

návod na trestnou činnost, jsou zveřejňovány chyby, které pachatel udělal a které přispěly 

k jeho dopadení. Některé akce médií mohou zkomplikovat nebo úplně zhatit probíhající 

vyšetřování nebo pachateli napomoct v úniku před spravedlností.    

Média ve svých obsazích ve světovém měřítku přispívají rozhodujícím způsobem 

k tomu, že oproti zjistitelnému vývoji kriminality byl vytvořen fiktivní problém kriminality, 

ať už sexuálního nebo násilného charakteru. Poukazuje to na fenomén selektivního vnímání 

jednotlivých, zvláště senzačních událostí, které jsou médii dodatečně zpracovávány a 

                                                
36 MAWBY, Rob C. ; GISBY, William. Crime, Media and Moral Panic in an Expanding European Union. The 
Howard Journal. 2009, vol. 48, no. 1, s. 44.
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posilovány a na které se váží a jimiž jsou ovlivňovány společenské a politické aktivity. 

Problém kriminality a vnitřní, ale i celosvětové bezpečnosti, se v posledních desetiletích 

dostává stále více do zorného pole veřejnosti. Skutečné životní podmínky jsou konfrontovány 

s mediální realitou, která může být (a podle některých alternativních hlasů zcela jistě je) 

využívána stranickými a jinými zájmovými subjekty k zajištění a upevnění politické a 

ekonomické moci. Využitím medií jako prostředku k šíření strachu, například z terorismu a 

islámu, lze ospravedlnit a společensky i politicky zprůchodnit mnohá opatření, která by za 

jiných okolností byla obtížně akceptovatelná.

1. 4 Násilí v současných médiích

1. 4. 1 Účinky násilných obsahů

Otázka zobrazování násilí v mediálních obsazích vyvolává zvlášť soustředěnou 

pozornost vzhledem k jeho možným účinkům působícím na konzumenty mediálních sdělení. 

Jde tedy o prezentování chování vedoucího k poškození majetku, újmě na zdraví nebo ke 

smrti. Při studiu vlivu násilí na příjemce mediálních produktů se postupně vyčlenily dva 

přístupy, první jako studium vlastních mediálních obsahů a druhý jako studium recipientů a 

toho, jakým způsobem násilné obsahy vnímají. Tato studia vedla k závěrům, že při hodnocení 

vlivu je nutné brát v úvahu nejen samotné násilné jednání, ale také druh násilí, osobu útočníka 

a oběti nebo způsob zobrazovaného násilí. Dále je nutné zohlednit skutečnost, že různí lidé 

reagují na stejná sdělení různým způsobem z důvodu odlišných psychických a sociálních 

faktorů a dispozic. Průzkumy však i přes tyto skutečnosti prokázaly, že sledování a 

konzumace násilí v mediálních obsazích může mít na diváka, a zejména pak na děti a mládež, 

nepříznivé účinky. „K negativním dopadům dochází především tehdy, jestliže je násilník 

prezentován jako přitažlivá osoba, je-li násilný čin prezentován jako ospravedlnitelný, není-li 

násilí nijak potrestáno, dále pokud má pro oběť méně závažné následky a je-li zobrazováno 

tak, že divákovi připadá realistické.“37 Účinky mediálního násilí lze rozlišit jako krátkodobé a 

dlouhodobé; mezi krátkodobé patří např. agresivita, vyvolání násilného chování. Vyvolání 

těchto účinků však do značné míry závisí na osobnosti příjemce a na způsobu zpracování 

informace. Bezesporu prokázaným krátkodobým účinkem je snížení senzitivity vůči 

násilnému chování. Toto znecitlivění často vede k potřebě zvyšovat intenzitu a četnost 

mediálního násilí. Dlouhodobými účinky mohou být změna chování, vyvolání pocitu strachu 

                                                
37 JIRÁK, Jan; KOPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009, s. 189.
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z násilí nebo jiné trestné činnosti a tedy změny v postoji k reálnému násilí, jak se vyskytuje 

v dané společnosti. Jak uvádí autoři Burton a Jirák, tak obecná představa toho, že sdělovací 

prostředky zobrazováním násilí vyvolávají násilné jednání ve společnosti, vede 

k ospravedlňování násilné činnosti a kriminalizaci médií. „Lidé usvědčení z násilné trestné 

činnosti vysvětlují svoje chování tím, že to „viděli v televizi“ - často si vědomi toho, že je to 

svým způsobem neformální polehčující okolnost. Dostávají se částečně z pozice pachatele do 

pozice zmanipulované oběti.“38

Agresivní chování, jeho aktivace, poruchy spánku a přecitlivělost patří k příznakům, 

které psychologové a psychiatři dávají do souvislosti s násilnostmi v médiích. Tyto symptomy 

ale neexistují samy o sobě, nejčastěji jsou známkou nějakého psychického problému, který je 

tímto působením posílen. „Stále bychom ale měli mít na paměti, že zdroje, z nichž se jedinec 

agresivnímu chování učí, jsou 1. bezprostřední rodinné prostředí a 2. subkultura, popř. 

společnost. Teprve na třetím místě jsou masmediálně nabízené symbolické agresivní vzory, 

které mohou být imitovány.“ 39 Pro analýzu násilných obsahů je potřeba rozlišovat mezi 

násilím skutečným, tedy reálně v médiu zobrazeným, a fiktivním, kde pouze došlo 

k naznačení možného násilného jednání, ale nabylo zobrazeno. Z nárůstu skutečného, tedy 

reálného množství mediálního násilí můžeme usuzovat, že dochází k postupnému znecitlivění 

příjemců mediálních sdělení, a proto je potřeba zvyšovat jejich četnost, aby byla naplněna 

potenciální poptávka. 

1. 4. 2 Následky nekritické produkce

Posuzování a hodnocení mediálního násilí a kriminality závisí na kontextu, je-li 

prezentováno jako řešení nějaké situace nebo nepřijatelné jednání. Nelze paušalizovat účinky 

násilných mediálních produktů, protože potenciální riziko spojené s násilným obsahem se liší 

podle mnoha proměnných. Účinky programu s předváděným násilím jsou závislé na jeho 

zpracování, kontextu děje, způsobu prezentace násilí, dále na osobnosti diváka, jeho pohlaví, 

inteligenci, věku, vzdělání, sklonům k agresivitě, sociální integraci, citovém zázemí, na míře 

pochopení souvislostí, na aktuálním duševním rozpoložení, denní době a také na situaci, za 

které se dívá - tedy zda je sám, s přáteli, se členy rodiny apod. Závisí na těchto proměnných, 

jakým způsobem a jakou měrou se soudobá nekritická produkce a prezentace kriminality 

odrazí na tom kterém jednotlivci. Za nejčastější typy možných následků lze v dnešní době 

                                                
38 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s. 371.
39 KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995, s. 229.



21

označit naučení se agresivnímu chování a agresivním postojům, nárůst obav z toho, že se 

člověk stane obětí kriminálního činu a znecitlivění k (ne)mediálnímu násilí. „Výzkumy 

významně podporují myšlenku, že sledování násilí zvyšuje pravděpodobnost agresivního 

chování.“40

Učení se agresivnímu chování a postojům, které může vést k nápodobě sledovaného 

násilí a ke zvýšení agresivity, se zabýval při svých laboratorních výzkumech Albert Bandura a 

kol., který nechal jednu ze dvou skupin dětí pozorovat dospělý vzor, jenž se choval agresivně 

vůči nafukovací loutce zvané „Bobo“. Potom porovnával chování této skupiny dětí se 

skupinou druhou, která agresivní chování neviděla. První skupina při hře s panáčkem Bobo, 

napodobovala projevy agrese, kdežto druhá skupina ne. V dalším z jeho experimentů rozdělil 

děti do tří skupin, přičemž jedné skupině bylo navíc předvedeno agresivní chování, které bylo 

posléze odměněno, zbytek experimentu se opakoval jako v případě dvou skupin. Při 

porovnávání chování dětí se nejagresivněji chovaly ty, které viděly odměněnou agresivitu. 

„Agresi se lze naučit pozorováním vzoru, ale pravděpodobnost, že dojde k nápodobě, závisí 

na vnímaných následcích agrese pro vzor - pokud dítě vidí, že je agrese vzoru odměněna, 

působí to na dítě jako zástupné (nepřímé) posílení a dojde k nápodobě. Pokud dítě vidí 

potrestání agrese u druhých, pak přestože bylo chování naučeno, jeho nápodoba je méně 

pravděpodobná.“41 Jedním z dalších, kdo se zabývali vlivem médií na jedince a společnost, je

George Gerbner a kolektiv, který na základě svého výzkumu zformuloval tzv. kultivační teorii

vycházející z představy, že média v člověku kultivují určité postoje a usměrňují jeho pohledy 

na svět (viz 1.4.3 Kultivační teorie). Může jít například o vztah mezi násilím v médiích a 

představami lidí o násilí v reálném světě a z toho vyplývající obava z možnosti stát se obětí 

násilí, nebo zevšednění opakujících se situací, kdy pak násilí chápeme jako něco 

samozřejmého.

1. 4. 3 Kultivační teorie

V souvislosti se zkoumáním vlivu médií a s koncepcí pasivního publika se skupina 

vědců pod vedením Georgie Gerbnera při Pensylvánské univerzitě začala zabývat tím, jak 

média ovlivňují vnímání reality okolního světa. Tedy jinými slovy, jak jsou „kultivovány“ 

(usměrňovány) pohledy na svět skrze média. Jejich výzkum se věnoval vztahu mezi násilím 

zobrazovaným v médiích (v tomto případě na obrazovce) a představami lidí o tom, kolik 
                                                
40 GAROFALO, James. Crime and the Mass Media : A Selective Review of Research. Journal of Research in 
Crime and Delinquency. 1981, Vol. 18, no. 2, s. 319.
41 HILL, Grahame. Moderní psychologie. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. Prosociální a antisociální chování, s. 79.
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násilí vnímají ve skutečném světě, a zahájili tak tradici studia dlouhodobého působení 

mediálních obsahů s násilnou tématikou na jejich příjemce. 

Základní hypotézou bylo, že sledování televize vede k adopci takové povahy 

sociálního světa, jež odpovídá stereotypnímu, deformovanému a velmi selektivnímu pohledu 

na realitu tak, jak je předváděna na televizní obrazovce. Badatelé v čele s Gerbnerem přitom 

vycházeli z představy, že v kultuře každé společnosti jsou vyprávěny příběhy formující 

symbolické prostředí, které dává řád a smysl životu každého jedince. Podle toho, v jakém 

prostředí příběhů člověk vyrůstá a socializuje se, kultivuje se i jeho vnímání a soudy o 

společnosti, a to do velmi trvalé podoby. Výsledkem tohoto zkoumání byl závěr, že na 

náruživé diváky má kultivační účinek televize větší vliv, a to způsobem slaďování postojů 

jednotlivých diváků k postupnému vytváření vcelku jednolitého hlavního proudu 

(mainstreamu) těchto postojů, názorů, představ a obav ve společnosti. „Podle Gerbnera se tak 

děje proto, že televize potvrzuje obavy a předsudky lidí o tom, jak svět „doopravdy vypadá“. 

Gerbner sice počítá s rozmanitými reakcemi publika (ovlivněnými nejen náruživostí diváctví, 

ale např. také věkem), ale v zásadě předpokládá, že dané publikum je vůči „kultivaci“ 

v televizním vysílání bezmocné.“42

Tato teorie účinků mediálních obsahů nahlíží na televizi jako na poskytovatele 

úplného a totálního symbolického prostředí pro mnohé členy společnosti a dodává jim 

normativní rámce chování a přesvědčuje je o svém prostředí reálného života. Nejedná se o 

okno a o zrcadlení světa, nýbrž o televizní svět sám o sobě. „Předpokládá se, že ti, kdo sledují 

televizi ve větší míře, budou vykazovat větší odklon při vnímání reality od přirozeného

obrazu sociálního světa směrem k obrazu televiznímu“.43  

1. 5 Zpravodajství

Zpravodajství je jedním z mediálních žánrů, které se ve značné míře podílí na 

zobrazování kriminality. V rámci informování o aktuálním společenském dění jsou 

prezentovány příjemcům mediálních sdělení také témata s kriminálním zaměřením, například 

aktuální trestní kauzy nebo jiné případy protiprávních jednání.

Jak vyplývá z výrazu „zpravodajství“, tak jeho primárním úkolem nebo účelem by 

mělo být poskytování informací (zpráv) široké veřejnosti, informovat. Tedy alespoň z pohledu 

diváka, který se chce dozvědět, co významného pro jeho život se událo ve společnosti, které 

                                                
42 JIRÁK, Jan; KOPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. Mediální publikum, s. 223.
43 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. Dlouhodobější a 
nepřímá změna, s. 398.
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je součástí. Z pohledu poskytovatele zpravodajství, např. ředitele televizní společnosti nebo 

majitele deníku, může jít o zcela jiný účel, jako například zajištění prodejnosti listu nebo 

sledovanosti televizní stanice. Je tedy zřejmé, že funkce zpravodajství a funkce médií se 

obecně liší podle toho, ze které strany se na tuto funkci pohlíží. Ze zkoumání produkce zpráv 

vyplývá, že proces výběru událostí do zpravodajství je ovlivňován i jinými potřebami než jen 

snahou vybrat nejdůležitější a aktuální dění. Na scéně hraje podstatnou roli například 

pozornost příjemců mediálních sdělení, omezené finanční a jiné zdroje apod. Proto média 

uplatňují určité rutinní postupy při sběru informací, soustředí se na konkrétní organizace a 

instituce, kde je výskyt vhodných událostí pravděpodobnější. „Podle některých studií mají 

redaktoři zpravodajství také sklon k rutinnímu využívání omezených množství informačních 

zdrojů, se kterými jsou v pravidelném kontaktu.“44

Autoři Burton a Jirák uvádějí, že „podstatnou vlastností médií je to, že často sama 

slouží jako fórum, na němž se tyto otázky probírají. Jednak média sama podobné diskuse 

vyvolávají a dávají jim prostor, jednak o nich informují, pokud se odehrávají jinde - například 

v Parlamentu.“45 Média, jak autoři dále uvádějí, plní několik funkcí:

Zábavní - poskytují publiku rozptýlení a pobavení a tím zároveň odvádějí pozornost 

od společenských problémů.

Informační - poskytují nezbytné informace, utvářejí představy o světě a tyto představy 

strukturují a pacifikují.

Kulturní - odráží naši kulturu, zajišťují kulturní kontinuitu a vytvářejí masovou 

kulturu.

Sociální - poskytováním příkladů ze života společnosti přispívají k socializaci a 

napomáhají úspěšnému začlenění do společnosti.

Politickou - reflektují události politického života, poskytují iluzi podílení se na 

politickém procesu a mobilizují veřejné mínění.

Zpravodajství jako takové je nefiktivním žánrem, avšak obsahuje mnohem více prvků, 

které známe z fiktivních žánrů. Zprávy mají dramatické i uvolněné pasáže, vystupují zde 

reportéři a účastníci nejrůznějších událostí, najdeme zde konflikt dobra se zlem (protiprávní 

jednání) a závěrečné rozuzlení nebo otevřený konec pro další pokračování. I zpravodajství má 

tudíž svá pravidla a zvyklosti, ostatně jako každý žánr. „Dominantní sdělení nabízená 

zpravodajstvím jsou především spojena s vážností a věrohodností samotné mediální 

                                                
44 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006, s. 22.
45 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s. 141.
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organizace, která je nabízí.“ 46 Zároveň mediální sdělení prezentovaná ve zpravodajství 

podporují hodnoty, postoje a názory lidí, kteří mají ve společnosti rozhodovací pravomoci. 

Jedná se o tzv. dominantní ideologii a hodnoty této dominantní ideologie jsou ve 

zpravodajství podávány jako normální a přirozený stav věcí. „Média vnášejí do 

zpravodajských sdělení dominující hodnoty společnosti, v níž působí, a činí to tak, jako by 

tato hodnoty byly „přirozenou“ součástí samotné reality.“47

Vzhledem ke komplexnosti současných médií a mediálních koncernů, jejich vnitřní 

organizaci a struktuře, je nesporné, že existuje řada vlivů působících na produkci zpráv. Jde o 

vlivy ekonomické, politické, technologické a vlivy nemediálních aktérů. Mediální, a s ní i 

zpravodajská produkce, se tak stále více stává předmětem soustředěného a strategického 

působení nejrůznějších subjektů. 

Mezi ekonomické vlivy, jež ovlivňují zpravodajství, patří vztahy mezi investory a 

mateřskou společnostní, mateřskou společností a médiem, médiem a zpravodajskou redakcí, 

zpravodajskými zdroji a zpravodajskou redakcí, inzerenty a médiem, spotřebiteli 

zpravodajství a redakcí zpravodajství, spotřebiteli zpráv a širokou veřejností. K politickým 

vlivům patří jednak závislost médií na platné legislativě (tiskový zákon, zákon o rozhlasovém 

a televizním vysílání apod.) a také samotní političtí aktéři (politici, poslanci, členové vlády), 

kteří ve zpravodajství přímo vystupují a jsou zdroji informací. Technologické vlivy počínaje 

vznikem telegrafu přes využívání telefonního spojení při získávání informací až po současné 

moderní komunikační a informační technologie se zásadně podílely a podílejí na produkci 

zpráv. Mezi nemediální aktéry, v jejichž zájmu je získat či udržet vliv na veřejné mínění, lze 

zahrnout nejrůznější subjekty jako agentury public relations, lobby a zájmové skupiny nebo 

podnikatelské subjekty.

1. 5. 1 Zprostředkovaná realita a sociální konstrukce reality

Média nám v každodenním životě přinášejí množství informací (obrazů) o dění 

prakticky po celém světě. Umožňují nám tak vidět, co se děje na místech a v situacích, u 

kterých nejsme schopni být fyzicky přítomni, tedy události, které jsou za hranicí 

bezprostřední osobní zkušenosti člověka. Média zprostředkovávají kontakt s realitou, kterou 

si nemáme možnost ověřit nebo zažít. Vše, co se objevuje na stránkách novin a časopisů, na 

televizních obrazovkách, co slyšíme v rozhlase nebo co si vyhledáme na internetu, lze označit 

                                                
46 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s. 184.
47 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s. 185.
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za zprostředkovanou realitu. Spoléháme se na verze událostí a okolností, které nemůžeme 

pozorovat osobně a přímo, a které se k nám dostávají zprostředkovaně. „A pro svůj 

předpokládaný vztah k realitě (vždyť jsou „o ní“) se zprávy často považují za relativně 

věrohodnou informaci o světě, lidech, společnosti. Tato věrohodnost se opírá o představu, že 

média jsou skutečně schopna nabídnout to, co je důležité, významné, pro příjemce 

relevantní.“48 Mediované obsahy jsou vnímány jako projekce samotné společnosti (lidé žijí 

v mediovaném světě). Mediální realita dosahuje stále významnějšího postavení, jelikož média 

poskytují stále větší díl „reality“, která přesahuje limit osobní zkušenosti člověka. 

Zprostředkovaná realita je neustále konfrontována s tím, co společnost každému jednotlivci 

nabízí jako představu o světě a jak jedinec rozumí světu kolem sebe, tedy s konkrétní sociální 

zkušeností (realitou). Realita podléhá permanentnímu procesu srovnávání s mediální 

produkcí. Propojením mediální (zprostředkované) reality a sociální skutečnosti vzniká 

konstruovaná sociální realita, ve které žijeme a s jejíž pomocí se orientujeme ve světě. „Obě 

tyto skutečnosti jsou neustále vytvářené, potvrzované a opravované společenskou praxí, jsou 

podmíněny kulturně, historicky – jsou to vlastně sociálně určené konstrukce reality, vznikající 

tím, jak se do konkrétních sdělení proměňují příslušné abstraktní hodnoty, postoje a soudy. 

Tyto dvě skutečnosti, sociální a mediální, se navzájem doplňují, ovlivňují, popírají, konkurují 

si - a ve svém úhrnu tvoří základ zkušenosti, s jejíž pomocí se člověk vztahuje ke svému 

okolí, formuluje si soudy o ostatních lidech, odhaduje svoje šance na uplatnění ve společnosti, 

rizika, perspektivy apod.“49 Je tedy zřejmé, že mediální komunikace má vliv na konstruování

reality v očích každého příslušníka společnosti, který nějakým způsobem více či méně 

konzumuje mediální produkty. 

Zpravodajství a publicistika se rovněž intenzivně podílí na prezentaci aktuálního dění, 

každodenně si vybírají témata, která považují za důležitá a nabízejí je publiku. Zpravodajská 

média nejsou pouhým zrcadlem reality, ale realitu filtrují a tvarují, a důraz médií na relativně 

málo témat v určitém momentě vede veřejnost k vnímání těchto témat jako důležitějších než 

ostatní. Tzv. koncept „agenda petting“ se zabývá tím, že masová média preferováním určitých 

témat ovlivňují postoje veřejnosti. „Teorie nastolování agendy tedy hledá odpověď na otázku, 

proč se určité informace o některých tématech stanou součástí veřejné debaty, zatímco jiné 

zůstanou stranou pozornosti, a proč jsou některá témata vnímána veřejností jako závažnější 

                                                
48 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006, s. 24.
49 JIRÁK, Jan; KOPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. Mediální produkt a jeho 
význam, s. 286.
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než ostatní - přičemž médiím v tomto procesu přisuzuje významnou roli.“50 V roce 1963 

americký vědec Bernard Cohen napsal, že masová média nemohou určovat, co si mají lidé 

myslet, ale mohou velmi dobře ovlivnit, o čem mají přemýšlet a co budou považovat za 

důležité. Média toho dosahují jednak tím, že si vybírají, která témata zařadí do svých obsahů a 

dále pak, že tématům přiřazují pořadí důležitosti. Tak ovlivňují to, o čem se lidé dozvědí, o 

čem přemýšlejí a co považují za důležité.51

U zpravodajských obsahů masových médií existuje řada technik, jejichž důsledkem je 

vznik mediálních konstruktů. Mediální pracovníci aplikují tyto techniky většinou nevědomě. 

Jsou spíš doprovodným projevem samopohybu aparátů mediálních organizací a pravidel 

jejich provozu. Principem vzniku konstruované reality ve zprávách je selekce témat událostí a 

aktérů. „Tato perspektiva poukazuje na to, že zpravodajství tím, že vybírá určité jevy, řadí je a 

popisuje pomocí příhodných označování, konstruuje realitu.“52 Lze je rozdělit na příčiny 

ideologické, kde se jedná o preferování konkrétního tématu, postoje nebo světonázoru, a 

organizační (jsou důsledkem organizace práce v médiích – mediální rutiny). „Organizační 

vlivy odkazují především k důsledkům rutinních byrokratických postupů, ideologické vlivy 

k hodnotám a kulturním tlakům, jež nejsou čistě individuální a osobní povahy, nýbrž pramení 

také ze sociálního (a státního) zakotvení zpravodajské činnosti.“53 V případě zpravodajství jde 

o princip tzv. „gatekeepingu“, jehož předmětem zájmu jsou konkrétní rozhodovací procesy 

konkrétních lidí pracujících v médiích a motivy, jež je k rozhodnutí vedou. „Gatekeeper“ je 

tedy osoba - redaktor, editor apod., která ze své pozice uvnitř mediální organizace rozhoduje 

o výběru témat a událostí, které budou zpracovány na mediální obsahy.54 Dále rovněž koncept 

                                                
50 JIRÁK, Jan ; KOPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003, s. 182.
51 Koncept agenda setting se objevil na počátku 70. let 20. století a jeho autory jsou američtí vědci Maxwell 
McCombs a Donald Shaw a popsali jej ve svém článku The Agenda-Setting Function of Mass Media (1972). Na 
základě svých výzkumů předvolební prezidentské kampaně Chapel Hill Study a Charlotte Study definovali 
základní pojmy agenda setting. Ve svých výzkumech srovnávali výsledky kvantitativní obsahové analýzy 
zpravodajských médií s tím, co během dotazníkového šetření označili vybraní voliči za důležité. Z výzkumu 
vyšla téměř dokonalá korelace mezi pěti tématy nastolovanými mediální agendou a pěti tématy, kteří vybraní 
voliči považovali za nejdůležitější. Ukázalo se, že témata a informace prezentované v médiích se postupně 
stávají tématy na veřejnosti. Důležitost, jež tématu přikládají média tím, že mu propůjčují patřičný prostor, 
odpovídá důležitosti, kterou tématu přiznávají členové společnosti.
52 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006, s. 11.
53 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. Produkce mediální 
kultury, s. 241.
54 Jedním z prvních se gatekeepingem zabýval David Manning White, který se ve své studii The Gate Keeper: A 
Case Study in Selection of News, zaobíral otázkou činností uvnitř redakce, konkrétně způsobem vybírání obsahu 
z velkého množství agenturních zpráv a fotografií. White rozdělil zprávy do sedmi tématických kategorií a 
sledoval jejich prostupnost branou na základě zpráv přijatých a odmítnutých.  Nejsnadnější průchod měly tzv. 
human interest stories (lidsky jímavé příběhy) a politické zprávy. Šetření ukázalo, že editoři zpracovali 1/10 
došlého materiálu. Kritériem výběru byl přitom vztah k příjemcům (divákům, čtenářům, posluchačům), kteří dle 
editorů museli být uspokojeni.  Nejkomplexnější a nejširší pojetí gatekeepingu vypracovala Pamela Shoemaker 
ve své práci Gatekeeping. Podle ní se gatekeeping se týká každého komunikátora, který se účastní jakéhokoliv 
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„zpravodajských hodnot“ (viz 1.5.2 Zpravodajské hodnoty) se zabývá procesem, jakým se ta 

která událost stává zprávou hodnou mediálního zpracování a předvedení příjemcům.

Média rovněž strukturují realitu ve smyslu jejich zájmů a potřeb. V praxi to znamená, 

že je tendencí novinářů nebo jiných mediálních pracovníků, zpracovávat stejné události, 

užívat stejných zpravodajských vzorů a vyrábět zpravodajství konsensuálním způsobem. 

Studiem tohoto jevu se zabývali Lang a Lang, a to případem pokrytí příjezdu generála 

McArthura z války v Koreji. Výzkum ukázal, že událost nicotného významu byla ve 

zpravodajství přeměněna na pompézní a masové uvítání, a to díky selektivní pozornosti kamer 

a komentářů. „Reportáž se snažila z málo uspokojivého materiálu vytvořit přijatelnou verzi 

toho, co bylo očekáváno jako velká událost.“55 Je tedy zřejmé, že pokud si média vyberou 

událost s tím, že ji zpracují jako významnou a důležitou, pak nehledě na událost samotnou, ji 

tak zpracují a dodají ji veškeré atributy významnosti a důležitosti. Zpravodajství je nutně 

ovlivněno rutinními postupy zahrnujícími stereotypizace, standardizované úsudky apod., jinak 

by nebylo v lidských silách redaktora se v záplavě informací zorientovat a dělat jeho práci.

1. 5. 2 Zpravodajské hodnoty

Jednou z významných oblastí zkoumání zpravodajství a jeho vnitřních vlivů je proces 

výběru a shromažďování zpráv k dalšímu zpracování a následné medializaci. Otázkou co je a 

co není zpráva, co určuje, že některé události jsou vybrány za vhodné k dalšímu zpracování a 

jiné ne, se mediální studia zabývají již od počátku 20. století. Odpověď na otázky typu „kdo, 

za jakých okolností a podmínek určuje, co bude prezentováno publiku jako aktuální informace 

o dění ve společnosti“ nebo „které vlastnosti rozhodují o tom, že média považují tu kterou 

zprávu za v hodnou k zaznamenání a jinou ne“ směřují k faktu, že za výběrem zpráv do 

zpravodajství jsou jakási kritéria, podle kterých je rozhodováno a která jsou obecně sdílena 

mediálními pracovníky, jako určitá forma návyku či intuitivní normy. Již Walter Lippman se 

ve dvacátých letech 20. století ve své knize Public Opinion (1922) zaměřil na pátrání po 

faktorech (news values), které z běžné události činí zprávu. „Autor pravděpodobně jako první 

použil termín zpravodajské hodnoty, a to pro pojmenování faktu, že pro orientaci při výběru 

událostí do zpravodajství slouží novináři předem zformovaná kritéria, jež jsou kvintesencí 

tradovaných řemeslných postupů a intuitivních představ o očekáváních publika a hlavně 

                                                                                                                                                        
komunikačního aktu, a to i na interpersonální úrovni. Gatekeeping nespočívá jen ve výběru zpráv, ale také 
v procesu přetváření události na zprávu. 
55 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. Dlouhodobější a 
nepřímá změna, s. 396.
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prostředkem zajišťujícím srovnatelnost výstupů v konkurenčním boji.“ 56 V polovině 

šedesátých let se konceptem výběru zpráv do zpravodajství zabývali norští politologové Mari 

Ruge a Johann Galtung, kteří ve své práci The Structure of Foreign News (1965) 

identifikovali typologii dvanácti zpravodajských hodnot: frekvence, práh pozornosti, 

jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, kontinuita, variace, vztah k elitním národům, 

vztah k elitním osobám, personalizace, negativita. Jedná se o charakteristiky, kterými musí 

disponovat určitá událost, aby se stala součástí zpravodajství, tedy jde o „soubor kritérií, jimiž 

média poměřují zpravodajskou přijatelnost událostí a zpravodajskou vhodnost jejich 

zpracování.“57 Jirák a Kopplová uvádějí, že „zpravodajskými hodnotami se rozumí všechny 

faktory, jež v daném období a daném sociálním a kulturním prostředí rozhodují o zařazení 

zprávy do zpravodajství a o způsobu jejího zpracování, tedy o tom, že nějaké téma či nějaké 

událost překročí práh pozornosti médií.“58 Tento koncept nám odpovídá na to, jak – často 

intuitivně – tzv. gatekeepři (tj. ti, kteří v redakci či médiu disponují mocí ovlivnit agendu 

zpravodajství) i jiní mediální pracovníci rozhodují o zařazení určité události do agendy 

zpravodajství. Pokud určitá událost překročí práh pozornosti médií, má šanci stát se 

předmětem zpravodajství. Čím větším počtem zpravodajských hodnot ta která událost 

disponuje nebo čím větší je intenzita určité zpravodajské hodnoty, tím více narůstá její šance 

na zařazení do zpráv. Překročení prahu pozornosti je důležité proto, že média mají tendenci 

zdůrazňovat význam zpráv, jimž se jednou rozhodla věnovat pozornost. „Naše pozornost je 

tedy usměrňována k tomu, co je nápadné (a stojí za pozornost) a co má formu vhodnou pro 

plánované a rutinní zahrnutí do zpravodajské výpovědi.“59 Na základě mnoha studií obsahů 

lze stanovit další z obecných a vcelku pozoruhodných závěrů, tedy že zpravodajství vykazuje 

vcelku stabilní a předvídatelné rysy, platné i pro různé regiony a země s přihlédnutím k jistým 

odlišnostem. Existence zpravodajských hodnot vede k modifikování některých událostí 

vyplývající z přítomnosti médií - jedná se pak o tzv. mediální událost, nebo způsobuje 

nadhodnocení události v určitém aspektu nebo její inscenování - pak hovoříme o tzv. 

pseudoudálosti. 

                                                
56 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006, s. 17.
57 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno : Barrister & Principal, 2001, s. 240.
58 JIRÁK, Jan ; KOPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003, s. 77.
59 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, s. 299.



29

1. 5. 3 Reprezentace

Mediální průmysl funguje velmi podobně, jako jakákoli jiná továrna, kde se 

z výrobního pásu valí tisíce identických výrobků. Stejně tak i mediální průmysl produkuje 

identické obsahy a tyto produkty obsahují stereotypizované, tedy zjednodušené reprezentace 

lidí. „Pojem reprezentace se objevil již v antice, kde již staří Římané používali sloveso 

repraesentare. To posloužilo jako materiál pro dnešní podobu slova reprezentace a čeledi jeho 

odvozenin… Funkcí procesu reprezentace je přenesení něčeho minulého nebo nepřítomného 

do přítomnosti (tj. re-prezentování, znovuzpřítomnění). V důsledku je v procesu re-prezentace 

současně realitě dodáván význam.“ 60 „S pojmem reprezentace (stereotypizace), tedy 

s procesem, při němž jsou abstraktním ideologickým pojmům dávány konkrétní podoby, se 

pojí problém objektivity sdělení. V lidském životě se běžně setkáváme se znaky a kódy, které 

jsou pro nás přirozeně srozumitelné, jež nám usnadňují každodenní život a bez nichž bychom 

se neobešli.“61     

V mediální rovině se skutečnost nachází za hranicí bezprostřední osobní zkušenosti 

člověka. Realita, kterou média produkují, je tedy vždy zprostředkovaná, „přenesená“ do 

významů a sdělení. Ty odpovídají ideologiím platným v dané společnosti tak, aby byla pro 

publikum srozumitelná. Termín reprezentace se v mediální tématice vyskytuje ve čtyřech 

kategoriích, jak je stanovil Richard Dyer (1985), 1. zejména ve významu re-prezentace, 

užívaném v souvislosti se zobrazením, předváděním nebo zpřítomňováním světa mediálnímu 

publiku - tedy jako výrazového prostředku, 2. ve významu reprezentativnosti nebo-li typizace, 

kdy jsou určité společenské skupiny zobrazované v mediálních obsazích pomocí pro tyto 

skupiny typických osob, 3. ve významu předvedení – tedy toho, kdo je za reprezentaci 

zodpovědný a jak instituce vytvářející mediovaný obsah ovlivňuje reprezentování a konečně 

4. ve významu pochopení toho, co se publikum domnívá, že je mu předváděno a 

reprezentováno. Pro účel této práce je relevantní především význam užití reprezentace jako 

pravidelnosti, stereotypu. Prostřednictvím ustálených žánrů, jako jsou například 

zpravodajství, reklama nebo populární hudba probíhá celá řada reprezentací. Jsou 

reprezentovány celé sociální skupiny určitým způsobem, vytvářejí se tak stereotypní, 

zjednodušené mediální obrazy či popisy. „Reprezentace představitelů různých sociálních 

skupin ve zprávách mohou vykazovat různou míru ustálenosti, případně nabývat rozdílné 

variability. Jednotlivé reprezentace se zakládají na opakovaném výběru a zdůraznění určitých 

                                                
60 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004, s. 212.
61 PECHÁČEK, Jan. Obraz Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a Právo. Praha, 2008, s. 18. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, FSV, IKSŽ, Mediální a komunikační studia.
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atributů popisovaného a opomíjení atributů jiných. Vypovídají tak o konkrétní optice 

média.“62 Při posuzování těchto jevů lze média zkoumat bez ohledu na to, zda se jedná o tisk 

nebo elektronická média, protože reprezentace jednotlivých sociálních skupin jsou si 

v různých typech médií velice blízké. „Zakořeněné a médii sdílené stereotypy jsou zdrojem 

informací o společnosti, v níž média působí“.63

„To, co se rozumí konceptem reprezentace, není zpřítomnění konkrétní společenské 

skupiny, ale charakteristika určitého pohledu na ní, kterou publikum přijímá jako normální, 

skutečnou a reálnou vlastnost té které sociální skupiny. Tím jsou logicky ostatní alternativní 

pohledy vyloučeny a považovány za nesprávné a nereálné. „Normální“ pohledy navíc velmi 

často nesou negativní náboj. Rómové jsou například velmi často zobrazováni v souvislosti 

s kriminálními činy nebo neutěšenými životními podmínkami. Z toho plyne určitý dominantní 

význam zobrazení, který pak příjemce přejímá a považuje za pravdivý.“64

Reprezentace se vztahuje jednak k médiím (způsob předvedení) a jednak k příjemcům 

sdělení (způsob přijetí), a týká se hlavně lidí a institucí. Lidé, respektive sociální skupiny, 

mohou mít charakter typů, stereotypů a archetypů.

Typy

S typy se můžeme setkat v některých literárních směrech, kde jsou zobrazovány jako 

jedinečné lidské bytosti charakteristické tím, co reprezentují (na rozdíl od stereotypů 

neexistují v reálném světě). Tyto např. postavy kupce, hostinského nebo učitele jsou samy o 

sobě rozpoznatelné jako určité pravidelnosti odpovídající příslušnému žánru. 

Stereotypy

Jsou zjednodušenou reprezentací lidského projevu, charakteristiky nebo postoje. 

„Deformují původní předlohu, neboť jsou nejen zjednodušením, ale současně zjednodušené

rysy přehánějí. Stereotyp se stává nositelem hodnotového soudu sdíleného příjemci.“ 65

Stereotyp je velmi snadno rozpoznatelný díky detailům typickým pro daný objekt, jde 

v podstatě o karikaturu. Vznikají po dlouhou dobu opakujícím se re-prezentováním téhož 

nejen v médiích, ale i v každodenním životě. „Stereotypy jsou konstitutivním prvkem sociální 

konstrukce reality – jsou především typizovanými nositeli soudů, postojů, názorů, případně 

                                                
62 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha : Portál, 2006, s. 92.
63 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s.187.
64 PECHÁČEK, Jan. Obraz Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a Právo. Praha, 2008, s. 19. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, FSV, IKSŽ, Mediální a komunikační studia.
65 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s.189.
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předsudků.“66 G. W. Allport uvádí definici, a to jak negativního, tak pozitivního stereotypu 

takto: „Stereotyp je příliš silné přesvědčení spojené s nějakou kategorií. Jeho funkce spočívá 

v tom, že má ospravedlnit (racionálně vysvětlit) naše chování a postoj vůči této kategorii.“67

Allport upozorňuje na to, že stereotyp nemusí být za každou cenu špatný nebo falešný a že 

v podstatě tvorba stereotypu vychází z částečně podložené skutečnosti. Toto tvrzení by se 

dalo parafrázovat pořekadlem „Na každém šprochu pravdy trochu“. Allport toto demonstruje 

na příkladu: „Když si o Irech myslíme, že jsou k alkoholismu náchylnější než, řekněme, Židé, 

z hlediska pravděpodobnosti je náš názor správný. Pokud ovšem jako někteří lidé řekneme, že 

„Židé nepijí“ nebo „Irové jsou nasáklí whiskou“, evidentně nadsazujeme skutečnost a 

budujeme stereotyp, který nemá žádné opodstatnění.“68 Je tedy zřejmé, že stereotyp se může, 

ale i nemusí zakládat na pravdě, avšak pomáhá lidem zjednodušit si vnímání světa. 

Prostřednictvím médií se jim dostává neustálé podpory a pomocí nejrůznějších mediálních 

obsahů a sdělení jsou lidem, tedy příjemcům, “vtloukány“ do hlavy.

Archetypy

Jde o velice vyhraněné typy, jež jsou spjaty s určitou kulturou. Patří sem nejen bájní 

hrdinové a představitelé zla, ale i přesvědčení, představy a hodnoty zakořeněné v příslušné 

kultuře. V archetypech vystupují do popředí nejobecnější rysy, jako je odvaha, krása, dobro či 

zlo. „O archetypech lze mluvit tam, kde jsou tyto vlastnosti v postavách vykresleny zřetelně, 

jednoduše a kde tvoří jejich rozhodující, nejvýraznější složku.“69

Některé skupiny lidí jsou v médiích reprezentovány určitým způsobem a jejich 

reprezentace spolupůsobí při tvorbě nebo posilování představy, že určití lidé patří do určité 

skupiny. „Z toho plyne, že média organizují příjemcům chápání jednotlivých kategorií lidí a 

dávají jim nástroje k tomu, aby se uměli rozhodnout, proč určití lidé patří do určitých 

kategorií.“70 „Podle těchto zažitých struktur pak lidé posuzují lidi, se kterými přijdou do styku 

nejen v médiích, ale i v reálném životě. Re-prezentace ovšem nevznikají sami od sebe, jsou 

z něčeho sestaveny, jsou sestaveny z elementů, mezi něž patří například fyzický zjev, věk, 

etnikum, povolání či rod. Například typická reprezentace policisty nebo detektiva, se kterou 

se můžeme setkat ve spoustě akčních nebo kriminálních filmů, by vypadala ve většině případů 

                                                
66 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s.189.
67 ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. Vyd. 1. Praha : Prostor, 2004. Obzor, sv. 58. s. 215.
68 ALLPORT, Gordon W. O povaze předsudků. Vyd. 1. Praha : Prostor, 2004. Obzor, sv. 58. s. 216.
69 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s.191.
70 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s.191.
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asi tak, že by šlo o bělocha velice sportovní nebo přímo kulturistické postavy, maximálně 

středního věku. Z toho vyplývá, že většina společnosti, za předpokladu, že měla možnost se 

s příslušnou reprezentací setkat, bude očekávat, že policista by měl splňovat určitá kritéria 

fyzického zjevu. Pomocí médií se určité modely zobrazování určitých osob dostávají 

k příjemcům opakovaně a tím média stereotypy posilují a dodávají jim věrohodnosti.“71

V některých případech dochází k tomu, že některé typy nebo lidé jsou mediálně 

zobrazovány procentuálně daleko méně, než je jejich skutečné zastoupení ve společnosti. 

Taková nepřítomnost v mediálních obsazích může nabýt významu ve smyslu jakési 

nedůležitosti pro většinu populace. Například může jít o minimální zobrazování etnické 

menšiny v médiích, které může vypovídat o její relativní bezvýznamnosti pro zbytek

společnosti. 

„Když média re-prezentují určité skupiny lidí, často tím současně říkají něco i o 

kultuře, v níž působí“. 72 V televizních, filmových a dalších obsazích se říká mnoho o 

severoamerické, respektive západní kultuře a způsobu života. Vypovídají o jednotlivých 

kulturách a subkulturách, např. o mládeži, obyvatelích konkrétních měst, etnických 

menšinách apod. V souvislosti s tím má většina společnosti tendenci vnímat některé kulturní 

projevy jako hlavní a ostatní projevy dává do kontrastu s tzv. “hlavním proudem“. Na to má 

vliv například lokace celoplošných médií. V převážné většině sídlí v hlavních městech 

jednotlivých států, tudíž lze předpokládat, že budou odrážet jako “hlavní proud“ kulturní 

pohled dané lokality (v ČR pohled Prahy, ve Velké Británii pohled Londýna atd.). 

„Média nabízejí různé verze reality, zvláště žánrově ustálená sdělení nabízejí vcelku 

předvídatelné verze lidí, institucí i základních představ převládajících v naší kultuře. 

V mediálních reprezentacích se mimo jiné projevují i sociální normy a nabízené reprezentace 

tyto soudy posilují, potvrzují či zpochybňují.“73

                                                
71 PECHÁČEK, Jan. Obraz Policie České republiky v denících Mladá fronta Dnes a Právo. Praha, 2008, s. 20. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, FSV, IKSŽ, Mediální a komunikační studia.
72 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2001, s. 196.
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2. Praktická část

2. 1 Metoda výzkumu

Při volbě metody výzkumu se nabízely v podstatě dvě metody, eventuelně jejich 

kombinace. Jednalo se buď o kvalitativní, nebo kvantitativní obsahovou analýzu. Základním 

principem obsahové analýzy je definování reprezentativního vzorku určitého mediálního 

sdělení, jeho pojmenování a následné sečtení četnosti jednotlivých položek. Metoda obsahové 

analýzy umožňuje poměrně přesně popsat výzkumný materiál a strukturovat prostor mezi 

jednotlivými oblastmi a kategoriemi. Zobrazené výsledky pak umožňují výzkumníkovi 

uvažovat o věcech, které by mu jinak vůbec nepřišly na mysl. Kvantitativní obsahová analýza 

je metodou velice populární u badatelů pro její účinnost při výzkumu obsahu různých 

mediálních sdělení, například počínaje reklamou ve vysílacích médiích a konče inzercí 

v médiích tištěných. „Tato metoda vytváří statistický souhrn velmi rozsáhlé mediální reality. 

Bývá užívána pro mnoho účelů, ale zejména pro srovnání mediálního obsahu se známou 

distribucí výskytu v sociální realitě.“74

Historicky se moderní obsahová analýza začala používat již během 2. světové války, 

kdy spojenecké zpravodajské služby pečlivě monitorovaly množství populárních písní 

vysílaných evropskými rozhlasovými stanicemi. Srovnáním hudby vysílané fašistickým 

rozhlasem s hudbou hranou na ostatních stanicích okupované Evropy byli spojenci schopni 

s určitým procentem úspěšnosti zjišťovat změny v soustředění nepřátelských sil na 

kontinentu. Rovněž v této době byla obsahová analýza využívána při ověřování autorství 

historických dokumentů počítáním slov v předmětných dokumentech a porovnáváním 

s výskytem stejných slov v textech, jejichž autor byl znám. Po konci války pak byla obsahová 

analýza používána ke studiu propagandy v tisku a rozhlase. V průběhu let si tato metoda 

získala širokou popularitu mezi výzkumníky. V roce 1952 Bernard Berelson publikoval první 

manuál metody obsahové analýzy pod názvem Content analysis in communication research. 

„Zájem o zkoumání prezentace násilí v televizním vysílání a přístup k ženám a menšinám 

v tištěné a audiovizuální reklamě a klipech populární hudby dále tuto metodu 

popularizoval.“75 Významnou měrou k využívání obsahové analýzy přispěla tzv. Glasgow 

University Media Group (GUMG), kde se skupina vědců věnovala v 70. letech 20. století 

empirickému zkoumání vyváženosti, neutrality a objektivity ve veřejnoprávní televizi BBC a 

                                                
74 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002, s. 309.
75 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Mass Media Research : An Introduction. 3rd edition. Belmont, 
California : Wadsworth Publishing Company, 1991, s. 157.
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soukromé ITN, a to v období demonstrací a stávek v britském průmyslu. Z těchto výzkumů 

pak vzešly knihy Bad News (1976) a More Bad News (1980), ve kterých výzkumníci 

dokládali na základě dat pocházejících z obsahové analýzy, že BBC a ITN příliš nevyhovují 

požadavkům vyváženosti, neutrality a objektivity a spíše zastávají postoje vlády. 

Základním rozdílem mezi kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzou je úroveň 

jejich strukturovanosti. Pro kvalitativní obsahovou analýzu je typická vysoká míra otevřenosti 

a prostor pro přímý vliv výzkumníka na zkoumané téma. To přináší určité přednosti i slabiny 

tohoto způsobu analýzy. Texty je sice možné analyzovat z mnoha různých aspektů, avšak 

výsledek bude silně subjektivní a spjatý s osobou autora. Pozornost výzkumu je směřována 

spíše ke skrytému než zjevnému obsahu, jelikož skrytý význam se považuje za podstatnější. 

Proto zde není možná kontrola a různí výzkumníci se mohou dobrat různých výsledků. Navíc 

je tato metoda nevhodná ke zpracování většího množství obsahů vzhledem k její časové 

náročnosti. 

Oproti tomu kvantitativní obsahová analýza umožňuje kvantitativní popis mediálních 

obsahů. Pojetí Bernarda Berelsona má základ v dominantním paradigmatu a jemu 

odpovídajícím informačním přístupu, který vychází ze Shannon – Weaverova přenosového 

modelu komunikace. Jedná se o vysoce strukturovaný a selektivní proces zkoumání, zkoumají 

se pouze vybrané znaky daného obsahu, jsou dále statisticky zpracovávány a výsledky je 

možné přehledně graficky nebo matematicky znázornit. Postup vychází ze sociálněvědních 

metod měření a kvantifikace a při jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na 

několik vybraných znaků. Výhodou této metody je možnost zpracování velkého množství 

textů. Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra strukturovanosti a s tím je spojena 

i její objektivnost a ověřitelnost - multiplikovatelnost, to znamená, že jakákoli jiná osoba by 

měla dojít ke stejným výsledkům jako výzkumník při použití stejných postupů na stejném 

materiálu. V praxi to znamená, že osobní vliv nebo zkreslení výzkumníka by se neměly

objevit ve výsledcích. To umožňuje snadnou kontrolu pracovníků zainteresovaných na 

výzkumu. Metoda obsahové analýzy umožňuje hledat souvislosti a vztahy, které jinak unikají 

pozornosti. Může jít o četnost reprezentace opakujících se typů, výskyt násilného jednání vůči 

konkrétní skupině, užívání symbolů v politické komunikaci apod. „Obsahová analýza je 

kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis 

komunikačních obsahů, vycházejících z vědecky podloženého kladení otázek.“76 Výsledkem 

obsahové analýzy jsou pak zobecňující data, vypovídající o četnosti výskytu toho kterého jevu 
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či o poměru četnosti takových jevů, jež lze přehledně znázornit v číselných hodnotách, 

tabulkách nebo grafech.

Celý výzkumný proces by bylo možné rozdělit do několika základních částí. 

Jednotlivé kroky výzkumu by měly probíhat v určitém pořadí, avšak za určitých okolností, 

zejména v úvodních krocích práce, mohou být různě kombinovány a jejich pořadí se může 

změnit. Úvodním úkolem je stanovení výzkumného tématu. Velmi často bývá formulováno 

velmi abstraktně, a proto je nutné jej specifikovat a konkrétně definovat. To by mělo umožnit 

měřitelnost jednotlivých objektů obsažených v tématu a jejich následné zpracování. 

Další krok výzkumného procesu se nazývá operacionalizací. V této etapě se stanoví 

nejvhodnější výzkumná metoda, s jejíž pomocí získáme odpovědi na zadání výzkumu. Popisu 

možných metod byl již dříve věnován prostor, proto zde budou zmíněny jen některé 

požadavky na výzkumné metody. Obecně je potřeba si ujasnit, zda je obsahová analýza 

nejvhodnější metodou, jak odpovědět na výzkumnou otázku. „Předpokladem pro využití 

kvantitativní obsahové analýzy jsou otázky, které mají alespoň nepřímou vazbu na mediální 

obsahy.“77 Před začátkem výzkumu je také nutné zvážit, jaké množství výzkumného materiálu 

budeme muset zpracovat, jaké máme finanční prostředky a jakou časovou dotaci máme 

k dispozici. Musíme dále posoudit případnou možnost či nemožnost matematického a 

statistického zpracování získaných dat, jejich validitu a reliabilitu vzhledem k zadanému 

tématu. „Validitou se rozumí požadavek, aby výzkumné metody měřily opravdu to, co 

zamýšlíme měřit. Reliabilita znamená, že metody využívané při šetření jsou zpracovány a 

zdokumentovány tak, že každý odborník, který tyto metody použije na stejném materiálu, 

musí dojít ke stejným výsledkům.“ 78 Když jsme vybrali metodu, pomocí které dané 

výzkumné téma zpracujeme, bude následovat definování výběrového souboru. Je nutné 

rozhodnout, z jakých médií bude vybíráno, jaké obsahy z médií budou podrobeny analýze a 

v jakém časovém období. Rovněž charakterizujeme obsahovou jednotku výzkumu pomocí 

definování kódovací jednotky, a to tak, aby bylo možné do šetření zahrnout všechny důležité 

příspěvky a kritéria byla snadno použitelná. Při vymezení konkrétního vzorku médií je třeba 

pamatovat na fakt, že každá položka musí mít stejnou šanci být zahrnuta do výzkumu, a proto 

se výběr musí řídit příslušným postupem. Při výzkumu jsme omezeni jednak časově, finančně 

a potažmo i personálně a proto se musíme pokusit o vymezení co nejmenšího vzorku daného 

média, avšak s ohledem na reprezentativnost výsledku. „Čím jednodušeji lze šetření 
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uskutečnit, o to spolehlivěji a rychleji je lze provést.“79 Je velice vhodné si nejprve ověřit, 

jaké množství materiálu z našeho vzorku média přibližně dostaneme, jelikož tak získáme 

bližší představu o tom, zda budeme schopni s takovýmto výběrovým souborem pracovat,

nebo jestli jej budeme nuceni z časových, finančních nebo jiných důvodů zredukovat. Naopak 

se může ukázat, že je relevantního materiálu příliš málo a bude nutno mediální vzorek rozšířit. 

„Kdyby se totiž měl pročíst, poslechnout či prohlédnout celý mediovaný obsah od začátku až 

do konce, a to jen proto, aby se rozhodlo, co je a co není relevantní, bylo by to značně náročné 

a neekonomické. Pak by se mohla provést obsahová analýza veškerého materiálu a žádná 

kritéria pro výběr relevantních příspěvků by nebyla zapotřebí.“80    

Další etapou ve výzkumu je proces kódování. Jde o takový úkon, při němž jednotlivé

obsahy – kódovací jednotky charakterizujeme a přiřazujeme jim číselné hodnoty – kódy. Při 

definování kódovacích jednotek a proměnných je nezbytné stanovit jednoznačné a velmi 

konkrétní postupy, aby bylo možné mediální materiál snadno roztřídit. Tyto procesy musí být 

replikovatelné, aby jakýkoli jiný výzkumník došel ke stejným výsledkům. Kódovací jednotky 

jsou členěny do různých kategorií podle vlastností jejich obsahu, které jsou důležité pro daný 

výzkum. Tyto kategorie (proměnné) nabývají různých hodnot a tím se vyjadřují konkrétní 

vlastnosti mediovaného obsahu. Každá vlastnost dostane příslušný číselný kód a je 

zaznamenána. Kódování probíhá podle přesných pracovních postupů, které jsou uvedeny 

v kódovací knize. Zde jsou všem proměnným přiřazeny jejich názvy, definice a hodnoty, 

kterých mohou nabývat včetně příslušných kódů. Výsledky kódování se zaznamenávají do 

záznamových archů, eventuelně do masky v počítači. Celý proces a průběh výzkumu je 

potřeba řádně připravit a naplánovat. Pro rozsáhlejší výzkumy se najímají spolupracovníci -

kódovači, kteří provádějí vlastní kódování. Je nezbytné tyto kolegy předem důkladně 

proškolit, aby se v maximální míře zajistilo kritérium reliability. I když výzkumník má jasnou 

představu o definicích proměnných a jejich kategoriích, kódovači nemusí v potřebné míře 

sdílet takové znalosti a informace, a proto je pečlivá zkušební fáze nutností. Plánování 

zahrnuje rovněž časovou a ekonomickou rozvahu, aby se dalo odhadnout, kolik času nám celý 

výzkum zabere. 

Před započetím samotného sběru dat se tedy provádí zkušební fáze výzkumu. 

Provedeme ji náhodnou zkouškou materiálu, který nám kódovači zpracují, a porovnáme jejich 

výsledky mezi sebou. To nám pomůže zjistit spolehlivost kódovačů a spolehlivost 
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proměnných. Zároveň získáme představu o tom, kolik materiálu budou kódovači schopni 

zpracovat za časovou jednotku a případně přibereme další spolupracovníky, pokud to finanční 

stránka výzkumu dovolí. Pokud jsou výsledky ze zkušebního provozu uspokojivé, začíná 

vlastní analýza. V případě, že se jedná o rozsáhlejší výzkum, na kterém se podílí více osob, je 

vhodné, aby jednotliví pracovníci měli možnost vzájemné interakce. Mohou tak snadno 

vyřešit případné problémy a nedostatky a domluvit se na společném postupu. Na závěru této 

etapy bychom měli mít k dispozici data připravená k vyhodnocení a statistickému zpracování. 

„Výsledkem dobře provedené obsahové analýzy pak může být výstup, který měřitelně zachytí 

nějaký aspekt chování médií - procentuální výskyt násilných scén v jednotlivých typech 

televizních pořadů.“ 81 Tvrzení typu, že např. sedmdesát procent programů odvysílaných 

v prime time obsahuje alespoň jednu násilnou scénu je mnohem přesnější, než že většina 

programů zobrazuje násilí.82

2. 2 Výzkumný proces

Na začátku celého výzkumu bylo třeba formulovat výzkumné téma, což bylo v tomto 

případě mediální obraz zločinu v denících Mladá fronta Dnes a Právo v letech 1996 a 2006. 

Touto formulací bylo již přesně stanoveno, jaká média a v jakém čase se budou zkoumat. 

Vzhledem k tomu, že se dalo předpokládat, že bude nutné zpracovat větší množství dat, a že 

cílem výzkumu je kvantitativní popis konkrétního jevu, jež bude možné posléze znázornit za 

pomoci čísel, grafů nebo tabulek, byla pro zpracování výzkumného úkolu zvolena 

kvantitativní obsahová analýza. 

Před stanovením velikosti výběrového vzorku bylo nejprve zkušebně ověřeno, jaké 

množství materiálu k dalšímu zpracování přibližně dostaneme a zda-li bude výzkumník 

schopen získaný materiál zpracovat, nebo nedojde-li k nedostatku relevantního materiálu a

nebude-li tudíž potřeba výběrový soubor rozšířit. Při zkušebním sběru dat bylo zjištěno, že 

s největší pravděpodobností ke shromáždění dostatečného množství materiálu (relevantních 

článků) postačí 12 vydání Mladé fronty Dnes a 12 vydání Práva za každý zkoumaný rok. Bylo

tedy stanoveno, že bude vybráno vždy jedno vydání obou periodik měsíčně. To v praxi 

znamená, že první týden v lednu se začne prvním pondělním vydáním v daném roce, v únoru 

se bude zkoumat úterní vydání z druhého týdne, v březnu středeční vydání ve třetím týdnu a 
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tak dále. Tímto způsobem dostaneme 12 zkoumaných vydání od každého deníku za rok. 

Celkem bude třeba vyfiltrovat a analyzovat 48 vydání od obou periodik dohromady, 

konkrétně vydání Mladé fronty Dnes a Práva z těchto datumů: v roce 1996 - 8. 1. , 13. 2., 20. 

3., 25.4., 31.5., 8. 6., 15. 7., 20. 8., 25. 9., 3. 10., 8. 11. a 14.12.; v roce 2006 - 2. 1., 7. 2., 15. 

3., 20. 4., 26. 5., 3. 6., 10. 7., 15. 8., 20. 9., 26. 10., 3. 11. a 9. 12. 

Dalším krokem bylo stanovení kódovací jednotky a hodnot proměnných. Definice 

kódovací jednotky by měla obsáhnout veškerý potenciálně relevantní materiál, který by se 

mohl v denících Právo a Mladá fronta Dnes nacházet, a byla stanovena takto: 

„Kódovací jednotkou je novinový článek v jehož titulku, perexu nebo textu se hovoří o 

protiprávním jednání v úrovni zločinu (trestného činu), a je zároveň hlavním tématem článku. 

Například by titulek mohl vypadat takto: „Muž ubodal ve vinotéce prodavačku, dostal patnáct 

let“ nebo „Muž v Kolíně útočil lopatou, policisté použili obušek“ nebo „Část gangu, v němž 

byl i zastupitel Müller, je ve vazbě“. Jako nerelevantní budou brány články informující o 

dopravních nehodách (pokud nepůjde o trestný čin), přestupcích v dopravě a ostatních 

přestupcích. Případný obrazový nebo ilustrační materiál patřící k článku se pokládá za 

součást příslušného textu a nebude samostatně analyzován.“

Důležité pro shromáždění skutečně relevantního materiálu bylo jasné a v praxi 

důsledné rozlišování mezi zločiny a přestupky. Tato práce se zaměřuje na mediální obraz 

zločinu, tedy závažného protiprávního jednání s vysokou společenskou nebezpečností. 

Přestupky byly z tohoto výzkumu vyjmuty, protože se jedná o jevy s nízkou společenskou 

nebezpečností a menším významem. 

Při tvorbě kódovací knihy a formulaci proměnných bylo: 

1) nezbytné zadokumentovat, o jaké noviny se jedná, a 

2) který den byly vydány. Další proměnné a jejich hodnoty, byly navrženy tak, aby 

zaznamenaly:

3) umístění článku v periodiku, tedy na které straně se článek nacházel; 

4) typ zločinu, který je v článku popisován (byly vybrány základní kategorie významné 

z hlediska společenské nebezpečnosti, četnosti a rozdělení zločinů dle policejní praxe);

5) přítomnost elitní osoby, a to jak v pozici pachatele, podezřelého, obžalovaného nebo 

odsouzeného, ale i v pozici poškozeného trestným činem;

6) gender (pohlaví) aktéra zločinu/pachatele/obžalovaného/odsouzeného, tedy zda se jedná o 

muže nebo ženu;
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7) národnost aktéra zločinu/pachatele/obžalovaného/odsouzeného (navržené kategorie 

zahrnují kromě české národnosti také nejobvyklejší národnostní menšiny a cizince žijící 

v České republice;

8) adorace (ospravedlnění zločinu), tedy je-li v článku přítomný názor, který nějakým 

způsobem ospravedlňuje spáchání kriminálního činu (například sociální důvody);

9) lokace zločinu, tedy místo, kde k činu došlo z hlediska jeho velikosti (město nad 100000 

obyvatel, město pod 100000 obyvatel, venkovské oblasti a ostatní lokality (u měst nad 100000 

obyvatel se dále rozlišovalo, o jaké konkrétní město se jednalo);

10) přítomnost obrazového materiálu, například fotografie, ilustrace nebo grafiky;

11) zdroj informací, tedy odkud byla médiem (redaktorem) informace získána. 

Po stanovení všech proměnných a sestavení záznamového archu bylo přistoupeno 

k vlastnímu sběru dat. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2. 1 Metoda výzkumu, šlo o 

nejpracnější a časově nejnáročnější část výzkumu. Skutečně bylo nutné projít všech 

osmačtyřicet vydání Mladé fronty Dnes a Práva. Tato periodika byla k dispozici 

k prezenčnímu studiu v Národní knihovně v Praze ve fyzické podobě (rok 2006) a na 

mikrofilmech (rok 1996), kde vlastní sběr dat – kódování probíhalo. Proces kódování zabral 

celkem 56 hodin práce, byl prováděn pouze jedním pracovníkem – výzkumníkem a bylo 

zpracováno celkem 417 článků z obou deníků dohromady. Na jedné straně to představovalo 

značný objem práce pro jednoho člověka, avšak nebylo nutné proškolovat a zacvičovat jiné 

osoby a hodnocení všech relevantních kódovacích jednotek nebylo vystaveno různým 

subjektivním pohledům jiných kódovačů. Lze tedy předpokládat, že na všechny zkoumané 

články bylo nahlíženo stejným způsobem. Příslušné hodnoty jednotlivých proměnných byly 

zaznamenávány do záznamových archů (viz příloha č. 2 - Záznamový arch). Každému vydání 

daného deníku odpovídá jedna tabulka v záznamovém archu. Vyplněné záznamové archy jsou 

přiloženy v elektronické podobě na CD. 

Po ukončení sběru dat bylo provedeno statistické vyhodnocení získaných dat a 

grafické znázornění výsledků výzkumu.  

2. 3 Vyhodnocení sebraných dat

V této kapitole budou na základě sebraných dat v podobě kódů, zaznamenaných na 

záznamových arších (tabulkách), získané informace vzájemně porovnány, analyzovány a

budou mezi nimi hledány vztahy apod.
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Jako první se okamžitě nabízí srovnání počtu získaných relevantních článků. Již při 

samotném sběru dat se výzkumníkovi tato otázka nabídla vždy, když došlo k dokončení sběru 

dat za jeden ze zkoumaných ročníků pro jeden z deníků. V tu chvíli již totiž byla k dispozici 

konkrétní čísla, jež na sebe okamžitě upozorňovala. V průběhu procesu sběru dat a jejich 

kódování bylo zpracováno celkem 417 relevantních kódovacích jednotek, tedy článků. V 

Mladé frontě Dnes (MFD) v roce 1996 bylo zpracováno 106 článků, v deníku Právo v témže 

roce 131 článků, v Mladé frontě Dnes z roku 2006 54 článků a v Právu z roku 2006 126

relevantních článků. Z těchto čísel je jasně patrné, že na rozdíl od deníku Právo, které při 

srovnání let 1996 a 2006 disponuje téměř stejným počtem kódovacích jednotek, deník Mladá 

fronta Dnes v roce 2006 nabízí přibližně o 50 % méně materiálu s kriminální tématikou oproti 

roku 1996. Jedná se o skutečně zásadní propad v prezentování kriminální tématiky, který 

může být způsoben menším zájmem o toto téma z důvodu změny zaměření listu, například o 

témata bulvárnějšího charakteru. Je pravděpodobně obecně známo, že se MFD v průběhu let 

skutečně částečně svým stylem posunula blíže k bulvárním deníkům. V tomto případě mohlo 

jít o zacílení na jinou cílovou skupinu čtenářů nebo snahu o rozšíření cílové skupiny a zvýšení 

nákladu. Naopak deník Právo si udržel svůj standard, směr a cílovou skupinu 50+, která je na 

styl Práva zvyklá, a proto si tento list drží svou linii prezentace kriminality a kriminálních 

kauz, počínaje velkými případy a konče obvyklou černou kronikou. 

2. 3. 1 Relevantní materiál v průběhu let 1996 a 2006

Podrobnějším rozborem a analýzou jednotlivých zkoumaných vydání obou deníků 

z hlediska toho, kolik článků v určitém období (byla posuzována jednotlivá čtvrtletí roku) 

bylo při sběru dat zaznamenáno, se zaobíral další krok vyhodnocování. 

Podívejme se nejprve na deník Právo. V roce 1996 se v I. čtvrtletí ve zkoumaných 

vydáních vyskytovalo 24,4 % článků, ve II. čtvrtletí to bylo 29,8 %, ve III. čtvrtletí 28,3 % a 

konečně ve IV. čtvrtletí to bylo 17,5 % všech článků Práva. Z těch to čísel je patrný jistý 

vzestup četnosti kriminální tématiky v průběhu roku, jde o nárůst ve II. čtvrtletí roku o 

přibližně 5 %, přičemž tento stav se udržel až do konce III. čtvrtletí, respektive do konce října. 

V závěru roku je patrný větší propad o téměř 11%. V případě Mladé fronty Dnes je opět 

zřejmý jistý nárůst četnosti v průběhu roku, a to konkrétně o cca 3 % mezi I. a II. Čtvrtletím, a 

dále pak o 2 % v polovině roku a ještě o 1 % v posledním období. V I. čtvrtletí bylo tedy 

zaznamenáno 21,7 % relevantních článků, ve II. čtvrtletí se jednalo o 24,5 %, ve III. čtvrtletí 

to bylo 26,4 % a ve IV. čtvrtletí 27,4 % článků. Srovnáme-li tedy oba deníky v rámci roku 
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2006, můžeme zde nalézt určitý společný jmenovatel, kdy ve druhém kvartálu dochází 

k nárůstu četnosti obsahů s kriminální tématikou na úroveň, která déle přetrvává. V případě 

Mladé fronty Dnes až do konce roku, u Práva v závěru roku klesá.

Rok 2006 v případě deníku Právo byl poněkud odlišný. Nástup roku byl z hlediska 

četnosti relevantního materiálu silný, v I. čtvrtletí bylo zaznamenáno 27,9% článků. Ve II. 

čtvrtletí došlo k mírnému poklesu na 25,6 % a ve III. čtvrtletí ještě dále na 21,7 %. 

V posledním čtvrtletí roku 2006 pak u Práva četnost opět narostla cca o 3 % na 24,8 %. U 

MFD se vývoj situace podobá více roku 1996, v I. čtvrtletí s 20,4 %, ve II. a III. kvartálu 

s 29,6 % a ve IV. opět s 20,4 % sebraných kódovacích jednotek. Dochází zde tedy opět 

k nárůstu v průběhu roku o přibližně 9 %, dále k udržení této hodnoty a k opětovnému 

propadu v závěru roku. V rámci roku 2006 se tedy deníky vzájemně liší, Právo má víceméně 

vyrovnaný stav po celý rok, zatímco Mladá fronta Dnes disponuje výrazně nižšími hodnotami

na začátku a na konci roku. Porovnáme-li vzájemně roky 1996 a 2006, lze tvrdit, že přes výše 

popsané výkyvy v počátcích a závěrech roků, byl vývoj četnosti zobrazování kriminální 

tématiky poměrně vyrovnaný a největší rozdíly nepřesáhly 10 %. Lze tedy konstatovat, že 

v případě obou deníků je kladen důraz na kontinuální přítomnost a vyrovnanost kriminálních 

informací v průběhu roku 1996 i 2006 (viz tabulka 1).

2. 3. 2 Relevantní materiál na prvních a dalších stranách

Další oblastí zájmu tohoto výzkumu je to, kolik článků se nacházelo na prvních, 

druhých, třetích a dalších stranách jednotlivých deníků (viz tabulka 2). Podívejme se nejprve 

na deník Právo. V roce 1996 se na prvních stranách nacházelo 8,4 % článků pro tento výzkum 

relevantních. Na druhých stranách bylo prezentováno 11,4 % kriminálních obsahů, na třetích 

stranách to bylo již 39 %, na čtvrtých stranách 0 % a na zbylých stranách 41,2 % článků.

V roce 2006 se na titulních stranách Práva vyskytovalo 9,3 % relevantních článků, na druhých 

stranách pouze 2,3 %, na třetích 1,4 %, na čtvrtých 10 % na zbylých stranách 77 % článků. Při 

porovnání těchto dvou let je zřejmé, že na titulních stranách bylo umístěno přibližně stejné 

I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí

MFD 1996 21,7 % 24,5 % 26,4 % 27,4 %

Právo 1996 24,4 % 29,8 % 28,3 % 17,5 %

MFD 2006 20,4 % 29,6 % 29,6 % 20,4 %

Právo 2006 27,9 % 25,6 % 21,7 % 24,8 %

Tabulka 1 – Články v jednotlivých obdobích
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procento informací pojednávajících o kriminální tématice, pouze s minimálním rozdílem 0,9 

%. V případě tohoto deníku tedy lze dovozovat, že tato tématika hrála v odstupu zkoumaných 

let přibližně stejnou roli a má své místo na první straně ve stejném počtu případů. Avšak co se 

týká dalších stran, tak zde je patrná změna. Zatímco v roce 1996 se na druhých stranách 

objevovalo nezanedbatelné procento kriminality, v roce 2006 bychom zde našli pouhých 2,3 

%. Podobný a ještě výraznější rozdíl je na třetích stranách. V roce 1996 zde bylo

prezentováno celých 39 % článků, ale rok 2006 zaznamenal zásadní pokles na 1,4%. Tato 

změna byla pravděpodobně způsobena redakčním přesunem kriminálního zpravodajství více 

dovnitř listu. Tomuto tvrzení by rovněž napovídalo to, že v roce 2006 dochází o více než 35 

% k nárůstu četnosti článků vyskytujících se na ostatních stranách, tedy uvnitř novin. 

Deník Mladá fronta Dnes umístil v roce 1996 na titulní strany pouhých 1,9 % článků a 

totéž číslo bylo i na stranách druhých. Na třetích stranách se v tomto roce nacházelo 9,5 % a 

na čtvrtých 5,7 % článků. Zbytek, který činil majoritu získaného materiálu ve výši 81 %, se 

nacházel uvnitř listu, převážně na straně 21, která byla věnována tzv. „černé kronice“. 

K zásadní změně dochází v roce 2006, kdy se stejně jako na prvních, tak i na druhých 

stranách, objevuje 13 % textů zaměřených na kriminální problematiku. Jedná se o výrazný 

nárůst a posun ve srovnání s MFD v roce 1996. Pravděpodobně se v odstupu deseti let 

změnilo zaměření listu, redakce začala přikládat větší důležitost prezentování kriminálních 

témat a umísťovat je na přední pozice ve vydáních MFD. Tato změna je zajímavá také 

z pohledu toho, že v případě Mladé fronty Dnes v roce 2006 došlo k celkově mnohem 

menšímu počtu výskytu relevantních článků, jak již bylo uvedeno výše (pokles o 50 % 

v odstupu let 1996 a 2006), a z tohoto menšího množství článků jich celých 26 % bylo 

umístěno na první a druhé strany. Na třetích stranách pak bylo 1,9 %, na čtvrtých 20,1 % a ve 

zbytku listu 52 % relevantních článků.

Pokud se podíváme na oba deníky současně a porovnáme je, tak je patrné, že v případě 

deníku Právo lze hovořit o poměrně stabilních výsledcích, přestože zjevně došlo k určitým 

změnám a přesunům v řazení témat v listu a k odsunu tzv. „kroniky dne“ do zadních pozic. U 

Mladé fronty Dnes však lze hovořit o zásadní a radikálnější změně, která na jedné straně 

vedla k celkové nižší četnosti zobrazování kriminální problematiky, avšak tu zbylou 

z podstatné části přesunula a zviditelnila na titulních a druhých stranách svých vydání. 

Tabulka 2 - Články na jednotlivých stranách

1. strana 2. strana 3. strana 4. strana Ostatní 
Právo 1996 8,4 % 11,4 % 39 % 0 % 41,2 %
Právo 2006 9,3 % 2,3 % 1,4 % 10 % 77 %
MFD 1996 1,9 % 1,9 % 9,5 % 5,7 % 81 %
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2. 3. 3 Jaké zločiny byly nejvíce zobrazovány

V této podkapitole se budeme zabývat tím, jaké kriminální činy byly nejčastěji 

prezentovány, bez ohledu na to, jaká byla jejich lokace v tom kterém listu. Podobně, jako 

v předchozích částech, bude nejprve provedeno procentuální vyhodnocení jednotlivých 

deníků ve zkoumaných letech (viz tabulka 3), a následně pak budou tato čísla vzájemně 

porovnána.

V případě deníku Právo se nejvyšší četnosti, a tedy pozornosti, dostalo násilným 

trestným činům a byly zaznamenány ve 43,5 % případů. Na druhém místě se pak s 20,6 % 

nacházela majetková trestná činnost a na třetím místě byly válečné zločiny a terorismus s 9,2 

%. Drogová problematika byla zobrazována v 6,9 % případů a kriminalita spojená 

s nedovoleným ozbrojováním, výbušninami apod. a hospodářská kriminalita zaujímala pouze 

1,5 %, respektive 0,8 %. Zbylá procenta ve výši 17,5 % připadla na ostatní trestnou činnost. 

V roce 2006 se opět ve vedoucí pozici nacházela násilná trestná činnost s 41,9 %. Na druhé 

místo se ovšem se 14,7 % oproti roku 1996 dostala hospodářská kriminalita a na třetí příčce se 

4,7 % se umístily válečné zločiny a terorismus. Majetková a drogová kriminalita získaly jen 

velmi nepatrnou pozornost a trestné činy spojené se zbraněmi a výbušninami nebyly 

zaznamenány vůbec. Na ostatní kriminalitu připadlo 33,3 %, došlo zde tedy k nárůstu ve 

srovnání s rokem 1996.

U Mladé fronty Dnes za rok 1996 získala nejvyšší četnost násilná kriminalita s 50 % 

případů, majetkové zločiny se umístily na druhém místě se 13,2 % a na třetím hospodářské 

delikty s 12,3 %. Drogová problematika, zbraně apod. a válečné zločiny a terorismus dosáhly 

méně významných zisků. Ostatním trestným činům připadlo 12,3 %, tedy poměrně malé číslo. 

Rovněž v roce 2006 nejvyšší pozornost získala násilná kriminalita se 33,3 %, kdy se 

v odstupu deseti let jedná o značný propad. Naopak vzestup zaznamenaly válečné zločiny a 

terorismus se ziskem 18,5 % na druhé pozici. Jako třetí se umístila hospodářská kriminalita 

s 11,1 %. Ostatní zkoumané kategorie, podobně jako v předchozích případech, získaly velmi 

malá čísla. Směs ostatních protiprávních jednání získala 27,8 %, šlo tedy cca o více než 50 % 

nárůst v této kategorii. 

Pokud se tedy podíváme a pokusíme se vzájemně srovnat výsledky, je dle očekávání 

zřejmé, že násilná kriminalita je nejčastěji zobrazovanou trestnou činností obecně. Vysoká 

úroveň negativity s tímto jevem spojená, jako jedna z klíčových zpravodajských hodnot,

zajišťuje násilným obsahům stálou mediální pozornost. V této kategorii jsou pouze rozdíly 

MFD 2006 13 % 13 % 1,9 % 20,1 % 52 %
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v procentuálních ziscích podle toho, jakou v tom kterém období této kriminalitě deníky 

přikládaly důležitost. Dále lze u deníku Právo pozorovat jisté procentuální posuny u některých 

zkoumaných kategorií, např. pokles prezentace majetkové a nárůst hospodářské trestné 

činnosti. Válečné zločiny a terorismus zaznamenaly rovněž přibližně pokles na polovinu, 

vyšší číslo v roce 1996 mohlo být způsobeno např. informováním o konfliktech na Balkáně, 

které probíhaly v 90. letech 20. století. MFD shodně s Právem v roce 1996 zaznamenaly

pokles u majetkové kriminality, ovšem hospodářská zůstala na stejné úrovni. Téměř 

čtyřnásobný nárůst četnosti se v roce 2006 objevil u válečných a teroristických zločinů, 

pravděpodobně se tento list více zaměřil na zahraniční zpravodajství a referoval například o 

událostech na Blízkém východě, kde probíhala tzv. „2. válka v zálivu“, nebo o Izraelsko -

palestinském konfliktu.

2. 3. 4 Rodové zastoupení (gender)  

Otázka rodového zastoupení v oblasti kriminálních činů dává tušit, že nejčastějšími 

aktéry budou pravděpodobně muži. To ostatně potvrzuje i tento výzkum, přestože jde o 

prezentaci kriminálního jednání v médiích, která představují určitý filtr vnějších událostí. 

Rozhodně také stojí za pozornost poměr zastoupení jednotlivých rodů v mediálně zpracované 

kriminální činnosti ve společnosti.

Deník Právo v roce 1996 prezentoval trestné činy, jež byly spáchány muži, v 71,8 % 

případů a velmi podobně se stalo i v roce 2006, kdy tomu bylo v 78,3 % případů. Ženy byly 

hlavními aktérkami kriminálních činů v roce 1996 ve 3,8 % případů a v roce 2006 v 5,4 %. 

V roce 1996 nebylo ve 20,6 % uvedeno, jakého pohlaví byl pachatel, obviněný, obžalovaný 

nebo odsouzený toho kterého zločinu a v roce 2006 tomu nebylo ve 14 % případů. Dále se 

Násilné Drogy Majetkové
Hospodář-

ské

Zbraně, 
střelivo a 
výbušniny

Válečné a 
terorismus

Ostatní

Právo 
1996

43,5 % 6,9 % 20,6 % 0,8 % 1,5 % 9,2 % 17,5 %

Právo 
2006

41,9 % 2,3 % 3,1 % 14,7 % 0 % 4,7 % 33,3 %

MFD
1996

50 % 4,7 % 13,2 % 12,3 % 2,8 % 4,7 % 12,3 %

MFD 
2006

33,3 % 3,7 % 5,6 % 11,1 % 0 % 18,5 % 27,8 %

Tabulka 3 - Jednotlivé zločiny v procentech
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ještě objevily takové případy, kdy aktéry byli společně muž i žena a takových situací bylo 3,8 

% v roce 1996 a 2,3 % v roce 2006.

V případě Mladé fronty Dnes v roce 1996 byli muži jako hlavní aktéři kriminálních 

deliktů v pozicích pachatelů, obviněných, obžalovaných nebo odsouzených prezentováni 

v 79,2 % a v roce 2006 v 66,7 %. U žen bylo v obou zkoumaných letech procento téměř 

stejné, 3,8 % v roce 1996 a 3,7 % v roce 2006. Články, které nespecifikovaly pohlaví aktérů 

trestných činů, byly v roce 1996 zastoupeny 15,1 % a v roce 2006 došlo k výraznému nárůstu,

téměř o 50 %, na 29,6 %. Poslední kategorie, ve které byly evidovány kriminální činy 

páchané společně ženami i muži, představuje u Mladé fronty Dnes celkem bezvýznamnou 

kategorii díky jejím minimálním procentuálním ziskům (kompletní přehled viz tabulka 4).

2. 3. 5 Zastoupení národností

Pohledem na prezentování kriminality v předmětných denících, z hlediska 

procentuálního zastoupení národností, se bude zabývat tato podkapitola. Jednotlivé proměnné 

v této kategorii byly stanoveny na počátku tohoto výzkumu tak, aby kopírovaly národnosti 

nejčastěji zainteresované na trestné činnosti z pohledu orgánů činných v trestním řízení (viz 

příloha č. 1 - Kódovací kniha). 

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v České republice a výzkum pokrýval dva 

z českých celostátních deníků, je zřejmé, že nejvyšší podíl na zobrazované kriminalitě budou 

mít tudíž osoby české národnosti. Nezávislé noviny Právo v roce 1996 prezentovaly články 

s kriminální tématikou Čechů ve 45,8 %, což byl z uvedených důvodů nejvyšší procentuální 

zisk. Na druhém místě, ovšem s výrazně nižším číslem, se umístili občané bývalé Jugoslávie a 

dalších Balkánských zemí se 3,8 %, a na třetím místě s 3,1 % shodně občané bývalého 

Sovětského bloku a asiaté. Nejnižšího zisku dosáhli občané rómské národnosti, a to pouze 1,5 

%. Skupina ostatních nespecifikovaných národností, zúčastněných na prezentované 

kriminalitě, tvořila 19,8 %. U 22,9 % článků nebyla národnost aktéra nebo aktérů uvedena. 

Velmi podobná situace byla u Práva v roce 2006, kdy Česká národnost byla zobrazena v 60,5 

Muž Žena Muž + žena Neuvedeno

Právo 1996 71,8 % 3,8 % 3,8 % 20,6 %

Právo 2006 78,3 % 5,4 % 2,3 % 14 %

MFD 1996 79,2 % 3,8 % 1,9 % 15,1 %

MFD 2006 66,7 % 3,7 % 0 % 29,6 %

Tabulka 4 – Genderové zastoupení
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%, tedy s nárůstem cca 15 % případů ve srovnání s rokem 1996. Občané bývalého Sovětského 

svazu získali shodně jako asiaté 1,5 %. Nulové hodnoty byly zaznamenány u národností 

rómské a bývalé Jugoslávie a dalších Balkánských zemí. Skupina ostatních nespecifikovaných 

národností byla zobrazována ve 16,3 % článků a 20,2 % textů referujících o trestných činech 

neobsahovala informaci o národnosti aktéra. 

Deník Mladá fronta Dnes v roce 1996 na prvním místě prezentoval 50,9 % 

kriminálních případů, jejichž aktéry byli Češi, na druhém místě se umístili občané bývalé 

Jugoslávie a dalších Balkánských zemí s 5,7 %, na třetím místě shodně s 2,8 % asiaté a 

občané bývalého Sovětského svazu. Rómové byli zobrazení pouze v 1 % článků. Ostatní 

národnosti získaly 14,2 % mediální pozornosti a ve 22,6 % článků nebylo uvedeno, o jakou 

národnost se v daných případech jednalo. V roce 2006 se u české národnosti v otázce 

prezentace kriminality v zásadě nic nezměnilo a získala 48,2 %. Jako druzí s nejvyšším 

ziskem byli asiaté s 3,7 % článků. Bývalý Sovětský blok, bývalá Jugoslávie a Balkán a 

Rómové shodně získali 0 %, protože nebyli prezentováni ve zkoumaných vydáních. Skupina 

ostatních jednotlivě nespecifikovaných národností získala 18,5 % a ve 29,6 % případů nebylo 

uvedeno, o jakou národnost aktéra se jednalo. 

Při celkovém pohledu na sebrané a procentuálně vyčíslené údaje (viz tabulka 5) lze 

tvrdit, že oba deníky v obou zkoumaných letech dosáhly obecně vcelku podobných výsledků, 

kdy, dle logického předpokladu, česká národnost byla nejčastěji zobrazována při informování 

o kriminalitě na stránkách předmětných deníků. Další národnosti zaujímaly výrazně nižší 

procentuální hodnoty přibližně do 6 %. Hodnoty skupiny ostatních národností jsou rovněž 

vyrovnané a lze říci, že obecně se v této kategorii dá hovořit o vyrovnaném prezentování 

národností jak s odstupem desetiletí, tak v obou periodikách. 

Tabulka 5 - Zastoupení národností

Česká Rómská Asiaté
Bývalý 

Sovětský 
blok

Bývalá 
Jugoslávie 
a Balkán

Ostatní
Neuve-
deno

Právo 
1996

45,8 % 1,5 % 3,1 % 3,1 % 3,8 % 19,8 %
22,9 
%

Právo 
2006

60,5 % 0 % 1,5 % 1,5 % 0 % 16,3 %
20,2 
%

MFD
1996

50,9 % 1 % 2,8 % 2,8 % 5,7 % 14,2 %
22,6 
%

MFD 
2006

48,2 % 0 % 3,7 % 0 % 0 % 18,5 %
29,6 
%
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2. 3. 6 Lokace kriminálních činů

Jednou z dalších oblastí zájmu tohoto výzkumu bylo to, jaké lokality byly v rámci 

informování o kriminalitě nejčastěji zobrazovány. Nebo jinými slovy, z jakých míst (měst, 

obcí apod.) byla nejčastěji kriminalita prezentována prostřednictvím zkoumaných periodik. 

Jako relevantní byla brána lokace, kde se trestný čin stal. Jako hodnoty v této kategorii byla 

zvolena města nad 100 tisíc obyvatel, města pod 100 tisíc obyvatel, venkovské 

(mimoměstské) lokality a zahraničí. Města s více než 100 tisíci obyvateli tvoří dále zvláštní 

podkategorii (viz příloha č. 1 - Kódovací kniha). 

Nezávislé noviny Právo během roku 1996 prezentovaly největší část kriminality 

z oblastí měst nad 100 tisíc obyvatel, a to ve 32 % ze všech sebraných článků. Jako druhé se 

největší pozornosti tohoto deníku těšilo zahraniční kriminální zpravodajství s 28,2 % článků. 

Na třetím místě se pak nacházela města do 100 tisíc obyvatel s 26,7 %. Pokud se podíváme na 

konkrétní procentuální skladbu v rámci podkategorie měst nad 100 tisíc obyvatel, tak potom, 

dle očekávání, se na prvním místě nachází hlavní město Praha se ziskem 19,1 %, na druhém 

místě Brno s 5,3 % a na třetím místě Ostrava a Olomouc shodně s 2,3 % případů. V roce 2006 

deník Právo prezentoval kriminalitu z velkých měst s více než sto tisíci obyvateli ve 47,6 % 

zjištěných případů, na druhém místě se opět nacházelo zpravodajství o zahraniční kriminalitě, 

které bylo zobrazeno ve 21,8 % a jako třetím se nejvíce pozornosti 15, 3 % dostalo městům do 

sta tisíc obyvatel, stejně tak jako i venkovským oblastem. Při bližším pohledu do podkategorie 

měst nad sto tisíc obyvatel zjistíme, že nejvíce pozornosti opět získala Praha - 33,1 %, za ní 

pak byla Ostrava s 6,5 % případů a na třetí pozici se umístilo město Brno s 3,2 % zjištěnými 

případy. Porovnáme-li údaje získané z deníku Právo v odstupu deseti let, pak na sebe na první 

pohled upozorní cca 15 % nárůst četnosti zobrazených kriminálních činů v roce 2006, které se 

udály ve velkých městských aglomeracích s více než 100 tisíci obyvateli. Za tímto nárůstem 

ovšem stojí hlavní město Praha, které samo o sobě dosáhlo nárůstu o 14 %. To mimo jiné 

znamená, že v rámci tohoto deníku došlo k nárůstu významu dění v našem hlavním městě, a 

tudíž k redakčnímu preferování zpravodajství o Praze. V ostatních kategoriích pak byl určitý 

pokles zaznamenán u měst s méně než 100 tisíci obyvateli a také u zahraničního zpravodajství 

o kriminalitě.

V případě deníku Mladá fronta Dnes se v roce 1996 na prvním místě s nejvyšší 

mediální pozorností umístilo kriminální zpravodajství z měst nad sto tisíc obyvatel ve 34,9 % 

zaznamenaných případů. Jako druhé se umístily informace o zločinu z měst do sta tisíc 

obyvatel s 31,1 % a na třetí příčku se dostalo zpravodajství o kriminalitě v zahraničí s 18,9 %. 
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Podkategorii měst s více než 100 tisíci obyvateli vedlo hlavní město Praha se ziskem 12,3 %, 

dále se pak umístila Ostrava se 7,5 % a na třetím místě Plzeň (4. největší město v ČR) se 

ziskem 6,6 % zjištěných případů. Rok 2006 přinesl nárůst na první příčce, kde se opět 

umístila města nad 100 tisíc obyvatel se 42,7 %, na druhém místě pak bylo zahraniční 

kriminální zpravodajství s 33,2 %, jako třetí s 13 % prezentovaných případů šlo o města

s méně než 100 tisíci obyvateli. Města nad sto tisíc obyvatel, jako samostatná podkategorie, 

měla na prvním místě v četnosti zobrazených kriminálních činů Prahu s 31,5 % případů, na 

druhém místě Ostravu s 5,6 % a na třetím místě Brno se 3,7 % případů. U Mladé fronty Dnes,

rovněž v odstupu zkoumaných ročníků, došlo k výraznému nárůstu zpravodajství o 

kriminalitě v kategorii velkých měst nad 100 tisíc obyvatel, konkrétně tomu tak bylo 

v případě hlavního města Prahy, kde došlo k nárůstu o přibližně 19 %. Také je zřejmé, že 

procentuální rozvrstvení v roce 1996 bylo mezi velkými městy více vyrovnané. Dále u tohoto 

deníku v roce 2006, při srovnání s rokem 1996, došlo k přesunu četností mezi některými 

oblastmi. Jednak došlo k výraznému poklesu o 18 % u měst do sta tisíc obyvatel a zároveň 

k nárůstu u zahraničního kriminálního zpravodajství o přibližně 14 %. 

Srovnáme-li oba analyzované deníky, lze vysledovat vcelku podobný, ne-li stejný 

posun ve zjištěných hodnotách (viz tabulka 6 a tabulka 7). V prvním desetiletí 21. století tak 

v obou denících zaujímá předmětné kriminální zpravodajství z hlavního města mnohem více 

prostoru, než tomu bylo v polovině 90. let 20. století. Shodný trend, ale opačného 

(klesajícího) směru, je možné vysledovat u měst do 100 tisíc obyvatel, kde v obou případech 

četnosti klesly. Z těchto zjištění může být cítit jistý nárůst centralismu v rámci České 

republiky, způsobený například částečně odlišným politickým prostředím počátku nového 

století a již vyčpělým porevolučním nadšením 90. let.

  Tabulka 6 – Lokace zobrazených kriminálních činů

Města nad 
100000

Města do 
100000

Venkovské 
oblasti

Zahraniční 
oblasti

Právo 1996 32 % 26,7 % 13,1 % 28,2 %

Právo 2006 47,6 % 15,3 % 15,3 % 21,8 %

MFD 1996 34,9 % 31,1 % 15,1 % 18,9 %

MFD 2006 42,7 % 13 % 11,1 % 33,2 %
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2. 3. 7 Zdroje informací 

Zdroje informací prezentovaných ve zkoumaných článcích jsou poslední samostatnou 

kategorií, kterou se tento výzkum zabýval. Pro tuto kategorii bylo navrženo celkem šest 

možných hodnot, v praxi se však při sběru dat ukázalo, že tři z těchto hodnot nebyly vůbec 

využity. Veškeré zjištěné údaje jsou zobrazené v tabulce 8.

Jako nejčastější zdroj informací v roce 1996 v deníku Právo bylo zjištěno oficiální 

sdělení tiskového odboru příslušného úřadu, a to buď přímo poskytnuté konkrétnímu médiu, 

nebo prostřednictvím agenturního zpravodajství, ve 43,5 % případů, na druhém místě se 

umístily případy, kdy nebyl uveden autor článku ani zdroj informací se 39, 7 % a jako 

poslední se 16,8 % byly zaznamenány články s konkrétním autorem/novinářem. U téhož 

periodika, ale v roce 2006, získala položka oficiálního sdělení téměř stejné číslo, tedy 43,7 % 

a umístila se opět na první pozici. Za ní se tentokrát se 34,9 %, tedy s více než dvojnásobným 

nárůstem četnosti, umístily články s vlastním autorem. Na třetím místě se umístily případy 

bez autora i bez uvedeného zdroje informací, kterých bylo zaznamenáno 21,4 %. Jak již bylo 

uvedeno, v odstupu deseti let došlo k výraznému nárůstu článků informujících o kriminálních 

kauzách, které měly uvedeného konkrétního autora/novináře.

Mladá fronta Dnes v roce 1996 obsahovala největší počet článků od konkrétního 

autora/novináře, a to 45,3 %. Jako další v pořadí byly zjištěny články, kde autor nebo zdroj 

informací nebyl uveden se ziskem 34,9 % a na posledním místě se nacházelo oficiální sdělení 

s 19,8 % zaznamenaných případů. Rok 2006 pak přinesl přesun četnosti v MFD a na čele se 

s 50 % článků nacházelo oficiální sdělení tiskového odboru, za ním se pak na druhé místě 

umístily autorské články novinářů s 35,2 % a na posledním místě se 14,8 % to byly články, u 

kterých nebyl zjištěn zdroj informací. U Mladé fronty Dnes byl v odstupu posuzovaných let 

Praha Brno Ostrava Plzeň Liberec Olomouc

Právo 
1996

19,1 % 5,3 % 2,3 % 1,5 % 1,5 % 2,3 %

Právo 
2006

33,1 % 3,2 % 6,5 % 4 % 0 % 0,8 %

MFD
1996

12,3 % 4,7 % 7,5 % 6,6 % 1,9 % 1,9 %

MFD 
2006

31,5 % 3,7 % 5,6 % 0 % 0 % 1,9 %

Tabulka 7 - Zobrazené kriminální činy v městech nad 100000 obyvatel
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enormní nárůst článků pocházejících z oficiálního zdroje informací, a to téměř o 30 % 

případů. Naopak k propadu dochází u článků s nezjištěným autorem nebo zdrojem informací. 

Pokud bychom se snažili najít nějakou shodu u obou zkoumaných periodik, tak za 

zmínku stojí již zmíněný pokles četnosti článků bez autora a zdroje získaných informací. 

V praxi se jedná o krátké a kusé zprávy, stroze informující o kriminálních případech, a právě

těch v Právu a Mladé frontě Dnes v období 1996 - 2006 výrazně ubylo.

2. 3. 8 Co bylo na titulních stranách

Na tomto místě se pokusím zdokumentovat, jaké ze zkoumaných článků se objevily na 

úvodních stranách vydání jednotlivých deníků. Kolik materiálu se na prvních stranách 

nacházelo, bylo již rozebráno v předchozí kapitole. Nyní se tedy podívejme, jaké zločiny byly 

prezentovány na úvodních stranách, zda se jednalo o případy, kde byla přítomna elitní osoba, 

jaké byly národnosti aktérů, kde se tyto kriminální činy udály a zda se u článku nacházel 

obrazový materiál.

Deník Právo během roku 1996 umístil na své titulní strany v 72,7 % články 

pojednávající o násilných trestných činech a dále shodně v 9,1 % případů zde prezentoval 

drogovou problematiku, válečné zločiny a terorismus a ostatní nespecifikované kriminální 

činy. V žádném z těchto článků z úvodních stran se neobjevila elitní osoba. Co se týká 

národností, tak v 54,5 % situací byl aktér české národnosti, ve 27,3 % případů se jednalo o 

články, kde národnost aktéra nebyla uvedena, a zbytek ve výši 18,2 % připadl skupině 

ostatních nespecifikovaných národností. Mezi nejčastěji prezentované lokality kriminálních 

činů na titulních stranách se vedle sebe dostaly hlavní město Praha a zahraničí, shodně s 27,3 

% článků. Dále to byla města do sto tisíc obyvatel, venkovské oblasti s 18,2 % a konečně pak 

i město Brno, které se na hlavní strany dostalo v 9 % článků. Obrazový materiál ke 

kriminálnímu zpravodajství zde byl přítomen pouze v 9 % případů. V roce 2006 mělo Právo 

na titulních stranách 41,7 % násilných kriminálních činů, 33,3 % tvořila souhrnná skupina 

Tiskový odbor, 
oficiální sdělení, 

agentura

Novinář, autor 
článku

Nezjištěn, 
neuveden

Právo 1996 43,5 % 16,8 % 39,7 %
Právo 2006 43,7 % 34,9 % 21,4 %
MFD 1996 19,8 % 45,3 % 34,9 %
MFD 2006 50 % 35,2 % 14,8 %

Tabulka 8 - Zdroje prezentovaných informací
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ostatních nespecifikovaných trestných činů, jako třetí se 16,7 % se zda nacházely zprávy o 

hospodářské kriminalitě a v 8,3 % to byly případy drogové kriminality. Přítomnost elitní 

osoby byla na úvodních stranách zaznamenána v 33,3 %. Na těchto stranách nečastěji 

zastoupená, ve 49,9 % článků, byla zjištěna národnost česká, dále pak se stejným podílem 

16,7 % zde byly národnosti rómská, ostatní národnosti a případy bez uvedení této informace. 

Nejčastějším místem kriminální události zobrazené na úvodní straně bylo hlavní město Praha 

ve 41,7 % případů, dále to byly ve 25 % případů města do 100 tisíc obyvatel, potom oblasti 

zahraniční v 16,7 % na závěr se stejnými 8,3 % město Ostrava a venkovské oblasti. Obrazový 

materiál byl na prvních stranách u kriminálního zpravodajství přítomen v 8,3 %. 

Deník Mladá fronta Dnes měl v roce 1996, jak již bylo rozebráno v podkapitole 2.3.2

Relevantní materiál na prvních a dalších stranách, na titulních stranách jen 1,9 % článků o 

kriminalitě. Přesto se však podíváme, jak to na těchto stranách vypadalo. Polovina 

ze sebraných článků se týkala drogové kriminality a druhá polovina kriminality hospodářské. 

Přítomnost elitní osoby zde zjištěna nebyla a z 50 % byla na úvodních stranách zobrazena 

česká národnost. V ostatních případech národnost aktéra nebyla uvedena. Mezi lokace, ve 

kterých se kriminální činy odehrály, se v polovině případů dostalo hlavní město Praha a 

v druhé polovině město Plzeň. Podobně byla v polovině případů zjištěna přítomnost 

obrazového materiálu. V roce 2006 MFD umístila na první strany ve 42,8 % případů články 

zobrazující násilnou kriminalitu, ve 28,6 % se jednalo o ostatní trestné činy a nakonec shodně 

v 14,3 % byla prezentována hospodářská kriminalita a válečné zločiny a terorismus. 

Přítomnost elitních osob byla zjištěna ve 28,6 % článků. Co se týká národností, nejčastěji byla 

na titulních stranách zobrazována česká národnost, a to v 57,1 % článků. Ve 14,3 % případů 

se jednalo o ostatní nespecifikované národnosti a ve 28,6 % nebyla národnost aktéra zjištěna. 

Největší počet na úvodních stranách prezentovaných kriminálních činů se odehrál v hlavním 

městě Praze, bylo to ve 42,8 % článků. Dále se pak se stejným procentem četnosti 14,3 % 

jednalo o lokality Ostravy, města do 100 tisíc obyvatel, venkovské oblasti a zahraničí. 

Obrazový materiál byl na prvních stranách zjištěn v 14,3 % případů.  

Tabulky 9 - 12 přehledně zobrazují veškeré zjištěné hodnoty a rovněž umožňují 

srovnání mezi zkoumanými roky a mezi deníky. Při pohledu na zločiny v tabulce 9 je zřejmé, 

že se na titulní strany dostaly společensky nejnebezpečnější typy protiprávního jednání, mezi 

které patří násilná kriminalita a kriminalita na úseku drog. Jako další pak celosvětově 

negativně vnímané válečné zločiny a terorismus. Rovněž hospodářská kriminalita zde získala 

své místo pro její celospolečenský význam. Tyto vyjmenované typy zločinu současně také 
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disponují vysokou úrovní negativity, která jim umožnila v rámci redakčních rutin dostat se na 

první strany. 

Co se týče zastoupení národností na úvodních stranách (viz tabulka 10), tak zde jasně 

nejvyšší a poměrně vyrovnané hodnoty pochopitelně získala česká národnost. Jako další 

samostatná národnost se zde objevila pouze rómská, avšak jen v deníku Právo v roce 2006. 

Ostatní národnosti, které nebyly konkrétně specifikované, získaly také vcelku vyrovnané 

hodnoty v průběhu výzkumu.

   Tabulka 10 - Národnosti na titulních stranách

Tabulka 11 ukazuje jednotlivé lokality, které se dostaly na titulní strany v rámci 

kriminálního zpravodajství a procentuální hodnoty četnosti jejich zobrazení. Stabilně nejvyšší 

pozornost samozřejmě získalo hlavní město Praha, přičemž u Práva v průběhu let Praha 

dostála narůstající pozornosti. Stejně tak města do 100 tisíc obyvatel u tohoto deníku 

získávala, pravděpodobně na úkor poklesu četnosti u venkovských oblastí a u zahraničních 

lokalit v rámci kriminálního zpravodajství. 

Tabulka 12 zobrazuje, jak byly na titulních stranách prezentovány kriminální případy, 

ve kterých určitou roli hrály elitní osoby a dále přítomnost obrazového materiálu. Dle 

získaných hodnot je zřejmé, že v odstupu lez 1996 a 2006 zásadně u obou deníků narostla 

četnost zobrazování elit. Obrazový materiál v případě Práva vcelku stagnoval a u Mladé 

fronty Dnes měl klesající tendenci (v tomto případě je nutno vzít v úvahu, že MFD v roce 

1996 umístila naprosté minimum kriminálního zpravodajství na titulní strany a proto tento 

údaj nemusí být plně relevantní).

Násilné Drogy
Válečné a 
terorismus

Hospodářské Ostatní

Právo 1996 72,7 % 9,1 % 9,1 % - 9,1 %
Právo 2006 41,7 % 8,3 % - 16,7 % 33,3 %
MFD 1996 - 50 % - 50 % -
MFD 2006 42,8 % - 14,3 % 14,3 % 28,6 %

Tabulka 9 - Zločiny na titulních stranách

Česká Rómská Ostatní Neuvedeno
Právo 1996 54,5 % - 18,2 % 27,3 %
Právo 2006 49,9 % 16,7 % 16,7 % 16,7 %
MFD 1996 50 % - - 50 %
MFD 2006 57,1 % - 14,3 % 28,6 %
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2. 3. 9 Obrazový materiál

Přítomností obrazové dokumentace u článků s kriminální tématikou a jejich 

konkrétním výskytem ve vztahu k dalším kategoriím, se bude zabývat tato podkapitola. 

Podívejme se nejprve na procentuální zastoupení obrazového materiálu.

V deníku Právo byla v roce 1996 v 3,1 % k předmětným článkům připojena obrazová 

dokumentace. U téhož periodika v roce 2006 byl obrazový materiál připojen již v 19,8 %. U 

Mladé fronty Dnes tomu bylo pouze v 1,9 % případů během roku 1996 a v roce 2006 MFD 

připojila obrazovou dokumentaci v 16,7 % případů. Z těchto čísel je v případě obou deníků 

patrný zásadní nárůst četnosti zařazování obrazového materiálu k článkům s kriminální 

tématikou v průběhu let 1996 – 2006 (viz tabulka 13).

Praha Brno Ostrava Plzeň
Města do 
100000

Venkovské 
oblasti

Zahraničí

Právo 
1996

27,3 % 9 % - - 18,2 % 18,2 % 27,3 %

Právo 
2006

41,7 % - 8,3 % - 25 % 8,3 % 16,7 %

MFD
1996

50 % - - 50 % - - -

MFD 
2006

42,8 % - 14,3 % - 14,3 % 14,3 % 14,3 %

Tabulka 11 - Lokality na titulních stranách

Elitní osoba Obrazový materiál
Právo 1996 0 % 9 %
Právo 2006 33,3 % 8,3 %
MFD 1996 0 % 50 %
MFD 2006 28,6 % 14,3 %

Tabulka 12 - Přítomnost elitních osob a obrazového 
         materiálu na titulních stranách

Obrazový materiál
Právo 1996 3,1 %
Právo 2006 19,8 %
MFD 1996 1,9 %
MFD 2006 16,7 %

Tabulka 13 – Výskyt obrazového materiálu
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Nyní se věnujme konkrétnímu rozboru obrazového materiálu, jeho výskytu 

v jednotlivých vydáních, jeho příslušnosti ke konkrétním trestným činům, národnostem, 

elitám a pohlaví (gender). U deníku Právo v roce 1996 se shodně 25 % obrazové 

dokumentace nacházelo na prvních, šestých, sedmých a sedmnáctých stranách jednotlivých 

vydání. Nejčastěji zastoupeným typem kriminality s doprovodným obrazovým materiálem 

v 50 % případů stala násilná trestná činnost, dále pak s 25 % případů majetková trestná 

činnost a rovněž s 25 % válečné zločiny a terorismus. V 15 % byli aktéři české národnosti, 

ostatní případy tvořila skupina nespecifikovaných národností. Případy, ve kterých byla 

přítomna elitní osoba, se dočkaly obrazové dokumentace ve 25 % a v 75 % případů byli 

aktéry kriminálních činů muži, zbylých 25 % tvořily ženy. V roce 2006 byla v případě Práva 

situace poněkud rozmanitější díky většímu množství zaznamenané obrazové dokumentace. 

Celých 36 % obrazového materiálu se nacházelo na sedmých stranách a 24 % na stranách 

šestých. 8 % se pak ještě nacházelo na stranách 4. a 9., ostatní strany včetně strany titulní 

získaly po 4 %. Nejčastěji obrazově doplňovaným typem zločinu se s 44 % případů stala 

násilná kriminalita, za ní byly pak se 32 % ostatní typy kriminality, v 16 % případů 

kriminalita hospodářská a ve 4 % případů majetková kriminalita. Z národností se nejvíce 

obrazové dokumentace dostalo české národnosti, a to v 72 % zdokumentovaných článků, v 8 

% se tak stalo u ostatních národností, ve 4 % případů u občanů bývalého Sovětského svazu a 

ve zbylých 16 % připadla dokumentace ke článkům bez uvedené národnosti aktéra. Elitní 

osoby byly u kriminálních kauz s obrazovou přílohou přítomny ve 24 % situací a ve 4 % byla 

aktérem události žena. 

Mladá fronta Dnes v průběhu roku 1996 zařadila jen naprosté minimum obrazového 

materiálu ke kriminálnímu zpravodajství. Z tohoto důvodu je nutné brát zjištěné hodnoty 

s určitou rezervou. 50% relevantního obrazového materiálu se dle zjištění nacházelo na titulní 

straně a druhá polovina na straně deváté. Ze zdokumentovaných typů kriminality šlo v 50 % 

případů o problematiku drog a dalších 50 % se týkalo válečných zločinů a terorismu. Mezi 

zjištěnými aktéry byly z poloviny ostatní nespecifikované národnosti a z druhé poloviny 

nebyla národnost uvedena vůbec. Co se týče přítomnosti elitních osob ve článcích doplněných 

obrazovou dokumentací, tak ta nebyla zjištěna v žádném z případů a vždy se jednalo o muže. 

Oproti tomu v roce 2006 MFD umístila 33,4 % obrazové dokumentace na čtvrté strany a dále 

na strany 1., 3., 4., 5., 12., 13. a 22. umístila vždy po 11,1 % případů. Nejčastěji se jednalo o 

násilnou kriminalitu, a to ve 44,4 % článků s dokumentací, potom o hospodářskou kriminalitu 

v 33,4 % a nakonec o majetkovou trestnou činnost v 11,1 % zjištěných případů. Z národností 

byla opět nejčastěji zastoupena česká v 66,7 % článků s obrazovou přílohou, dále pak asiaté 
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v 11,1 %. Zbylých 22,2 % připadlo na nezjištěné případy. Elity byly v článcích doplněných o 

obrazový materiál přítomny v 11,1 % a ženy v 16,7 % zjištěných případů. 

Při pohledu na tabulku 14 je zřejmé, že obrazový materiál byl z určité části přítomen, 

pro tento výzkum v relevantních případech, na úvodních stranách deníků a potom dále uvnitř 

čísla na stranách, které byly vyhrazeny pro zprávy o kriminalitě, tzv. „Černá kronika“ nebo 

„Kronika dne“. Ve srovnání let 1996 a 2006 lze rovněž pozorovat větší rozprostření obrazové 

dokumentace uvnitř čísel. Tabulka 15 zobrazující zastoupení jednotlivých typů kriminality, 

opatřených doprovodnou obrazovou přílohou, ukazuje stálou přítomnost násilné a majetkové 

kriminality. Opět je u obou zkoumaných deníků patrné širší spektrum typů kriminality v roce 

2006. Na významu patrně nabyla hospodářská kriminalita, která byla v roce 2006 častěji 

doplňována o obrazový materiál. Zastoupení národností opět kopíruje zvýšenou četnost 

obrazových příloh v Právu i v Mladé frontě Dnes v roce 2006, jak ukazuje tabulka 16. 

V tomto zkoumaném roce kromě české národnosti dostaly jiné národnostní skupiny, o nichž 

bylo informováno v souvislosti s trestnou činností, obrazový příspěvek ke článku. V této 

podkapitole poslední tabulka ukazuje přítomnost elitních osob a žen v článcích s kriminální 

tématikou. U deníku MFD lze pozorovat nárůst přítomnosti dotčených skupin. 

Strana
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 12. 13. 15. 17. 22.

Právo 
1996

25 % - - - -
25 
%

25 
%

- - - - -
25 
%

-

Právo 
2006

4 %
4 
%

4 % 8 % 4 %
24 
%

36 
%

8 %
4 

%
- -

4 
%

- -

MFD 1996 50 % - - - - - -
50 
%

- - - - - -

MFD 2006
11,1 
%

-
11,1 
%

33,4 
%

11,1 
%

- - - -
11,1 
%

11,1 
%

- -
11,1 
%

Tabulka 14 – Kde byl obrazový materiál

Násilná Drogy Majetková Hospodářská Válečná a terorismus Ostatní

Právo 1996 50 % - 25 % - 25 % -

Právo 2006 44 % - 4 % 16 % 4 % 32 %

MFD 1996 - 50 % - - 50 % -

MFD 2006 44,4 % - 11,1 % 33,4 % - 11,1 %

Tabulka 15 – Kriminalita k obrazovému materiálu
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2. 3. 10 Adorace zločinu

Jednou z dalších zkoumaných kategorií byla případná přítomnost adorace 

kriminálního jednání, tedy jakési ospravedlnění závažného antisociálního jednání. 

K takovému ospravedlnění může dojít z různých důvodů, jako příklad lze uvést sociální nebo 

majetkové poměry aktéra majetkové trestné činnosti, v případě násilného činu by mohlo jít o 

sporný případ nutné obrany apod. 

Ve zkoumaných denících v letech 1996 a 2006 bylo zaznamenáno jen velmi malé 

množství takových článků. V Právu v roce 1996 se jednalo o 2,3 % případů a v roce 2006 o 

0,8 % případů. V Mladé frontě Dnes v roce 1996 bylo zjištěno 0,9 % případů a v roce 2006 

3,7 % případů. Adorace byla v případě deníku Právo souhrnně nejčastěji přítomna u násilných 

trestných činů, a to v 75 % případů. U MFD tomu bylo podobně, adorace byla přítomna ve 

100 % u násilné kriminality. Co národností týče, Právo mělo v 75 % případů adorace jako 

aktéra osobu české národnosti. U Mladé fronty byla tato národnost přítomna v 66,7 % 

případů. Zastoupení elit v kriminálních případech s adorací činilo u Práva 25 %, u MFD 

v těchto situacích nebyla zaznamenána přítomnost elitní osoby. Úplně všechny zjištěné 

případy adorace trestných činů v obou předmětných denících měly jako aktéry muže. Pro 

souhrnný přehled této kategorie - viz tabulka 18 a tabulka 19.

Česká Asiaté
Bývalý 

Sovětský sv.
Ostatní Nezjištěno

Právo 1996 25 % - - 75 % -

Právo 2006 72 % - 4 % 8 % 16 %

MFD 1996 - - - 50 % 50 %

MFD 2006 66,7 % 11,1 % - - 22,2 %

Tabulka 16 – Národnosti k obrazovému materiálu

Elitní osoba Ženy
Právo 1996 25 % 25 %
Právo 2006 24 % 4 %
MFD 1996 0 % 0 %
MFD 2006 11,1 % 16,7 %

Tabulka 17 – Elitní osoby a gender k obrazovému materiálu
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2. 3. 11 Elitní osoby

Některými vztahy mezi kategorií přítomnosti elitních osob v kriminálním 

zpravodajství a dalšími kategoriemi se již tento výzkum částečně zabýval, nyní se však 

podívejme na to, jak a kde se elity při výzkumu nacházely a jaké byly četnosti některých 

dalších vztahů.

Když se podíváme nejprve na množství pro výzkum relevantních případů, ve kterých 

byla přítomna elitní osoba (viz tabulka 20), tak na je první pohled možno zaznamenat u obou

předmětných periodik nárůst četnosti výskytu při porovnání zkoumaných ročníků. U deníku 

Právo se jedná přibližně 5 % nárůst a u Mladé fronty Dnes dokonce o nárůst 10 %. Je tedy 

zřejmé, že v roce 2006 ve srovnání s rokem 1996 vzrostl mediální zájem o elitní osoby 

v případě obou deníků, u MFD obzvláště. 

Adorace
Právo 1996 2,3 %
Právo 2006 0,8 %
MFD 1996 0,9 %
MFD 2006 3,7 %

Tabulka 18 - Výskyt adorace

Tabulka 19 - Přítomnost adorace ve vztahu k dalším kategoriím

Právo Mladá fronta Dnes
Násilná kriminalita 75 % 100 %
Drogová kriminalita 25 % 0 %

Česká národnost 75 % 66, 7 %
Ostatní národnosti 25 % 33,3 %

Elitní osoba 25 % 0 %
Muži 100 % 100 %

Elitní osoby
Právo 1996 8,4 %
Právo 2006 13,5 %
MFD 1996 4,7 %
MFD 2006 14,8 %

Tabulka 20 - Přítomnost elitních osob 
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Dále se podíváme na některé konkrétní okolnosti, za kterých byl výskyt elit při 

výzkumu zaznamenán. V deníku Právo v roce 1996 byly elitní osoby nejčastěji přítomny 

v kriminálním zpravodajství, které se nacházelo na šestých stranách vydání, a to v 36,3 % 

článků. Jako druhý nejčastější výskyt byly ve 27,3 % zjištěny strany sedmé a jako třetí pak 

strany osmé v 18,2 % případů (viz tabulka 21). Jednalo se tedy víceméně o vnitřní strany 

vydání věnované domácímu kriminálnímu zpravodajství nebo zahraničnímu zpravodajství. 

Nejčastěji byly elity zobrazeny s kriminalitou násilnou a s válečnými zločiny a terorismem, 

v obou případech shodně se 36,4 %. V 18,2 % pak následovala kriminalita majetková a s 9 % 

kriminalita drogová (viz tabulka 22). Nejčastější lokalitou, kde se zjištěné trestné činy 

s výskytem elitní osoby odehrály, bylo v 81,8 % případů zahraničí a zbylých 18,2 % připadlo 

na hlavní město Prahu (viz tabulka 23). Jako zdroje tohoto kriminálního zpravodajství byla ve 

45,5 % zaznamenána oficiální sdělení tiskových odborů nebo agentur a v 9 % se jednalo o 

informace získané a prezentované přímo autorem článku (viz tabulka 24). U téhož periodika 

v roce 2006 došlo k rozprostření, pro tuto podkapitolu relevantního materiálu, na více stran 

vydání a část hlavního množství materiálu se dostala na úvodní strany, konkrétně se jednalo o 

29,4 %. Dalších 23,5 % se nacházelo na šestých stranách a 17,6 % na stranách sedmých (viz 

tabulka 21). Vzhledem k nárůstu materiálu, prezentujícímu kriminální případy s přítomností 

elitní osoby, se dostaly mezi spáchané činy rozličné druhy kriminality, které pro účely tohoto 

výzkumu nebyly specifikovány a tvoří společnou kategorii. Tyto případy tedy získaly největší 

podíl 58,9 %. Další případy se pak týkaly ve 23,5 % hospodářské kriminality a v 17,6 % 

kriminality násilné (viz tabulka 22). Nejčastěji zobrazovanou lokalitou se stalo v 52,9 % 

případů hlavní město Praha, za ním s 23,5 % se jednalo o zahraniční lokace a na třetím místě 

to bylo město Ostrava v 11,8 % pro tuto podkapitolu relevantních případů (viz tabulka 23). Ve 

41,2 % článků byl zdrojem informací tiskový odbor nebo agentura a dále ve 35,3 % to byl 

sám novinář nebo autor článku (viz tabulka 24).

Strana 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 15. 21.

Právo 1996 - 9,1 % 9,1 % - -
36,3 
%

27,3 
%

18,2 
%

- - - -

Právo 2006 29,4 
%

- -
11,8 
%

-
23,5 
%

17,6 
%

- 5,9 % 5,9 % 5,9 % -

MFD 1996 - 20 % - 20 % - - - - 20 % 20 % - 20 %

MFD 2006 25 %
37,5 
%

-
12,5 
%

12,5 
%

-
12,5 
%

- - - - -

Tabulka 21 – Výskyt elitních osob
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Mladá fronta Dnes v roce 1996 věnovala nejmenší pozornost elitám ze všech 

zkoumaných let a deníků. Kriminální zpravodajství s výskytem elitní osoby bylo rovnoměrně 

rozloženo mezi 2., 4., 9., 10. a 21. strany vydání tohoto deníku se stejnou četností případů ve 

výši 20 % (viz tabulka 21). Nejčastěji se v těchto případech jednalo o kriminalitu 

hospodářskou ve 40 %, dále o kriminalitu násilnou, majetkovou a válečné zločiny a 

terorismus, shodně s 20 % relevantních případů (viz tabulka 22). Mezi lokality, ve kterých se 

tyto trestné činy udály, byly ve 40 % případů hlavní město Praha, zahraniční oblasti se 

stejným procentuálním ziskem a město Ostrava s 20 % článků (viz tabulka 23). Ze 60 % byli 

zdroji informací sami novináři, redaktoři nebo autoři článků a zbylých 40 % připadlo na 

oficiální sdělení tiskových odborů úřadů nebo tiskových agentur (viz tabulka 24). Rok 2006 

znamenal v rámci Mladé fronty Dnes větší prostor a pozornost elitním osobám, avšak největší 

procento případů kriminality s přítomností elitní osoby se nacházelo na druhých stranách 

vydání, celkem v 37,5 % článků. 25 % relevantních článků se nacházelo na titulních stranách 

a na 4., 5. a 7. stranách se pak shodně vyskytovalo po 12,5 % článků (viz tabulka 21). Jako 

nejčastější typ kriminality se s četností 50 % v relevantních článcích jednalo o násilnou 

kriminalitu, dále pak v 37,5 % o ostatní nespecifikované trestné činy a ve 12,5 % o 

hospodářskou kriminalitu (viz tabulka 22). Lokality uvedené v článcích, kde mělo dojít ke 

spáchání kriminálních činů, zde byly pouze dvě, a to hlavní město Praha v 87,5 % případů a 

město Ostrava ve 12,5 % (viz tabulka 23). Jako zdroje informací se nejvíce prosadili u těchto 

případů novináři a autoři článků v 50 % případů a ve 37,5 % šlo o oficiální sdělení tikových 

odborů a agentur (viz tabulka 24).     

Násilná Drogy Majetková Hospodářská
Válečná a 
terorismus

Ostatní

Právo 
1996

36,4 % 9 % 18,2 % - 36,4 % -

Právo 
2006

17,6 % - - 23,5 % - 58,9 %

MFD 
1996

20 % - 20 % 40 % 20 % -

MFD
2006

50 % - - 12,5 % - 37,5 %

Tabulka 22 – Typy kriminality a elitní osoby
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Jak již bylo uvedeno výše, mezi zkoumanými obdobími došlo k nárůstu četnosti 

prezentování kriminálního zpravodajství s přítomností elitní osoby. Tento jev je rovněž 

zobrazen v tabulce 21, kde u obou deníků v roce 2006 můžeme vidět vyšší přítomnost 

relevantního materiálu na prvních stranách. V tabulce 22 lze pozorovat nárůst hodnot u ostatní 

nespecifikované kriminality v roce 2006 u obou zkoumaných deníků. Vyšší přítomnost 

relevantních případů s sebou přinesla i širší spektrum zobrazovaných trestných činů 

v závislosti na přítomnosti elitní osoby. Podobný je i nárůst hodnot ve spojení elitních osob a 

hlavního města Prahy v tabulce 23. V odstupu deseti let došlo k častějšímu zobrazování 

kriminálních případů s přítomností elit a elity obecně jsou častěji spojovány s životem 

společnosti v hlavních městech nebo jinak společensky významných lokalitách. Konečně 

v tabulce 24, vedle poměrně vyrovnaného zastoupení oficiálních zdrojů informací, lze dle 

uvedených hodnot vysledovat i určitý osobní zájem konkrétních novinářů nebo redaktorů o 

život elit a jejich spojení kriminálním zpravodajstvím.

Praha Brno Ostrava
Venkovské 

oblasti
Zahraničí

Právo 1996 18,2 % - - - 81,8 %
Právo 2006 52,9 % 5,9 % 11,8 % 5,9 % 23,5 %
MFD 1996 40 % - 20 % - 40 %
MFD 2006 87,5 % - 12,5 % - -

Tabulka 23 - Lokality u elitních osob

Tiskový odbor, 
oficiální sdělení, 

agentura

Novinář, autor 
článku

Nezjištěn, 
neuveden

Právo 1996 45,5 % 9 % 45,5 %
Právo 2006 41,2 % 35,3 % 23,5 %
MFD 1996 40 % 60 % -
MFD 2006 37,5 % 50 % 12,5 %

Tabulka 24 - Zdroje informací u elitních osob
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Závěr

Na závěru tohoto výzkumu je potřeba celkově zhodnotit výstupy získané analýzou 

deníků Mladá fronta Dnes a Právo, podívat se na úplný začátek výzkumného procesu a 

zhodnotit, zda došlo k potvrzení nebo k vyvrácení úvodní hypotézy. 

Nejprve je tedy vhodné připomenout, že úvodní hypotéza tohoto výzkumu 

předpokládala, že mediální obraz zločinu v předmětných denících se v odstupu zkoumaných 

let zintenzívnil, tedy že postupně došlo ke zvýšení četnosti prezentování zločinu a 

kriminálního jednání vůbec. Dále hypotéza předpokládala procentuálně vyšší zastoupení 

některých druhů kriminality, zejména kriminality násilné, než je její skutečný a statisticky 

prokazatelný výskyt ve společnosti a postupnou orientaci směrem k bulvarizaci kriminality. 

Při pohledu na získané výsledky výzkumu lze dle některých faktorů tvrdit, že 

v odstupu deseti zkoumaných let skutečně došlo k jistým změnám v prezentování kriminality. 

Nešlo ani tak o nárůst četnosti kriminálního zpravodajství, jako o změny nebo posun ve 

způsobu jejího prezentování. Jako příklad lze uvést nárůst počtu relevantního materiálu na 

titulních stranách obou deníků (viz podkapitola 2. 3. 2), nárůst prezentování velkých 

městských aglomerací a zejména hlavního města Prahy v rámci informování o zločinu (viz 

podkapitola 2. 3. 6) nebo vyšší spojení kriminálního zpravodajství s elitními osobami (viz 

podkapitola 2. 3. 11). Rovněž nárůst počtu obrazového materiálu k relevantním článkům lze 

považovat za určitý krok k simplifikaci tohoto zpravodajství a k jeho bulvarizaci (viz 

podkapitola 2. 3. 9). 

Porovnáním některých získaných procentuálních hodnost s oficiální statistikou 

kriminality došlo ke zjištění zásadních rozdílů mezi tím, co a v jaké míře prezentují média a 

tím, co je statisticky zdokumentovaná realita. Tak například v roce 1996 dle zjištění tohoto 

výzkumu (viz podkapitola 2. 3. 3), byla nejčastějším typem zločinu kriminalita násilná se 43,3 

% a 50 %, podle toho kterého deníku. Avšak dle statistiky Ministerstva vnitra, veřejně 

dostupné na webových stránkách MV, se v roce 1996 násilná kriminalita podílela pouze 5,8 

% na celkové zjištěné kriminalitě v ČR.83 Podobně rozdílné hodnoty byly zjištěny například u 

majetkové kriminality, kde dle výzkumu byla v denících prezentována v roce 1996 v 13,2 % a 

ve 20,6 %, zatímco statistika uvádí 76,5 % podílu na celkové kriminalitě. Podobná situace 

byla v roce 2006, kde se dle výsledků výzkumu podíl násilné kriminality pohyboval na úrovni 

41,9 % a 33,3 % dle toho kterého deníku a majetková trestná činnost zabírala 3,1 % a 5,6 % 

                                                
83 Ministerstvo vnitra [online]. 25. dubna 2000 [cit. 2011-05-01]. Statistika celkové kriminality v ČR do roku 
1999. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/krim_stat/1999/sumakri.html>.
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podílu celkové trestné činnosti. Statistika MV uvádí, že podíl násilné trestné činnosti v roce 

2006 byl 5,7 % a majetkové 65,9 %. 84 Z uvedených srovnání je zřejmé, že mediální 

prezentace zločinu zcela zjevně neodpovídá skutečnosti. 

Závěrem lze tedy říci, že úvodní hypotéza se vcelku potvrdila a mediální zobrazování 

zločinu se zcela jistě neřídí skutečným stavem ve společnosti. Mediální logika se řídí 

poptávkou po divácky atraktivních tématech, které příslušnému médiu zajistí potřebnou 

pozornost příjemců, se kterou pak lze úspěšně obchodovat na trhu s diváckou, čtenářskou a 

posluchačskou pozorností a zajistit si tak příjmy z inzerce. Cílem médií není poskytovat 

veřejnosti skutečný obraz života a reality kolem nás, ale vytvářet si realitu vlastní, složenou 

z pečlivě vybíraných příběhů a informací, v případě zločinu primárně založených na 

negativitě.

                                                
84 Ministerstvo vnitra [online]. 8. února 2007 [cit. 2011-05-01]. Kriminalita. Dostupné z WWW: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/krim_stat/2006/index.html>.
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Summary

The aim of the research has been to analyse the way that print media use to refer about 

crime news. At the beginning of the research the basic hypothesis anticipates that the image of 

crime during years of 1996 - 2006 changed to higher presentation of criminality in 

comparison with the reality in the society, mainly in cases of violent crimes. It also estimates 

tendency of crime news tabloidization in the first decade of the 21st century. 

The research describes important areas of historical development in the Czech 

Republic in terms of crime and criminality and explains relevant chapters of media studies 

related to the topic of the thesis in the theoretical part of this research. In the practical part, 

using a content analysis, the research examines in total of 417 relevant newspaper articles in 

both broadsheets Právo and Mladá fronta Dnes in both years 1996 and 2006 (one issue of both 

newspapers each month). The research evaluates outcomes acquired by the analysing process 

and compares percentage rates between newspapers and between surveyed years and tries to 

find relations across all the findings.

In the conclusion there is a final data evaluation. Using official statistics of the 

Ministry of Interior the data are compared with real numbers that show the crime rates in 

Czech society. Based on that, the initiative hypothesis has been confirmed as correct. The 

image of crime in Czech daily newspapers of Právo and Mladá fronta Dnes was rather moved 

from respectable to tabloid and the crime ratio presented in the analysed newspapers did not 

correspond to the reality at all.
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Přílohy

Příloha č. 1: Kódovací kniha

Definice kódovací jednotky: „Kódovací jednotkou je novinový článek v jehož titulku, perexu 

nebo textu se hovoří o protiprávním jednání v úrovni zločinu (trestného činu), a je zároveň 

hlavním tématem článku. Například by titulek mohl vypadat takto: „Muž ubodal ve vinotéce 

prodavačku, dostal patnáct let“ nebo „Muž v Kolíně útočil lopatou, policisté použili obušek“ 

nebo „Část gangu, v němž byl i zastupitel Müller, je ve vazbě“. Jako nerelevantní budou 

brány články informující o dopravních nehodách (pokud nepůjde o trestný čin), přestupcích 

v dopravě a ostatních přestupcích. Případný obrazový nebo ilustrační materiál patřící 

k článku se pokládá za součást příslušného textu a nebude samostatně analyzován.“

PROMĚNNÁ HODNOTA
Noviny 1- Mladá fronta Dnes

2- Právo
Datum vydání Např. 1. 1. 96 = 1. 1. 1996
Lokace článku 1- Titulní strana

2- druhá strana
3- třetí strana
4- čtvrtá strana
5- pátá strana
6- šestá strana ……..

Typ zločinu 1- násilný
2- drogy
3- majetkový
4- hospodářský
5- zbraně, střelivo a výbušniny
6- válečné a terorismus
7- ostatní

Přítomnost elitní osoby 1- ano
2- ne

Gender (pohlaví) aktéra 1- muž
2- žena
0-  neuvedeno
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Národnost aktéra 1- česká
2- rómská
3- vietnamská (asiaté)
4- bývalý Sovětský svaz
5- bývalá Jugoslávie a Balkán
6- ostatní
7- nezjištěno

Adorace (ospravedlnění) zločinu 1- ano
2- ne

Lokace zločinu 1x- město nad 100000 obyvatel
       11 - Praha
       12 - Brno
       13 - Ostrava
       14 - Plzeň
       15 - Liberec
       16 - Olomouc
2-   město pod 100000 obyvatel
3- venkovská oblast
4- zahraničí
5- ostatní lokality

Obrazový materiál (fotografie, 
ilustrace, grafika)

1- ano
2- ne

Zdroj informací 1- tiskový odbor, oficiální sdělení, 
agentura

2- svědek události
3- poškozený
4- pachatel
5- novinář, autor článku
6- nezjištěn, neuveden

Příloha č. 2: Záznamový arch - vzor

Noviny
Datum 
vydání

Lokace 
článku

Typ 
zločinu

Osoba 
aktéra

Gender 
aktéra

Národnost 
aktéra

Adorace 
zločinu

Lokace 
zločinu

Obrazový 
materiál

Zdroj 
infor-
mací
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