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rámování a sémiotickou analýzou. Z metody rámování nám vyplynou 

kvantitativní data a v sémiotické analýze je obsažena kritická diskursivní 

analýza, o které bude v

, a jaké zaujímají k dané události 

postoje. Na tomto procesu se spolupodílí jazyk. V diplomové práci chceme 

Annotation

Die Diplomarbeit  „Der tschechische EU-Vorsitz durch die Augen des 

Mitgliederlandes und Nichtmitgliederlandes gesehen” beschäftigt sich mit dem 

Vergleich der Artikel aus der Zeitperiode der tschechischen EU-Vorsitzes im 

Jahre 2009, die in der tschechischen Hospodarske noviny und in der 

schweizerischen Neue Zürcher Zeitung erschienen sind. Die Arbeit beschäftigt 

sich damit, wie beide Zeitungen das Bild der Tschechischen Republik während 

dem EU-Vorsitzen konstruiert haben. Die eigene Analyse wird anhand der 

Framing Theorie und der semiotischen Analyse gemacht. Aus der Framing 

Analyse erhellen sich die quantitativen Daten und in der semiotischen Analyse 

ist die kritische diskursive Analyse beinhalten. Von diesen beiden wird in der 
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Arbeit die Rede sein. Die Medien legen dem Publikum eine sekundäre Realität 

und beeinflussen, wonach die Leute nachdenken und was für Einstellungen sie 

über bestimmte Sache gewinnen. An diesem Prozess macht die Sprache mit. In 

der Diplomarbeit wollen wir feststellen, dass die schweizerischen Medien eine 

unterschiedliche Art der Realität abbilden als die tschechischen Medien. 

tém, 

konstrukce reality, agenda-setting, vliv médii, kvantitativní obsahová analýza, 

metoda rámování, sémiotická analýza, kritická diskursivní analýza, rozbor 

ce dat. 

Schlüsselwörter

das politische System Tschechiens, das politische System der Schweiz, das 

mediale System, die Konstruktion der Realität, Agenda-Setting, Einfluss der 

Medien, quantitative Inhaltsanalyse, Framing Analyse, semiotische Analyse, 

kritische diskursive Analyse, Analyse der Artikel und Interpretation der Daten. 
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1. ÚVOD

Práce se bude zabývat srovnáním konstruování obrazu

v období  v ti

pomocí sémiotické analýzy, metody rámování, obsahové a kritické diskursivní 

analýzy. Kritická diskursivní analýza ale nebude prakticky využita. V ní 

samotné je totiž obsažena sémiotická metoda a metoda rámování, které jsou 

pro naši práci použitelné. Jako materiál jsou vybrány 

evropsk zprávy z 

1. - 30. 6. 2009). Z

noviny, které platí z  za ne

švýcarským Neue Zürcher Zeitung, které budou materiálem

Neue Zürcher Zeitung jsou jediným nadregionálním deníkem v

Švýcarska jako noviny 

podobající. Denis McQuail (2000) uvádí, že 

. také velkou roli 

 sociálními aktéry a mohou 

Jameson (1972) 

„Také 

 více otrokem diskursu v onom 

– a má 

jen forma jeho vlastního jména..“1

Sémiotickou 

p

1„Auch das Subjekt, dass als Sklave der Sprache erscheinen mag, ist umso mehr Sklave eines 
Diskurses in jener universellen Bewegung, in welcher sein Platz schon bei Steiner Geburt 
festegelegt ist – und sei bloß in Form seines Eigennamens
práce). Lacan 1966, s. 251.
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„obsahy“ (s

s 2

de za otázku, jak je 

prezentována v období svého tisku, 

nakolik ládá 

Diplomová práce si tedy klade za základní otázku, 

Pro Švýcarsko je charakteristický politický systém, jaký nenajdeme nikde jinde 

v ,  Švýcarsko zastává v rámci Evropy velmi specifické 

postavení. Je to evropský stát s klasickou není ale

tém vychází z federální 

ústavy

.

kompa

evropských politických zpráv z

republiky média sama. 

zajímavé už jen 

stanovisko tí

situace je zde naprosto rozdílná. 

P tomto poli nový

tematické 

V eským politickým

2 McLuhan 1991, s. 20. 
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systémem, který je pro naši práci relevantní k tomu, abychom mohli 

proniknout Antropologové inspirováni 

antropologie pokládali studium znakového systému kultury s cílem odhalit 

p 3 V dalších 

v

V Analýzu provedeme 

V prvním stupni použijeme metodu rámování (Framing 

Anylysis): „

ádají událost, o které informují, jen z 

.“4

Touto metodou zjistíme, 

období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. vyhodnotíme, 

Ve druhém stupni 

použijeme sémiotickou analýzu

hodnotící atributy, které popisují dano

Hledání 

kolik zpráv bylo 

vyprodukováno. J daném 

období ve vybraných denících. K

né 

.

3 Srov. Budil 2003, s. 281. 
4 „Ausgangspunkt ist die Prämisse, dass Medien die Realität nicht quasi objektiv abbilden 
können, sondern dass Journalisten aufgrund ihrer allgemeinen Weltsicht und der je 
spezifischen Situationsdefinition ein Ereignis, über das sie berichten, immer nur aus einer ganz 
bestimmten Perspektive heraus beleuchten.“ ( ou diplomové práce). Bonfadelli 
2006, s. 48. 
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V souvislosti s médií se používají 

danému cíli, což je

Výsledkem analýzy by m

. To 

vše na materiálu zpráv z

kodobý nebo 
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2. 

2.1. Politický systém Švýcarska 

To, jaké obsahy a jak jsou tyto obsahy konotovány, 

charakteristické svým systémem. 

je charakteristický politický systém, jaký nenajdeme ni

Švýcarsko je jednou z klasických zemí federalismu (spolu s USA a 

Kanadou). Je zemí federalismu nejen ústavou, ale také politickou kulturou a 

ádáním. ,

,

používají se nejdéle. na ve Švýcarsku už v roce 

1874.

 nebo proto, že je vyžadováno ústavou. Vláda 

 a 

bo parlamentu. Ve 

Švýcarsku neexistuje plebiscit, to znamená, že zde není žádná všeobecná 

hlasovací procedura, která je inicio

parlamentem.

E

• závazné referendum

referendu. 

• : 

které byly schváleny parlamentem, jsou subjektem fakultativního 
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•

.5

mat. Švýcarsko ale zajímá vývoj postkomunistické 

 zde žije docela velká skupina i

, jak 

státu. , kterému 

dmítnout a 

podepsat schválený zákon.

zejména v

Na rozdíl od Švýcarska neexistuje v

k

politickou kontrolu vlády (povinnos

– Parlament. 

Parlament má monopol zákonodárné moci. Princip demokracie, zakotvený 

v

povinnost neexistuje.

Zatím jediným celostátním referendem bylo lidové hlasování o vstupu do 

Evropské unie, které se konalo podle k

5 -192.  
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ní“. 

Ve 

Švýcarsku se konalo referendum o vstupu do Evropské unie roku 2001 a bylo 

ani lidovou 

iniciativu

toho 

nebo svobodnou volbou 

íjela a vyvíjí jako specifická charakteristika 

v

století. 

období komunismu, nebyly 

politiky je p naslouchá jejich stížnostem a 

základní premisy participativní demokracie. 

ská politická kultura se od roku 1989 vyvíjela ze dvou základních 

historických tradic: tradice demokratické první republiky a tradice totalitního 

–

postkomunistická – politická kultura, která ve srovnání s politickými 

kulturami, o “západní“ vykazuje jisté 
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nedostatky. Hlavními aktéry politického života se staly politické strany. Velká 

politickými programy, které politické strana 

nabízejí, ale spíše s politiky, které tyto strany reprezentují. Po roce 1989 

kultur

euroatlantického prostoru povede v dlouhodobém horizontu k

- 6

2.3. Mediální systém v ce7

souladu s 22. 

února 2000 a rozhlasový zákon ze

kontrolovat pouze vlastník. 

Tisk

V

v

Fronta má prvenství v dávána nakladatelstvím Mafra

(Mafra Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft). 

MF Dnes – Mafra a.s. (hlavní vlastník Rheinisch-Bergische 

Verlagsgesellschaft), Blesk – Ringier CR a.s., Právo – Borgis a.s., Zemské 

noviny – N-Tisk (hlavní vlastník MittelRhein Verlag, Koblenz), Lidové noviny

– Lidové noviny a.s. (hlavní vlastník Rheinisch-Bergische 

Verlagsgesellschaft), Sport – Ringier CR a.s., – Economia 

a.s. (hlavní vlastník Handelsblatt), Slovo - N-Tisk (hlavní vlastník MittelRhein

Verlag, Koblenz)

Dále existuje v ch

Vltava-Labe Press.

ort, 

6 -185. 
7 Srov. Šmíd 2002, s. 606-615. Data jsou platná k
práce. 
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Týdeník televize Reflex ABC (magazín 

pro mládež vycházející každé dva týdny).

Bauer- Europress vydává v Rytmus života, Chvilka 

pro tebe, Napsáno životem, TV Revue, Tina, Bravo a jiné (

Nakladatelství MONA vydává ženské a rodinné žurnály. MONA bylo roku 

2001 prodáno nizozem ma-Verlagsgruppe. 

Hlavní produkty jsou magazíny pro ženy: 

(ro Story (bulvární magazín), 

(life-stylový magazín). 

Nakladatelství Economia, jeho hlavním vlastníkem je Handelsblatt, vydává 

týdenník Ekonom

Nakladatelství Stratosféra vydává díky britskému a americkému kapitálu 

(Hearst) magazíny pro ženy: Cosmopolitan, CosmoGirl, Esquire, Harper's 

Bazar, Spy, Style. 

Die Neue-Passauer Press vydává regionální deníky: 

. 

 jsou soukromý ekonomiku a 

politiku. Vznikl roku 1989. 

novin je nakladatelství Economia

Respekt Media .

podnikání. Díky partnerství s deníky The Wall Street Journal Europe a 

pravované 
8

ahuje všeobecné zpravodajství z 

sportovní rubriku. Druhý sešit, 

8 http://vyhledavani.ihned.cz/index.php?p=M02000 (Datum poslední revize 27. 3. 2010). 

http://vyhledavani.ihned.cz/index.php?p=M02000
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Podniky a trhy

slu

rubriku Reality, v pátek Móda

živnostníky a malé podnikatele.9

2010 byl 59 802 

.10

Roku 2009 byla odhadovaná 

201 000 za leden 2009 -

54 285 .11

– 59 

domácnostech s nejvyšší životní úrovní 

pozicích 

s
12

2.4. Mediální systém Švýcarska13

lastnictví. 

v ch médiích. NZZ má z 51% podíl na LZ Media Holding, 

které vydávají v Lucernu Neue Luzerner Zeitung, 70% podíl na St.Galler 

Tagblatt AG., 40% podílu na bernském deníku Der Bund. 

9 Kariéra managementu a 
cestování, gastronomii a 

osobnostmi. Desetkrá

zna 2008 nový magazín Boutique.
10 http://www.tyden.cz/rubriky/media/v-lednu-stoupl-naklad-osmi-ceskym-denikum_5838.html
(Datum poslední revize 27. 3. 2010).
11 http://www.median.cz/docs/MP_2009_zprava.pdf (Datum poslední revize 6. 4. 2010). 
12 - Median, výsledky za období 1. 1. – 17. 
12. 2009. URL: http://economia.ihned.cz/403/193/file/HN_mediaprojekt.pdf/ (Datum poslední 
revize 6. 4. 2010). 
13 Srov. Meier 2009, s. 592-601. 

http://www.tyden.cz/rubriky/media/v-lednu-stoupl-naklad-osmi-ceskym-denikum_5838.html
http://www.median.cz/docs/MP_2009_zprava.pdf
http://economia.ihned.cz/403/193/file/HN_mediaprojekt.pdf/
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Roku 2004 se NZZ skupina sjednotila s

nakladatelstvími. 

od Publigroupe 22,5% Zürichsee Presse AG, které vydávají Zürichsee Zeitung

a 40 % Akeret AG. která vydávají Zürcher Unterländer. NZZ Gruppe tímto 

regionálním tisku v St.Gallen (St. Galler Tagblatt), 

v Lucernu (Neue Luzerner Zeitung) a Bernu (Bund) a taky na Zürichsee-

Becken. 

u nad 

Gratiszeitung 20 Minuten zcela a 20 % Ziegler Druck- und Verlags-AG 

Winterthur. Tamedia vydává deník Landbote

& Co. AG ve Frauenfeld, která vydává Thurgauer Zeitung. 

Neue Zürcher Zeitung14

Salomon Gessner noviny poprvé vydal 12. ledna 1780 pod jménem Zürcher 

Zeitung. Od roku 1821 nesou jméno Neue Zürcher Zeitung. Roku 1868 byla 

z Wiener Zeitung 1703 a Bremer 

Nachrichten 1743). 

NZZ dnes prodává skoro 

k díky 

široké s i . 

orientuje 

. Z

14 www.nzz.ch

http://www.nzz.ch
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Rudolf Hermann (ruh.)15

Politicky  FDP (Freisinnig-Demokratische 

-

ezinárodní politiku a národní a 

regi

daného dne.16

Deník má v nadregionální význam. V rubrice 

ité události v

Lichtenštejnsku.17

3. Metody zpracování

Téma budeme zpracovávat jako komparaci

ch: Neue Zürcher Zeitung a . Jako 

Abychom zjistili, jaká témata byla v ctví rámována 

v  ve švýcarských médiích, vybrali jsme jako hlavní metodu 

15 Curychu. Studoval slavistiku a anglistiku. Absolvoval studijní 
pobyty v roku 1990 byl redaktorem v

Slovensko a Litvu. Od 2002 v
Evropy, Benelux, Austrálii a Nový Zéland. 
http://www.nzz.ch/impressum_hermann_rudolf_1.194307.html?independent=true (Datum 
poslední revize 15. 1. 2010).
16 V

-digital, v
odstupech vychází -politické fórum, stavení a bydlení.
17 http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Z%C3%BCrcher_Zeitung#cite_note-wemf-0.( Datum 
poslední revize 2. 2. 2010).

http://www.nzz.ch/impressum_hermann_rudolf_1.194307.html?independent=true
http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Z%C3%BCrcher_Zeitung#cite_note-wemf-0.(
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zkoumání metodu rámování (Framing-Analysis), na kterou bude navazovat ve 

druhém stupni sémiotická analýza.

Výchozím bodem metody rámování je premisa, že média nezobrazují realitu, 

jak je daná, nýbrž nás 

 perspektivy, která se hodí jim, a která vypovídá o jejich náhledu na 

 Vybrali jsme kvalitativní metodu zkoumání, protože pro kvantitativní 

. Ve švýcarských Neue 

Zürcher Zeitung

, a v

V

procentuálního vyhodnocování jsou ale v kvantitativní data.

daty jsme vym jakou 

tostí, jaká témata (rámce  která se 

objevovala pouze v ve švýcarském tisku. D

rámování se jmy a hodnotící atributy popsaných 

událostí  které bude pot

jazykový konstruktivismus jako další fenomén 

Leibnitz: „Ich bin der Überzeugung, dass die 

Sprache der beste Spiegel des menschlichen Geistes ist und dass eine genaue 

Untersuchung der Wortbedeutungen besser als jede andere Untersuchung 

zeigen kann, wie der Verstand funktioniert.“18 Kritická diskursivní analýza, 

jejímž zakladatelem je Norman Fairclough, 

sémiotické analýzy. el zprávy používá 

(  podporuje 

18 „
“ 

 313. 
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situace, se kterou nemáme osobní zkušenost. ává, jestli nám 

3.1. 

Mediální realita

„Ve vztahu k

ální komunikace. Média 

– tzv. 

mediální realitu.“19 Hlavním bodem, který nás zajímá u mediálního produktu, 

je jeho význam. Význam, který mu byl daný tím, kdo ho vyprodukoval. 

jestli byl význam interpretován tak

žitá slova a obrazy 

v –

s jakým 

procesu komunikace.20

k vyvíjení moci jazyk. Za pomocí 

rodinné

rozdílným  volíme 

o

kultury v

 životních situací volíme takové jazykové 

 Názorný p

19 Köpplová, Jirák 2003, s. 127. 
20 Srov., tamtéž, s. 133. 
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podporu kultury, 

projektu, na který vyžadujeme finance. K

hodnotící superlativy

schováváme mezi ty lepší. Podle psychologie platí, že informace, která má být 

zapamatována, je kladena na z

, a s

21 Vilém Flusser ve svém díle „Jazyk a 

 (2005)  filozofie jazyka. 

Vychází z hypotézy o totožno

definovaná jako souhrn všeho, co jsme s to uchopit a pochopit, je totožná s 

jazyk. „Slova uchopujeme a chápeme jako symboly, tj. jako nositele významu. 
22

a jazykem. Této souvislosti využila strukturalistická a sémiotická antropologie, 

Edward Sapir napsal o vztahu mezi jazykem, myšlením a realitou: 

„

nichž 

pojmenováními (…). Vidíme, slyšíme i jinak zakouším

proto, 

interpretace.“23

21 Budil 2003, s. 277. 
22 Flusser 2005, s. 15. 
23 Sapir 1949, s. 162. 
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fickou „vizi reality“, 

Walter Lippmann se zabývá ve své knize Public Opinion (1990) problematikou 

nás média 

významným

odrazem pseudo-pro . Média nám nabízejí obrazy 

našich hlavách.2425

3.2. Agenda-setting a vliv médií

složkou každodenního života, výz édii se 

(volba zboží 

). Otázkou je, zda jsou média schopná 

Agenda-
26

27

exist „Mýtus je 
28

Teorie agenda- –

, a o co se zajímají –

svých obs

24 Srov. Lippmann 1990, s. 3-32.
25 y a 

biologicko-
vzájemné determinace, viz Jirák, Šoltys 1993, s. 47. 
26 Srov. Škodová 2008, s. 11.
27 Burton, Jirák 2001, s. 347. 
28 Barthes 2004. S. 107. 
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tví diích považovat za

nastolení agendy. Z ví se objevily v NZZ 

v

To je logické, protože u NZZ se 

jednalo o zprávy ze z nehustších sítí 

každé noviny zprávy z Oproti tomu byla v

ti, ovšem 

 v NZZ. toho, 

bude, že od roku 2004, kdy 

jsme itými pro Evropu 

prvním v zájmu 

Švýcarska .  republika 

v znát a 

chodní Evropy. Zda 

ale švýcarské NZZ ovlivnily

republiku, je spekulativní. 

up

uvažovat o dopadu 

této funkci. 

3.2.1. Média mocná nebo bezmocná?

V

Pro 

 jsou média poselstvím: „The message is reality […] The 

news we receive, as numerous critics point out, is the product of organizational 
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processes and human interaction.“29 Zprávy jsou produktem kultury, ve které 

vznikají: „News in this view is thus the product of the culture of society in 

which it is processed.“30

povahou a zkušeností publika 

(Rogers and Shoemaker 1971; Perloff 1993).

u volit (Iyengar 

and Kinder 1987; Rogers and Dearing 1988).

McQuail (1999), který 

z v postojích publika: a) fáze všemocných médií, b) fáze omezených 

Z at 

 20. století. Z té doby pochází fáze všemocných médií, 

Ve 

druhé fázi (polovina 30. až konec 60. let 20. století)  opouští od 

í. Tato éra je oz

novými poznatky z oblasti 

e (70. 

léta) charakterizuje návrat k

více uvažovat o dlo

ou ale 

29 Curran 2002, s. 127f. 
30 Tamtéž, s. 128. 



27

31

et se 

potvrdilo, že lidé používají masová média k

toho provedli M. McCombs a D. Shaw v Chapell Hill v

v roce 1968 výzkum prezidentské

takto: „Masová média v každé politické kampani nastolují agendu a mají vliv 

na to, jaký význam budou mít která stanoviska týkajících se politických 

témat.“32 této studie –

–

masových médií nastolovat agendu.“3334

3.2.2. Analýza agendy-setting

ako agenda v

švýcarských médiích (my se konkré

genda-setting se rámování (framing) 
35 Kategorizace s

vychází z publikace D. Weavera a kol. (199

nastolování agendy.

1) First level agenda-setting – charakteristické je použití kvantitativních 

mezi pozici zpráv v médiích (frekvence a rozsah pokrytí) a pozici stejných 

2) Second level agenda-setting – é 

31 Srov. Škodová, s. 11-12. 
32 McCombs, Shaw 1972, s. 177.
33 Tamtéž, s. 184. 
34 Chapel Hill se McCombs a Shaw rozhodli pro další podrobný 

Study). Výzkum byl ve srovnání s
35 Škodová 2008, s. 12
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i jaké jsou jejich rámce. V

agenda of attributes

framing analysis). 

3) Intermedia agenda-setting –

procesu a souvisí se zvyšujícím se zájmem o problematiku vzniku a nastavení 

mediální agendy. Výzkumy intermediálního nastolování agendy sledují, do 

jaké míry a za jak 36

analýzu.37

édií a jejich vlivu na ostatní 

média,38 vlivu agenturního zpravodajství na tematickou strukturu zpravodajství 

v médiích,39 40

41

3.3. Kvantitativní obsahová analýza 

V dalších kapitolách popíšeme teoreticky metody, které budeme využívat ve 

Vzhledem k tomu, , kvantitativní analýzu 

36 Srov. McCombs 2004, s. 113-117. 
37

mediální
gatekeeping, zpravodajské hodnoty, mediální rutiny apod. Tohle je nazýváno jako nastolování 
témat v médiích (media agenda-setting). Rozsah práce ovšem nedovoluje zabývat se blíže touto 

našem zájmu je výsledek 

38 Srov. Dearing, Rogers 1996, s. 32-33.
39 Srov. McCombs, Shaw 1972, s. 184.
40 Srov. Schoemaker 1991, s. 189-190.
41

ají informace a v souvislosti s

slabá je vazba v rámci stejného typu média, což lze s

24-25.
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vyskytovaly v obou denících. 

vyplynou kvantitativní data. Kvantitativní metodou lze snadno vyhodnotit 

Kvantitativní metoda je totiž metodou 

Na rozdíl od kvalitativní analýzy má ta 

kvantitativní za cí –

otázky. Kvalitativní an

(first 

level agenda setting): P

vztahu mezi pozicí zpráv v médiích (frekvence a rozsah pokrytí) a pozici

Weaver, McCombs, Shaw 1998). Kvalitativní 

second level 

agenda setting): „A

témata jsou zobrazována, ale záje

jsou tato témata zobrazována.“42 Tato rovina zkoumání agendy pracuje 

s koncepty framing a priming. 

3.4. Metoda rámování

analýzou období 

í ve . Použijeme metodu 

(teorii) rámování (Framing-Theory, Framing Perspective), která je významnou 

Klademe si otázku, jaký mediální obraz 

V posledních 25 letech vznikala

rámování (Edelmann 1993, Entman 1993, Fiske & Taylor 1991, Gamson 1992, 

Goffman 1974, Graber 1998, 1993, Iyengar 1991, Iyengar & Simon 1993, 

McLeod & Kosicki 1994, Neuman, Just & Crigler 1992, Price, Tewksbury & 

Powers 1997, Tuchman 1978, Zaller 1992). Analýza rámování jde dál za

42
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agendu-setting, která zkoumá  si povídají, ale tuto 

.43

Definice a terminologie 

V publicistice jsou 

ojmy Schema (schéma) a Frame (rámec). Jedni

používají tyto dva pojmy jako synonyma, jiní je odlišují. D. Scheufele rozlišuje 

mezi rámci a schématy a vztahuje je nejprve na mediální rámce a poté na 

individuální rámce.44 Neuman et al. popisují schémata jako individuální 

struktury myšlenek.45

Robert Entman definuje rámování jako: 

„To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 

salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular 

problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and / or treatment 

recommendation for the item described.“46

dalších 

„

 je zpracovat. Rámce strukturují 

a jiné 

zan “

(Entman 1993, Iyengar 1991, Tversky und Kahneman 1986, Cappella & 

Jamieson 1997). 

Zpravodajské rámce jsou “conceptual tools which media and individuals rely 

on to convey, interpret and evaluate information”47 Udávají parametry, “in 

which citizens discuss public events”48 Jsou to “persistent selection, emphasis, 

and exclusion”49. 

43 Pan & Kosicki 1993, s. 70.
44 Srov. Scheufele 1999, s. 106. 
45 Srov. Neuman et al. 1992, s. 60.
46 Entman 1993, s. 52.
47 Neuman et al., 1992, s. 60.
48 Tuchman 1978, s. IV.
49 Gitlin 1980, s. 7.
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jednu stranu informace konstruují,

nabízenými 

konstrukcemi interagují.50

.51 Rámce jsou tu proto nahlíženy jako mediální 

konstrukce reality52

Perspektiva rámování je použita v rozdílných paradigmatech. 

V konstruktivistickém paradigmatu v

packages“53 a zastupují jisté pozice a aktéry. Mediální organizace žurnalisty

u , se

po ámce zpráv nad 

mediálním diskurs .54

anebo na druhou stranu 

, vzniká jiná politicky vhodná realita.55

paradigmatu stojí v centru mediálními 

 interagují. Bádání se zde 

na individuum. Otázkou je, jakou interpretaci samotné individuum 

z mediálního rámce vyvine.

Individuální rámce jsou myšlen

ní procesy 

– schémata individuí

zpracovávat informace.56 Individuální rámování je „sense-making-process“57 , 

který dodává interpretace. Takto kognitivní zpracování slouží k

.

mediálního obsahu jde o to, vhodným nástrojem identifikovat 

mediální rámce, charakterizovat je a pojmenovat je. Jestliže jsou mediální 

50 Srov. McQuail 2000, s. 421, Tuchman 1978, s. 18.
51 Srov. Neuman et al. 1992, s. 119f. 
52 Scheufele 1999, s. 93. 
53 D´ Angelo 2002, s. 877.
54 Tamtéž, s. 876f.
55 Srov. Gitlin 1980, s. 7.
56 Scheufele 1999, s. 107.
57 Capella / Jamieson 1997, s. 229.
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centru otázka, jakým 

rámcem nebo rámci se mediální téma etabluje.

tématu politika Evropské Unie 

 (2000). De Vreese 

témat

na  (2001). 

Analýza mediálního rámování poukazuje na to, že samotná kvantitativní 

analýza agenda-setting

interpretací, kterou 

zkoumali delší období, jak byl konstruován obraz

bychom snad schopni 

nebo zda se v tyto postoje ily. 

odhalit nové rámce, aniž by byly

konflikt

Rámec konfliktu (conflict frame): 

skupinami nebo institucemi. 

Rámec lidského zájmu (human interest frame):

emocionální hledisko do prezentace události nebo problému. Neuman et al. 

objevili

rámce se snaží personifikovat, dramatizovat nebo „emocionalizovat“ zprávy 

k tomu, aby zachytili zájmy publika. 

 (economic consequences frame): mluví o 

na jedince, skupinu, region nebo zemi. Neuman et al. (1992) tento rámec 

identifikují o  b

Mravní rámce (morality frame): rámec vkládá problém nebo událost do 

náboženského kontextu.
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 (responsibility frame): rámec prezentuje problém nebo 

událost tak, aby za ni 
58

Také podle Gandy / Reese (2001)

mediálnímu rámování:59

1) „media package“

tého jazyka je identifikováno mediální 

zarámování. Gamson a Modgliani v

zarámování tématu využití nukleární energie. Vytvo

z jazyka, který používali v

o tématu. Identifikovali t

zarámování. 

2) „multidimensional concept“

popisu 

oro 100%. 

3) „list of frames“

Bostonu v roce 

jejic

„media framing“

58 Srov. Semetko, Valkenburg 2000, s.  94-96.
59 Srov. Gandy / Reese 2001, s. 98-105. 
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- titulky a nadtitulky, podtitulky, fotografie, doprovodný text k fotografiím, 

, , zvýr , 

loga (grafické identifikace sér , statistiky, tabulky, 

grafy, . 

Tankard se nechal se svou výzkumnou skupinou inspirovat McCombsem a 

Shawem a jejich výzkumem agenda-setting (McCombs 2004). Metoda „list of 

frames mediálním obsahu problém 

media package“ se 

liší zejména tím, jak používá termíny – media package tyto termíny zkoumá za 

použití pamflet of frames odkrývá 

3.5. Sémiotická analýza

. Budeme 

zkoumat atributy a pojmy k , které jsme objevili na 

Sémiotická analýza vychází ze sémiotiky (alt. semiologie) o 
60 „Sémiotika je oborem, 

který se zabývá

komunikaci.“61

Komunikace

hlasatel v televizi, ale i souvislost, v
62

Teorie komunikace

60 McQuail, 1999, str. 276.
61 Doubravová 2002, s. 29. 
62 Tamtéž, s. 23.
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C. Shannon a W. Weaver demonstrují ve své práci Matematická teorie 

komunikace (1949) jeden z

Shannona a Weavera na oblast masové komunikace: 

Kdo

co

jakým kanálem

komu

s jakým efektem? 

roce 1953 T. Newcomb. 

podavatel (A)

Teorie komunikace tedy studuje ob

praktické využívání v

R. Jacobson propojil oba modely – lineární a trojúhelníkový –

slože

63

Rozlišujeme 

Zakladatelem sémiotiky je švýcarský lingvista Ferdinand de Saussure. Dalšími, 

, byli C. S. Pierce, Ch. W. Morris, C. K. Ogden a I. 

A. Richards.

63 Srov. Jirák, Šoltys, s. 61-63. 
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Znak

 sémiotika zabývá, je znak. Zabývá se znakem jako 

tehdy, je-li vnímatel kompetentní a zná význam znaku. Významy odkazují ke 

hodnocením. U významu znaku rozlišujeme rovinu denotace (konkrétní 

významy) a rovinu konotace (odkaz k

.

Denotace se týká prostého doslovného vztahu k

na sebe podobu objektu, který zobrazuje), index (je k objektu, k

odkazuje, vztažen ;

s

je jejich mnohovýznamnost (polysémie). 

Konotace se týká dalšího významu, který základní, denotativní, význam 

zabarvuje, a který si je uživatel schopen s znakem spojit

nich panuje všeobecná 

dané 

mýty, bí dané hodnoty jako 

64

„Významy slov, z médiích používají, jsou 
65

64 Srov. Tamtéž, s. 135. 
65 Tamtéž, s. 136. 
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užívá 66

Sémiotické metody

to: interpretace, formalizace a jazykový rozbor.67

Interpretace 

oužita v

68 kávové usedliny nebo 

interpretaci správnou, logickou od té nesprávné. 

Formalizace

tom, že nahrazujeme  jinými 

interpretaci i pragmatickou stránku jednotlivých z
69

formalizace v

a 

 tato metoda vede k pozitivnímu 

výsledku. Nahradíme-

Jazyková analýza

rámci rétoriky se studovala 

66 Srov., tamtéž, s. 136. 
67 -36. 
68 Tamtéž, s. 34. 
69 Tamtéž, s. 35. 
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metafora a jiné figury, v rámci filologie správná výstavba textu a jeho 

– studoval se vztah mezi jazykem a myšlením.

metafora atd., ale i text, 

zna

My budeme sémiotickou analýzu provád

analýzy, kdy budeme pracovat s pojmy a atributy z

z

3.6. Kritická diskursivní analýza

Kritická diskursivní analýza (dále jen KDA) je kvalitativní výzkumnou 

metodou, která v

rešerše byla za pomocí KD

Zakladatelem kritické diskursivní analýzy je Norman Fairclough. Napsáním 

knihy „Language and Power jazyk se podílí na 

dominance jiných lidí nad jinými.70

zána skrze ideologii, 

 Ideologie jsou také 

blízce spojené s jazykem, protože používání jazyka 

sociálního chování.71

 na moc jazyka: Pierre Bourdieu, Michel Foucalt, 

Jürgen Habermas. „ .“72 To, jakým 

konvencí.73

70 Popsání jazykového konstruktivismu viz kapitola 3. 1. 
71 Srov. Fairclough 2001, s. 3. 
72 Tamtéž, s. 18. 
73 Tamtéž, s. 19. 
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demokracie, nacionalizace, 

imperialismus, socialismu, liberalismus nebo terorismus. Každý z nás máme 

v

, nebo 

USA

tyto rozdíly tak markantní, ale 

v

Mluvíme-li o diskursivní analýze, je nutné definovat pojem „diskurs“. Phillips 

a Jø rgensen 
74 mluví o 

diskursu jako o: „užívání jazyka, event

ou (teoreticky i jednotlivce) anebo v 

o života a 75

Kritická diskursivní analýza: techniky a postupy76

Fairclough 

deskripce, 2) interpretace 3) explanace.

trojdimenzionální pojetí diskursu.

Deskripce

Deskripce

analýzu, která zkoumá klasické lingvistické znaky, jako jsou: slovní zásoba, 

gramatika, tón, 

bloky v rámci této analýzy: slovní zásobu, gramatiku a strukturu textu. V rámci 

každé z

zkušenostn

74 Phillips, Jø rgensen 2002, s. 1. 
75 2006, s. 329.
76 Fairclough 1989, s. 26.
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žitou slovní zásobu, 

uplatnit sémiotickou analýzu, kde bude zkoumán význam slov, slovních 

spojení, metafor apod. 

Interpretace

Ta se podle Farclougha zabývá produkcí a interpretací samotného textu, tzn. 

co, a jak je skrze texty produkováno a co a jak je v textech nacházeno. Na této 

úrovni analýzy zkoumáme samotnou diskursivní praxi. Fairclough píše, že se 

spojení.77

V ategorie 

Explanace

78 Snažíme se tedy objevit: 1) sociální 

determinanty

diskurs, 2) ideologie efekty, tzn. zda-li diskurs 

udržuje nebo transformuje mocenské vztahy.79

77 Tamtéž, s. 148. 
78 Tamtéž, s. 163. 
79 Tamtéž, s. 166. 
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4. 

Metodologie (proces)

4.1.

Abychom mohli z metody rámování „vypíchnout“ a 

.

V našem konkrétn období 

ví ve švýcarském deníku Neue Zürcher Zeitung a srovnat 

jej s jemu nejp m 

deníku, a sice . 

Výzkumné otázky:

daném období ve 

vybraných médiích?“

Vybranými médii jsou deníky Neue Zürcher Zeitung . 

Zkoumané období je od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. 

„ Které rámce ník?“

„Které rámce ?“

 švýcarskému u deníku?“

„Kdo byl v jednotlivých denících  a s jakou 

frekvencí?“

4.2.

4.2.1. Metoda rámování

Kvantitativní metoda zkoumá, jaká témata byla zobrazována. Kvalitativní 

analýza oproti tomu zkoumá, jak byla témata zobrazována. 

V této kapitole se pokusíme zjistit, zda se 

média rámce, které napomohly k , jak bylo 

K výzkumu použijeme metodu kvalitativní analýzy.
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Kvalitativní analýza pracuje s inte

ohledem na jejich možné kontexty, ideová zabarvení a manipulace. 

rámce a 

Corbinová nabízí definici kvalitativní analýzy: „Termínem kvalitativní výzkum 

80 Jasné vymezení 

Našim úkolem bude tedy identifikovat mediální rámce, charakterizovat je a 

centru otázka, jakým rámcem nebo rámci se mediální téma 

etabluje. 

ndividuální, metodologie se 

jinými. 

tifikovat. My budeme postupovat , tedy 

odhalovat nové rámce. 

Tank :81

1) zkuste se zamyslet nad možnými okruhy rámování

okruhy rámování

4) použijte tyto okruhy rámování jako kategorie obsahové analýzy

 (toto forma interpretace kritické diskursivní 

80 Strauss, Corbin 1999, s. 19.
81 Reese, Gandy 2001, s. 102. 
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analýzy), z

ova, slovní spojení, frazeologismy, symboly, které 

charakterizují událost nebo aktéra (toto je forma deskripce kritické diskursivní 

analýzy) a tyto sémioticky vyhodnotíme. 

Mechanismy rámování

K o jisté události 

k

titulcích, 

v obrázcích nebo grafikách.82

také dáva

jsou nabídnuta.  

Výzkumné otázky:

„Jak období od 

1. 1. 2009 do 30. 6. 2009?“

„ Jaký by

informování?“

„Jak byli v

„Jaké bylo v jednotliv

jednotlivé deníky?“

4.2. Neue Zürcher Zeitung

z Neue Zürcher 

Zeitung, roce 2009. Možná až 

s

1. jím 

dodávkou plynu pro Ukrajinu. : 

Russland ist kein zuverlässiger Lieferant und ein unsicherer Kantonist, 

82 Srov. Tankard 2001, s. 101. 
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russische Förderanlagen sind marode, Investitionen fehlen und das autoritäre 

Gebaren des Staates ausländische Geldgeber kopfscheu macht, Russland ist 

nicht ein Unschuldslamm, nicht im Griff haben, Regierung ist permanent am 

Auseinanderfallen, Führungsfiguren sich liegen ständig in den Haaren. 

Korruptionsanfälligkeit (7. 1.)

 7. Mluvila o 

tom, že si 

energetické otázky

a: EU-Vorsitz, 

Tschechien, Prag, Lissabon, Klaus. 

Vzhledem k tomu, že v NZZ 

rámec, není možné celkovému 

.  rámce. Budeme tedy 

 dané kategorie. 

metodologií je . Jako 

první kat omácí politiku“ a 

Protože nebylo v švýcars tolik pozornosti, bylo 

Domácí politika

Rámce (32) / % + - 0

Vláda (18)56,25% 16,66% 77,77% 5,55%

Korupce (2)  6,25% 100%

Svržení vlády (8) 25% 62,5% 37,5%

volby

(2)  6,25% 100% 

(1) 3,13% 100% 

(Švarc-systém)

(1)  3,13% 100%
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hodnocení vnitropolitické vládní situace dostávalo 

do záporných hodnot. Negativní ho

vlády, ko

domluvit v rámci jedné strany. 

Topolanek auf der Suche nach mehr Glaubwürdigkeit, Kabinettumbildung 

einmal mehr im Sand verlaufen. Risikoreiches Spiel. Hochrisiko-Politik (14.

1.). Konflikt zwischen den Bürgerlichen und Sozialdemokraten, die Essenz der 

Politik vor allem in taktischen Winkelzügen und zweifelhaften Manövern statt 

in Inhalten zu sehen. Es gibt in Tschechien seit Jahren keine stabile 

Regierungsmehrheit mehr (5. 2.). Instabile Regierungen waren die Folge. Die 

letzten Wahlen im Jahre 2006 endeten mit einem Patt. Die Bildung der 

Regierung dauerte acht Monate. Zweifelhafte Absprache hinter den Kulissen 

und taktische Winkelzüge sind an der Tagesordnung (19. 2.). Schwache 

Regierung (19. 2.). Erosionsprozess in der ODS (19. 2.). Tschechiens Grüne 

zerfleischen sich selber. Weitere Erosion der wackligen Regierungkoalition, 

Mittelrechts-Kabinett von Ministerpräsident Topolanek weiter destabilisiert.

Konflikt, prekär. Die Partei steht vor einer Spaltung, was das jetzt schon 

schwach abgestützte Mitte-Rechts-Kabinett von Ministerpräsident Topolanek 

weiter destabilisierte. Debakel (11. 3.). Topolaneks Stuhl wackelt. Wolfs

Verfehlungen (19. 3.). Nichts geht mehr in Tschechiens Politik. Topolanek ist 

kein Opfer der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise geworden. Sein 

Scheitern ist in erster Linie eine Folge der seit langem festgefahrenen 

innenpolitischen Situation in Tschechien. Der Regierungschef hat damit das

gute Image, das er sich durch seine Arbeit als EU-Rats-Präsident aufgebaut hat, 

wieder verspielt. Die oppositionellen Sozialdemokraten sprachen von 

inakzeptablen Mafia-praktiken der Regierung. Ein langes Tauziehen (25. 3.).

Hardrock in Tschechien (29. 3.). Einigung der Grosspartei in Prag. 

Übergangsregierung aus Experten (7. 4.). Regierungsbildung in Tschechien 

festgefahren. Der designierte Ministerpräsident Fischer im Clinch mit den 

Parteien (4. 5.) Tschechien nach der Blamage des Sturzes der Regierung (7. 5.).



46

Vergiftetes Klima zwischen Klaus und Topolanek. Innenpolitisches Klima 

vergifteter denn je (9. 5.).

V rámci korupce se m kovi, který m

odstoupit ze své funkce za: „undurchsichtige Finanzgeschäfte“ (13. 1.).

„Unklare Kontrolle der EU-Gelder, Affäre Cunek“ (14. 1.). Dále o Wolfovi a 

Dalíkovi. „Wolf steht unter dringendem Verdacht, Fördergelder aus einem 

staatlichen Umweltprogramm veruntreut zu haben. Wolfs Verfehlungen. 

Marek Dalik, ein enger Mitarbeiter von Ministerpräsident Topolanek und 

politischer Lobbyist, versucht hatte, die Publikation der Reportage zu 

verhindern“ (19. 3.). Topolanek steht unter Verdacht der Korruption (25. 3.).

O rámci svržení vlády negativním duchu. Svržení vlády 

dost

mnohaleté, již tak nestabilní vlády. 37,5

a 62,5% byly negativní.

Diesmal konnte sie ihren Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Topolanek 

ist kein Opfer der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise geworden. Sein 

Scheitern ist in erster Linie eine Folge der seit langem festgefahrenen

innenpolitischen Situation in Tschechien. Topolaneks Regierung hatte 

angesichts der prekären Kräfteverhältnisse im Parlament von Anfang an ums 

politische Überleben kämpfen müssen. Der Regierungschef hat damit das gute 

Image, das er sich durch seine Arbeit als EU-Rats-Präsident aufgebaut hat, 

wieder verspielt (25. 3.). Poté se o Topolánkovi referovalo jako o svrženém 

ministerském prezidentovi: „gestürzter tschechischer Ministerpräsident 

Topolanek“ (27.

26. 3. od Petera W

Dánska v roce 1993, Francie 1995 a Itálie 1996. Titulek: Keine Premiere in der 

EU. Další zprávy byly ale tohoto typu: Tschechien bremst die EU. 

Behinderung der EU durch die Prager Regierungskrise (29. 3.). Zu einem 

befindet sich die tschechische EU-Präsidentschaft seit dem Sturz der Regierung 
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Topolanek in einem Zustand, der von energischer Entscheidungs-und 

Handlungsfähigkeit weit entfernt ist (7. 5.). Tschechien wollte sich nach der 

Blamage des Sturzes der Regierung mitten im Halbjahr der EU-Präsidentschaft 

nicht noch einen weiteren Lapsus leisten, der das Land vollends zum 

schwarzen Schaf gemacht hätte (7. 5.). Der Sturz der Regierung vergiftete das 

schon zuvor schlechte Klima im Dreieck Regierungs-Opposition-Präsident 

vollends (9. 5.).

vždy v rámci jiných zpráv z

Klause. Obvykle bylo pouze kons volby budou 

Rámec jsme nal 19. 3. Titulek 

Tschechiens Regierung und die „Justiz-Mafia“.

Wolf, Dalík, Topolánek. .

V kategorii „domácí politiky“

. Švarc-systém. Ein illegaler Trick als Rezept gegen die Krise 

(18. 2.).

Politika z

Rámce (18) / %            + -            0

(10) 55,55 % 30 % 60 % 10 %

Lisabon (7)  38,88 % 28,57 % 71,4 %

Gaza (1)  5,55 % 100 %

V olitiky“ jsm

sednictví, Lisabon (Lisabonská smlouva) a Gaza (izraelsko-palestinský 

konflikt). 

 bylo rámováno z 60 , ze 30 %  z 10 % 
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dobré body cel : Energiefragen, die Wirtschaft, die 

Aussenbeziehungen (7.

týkající se partnerství s východoevropskými státy. 

podpi domácí politice (svržení 

Klause. 

Cyrill Stieger 

(C.Sr.) jej v 19. 2. zcela ztrhá. „Weitere Runde in Tschechiens EU-

Poker. Prekäre Kraftverhältnisse, monatenlange politische Gezerre und 

taktische Geplänkel um den Reformvertrag werfen ein trübes Licht auf die 

tschechische Legislative“ (19. 2.).

velmi kritizována. Tschechien bremst die EU (29. 3.). „Behinderung der EU 

durch die Prager Regierungskrise. Die Niederlage des tschechischen 

Minsiterpräsidenten und EU-Rats-Präsideten Mirek Topolanek beraubt die

Europäische Union mitten in der Wirtschaftkrise einer effektiven Führung“

(29. 3.) „Allerdings bleibt abzuwarten, was sich an aussenpolitischem Prestige

für Tschechien überhaupt retten lässt“ (7. 4.). Nevládne ani

vlády. dy moc šancí nedávají: „Mit dem von den 

Sozialdemokraten gefördertem Regierungswechsel auf den 9. Mai wird eine 

neue Equipe mit international unbekannten Namen und wenig einschlägigen 

Kontakten den tschechischen EU-Vorsitz zu Ende bringen müssen“ (7. 4.). 

„Die nun verpatzte Chance des EU-Vorsitzes“ (7. 4.). NZZ konstatuje, že by si 

podpisem Lisabonské smlouvy: „Nach der 

Blamage des Sturzes der Regierung wollte sich Tschechien mitten im Halbjahr 

der EU-Präsidentschaft nicht noch einen weiteren Lapsus leisten, der das Land 

vollends zum schwarzen Schaf gemacht hätte“ (7. 5.). „Zu einem befindet sich 

die tschechische EU-Präsidentschaft seit dem Sturz der Regierung Topolanek 

in einem Zustand, der von energischer Entscheidungs-und Handlungsfähigkeit 
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weit entfernt ist“ (7. 5.). 

postoje prezidenta Klause, který se staví k Evropské unii nanejvýš skepticky a 

Europafeindlicher Staatschef Vaclav Klaus“ (7. 6.). 

: 

„Tschechiens EU-Vorsitz in rauen Gewässern.  Dennoch ist Prag 

zuversichtlich, der Union in den kommenden sechs Monaten wichtige Impulse 

geben zu können – allerdings ohne jeden Aktionismus“ (10. 1.

y nepanovalo.

Lisabon byl z

euroskeptickými názory Václava Klause a 

domácí vlády), který k

taly a to, když byla Lisabonská smlouva 19. 2. 

5. Senátem. Nemohla být ale 

: Nach langen Auseinandersetzungen. 

Nach langem Tauziehen, Verschobungen, Verzögerung“ (19. 2.). Poté, co byla 

„Damit sind allerdings noch nicht alle Hürden überwunden. Klaus zeigte sich 

nach der Abstimmung im Abgeornetenhaus verärgert und sagte, er hoffe, der 

Senat werde das Dokument ablehnen“ (19. 2.).

Ostatní zprávy byly tohoto duchu: Die Ratifizierung des EU-Reform-Vertrags 

verzögert sich weiter (3. 2.). Wieder kein Prager Votum zum EU-Vertrag. Eine 

weitere Verschiebung der Abstimmung über den EU-Reform-Vertrag. Das 

Tauziehen um das Dokument nimmt immer groteskere Formen an. Winkelzüge 

und Bremsmanöver. Kommunisten haben die Verzögerung unterstützt (5. 2.). 

Tauziehen, Verschobungen, Verzögerung (19. 2.). Nervosität im EU-Parlament 

wegen des Lissabonner Vertrags (26. 3.). Sorge der EU-Aussenminister um 

den Reformvertrag. Der deutsche Aussenminister Steinmeier zeigte sich 

besorgt über die Zukunft des EU-Reform-Vertrags (28. 3.). Verzögerung des 

Abschlusses des Ratifizierungsprozederes (7. 5.). Muss Klaus „Lissabon“ 

unterzeichnen? Tschechiens Präsident nimmt sich Zeit. Tschechiens Präsident 
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Klaus zeigt keine Eile. Präsident Klaus macht keinerlei Anstalten, den 

Entscheid mit seiner Unterschrift rechtsgültig zu machen. Nach der 

Abstimmung im Senat erklärte er, „Lissabon“ sei für ihn wegen der Position 

Irlands vorläufig tot. Verzögerungspraktik auf der „Trotzburg“ (12. 5.). 

O Gaze se NZZ zmínily jen jednou: „Die tschechische EU-Präsidentschaft ist 

ohne „Aufwärmzeit“ in zwei Krisen gestossen worden – Gas und Gaza“ (8. 1.).

Rámce (9) / %            + -            0

Plyn (3)  33,33% 100%

Protekcionismus (6)  66,66% 66,66% 33,33%

Do kategorie „ “ plyn a francouzský 

protekcionismus, o kterém se referova

Téma plynu

v

í. Zdá se, že 

Rámec protekcionismu šlo ruku v ruce se zdoláním krize

vyznívala v

Risse in der EU bei der Krisenbewältigung.

Topolanek und Barroso vereint gegen nationalen Protektionismus. 

Wirtschaftskrise und ihre Bewältigung in de EU“ (12. 2.). Podle Topolánka je 

nacionálnímu egoismu (12. 2.) a je pro pokárání Sarkozyho
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protekc

od francouzského prezidenta Sarkozyho, který není spokojený s výkonem 

Tatlosigkeit der tschechischen 

Präsidentschaft“

po Francii (27. 2.).  NZZ se ale k

). Topolánek 

Diskriminierungen aller Art aufgrund der Nationalität sind Verstösse 

gegen das EU-Vertragswerk“ (21. 2.) a nazývá Sarkozyho arogantním (27. 2.).

Kultura

Rámce (3) / % + -            0

Entropa (3)  100% 33,33% 33,33% 33,33%

V kategorii „kultura“ Entropy Davida 

ho. Atributy spojené s  byly tyto: 

„Tschechische Installation im Ministerrat in Brüssel wirft hohe Wellen. Die 

Kunst im Rahmen der tschechischen EU-Präsidentschaft im Brüsseler 

Ratsgebäude macht Furore. 

Die provokative Darstellung. David Cerny, ein notorisch bekanntes Enfant 

terrible. Politisch unkorrekt. Cerny hat einen diplomatischen Skandal 

eingebracht“ (16. 1.). 24.

suchý, podvratný, tajemný a  humor jsou 

ak jako 

Jak je  a i kategorie prolínaly. 

se zpráva zabývající domácí politikou prolínala 

s

prolnutí informací je logické, 

 špatné domácí situace plné 
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, euroskeptických

Lisabonské smlouvy. 

korespondent pro NZZ, n

zastává pravicové zájmy. instrumentální 

aktualizace (Die Theorie der Instrumentellen Aktualisierung). Ta vychází 

z toho, že v publicistických konfliktech je spojen centráln

ž

83

Po osobním rozhovoru s

etl v , a co slyšel 

v

 toho ani moc pozitivního psát nedalo. Svržení 

vlády a celá vnitropolitická situace byla ostudná a nebylo na ní nic, co by se 

 Cyrill Stieger (C.Sr.), , si 

servítky v

19. 2. Weitere Runde in Tschechiens EU-Poker 

„Topolanek ist in eigenen Reihen umstrittener Ministerpräsident und politisch 

angeschlagen, gegen den Vertrag. Prekäre Kraftverhältnisse, monatenlange 

politische Gezerre und taktische Geplänkel um den Reformvertrag werfen ein 

trübes Licht auf die tschechische Legislative. In den vergangegen zehn Jahren 

haben Parlamentwahlen in Tschechien nie klare Mehrheitsverhältnisse in der 

Legislative geschaffen. Instabile Regierungen waren die Folge. Die letzten 

Wahlen im Jahre 2006 endeten mit einem Patt. Die Bildung der Regierung 

dauerte acht Monate. Zweifelhafte Absprache hinter den Kulissen und taktische 

83 Srov. Engelmann 2009, s. 84, Raabe 2005, s. 48. 
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Winkelzüge sind an der Tagesordnung. Immer wieder geraten Gesetzprojekte, 

ähnlich wie der EU-Vertrag in die Mühle parteipolitischer Erwägung. Die 

Sache, um die es geht, droht dabei in Vergessenheit zu geraten.“

Rámec           + -           0

Topolánek (32) 46,875 % 31,25 % 21,875 %

Topolánek: V  jako 

V

ka (7.

rizikovou politiku: „Sein Kabinett benötigt dringend Glaubwürdigkeit 

zurückgewinnen. Risikoreiches Spiel. Hochrisiko-Politik“ (14.1.). Topolánek 

: „Das er selber 

ins Parlament gebracht habe, nicht durchzusetzen vermöge“ (5. 2.). Topolánek 

jako politik, který brojí proti národnímu egoismu, a který zastává názor, že

: „Topolanek als Politiker, der gegen nationalen 

Egoismus und Zurechtweisung Sarkozy ist“ (12. 2.). Topolánek je sám ve 

 diskutovaný. Topolánek nejprve jako Ministerpräsident, 

jako „gestürzter Ministerpräsident Mirek Topolánek“. Jeho ztroskotání v 

domácí politice „Sein 

Scheitern ist in erster Linie eine Folge der seit langem festgefahrenen

innenpolitischen Situation in Tschechien“ (25. 3.). Topolánek je sociálními

demokraty „Verdacht der Korruption“ (25. 3.). 

prohrál ji : „Topolaneks Regierung hatte 

angesichts der prekären Kräfteverhältnisse im Parlament von Anfang an ums 

politische Überleben kämpfen müssen. Der Regierungschef hat damit das gute

Image, das er sich durch seine Arbeit als EU-Rats-Präsident aufgebaut hat, 
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wieder verspielt“ (25. 3.). Topolánek sklidil velkou pochvalu za svou práci na 

„Topolanek hatte sowohl 

am Donnerstag wie auch am Freitag, als er den EU-Energiegipfel zum 

sogennanten Südkorridor für die Erdgasversorgung leitete, viel Lob für seine 

Arbeit an der Spitze des EU-Rats eingeheimst“ (9.5.).

Václav Klaus

Rámec           + -           0

Klaus (21) 76,2 % 23,8 %

Klaus: EU skeptické postoje: „EU-skeptische Haltung“ (19. 2.). Prezident 

palubu: „Tschechiens Präsident Klaus und der sozialdemokratische 

Oppositionsführer Paroubek haben Ministerpräsident Topolanek gleichsam 

über Bord geworfen.“ Klaus a Parou

konkurenta: „Sowohl Klaus als auch Paroubek sich eines verhassten 

politischen Konkurrenten entledigt“ (26. 3.).

parlamentu a o prezidentovi, který byl zvolen pravicí a dezertoval k levici:

„Von einer jämmerlichen Vorstellung des Parlaments war die Rede und einem 

Präsidenten, der – von der Rechten gewählt – nun zu den Linken desertiert sei. 

Sogar der Begriff der „Diktatur der Verantwortunglosen“ wurde geprägt“ (26.

3.). Topolánek dal Kl

Fischera a ne jeho: „Klaus als Gesprächspartner unerwünscht“ (9. 5.).

Jan Fischer

Rámec          + -          0

Fischer       (15) 40 % 33,33 % 26,66 %

Fischer: „Ob wohl ein Putin, Sarkozy oder Brown den Hörer abnehmen werde, 

wenn ein unbekanntes Herr Fischer anrufe. Equipe mit international 

unbekannten Namen und wenig einschlägigen Kontakten“ (7. 4.).
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S : „Ein bewährter 

Beamter, der laut eigenen Angaben aber keine politischen Ambitionen über das 

begrenzte Mandat Übergangsregierung hinaus hegt“ (7. 4.). Jmenovaný 

ministerský prezident Fischer v : „Im Clinch mit den 

Parteien“ (4. 5.) ociální demokraty a 

zelené vlastními nápady. Vedlejší role nebo více pro Fischera?: „Nebenrolle 

oder mehr für Fischer?“ (4.5.

: „Fischer will sich offenbar aber nicht einfach am Gängelband

führen lassen“ (4.5.). : Schwierige Position Fischers

(9.

sekretariátu: „Marionetten der Parteisekretariate“ (9.5.). Panelákový premiér:

„Der Plattenbau-Premier“ (22. 5.), i 

: „Eine 

erfrischende Abwechslung“ (22. 5.). 

Rámec           + -           0

Paroubek       (10) 60 % 40 %

Paroubek: Požadov

spojit s

taktickou hru: „kühnes taktisches Spiel“ (3. 2.)

EU-Skeptiker). 

palubu. „Tschechiens Präsident Klaus und der sozialdemokratische 

Oppositionsführer Paroubek haben Ministerpräsident Topolanek gleichsam 

über Bord geworfen“ (26. 3.). Paroube

ürfte nämlich 

kein Interesse daran haben, mitten in der Wirtschaftskrise das Ruder selber zu 

übernehmen und für die Bevölkerung harte Entscheidungen fällen zu müssen“

(26. 3.). Jeden z

„dass sich der sozialdemokratische 
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Oppositionsführer Paroubek mitten in der tschechischen EU-Präsidentschaft 

zur Anstrengung eines Missvertrauensvotums veranlasst hatte“ (9. 5.). 

Karel Schwarzenberg

Rámec          + -          0

Schwarzenberg (5) 80 % 20 %

Schwarzenberg: Ukazuje se optimisticky: „Zeigt sich optimistisch“ (29.3.). 

„Schwarzenberg zugesichert der gestürtzten Prager Regierung ihre moralische 

Unterstützung bei der Weiterführung des EU-Vorsitzes“

oku, že 

zastává americkou linii: „International sehr geachtet und parteiunabhängig. 

Sozialdemokraten war ein Dorn im Auge dass Schwarzenberg eine 

ausgesprochen amerikanische Linie verfolgte“ (7.4.).

„Schwarzenberg 

betonte den Gedanken des Solidarität auch mit Ländern, die der EU erst 

beitreten wollten“ (7. 5.). 

Ve švýcarských NZZ byla v

nováno zas až tolik pozornosti a museli se 

 informací. 

: 

undurchsichtige Finanzgeschäfte (13. 1

unie: Unklare Kontrolle der EU-Gelder (14. 1.) : Affäre Cunek

(19.3.). 

Dalšími jen jednou z elení, Julínek a David 
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Julínek 1., kde se kritizuje jeho odvolání, protože to 

byl jeden z mála v

to, že zdravotnictví musí být 

zcela zadarmo. Jeho boj ho stál post: „Er habe das Richtige gewollt, aber es 

nicht richtig zu kommunizieren verstanden“ (14.1.).

Zelení: elení se rozsápou sami: „Tschechiens Grüne zerfleischen sich

selber“ (11.3.). Olga Zubova, Vera Jakubkova, Dana Kuchtova, Martin 

Caslavka. 

: Jako notoricky známý Enfant terribl

skandál: „Ein notorisch bekanntes Enfant terrible. Politisch unkorrekt. Cerny 

hat einen diplomatischen Skandal eingebracht“ (16.1.). 

4.2.1.2. H

 v nách akcentovaná otázka toho, že 

krize, Gaza a k

Unijního kormidla se ujímají v . Omezená 

M

Domácí politika

Rámce (20) / % + -           0

Vláda (15) / 75% 6,66% 93,33%

Pád vlády (5) / 25% 100%

Vládu a pád vlády

prolínaly. V rámci vláda se mluvilo o pádu vlády

 Evropské unie. Krize vlády, její nestabilita a rozpory 

mezi opozicí vyústily totiž k pádu vlády, které zase vyústilo k negativnímu 
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tak i v  (bez uvozovek):

. Nestabilní pozice vlády a prezidenta, který je 

výrazným euroskeptikem (2. 1.). Vláda se houpe na oprátce poslaneckých 

nálad, nedokázala s klidu zbraní

ude 

euroskeptický prezident (9. 2.). Domácí  oslabí Evropu v nejhorší možné 

totálnímu 

a vrhli se na sebe v ž riskují oslabení EU (26. 

vládní krize Odstupující

Pád 

vlády v Je aktem 

politi Vláda v demisi. 

Evropské unie (27. 3.). a pád vlády (30. 3.).

ostuda. Lidé, 

– . 

trapas. Z toho, co vím, za 

 (24. 4.). Vláda 

d

evropských záležitostí, má to fat

velkou chybu, když dopusti
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Rámce (53) / %           + -          0

(37) / 69,8% 51,3% 40,5% 8,1%

Lisabon (12) / 22,6% 41,66% 58,33%

Gaza (4) / 7,5% 100%

V rámci ednictví jsme došli k

výsledky ve švýcarských NZZ. Zatímco v

si

konfliktem v Gaze a sporem o plyn. 

jejím opakováním:

dramaticky. le EU v 

nejhorší 

 od 30. let minulého století. ed 

i další krizi - izraelsko-palestinský konflikt a konflikt o plyn z Ruska (2. 1.). 

Gaza, Ukrajina a Václav Klaus 

Konflikt v pásmu Gazy, spory o plyn, ekonomická krize. esko 

povede EU v  a ve stínu obnoveného konfliktu

krizí (5. 1.). Unijního 

kormidla se ují - krize (5. 

 není žádný med. Hned  ve víru: plynová, 

izralesko-palesti  (9. 

1.). 

krize, krize plynová a krize v Gaze (30. 

1.). S trochou nadsázky

 (9. 2.). 

– a ne vždy vlastní vinou. Izraleský útok an pásmo Gazy a 
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spor mezi Ruskem a Ukrajinou odhalil omezené schopnosti Evropy mírnit 

spory (18. 6.). 

Podívejme se na frekvenci používání slov krize, konflikt, spor

s

pojmenováními se v

Podle zpráv se ale 

 (5. 1.). Vypadá to jako klasické 

následování masarykovského principu drobná práce pro celek (7. 1.). Obama 

.  se za své šéfování unii 

bama ocenil misi Schwarzenberga (9. 1.). Bylo to 

-ukrajinskému konfliktu 

nemohli všichni jinak než 

jako jedné z priorit (15. 1.).  jsme a máme pravdu. Obstáli jsme

 v praxi vyvrací klišé, 

že  jsou euroskeptickým národem (30. 1.). 

 (3. 2.). 

2.). . 

Fondation pour Innovatio Politique: ukazuje se ská síla zhledem k 

š

francouzské. Zatím docela uspokojivé. 

editele londýnského Centre for European Reform: eši nejsou moc viditelní, 

ale podle toho, co sl

solidní výkony ve velmi, . Piotr Kaczynski, analytik 

bruselského Centre for European Policy Studies: o mnoho lepší, než se od 

(13. 2.). Navzdory mnoha velmi kritický

kým státem Navzdory prakticky nulovým 
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esko slušnou práci. Povedlo se mu ve velkém stylu 

-

u nyní – v rozporu s 

– vášnivými prvními obránci sjednocené Evropy

(27. 2.). 

Poslední zasedání 

evropský

evropského práva. (16. 6.). ši

financování ropovodu Nabucco a dohodli snížení DPH na služby, jako jsou 

r

umožnil 

(22. 6.). Podle Fischera se ale 

erická m delaine 

 a  s

Nejtvrdší kritik

pád vlády:

Nejhorší bilanci

smlouvy. Jednání zatím postupuje hlemýždm tempem (27. 2.). 

 tom je.

tento týden nejtvrdší recenzi. Je prý nejhorší od 

roku 1994. V  a „diskuzí, které

kómatu

.  oslabí 
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Šance 

potopili

Evropskou unii do zmatku klopýtavého a 

krizemi stíhaného oslabeno (26. 

ví v

(27. 3.).

ferenci OSN o rasismu v

vyhaslo. A 

–

týmovou prací. To vše vedlo ke kolapsu  než 

jako politickou sebevraždu (30. 4.). Karambol

sku p

kredit. Lokální krátkozra ete schválením 

smlouv

jedno z

v chaosu (6. 5.). 

tragédie“, „prohra“ (29. 

6.). 

V rámci Lisabon se jednalo o prodlévání s podpisem Lisabonské smlouvy. 

Hlavním aktérem, který brojí proti Lisab

Bruselu 

oddechli, ovšem díky prezidentovi platíme za euroskeptickou zemi domítajcíí 

hlavní dokument Evropské unie. 

h schválil 

.). 
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se kouše do jazkyku, 

když pro Lisabonskou smlouvu hlasuje (26. 3.). Klaus žádá novou ratifikaci, 

nový hradní „protilisabonský plán“

se tak dala smlouva potopit. Jan Fischer –

 Lisabonskou smlouvu. A opravdu se tu hraje o to udržet 

„ aus dál “. Prezident 

Václav Klaus kritizuje vládu Jana Fischera za snahu dojednat „lisabonské“ 

garance Irsku (18. 6.). Klaus vytáhl novou kartu proti Lisabonu. Klausovo 

odmítání podepsat Lisabonskou smlouvu (18. 6.). á 

i

, je notoricky známo (18. 6.).

energetickou otázkou a 

dobré 

Gaza, plyn. Ve sporu o zemní plyn se premiér, vícepremiér, šéf 

u ukázali na výši (5. 1.).

. (26. 1.). 

Rámce (10) / %           + -           0

Plyn (7) / 70 % 100 %

Protekcionismus (3) / 30 % 100 %

Ve sporu o zemní plyn se premiér, vícepremiér, šéf diplomacie i zvláštní 

 spor o 

ruský plyn (6. 1.). Rusko-ukrajinský spor o  plyn. Topolánek – dosud jsme 

jednali v rukavi ostré kroky (15. 1.). 
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. 

obstálo. Díky naší prozíravosti,

unie jsme dokázali vyvinout na Ukrajinu a Rusko tlak, který vedl k obnovení 

dodávek (30. 1.). 

I v protekcionismus, kde se dostal 

Pokud nedojde k

které bu Topolánek svolal summit. 

tomu, zopakovat ostatním základní principy Evropské unie a donutit je k 

politickému závazku, že se zdrží jakýc  a budou 

 (10. 2.). Na summitu Topolánek k

v nie. 

,

dodrživání pravidel (12. 2.). 

dostal s omoci a 

protekcionismu:

 francouzského 

prezidenta Sarkozyho, který zatím jeví velkou c

hyperaktivní francouzský prezident 

Nicolas Sarkozy (5. 1.). 

diplomatické kohoutí zápasy v pásmu Gazy – mezi francouzským prezidentem 

Sarkozy krade  má 

Abbáse (3. 2.). Jak vypadají francouzské stížnosti a jak : 
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Malý zájem 

 do EU (11. 6.).  s 

protekcionismu (18. 6.). 

Kultura

Rámce (7) / % + - 0

Entropa (7) / 100% 42,9% 57,1%

Povzdvižení v

provokují. Plastika pro Brusel. arikatura unie jak oficiální 

korektnosti“ (13. 1.). ostudu . Na dílo 

že se jedná o  a ne o  (14. 1.).

noci. Kontroverzní výzdoba nezmizela (20. 

1.). stikou „šokován“, „hluboce znepokojen“ a 

sám se písem prezidentu Bulharska omluvil (22. 1.). 

Reakce na Entropu – , odhalují nepochopení 

posunutí stereotypy a 

klišé vnímání národní identity,

ikdy ovládnout (14. 1.). Z dobré image 

Bruselu jen Entropa (6. 5.). 

Bulharsko zobrazené jako záchod (18. 6.).
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Tak jako v ak i nyní. Do 

-

hodnotící

 aktérem byl prezident Václav Klaus. Hodnocen byl 

Odmítavé byly jeho postoje 

k e 

vnitropolitických záležitostech také nebyl bezproblémový. 

Václav Klaus

Rámec           + -

Klaus (22) 4,54 % 95,45 %

problémy v Gaze, 

ekonomické a plynové krize, 

„

 mýtus a mezinárodní ekonomika nemá 

pro “ (2. 1.). P  (5. 

kritizoval. Prezidentovy kontroverzní výroky (12. 

2.). Klaus . Evropský parlament je na nic, 

eurosmlouva omyl a ekonomick

zrežírovaném vystoupení a s potutelným

to, že je „velmi pozitivní, velmi produktivní a konstruktivní osobou“. Klaus 

cupuje na kusy. Provokace. Skandál. Hanba. Karneval. 

Drzost. Ostuda  (20. 2.). Klaus jde na nervy.  Schulz 

 kterému tleská jenom 

(20. 2.). Euroskeptický postoj Klause (27. 
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2.).  (25. 3.). Eurodisident a populista Václav 

Klaus (26. 3.). Klaus chce vzít Topolánkovi vládu (27. 3.). Samozvaný 

eurodisident Klaus (4. 6.). nepromyšlená a emocionální 

gesta (12. 5.). ou proti Klausovi. Vadí nám zejména jeho kroky 

k

smlouvy a jeho proruská orientace (20. 5.). Klaus žádá novou ratifikaci, hraje o 

(22. 5.). Samozvaný eurodisident Klaus (4. 6.). Klaus dál 

(18. 6.). Prezidentovi se nelíbí, jak se vyjednávají ústupky pro Irsko. 

v režii Václava Klause (18. 6.). 

 „Je 

v -

Miroslav Topolánek

Rámec           + -

Topolánek (11) 81,81% 18,18%

Premiér, který povede unii. Topolánek jako šéf

tím, že to není žádná legrace (5. 1.). Topolánek odpovídal bez 

sarkozyovský „šmrnc“ (15. 

1.). Topolánek zasluhuje všechny naše sympatie: má se starat ne o jednu, ale o 

(23. 1.). 

s ekonomickou krizí (12. 2.). Topolánek je boží (13. 3.)

je výrazný premiér Topolánek, seriózní pragmatik

ý. Mirek Topolánek nenese veškerou vinu za to, co se stalo: jak 

riskantní hry (26. 3.). Topolánek je nej

sestavování vlád (30. 3.). Topolánek jde do protiútoku.  Mirek Topolánek hraje 

 (23. 4.). Mirek Topolánek 

nou 
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malicherný  z Berlusconiho vily (22. 6.) tv

obranu volného trhu a p

utíkal jako školák

dchozí noc v ostravské Stodolní. 

(22. 6.).

Karel Schwarzenberg

Rámce            + -

Schwarzenberg (9) 100%

Hlavní vyjednava  Evropské unie (2. 1.). Jeho diplomatický šarm považují 

mnozí pozorovatelé, spolu s Vondrovými kontakty v

hlavní triumfy  (2. 1.). Schwarzenberg se snažil vykouzlit 

1.). Šéf diplomacie Schwarzenberg. Na konkrétní výsledky ale zatím vyhrává 

Schwarzenberg (26. 1.). Schwarzenberg – jeho charisma. Nevím, jak to s nimi 

nezvyklí na jeho zvláštní 

dikci, sic ch

vždycky o . David Rennie (Brusel, 

Vondra nebo Karel Schwarzenberg (6. 5.). Schwarzenberg – schválení 

Lisabonské smlouvy je v

tipný jednasedmdesátník. Rakouští zpravodajové ho znají spíše 

jako známého  než jako mravní benchmark. 

Schwa hradní pán. A když 

mu to povedlo, ale dostal se do bruselské kategorie „nedotknutelných“ lidí, 
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jako lucembruský premiér Jean Claude Juncker. A když Schwarzenberga 

Jan Fischer

Rámec            + -

Fischer (6) 83,4% 16,6%

V k bude t Lisabonskou smlouvu (4. 6.)

Z

evropský klaun Berlusconi (8. 6.). 

Navzdory nesnadným výchozím podmínkám se 

dojem i minulý pátek  v

prosadit vlastní styl. Vládní 

- – svým výkonem zachránili 

Alexander Vondra

Rámec            + -

Vondra (5) 100%

My nejsme žádná velmoc, ukousneme si jen takový kus, který jsme schopni 

spolknout (5. 1.). Vondra 

organizátorem zákulisní politiky

ictví, lebedí si

ozhovorech s lidmi typu 

Sarkozy (13. 3.). 

Schwarzenberg (6. 5.). Schválení Lisabonské smlouvy podle Alexandra 
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 Evropské unii, které 

díky pádu už skoro nikdo nebere (7. 5.). 

ch médií jako Financial Times, E

docela shovívaví (22. 6.).

velká 

Bursik umí „networking“ a . Pamatuje si jména i 

stihli rozdat svých vizitek a kolik lidí si doká

zdatnost.

Kalousek neumí anglicky, což je u ro

nejedno bruse

: Provokatér z . Autor kontroverzní plastiky (20. 1.).

4.2.1.3. Vyhodnocení kvantitativních dat

dle analýzy odpovídat na námi vybrané výzkumné otázky:

„J daném období ve 

vybraných médiích?“

nejlepších 

ebírají jen z tiskových agentur, nýbrž jim je podávají 

 všechno 

V

samotnému. Vyšly tedy 

. 
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všemu na 

byl, že v novinách vyšlo 75

k

V le jen jedna kategorie (ve 

jednom), ale rámce byly 

 „ Které rámce ?“

 politika“, 

byly skoro stejné. Malé rozdíly se objevily u „domácí politiky“ 

Z rámce vláda, svržení vlády, korupce, , 

, hos  (Švarc-Systém). Z vládu a 

pád vlády. V rámci  se v NZZ objevil Paroubek, o kterém HN nemluvily,

a v

?“

Další zajímavostí je, že 

kategorii „domácí politika“, kdy 

byla rámována pouze vláda a pád vlády -

 informaci se 

jiných zprávách, ne v

„Kdo byl v jednotlivých denících  a s jakou 

frekvencí?“

olánek 

Paroubek (10x), Schwarzenberg (5x). V

Václav Klaus (22x), pak Topolánek (11x), Schwarzenberg (9x), Fischer (6x), 
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Vondra (5x). Zajímavým výsledkem je, že Paroubek nebyl v

4.2.1.4. Vyhodnocení a interpretace kvalitativních dat

Zkoumali jsme, jak oba deníky referují o stejném tématu. Výsledky nebyly 

kategorie a v

V kvence referování o aktérech. Ta se 

rámování se integruje do teorie instrumentální aktualizace. Žurnalisté a média 

„Jak vybraná období od 

1. 1. 2009 do 30. 6. 2009?“

smlouvy, euroskeptickým a odmí

-palestinského konfliktu. Dalším 

francouzským 

n Entropa Davida 

V NZZ byly 
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30 % 

 Celkový vzniklý 

hy podpisem 

NZZ psalo více o 

vnitropolitických záležitostech než HN. O vnitropolitické situaci podaly také 

více informací než k

která NZZ jen 10x, 

Lisabon 7x a Gaza 1x (40 % podíl).

V HN toho 37 x 

, 12x Lisabon a 4x Gaza

zprávy pozitivní, 40,5 % negativní

období nejhorší 

lekli, ale 

citace z

i. Po pádu Topolánkova kabinetu už 

3. 4.) vlády. 

jeho obranu, že se mu 

ené rámce? Jaký by

informování?“

Nyní se budeme zabývat jednotlivými rámci, jak byly zobrazovány 

v jednotlivých denících. V

vedli velké 
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výsledky. 

NZZ se zabývalo tématem „domácí politiky“ více než HN. V HN byla vláda 

hodnocena z 93,3 %

poli

Celé to

bylo

evropských záležitostech. 

titulky. 

NZZ byla k  mluvily o tom, že svržení vlády není v EU 

nejsou schopny akceptovat, tak chování vlády samotné. Neustále akcentuje 

konflikt mezi o sociálními demokraty. Pád vlády byl 

podle nich následkem nestabilní vlády. Už i poslední volby v roce 2006 

situace je již léta ve svízelné situaci. Jako konsekvenci pádu vlády vidí 

NZZ rámovaly ke všemu téma korupce, , , což 

rá

o této problematice

informace objevily v

v mafií a korupcí. Ovšem problém s korupcí se já sama 

V

Gaza.
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Rámec  v itika nebudeme rozebírat, 

protože byl shrnut v

obou denících (HN=12x, 

NZZ=7x). V

Lisabonské smlouvy než NZZ. 

bylo 41,6%. 

Irsko). Negativních bylo 58,3 %. 

kterému se k

V NZZ byli více nekompromisní. Tam je Lisabon ze 71,4 % ohodnocen 

HN byl 

o 

národa.

Téma Gazy HN mu 

V kategorii „  byla témata plynu a protekcionismu ve Francii, 

které šlo ruku v ruce s HN 

stálo

tlak, který vedl k obnovení dodávek plynu. NZZ hodnotila plynovou otázku 

V

z toho 3x o plynu a 6x o protekcionismu. V HN 10x, z toho 7x o plynu a 3x o 

protekcionismu. v

spor se Sarkozym. Francouzské noviny a prezident byly k

p

Francii byly hodnoceny v HN 

Topolánek mluvil o základních principech Evropské unie a donutil Francii 
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V otázce 

kter

xenofobií. Z

Entropa byla ve Švýcarsku pojímána, ,

které o ní pojednávaly, byl jeden neut

známého Enfant terrible (16. 1.). erý bývá 

HN byla Entropa zobrazena ze 57,1 % 

nepochopeni.

„Jak byli v

V Z tabulek 

v u pochvalu za svou práci v Evrops

kladn  a z

 najevo, že si ho Brusel jako vyjednávacího 

pádu vlády. Následujícím aktérem byl 

al schopný politik, který odmítl být pouhou politickou 

alubu a jako 



77

diplomaticky. 

V

hodnocení bylo tvrdé. Z 22 zmínek o n

V následné sémiotické analýze

kterými by se mohl chlubit. Topolánkova prestiž byla ale veliká. 

V

„sarkozyovskému“ šarmu. Pro HN zasluhuje Topolánek veškeré sympatie a je 

považován za jednoho z

výrazným premiérem, seriózním pragmatikem a nenese veškerou vinu za to, co 

v isku velmi oblíbený. Získal 

stoprocentní pozitivní skóre. 

Svými postoji a jednáním se dostal do kategorie tzv. „nedotknutelných lidí“.  U 

NZZ, jen získal 

mnohem více pozitivních hodnocení. Fischer jako ten, který zachránil skoro 

nictví, kte

Alexander Vondra si získal v HN taktéž stoprocentní oblibu jako ten, který 

nné obchody a 

„Jaké bylo v

tabulkou, k
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v

negativních ohodnocení získal prezident Václav Klaus. V NZZ se dostaly 

CH CZ

- + 0 - + 0

Domácí 68,75 % 9,375 % 21,875% 95 % 5 % 0 %

77,7 % 11,1 % 11,1 % 41,5 % 53 % 5,5 %

0 % 77,7 % 22,3 % 0 % 100 % 0 %

Kultura 33,3 % 33,3 % 33,3 % 57,1 % 42,9 % 0 %

44,6 % 30,1 % 25,3 % 45,2 % 54,8 % 0 %

republiky. Tohoto názoru jsou oba deníky. 

s p

 také 

zatímco NZZ negativní. Zajímavý poznatek je také, že NZZ má mnohem více 

-            +            0

NZZ 224,35 % 161,58 % 113,875 %

HN 238,8 % 255,7 % 5,5 %
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4.2.2. Sémiotická analýza

Ve druhém stupni použijeme další kvalitativní analýzu, a sice sémiotickou

analýzu Sémiotickou 

naší práci jsme zcela vypustili 

obrázky, grafy, stati Vyhledané rámce 

analýzy. Jsou to použité , slovní spojení, figury, 

ýkladový slovník DUDEN. Ten si stanuje za 

významových definic.84 daných 

práce.

Vláda

TAKTISCHE WINKELZÜGE – taktisch = die Taktik betreffend (Taktik = planmäßiges 

Vorgehen oder Verhalten. Strategie). Winkelzug = geschicktes, nicht gleich 

durchschaubares Vorgehen zur Erreichung eines bestimmten, dem eignen Interesse 

dienenden Ziels. List (intrika). 

ZWEIFELHAFT = zu moralischen Bedenken Anlass gebend, bedenklich, fragwürdig 

(pochybný).

MANÖVER = geschicktes Ausnutzen von Personen oder Situationen, um ein 

bestimmtes Ziel zu erreichen. Winkelzug (manévr).

INSTABIL - stabil = balastbar, solide, strapazierfähig, traghaft (nestabilní).

PATT = Punktgleichheit, Unentschieden

ZWEIFELHAFTE ABSPRACHE = Vereinbarung (pochybná domluva).

HINTER KULISSEN – hinter die Kulissen sehen = die Hintergründe einer Sache 

kennenlernen

EROSIONSPROZESS = als Erosion bezeichnet man die Zerstörung der Formen der 

Erdoberfläche durch linienhafte oder flächenhafte Abtragung (eroze). 

ZERFLEISCHEN = (Beute) mit den Zähnen in Stücke reißen, zerlegen (zozsápat).

84

edpokládala. 
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WACKLIG = wackelnd, nicht festgefügt, nicht mehr stabil, instabil, kippelig, lose, 

schwankend (viklavý, vratký).

DEBAKEL = blamable Niederlage, Zusammenbruch, Unglück (debakl). 

BLAMAGE = etwas sehr Peinliches, Beschämendes sein. Beschämung, Bloßstellung, 

Desavouierung, Gesichtsverlust, Kompromittierung, Schande, Schimpf, Unehre 

(blamáž).

STURZ = das Fallen. Erzwungenes Abtreten einer Regierung, eines Ministers, 

gewaltsame Absetzung. Untergang (pád). 

VERGIFTEN = mit Gift vermischen, giftig machen, verseuchen. Gift nehmen, töten, 

sich umbringen (otrávit).

HARDROCK = ist eine härter gespielte Stilrichtung der Rockmusik (hardrock 

TAUZIEHEN = sportlicher Wettkampf, bei dem zwei Mannschaften an der beiden 

Enden eines Taus ziehen, um den Gegner über eine bestimmte Marke zu ziehen. 

Kampf ). 

Korupce

VEFEHLUNG = Handlung, die als Verstoß gegen bestimmte Regeln oder sittliche 

Normen gilt (pochybení, poklesek). 

LOBBYIST = Interessenvertreter (lobysta). 

UNDURCHSICHTIG = durchsichtig – leicht zu durchscheinen, transparent, 

.

AFFÄRE = kritische Beachtung hervorrufende Angelegenheit. Ereignis (aféra).

KORRUPTION = Bestechung (korupce).

Svržení vlády

AUS DER SCHLINGE ZIEHEN - Schlinge = in bestimmter Weise ineinander

geschlungene Schnur, die zusammengezogen werden kann. Fall. (

past ). 

FESTFAHREN = nicht weiter gehen, blockiert werden. Stocken (uváznout).

VERSPIELEN = 1) beim Spielen verlieren, 2) durch eigenes Verschulden, durch 

Leichtsinn verlieren (prohrát). 

BREMSEN = 1) die Geschwindigkeit von etwas bis zum Stillstand verringern, 2) 

einschränken (brzdit). 

LAPSUS = Fehler, Fehlleistung, Irrtum (chyba). 

PREKÄR = missliche, schwierig, unangenehm, peinlich, heikel, delikat (prekérní). 
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GEZERRE = Streit, Unfriede, Gezänk, Querelen, Konflikt, Bruch, Spannung, 

Zusammenprall, Gegnerschaft, Unstimmigkeit (hádky). 

TAKTISCHE GEPLÄNKEL = Kampf, Plänkelei, Hader, Kontroverse, Konflikt, 

Scharmützel (taktické boje)

EIN TRÜBES LICHT WERFEN – trübe = 1)verschmutzt und undurchsichtig wirken, 2) 

von traurigen oder düsteren Gedanken erfüllt, auf solche hindeutend, trübsinnig 

(kalný, pošmourný, zasmušilý)

BEHINDERUNG – behindern = einer Sache hinderlich, im Wege sein. Hemmen, 

lähmen, stören ( )

NIEDERLAGE = das Verlieren, Unterliegen in einer Auseinandersetzung, im 

Wettkampf, Kampf (porážka).

PRESTIGE = Ansehen oder Geltung einer Person, einer Gruppe, einer Institution in 

der Öffentlichkeit (prestiž)

EINSCHLÄGIG = zu einem bestimmten Gebiet oder Fach gehörend, es betreffend. 

Entsprechend ( slušný). 

VERPATZEN = verderben, vermurksen, verpfuschen, zerstören (zpackat)

SCHWARZES SCHAF = Mit dem sprichwörtlichen Ausdruck schwarzes Schaf 

bezeichnet man ein Gruppenmitglied, das sich in negativer Weise von den übrigen 

Mitgliedern einer sozialen Gruppe abhebt (Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen 

Redensarten)

IN RAUEN GEWÄSSERN – rau = barsch, unwirsch, rüpelig, ablehnend, unritterlich, 

ungefällig, unliebenswert (v hrubých vodách)

AKTIONISMUS = Hyperaktivität. Häufig unter Beteiligung mehrerer Personen nach 

Plan durchgeführte Unternehmung (akcionismus). 

Lisabon

AUSEINANDERSETZUNG = heftig und kontrovers geführtes Gespräch, heftiger Streit 

( )

TAUZIEHEN = viz vláda

VERSCHOBUNG – verschieben = 1) in eine andere Stellung, an eine andere Stelle 

geschoben werden, sich bewegen, 2) von einem bestimmten vorgesehenen Zeitpunkt 

auf einen späteren verlegen. sich verzögern (odložit, odsunout)

VERZÖGERUNG – verzögern = 1) langsamer geschehen, ablaufen lassen; in seinem 

Ablauf, Fortgang hemmen, 2) später geschehen, eintreten als vorgesehenes 

(protahovat)

HÜRDE = Hindernis, über das der Läufer oder das Pferd bei entsprechenden 

sportlichen Wettbewerben springen muss. Absperrung, Barriere, Barrikade 

( ). 
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GROTESK = durch Übereinstimmung und Verzerrung komisch oder unsinnig wirkend; 

lächerlich (groteskní).

WINKELZÜGE, BREMSMANÖVERN = viz vláda

NERVOSITÄT = erhöhte Reizbarkeit der Nerven, nervöses Aufgeregtsein; Unrast, 

Unruhe (nervozita). 

VERZÖGERUNGSPRAKTIK AUF DER TROTZBURG – Trotz = hartnäckiger 

Widerstand gegen eine Autorität (aus dem Gefühl, im Recht zu sein); Eigensinn 

( ). 

KRISENBEWÄLTIGUNG – bewältigen = mit etwas Schwierigem fertig werden; einer 

Sache beikommen, hinter sich bringen; durchkommen, überwinden ( )

KRISE = schwierige Situation; Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen 

Entwicklung darstellt; Not (krize)

TATLOSIGKEIT – Tätigkeit = das Tätigsein, Sichbeschäftigen mit etwas (ne )

DISKRIMINIERUNG – diskriminieren = 1) durch als negativ, abträglich empfundene 

Äußerungen über jemanden diesen in Misskredit bringen, seinen Ansehen schaden; 

jemanden demütigen, schlechtmachen, 2) durch unterschiedliche Behandlung 

zurücksetzen (diskriminovat). 

VERSTOSS = Delikt, Frevel, Missetat, Verfehlung, Verletzung (chyba, poklesek)

kultura

WIRFT HOHE WELLEN 85

FURORE MACHEN = überall großes Aufsehen erregen, großen Anklang finden; 

Aufsehen (rozruch)

PROVOKATIV – Provokation = Gegenstand, Bemerkung, Handlung, durch die jemand 

provoziert wird, werden soll; Aufreizung, Herausforderung (provokace)

ENFANT TERRIBLE = unhöfliches / ungezogenes / wildes Kind; Person, die durch 

unangepasstes Verhalten andere provoziert

Topolánek

RISIKOREICHES SPIEL– Risiko = mit einem Vorhaben verbundenes Wagnis, 

möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, Möglichkeit des Verlustes, 

Misserfolges (riskantní)

EGOISMUS = nur auf den eigenen Vorteil gerichtete Art des Denkens und Handelns; 

egoistische Verhaltensweise: nationale Egoismen (egoismus)

85 Lexikon 2000. 
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NATIONAL = überwiegend und in oft übertriebener Weise die Interessen der eigenen 

Nation vertretend (národní)

OPFER = jemanden der durch Krieg oder Unfall ums Leben kommt oder Schaden 

erleidet ( )

SCHEITERN = gänzlich ohne Erfolg bleiben, durchfallen. missglücken, Schiffbruch 

erleiden, ins Wasser fallen (ztroskotat)

IMAGE VERSPIELT = das Bild, das sich ein einzelner oder eine Gruppe von einem 

einzelnen, einer Gruppe oder Sache macht; feste Vorstellung vom Charakter oder von 

der Persönlichkeit; Ansehen (prohrát image)

LOB eingeheimst = anerkennende Worte, ermunternder Zuspruch; Anerkennung, 

Ehrung, Prei, Ruhm (chvála)

Klaus

SKEPTISCH = von Skepsis geprägt, auf ihr beruhend; argwöhnisch, misstrauisch, 

zurückhaltend, zweifelnd (skeptický)

ÜBER BORD WERFEN = Lebensstil, Ideen, Grundsätze, Überzeugungen aufgeben

( )

VERHASST = großen Widerwillen in jemandem erregend; unbeliebt ( )

KONKURRENT = männliche bzw. weibliche Person, die mit einer anderen auf einem 

bestimmten Gebiet in Wettstreit steht (konkurent)

ENTLEDIGEN = sich befreien, loskommen von, loswerden, von sich tun (zbavit se)

JÄMMERLICH = in erbarmungswürdiger Weise großen Schmerz ausdrückend; sich in 

einem elenden und beklagenswerten Zustand befindend (žalostný, ubohý, bídný)

Fischer

EQUIPE = Gemeinschaft, Gruppe, Team, Auswahl (skupina)

BEWÄHRTER – bewähren = sich als brauchbar, zuverlässig, geeignet erweisen

( .

IM CLINCH = das Streiten, Ringen mit j-m um etwas, mit j-m in den Clinch gehen. 

Auseinandersetzung ( )

AM GÄNGELBAND  FÜHREN = jemanden gängeln / bevormunden (gängeln = 

jemandem in unangenehmer Weise dauernd vorschreiben, wie er sich zu verhalten 

hat; führen, manipulieren) (vodit na provázku)

MARIONETTE = jemand, der als willenloser, anderen als Werkzeug dienender 

Mensch angesehen wird (loutka)

Paroubek

KÜHNES TAKTISCHE SPIEL – kühn = in dreister Weise gewagt (odvážný). 
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RUDER SELBER ÜBERNEHMEN = die Führung / Leitung übernehmen; an die Macht 

kommen ( ). 

Schwarzenberg

GEACHTET = angesehen, geschätzt, achtbar, beliebt, berühmt (vážený). 

e jsme 

Vláda

NESTABILNÍ – stabilní = jevící stabilitu, pevnost

EUROSKEPTIK

HOUPAT SE NA OPRÁTCE N

KLID ZBRANÍ

DOM –

šarvátka

– totální = úplná, naprostý, absolutní 

VLÁDNÍ KRIZE

VRHNOUT SE NA SEBE

VLÁDA V DEMISI

OSTUDA

PITOMCI 

BOLŠEVIC

 = osudný, neblahý,

P

DRAMATICKY = velmi živý, vzrušený, napínavý

KONFLIKT = rozpor, neshoda, nesouhlas, srážka, utkání

drobná práce pro celek
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ŠÉFOVÁNÍ –

nejvý

– síla = 1) fyzická nebo duševní schopnost k

VÁŠNIVÍ OBRÁNCI

námahou jít, 

vrávorat)

Lisabon

NEJHORŠÍ BILANCE

HLEMÝŽDÍ TEMPO = velmi pomalé

ICTVÍ –

2) málo energický, málo rozhodný, 3) málo vlivný, málo mocný

 = odklad, zdržování, otálení

KOUŠE SE DO JAZYKA

PROTILISABONSKÝ PLÁN

POTOPIT = hovor. expr. (koho

nová karta proti Lisabonu = nový triumf proti Lisabonu

STENCE – neexistence = neexistování, nejsoucnost, 

nebytí 

Pád vlády

V KÓMATU

POTOPILI DO ZMATKU

nedostat

VYHASLO = kniž. zaniknout, pominout

KOLAPS = náhlé ochabnutí, selhání

POLITICKÁ SEBEVRAŽDA –

smrt

KARAMBOL = srážka

LOKÁLNÍ KRÁTKOZRAKOST –

CHAOS 

TRAGÉDIE
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PROHRA = porážka, nezdar, n

H

Plyn

JEDNALI V

OSTRÉ KROKY

PROZÍRAVÉ

Protekcionismus

SE ZBAVIT Sarkozyho –

ivého, zprostit se, osvobodit se

HYPERAKTIVNÍ SARKOZY = hyper – významem 

DIPLOMATICKÉ

k

Sarkozy S

Kultura

PROVOKUJÍ

 = 

 + 

OSTUDA

– uráž

potupa

KONTROVERZNÍ VÝZDOBA = spor, sl

NÉ ZA VLASY –

Klaus

 + posíleno adjektivem
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KRITIZOVAL

KONTROVERZNÍ VÝROKY 

PROVOKOVAL, KRITIZOV

ZREŽÍROVANÉ VYSTOUPENÍ st

velmi pozitivní, velmi PRODUKTIVNÍ a velmi konstruktivní osoba – produktivní = 

schopný produkovat, výrobní, výnosný, plodný 

CUPUJE INSTITUCI NA KUSY –

PROVOKACE

SKANDÁL

HANBA = citosl

KARNEVAL = masopustní slavnostní radovánky, maškarní ples

DRZOST ý = nestoudný, 

OSTUDA

EUROSKEPTICI POSTOJ 

EURODISIDENT eurodisident)

POPULISTA = stoupenec populismu (populismus = liter

NEPROMYŠLENÁ a emocionální gesta –

= prodlužovat, protahovat

= it

Í = sklon k pochybování, záliba v pochybování

Topolánek

ŠÉF 

SARKOZYOVSKÝ ŠMRNC

SYMPATIE

JE BOŽÍ = vlastní, n

SERIÓZNÍ PRAGMATIK –

 hlavní kritérium mravnosti jednání a 

 = pomalý a neobratný v pohybech, pomalý a neobratný v jednání, 
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RISKANTNÍ HRY ebo které je v

nezdaru

ROJEV = ust.spoj.

utíkal jako školák = jako malý kluk

Schwarzenberg

= kdo vyjednává

DIPLOMATICKÝ ŠARM

HLAVNÍ TRIUMF

ŠÉF DIPLOMACIE jednání, sledování dosažení 

stanoveného cíle

CHARISMA

 = h

VTIPNÝ

MRAVNÍ BENCHMARK = 

HRADNÍ PÁN = spravující hrad

NEDOTKNUTELNÝ = takový, kterého se nelze dotknout, jehož osobní svoboda nesmí 

být omezována

Fischer 

VRCHNÍ

v

NEZNÁMÝ = takový, který není znám

 = 

Vondra

ORGANIZÁTOR

LEBEDÍ SI
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5. 

reprezentují stejné události. Pracovníci v médiích reprezentují tímto dva 

prvních kapitolách, v

komparace. Zabývali jsme se vlivem médií, k

daným objektem. Tím pádem 

pod

vzniká v

zkušenost. 

Jako hlavní metodu zkoumání jsme vybrali metodu rámování, na kterou 

navazovala ve druhém stupni sémiotická analýza. Vybrali jsme kvalitativní 

. Ve švýcarských Neue Zürcher 

Zeitung

výhra

analýzu. Výsledky našeho procentuálního vyhodnocování jsou v p

akcentována v obou médiích, které se objevily jen v

do pozadí. V teore

analýzy, kdy jsme d  a hodnotící postoje k dané 
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situaci a k

zprávy. B

pracuje, chce . Nebo to, co chce 

 se

republiky nebo se upevnil už ten stávající. 

obrazu také sto jsme našli zajímavé odlišnosti. 

zobrazují tabulky výše i s podrobným popisem. V

jejímuž výsledku jsme došli na 

po  analýz. Otázkou bylo, jak 

švýcarská a 

„domácí politice“, z

– 95 %, CH – 68, 75 % k domácí 

byl získán v

ZZ. 

– 41, 5 %, CH – 77, 7 % 

v „ “

 ale NZZ tenduje spíše k

zpravodajství, což je také velmi zajímavý výsledek (CZ + 100 %, CH + 77, 7 

HN více negativní než 

v NZZ (CZ – 57, 1 %, + 42, 9 %, CH – 33, 3 %, + 33, 3 %). Nejvíce vyrovnané 

obou denících do záporných hodnot, Topolánek, Schwarzenberg

a Fischer byli v . V

 do plusu nezvedal. Zato Alexander Vondra byl v HN 
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– 45, 2 %, + 54, 8 %, CH – 44, 6 %, + 30, 1 

%). 

V

republiky (HN –

Václava Klause, nebraly si NZZ žádné servítky. Po naší analýze jsme zjistili, 

– 224, 35 %, + 161, 58 %, 0 113, 875 % 

tuto chvíli ani zjistit 
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6. Resumé

Die Masterarbeit wollte feststellen, wie die tschechische Wirtschaftsblatt 

Hospodarske noviny und schweizerische Neue Zürcher Zeitung das Bild der 

Tschechischen Republik in der Zeitperiode des tschechischen EU-Vorsitzes 

konstruiert hat. Das hat sie mit quantitativer semiotischen Analyse und 

Framing Analyse durchsucht. Wir haben die These angenommen, dass die 

Medien die sekundäre Realität indem darstellen, dass sie über bestimmte 

Ereignisse auf ihre eigene Art und Weise informieren und benutzen dazu 

solche Sprachmittel, die dem Zweck am besten dienen können. Das Publikum 

macht dann Schlussfolgerungen aus solchen Ereignissen, mit denen es nie eine 

persönliche Erfahrung hatte. 

Die Ergebnisse anhand unserer Analysen sind ziemlich interessant. Die 

Tschechische Republik wurde als ein unstabiles Land dargestellt, das seine 

innenpolitische Situation nicht regeln konnte, was dem guten Image schadete. 

Nach der ganzen Analyse wurde festgestellt, dass auch wenn Tschechien 

bestimmte Probleme während dem Vorsitzen hatte, wurde das Bild eher positiv 

dargestellt (HN – 238, 8 %, + 255, 7 %, 0 5, 5 %). Neue Zürcher Zeitung war

wegen den innenpolitischen Problemen ein bisschen strenger, aber größere 

Probleme sah sie in den ausländischen Angelegenheiten (Verzögerung der 

Unterschrift des Vertrags von Lissabon) und in den euroskeptischen 

Meinungen des tschechischen Präsidenten. Dieses hat das Bild Tschechiens 

eher negativ dargestellt (- 224, 35 %, + 161, 58 %, 0 113, 875 %). 
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Evropské unie. 

evropské sedmadvacítky. 

pro HN. 

bergovy 

blízkovýchodní mise. Ministr jede do Izraele, Egypta a Jordánska, v Ramalláhu se sejde s 

izraelská armáda, ani jednání s šéfy Hamásu neplánuje. "Moje ambice jsou spíše skromné, ale 

Blízký východ plánuje brzy vyjet i premiér Topolánek. 

-palestinského konfliktu od roku 1967 mu

http://www.iHNed.cz/
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-

, jehož význam zatím bagatelizoval. 

ho parlamentu. 

nevyzpytatelném Rusku a bude na nich, aby nastavili pravidla hry s novým americkým 

-

-

Skromní a nenápadní 

S tou se premiér stále nedokáza

ledna navíc mají šéfovat. 

lkých gest. Nejde 

diplomatický šarm Karla Schwarzenberga považují mnozí pozorovatelé za dva hlavní trumfy 

.

jin". 

hry mezi Evropou a novou americkou administrativou. 
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kompromis mezi tím, co by ráda celé sedmadvacítce vtiskla, i tím, co si myslí, že by se jí mohlo 

 nejspíše bude násl

Už první dny vnutily start na plný plyn, protože reakce na izraelské tažení proti Hamásu v Gaze 
i na rusko-ukrajinský spor o zemní plyn se nedaly odkládat. Už tyto první reakce také ukázaly, 

vicepremiér, šéf diplomacie i zvláštní emisar pro energetiku ukázali na výši. Jejich výroky do 
sebe zapa

sotva den staré výroky. 

šak být chápány víc jako prevence 

ky svého prezidenta o chystaném protiraketovém štítu, 
-Rusko. 
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duel s Nicolasem Sarkozym. 
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Centre for European Policy Studies. 
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Prezident Václav Klaus kritizuje vládu Jana Fischera za snahu dojednat "lisabonské" garance 

Irsku. 

Prezident Václav Klaus se sice po pádu vlády Mirka Topolánk

šéf Evropské unie Jan Fischer. 

o které ve sporu mezi prezidentem a vl

 které by mohly žádat podobné výjimky, nebo dokonce obnovení 

Experti proti Klausovi 

Premiér Fischer se proti Klausovým výtkám ohradil rozsáhlým právním rozborem. 

"Nejde o smlouvu prezidentského typu, jde o smlouvu mezivládní. A v tomto kontextu vláda 

budou rozhodnutím summitu EU, které má pod

vládní povahy". 

Evropu Al  na 

starosti. 

Irsko se bojí "o život" 
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legislativy zakazující potraty, o svou vojensk

"Prezident se neohrazuje proti obsahu smlouvy, tedy garancím Irsku, ale proti mandátu vlády o 

ovém 

Prezident má však ve svém boji proti "Lisabonu" trumf v rukávu, bez ohledu na garance Irsku. 

Lisabonská smlouva musí mít jeho podpis, zatím se však -

komorách Parlamentu -


