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Abstrakt 
Diplomová práce „Mediální obraz Nového Zélandu v eském tisku“ se snaží 

popsat, jakým zp sobem byl reprezentován Nový Zéland v eských denících MF Dnes, 

Lidové noviny, Hospodá ské noviny a Právo v pr hu roku 2009. Všech 490 lánk , 

které se v tomto období daným tématem zabývaly, bylo za tímto ú elem podrobeno 

systematické kvantitativní i kvalitativní obsahové analýze. Kvantitativní obsahová 

analýza zjiš uje jednak míru zastoupení tématu v jednotlivých denících, jeho asové 

rozvržení v pr hu roku a prostor, který mu v nují, ale zabývá se zejména 

vysledováním nej ast jších témat, která byla v souvislosti s Novým Zélandem ve 

zkoumaných denících uvád na. Zam uje se také na typy zpráv (hard news a soft news) 

a zkoumá, z jakých zdroj lánky pochází. Práce dále zkoumá, kte í akté i se v tisku 

v souvislosti s Novým Zélandem objevují a které zem  a v jakých souvislostech bývají 

s Novým Zélandem spojovány. Další ást se v nuje jazykové interpretaci jednotlivých 

výrok  o Novém Zélandu. Zkoumá, v jakých oblastech je p edm t analýzy hodnocen 

pozitivn  a v jakých negativn  a to pomocí vyhledávání hodnotících atribut , 

jazykových figur a trop  (metafor, metonymií, ironií, synekdoch), normativních tvrzení 

i porovnání. Poslední ástí analýzy je pak rozbor vybraných fotografií, které lánky o 

Novém Zélandu ilustrují. Pomocí t chto nástroj  se práce snaží vysledovat, jaké 

stereotypy tisk o Novém Zélandu svým tená m p edkládá. 

 

 

 

 

 



   

Abstract 
The target of the diploma thesis „The Image of New Zealand in Czech Press“ is 

to describe the ways of representation of New Zealand in Czech daily newspaper, 

namely MF Dnes, Lidové noviny, Hospodá ské noviny and Právo, in 2009. All the 490 

articles dealing with the topic of New Zealand have been systematically examined by 

both quantitative and qualitative content analysis research methods. The quantitative 

content analysis deals with how the topic is represented among the newspaper 

mentioned above, measures the time line of its representation during the year and the 

space dedicated. However, the main concern is to recognize the main topics connected 

with New Zealand in the articles. The types of news (hard news and soft news) as well 

as the sources of news are discussed, too. The other subject of this thesis follows the 

actors and countries related to New Zealand. Next part concentrates on the linguistic 

analysis and interpretation of statements about this country and their possible positive or 

negative connotations. The main instrument used for the linguistic analysis has been an 

interpretation of evaluative expressions, metaphores, metonymias, irony, comparisons 

and other figures. Last part of this thesis emphasizes the importance of photographs 

illustrating some of the articles. All these techniques have been used to depict the 

possible stereotypical image of New Zealand constructed by the press. 
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Úvod 
 

Média bývají mnohdy jediným zdrojem informací o tématech, která nemáme 

možnost poznat z vlastní zkušenosti. To se týká zejména informací o cizích zemích a o 

to více o t ch, které jsou eské republice nejvíce vzdálené. Což je p ípad práv  Nového 

Zélandu. Kv li nemožnosti postihnout všechny aspekty tématu  a popsat ho v celé jeho 

ší i, a  už tato nemožnost vyplývá z omezeného prostoru nebo asu, kterým dané 

médium disponuje, nebo z povahy tématu samotného, se do mediálních obsah  

dostávají pouze informace útržkovitého charakteru. tená  nebo divák pak z médií 

získává pouze „obraz“, reprezentaci tématu deformovanou zákonitostmi zpravodajské 

produkce, a  už zám rn  nebo nezám rn . 

Tato práce si klade za cíl zjistit, jakým zp sobem je reprezentován Nový Zéland 

v  hlavních eských denících, konkrétn  pak v MF Dnes, Hospodá ských novinách, 

Právu a Lidových novinách. Základní hypotézou, která stála na za átku mého výzkumu, 

je domn nka, že jelikož je Nový Zéland zem eské republice geograficky i kulturn  

velmi vzdálená, bude se v mediálních obsazích objevovat jen z ídka a to spíše ve 

spojitosti s ur itými konkrétními tématy, která by mohla tená e zaujmout, jako jsou 

nap íklad r zné kuriozity, p írodní katastrofy atd. Tím mohou média vytvá et 

stereotypní rámec pro to, jak bude eská spole nost Nový Zéland vnímat, jak si ho bude 

edstavovat a jak o n m bude smýšlet. 

K ov ení výše popsané hypotézy mají napomoci díl í výzkumné otázky, které si 

tato práce klade. Jednou z nejd ležit jších je otázka, v jakém kontextu a v jakých 

souvislostech noviny o Novém Zélandu píší. Ke zodpov zení této otázky je t eba 

vysledovat ve zkoumaném materiálu hlavní tematické okruhy, které se v souvislosti 

s touto zemí objevují nej ast ji. Následn  je možné se ptát, jestli jsou v láncích patrné 

jaké pravidelnosti a zevšeobec ující prvky, jinými slovy zda se v nich objevují n jaká 

stereotypní vyobrazení tématu, opakují-li se v textech n která jména nebo místní názvy 

atd. D ležitým ukazatelem jsou také výrazové prost edky použité k popisu tématu i 

fotografie, které lánky doprovázejí. Všechny tyto a n které další aspekty mohou 

usm ovat celkové vnímání tématu. 

 Zkoumaný asový úsek mediálních obsah  jsem zám rn  omezila na rok 2009 a 

to z toho d vodu, že jsem práv  v tomto roce n kolik m síc  na Novém Zélandu 

pobývala. Mám tak ur itou možnost posoudit n která fakta, o kterých informovala 

média v souvislosti s Novým Zélandem, z pozice p ímého pozorovatele. Než jsem se na 
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Nový Zéland vydala, jediným zdrojem informací, krom  rozhovor  s lidmi, kte í v této 

zemi již byli, mi byly vedle knižního pr vodce práv  média. Informace, které jsem p ed 

svou cestou z médií m la, mi vštípily idylickou p edstavu o vysp lé zemi, která se stará 

o svou panenskou p írodu, stává se vd ným objektem fotograf  p írodov dných 

magazín  a cílem zcestovalých dobrodruh . Tyto p edstavy se do ur ité míry ukázaly 

být pravdivé, ovšem ukázalo se také, že spoustu dalších aspekt , týkající se Nového 

Zélandu, eská média opomíjejí nebo o nich nereferují komplexn . Proto jsem se 

rozhodla zkoumat z tohoto hlediska mediální obsahy, které eskému tená i obraz 

Nového Zélandu p edkládají, abych p išla na to, v em tkví p iny onoho rozporu. 

V teoretické ásti této práce se zabývám zejména koncepty reprezentace a 

konstrukce reality. Vycházím v této ásti z prací Stuarta Halla1, Gaye Tuchmannové2, 

Rogera Fowlera3 a Johna Hartleyho4. Další d ležitý teoretický koncept, které v této 

práci využívám, jsou stereotypy a proces jejich vytvá ení. Zde jsem vycházela zejména 

z publikací Richarda Dyera5 a Michaela Pickeringa6, kte í se tímto tématem podrobn  

zabývají.  

Jako metodu pro tento typ výzkumu jsem zvolila kvantitativní a kvalitativní 

obsahovou analýzu. Kvantitativní výzkum vyhodnocuje po ty a pom ry zkoumaných 

jev , jako je nap íklad tematická agenda lánk , zastoupení tématu v pr hu roku, 

v jednotlivých denících a jejich rubrikách, pom r lánk  z celostátních vydání a 

regionálních mutací a další prom nné. Postupuji v tomto sm ru zejména podle 

publikace Ireny Reifové a Jakuba Kon elíka7, ale využila jsem také knihy Tomáše 

Trampoty a Ireny Vojt chovské8 nebo R. D. Wimmera a J. R. Dominicka9. 

                                                
1 1 HALL, Stuart. Representation : Cultural Representations and Signifying Practices. London : Sage 
Publications & Open University, 2010. 400 s. ISBN 0761954317. 
 
2 TUCHMAN, Gaye. Making News : A Study in the Construction of Reality. New York  : The Free Press, 
1980. 256 s. ISBN 0-02-932930-2. 
 
3 FOWLER, Roger. Language in the News : Discourse and Ideology in the Press. London and New 
York : Routledge, 1991. 272 s. ISBN 0415014190. 
 
4 HARTLEY, John. Understanding News. New edition edition. London : Routledge, 1982. 224 s. ISBN 
0415039339. 
 
5 DYER, Richard. The Matter of Images : Essays on Representation. second edition. London and New 
York : Routledge, 2002. 184 s. ISBN 0-415-25494-9. 
 
6 PICKERING, Michael. Stereotyping : The Politics of Represenatiton. New York : Palgrave Macmillan, 
2001. 264 s. ISBN 0-333-77209-1. 
 
7 REIFOVÁ, Irena, et al. Analýza obsahu mediálních sd lení. Praha : Karolinum, 2004. 150 s. ISBN 80-
246-0827-8. 
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Jako kvalitativní postup jsem zvolila jazykový rozbor výrok  o Novém Zélandu. 

Pomocí hodnotících vyjád ení a vztah  uvnit  text  je možné najít pozitivní nebo 

negativní vyzn ní tvrzení, která Nový Zéland charakterizují. Touto analýzou se snažím 

vyvodit, jaké stereotypy tisk o Novém Zélandu vytvá í. Vycházím zejména z analýzy 

zpravodajského diskurzu Rogera Fowlera10, p i jazykové interpretaci text  využívám 

íru ku Ji ího Krause „Jazyk v prom nách komunika ních médií“11. 

V tezích p edcházejícím vypracování této diplomové práce jsem zmínila n kolik 

možných teoretických koncept , podle kterých je možné p i analýze zpravodajského 

diskurzu postupovat. Uvedla jsem zde nap . koncept zpravodajských hodnot, typologii 

zpráv, pokrytí témat, framing, stereotypizaci, naratologii, i zpravodajské sít . Ve své 

práci jsem však nakonec použila jen n které. Koncept zpravodajských hodnot jsem po 

domluv  s vedoucím práce vy adila kv li subjektivnímu pohledu na jejich ur ování. 

Framing a narativní struktury lánk  jsem vypustila ve prosp ch d kladn jšího 

propracování jazykové interpretace text , pomocí níž je možné vyvodit hodnocení a 

stereotypní tvrzení týkající se Nového Zélandu. 

ílohy jako tabulky, grafy a fotografie vkládám p ímo do t la textu, nebo  se 

k nim jednotlivé pasáže bezprost edn  vztahují a popisují je. P edpokládám tedy, že by 

pro tená e této práce nebylo p íjemné po p tení každé v ty ihned listovat na konec. 

Pouze kódovací knihu, jejíž jednotlivé položky vysv tluji v metodické ásti, jsem 

ipojila na konec. Navíc k této práci p ikládám CD se souborem po íta ového 

programu SPSS, kam jsem pode kódovací knihy zaznamenávala jednotlivé položky 

kvantitativní analýzy. 

Téma Nového Zélandu a jeho obrazu v eských médiích nebylo podle mn  

dostupných informací zatím nijak zevrubn  zpracováno, proto bych se touto prací ráda 

pokusila tuto mezeru zaplnit. 

 

                                                                                                                                          
 
8 TRAMPOTA, Tomáš; VOJT CHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha : Portál, 2010. 296 s. 
ISBN 978–80–7367-683-4. 
 
9 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Mass Media Research : An Introduction. Belmont : 
Wadsworth Publishing, 2005. 480 s. ISBN 0534647189. 
 
10 FOWLER, Roger. Language in the News : Discourse and Ideology in the Press. London and New 
York : Routledge, 1991. 272 s. ISBN 0415014190. 
 
11 KRAUS, Ji í. Jazyk v prom nách komunika ních médií. Praha : Karolinum, 2008. 174 s. ISBN 978-80-
246-1578-3. 
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Hypotéza 

i kladení výzkumných otázek v této práci vycházím ze základní p edstavy, že 

mezi mediálním diskurzem, zp sobem, jak o ur ité oblasti referují média (reprezentací 

sv ta), a p edstavami spole nosti o dané oblasti, existuje ur itý vztah. Empirická 

analýza denního tisku umož uje nalézt hlavní p edstavy, názory a hodnoty týkající se 

toho, jak eská spole nost vnímá cizí zemi a její kulturu. Na základ  t chto zjišt ní je 

možné zformulovat obecné výroky o tom, jak eská spole nost (potažmo eské mediální 

publikum) vnímá obraz Nového Zélandu. 

Základním p edpokladem této práce je, že média jsou hlavním zdrojem 

informací o skute nostech, které nem žeme poznat p ímo, prost ednictvím vlastní 

bezprost ední zkušenosti. Tento p edpoklad je v p ípad  Nového Zélandu ješt  umocn n 

tím, že se jedná o zemi eské republice velmi vzdálenou, tudíž informace o ní 

získáváme ve v tšin  p ípad  hlavn  zprost edkovan , pomocí médií. Média nám však 

nabízejí reprezentaci sv ta, která je ur itým zp sobem zkreslena díky mnoha r zným 

vliv m. Toto zkreslení vyplývá jednak ze samotné povahy médií, jednak z používaných 

pracovních postup  mediální produkce jako je výb r zpráv, jejich zasazení do ur itého 

interpreta ního rámce i prostor, který zpráv  v nují.  

Z t chto d vod  se domnívám, že je na základ  detailního kvantitativního i 

kvalitativního výzkumu možné popsat stereotypní reprezentaci Nového Zélandu, kterou 

spole nosti p edkládají média. Jako zem  geograficky i kulturn eské republice 

vzdálená – v p ípad  geografické vzdálenosti je snad možné mluvit i o jedné 

z nejvzdálen jších – budou média o Novém Zélandu referovat pravd podobn  

v souvislosti s neo ekávanými, dramatickými nebo kuriózními událostmi. Práv  tyto 

aspekty událostí tvo í zpravodajské hodnoty, které zna  zesilují možnost, že se 

událost stane sou ástí zpravodajského diskurzu. Domnívám se také, že astým tématem 

spojeným s touto zemí bude p íroda a cestování, p ípadn  zahrani -politické události.  

 

Cíl práce 

Cílem této práce bude dokázat, s jakými tématy, p ípadn  aktéry, je Nový 

Zéland v eském tisku spojován, jak asto se o n m referuje a v jakých souvislostech. 

Na základ  jazykového rozboru výrok  o Novém Zélandu bude možné také íci, jestli se 

tisk o této zemi vyjad uje spíše pozitivn  nebo negativn , jaké konkrétní charakteristiky 
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jí p isuzuje a je-li možné v tisku v souvislosti s Novým Zélandem vysledovat n jaké 

stereotypy, které se s touto zemí nebo jejími obyvateli pojí. Celkový mediální obraz této 

zem , ili její reprezentace v tisku, nám odhalí, jaké p edstavy si s Novým Zélandem 

spojuje eská spole nost. 

 

1. Základní informace o Novém Zélandu 
Pro porozum ní n kterým údaj m v této diplomové práci je nutné p edstavit si 

úvodem její p edm t – Nový Zéland. Na tomto míst  proto uvedu základní geografické, 

historické, politické, ekonomické i kulturní údaje o této zemi. 

Oficiální název státu je Nový Zéland (v angli tin  New Zealand, v maorštin  

Aotearoa). Leží na jižní polokouli, v jihozápadní ásti Tichého oceánu a rozkládá se na 

dvou ostrovech – Severním a Jižním, které jsou od sebe odd leny Cookovým pr livem. 

Pat í k n mu i další ostrovy v Tichém oceánu, jako nap . Cookovy ostrovy nebo 

Tokelau.  

Zdejší podnebí je mírn  oceánské a vzhledem ke geografické poloze tohoto státu 

jsou zde ro ní období v i severní polokouli obrácená. Nejteplejšími m síci jsou leden 

a únor, nejchladn jšími erven a ervenec.  

Rozloha Nového Zélandu je více než t ikrát v tší než rozloha eské republiky 

(270 534 km²)12. Oproti R má ale o více než polovinu mén  obyvatel: v zá í 2010 jich 

bylo 4 376 500.13 Hustota osídlení je kv li p írodním podmínkám velmi nerovnom rná. 

tšina obyvatel žije na Severním ostrov  a asi jen pouhá tvrtina na ostrov  Jižním. 

tšinu obyvatel tvo í potomci p ist hovalc  anglosaského p vodu. Dále na ostrovech 

žije asi 10 % etnická menšina Maor , kte í i p esto, že na území Nového Zélandu 

ipluli z Polynésie, bývají ozna ováni za p vodní obyvatelstvo. Další národnostní 

menšiny tvo í p ist hovalci z Oceánie a Asie. 

 Nový Zéland je sou ástí Britského spole enství národ  (Commonwealth) a jako 

hlavu státu uznává britskou královnu Alžb tu II., již na jeho území zastupuje pov ený 

                                                
12 Ministerstvo zahrani ních v ci eské republiky [online]. 2010 [cit. 2011-05-09]. Nový Zéland. 
Dostupné z WWW: 
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/australie_a_oceanie/novy_zeland/index.html>. 
 
13 Ministerstvo zahrani ních v ci eské republiky [online]. 2010 [cit. 2011-05-09]. Nový Zéland. 
Dostupné z WWW: 
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/australie_a_oceanie/novy_zeland/index.html>. 
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guvernér. Fakticky nejvyšší funkci ve stát  zastává p edseda vlády, kterým je od 

listopadu 2008 John Key z Novozélandské národní strany. 

 Hlavním m stem Nového Zélandu, kde sídlí i v tšina ú ad , je tém  

lmilionový Wellington, ležící strategicky na úplném jihu Severního ostrova. 

Dopravní spojení s Jižním ostrovem zajiš uje lodní a letecká doprava. Nejv tším a 

ekonomicky nejvysp lejším m stem Nového Zélandu je severn  položený Auckland, 

kde má své sídlo v tšina velkých spole ností p sobících v zemi. Zde žije tém  milion a 

l obyvatel. Nejv tším m stem Jižního ostrova je pak  s 380 tisíci obyvateli 

Christchurch, který byl v únoru 2011 zasažen ni ivým zem esením. Administrativn  

se zem lení na 16 správních územních celk . Všechna zmín ná m sta pro p edstavu 

ilustruje mapa Nového Zélandu v p íloze . 1. 

 Prvními obyvateli Nového Zélandu byli Maorové, kte í na ostrov údajn  p ipluli 

z Polynésie p ed 1000 lety.14 Podle typického místního po así zemi pojmenovali 

Aotearoa – „Zem  dlouhého bílého mraku“. První ze západních objevitel  Nového 

Zélandu byl holandský mo eplavec Abel Tasman v roce 1642. O 5 let pozd ji sem 

iplul britský mo eplavec James Cook, který v roce 1769 prohlásil Nový Zéland 

britským územím. V roce 1840 došlo po dlouhých bojích podepsáním smlouvy 

z Waitangi (The Treaty of Waitangi) k vyrovnání britské koloniální správy s maorským 

obyvatelstvem. Nyn jší obyvatelé Nového Zélandu sami sebe ozna ují jako kiwis , 

podle novozélandského národního zví ete, tém  vyhynulého ptáka kiwi. Maorská 

etnická menšina žije z v tší ásti na Severním ostrov  a je pln  inkorporována do 

novozélandské spole nosti, a koliv si zachovává svá kulturní specifika. 

V novozélandské legislativ  jsou jí od uzav ení smlouvy z Waitangi p isouzena ur itá 

výlu ná práva týkající se nap . vlastnictví p dy, uctívání tradic nebo rybolovu, která 

jsou spojena s jejich tradi ními „svatými“ místy. 

 Nový Zéland pat í mezi ekonomicky vysp lé zem  sv ta.15 Je lenem 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Vzhledem ke své poloze je 

závislý na mezinárodním obchodu. Zna nou ást hrubého domácího produktu tvo í 

                                                
14 Neví se p esn , kdy Maorové na Nový Zéland p ipluli. Oficiální novozélandské zdroje v tomto sm ru 
mluví o dob  p ed 1000 lety. In Tourism New Zealand Board. Tourism New Zealand [online]. 1999 - 
2011 [cit. 2011-05-14]. People and History. Dostupné z WWW: 
<http://www.newzealand.com/travel/about-nz/key-facts/key-facts-people-and-history.cfm>. 
 
15 V žeb ku podle HDP je aktuáln  na 63. míst . Viz Central Intelligence Agency [online]. 2011 [cit. 
2011-05-16]. CIA - The World Factbook. Dostupné z WWW: 
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nz.html>. ISSN 1553-8133. 
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zem lství a rybolov. Pr myslová odv tví se zabývají zejména zpracováním 

zem lských plodin, masa a ryb. Dalším d ležitým odv tvím je t žba nerostných 

surovin, hlavn  drahých kov , ropy a zemního plynu. Nejd ležit jším zdrojem p íjm  je 

pro Nový Zéland ale turistika. 

 

íloha . 1. Orienta ní mapa Nového Zélandu. (mapa) 

Zdroj: Wikimedia Commons, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Novy_Zeland.png  
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2. Teoretická ást 
 

V této ásti p edstavím hlavní teoretická východiska, o která se tato diplomová 

práce opírá. Jsou mezi nimi jak všeobecné teorie o fungování a roli médií ve 

spole nosti, které jsou nezbytným rámcem pro pochopení samotných d vod  tohoto 

výzkumu, ale také jednotlivé koncepty, které slouží jako teoretické ukotvení pro 

zodpov zení jednotlivých výzkumných otázek. 

 

2.1 Mediální obraz 

 

Mediální obraz ur itého jevu nebo problému je možné popsat jako reprezentaci 

tématu v médiích, myšlenkový koncept, který média p edkládají publiku. Na základ  

tohoto obrazu si potom tená i vytvá ejí p edstavy o popisovaném problému podle toho, 

jak jej vykreslují média, a mohou tento obraz na základ  získaných informací p ijmout 

za vlastní.  

 Pojem „obraz“ vychází ze subjekt-objektového dualismu a z úvah o povaze 

lidského poznání. Problematika odd lenosti „bytí“ a „zdání“ se objevuje už 

v Platonových spisech v 5. století p . n. l. a je demonstrovatelná na jeho podobenství o 

jeskyni. Sedíme-li v jeskyni, ve které je zapálený ohe , zády ke vchodu, vidíme potom 

pouze stíny, obrazy skute ného sv ta, jak se nám díky ohni promítají na st nu jeskyn . 

Ty potom považujeme za skute né, nebo  netušíme, že existuje reálný sv t, sv t „tam 

venku“. Ten je možný poznat pouze tehdy, vystoupíme-li z jeskyn  ven. 16 Obraz není 

v tomto smyslu pouze vizuálním vjemem, ale je možné ho chápat také jako celistvý 

soubor p edstav, mín ní a p edsudk , které se objevují i v mediálních textech. 

 Koncepce mediálního obrazu vychází z p edstavy, že média zprost edkovávají 

obraz mimomediální (primární) reality, který m že být více i mén  zkreslený mnoha 

znými faktory p sobícími na mediální produkci. Tato zkreslení potom ovliv ují i 

formují p edstavy lidí o sv , v n mž žijí. „V perspektiv  tohoto p ístupu média svým 

zp sobem jako by ovládala i kontrolovala vnímání mimomediální reality, nebo  

                                                
16 PLATÓN. Ústava VII. 1-3 / 514a – 518b 
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nabízejí n co, co se považuje za její obraz.“17 Do toho vztahu mezi „mimomediální“ a 

mediální realitou ale vstupuje mnoho dalších spole enských faktor , které vnímání 

reality formují a konstituují. 

 

2.2 Reprezentace a konstrukce reality 

 

Koncept mediálního obrazu souvisí s teoriemi reprezentace reality v médiích. 

Reprezentace je nezbytnou sou ástí významotvorného procesu, probíhajícího ve 

spole nosti. Jejím základním nástrojem k tvorb  význam  a ke sdílení p edstav, obraz , 

symbol  a kultury všeobecn , je p edevším jazyk.  

 Stuart Hall rozlišuje dva systémy reprezentace. První z nich, primární systém, 

nazývá Hall systémem mentální reprezentace (mental representation). Jsou to veškeré 

edstavy, které uchováváme o p edm tech ve své mysli. Na základ  vztah  mezi 

mito p edstavami a jejich uspo ádáním v naší mysli si vytvá íme mentální mapu, do 

které zasazujeme nové poznatky a p edstavy. Každý lov k má svoji unikátní mentální 

mapu, avšak existují ur ité spole né, sdílené p edstavy v rámci jednotlivých kultur. Ty 

Hall nazývá mapou konceptuální (conceptual map). Sdílení stejné konceptuální mapy 

ale nemusí vždy znamenat, že si lidé porozumí. K tomu pot ebují práv  systém 

sekundární, jímž je spole ný jazyk. 18 

 Prost edím, ve kterém reprezentace reality prost ednictvím jazyka probíhá, jsou 

zejména média. Ta podle Stuarta Halla p ispívají k reprezentaci skute nosti t emi 

možnými zp soby, které je možné rozd lit do t í základních teorií reprezentace reality: 

reflektivní (reflective), intencionální (intentional) a konstruktivistické 

(constructionist).19 Všechny tyto t i p ístupy se snaží odpov t na otázku, kde se berou 

významy v cí. Reflektivní p ístup p edpokládá, že významy jsou v cem vlastní a jazyk 

tyto významy zprost edkovává tím zp sobem, že je odráží jako zrcadlo. Pravda je podle 

této teorie do sv ta vepsána a média ji pouze odráží. Podle intencionálního p ístupu je to 

                                                
17 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vydání. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-
80-7367-466-3. s. 282. 
 
18 HALL, Stuart. Representation : Cultural Representations and Signifying Practices. London : Sage 
Publications & Open University, 2010. 400 s. ISBN 0761954317. s. 18. 
 
19 HALL, Stuart. Representation : Cultural Representations and Signifying Practices. London : Sage 
Publications & Open University, 2010. 400 s. ISBN 0761954317. s. 24. 
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naopak autor sd lení, kdo vkládá sv j unikátní význam sv ta do onoho sd lení pomocí 

jazyka. Sd lení má potom takový význam, jaký zamýšlel jeho autor.  Stuart Hall 

argumentuje, že tento p ístup není v isté podob  možný, protože „nem žeme být 

jediným, unikátním zdrojem význam  v jazyce, protože to by znamenalo, že by se každý 

z nás musel vyjad ovat úpln  jiným, vlastním jazykem.“20 Významy, které sd lením 

vtiskujeme, musí být pod ízeny ur itým spole ným jazykovým pravidl m, aby jim 

porozum li i ostatní. 

etí z teorií reprezentace reality, konstruktivistická teorie, je pro tuto 

diplomovou práci klí ová. Konstruktivisté nepopírají existenci reálného, materiálního 

sv ta, ze kterého vychází reflektivisté, ani osobní intencionální autor v p ístup ke 

tvorb  význam  sd lení. Podle konstruktivistického p ístupu je vznik významu 

spole ensky podmín n. Žádné z v cí tzv. reálného sv ta neexistují nezávisle na jeho 

pozorovateli. Teprve lov k realitu vytvá í tím, že o ní smýšlí, a že si k ní vytvá í ur itý 

vztah. Zkoumáme-li roli médií ve spole nosti optikou tohoto p ístupu, m žeme íci, že 

média realitu, potažmo její význam, neodráží, ale tvo í. Podle Normana Fairclougha 

média  

 

„utvá ejí r zné verze reality zp soby, které závisí na sociálním za azení, 

zájmech a cílech t ch, kdo je vytvá ejí. D je se tak prost ednictvím rozhodnutí, která 

vznikají na r zných úrovních procesu produkce text . Tato rozhodnutí se týkají toho, co 

do textu zahrnout a co naopak vypustit, co prezentovat explicitn  a co implicitn , které 

aspekty vypíchnout a které naopak upozadit, jakých si všímat témat, jaké procesy využít 

k reprezentaci událostí atd.“21 

 

Zprávy tvo í v rámci mediálního systému svébytný diskurz, protože mají 

soubory vlastních pravidel, jak prezentovat sv t svým tená m, potažmo divák m. 

                                                
20 „We cannot be the sole or unique source of meanings in language, since that would mean that we could 
express ourselves in entirely private languages.“  In: HALL, Stuart. Representation : Cultural 
Representations and Signifying Practices. London : Sage Publications & Open University, 2010. 400 s. 
ISBN 0761954317. s. 25. 
 
21„They (media) constitute versions of reality in ways which depend on the social positions and interests 
nd objectives of those who produce them. They do so through choices which are made at various levels in 
the process of producing texts, therefore, comes down to an account of what choices are made – what is 
included and what is excluded, what is made explicit and what is made implicit, what is foregrounded and 
what is backgrounded, what is thematized and what is unthematized, what process types and categories 
are drawn upon to represent events, and so on.“ In: FAIRCLOUGH, Norman. Media Discourse. 
London : Hodder Education part of HacheteLivre UK, 1995. 224 s. ISBN 9780340588895. s. 104. 
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Abychom byli schopni správn  vy íst sd lovaný význam, je t eba pochopit zákonitosti 

tohoto diskurzu. Gaye Tuchmanová je dalším z autor , kte í se p iklání k teorii, že 

zprávy neodráží realitu, která stojí mimo n , ale že jsou sociálním konstruktem, který 

realitu tvo í. Ve své práci Making News: A Study in the Construction of Reality22 

používá pro zprávy p ím r „okna do sv ta“: 

  

„Zprávy jsou oknem do sv ta. Skrze jeho rám je možné poznat vlastní 

spole nost, ale také ostatní spole nosti, jejich instituce, p edstavitele, životní styl, ale 

také cizí národy a jejich obyvatele. Jako každý rámec, který ohrani uje sv t, také rámec 

zpráv musí být problematický. Výhled z okna záleží na tom, jestli je velké nebo malé, 

jestli má hodn  nebo málo tabulek, jestli je sklo zamlžené nebo iré, jestli okno sm uje 

do ulice nebo na dvorek. Záleží také na tom, kde stojíte, když se z okna díváte – blízko 

nebo daleko, s hlavou oto enou na stranu nebo p ímo.“23 

 

Jakým zp sobem je v mediálních textech eských deník  reprezentován Nový 

Zéland, zkoumá kvalitativní obsahová analýza této práce, která se zam uje na 

jazykovou stránku jednotlivých text . Jazyk je podle Johna Hartleyho sociální fakt a 

významy jednotlivých znak  jsou ur eny spole ensky uznávanými (konven ními) 

rozdíly.24 Použití konkrétního výrazu výb rem z množiny synonym pro popisovaný jev 

k ozna ení n jaké skute nosti nám m že pomoci odhalit zamýšlenou interpretaci 

události. Hartley tuto teorii demonstruje na p íkladu užití slova „terorista“, místo 

kterého by pro popsání stejné osoby mohl noviná  z jiného kulturního prost edí použít 

                                                                                                                                          
 
22 TUCHMAN, Gaye. Making News : A Study in the Construction of Reality. New York  : The Free Press, 
1980. 256 s. ISBN 0-02-932930-2. 
 
23 „News is a window on the world. Throught its frame, Americans learn of themselves and others, of 
their institutions, leaders, and life styles, and those of other nations and their peoples. (...) But, like any 
frame that delineates a world, a the news frame may be considered problematic. The view through a 
window depends upon whether the window is large or small, has many panes or few, whether the glass is 
opaque or clear, whether the window faces a street or a backyard. The unfolding scene also depends 
upon where one stands, far or near, craning one´s neck to the side, or gazing straight ahead, eyes paralel 
to the wall in which the window is encased.“ In TUCHMAN, Gaye. Making News : A Study in the 
Construction of Reality. New York  : The Free Press, 1980. 256 s. ISBN 0-02-932930-2. s. 1. 
 
24 HARTLEY, John. Understanding News. New edition edition. London : Routledge, 1982. 224 s. ISBN 
0415039339. s. 18. 
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nap . výraz „bojovník za svobodu“.25 Vnímání reality je tedy podle Hartleyho závislé na 

úhlu pohledu a na diskurzu, jehož je sou ástí.26 

2.3 Vlivy na mediální produkci 

 
Vycházíme-li z výše popsaného konstruktivistického p ístupu reprezentace 

reality, p edpokládáme tedy, že se na tvorb  význam  ur itým zp sobem podílejí práv  

média. Jakým zp sobem tedy média vytvá í realitu a jakým zp sobem se tato 

konstrukce promítá do mediálních obsah ? Na vytvá ení význam  a „reality“, kterou 

média produkují ve svých obsazích, se podílí mnoho faktor . Do samotných mediálních 

obsah  se promítá jak celková ideologie spole nosti, tak podmínky práce noviná , 

dané jejich jednak povahou jejich osobnosti a jednak asovými a technickými 

možnostmi mediální organizace, její strukturou i vnit ními pravidly. 

Brian McNair rozlišuje r zné externí síly p sobící na práci noviná : 

 

 „Jsou to tlaky vyplývající z rozumných i nerozumných požadavk  

politik  a vlastník ; tlaky trhu, kam se noviná ská práce musí vm stnat a kde 

musí být prodána, a nad nimiž má noviná  jen nepatrnou kontrolu; tlaky 

vyvolané novými technologiemi, jež neustále p sobí na výrobní proces. To vše je 

však podpo eno profesním postavením noviná e a kolektivním charakterem 

práce, kterou vykonává.“27  

 

Noviná  musí dodržovat ustálené postupy práce, které od n j a  už 

zam stnavatel nebo spole nost o ekává.28 P íkladem mohou být všeobecné nároky na 

zpravodajství, které má být objektivní, vyvážené a nestranné. Noviná e ve své práci 

omezují nejen závazné zákony, ale také nepsaná pravidla jako je nap . etický kodex. 

Roli ve výb ru a interpretaci zpráv hrají i charakterové rysy jeho samého, ale také 

vztahy mezi kolegy a vedoucími a pod ízenými na pracovišti. 

                                                
25 HARTLEY, John. Understanding News. New edition edition. London : Routledge, 1982. 224 s. ISBN 
0415039339., s. 19. 
 
26 „The reality you observe depends on how you look at it.“ In  HARTLEY, John. Understanding News. 
New edition edition. London : Routledge, 1982. 224 s. ISBN 0415039339. s. 12. 
 
27 McNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha : Portál, 2004. 184 s. ISBN 80-7178-840-6. s. 64. 
 
28 Viz BREED, Warren, Social Controll in the Newsrom: A functional Analysis. Social Forces, 1955, ro . 
33, . 4, s. 326-335. Dostupné z WWW: http://www.jstor.org/pss/2573002  
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2.4 Typy zpráv – hard news a soft news 

 
i typologii zpráv jsem vycházela z len ní Gaye Tuchmanové z roku 197829, 

která ve svém výzkumu  po dobu dvou let sledovala pracovní rutiny zam stnanc  

lokální americké televizní stanice a lokálního deníku s nákladem cca 250 tisíc výtisk  

denn .30 Ve své studii popisuje, jakým zp sobem postupují noviná i p i výb ru zpráv a 

jejich zpracování.  Na základ  toho vytvá í dv  typologie zpráv. Jedno z jejích len ní 

rozlišuje zprávy na základ asového pr hu a asového zakotvení události, která je 

edm tem zprávy, ve vztahu k aktuálnímu asu. Podle tohoto kritéria d li zprávy na 

spot news (jednorázové události), developing news (postupn  se vyvíjející události, 

hem jejichž zpracovávání se objevují další nová fakta) a continuing news (události na 

pokra ování, nap . sledování schvalování zákona). Druhé její len ní, které jsem p i 

klasifikaci zpráv použila i v této práci, se zam uje na obsah zpráv. Podle obsahu zpráv 

lí události na hard news (horké novinky) a soft news (dopl ující informace).31 Tuto 

terminologii od Gaye Tuchmanové p i popisování typu zpráv p ebírám.  

Hard news jsou takové události, které je nutné okamžit  zpracovat, protože jsou 

velmi d ležité a m l by je podle noviná , kte í je vybírají, každý znát. adí se do nich 

zejména zprávy politického a ekonomického charakteru a to jak domácí, tak zahrani ní, 

kde je aktérem nej ast ji vláda, n jaká organizace, politická strana nebo d ležitá 

ve ejná osoba. Je možné je vymezit ve vztahu k soft news, což jsou naopak zprávy, které 

tšinou nemají nijak citelný dopad na život publika, jsou to spíše zajímavosti a 

dopl ující informace, zprávy založené na emocionálních p íb zích (tzv. human interest 

stories). Do soft news m žeme za adit nap íklad taková témata, jako je oblékání 

politik , reportáž z vystoupení popové hv zdy, informace o narození mlá at v zoo atd.  

Podle Tuchmanové definují noviná i hard news jako události, které se nabízí 

k analýze nebo interpretaci a jsou v nich prezentována fakta. Hard news informují o 

                                                
29 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8. s. 30. 
 
30 TUCHMAN, Gaye. Making News by Doing Work : Routinizing the Unexpected. In BERKOWITZ, 
Dan. Social Meanings of News : A Text-Reader. London : Sage Publications Inc, 1997. s. 173 – 193. 
ISBN 0761900756. 
 
31 TUCHMAN, Gaye. Making News by Doing Work : Routinizing the Unexpected. In BERKOWITZ, 
Dan. Social Meanings of News : A Text-Reader. London : Sage Publications Inc, 1997. s. 173 – 193. 
ISBN 0761900756. 
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ležitých událostech, kdežto soft news o zajímavých událostech. „Hard news jsou 

zajímavé pro lidi, kdežto soft news jsou zajímavé, protože pojednávají o životech lidí.“32  

Tuchmanová tvrdí, že sami noviná i, které požádala, aby v rámci jejího výzkumu 

rozd lili události na hard news a soft news, nebyli schopni podat p esné definice obou 

chto termín . Spíše ve spojitosti s nimi udávali p íklady konkrétních témat, které by 

do jednotlivých kategorií za adili.33 

S. Elizabeth Bird a Robert W. Dardene s duálním len ním zpráv na hard news a 

soft news polemizují. Zprávy posuzují z hlediska jejich narace, tedy p íb hu nebo 

rámce, do kterého jsou události zasazeny. Z tohoto hlediska jsou hard news zprávy 

edstavující p ímá fakta, kdežto na soft news m žeme nahlížet práv  jako na 

zpravodajské p íb hy, ve kterých má d ležitou roli interpretace události z pera noviná e, 

který ji popisuje, tedy potažmo jejího vyprav e.34 

Rozlišovat hard news a soft news lze v praxi jen st ží, protože ve skute nosti se 

tyto kategorie asto prolínají. Jejich rozd lení je také dáno subjektivn  podle úsudku 

toho, kdo zprávy klasifikuje. Co jeden považuje za d ležitou a pro ostatní nezbytnou 

informaci, se druhému m že zdát jako marginalita spadající spíše do kategorie 

zajímavostí. „Je asto velmi t žké, ne-li nemožné, posoudit, jestli je událost zajímavá 

nebo d ležitá nebo zajímavá i d ležitá zárove . Ve skute nosti je možné p istupovat 

k jedné a té samé zpráv  jako k hard news nebo soft news.“35 Podle Tuchmanové 

dotazovaní noviná i v jejím výzkumu nebyli schopni kategorie soft news a hard news 

jednozna  definovat, používali k jejich rozlišení spíše prototypy událostí, podle 

kterých potom posuzovali ty ostatní a p azovali je do jednotlivých kategorií na základ  

                                                
32 „Newsmen distinguish between these two lists by saying that a hard news story is „interesting to 
human beings“ and a soft news story is „interesting because it deals with the life of human beings.“ In 
TUCHMAN, Gaye. Making News by Doing Work : Routinizing the Unexpected. In BERKOWITZ, Dan. 
Social Meanings of News : A Text-Reader. London : Sage Publications Inc, 1997. s. 173 – 193. ISBN 
0761900756. s. 176. 
 
33 TUCHMAN, Gaye. Making News : A Study in the Construction of Reality. New York  : The Free Press, 
1980. 256 s. ISBN 0-02-932930-2. s. 39 – 63. 
 
34 BIRD, Elisabeth S.; DARDENNE, Robert W. Myth, Chronicle and Story : Exploring the Narrative 
Qualities of News. In BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of News : A Text-Reader. London : Sage 
Publications Inc, 1997. s. 333 - 351. ISBN 0761900756. 
 
35 „Frequently, it is difficult – if not impossible – to decide whether an event is interesting or important or 
is both interesting and important. Indeed, the same event may be treated as either a hard news or a soft 
news story.“ In TUCHMAN, Gaye. Making News by Doing Work : Routinizing the Unexpected. In 
BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of News : A Text-Reader. London : Sage Publications Inc, 1997. s. 
173 – 193. ISBN 0761900756. s. 176. 
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jejich podobnosti.36 Podobn  jsem postupovala p i kategorizování zpráv i v této 

diplomové práci. 

Pro pot eby této práce jsem kategorie hard news a soft news rozlišila jak podle 

tematické agendy, tak podle zp sobu, jakým o události zpráva referuje. A koliv o 

kategoriích hard news a soft news píši jako o typech „zpráv“, mám na mysli nejen 

samotné zprávy coby žurnalistický útvar, ale všechny zkoumané lánky obecn . 

Vycházím p i tom z faktu, že Gaye Tuchmanová toto rozlišení provedla na základ  

výzkumu televizních zpráv. I p esto je ale p enositelné do diskurzu tišt ných novin. 

Závažná  a d ležitá témata s dopadem na celou spole nost mohou být prezentována 

nejen ve zpravodajství, ale nap íklad i v rozhovoru s konkrétním aktérem nebo 

v komentá i n jaké události. 

lánky, jejichž tématem je politika, ekonomika, mezinárodní obchod, zlo iny, 

mezinárodní konflikty, významné v decké objevy, živelné katastrofy nebo nap . nemoci 

s širokým dopadem na životy lidí, a které zárove  podávají událost s d razem na 

zprost edkování všech d ležitých fakt, jsem za adila do kategorie hard news. asto jsou 

to krátké, stru né zprávy, které bylo zapot ebí zve ejnit okamžit , protože se staly 

neo ekávan . 

lánky, jejichž obsahem jsou spíše okrajová témata, spole enský život a r zné 

zajímavosti a jsou nej ast ji podávány formou p íb hu, jsem za adila do soft news. 

Tematicky tak do soft news spadají nej ast ji lánky ze sportovních, kulturních a 

spole enských rubrik nebo specializovaných novinových p íloh. V dob  svého 

zve ejn ní nemusí být nutn  absolutn erstvé a aktuální – jejich informa ní hodnota 

spíše asto spo ívá v detailech a jejich zajímavém podání. 

 

2.5 Zpravodajské sít  (news nets) 

 

Zprávy mohou pocházet z r zných zdroj , nap íklad z tiskových agentur, od 

zvláštních zpravodaj  nebo od noviná  z vlastní redakce. Záleží na konkrétní 

zpravodajské organizaci a na tom, jaké má pokrytí vlastních zpravodaj  i na 

                                                
36 „To specify definitions, newspapermen offer examples of the stories that fall within a category. They 
tend to clasify the same stories in the same manner, and some stories are cited with such frequency that 
they may be viewed as prototypes.“ In TUCHMAN, Gaye. Making News by Doing Work : Routinizing 
the Unexpected. In BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of News : A Text-Reader. London : Sage 
Publications Inc, 1997. s. 173 – 193. ISBN 0761900756. s. 176. 
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informa ních tocích, které využívá: z jakých agentur p ebírá zprávy z r zných 

sv tových geopolitických region , zda p ebírá zprávy z jiných médií nebo nap . využívá 

tzv. ob anské žurnalistiky od lidí, kte í se v inkriminované oblasti zrovna nachází. 

itom platí, že n která místa bývají co se tý e „rozhození sítí“ více obsazená než jiná. 

Touto skute ností se práv  zabývala Gaye Tuchmanová ve své teorii zpravodajských 

sítí (news nets).37 

Cen nou hodnotou ve zpravodajství je pro média exkluzivita.Ráda se chlubí tím, 

že se zprávou p išla jako první. Pierre Bourdieu tento typ zpráv nazývá „scoop“ a 

namítá p itom, že je to jen jakási tichá válka médií o publikum i p esto, že publikum 

samotné tento fakt v tšinou nezajímá.38 Aby média tuto vlastnost zvýraznila, zmi ují ji 

ve svém zpravodajství. To se konkrétn  projevuje zd raz ováním zdroj  informací, 

jedná-li se o zvláštní zpravodaje, vyslané médiem na místo. Pro prezentaci mediální 

organizace vzhledem ke konkurenci je d ležité ukázat, že má na míst  d ní svého 

reportéra. 

Konkrétní zdroje, ze kterých pochází jednotlivé lánky týkající se Nového 

Zélandu, proto zkoumá i tato práce. Budu zaznamenávat, z jakých sv tových tiskových 

agentur zprávy o Novém Zélandu jednotlivé deníky p ebírají nebo zda mají na míst  

vlastní zpravodaje. 

 

2.6 Výb r zpráv a zpravodajské hodnoty (news values) 

 

Média si vybírají z událostí pouze ty zprávy, které z jejich pohledu stojí za to 

medializovat. Procesem výb ru zpráv se zabývají teorie tzv. gatekeepingu. Koncept 

gatekeepingu, který jako první formuloval David Manning White v 50. letech 20. století 

ve své studii The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News39, se zabývá 

procesem výb ru zpráv z mnoha možností, které se naskytnou – nap íklad výb rem 

konkrétních zpráv z agenturního zpravodajství. Termín „gate keeper“, který ozna uje 

                                                                                                                                          
 
37 TUCHMAN, Gaye. Making News : A Study in the Construction of Reality. New York  : The Free Press, 
1980. 256 s. ISBN 0-02-932930-2. 
 
38 BOURDIEU, Pierre. O televizi. Brno : Dopln k, 2002. 104 s. ISBN 80-7239-122-4. 
 
39 WHITE, David Manning. The „Gate Keeper“ : A Case Study in the Selection of News. In 
BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of News : A Text-Reader. London : Sage Publications Inc, 1997. s. 
63 - 72. ISBN 0761900756. 
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osobu, která provádí výb r zpráv a rozhoduje o tom, která témata se dostanou do 

mediálních obsah , ale poprvé použil Kurt Lewin. Dále se gatekeepingem ve svých 

pracích také zabývali a teorii rozvinuli pozd ji nap . auto i Weaver a Wilhoit (1986) 

nebo Pamela J. Shoemakerová40. Tato diplomová práce ho však zkoumat nebude, 

protože kone né výstupy (tedy konkrétn  vzorek, který mám dispozici), neumož ují 

zjistit, z kolika a z jakých r zných možných zpráv byly práv  tyto vybrány. P esto má 

však výb r zpráv vliv na reprezentaci tématu, proto je nutné zde tento koncept zmínit. 

Možnost dostat se do zpráv mají ty události, které spl ují ur itá kritéria k tomu, 

aby byly do zpráv vybrány. Tato kritéria tvo í ur ité standardy, které ur ují, zda má 

událost šanci dostat se do zpráv.41 Nazývají se „zpravodajské hodnoty“ (news values). 

Termín news values použil jako první Walter Lippmann ve své práci z roku 1922 

s názvem Public Opinion42. Ozna uje fakt, že  

 

„pro orientaci p i výb ru událostí do zpravodajství slouží noviná i p edem 

zformovaná kritéria, jež jsou kvintesencí tradovaných emeslných postup  a intuitivních 

edstav o o ekáváních publika a hlavn  prost edkem zajiš ujícím srovnatelnost 

výstup  v konkuren ním boji.“43  

 

ím více t chto kritérií událost spl uje, tím v tší šanci má dostat se do 

mediálního diskurzu. Jinými slovy jsou zpravodajské hodnoty taková kritéria, která 

ur ují, zda a pro  bude konkrétní zpráva vybrána z množství jiných, které se nabízejí. 

Práv  proces selekce událostí do zpráv je klí ový pro vytvá ení „mediálního obrazu“ 

sv ta. 

 

                                                                                                                                          
 
40 BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of News : A Text-Reader. London : Sage Publications Inc, 1997. 
549 s. ISBN 0761900756. 
 
41 WESTERSTÅHL, Jörgen; JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and Ideologies. 
European Journal of Communication . March 1994, 9, 1, s. 71 - 89. SAGE: 
<http://ejc.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/9/1/71.full.pdf+html>. 
 
42 LIPPMANN, Walter. Public Opinion [online]. EBook #6456. [s.l.] : The Free Press, 1965, 20. 12. 2005 
[cit. 2011-05-09]. Dostupné z WWW: 
<http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=1463400>. 
 
43 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8. s. 17. 
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 „V tšina skute ných událostí není v médiích zmi ována, proto jejich výb r 

vytvá í áste ný obraz sv ta. Je také známo, že r zné noviny zpravují r zným zp sobem, 

co se tý e obsahu i zp sobu prezentace.“44 

 

Typologií zpravodajských hodnot bylo zpracováno n kolik. První zmínky o 

existenci zpravodajských hodnot najdeme již v 17. století v díle Zeitungs Lust und Nutz 

meckého autora Kaspara Stielera.45 Ten ur il dv  hlavní kritéria pro výb r zpráv – 

ležitost a blízkost událostí. Všímal si ale také dramati nosti a negativity ve zprávách 

o válkách, konfliktech a zlo inu. 

len ní Jorgena Westerstahla a Folke Johanssona z roku 199446 se zase 

zam uje na zahrani ní zpravodajství a hledá d vody pro výv r konkrétních 

zahrani ních událostí do zpravodajského diskurzu domácí zem . Zpravodajské hodnoty 

rozlišuje na d ležitost, blízkost (kulturní, geografickou, obchodní), dramati nost, 

ístup a ideologii. Hodnota „d ležitost“ ozna uje vlastnost zprávy, jejíž známost má 

dopad na naše každodenní životy a m že ovliv ovat naše další rozhodování. 

„Dramati nost“ zprávy je hodnota, která má p sobit na tená ovy emoce a zaujmout ho.  

Hodnotu „p ístup“ m žeme definovat jako technickou možnost noviná  dostat se 

k pot ebným informacím – a  už díky dostupnosti ve výstupech zpravodajských agentur 

nebo díky p ítomnosti vlastního zpravodaje na míst . Ideologie pak ozna uje 

evládající ideologický sm r ve spole nosti, potažmo ideologii národního zájmu.47  

Typologie zpravodajských hodnot Westerstahla a Johanssona zjednodušuje 

propracovaný teoretický koncept zpravodajských hodnot Galtunga a Rugeové z roku 

                                                
44 „The vast majority of events are not mentioned, and so selection immediately gives us a partial view of 
the world. We know also that different newspapers report differently, in both content and presentation.“ 
In FOWLER, Roger. Language in the News : Discourse and Ideology in the Press. London and New 
York : Routledge, 1991. 272 s. ISBN 0415014190. s. 11. 
 
45 WESTERSTÅHL, Jörgen; JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and Ideologies. 
European Journal of Communication . March 1994, 9, 1, s. 71 - 89. SAGE: 
<http://ejc.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/9/1/71.full.pdf+html>. 
 
46 WESTERSTÅHL, Jörgen; JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and Ideologies. 
European Journal of Communication . March 1994, 9, 1, s. 71 - 89. SAGE: 
<http://ejc.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/9/1/71.full.pdf+html>. 
 
47 WESTERSTÅHL, Jörgen; JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and Ideologies. 
European Journal of Communication . March 1994, 9, 1, s. 71 - 89. SAGE: 
<http://ejc.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/9/1/71.full.pdf+html>. 
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1965.48 Na základ  zkoumání text  zahrani ního zpravodajství ur ili 12 základních 

zpravodajských hodnot: frekvenci, práh pozornosti, jednozna nost, význam, souzn ní, 

ekvapení, kontinuitu, variaci, vztah k elitním národ m, vztah k elitním osobám, 

personalizaci a negativitu. 

vodn  jsem se cht la ur ováním zpravodajských hodnot v láncích v této 

práci také zabývat. Ukázalo se však, že posuzování jednotlivých zpravodajských hodnot 

je natolik subjektivní, že by nem lo pot ebnou vypovídající hodnotu. V tšinu 

zpravodajských hodnot nabízených ve zmi ovaných dvou typologiích navíc nebylo 

možné pro zkoumaný vzorek lánk  použít, protože se všechny týkaly pouze jedné 

zem . Proto jsem od rozboru zpravodajských hodnot nakonec upustila. 

 

2.7 Stereotypy a proces jejich vytvá ení 

 

Mediální reprezentace reality v mnoha p ípadech nahrazuje tená ovu vlastní 

bezprost ední zkušenost, proto je pravd podobné, že publikum do velké míry považuje 

za skute nost práv  to, co mu nabízí média. Vzhledem k tomu, že na mediální produkci 

sobí velké množství vliv , jsou mediální obsahy pod tlakem t chto vliv  ur itým 

zp sobem zkreslené, zjednodušené a zevšeobecn né. Tak dochází ke vzniku stereotyp , 

tedy zevšeobec ujících p edstav a tvrzení, vztahujících se nap íklad k n jaké skupin  

obyvatel, ale také t eba, jak je tomu v p ípad  této práce, k zemi jako celku.  

Ve vztahu k médiím použil termín stereotyp poprvé Walter Lippmann ve svém 

spisu Public Opinion. Pro n j ale nem l negativní konotaci, tak jak se jeho používání 

uchytilo dnes v b žné i. Lippmann stereotypy považoval za nevyhnutelné, ale 

zárove  užite né, ideologicky podmín né a kulturn  zako en né. 49 

Stereotypy reflektují p evažující p edstavy a trendy ve spole nosti a mohou se 

stát zdrojem vytvá ení p edsudk .50 Mohou vzniknout všude tam, kde jsou tématem 

                                                
48 GALTUNG, J.; RUGE, M.H. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba 
and Cyprus Crises in Four Foreign Newspapers. Journal of International Peace Research. 1965. 2. s. 64 –
91.  
 
49 DYER, Richard. The Matter of Images : Essays on Representation. second edition. London and New 
York : Routledge, 2002. 184 s. ISBN 0-415-25494-9. s. 11-18. 
 
50 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vydání. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-
80-7367-466-3. s. 144. 
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jaké odlišnosti – a  už národnostní, rasové nebo genderové. Stuart Hall v tomto sm ru 

tvrdí:  

„Reprezentace je komplexní proces, který – p edevším když jde o reprezentaci 

odlišností - zahrnuje také pocity, postoje a nálady a mobilizuje v divákovi strach 

a úzkost.“51  

 

Stereotypy fungují nejen jako nositelé názor , ale i apriorních soud  a p edsudk  

i jejich nositeli. Podle Rogera Fowlera jsou to spole ensky vykonstruované škatulky, 

do kterých si m žeme za azovat události a aktéry, abychom jim lépe porozum li.52 Jsou 

to tedy ur ité kategorie, které si promítáme do sv ta kolem nás, abychom mu dali 

jaký smysl. A média nám do ur ité míry napovídají, jak tyto kategorie vypadají.  

i interpretaci stereotyp  je t eba p emýšlet nejen nad tím, jaký je jejich 

význam, ale také nad tím, zda je to význam, který autor zamýšlel tená i sd lit. eno 

se Stuartem Hallem, jestli je to autorem „preferovaný význam“.53 Zako en ní stereotypu 

ve spole nosti tak m že vzniknout i bezd , bez p vodního úmyslu, jeho pouhým 

opakováním. K tomu p ispívají zejména média a jejich ustálené postupy p i produkci 

obsahu. Tzv. mediální zkratka, tedy snaha o co nejvýstižn jší postihnutí tématu 

vzhledem k prostoru, který je k dispozici v médiích, i snaha o lepší pochopení ze strany 

publika, tomuto jevu také mohou napomáhat. 

V médiích se objevují stereotypní zobrazení cizích stát  a národ . Každý si 

dokáže n co p edstavit pod pojmem „Brit“, „N mec“, „Ameri an“ atd., protože 

s každým z t chto národ  máme spojené ur ité typické vlastnosti a charakteristiky, které 

je v naší mysli odlišují od sebe navzájem. To však nic nem ní na tom, že tato 

zevšeobecn ní jsou pouhým myšlenkovým konstruktem, který jsme si vytvo ili pro 

zjednodušené chápání. Poznáme-li konkrétní p íslušníky t chto národ , nemusí se 

                                                
51 „Representation is a compex business and, especially when dealing with difference, it engages feeling, 
attitudes and emotions and it mobilizes fears and anxieties in the viewer (...).“ In HALL, Stuart. 
Representation : Cultural Representations and Signifying Practices. London : Sage Publications & Open 
University, 2010. 400 s. ISBN 0761954317. s. 226. 
 
52 „A stereotype is a socially-constructed mental pigeon-hole into which events and individuals can be 
sorted, thereby making such events and individuals comprehensible.“ In FOWLER, Roger. Language in 
the News : Discourse and Ideology in the Press. London and New York : Routledge, 1991. 272 s. ISBN 
0415014190. s. 17.  
 
53 HALL, Stuart. Representation : Cultural Representations and Signifying Practices. London : Sage 
Publications & Open University, 2010. 400 s. ISBN 0761954317. s. 226. 
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všeobecné p edstavy o tom, jací bychom o ekávali, že budou, v bec shodovat se 

skute ností.  

Jedním z cíl  této práce je také zjistit, jaké charakteristiky média p isuzují 

Novozélan an m a Novému Zélandu jako zemi všeobecn . Jednou z možností, jak tyto 

zevšeobec ující charakteristiky v textu vypozorovat, je všímat si porovnání s jinými 

národy a zem mi, které se v textu objevují. Stereotypizace totiž vychází z porovnání 

odlišností – z vymezení se v i svému opaku. Další z možností je zkoumat, s jakými 

tématy je v médiích konkrétní národ spojován a v neposlední ad  je také d ležité 

zam it se na jazykovou stránku mediálních výstup , která nám m že odhalit p ípadné 

negativní i pozitivní zabarvení výpov dí o subjektu. 

Stereotypy mohou mít jak pozitivní, tak negativní zabarvení. Podle Stuarta Halla 

„jsou rozdílnosti ambivalentní. Mohou být jak pozitivní, tak negativní.“54 Pozitivní 

bývají v tšinou tzv. autostereotypy, tedy zevšeobec ující hodnocení vztahující se na 

vlastní sociální skupinu, národ atd., z jejíž pozice mluv í vystupuje. V i ostatním, 

cizím a odlišným element m, máme spíše tendenci se vymezovat primárn  negativn .  

 

Stereotypizace jako psychologický a sociální proces vnímání a sou asn  

vytvá ení a posilování stereotyp  je nedílnou sou ástí konstrukce reality v každé 

kultu e. Zp sob, jakým smýšlíme o ostatních skupinách nebo národech, také ur uje, jak 

se v i nim budeme chovat.  Milan Vladyka v Heslá i Revue pro média definuje 

stereotypizaci jako 

 

 „zjednodušený zp sob reprezentace instituce, fenoménu, lidského 

projevu, rysu i postoje, který ur itým zp sobem deformuje p vodní p edlohu. 

Typizace a stereotypizace jsou chápány jako konstitutivní prvky sociální 

konstrukce reality, které formou kategorizujícího zjednodušení pomáhají v 

orientaci ve struktu e sociálního systému.“ 55 

 

                                                
54  „Difference is ambivalent. It can be both positive and negative.“ In HALL, Stuart. Representation : 
Cultural Representations and Signifying Practices. London : Sage Publications & Open University, 2010. 
400 s. ISBN 0761954317. s. 238. 
 
55 VLADYKA, Milan. Stereotypizace. Revue pro média : asopis pro kritickou reflexi médií [online]. 
2001 - 2005, 9, [cit. 2011-05-09]. Dostupný z WWW: 
<http://fss.muni.cz/rpm/Revue/Heslar/stereotypizace.htm>. 
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Je tedy t eba rozlišit stereotypizaci od typizace. Richard Dyer  považuje typizaci 

za proces nezbytný pro chápání sv ta kolem nás. Významu jednotlivých v cí m žeme 

porozum t pouze tehdy, je-li nám znám obecný typ, do jehož kontextu si konkrétní 

objekt našeho vnímání m žeme za adit. 56  

Typy tak fungují jako kategorie, podle kterých si nové podn ty t ídíme ve své 

mysli. Streotypy naproti tomu redukují komplexnost poznání do t chto jednoduchých 

kategorií, zjednodušují a vyost ují je, bez zám ru postihnout jejich celistvost. Stuart 

Hall tvrdí, že  

 

„stereotypizace omezuje, esencializuje, naturalizuje a upev uje rozdíly. 

Stereotypizace používá strategii rozd lování. Odd luje to normální a akceptovatelné od 

abnormálního a neakceptovatelného. To, co se vymyká, co je odlišné, potom 

vylu uje.“57  

 

Stereotypy tak odrážejí, co je ve spole nosti považováno za normální a tyto 

atributy ješt  více posilují a naopak vy le ují to odlišné a okrajové. V tomto smyslu 

pomáhá stereotypizace udržovat p evládající hodnoty spole nosti a kultury. Dyer tvrdí, 

že tento etnocentrismus automaticky aplikuje normy vlastní kultury na ty ostatní a podle 

toho je posuzuje.58 Podle této teorie tedy také mediální obraz jiné zem  nebo kultury 

nevypovídá tolik o této zemi samotné, ale spíše zrcadlí náš zp sob myšlení o ní a 

odhaluje hodnoty, které jsou vlastní naší spole nosti. „Národní charakter“, který 

isuzujeme ostatním národnostem, tak m že spíše nazna ovat, jaký je národní 

charakter náš. Michael Pickering v knize Stereotyping: The Politics of Represenatiton 

s pojmem „národní charakter“ (national character) polemizuje. P isuzuje ho 

romantickému myšlení 19. století, kdy se formovalo kolektivní národní v domí a nová 

identita byla zosob ována pouze ve svých pozitivních aspektech, jako pozitivní 

                                                
56 DYER, Richard. The Matter of Images : Essays on Representation. second edition. London and New 
York : Routledge, 2002. 184 s. ISBN 0-415-25494-9. s. 11 – 18. 
 
57 „Stereotyping reduces, essentializes, naturalizes and fixes difference. Stereotyping deploys a strategy of 
spliting. It divides the normal and the acceptable from the abnormal and the unacceptable. It then 
excludes and expels everything which does not fit, whis is different.“ In HALL, Stuart. Representation : 
Cultural Representations and Signifying Practices. London : Sage Publications & Open University, 2010. 
400 s. ISBN 0761954317. s. 258. 
 
58 DYER, Richard. The Matter of Images : Essays on Representation. second edition. London and New 
York : Routledge, 2002. 184 s. ISBN 0-415-25494-9. r. 11 – 18. 
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stereotyp.59 „Národní charakter“ a „národnostní stereotypy“ (national stereotypes) 

esto mohou být v mediálním diskurzu patrné dodnes. 

Vymezení „my“ versus „oni“ jasn  ur uje rozložení sil. „My“ reprezentuje úhel 

pohledu, ze kterého se díváme na ty ostatní. Ten používají jak média, která jsou 

nedílnou sou ástí naší kultury a ideologie a dívají se tak na sv t její optikou, ale také 

íjemci mediálních obsah  dané kultury. „Oni“ jsou naopak cizím elementem, na který 

pohlížíme jakoby zven í a máme tendence p isuzovat mu zjednodušené stereotypní 

charakteristiky. „My“ je v p ípad  této diplomové práce t eba chápat jako eskou 

spole nost, jejíž nedílnou sou ástí jsou také média, potažmo deníky, ze kterých pochází 

soubor zkoumaných lánk , a noviná i, kte í v nich pracují. Zájmeno „oni“ vymezuje 

edm t zkoumání této diplomové práce - Nový Zéland a jeho obyvatele.  

V rámci pomyslné kategorie „oni“ bude možné rozlišit jednotlivé atributy, které 

mohou podléhat stereotypizaci. M že to být nap íklad reprezentace domorodých 

obyvatel Nového Zélandu – Maor  nebo mytických krás novozélandské p írody a 

dalších charakteristik jako je nap .zp sob života, kultura, sport, jídlo atd. 

 

3. Metody výzkumu 

3.1 Úvod 

 

Podle Rogera D. Wimmera60 má mít každý výzkumný projekt základní ustálené 

etapy vývoje, kterými prochází i tato diplomová práce. Na po átku výzkumu stál výb r 

zkoumaného problému, poté rešerše dosud zpracovaných projekt  a teorií na toto téma, 

ur ení hypotéz a výzkumných otázek. To vše muselo prob hnout ješt  p ed zvolením 

vhodných metodologických postup . Jakmile byla ur ena metoda, kterou je výzkum 

nejvhodn jší provád t, tedy kombinace kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy, 

mohl být proveden sb r dat a jejich následná analýza. Interpretace výstup  této analýzy, 

tj. výsledk  výzkumu, potom tvo í jádro této diplomové práce. 

                                                
59 PICKERING, Michael. Stereotyping : The Politics of Represenatiton. New York : Palgrave Macmillan, 
2001. 264 s. ISBN 0-333-77209-1. s. 79 – 146 
 
60 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Mass Media Research : An Introduction. Belmont : 
Wadsworth Publishing, 2005. 480 s. ISBN 0534647189. s. 17. 
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Vycházíme-li z modelu komunikace Harolda D. Lasswella, který komunika ní 

akt popsal pomocí formule „Kdo íká co jakým kanálem komu a s jakým ú inkem?“61, 

nachází se jádro této práce ve fázi „co“, což aplikováno na okruhy, jimiž se zabývá 

studium médií, znamená, že se zam uje na oblast výzkumu mediálních obsah . Jako 

výzkumnou metodu jsem zvolila kombinaci kvantitativní a kvalitativní obsahové 

analýzy text , nebo  se nejlépe hodí k rozboru obsah  médií, vysledování nej ast jších 

témat a k jejich popsání. K obsahu mediálních produkt  p istupuje metoda obsahové 

analýzy deskriptivn  empirickým zp sobem, nebo  klade d raz na charakteristiky 

mediálních produkt , které jsou pozorovatelné, popsatelné a m itelné.62 

Nejprve jsem provedla kvantitativní analýzu a z ásti jejích výstup  jsem poté 

vycházela i p i analýze kvalitativní. K tomuto postupu se vyjad uje nap . Barrie Gunter: 

 

„Kvantitativní obsahová analýza zd raz uje jasné významy mediálních 

text , které mohou být opakovan  identifikovány r znými tená i, kte í používají 

stejné analytické nástroje. Postupy kvalitativní obsahové analýzy zd raz ují 

schopnost text  produkovat mnohozna né významy, které závisí na jejich 

íjemci.“63 

 

 Jak uvád jí Tomáš Trampota s Martinou Vojt chovskou, „výzkum tematické 

agendy v zásad  p edstavuje rozložení obsah  zkoumaného vzorku médií do zvolených 

tematických kategorií a v m ení prostoru, který média t mto tematickým kategoriím 

vym ují.“64 Umož uje taktéž porovnávat jejich zastoupení v jednotlivých denících a 

v jednotlivých obdobích a do jisté míry také napovídá, jakým zp sobem ve ejnost 

vnímá obraz Nového Zélandu, který jí poskytují média. 

                                                
61 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. 328 s. ISBN 80–7178–926–
7. s. 150. 
 
62 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vydání. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-
80-7367-466-3. s. 280. 
 
63 „Qualitative content analysis emphasizes a fixed meaning of media texts that can be repeatedly 
identified by different readers using the same analytical framework. Qualitative content analyses 
procedures emphasize the capacity of texts to convey multiple meanings depending upon the receiver.“ In 
GUNTER, Barrie. Media Research Methods. [s.l.] : Sage Publications Inc, 2000. 314 s. ISBN 0-7619-
5658-1. s. 82. 
 
64 TRAMPOTA, Tomáš; VOJT CHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha : Portál, 2010. 296 
s. ISBN 978–80–7367-683-4. s. 101. 
 



  

 

27

  

V kvalitativní ásti výzkumu jsem p i interpreta ní analýze text  postupovala 

zejména podle teorie Rogera Fowlera, který vychází z teorií konstrukce reality a tvrdí, 

že „jazyk není výkladní sk íní, ale zkreslujícím a strukturujícím médiem. Pokud tento 

princip uznáme jako pravdivý, m žeme pokra ovat v analýze toho, jak se projevuje 

v textu.“ 65 

 

3.2 Kvantitativní obsahová analýza 

3.2.1 Popis metody 

 

Kvantitativní obsahová analýza, nazývaná n kdy jen obsahová analýza, je 

strukturovaná metoda s vysokým stupn m ov itelnosti. Její základní princip spo ívá 

v tom, že si vymezíme reprezentativní vzorek n jakého typu mediovaných sd lení (tzn. 

novin), pojmenujeme jeho jednotlivé ásti i prvky a pak spo ítáme, kolik položek se 

ocitlo pod jednotlivými pojmenováními.66 P vodn  se kvantitativní výzkumné metody 

využívaly zejména v p írodních v dách, ale využitelné jsou i ve v dách sociálních. 

Jádrem kvantitativních metod je sb r dat a jejich vyhodnocování pomocí statistických 

postup , jejichž výsledky je možné zobecnit. Jednotlivé prvky analýzy je možné dávat 

do vzájemných souvislostí s jinými a zkoumat tak jejich vztahy. 

Kvantitativní obsahová analýza se v komunika ních výzkumech používá od 50. 

let 20. století. O její prosazení se v roce 1952 ve svém díle Content Analysis in 

Communication Research zasadil Bernard Berelson67. Její po átky však sahají už do 

doby druhé sv tové války, kdy Harold Lasswell dostal od americké vlády za úkol 

analyzovat propagandistické prost edky nep ítele.  

Pro tuto práci se kvantitativní obsahová analýza hodí zejména proto, že 

umož uje systematicky zpracovat v tší množství mediálních obsah  a podrobit 

                                                
65 „Language is not a clear window but a refracting, structuring medium. If we can acknowledge this as 
positive, productive principle, we can go on to show by analysis how it operates in texts.“ FOWLER, 
Roger. Language in the News : Discourse and Ideology in the Press. London and New York : Routledge, 
1991. 272 s. ISBN 0415014190. s. 10. 
 
66 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2001. 392 s. ISBN 
80-85947-67-6. s. 33. 
 
67 BERELSON, Bernard. Content Analysis in Communication Research. New York : The Free Press, 
1952. 220 s. 
 



  

 

28

  

výsledná zjišt ní statistickým analýzám, v operacionaliza ní fázi výzkumu provedeným 

v po íta ovém programu SPSS. Ten umož uje detailní a objektivní zpracování v tšího 

množství sebraných dat, které je posléze v tomto programu možné vyhodnotit.  

Kvalita obsahové analýzy se všeobecn  posuzuje podle t ech kritérií, které musí 

spl ovat. První kritérium, systemati nost této metody, spo ívá v tom, že všechny texty 

je možné zpracovat stejným zp sobem – p edm t výzkumu je t eba uchopovat 

strukturovan  a nem nn . Druhou podmínkou je, že na všechny objekty analýzy musí 

být aplikován stejný postup. T etím kritériem je požadavek objektivity. Reliabilita 

metody kvantitativní obsahové analýzy je pak v tom, že díky jejímu použití na stejném 

materiálu m že každý dojít ke stejným výsledk m.68  

Abychom si mohli položit výzkumnou otázku, musíme nejd íve jasn  definovat 

všechny její atributy a stanovit si tak jasný cíl zkoumání. Je t eba jasn  vymezit 

zkoumaný p edm t, výzkumný materiál a období, za které chceme materiály 

analyzovat. Poté je t eba stanovit si prom nné a jejich kategorie, podle kterých je možné 

posuzovat konkrétní mediální obraz. V p ípad  této práce, která nese název „Mediální 

obraz Nového Zélandu v eském tisku“, je tedy pot eba definovat nejd íve, co je to 

mediální obraz a jakým zp sobem je možné ho zkoumat. K tomu je t eba vymezit 

jednotlivé aspekty, které je možné v mediálních textech s tematikou Nového Zélandu 

nalézt. Na základ  nich jsem si potom ur ila prom nné, které jsem v textech vyhledala a 

rozt ídila je do jednotlivých kategorií.   

Jedna z kapitol této práce se v nuje také Novému Zélandu, coby p edm tu 

obsahové analýzy. Chceme-li znát mediální obraz této zem , je nutné nejd íve uvést 

základní fakta o ní.  

 

3.2.2 Výb rový soubor 

 

i stanovení souboru jednotek, který p ichází v úvahu pro obsahovou analýzu, 

je podle Helmuta Scherera nutné splnit tato ty i kritéria: 

 

 „Nejprve musíme rozhodnout, jaká média budeme rozebírat. Za druhé si 

musíme rozmyslet, jaké obsahy budeme v t chto médiích analyzovat. Za t etí si 

                                                
68 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. 328 s. ISBN 80–7178–926–
7. s. 21. 
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musíme stanovit, za jaké asové období budeme mediální obsahy sledovat. A 

kone  si musíme také specifikovat obsahové jednotky.“69 

 

edm tem analýzy jsou v této práci všechny novinové p ísp vky týkající se 

Nového Zélandu. Na tišt ná média, konkrétn  deníky, jsem se zam ila proto, že 

koliv se stále více rozvíjí on-line zpravodajství, jsou klasické noviny spole ností stále 

vnímány jako dominantní. D vodem výb ru tišt ných médií ale byla také jejich snadná 

dostupnost v archivech. Konkrétn  jsem pro jejich vyhledávání používala digitální 

archiv Newton Media Search. 

Jednotkou této obsahové analýzy jsem si zvolila jeden lánek nebo jednu 

fotografii s popiskem. Jako zdroje text  k obsahové analýze jsem zvolila eské 

celostátní deníky, které lze klasifikovat jako seriózní.70 Jsou jimi MD Dnes, Lidové 

noviny, Hospodá ské noviny a Právo. V nich jsem pomocí databáze Newton Media 

Search vyhledala všechny relevantní lánky za období od 1.1. 2009 do 31.12. 2009, 

které obsahují klí ová slova „Nový Zéland“, „Novozélan an“ nebo „novozélandský / 

novozélandská / novozélandské“ ve všech jejich pádech. Z tohoto vzorku jsem vylou ila 

kurzovní lístky a tabulky sportovních výsledk , pokud se k nim nevztahoval další text, 

protože tyto tabulkové informace by nebyly pro tento výzkum relevantní.  

Vzhledem k velikosti výb rového souboru jsem z n j nevyd lovala užší 

výzkumný vzorek, ale použila jsem ho celý. Reprezentativním vzorkem pro obsahovou 

analýzu lánk  s tématem Nového Zélandu v eském tisku z roku 2009 je potom 490 

lánk  v etn  samostatných fotografií s popiskem. 

asové období roku 2009 jsem si vybrala z toho d vodu, že jsem v tomto roce 

na Novém Zélandu pobývala a zajímá m  proto subjektivní porovnání výsledných 

zjišt ní o mediálním obrazu této zem  s „žitou realitou“ p ímo na míst . 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
 
69 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In REIFOVÁ, Irena, et al. Analýza obsahu 
mediálních sd lení.  Praha : Karolinum, 2004. s. 29 - 50. ISBN 80-246-0827-8. s. 35. 
 
70 Viz popis zkoumaných deník  v podkapitole 3.2.7 Popis prom nných této diplomové práce. 
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3.2.3 Jednotka m ení 

 

Jednotku m ení definují Trampota s Vojt chovskou jako „úsek mediálních 

obsah , na kterém zkoumáme zvolené prom nné a jejich kategorie.“71 Scherer ji nazývá 

„kódovací jednotkou“.72 V p ípad  této práce je jednotkou m ení jeden novinový 

lánek. Ten lze charakterizovat jako graficky ucelenou žurnalistickou jednotku 

s titulkem nebo jako samostatný obrazový p ísp vek (fotografii) s popisným textem. 

 

3.2.4 Kódování 

 

Abychom mohli mediální obsahy podstoupit kvantitativní obsahové analýze, je 

eba je roz lenit a zaznamenat formou íselných hodnot – kód . Poté, co jsem si ur ila 

jednotky m ení, jimiž jsou novinové lánky, je t eba stanovit si jednotlivé prom nné a 

zkoumaný materiál potom za adit do pevn  stanovených kategorií. Tyto kategorie musí 

být jasn  popsány musí se navzájem vylu ovat a nesmí se p ekrývat, aby každá 

z kódovacích jednotek mohla být za azena do práv  jedné kategorie dané prom nné. 

Jejich struktura je zaznamenána do kódovací knihy, která slouží jako schéma pro 

kódování jednotlivých lánk . 

 

3.2.5 Prom nné a kategorie 

 

Prom nné popisují relevantní znaky, které chceme na zkoumaném materiálu 

sledovat. Tyto znaky je t eba nejd íve p evést na m itelné a jasn  rozpoznatelné 

jednotky. Prom nnými se nazývají proto, že mají zpravidla více charakteristik, které 

mohou být v r zných láncích jiné. Každá z prom nných potom dostane sv j kód, který 

se vnáší do kódovací knihy a poté i do po íta ového programu SPSS, který zpracovává 

statistická data a nahrazuje tak kódovací list.  

                                                
71 TRAMPOTA, Tomáš; VOJT CHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha : Portál, 2010. 296 
s. ISBN 978–80–7367-683-4. s. 105. 
 
72 SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In REIFOVÁ, Irena, et al. Analýza obsahu 
mediálních sd lení.  Praha : Karolinum, 2004. s. 29 - 50. ISBN 80-246-0827-8. 
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V této práci je využita zejména nominální škála kód , které rozlišují jednotlivé 

kategorie. U nominální škály není mezi vyhledávaným znakem a p id leným kódem 

žádný p irozený vztah. V n kterých p ípadech ale bylo pot eba zaznamenat konkrétní 

esné hodnoty, jako nap íklad v p ípad  kategorie rozlišující délku p ísp vku. 

Obsahové analýze bývá vytýkáno, že práv  ur ení prom nných je do velké míry 

subjektivním procesem.73 Jeho subjektivita m že spo ívat ve výb ru n kterých 

prom nných na úkor jiných a potom i v jejich samotném rozlišování. Proto je nutné 

jednotlivé prom nné p esn  definovat. ím více se zmírní požadavky kladené na 

spolehlivost, tím snazší je ur it kategorie a prom nné, které pak budou sice užite né pro 

interpretaci, ale sou asn  budou „málo objektivní“ a pon kud nejednozna né. Platí to 

zejména o pokusech zachytit odkazy k hodnotám, témat m, situacím, stylu a 

výkladových rámc m. Kv li pokus m za lenit n které další subjektivní indikátory 

významu se obsahové analýzy asto pohybují v široké škále spolehlivosti.“74 

 

3.2.6 Kódovací kniha  

 

Úplné informace o soustav  prom nných, tj. název prom nné, její p esná 

definice, její hodnoty s íselným kódem a všechny kategorie, pod které prom nné 

spadají, jsou uvedeny v kódovací knize, pro kterou se používá také název kódovací 

manuál. Ta slouží jako vodítko p i kódování jednotlivých lánk  do po íta ového 

programu SPSS, p i kterém se u každé jednotky zvláš  zaznamenává hodnota, které 

nabývá podle struktury prom nných. V kódovací knize jsou zaneseny všechny 

zkoumané kategorie a jejich prom nné, stejn  jako hodnoty, kterých v r zných 

ípadech nabývají. Jakmile jsou všechny jednotky zpracovány, je možné pomocí 

statistických operací v programu SPSS vyhodnotit jejich etnost a vztahy mezi nimi. 

Tyto výstupy je možné použít k dalšímu rozboru a interpretaci. Kódovací kniha slouží 

ale také jako dokumentace, podle které je možné celý výzkum prov it.  

Kódovací kniha k obsahové analýze této práce je p ipojena na konci této práce, 

jako p íloha .2.  

                                                
73 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2002. 448 s. ISBN 80-7178-
714-0. s. 295 – 312. 
 
74 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2002. 448 s. ISBN 80-7178-
714-0. s. 309. 
 



  

 

32

  

3.2.7 Popis prom nných 

 

Na tomto míst  bych cht la vysv tlit jednotlivé položky kódovací knihy. Každý 

ísp vek p ed tím, než bude okódován, dostane své unikátní íslo, pod kterým ho bude 

možné za adit do programu SPSS. Poté již bude možné ur ovat jednotlivé prom nné 

azením jedné z kategorií. 

 

1. Periodikum: Charakteristika jednotlivých deník   

 

Jedním z díl ích cíl  této práce je také porovnat mediální obraz Nového 

Zélandu, který vytvá ejí jednotlivé eské deníky, popsat, v em se shoduje a v em se 

ípadn  liší. Proto je nutné uvést n které základní informace o t chto denících. Vybrala 

jsem ty i nej ten jší eské deníky, které je podle ur itých kritérií v m ítku eského 

mediálního trhu možné klasifikovat jako „seriózní“. Ozna ení „seriózní“ se vymezuje 

i definicím bulvárního nebo tabloidního tisku, které nabízí nap íklad výklad Libuše 

Koubské:  

 

 „Tabloidní obsah (tabloid znamenal p vodn  obchodní zna ku pilulek, 

jež obsahovaly n kolik lék  naráz. Taková zjednodušující tabletka. Do 

žurnalistiky se z farmakologie dostal v souvislosti s kratším, primitivn jším 

pojetím novin), který na první místo staví katastrofy, zlo in, senzace, sex. 

Obrazov  bohatá sazba, k iklav  vtíravé barvy, palcové titulky, které doslova 

í a v tšinou nabízejí víc nebo i n co jiného než eho se pak lze pod nimi 

do íst. Krátké, emotivn  zatížené texty, napln né expresivními výrazy, citoslovci, 

vyk níky a otazníky. Agresivní, primitivní, banální slovník. Klišé. Bulvární 

noviny jsou p edevším „optické“, obracejí se mnohem víc na oko než na 

intelekt.“ 75  

 

 Karel Hvíž ala zase vymezuje bulvární tisk podle p ti sociálních funkcí, které 

standardn  ve spole nosti plní: 

 

                                                
75 KOUBSKÁ, Libuše. Bulvarizace seriózních médií v eské republice [online]. 2002 [cit. 2011-05-09]. 
Sdružení Lípa. Dostupné z WWW: <http://www.lipa.cz/case_lipa_XII_koubska.doc >. 
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  „Za prvé seznamují lidi, kte í v tšinou moc ne tou, s nejd ležit jšími 

politickými problémy v p im en  zjednodušené form . Za druhé p inášejí 

bezplatný právní a sociální servis pro nemajetné vrstvy spole nosti, které nemají 

na právníky. Za t etí stimulují kult úsp šnosti. Za tvrté kanalizují neukojenou 

pot ebu po krvi a sexu u n kterých skupin obyvatelstva. Za páté mívají nejlépe 

redak  zpracované sportovní rubriky, které n kdy tvo í až polovinu rozsahu 

novin.“76  

 

Oproti bulváru staví Hvíž ala standardní média, která podle n j pracují 

s informacemi, analýzou a kontextem, zatímco bulvár využívá hlavn  aktualitu, nap tí a 

emoce.77 

 
 
1 MF Dnes 

 

Deník MF Dnes vydává spole nost MAFRA, a.s. Podle výzkum tenosti 

eských deník  spole nosti GfK Praha – Median je MF Dnes druhý nej ten jší eský 

celostátní deník (pr rný prodej 938 000 výtisk /vydání), hned po bulvárním deníku 

Blesk (pr rn  1,39 mil prodaných výtisk /vydání). T etím titulem je Právo 

(447 000), tvrtým Sport, pátým Aha!, šestým jsou Lidové noviny a sedmým 

Hospodá ské noviny. 78  

MF Dnes navázala svou existencí na deník Mladá fronta, který byl orgánem 

Socialistického svazu mládeže (SSM). Od 1. ledna 1990 byl deník p eveden pod správu 

podniku Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství i spolu se všemi redaktory. Stále 

ale spadal do podru í SSM. Redakto i, v ele s šéfredaktorem Liborem Šev íkem, se ale 

brzy osamostatnili za ú elem vydávání deníku založili 27. ervence 1990 spole nost M. 

                                                
76 HVÍŽ ALA, Karel. MÉDIA: Bulvár, to není nadávka : D jiny bulváru v esku po roce 1989 . Euro 
[online]. 2. 11. 2007, 43, [cit. 2011-05-09]. Dostupný z WWW: 
<http://neviditelnypes.lidovky.cz/tiskni.asp?r=p_spolecnost&c=A071031_205744_p_spolecnost_wag>. 
 
77 HVÍŽ ALA, Karel. MÉDIA: Bulvár, to není nadávka : D jiny bulváru v esku po roce 1989 . Euro 
[online]. 2. 11. 2007, 43, [cit. 2011-05-09]. Dostupný z WWW: 
<http://neviditelnypes.lidovky.cz/tiskni.asp?r=p_spolecnost&c=A071031_205744_p_spolecnost_wag>. 
2007 
 
78 PETERA, Martin. Mediaprojekt III.+IV.Q 2009 : Blesk op t vévodí tenosti tisku. . Www.radiotv.cz 
[online]. 18. 2. 2010, [cit. 2011-05-09]. Dostupný z WWW: 
<http://www.radiotv.cz/p_tisk/s_obecne/mediaprojekt-iiiivq-2009-blesk-opet-vevodi-ctenosti-tisku/>. 
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a F. a.s. a k názvu Mladá fronta p ipojili ješt  DNES. Do obchodního rejst íku byla 

spole nost zapsána 22. srpna 1990.79 

 Akciová spole nost M. a F. se o rok pozd ji spojila s francouzskou Socpresse a 

vytvo ila tak spole nost MaFra a.s.. tu od roku 1995 vlastní n mecký koncern 

Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft (RBDV). Zakládajícími 

redaktory byli nap íklad Karel Hvíž ala, Petr Šabata, Martin Komárek, Ond ej Neff, 

Marcela Pechá ková, Libor Šev ík a další. 

Šéfredaktory deníku byli v minulosti nap íklad Libor Šev ík, Petr Šabata, Karel 

Hvíž ala, nyní je to Marek ásenský. List se prohlašuje za politicky neutrální, ale je mu 

ipisováno pravicové zam ení. Krom  tišt ných novin má i svou internetovou podobu, 

server www.idnes.cz, který je v provozu od ledna 1998. Ten má však samostatné vedení 

i obsah. Jeho editelem je Jaroslav Kábele, šéfredaktorem Michal Hanák. Redakce MF 

Dnes sídlí v And l Media Centru na Praze 5. 

 Podle údaj  ze serveru idnes.cz se pr rný náklad MF Dnes v roce 2009 

pohyboval kolem 260 000 prodaných výtisk  denn .80 Unie vydavatel  up es uje toto 

íslo na 256 118 prodaných výtisk .81  Co se tý e tenosti, byla podle statistik MF Dnes 

v roce 2009 nej ten jším „seriózním“ deníkem. Podle údaj  Unie vydavatel  denn  tyto 

noviny etlo 973 000 lidí.82 

V b eznu roku 2010 provedlo vedení MF Dnes zm ny jak v obsahu novin, tak 

v jejich grafické podob . Zm nilo se azení jednotlivých tematických „sešit “. První 

sešit stejn  jako p ed zm nami obsahuje hlavní zprávy. Nov  bylo regionální 

zpravodajství za azeno do druhého sešitu, ekonomický sešit s p ílohami do t etího a 

sport spole  s kulturou do tvrtého. Ekonomická rubrika pod svojí hlavi kou 

sjednotila od úterý do tvrtka dosavadní tematické p ílohy (Peníze, Zam stnání, Auto, 

Bydlení a Test). V pond lí vychází i nadále sešit Byznys speciál, v pátek p ílohy Zdraví 

                                                
79 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v eské republice v letech 1989 – 2006. Praha : 
Karolinum, 2007. 274 s. ISBN 978-80-246-1387-1. s. 89-95. 
 
80 MF Dnes [online]. 1999 - 2011 [cit. 2011-05-09]. Otázky a odpov di. Dostupné z WWW: 
<http://epaper.mfdnes.cz/o-mf-dnes/otazky-a-odpovedi>. 
 
81 Ro enka Unie vydavatel  2010 [online]. 2010 [cit. 2011-05-09]. Ov ování náklad  tisku. Dostupné z 
WWW: <http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?akce=naklad&tg=1>.  
 
82 Ro enka Unie vydavatel  2010 [online]. 2010 [cit. 2011-05-09]. Ov ování náklad  tisku. Dostupné z 
WWW: <http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?akce=naklad&tg=1>. 
 



  

 

35

  

a Cestování. Speciální sešit je v nován sportu a kultu e. Krom  toho vychází v MF 

Dnes také magazíny ONA Dnes, Magazín MF DNES a Víkend.  

 

2 Lidové noviny 

 

Tradice Lidových novin sahá do roku 1893, kdy se v Brn  pod taktovkou Adolfa 

Stránského slou il olomoucký asopis Pozor s Moravskými listy. Prvním šéfredaktorem 

byl Emil ermák. Od roku 1903 m ly Lidové noviny v Brn  vlastní tiskárnu a o rok 

pozd ji se vydavatelství i s tiskárnou p esunulo do spole ného sídla. Na po átku 20. 

století p ispívali do Lidových novin literáti zvu ných jmen – Viktor Dyk, Karel Toman, 

Antonín Sova, S.K. Neumann, Frá a Šrámek a další. Ve 20. letech psal do LN své 

úvodníky také Ferdinand Peroutka. V roce 1936 se redakce Lidových novin p esunula 

do Topi ova domu v Praze a p ibyli také noví spolupracovníci, nap íklad Karel apek. 

V roce 952 bylo vydávání Lidových novin zastaveno. Obnoveno bylo až v roce 1987 

v samizdatu, kdy do nich p ispívali nap . Ji í Ruml nebo Ji í Dienstbier.83 

Legáln  vyšly Lidové noviny poprvé v prosinci 1989. V první polovin  roku 

1990 vcházely pouze dvakrát týdn , od 2. dubna 1990 již šestkrát týdn . Kv li registraci 

listu byla založena Spole nost pro Lidové noviny, která v listopadu založila akciovou 

spole nost LN.84  

Nyní je v tšinovým vlastníkem LN spole nost MAFRA, a. s., kterou vlastní 

koncern Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft a od roku 2004 sídlí 

v And l Media Centrum na Praze 5. Sou asným šéfredaktorem Lidových novin je od 

roku 2009 Dalibor Balšínek. LN vycházejí také v internetové podob , na serveru 

www.lidovky.cz. Prodaný náklad deníku v roce 2009 byl 58 543 kus  za den.85 

Pravidelnými rubrikami Lidových novin jsou: Téma , Domov, Sv t, Kultura, 

Názory, Horizont, Publicistika, Byznys, Sport, TV + Po así, Lidé. V úterý ješt  

s p ílohou Akademie, v pátek vychází Magazín Lidových novin a víkendové vydání 

nabízí další 2 p ílohy: kulturní p ílohu Orientace a víkendový Relax. 

                                                
83 Lidovky.cz [online]. 2005 [cit. 2011-05-09]. Historie Lidových novin v obrazech. Dostupné z WWW: 
<http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm>. 
 
84 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v eské republice v letech 1989 – 2006. Praha : 
Karolinum, 2007. 274 s. ISBN 978-80-246-1387-1. s. 105. 
 
85 Ro enka Unie vydavatel  2010 [online]. 2010 [cit. 2011-05-09]. Ov ování náklad  tisku. Dostupné z 
WWW: <http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?akce=naklad&tg=1>. 
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3 Hospodá ské noviny 

 

Dalším ze zkoumaných zdroj  jsou Hospodá ské noviny, které se zam ují 

edevším na ekonomické a politické zpravodajství. Hospodá ské noviny vydává 

Economia, a.s. 

Šéfredaktorem Hospodá ských novin byl v roce 2009 Petr Šim nek, od 1. února 

2011 p evzal jejich vedení Petr Šabata. Internetová obdoba Hospodá ských novin se 

nachází na webové adrese http://hn.ihned.cz/ .  

Prodaný náklad HN inil v roce 2009 54 285 výtisk  denn ,86 tenost byla 

201 000 výtisk  za den. 87 

Hospodá ské noviny se d lí na tyto pravidelné rubriky: Téma, esko, Sv t, 

Podniky a trhy, Názor, Kultura Sport. V pond lí vychází ekonomicky zam ené 

rozší ení Business Class, Finance, Moje HN a Kariéra, víkendové vydání obsahuje 

navíc rubriky Esej a Knihy. 

 

4 Právo 

 

Deník Právo vydává akciová spole nost Borgis, a.s. Stejn  jako MF Dnes je 

Právo celostátním deníkem, který vychází v Praze, a to šestkrát týdn . Krom  Prahy má 

své redakce ješt  v dalších 25 eských m stech.  

Šéfredaktorem Práva je Zden k Porybný, který zárove  vlastní tém  sto procent 

akcií vydavatelství Borgis.88 Jeho zástupci jsou Lubor Kazda, Robert Dengler, Vladimír 

Dušánek a Michal Rižák.89 Krom  své tišt né verze provozuje Právo také online verzi, 

kterou je sesterský zpravodajský server www.novinky.cz .  

                                                
86 Ro enka Unie vydavatel  2010 [online]. 2010 [cit. 2011-05-09]. Ov ování náklad  tisku. Dostupné z 
WWW: <http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?akce=naklad&tg=1>. 
 
87 Ro enka Unie vydavatel  2010 [online]. 2010 [cit. 2011-05-09]. Ov ování náklad  tisku. Dostupné z 
WWW: <http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?akce=naklad&tg=1>. 
88 ŠMÍD, Milan. INEKO [online]. Bratislava : 20. 10. 2004 [cit. 2011-05-09]. Vliv vlastnictví médií na 
jejich nezávislost a pluralitu. P ípadová studie: eská republika. . Dostupné z WWW: 
<http://www.ineko.sk/files/konf29102004_smid.pdf>. 
 
89 Právo, Borgis a.s. [online]. 2000 - 2011 [cit. 2011-05-09]. Tiráž. Dostupné z WWW: 
<http://pravo.novinky.cz/tiraz.php>. 
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Historicky navázal deník Právo na deník Rudé Právo, vydávaný p ed rokem 

1989 vydavatelstvím Rudé právo, které spadalo pod vliv Úst edního výboru 

Komunistické strany eskoslovenska (ÚV KS ). Na podzim 1989, krátce po Sametové 

revoluci, nahradil tehdejšího šéfredaktora Zde ka Ho eního Zden k Porybný, který 

sou asn  s touto funkcí p evzal i vydavatelství Rudé právo a vydavatelství Florenc, 

které se od Rudého práva odd lilo. 16. zá í 1990 založil Porybný vydavatelství Borgis, 

a.s.90 a nabídl redaktor m Rudého práva odkup ty iceti procent jejích akcií. Sám se stal 

majoritním vlastníkem. 26. íjna za ala spole nost Borgis vydávat vlastní deník 

s názvem Rudé právo, s podtitulem „levicový deník“. Stávající Rudé právo toho dne 

estalo vycházet. Zden k Porybný byl za „spontánní privatizaci“, která m la poškodit 

vydavatelství Florenc, trestn  stíhán až do prosince 1992.91 

 Upustilo se od d ív jšího sm ování listu, ale deník z stal zam en spíše na 

tená stvo na levici politického spektra. Jako redakto i do n j nastoupili nap íklad Ji í 

Hanák, Petr Uhl nebo Pavel Dostál. V roce 1995 byl list p ejmenován na Právo. 

 Ov ený náklad prodaných výtisk  za den byl v roce 2009 podle ro enky Unie 

vydavatel  138 476 kus .92 

 V Právu se setkáváme s t mito pravidelnými rubrikami: Zpravodajství, 

Publicistika, Kultura, regionální p íloha ( nap . Praha – St ední echy), Ze zahrani í, 

Trhy a ekonomika, TV Program – Sudoku – Po así, Sport. Ve tvrtek vycházejí literární 

a kulturní p ílohy Café a Salon, v pátek p íloha Víkend, víkendové vydání nabízí navíc 

Magazín, v pond lí vychází navíc rubriky Firma a Sport extra, v úterý Nemovitosti a 

Fotbal extra, ve st edu D m a bydlení a Profese. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
90 Do obchodního rejs íku zapsáno 4. íjna 1990 
 
91 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v eské republice v letech 1989 – 2006. Praha : 
Karolinum, 2007. 274 s. ISBN 978-80-246-1387-1.s. 95-98.  
 
92 Ro enka Unie vydavatel  2010 [online]. 2010 [cit. 2011-05-09]. Ov ování náklad  tisku. Dostupné z 
WWW: <http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?akce=naklad&tg=1>. 
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íloha . 3. Ov ený náklad deník  v roce 2009 (tabulka) 

Zdroj: http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?akce=naklad&tg=1  

 

Název 
periodicita 

( x krát 
týdn ) 

Prodaný náklad Meziro ní 
zm na 
2009/8 2005 2006 2007 2008 2009 

AHA! deník 6x  90 767 123 
908 

114 
238 

107 
271 -6,1% 

BLESK deník 6x 524 
595 

476 
892 

459 
626 

435 
505 

412 
238 -5,3% 

Deník eská 
republika (sí ) deník 6x 403 

629 
343 
318 

323 
855 

295 
307 

247 
987 -16,0% 

HOSPODÁ SKÉ 
NOVINY deník 5x 63 476 62 797 59 986 57 390 54 285 -5,4% 

LIDOVÉ 
NOVINY deník 6x 69 884 72 634 70 355 70 413 58 543 -16,9% 

MLADÁ 
FRONTA DNES deník 6x 299 

889 
303 
355 

301 
644 

291 
711 

256 
118 -12,2% 

PRÁVO deník 6x 170 
583 

162 
875 

153 
944 

145 
031 

138 
476 -4,5% 

SPORT deník 6x 69 408 66 504 68 071 64 113 60 174 -6,1% 
 
 
 

íloha . 4. tenost tisku (tabulka) 
 
Zdroj: http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2010/index.php?akce=ctenost&tg=1  
 

Název 
periodicita 

(x krát 
týdn ) 

tenost 
2009 

tenost 
2008 

tenost 
2007 

tenost 
2006 

Meziro
ní 

zm na 

Pr r 
1/1 4C 
2009 

CPT 
(K ) 
2009 

AHA! deník 6x 264 000 320 000 346 000  -17.50 191 041 724 

BLESK deník 6x 1 400 
000 

1 477 
000 

1 561 
000 

1 537 
000 -5.20 686 333 490 

HOSPODÁ SK
É NOVINY deník 5x 201 000 223 000 190 000 205 000 -9.90 495 720 2 

466 
LIDOVÉ 
NOVINY deník 6x 209 000 220 000 238 000 228 000 -5.00 295 974 1 

416 
MLADÁ 

FRONTA DNES deník 6x 973 000 1 076 
000 

1 122 
000 

1 096 
000 -9.60 694 260 714 

PRÁVO deník 6x 450 000 411 000 458 000 488 000 9.50 245 800 546 
SPORT deník 6x 278 000 338 000 291 000 304 000 -17.80 249 892 899 
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     2.   Datum publikace 

 

Ve kterém m síci byl lánek vydán. Tato kategorie pom že odhalit, zda-li jsou 

které m síce zastoupené více i mén . 

 

3. Rozsah p ísp vku 

 

Jako kritérium pro m ení rozsahu lánk  jsem zvolila po et znak  s mezerami. 

Do rozsahu se po ítá samotný text lánku, jeho titulek a popis p ípadných fotografií. 

 

4. Umíst ní lánku 

 

Na které stran  novin lánek vyšel. Tato kategorie se zam uje zejména na to, 

zda lánek vyšel na titulní stran . Toto umíst ní nazna uje, že mu deník p isuzuje 

velkou d ležitost.  

 

5. Zdroj 

 

Autor p ísp vku. lánky mohou být p evzaté z tiskových agentur nebo p vodní, 

pocházející od konkrétního autora z redakce. M že se stát, že redakce na místo vyšle 

také zvláštního zpravodaje. Pokud zdroj lánku nelze za adit ani do jedné z t chto 

kategorií, spadá do kategorie „Jiný zdroj“. V této kategorii se tak objevují nap . dopisy 

tená , r zné tabulky a statistiky, ale také lánky od externist  nebo lánky p evzaté 

z jiných, nap . zahrani ních médií. 

 

6. Tematické za azení lánku¨ 

 

Téma je chápáno jako „konstitutivní prvek obsahu , jímž se rozumí to, co je 

položeno do pop edí, do centra uvažování a sd lování a co je zárove  podkladem 

zpracování k promluv .“93 Tematickou agendu jsem rozd lila na dv  oblasti. Prom nná 

                                                
93 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vydání. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-
80-7367-466-3. s. 279. 
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6.A Hlavní téma lánku se týká hlavního tématu lánku jako takového. Prom nná 6.B 

Vedlejší téma lánku ur uje pouze to téma, které je v lánku bezprost edn  spojeno 

s Novým Zélandem.94 Ob  tyto kategorie mají tyto stejné prom nné, aby je ve výsledku 

bylo možné mezi sebou porovnávat: 

 

1 Politika – Všechny lánky týkající se domácích nebo zahrani ních politických 

událostí nebo rozhodnutí, které se zmi ují o Novém Zélandu.   

2 Ekonomika – Všechny lánky z ekonomické sféry, které se týkají NZ.  

3 Sport – lánky, jejichž tématem je sport.   

4 Kultura a um ní – lánky vztahující se ke kultu e obecn  nebo ke konkrétním 

osobnostem ze sv ta kultury.   

5 Spole nost – lánky o d ní ve spole nosti, o vztazích, kuriozitách, celebritách 

atd. 

6 V da a vzd lání – lánky prezentující v decké poznatky, zmi ující se o v dcích 

atd. 

7 P íroda a p írodní katastrofy – lánky, jejichž tématem je sv t p írody nebo 

živelné katastrofy.   

8 Cestování – lánky spojené s cestováním jak osobním, tak obchodním (služební 

cesty atd.), informace o destinacích, cestopisy, rady pro turisty atd.  

9 Zdraví - lánky, které se zabývají oblastí zdraví a pojednávají nap . o nemocích, 

epidemiích, ale také prevenci, o kování a lécích. 

10 Jídlo a pití – lánky z oblasti gastronomie. O jídle, restauracích, kultu e 

stolování, va ení, ale také lánky, jejichž tématem je nap . víno. 

11 Média – lánky týkající se médií (televize, rozhlasu, tisku, internetu...) a 

noviná  nebo reklamy.  

12 Krimi - erná kronika, krimi zprávy.  

20 Ostatní – Do této kategorie budou za azeny lánky, které tematicky 

neodpovídají ani jedné z ur ených tematických oblastí.  

 

 

 

 

                                                
94 Nap íklad v p ípadech, kde Nový Zéland není hlavním tématem lánku, ale pouze tématem vedlejším 
nebo zmínkou. 
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7. Žurnalistický útvar/ žánr 

 

Tato kategorie rozd luje lánky podle žánr , které se vyzna ují ur itými 

spole nými ustálenými prvky a charakteristickými rysy. Žánry se mohou asto 

ekrývat. P i definici jednotlivých žánr  vycházím z Praktické encyklopedie 

žurnalistiky autor  B. Osvaldové, J. Halady a kol.95 

 

1 Zpráva – Útvar odpovídající na základní otázky „Kdo? Co? Kdy? Kde? Jak? 

Pro ?“ s cílem informovat o nejnov jších událostech. Vyzna uje se svou v cností, 

esností, úplností a neutralitou. Do této kategorie jsem za adila i velmi krátké 

zpravodajské p ísp vky, tzv. fleše.   

2 Komentá  – Subjektivní vyjád ení autora p ísp vku k aktuálním událostem. 

Vychází ze známých fakt, uvádí je do souvislostí, odhaluje pozadí událostí.  

3 Analýza - Detailní rozbor ur ité problematiky, zkoumající vztahy, souvislosti, 

iny, d sledky a obecné zákonitosti týkající se ur ité problematiky.   

4 Rozhovor – / Interview, dialog. Rozhovor noviná e (noviná ) s jednou nebo více 

osobnostmi, st ídání otázek a odpov dí 

5 Reportáž – Výpov  noviná e o jeho p ímém zážitku, popis událostí. Mísí 

objektivní informace se subjektivním pohledem. 

6 Recenze – Hodnotící útvar, který má za úkol p edstavit ve ejnosti n jaké dílo a 

posoudit jeho kvality. 

7 Medailonek – publicistický nebo esejistický útvar, jehož ú elem je p edstavit a 

charakterizovat n jakou osobnost 

8 Sloupek – Vtipné, krátké podání konkrétního zajímavého zážitku, zobecn ného do 

širší roviny. 

7 Ostatní – Do této kategorie jsem za adila p ísp vky ostatních útvar /žánr .  

 

8. Typologie zpráv 

 

Aktuální události, které mají celospole enský dosah, jsou azeny do kategorie 

s hodnotou 1 Hard news, ostatní do kategorie s hodnotou 2 Soft news. P ísp vky, které 

                                                
95 OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri, 2002. 240 s. ISBN 
80-7277-108-6. 
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nešlo za adit, do žádné z t chto kategorií, jsem za adila do kategorie s hodnotou 3 Nelze 

ur it. Více o typologii zpráv viz. kapitola p edchozí kapitola Teoretická východiska. 

 

9. Zpravodajské hodnoty 

 

Atributy zprávy, díky kterým byla zpráva vybrána k mediálnímu zpracování. 

Zvolená typologie se opírá o koncept zpravodajských hodnot Jorgena Westerstahla, 

který zkoumal d vody výb ru zpráv do v rubrikách zahrani ního zpravodajství.96 

V pr hu kódování se ale ukázalo, že ur ování zpravodajských hodnot je zna  

subjektivní a navíc se typologie v mnoha p ípadech v bec nedá použít, jelikož se 

analyzované lánky zabývají pouze jedinou zemí. Tuto prom nnou jsem nakonec 

z analýzy vypustila. Ponechávám zde však toto vysv tlení jako d vod, pro  

v interpreta ní ásti této práce zpravodajské hodnoty chybí, a koliv jsou v kódovací 

knize i v programu SPSS uvedeny. 

 

10. Nový Zéland jako hlavní nebo vedlejší téma  

 

Pokud se lánek zabývá Novým Zélandem jako hlavním tématem, bude mu 

azena hodnota 1, pokud je Nový Zéland pouze vedlejším, okrajovým tématem 

lánku, bude mu p azena hodnota 2. Je-li NZ v lánku pouze zmín n, p ipadne mu 

hodnota 3 Zmínka.  

 

11. Akté i zpráv 

 

Vyskytují-li se v lánku jména, spojená s novým Zélandem a  už p ímo 

(osobnosti pocházející z NZ) nebo nep ímo (osobnosti vyjad ující se o NZ), budou 

jejich jména zaznamenána v této kategorii.  

 

 

 

                                                
96 WESTERSTÅHL, Jörgen; JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and Ideologies. 

European Journal of Communication . March 1994, 9, 1, s. 71 - 89. SAGE: 

<http://ejc.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/9/1/71.full.pdf+html>. 
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12. Hodnocení tématu 

 

Pokud má lánek ve vztahu k NZ pozitivní vyzn ní, bude mu p azena hodnota 

1, pokud negativní 2, pokud neutrální 3. V p ípad , že tuto vlastnost není možné 

vysledovat, dostane hodnotu 4 Nelze ur it. Ur ení t chto aspekt  bude sloužit jako 

podklad pro kvalitativní ást výzkumu, kde budou d vody pro klasifikaci pozitivní / 

negativní osv tleny na jednotlivých hodnotících výrocích o Novém Zélandu. 

 

13. Jiné zem  

 

Prom nná Jiné zem  zaznamenává, jestli se lánek v nuje i dalším zemím 

v geopolitickém regionu i jestli se zmi uje o dalších cizích zemích. Zaznamenala jsem 

pouze ty zem , s jimiž je Nový Zéland v láncích z r zných d vod  spojován nej ast ji, 

jelikož se ukázalo, že a koliv je v mnoha láncích spojován s vý tem mnoha r zných 

zemí, jsou tato spojení zemí spíše náhodná. Jsou to: Austrálie, Thajsko, Japonsko, 

Spojené státy americké (USA), Srí Lanka, ína, Bahrajn, Velká Británie, Kanada. 

Pokud se v lánku objevily ješt  další zem , za adila jsem je do kategorie „Ostatní“ 

Výsledky z kvantitativní obsahové analýzy využiji dále v kvalitativní ásti výzkumu. Co 

se tý e spojování Nového Zélandu s R, budu si v kvalitativní analýze všímat, v jakých 

souvislostech se tak d je. 

 

14. Fotografie 

 

Je-li lánek opat en fotografií, která se bezprost edn  vztahuje k Novému 

Zélandu, bude mu p azena hodnota 1. V p ípad , že není, bude mu p azena hodnota 

2. 

 

15. Rubriky 

 

Tato prom nná slouží spíše k porovnání zastoupení jednotlivých rubrik v rámci 

jednoho deníku. Vzhledem k tomu, že každý z deník  má roz azení do rubrik úpln  jiné, 

nebude možné jednotlivé rubriky porovnávat mezi deníky navzájem. Pro úplnost ale 

dodávám také azení do rubrik v jednotlivých denících. Na základ  p edvýzkumu jsem 



  

 

44

  

vybrala pouze ty rubriky, které jsou ve vzorku skute  zastoupené. Každá rubrika má 

v kódovací knize sv j samostatný kód. 

 

16. Regiony 

 

Tato prom nná zaznamenává, které lánky vyšly v celostátních vydáních 

jednotlivých deník  a které v jednotlivých regionech. Každý z deník  má vlastní 

regionální len ní, které je podrobn  zaznamenáno v kódovací knize. 

 

3.3 Kvalitativní analýza text  a jejich interpretace 

 

 Jelikož je kvantitativní obsahová analýza schopna vyhodnotit pouze statistická 

data a po itatelné jevy, ne vždy je možné pomocí jejích výsledk  pln  postihnout 

podstatu zkoumaného problému. Podle Jana Jiráka a Barbary Köpplové sice popisuje 

pokrytí tématu, ale nev nuje se kvalitativním atribut m obsahu které popisují, jak toto 

pokrytí vypadá.97 Proto, abychom rozkryli povahu zkoumaného obsahu a dobrali se 

významu sd lení, je  tedy nutné použít i kvalitativní, interpretativní p ístup.  

 

„Kvalitativní analýza ( i interpretace) mediálních sd lení se snaží obsah 

hodnotit z hlediska nemanifestovaných, skrytých charakteristik, k jejichž rozkrytí 

je nutná znalost kontextu, resp. širší historické a sociální situace. Bere tedy 

v úvahu i okolnosti, které jsou „za“ i „pod“ samotným sd lením, jinak 

vytrženým z kontext  komunika ní události, doby, kultury, spole nosti, aluzí 

apod. V tomto smyslu je analýza kvalitativních atribut  obsah  více analýzou 

významu sd lení (...).“98  

 

Kvalitativní analýza odvozuje význam text  z jeho vnit ních vztah , protiklad  a 

celkového kontextu, namísto z po tu a vyváženosti referencí. Denis McQuail mluví o 

jazykové analýze textu jako o analýze strukturální a tvrdí o ní, že  „nep ikládá váhu 

                                                
97 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vydání. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-
80-7367-466-3. s. 281. 
 
98 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vydání. Praha : Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-
80-7367-466-3. s. 281. 
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postup m p i výb ru vzork  a odmítá p edstavu, že by všechny jednotky obsahu m ly 

být brány jako rovnocenné.“99 Proto provádím kvalitativní analýzu jen na ásti text  

z celého souboru. Kritérium výb ru t chto vzork  je dáno tím, jaké atributy v nich Nový 

Zéland charakterizují. Proto mohou být k rozboru vybrány jak lánky, kde je Nový 

Zéland hlavním tématem, tak zmínky týkající se Nového Zélandu, které se k hlavnímu 

tématu lánku vztahují jen okrajov . 

V textech se snažím vysledovat možné pozitivní nebo negativní vyzn ní a 

prezentované hodnoty. Také se nabízí zkoumat stereotypy, v p ípad  této práce 

stereotypní obraz Nového Zélandu a jeho obyvatel nebo normativy, ili p evládající 

edstavy o fungování dané spole nosti. 

Práv  v této ásti práce také bude prostor pro analýzu jednotlivých aktér , 

souvislostí zmín ní Nového Zélandu s jinými zem mi, i pro rozbor fotografií, které 

s Novým Zélandem bezprost edn  souvisí. 

 Kvalitativním metodám výzkumu bývá vy ítáno, že jejich výsledky mohou být 

ovlivn ny subjektivním hodnocením autora výzkumu, protože se nedá objektivn  ov it 

jejich validita. P esto se však pokusím tam, kde je to možné, rozebrat texty také 

z hlediska jejich obsahu a interpretovat jejich díl í ásti, vztahující se k Novému 

Zélandu, po jazykové stránce. 

V textech jsou n které aspekty vyzdvihovány do pop edí a n které naopak text 

upoza uje. D ležité jsou nejen p ímo vyslovené v ty, ale také jevy, o kterých se text 

bec nezmi uje. N které významy jsou v textu explicitní (explicit meanings) - to 

znamená ty, které jsou eny p ímo, n které jsou naopak nevyslovené, implicitní 

(implicit meanings), protože jsou považovány za všeobecn  známé.100 D ležitá je také 

volba jednotlivých slov, respektive výb r konkrétního výrazu z množiny všech 

ostatních, popisujících stejný jev.  

Teorie Rogera Fowlera se opírá o východisko, že jazyk coby primární kód není 

neutrální prost edek k p enosu informací, a to ani v médiích, ale je spíše prost edkem 

konstrukce reality. To proto, že je mediální produkt ovlivn n mnoha faktory jeho 

vzniku, jako je nap íklad selekce zpráv a jejich zpracování. Nem že tedy realitu v rn  

                                                                                                                                          
 
99 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2002. 448 s. ISBN 80-7178-
714-0. s. 310. 
 
100 FAIRCLOUGH, Norman. Media Discourse. London : Hodder Education part of Hachete Livre UK, 
1995. 224 s. ISBN 9780340588895. s. 106. 
 



  

 

46

  

odrážet.101 Proto je t eba zkoumat nejen kvantitativní faktory, ale také jazykovou 

stránku lánk , které se vztahují k tématu této diplomové práce.  

 

Kvalitativní analýza textu je vhodná ke zkoumání kladných a záporných 

hodnot, které jsou v textu prezentovány, nebo normativ , které prezentují p edstavu o 

ideálním stavu spole nosti. Normativy je možné popsat jako výroky, které p ímo nebo 

nep ímo formulují, co je v dané kultu e považováno za normální, správné, samoz ejmé 

a co se naopak z tohoto hodnocení vymyká.102 

 V textech tedy budu vyhledávat taková tvrzení, která p edm t analýzy n jakým 

zp sobem hodnotí nebo mu p isuzují n jaké kladné i záporné vlastnosti. Zam ím se 

také na obrazná a p enesená vyjád ení, tedy tzv. tropy a figury, které se v textu mohou 

objevit. Mezi n  pat í podle Ji ího Krause103 zejména metafory, metonymie, 

synekdochy a ironie. Tyto jazykové prvky plní nejen funkci „ozdob“ textu, které mají 

tená e upoutat, ale také zd raz ují ur ité významové souvislosti, kterých by si m l 

všimnout. Metafory jsou p irovnání vzniklá na základ  vn jší podobnosti a vznikají na 

základ  asocia ních spojení. Metonymie se zakládají naopak na vnit ních vztazích a 

souvislostech a slouží k soudržnosti textu. Synekdochu lze charakterizovat jako zám nu 

ásti za celek nebo celku za ást. Ironii chápe J. Kraus jako charakteristickou figuru 

postmoderního myšlení, nebo  vyjad uje r znost pohledu a prom nlivost.104 

Vyzn ní text  mohou ovliv ovat také tzv. modalizátory, tedy výrazy, které 

poukazují na implicitní význam. Podle J. Krause jsou to  

 

„takové orientující výrazy (orientátory a indikátory významu), které 

vyjad ují modifikace a hodnocení sd lovaného obsahu i zp sobu jejich 

jazykového ztvárn ní. Funkcí modalizátor , které se n kdy používají jako 

výpl ková slova, ale ast ji prozrazují autorovu p edpojatost, je oslabovat 

                                                
101 FOWLER, Roger. Language in the News : Discourse and Ideology in the Press. London and New 
York : Routledge, 1991. 272 s. ISBN 0415014190. 
 
102 FLEISCHER, Michael. Kulturtheorie : Systemtheoretische und evolutionäre Grundlagen. 
Oberhausen : Athena, 2001. 560 s. ISBN 3-932740-75-0. 
 
103 KRAUS, Ji í. Jazyk v prom nách komunika ních médií. Praha : Karolinum, 2008. 174 s. ISBN 978-
80-246-1578-3. s. 102-109. 
 
104 KRAUS, Ji í. Jazyk v prom nách komunika ních médií. Praha : Karolinum, 2008. 174 s. ISBN 978-
80-246-1578-3. s. 102-109. 
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jistotu a asertivnost výpov di, zbavovat se odpov dnosti za platnost nebo 

bezvýjime nost vlastního tvrzení.“ 105 

 

 Kvalitativní analýza vychází v n kterých p ípadech z výstup  analýzy 

kvantitativní a snaží se ji doplnit v místech, která krom  statistických údaj  vyžadují  

další rozbor. Proto v interpreta ní ásti této diplomové práce tyto postupy v n kterých 

ípadech kombinuji. Detailn jšímu rozboru podrobím zejména ty lánky, kde je Nový 

Zéland hlavním tématem.  

Diskurz novinových zpráv je jist   možné zkoumat mnohem komplexn ji, ale já 

se v kvalitativní analýze zam ím pln  jen na n které aspekty a ty se budu snažit popsat 

podrobn ji. Budu tak následovat p ístup Rogera Fowlera, který v úvodu své studie 

Language in the News tvrdí:  

 

„Abych se mohl pln  v novat jedné dimenzi analýzy, musel jsem 

samoz ejm  v novat menší pozornost t m ostatním. Diskurz novin je tak 

komplexní, že koncentrace na jeden jeho aspekt nevyhnuteln  vede k pominutí 

ch ostatních. Jestliže má být kniha tivá, nesmí být nep im en  dlouhá nebo 

metodologicky p edimenzovaná.“106  

 

které aspekty, které by bylo ve zkoumaném materiálu možné uchopit ke 

komplexn jšímu postihnutí mediálního obrazu Nového Zélandu, jako je t eba koncept 

framingu nebo primingu, narativních struktur i širší rozpracování analýzy diskurzu a 

rozboru fotografií, z stávají stranou této práce jako možnost pro další výzkum. 

 

 

 

 

                                                
105 KRAUS, Ji í. Jazyk v prom nách komunika ních médií. Praha : Karolinum, 2008. 174 s. ISBN 978-
80-246-1578-3. s. 71. 
 
106 „In order to give a full treatment of one level, I have of course had to pay litle attention to other 
dimensions of analysis. (...) Newspaper discourse is so complex that concentration on one aspect 
inevetably leads to neglect of others, if one wants a book of this kind to remain readable – not 
inordinately long or methodologically over-complex.“ FOWLER, Roger. Language in the News : 
Discourse and Ideology in the Press. London and New York : Routledge, 1991. 272 s. ISBN 
0415014190. s.8. 
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4. Výsledky a jejich interpretace 

4.1  Úvod 

 
žišt m výzkumné ásti této práce jsou interpretace výstup  kvantitativní 

analýzy, které vznikly nakódováním jednotlivých lánk  podle p edem vytvo ených 

kategorií a následným vyhodnocením dat v po íta ovém programu SPSS. Budou sloužit 

ke zodpov zení díl ích výzkumných otázek této práce a n které z nich zárove  také 

jako podklady pro dopl ující kvalitativní výzkum, jehož výstupy v této ásti následn  

také uvádím. Vyhodnocení jednotlivých prom nných umožní porovnat jednotlivé 

deníky mezi sebou.  

Nejd íve budu porovnávat po ty lánk  v jednotlivých denících i v jednotlivých 

sících roku 2009. Zvláš  se zam ím na lánky, kde je NZ hlavním tématem. 

Porovnám také, ve kterých rubrikách jednotlivých deník  se lánky pojednávající o NZ 

objevily nej ast ji. Poté se zam ím na regionální p ílohy jednotlivých deník  a zjistím 

pokrytí tématu také tam. 

Jednou z ástí obsahové analýzy je také analýza zdroj lánk . Vyhodnotím, 

v kolika p ípadech byly lánky p evzaty z tiskových agentur a v rámci této otázky 

samoz ejm  také z jakých a ve kterých denících. Zjistím také, kolik lánk  vzniklo 

ímo v redakcích, jestli byli do oblasti vysláni n jací zvláštní zpravodajové nebo jestli 

noviny využívaly ješt  n jaké další zdroje. 

Spo ítám také, p estože to není sou ástí kódovací knihy, v kolika p ípadech se 

edm t této diplomové práce – Nový Zéland, objevil p ímo v titulcích lánku. A koliv 

je v každém z deník  možné množství takových lánk  spo ítat tém  na prstech jedné 

ruky, je také titulek lánku relevantní faktor, který siln  ovliv uje vnímání tená . 

Proto n které z t chto titulk  podrobím zárove  jazykovému rozboru, který pom že 

rozkrýt referované významy, které do nich mohou být zakódovány. 

Nejd ležit jší ástí obsahové analýzy je pokrytí témat, která jsou v láncích 

s Novým Zélandem bezprost edn  spojena. Hlavn  tady bude nutné odd lit od sebe 

lánky, kde je Nový Zéland pouze vedlejším tématem nebo dokonce jen zmínkou, od 

lánk , které se tímto tématem p ímo zabývají. 

Zam ím se také na vyhodnocení žurnalistických útvar  použitých 

v jednotlivých denících, které bude sloužit k jejich vzájemnému porovnání a ukáže, 

v jakých žánrech se tená i s Novým Zélandem nej ast ji v novinách setkávali. 
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Porovnám také v jednotlivých denících zastoupení hard news a soft news, které vychází 

z teorie Gaye Tuchmanové o typech zpráv.107  

Zaznamenám také, kdy je Nový Zéland spojován s konkrétními aktéry z r zných 

oblastí innosti a s ostatními zem mi. 

V další ásti se budu v novat analýze výrok  o Novém Zélandu. Pomocí 

identifikace hodnotících p ívlastk , jazykových figur a trop , normativních tvrzení i 

porovnání se budu snažit interpretovat jejich pozitivní a negativní vyzn ní. Z této 

interpretace budu vycházet i p i vyvozování stereotyp , které tisk s Novým Zélandem 

spojuje. Posledním bodem kvalitativní analýzy bude interpretace obsahu a kompozice 

kterých fotografií, které jsou k lánk m p ipojeny – jim v této práci p enechávám 

samostatnou kapitolu. 

 

4.2 Po et lánk  v jednotlivých denících 

 

Výzkumná otázka: Kolik lánk  referujících o Novém Zélandu se v roce 2009 objevilo 

v denících MF Dnes, Lidové noviny, Hospodá ské noviny a Právo? 

 

íloha . 5: Po et lánk  zabývajících se tématem Nového Zélandu v jednotlivých 

denících (tabulka) 

 

Po et lánk  zabývajících se tématem Nového Zélandu v 
jednotlivých denících 

  
Po et lánk  

 

Po et 

lánk  v 

procentech Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 MF Dnes 223 45,5 45,5 45,5 

Hospodá ské noviny 85 17,3 17,3 62,9 

Lidové noviny 55 11,2 11,2 74,1 

Právo 127 25,9 25,9 100,0 

Celkem 490 100,0 100,0  

 

 

                                                
107 Viz kapitola 2.4 této diplomové práce. 
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Výsledek: 

Zkoumaný soubor celkov  tvo í 490 lánk  pojednávajících o Novém Zélandu 

z deník  MF Dnes, Hospodá ské noviny, Lidové noviny a Právo. Graf v p íloze . 6 

ukazuje jejich rozložení mezi jednotlivé deníky. Tém  polovina (223 ze 490, tedy 45,5 

%) zkoumaných lánk  vyšla v deníku MF Dnes, druhý nejv tší po et lánk  (127, tj. 

25,9 % z celkového po tu) v deníku Právo, následují Hospodá ské noviny s 85 lánky 

(17,3 % z celkového po tu) a nejmén  ze všech zkoumaných lánk , tj. 55 (11,2 % 

z celkového po tu) pochází z Lidových novin. 

 

íloha . 6: Rozložení lánk  v jednotlivých denících (graf) 

 

Rozložení lánk  v jednotlivých denících 

 
 

4.3 Rubriky 

 

Výzkumná otázka: Jaké bylo v roce 2009 zastoupení lánk  referujících o Novém 

Zélandu v jednotlivých rubrikách deník  MF Dnes, Lidové noviny, Hospodá ské noviny 

a Právo? 

 

Výsledek: 
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Rozložení lánk  do rubrik v jednotlivých denících ukazují tabulky v p ílohách . 8, 9, 

10 a 11. 

 

Porovnání jednotlivých deník  z hlediska toho, kolik lánk  týkajících se Nového 

Zélandu se objevilo na titulní stran : 

Nejvíce lánk  týkajících se Nového Zélandu vyšlo v roce 2009 na titulní stran  

v deníku Právo (7 lánk ). V MF Dnes vyšly na titulní stran  4 lánky, v Lidových 

novinách 2 lánky a v Hospodá ských novinách 3 lánky. V rámci pokrytí tématu 

v jednotlivých denících se jich ale na titulní stran  objevilo nejvíce v Hospodá ských 

novinách (5,6 %), o n co mén  v Právu (5,5 %), v Lidových novinách 2,4 %  a v MF 

Dnes se lánky týkající NZ objevily na titulní stran  jen v 1,8 % p ípad . 

 

íloha . 7 : Rozložení lánk  do rubrik v MF Dnes (tabulka) 

Rozložení lánk  do rubrik – MF Dnes 

  
Po et lánk  % 

% v rámci MF 

Dnes 

 Titulní strana 4 0,8 1,8 

Z domova 4 0,8 1,8 

Ze sv ta 15 3,1 6,7 

Téma Dnes 7 1,4 3,1 

Sobotní rozhovor 1 0,2 0,4 

Sport 67 13,7 30,0 

Kultura 16 3,3 7,2 

Ekonomika 7 1,4 3,1 

Scéna 3 0,6 1,3 

Byznys 1 0,2 0,4 

Regiony 68 13,9 30,5 

Víkend 6 1,2 2,7 

Názory 2 0,4 0,9 

Ostatní 22 4,5 9,9 

Celkem 223 45,5 100,0 

Ostatní 

deníky 

missing 267 54,5 
 

Celkem 490 100,0  
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Na základ  údaj  v tabulce, která tvo í p ílohu . 7 této diplomové práce, je 

možné tvrdit, že nejvíce analyzovaných lánk  z MF Dnes (30,5 %) vyšlo v jejích 

regionálních mutacích. Jen o n co málo mén  (30 %) se jich objevilo v rubrice Sport. 

Ze všech 223 lánk . týkajících se Nového Zélandu, v MF Dnes, jich na titulní stran  

vyšly 4 (což je 1,8 % zkoumaných lánk  z tohoto deníku). 

 

íloha . 8: Rozložení lánk  do rubrik v Lidových novinách (tabulka) 

 

Rozložení lánk  do rubrik – Lidové noviny 

  
Po et lánk  % 

% v rámci 

Lidových novin 

 Titulní strana 2 0,4 2,4 

Domov 2 0,4 2,4 

Sv t 16 3,3 18,8 

Téma 3 0,6 3,5 

da a výzkum 8 1,6 9,4 

Kultura 5 1,0 5,9 

Horizont 1 0,2 1,2 

Orientace 2 0,4 2,4 

Byznys a trhy 8 1,6 9,4 

Sport 18 3,7 21,2 

Akademie 4 0,8 4,7 

Relax 4 0,8 4,7 

Zajímavosti 8 1,6 9,4 

Regiony 1 0,2 1,2 

Ostatní 3 0,6 3,5 

Total 85 17,3 100,0 

Ostatní 

deníky 

missing 405 82,7 
 

Celkem 490 100,0  

 

Podle tabulky v p íloze . 8 m žeme konstatovat, že v Lidových novinách vyšlo 

nejvíce lánk  týkajících se NZ v rubrice Sport (21,2 %). Druhý nejv tší po et lánk  

pak v rubrice Sv t (18,8 %). Na titulní stran  ze všech 85 lánk , které v roce 2009 o 
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Novém Zélandu v Lidových novinách vyšly, objevily jen 2 což je 2,4 % zkoumaných 

lánk  z tohoto deníku. 

 

íloha . 9: Rozložení lánk  do rubrik v Hospodá ských novinách (tabulka) 

 

Rozložení lánk  do rubrik – Hospodá ské noviny 

  

Po et lánk  % 

% v rámci 

Hospodá ských 

novin 

 Titulní strana 3 0,6 5,6 

esko 11 2,2 20,4 

Sv t 5 1,0 9,3 

Téma 2 0,4 3,7 

Názory 9 1,8 16,7 

Sport 8 1,6 14,8 

Kultura 2 0,4 3,7 

Finance 3 0,6 5,6 

Moje HN 4 0,8 7,4 

Business Class 2 0,4 3,7 

Podniky a trhy 1 0,2 1,9 

Ostatní 4 0,8 7,4 

Total 54 11,0 100,0 

Ostatní 

deníky 

missing 436 89,0 
 

Celkem 490 100,0  

 

Jak nám ukazuje tabulka v p íloze .9, v Hospodá ských novinách vyšlo nejvíce 

lánk  týkajících se NZ v rubrice esko (20,4 %), která shrnuje domácí zpravodajství. 

Druhý nejv tší po et lánk  byl v rubrice Názory (16,7 %) a t etí v rubrice Sport (14,8 

%) . Na titulní stran  ze všech 54 lánk , které v roce 2009 o Novém Zélandu 

v Hospodá ských novinách vyšly, objevily 3, což je 5,6 % zkoumaných lánk  z tohoto 

deníku. 
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íloha . 10 : Rozložení lánk  do rubrik v deníku Právo (tabulka) 

 

Rozložení lánk  do rubrik - Právo 

  
Po et lánk  % 

% v rámci 

deníku Právo 

 Titulní strana 7 1,4 5,5 

Zpravodajství 14 2,9 11,0 

Ze zahrani í 27 5,5 21,3 

Sport 38 7,8 29,9 

Publicistika 2 0,4 1,6 

Hudba 1 0,2 0,8 

Film 1 0,2 0,8 

Auta 2 0,4 1,6 

da a technika 2 0,4 1,6 

Na cestách 2 0,4 1,6 

Studium 4 0,8 3,1 

Firma 1 0,2 0,8 

Salon 2 0,4 1,6 

Regiony 12 2,4 9,4 

Kultura 11 2,2 8,7 

Trhy a ekonomika 1 0,2 0,8 

Celkem 127 25,9 100,0 

Ostatní 

deníky 

Missing 363 74,1 
 

Celkem 490 100,0  

 

 

Z tabulky v p íloze . 10 je z ejmé, že v deníku Právo vyšlo nejvíce lánk  

týkajících se NZ v rubrice Sport (29,9 %). Druhý nejv tší po et lánk  byl v rubrice Ze 

zahrani í (21,3 %) a t etí v rubrice Zpravodajství (11 %) . Na titulní stran  ze všech 127 

lánk , které v roce 2009 o Novém Zélandu v Právu vyšly, se jich objevilo 7, což je 5,5 

% zkoumaných lánk  z tohoto deníku. 
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4.4  Regionální p ílohy 

 

 

 

íloha . 11: lánky v regionálních p ílohách MF Dnes (tabulka) 

lánky v regionálních p ílohách MF Dnes 

  
Po et lánk  % 

% v rámci MF 

Dnes 

 celostátní 110 22,4 49,3 

st ední echy 5 1,0 2,2 

severní echy 7 1,4 3,1 

jižní echy 8 1,6 3,6 

Vyso ina 5 1,0 2,2 

Brno a Jižní Morava 11 2,2 4,9 

st ední Morava 8 1,6 3,6 

východní Morava 4 ,8 1,8 

kraj Moravskoslezský 5 1,0 2,2 

kraj Hradecký 13 2,7 5,8 

kraj Karlovarský 9 1,8 4,0 

kraj Liberecký 8 1,6 3,6 

kraj Pardubický 11 2,2 4,9 

kraj Plze ský 6 1,2 2,7 

Benešovsko 1 ,2 ,4 

íbramsko 1 ,2 ,4 

Kolínsko 1 ,2 ,4 

Kutnohorsko 1 ,2 ,4 

Praha 6 1,2 2,7 

jihovýchodní Morava 2 ,4 ,9 

eskomoravská vrchovina 1 ,2 ,4 

Celkem 223 45,5 100,0 

lánky 

v ostatních 

denících 

missing 267 54,5 

 

Celkem 490 100,0  
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íloha . 12: lánky v regionálních p ílohách Lidových novin (tabulka) 

 

lánky v regionálních p ílohách Lidových novin 

  
Po et lánk  % 

% v rámci 

Lidových novin 

 celostátní 84 17,1 98,8 

Morava a Slezsko 1 ,2 1,2 

Total 85 17,3 100,0 

lánky 

v ostatních 

denících 

missing 405 82,7 

 

Celkem 490 100,0  

 

 

 

 

íloha . 13: lánky v regionálních p ílohách Hospodá ských novin (tabulka) 

 

lánky v regionálních p ílohách Hospodá ských 
novin 

  

po et lánk  % 

% v rámci 

Hospodá ských 

novin 

 celostátní 55 11,2 100,0 

lánky 

v ostatních 

denících 

missing 435 88,8 

 

Celkem 490 100,0  

 

 

 

 

 



  

 

57

  

 

 

íloha . 14: lánky v regionálních p ílohách deníku Právo (tabulka) 

 

lánky v regionálních p ílohách deníku Právo 

  
Po et lánk  % 

% v rámci 

deníku Právo 

 celostátní 115 23,5 90,6 

region echy 1 0,2 0,8 

Praha - st ední echy 2 0,4 1,6 

východní echy 1 0,2 0,8 

st ední a východní Morava 1 0,2 0,8 

severní echy 2 0,4 1,6 

západní echy 3 0,6 2,4 

severní Morava a Slezsko 1 0,2 0,8 

jižní Morava - Vyso ina 1 0,2 0,8 

Celkem 127 25,9 100,0 

lánky 

v ostatních 

denících 

missing 363 74,1 

 

Celkem 490 100,0  

 

 

Výzkumná otázka: Jaký je pom r lánk , referujících o Novém Zélandu, zve ejn ných 

v roce 2009 v celostátních vydáních a v regionálních p ílohách jednotlivých 

zkoumaných deník ? 

 

Výsledek: 

Tabulky v p ílohách  . 11, 12, 13 a 14 nám ukazují po ty lánk , které v 

jednotlivých denících vyšly v jejich regionálních mutacích a naopak kolik lánk  vyšlo 

v jejich celostátních vydáních. Z celého souboru 490 zkoumaných lánk  vyšlo 364 

z nich, což je 74,29 %, v celostátních vydáních deník . Zbytek tvo í lánky, které vyšly 

v regionálních p ílohách jednotlivých deník . Pouze lánky z Hospodá ských novin 

vyšly všechny v celostátním vydání. Ze všech 85 lánk  z Lidových novin vyšel pouze 

jeden v regionální p íloze, a to v regionu Morava a Slezsko. 
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 V MF Dnes naopak vyšla v regionech o n co málo více než polovina (50,7 %) 

jejích lánk . V Právu tvo í lánky z regionálních p íloh 9,4 %. 

 Nejvíce zastoupeným regionem v MF Dnes byl se 13 lánky Královéhradecký 

kraj (v MF Dnes ozna ován jako „kraj Hradecký“), a po 11 láncích m ly Pardubický 

kraj a Brno a Jižní Morava. Celkem se v MF Dnes mohli lidé o Novém Zélandu v roce 

2009 do íst ve 20 r zných regionálních mutacích. 

 V deníku Právo m la nejvíce lánk  o Novém Zélandu regionální mutace 

Západní echy (3 lánky). Po dvou pak m ly Severní echy a Praha a st ední echy. 

Celkem se o Novém Zélandu v roce 2009 psalo v 8 r zných regionálních mutacích 

deníku Právo. 

 Nej ast ji se regionální zprávy týkaly lokálních aktér , n jakým zp sobem 

spojených s Novým Zélandem. Nap íklad byly v láncích zmínky o tom, že ten i onen 

aktér byl na služební cest  na Novém Zélandu nebo že vystavuje fotografie z cest, u 

sportovc  že se ú astnili n jakého závodu na Novém Zélandu atd. 
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4.5  Nový Zéland jako hlavní téma 

 

Výzkumná otázka: Jaká byla hlavní témata lánk , které referovaly o Novém Zélandu 

v jednotlivých denících a jaká témata v nich byla v bezprost ední souvislosti s Novým 

Zélandem zmín na? 

 

Výsledek: 

 

 

íloha . 15: Nový Zéland jako hlavní téma (graf) 

 
 

 

Jak vidíme z grafu v p íloze . 15, hlavním tématem lánk  byl Nový Zéland i 

jeho akté i pouze v 11,22 % p ípad  z celkových 490 lánk . Ve 23,47 % p ípad  se 

lánky zam ovaly na jiné hlavní téma, ale v souvislosti s ním se v n kterých ástech 

lánku hovo ilo i o Novém Zélandu. V t chto p ípadech m žeme mluvit o láncích, kde 

je Nový Zéland i jeho akté i vedlejším tématem. V tšina ze zkoumaných lánk  se 

však o Novém Zélandu zmi ovala jen okrajov , nap íklad jednou v tou nebo jako 

sou ást vý tu ady n kolika r zných zemí. Z celkového po tu lánk  bylo takových 

zmínek 65,31 %. 
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Jak se liší pokrytí tématu v jednotlivých denících? 

 

íloha . 16: Nový Zéland jako hlavní téma v jednotlivých denících (graf) 
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íloha . 17:  Míra pokrytí tématu Nového Zélandu v jednotlivých denících 

(tabulka) 

 

Míra pokrytí tématu Nového Zélandu v jednotlivých denících 

  NZ jako hlavní / vedlejší téma / zmínka 

Total   hlavní téma vedlejší téma zmínka 

Název periodika MF Dnes 10,8% 23,3% 65,9% 100,0% 

Hospodá ské noviny 14,1% 27,1% 58,8% 100,0% 

Lidové noviny 5,5% 10,9% 83,6% 100,0% 

Právo 12,6% 26,8% 60,6% 100,0% 

Celkem 11,2% 23,5% 65,3% 100,0% 

 

 

Graf v p íloze . 16 znázor uje míru pokrytí p edm tu výzkumu v jednotlivých 

denících. Nejvíce lánk , jejichž hlavním tématem je Nový Zéland, zve ejnila v roce 

2009 MF Dnes (24 lánk  z celkového po tu 490, které se o Novém Zélandu zmi ují). 

Druhý nejv tší po et lánk , kde byl Nový Zéland hlavním tématem, najdeme v roce 

2009 v Právu – je jich celkem 16 ze 490. V Hospodá ských novinách to pak bylo 12 

lánk  a nejmén lánk  s hlavním tématem Nového Zélandu vyšlo v Lidových 

novinách – byly to pouhé 3 lánky.  

 Pokud jde ale o procentuální pokrytí hlavního tématu v jednotlivých denících 

v pom ru k po tu lánk , které se v jednotlivých denících tímto tématem zabývají, 

vychází z výstup  kvantitativní analýzy nejlépe Hospodá ské noviny. Jak ukazuje 

tabulka v p íloze . 17, když už jednotlivé deníky o Novém Zélandu psaly, byl nej ast ji 

hlavním tématem lánk  v Hospodá ských novinách. Ze všech lánk , které se v roce 

2009 v Hospodá ských novinách více i mén  v novaly tématu Nového Zélandu, 

zpracovávalo 14, 1 % z nich Nový Zéland jako hlavní téma. To je o 1,5% více než 

v Právu, o 3,3% více než v MF Dnes a 8,6% více než v Lidových novinách. 
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4.6  Nový Zéland v titulcích 

 

Výzkumná otázka: V kolika a v jakých p ípadech se Nový Zéland objevil v titulcích 

lánku? 

 

Výsledek: 

V titulcích lánk  byl Nový Zéland (v podob  všech tvar  tohoto sousloví, 

ídavných jmen „novozélandský“, „novozélandská“, „novozélandské nebo slov 

„Novozélan an“ a „Novozélan anka“ ve všech jejich pádech) zmín n jen ve 21 

láncích z celkových 490. Desetkrát v MF Dnes, desetkrát v Právu a jednou v Lidových 

novinách. N kolik z t chto titulk  jsem vybrala i k dalšímu jazykovému rozboru. 

 

Jazykový rozbor titulk  

Již samotné titulky zpráv napovídají, jak má tená  zprávu vnímat. Pomocí volby 

vhodných výraz  ze skupiny synonym, metafor, p ímé i a jiných prost edk  nasti ují 

citové zabarvení a nabízejí p edem ur ený postoj k problému. Volbou vhodných slov se 

tak média mohou bu  distancovat od problému nebo naopak podpo it jeho konkrétní 

interpretaci. Vybrala jsem proto k analýze n kolik titulk lánk , ve kterých se Nový 

Zéland p ímo objevil. 

 

„Novým Zélandem lze projet i ve van “108:  

Pro neinformovaného tená e m že tento titulek p sobit naprosto chaoticky. 

Není na první pohled z ejmé, o em lánek pojednává. Sloveso „projet“ m že 

napov t, že se bude týkat cestování, ovšem výraz „ve van “ je pro b žného tená e 

nesrozumitelný. M že evokovat vanu coby vybavení koupelny, ve skute nosti se pod 

tímto výrazem ale skrývá anglicismus vztahující se k anglickému výrazu „van“, který 

ozna uje dodávku nebo obytný v z. Cestování ve „vanu“, jak bývá tento typ dodávky 

po ešt le nazýván, je velmi astým zp sobem prozkoumávání Nového Zélandu. Použití 

tohoto slova a jeho tvaru nejen v titulku, ale i v samotném lánku, vypovídá o neznalosti 

problematiky doty ného noviná e. 

                                                
108 (vok). Novým Zélandem lze projet i ve van . MF Dnes, 2009, ro . 20, . 258. s. 4. 
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„Nový Zéland ochromil až metr sn hu“109: 

Již z titulku je z ejmé, o em zpráva pojednává. Výraz Nový Zéland je v tomto 

ípad  synekdochou, nebo  sníh neochromil celý Nový Zéland, nýbrž pouze jeho 

ur itou oblast. Volba slovesa „ochromil“ evokuje neo ekávanost tohoto klimatického 

jevu a dává tená i tušit jeho negativní následky. „Až metr sn hu“, tedy volba nejvyšší 

možné míry pro popsání jeho množství, m že mít za cíl zvýšit dramatické vyzn ní této 

zprávy. 

 Úpln  stejná zpráva, p evzatá z agentury TK, se objevila také v deníku Právo. 

Tam zvolili titulek „Nový Zéland p ekvapil sníh“110, který vyzdvihuje moment 

ekvapení, ale neimplikuje možné komplikace, které sníh mohl zp sobit, jako titulek 

v MF Dnes. 

 

„Nenápadní novozélandští ob i“111: 

Titulek je metaforou pro vyhynulé ptáky moa, kte í žili na Novém Zélandu do 

íchodu prvních lidí. Uvádí lánek, který se týká nových poznatk  ve výzkumu pe í 

chto živo ich . P ídavné jméno „nenápadní“ vychází z objevu, že jejich pe í m lo 

evážn  hn dou barvu. To však p i p tení tohoto titulku nem že tená  tušit. 

Ozna ení pták  moa za obry má evokovat jejich velikost. 

 

„Za krádež kalhot vyhostí echa z Nového Zélandu“112: 

Titulek této zprávy shrnuje celý její obsah. Na první pohled je tak tená i 

etelné, o em lánek je. D vod pro vyhošt ní ze zem  je v titulku uveden pro svou 

kuriozitu a zdánlivou malichernost, aby p itáhl k dalšímu tení. Místo jména 

konkrétního aktéra je zde uvedena jeho národnost, protože práv  ta je pro eského 

tená e podstatná.  

 

„Obama poslal na Nový Zéland velvyslance gaye“113 

                                                
109 ( tk). Nový Zéland ochromil až metr sn hu. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 233, s. 7. 
 
110 ( tk, dpa). Nový Zéland p ekvapil sníh. Právo, 2009, ro . 19, . 233, s. 8. 
 
111 (ml). Nenápadní novozélandští ob i. Lidové noviny, 2009, ro . 52, . 157, s. 19. 
 
112 (sw). Za krádež kalhot vyhostí echa z Nového Zélandu. Právo, 2009, ro . 19, . 246, s. 8. 
 
113 (CNN, roš). Obama poslal na Nový Zéland velvyslance gaye. Právo, 2009, ro . 19, . 236,  s. 8.  
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žišt  tohoto titulku, jakožto i celé následující zprávy, ke které se vztahuje, 

spo ívá v uvedení odlišné sexuální orientace nového amerického velvyslance. Zmín ní 

jména amerického prezidenta Baracka Obamy namísto uvedení nap . „USA“ nebo 

„americký prezident“, má odlišit politiku Baracka Obamy od jeho p edch dce George 

Bushe, který v i homosexuál m nebyl tak liberální.  

 

„Torres smetl Nový Zéland“114 

tená i zajímající se o fotbal podle jména Torres poznají, že se bude zpráva 

týkat práv  tohoto sportu. V titulku proti sob  stojí jedinec – špan lský fotbalista 

Fernando Torres, proti Novému Zélandu, tj. fotbalovému týmu Nového Zélandu, 

metonymicky vyjád eného synekdochou celé zem .  Náhodná není ani volba slovesa 

„smetl“, která narozdíl od dalších možných variant, které mohly být místo tohoto 

silného výrazu použity (nabízí se nap . „porazil“, „poko il“ atd.), ješt  více zd raz uje 

špan lskou p evahu a sílu zmín ného aktéra oproti slabému Novému Zélandu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
 
114 (vap-tv). Torres smetl Nový Zéland. Právo, 2009, ro . 19, . 138,  s. 23. 
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4.7 Pokrytí tématu v pr hu roku 2009 

 

Výzkumná otázka: Kdy se o Novém Zélandu psalo nej ast ji a jak se pokrytí tématu 

v pr hu roku liší v jednotlivých denících? 

 

 

íloha . 18:  Pokrytí tématu Nového Zélandu ve všech zkoumaných denících 

v pr hu roku 2009 (graf) 

 
 

Kolá ový graf v p íloze . 18 nám ukazuje asové rozložení publikace všech 

lánk  podle jednotlivých m síc . Na první pohled je zjevné, že lánky týkající se 

Nového Zélandu vycházely v pr hu roku 2009 celkem rovnom rn , bez v tších 

výkyv  v jednotlivých m sících. O n co vyšší byl zájem eských deník  o téma Nového 

Zélandu v kv tnu, ervenci a listopadu, kdy pom r zastoupení v i jiným m síc m 

esáhl 10%. Nejmén  se pak o Novém Zélandu psalo v zá í, kde tento pom r lánk  

oproti ostatním m síc m nedosáhl ani 5%. 

Toto vcelku rovnom rné rozložení lánk   potvrzuje, že v eském tisku v roce 

2009 nebyl v nován širší prostor žádné konkrétní významné události spojené s Novým 

Zélandem, která by stála za zvýšenou pozornost. Narozdíl t eba od února 2011, kdy 

sto Christchurch zasáhlo silné zem esení, které bedliv  sledovala i eská média. 
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Pokrytí tématu v pr hu roku v jednotlivých m sících 

 

íloha . 19: Pokrytí tématu Nového Zélandu v pr hu roku 2009 v jednotlivých 

sících (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka v p íloze . 19 nám ukazuje pokrytí tématu v jednotlivých m sících 

roku 2009. Tém  každý m síc se tématu Nového Zélandu nejvíce v novala MF Dnes, 

což je dáno i tím, že práv  tento deník ze všech zkoumaných periodik o Novém Zélandu 

v roce 2009 psal nejvíce. Pouze v íjnu p edstihl MF Dnes v tomto ohledu deník Právo. 

Nedá se však íci, že by tento íjnový vzestup zájmu deníku Právo o Nový Zéland byl 

spojen se zvýšeným zájmem o n jaké konkrétní téma. Jediným rozdílem Práva oproti 

jiným deník m ve vztahu k pokrytí tématu v íjnu 2009 jsou dva lánky pojednávající o 

novém velvyslanci Spojených stát  na Novém Zélandu, zd raz ující jeho odlišnou 

sexuální orientaci. 

Pokrytí tématu Nového Zélandu  v pr hu roku 2009 
v jednotlivých m sících 

  Název periodika 

Celkem 
  

MF Dnes 
Hospodá ské 

noviny Lidové noviny Právo 

 leden 2009 56,8% 8,1% 16,2% 18,9% 100,0% 

únor 2009 44,7% 13,2% 18,4% 23,7% 100,0% 

ezen 2009 47,1% 23,5% 11,8% 17,6% 100,0% 

duben 2009 46,8% 23,4% 12,8% 17,0% 100,0% 

kv ten 2009 41,5% 26,4% 9,4% 22,6% 100,0% 

erven 2009 37,2% 23,3% 7,0% 32,6% 100,0% 

ervenec 2009 49,1% 18,9% 1,9% 30,2% 100,0% 

srpen 2009 28,9% 28,9% 15,8% 26,3% 100,0% 

zá í 2009 41,7% 41,7% 4,2% 12,5% 100,0% 

íjen 2009 33,3% 6,1% 18,2% 42,4% 100,0% 

listopad 2009 58,8% - 9,8% 31,4% 100,0% 

prosinec 2009 53,8% 2,6% 12,8% 30,8% 100,0% 

Celkem 45,5% 17,3% 11,2% 25,9% 100,0% 
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 Z tabulky je dále z ejmé, že Hospodá ské noviny o Novém Zélandu v listopadu 

2009 v bec nepsaly. Snížený zájem o téma Nového Zélandu je u nich oproti ostatním 

deník m patrný i v prosinci, íjnu a lednu. Lidové noviny se tématem Nového Zélandu 

zabývaly mén  než ostatní deníky zejména v ervenci, zá í a ervnu. 

 

íloha . 20: Pokrytí tématu Nového Zélandu v pr hu jednotlivých m síc  roku 

2009 (graf) 

 
 

Pokud bychom cht li porovnávat zájem o téma Nového Zélandu v rámci 

jednotlivých deník , vypadalo by rozložení lánk  následovn  (ilustruje ho graf v 

íloze . 20):  

MF Dnes se b hem roku tímto tématem zabývala nejvíce v listopadu (13,5 % 

lánk  ze všech lánk , které o Novém Zélandu v MF Dnes v roce 2009 vyšly) a 

v ervenci (11,7 %). Nejmén  naopak v zá í (4,5 %), srpnu a íjnu (4,9 %). 

V Hospodá ských novinách se nejvíce lánk  o Novém Zélandu objevilo 

v kv tnu 2009 (16,5%). V listopadu o Novém Zélandu nepsaly v bec, v prosinci (1,2 

%), íjnu (2,4 %) a lednu (3,5 %) jen velmi málo. 
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Lidové noviny nejvíce pokrývaly téma Nového Zélandu v únoru 2009 (12,7 % 

z po tu lánk  zabývajících se Novým Zélandem v Lidových novinách v roce 2009). 

Nejmenší zájem o toto téma naopak projevily v ervenci a zá í (1,8 % z lánk , které na 

toto téma v pr hu roku vyšly). 

Právo se o Nový Zéland zajímalo nejvíce v ervenci a listopadu (po 12,6 %), 

nejmén  pak v zá í (2,4 %). 

 

íloha . 21: Zájem o téma Nového Zélandu v jednotlivých denících. (tabulka) 

Zájem o téma Nového Zélandu v rámci jednotlivých deník  

  Název periodika 

Celkem 
  

MF Dnes 
Hospodá ské 

noviny 
Lidové 
noviny Právo 

Datum publikace leden 2009 9,4% 3,5% 10,9% 5,5% 7,6% 

únor 2009 7,6% 5,9% 12,7% 7,1% 7,8% 

ezen 2009 7,2% 9,4% 7,3% 4,7% 6,9% 

duben 2009 9,9% 12,9% 10,9% 6,3% 9,6% 

kv ten 2009 9,9% 16,5% 9,1% 9,4% 10,8% 

erven 2009 7,2% 11,8% 5,5% 11,0% 8,8% 

ervenec 2009 11,7% 11,8% 1,8% 12,6% 10,8% 

srpen 2009 4,9% 12,9% 10,9% 7,9% 7,8% 

zá í 2009 4,5% 11,8% 1,8% 2,4% 4,9% 

íjen 2009 4,9% 2,4% 10,9% 11,0% 6,7% 

listopad 2009 13,5% - 9,1% 12,6% 10,4% 

prosinec 2009 9,4% 1,2% 9,1% 9,4% 8,0% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4.8 Délka lánk   

 

Výzkumná otázka: Jak dlouhé byly lánky referující o Novém Zélandu? Liší se n jak 

délka lánku  souvislosti s mírou pokrytí tématu? 

 

Výsledek: 

Délku jednotlivých lánk  jsem ur ovala na základ  jejich po tu znak  s 

mezerami, daného sou tem po tu znak  samotného textu, titulku, p ípadn  popisku 

fotografie, byla-li p ítomna. Velmi krátké lánky jsou ty, které mají 1 – 499 znak , 

krátké 500 – 1999 znak , st edn  dlouhé 2000 – 4999 znak , dlouhé 5000 – 9999 znak  

a velmi dlouhé 10000 a více znak .  

koliv jsem pominula prostor skute  v novaný lánku v daném deníku, který 

se m že u lánk  se stejným po tem znak  lišit nap íklad kv li velikosti písma, jeho 

umíst ní na stránce, rozvržení fotografií, odsazení nebo volb  fontu, jsem si pln  

doma faktu, že i tyto faktory ovliv ují vnímání textu a potažmo p sobí i na vytvá ení 

mediálního obrazu daného tématu. Jako m ítko délky lánku jsem zvolila po et znak  

jednak proto, že výstupy z databáze Newton Media Search, které jsem p i analýze 

využívala jako zdroj lánk , údaje o rozložení lánku v prostoru deníku nenabízejí a 

jednak také proto, že jsem se rozhodla soust edit spíše více na ostatní aspekty analýzy. 

Inspirovala jsem se v tomto sm ru Rogerem Fowlerem, který píše, že je nutné v zájmu 

kladn jšího propracování n kterých ástí analýzy pominout n které jiné, jako je 

nap íklad grafické rozvržení lánku v novinách.115  

 

 

 

 

 

 

                                                
115 „In order to give a full treatment of one level, I have of course had to pay little attention to other 
dimensions of analysis. For example, I have largely ignored the graphic format of the page, a dimension 
which is crucially important to the organisation of newspaper text. I am well aware that typographical 
choices (style and size of pront), composition and the deployment of photographs, drawings, cartoons, 
tables, maps, captions, etc., are of immense significance in newspaper representation, and that these 
factors are dynamically with language proper, the words considered as linguistic structures.“ In 
FOWLER, Roger. Language in the News : Discourse and Ideology in the Press. London and New York : 
Routledge, 1991. 272 s. ISBN 0415014190. s. 8. 
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íloha . 22: Délka zkoumaných lánk  ve všech denících (graf) 

 
 

 

Podle grafu v p íloze . 22 vidíme, že tém  polovinu (48,16 %) všech 

zkoumaných lánk  tvo í st edn  dlouhé lánky. Mnoho bylo také krátkých lánk  – 

tém  t etina ze všech (31,22 %). Naopak extrémní póly – velmi dlouhé a velmi krátké 

lánky, byly zastoupeny jen z ídka: velmi dlouhých lánk  byla pouhá 2,45 % ze všech 

zkoumaných lánk  a velmi krátkých lánk  necelých 5 %. 

 Samotné lánky, jejichž hlavním tématem je Nový Zéland, jsou spíše krátké a 

velmi krátké (viz. tabulka v p íloze . 23). Krátkých z nich byla více než polovina 58,2 

%), velmi krátkých o n co více než tvrtina (25,5 %). Dlouhých a velmi dlouhých 

lánk , kde je Nový Zéland hlavním tématem, je v celém souboru velmi málo – pouze 

po 1,8 %. 
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íloha . 23: Délka lánk , kde je Nový Zéland hlavním tématem (tabulka) 

 

Délka lánk , kde je Nový Zéland hlavním tématem 

  NZ jako hlavní / vedlejší téma / zmínka 

Celkem   hlavní téma vedlejší téma zmínka 

délka lánk  velmi krátké 25,5% 4,3% 1,6% 4,9% 

krátké 58,2% 40,0% 23,4% 31,2% 

st edn  dlouhé 12,7% 44,3% 55,6% 48,2% 

dlouhé 1,8% 8,7% 16,9% 13,3% 

velmi dlouhé 1,8% 2,6% 2,5% 2,4% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

4.9  Zdroje 

 

Výzkumná otázka: Jaké zpravodajské sít  využívají jednotlivé deníky, když referují o 

Novém Zélandu? 

 

Výsledek: 

Zdroje lánk  jsem rozlišila na agenturní, redak ní, zvláštní zpravodaje a jiné 

zdroje (do kterých pat í nap íklad dopisy tená , r zné statistiky a tabulky, externisté i 

ípady, kdy byl lánek p evzatý z jiného média). Agenturní zdroje jsem potom rozlišila 

podle jednotlivých agentur. Pokud bylo u lánku uvedeno více zdroj , zaznamenala 

jsem je všechny. Jelikož je u n kterých lánk  uvedeno více zdroj  zárove , vztahují se 

jednotlivé kategorie zdroj  vždy k celkovému po tu všech lánk . Tabulka v p íloze . 

24 však ur uje po ty všech zastoupených kombinací zdroj  u všech zkoumaných 

lánk . 
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íloha . 24: Zdroje všech lánk  (tabulka) 

 
Použité zdroje: Po et lánk : % 

Agentura 45 9,20% 

Agentura + redakce 25 5,10% 

Redakce 359 73% 

Redakce + zvláštní zpravodaj 2 0,50% 

Jiný zdroj 25 5,10% 

Zdroj neuveden 10 2% 

Agentura + jiný zdroj 6 1,20% 

Agentura + redakce + jiný zdroj 9 1,80% 

Redakce + jiný zdroj 6 1,20% 

Zvláštní zpravodaj 3 0,60% 

Celkem 490 100,00% 

 

Nej ast jšími autory lánk  ( v 73 % všech p ípad ) byli lenové redakcí 

zkoumaných deník . Navíc ve 2 dalších p ípadech doplnil redak ní zdroj lánek o 

informace od zvláštního zpravodaje, v dalších 6 p ípadech o jiný zdroj (nap . údaje 

evzaté z jiného média) a v 9 dalších p ípadech zárove  o jiný zdroj a informace 

z tiskových agentur. 45 lánk  (tj. 9,2 % ze všech) byly agenturní zprávy, v dalších 6 

ípadech byly k agenturní zpráv  p idány ješt  informace z jiných zdroj .  lánky, 

jejichž autorem byl nap . externí odborník, tená  deníku nebo jiné médium jsem 

ozna ila jako „jiný zdroj“. Z celkového po tu lánk  jich bylo 25, což je n co p es 5 %. 

U 10 lánk  nebyl uveden žádný zdroj. 

Co se tý e zvláštních zpravodaj  p ímo z místa d ní, byli jako zdroj uvedeni v 5 

ípadech: ve 3 samostatn  a v dalších 2 spolu s n kterým z noviná  redakce. Jednalo 

se však jen o dva zvláštní zpravodaje, z nichž ani jeden nebyl p ímo na Novém Zélandu 

a Nový Zéland nebyl ani hlavním tématem jejich lánk . Jde o Viliama Bucherta z MF 

Dnes a Viléma Svobodu, který psal pro Právo a Hospodá ské noviny. Viliam Buchert 

byl v prosinci 2009 vyslán do Thajska a na Srí Lanku, aby podával zprávy z oblastí 

postižených zem esením a tsunami. V souvislosti s tím zmínil, že i Nový Zéland je 

aktivní tektonickou oblastí a porovnával, jak se s t mito živelnými katastrofami potýkají 

v jednotlivých zemích. Druhým ze zvláštních zpravodaj  uvedených v láncích byl 

sportovní redaktor Vilém Svoboda, který Hospodá ské noviny a Právo informoval 
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v lednu 2009 o pr hu tenisového šampionátu Australian Open v Melbourne. eská 

tenistka Lucie Šafá ová tam nastoupila proti Novozélan ance Marin  Erakovicové. 

 

íloha . 25: Agenturní zdroje (tabulka) 

 

Agenturní zdroje 

  Po et 

ípad  % Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Agentury TK 64 13,1 75,3 75,3 

Reuters 5 1,0 5,9 81,2 

AFP 3 0,6 3,5 84,7 

AP 3 0,6 3,5 88,2 

Bloomberg 1 0,2 1,2 89,4 

DPA 9 1,8 10,6 100,0 

Celkem 

agenturních 

zdroj  

85 17,3 100,0 

 

Missing missing 405 82,7   

Celkem 490 100,0   

 

 

Agenturní zdroje byly uvedeny celkem u 17,3 % ze všech 490 zkoumaných 

lánk . Když už erpaly deníky z tiskových agentur, tak nej ast ji z eské tiskové 

agentury ( TK) – v 75,29 % p ípad . V 10,59 % p ípad , kdy použily jako zdroj 

tiskovou agenturu, se obrátily na Deutsche Presse Agentur (DPA), v 5,88 % erpali z 

Reuters, v 3,53 % z Agence France-Presse (AFP) a Associated Press (AP) a v 1,18 % 

z agentury Bloomberg (viz tabulka v p íloze . 25). 

 

Graf v p íloze .26 udává, že nejvíce zpráv týkajících se Nového Zélandu, 

evzatých z tiskových agentur, bylo v roce 2009 v deníku Právo. Ze všech 85 lánk , u 

kterých byla jako zdroj uvedena tisková agentura, jich vyšlo 28 v Právu, 25 

v Hospodá ských novinách, 23 v MF Dnes a 9 v Lidových novinách. Všechny deníky 

nej ast ji využívaly agenturu TK. Každý z deník  také nejmén  jednou otiskl 

v souvislosti s Novým Zélandem zprávu p evzatou z agentury Reuters. Pouze Deník 

Právo erpal z agentury DPA, a to v 9 p ípadech. Hospodá ské noviny byly zase 
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jediným deníkem, který využil zprávy z agentur AFP (3 lánky) a Bloomberg (1 

lánek). MF Dnes zase jako jediný deník využil ve 3 p ípadech zprávy z agentury AP. 

 

 

íloha . 26: Pom r použitých agenturních zdroj  v jednotlivých denících (graf) 
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Jak udává graf v p íloze . 27, v 81,63% všech lánk  byl uveden jako zdroj 

který z len  redakce deník . 

 

íloha . 27: Redak ní zdroje (graf) 
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4.10 Témata spojená s Novým Zélandem 

 

Výzkumná otázka: V souvislosti s jakými tématy deníky MF Dnes, Lidové noviny, 

Hospodá ské noviny a Právo v roce 2009 nej ast ji referovaly o Novém Zélandu? 

 

Výsledek: 

 

íloha . 28: Tematické za azení zkoumaných lánk  (graf) 

 
Témata jsem zkoumala ve dvou rovinách, které je t eba od sebe viditeln  rozlišit. 

Kategorie v kódovací knize uvedená jako „Hlavní téma“ ur uje hlavní téma 

jednotlivých lánk . Naproti tomu kategorie „Vedlejší téma“ se týká tématu, které bylo 

v lánku zmín no v p ímé souvislosti s Novým Zélandem – nemusí tak vždy 

korespondovat s hlavním tématem lánku. Hlavní témata všech lánk  uvedu jen pro 

edstavu v porovnání se skute nými tématy, o kterých se v souvislosti s NZ v láncích 

pojednávalo.  
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Graf  p íloze . 28 ukazuje tematické rozložení všech lánk . To znamená, že 

jsou v n m obsaženy i lánky, kde je Nový Zéland vedlejším tématem nebo dokonce jen 

zmínkou, takže hlavní téma lánku m že být jiné než téma bezprost edn  spojené 

s Novým Zélandem. O n co více než tvrtina (27,76 %) všech lánk  pojednávala o 

sportu. Druhým nej ast jším tématem byla kultura a um ní – zabývalo se jím 14,29 % 

všech lánk . Podobný po et lánk  se zabýval tématy politika (8,57 %), zdraví (7,76 

%), spole nost (7,35 %), v da a vzd lání (6,53 %), ekonomika (6,53 %). O n co mén  

byla zastoupena témata krimi (4,9 %), p íroda a p írodní katastrofy (4,08 %), média 

(3,27 %), jídlo a pití (2,86 %). Jen p l procenta lánk  neodpovídalo ur eným 

kategoriím a proto jsem je za adila do kategorie „ostatní“. 

 

íloha . 29: Témata spojená s Novým Zélandem (graf) 

 
Témata, která jsou spojena s konkrétní zmínkou o Novém Zélandu v lánku,  a 

nemusí se tedy shodovat s hlavním tématem celého lánku, ale pouze s tou ástí, kde se 

hovo í o Novém Zélandu, jsem v kódovací knize nazvala „vedlejší téma“. Jejich 

zastoupení ukazuje graf v p íloze .29. V po adí zastoupení se tém  shodují s hlavními 

tématy lánk  – také je nej ast jším tématem sport (v 26,33 % ze všech p ípad ) a 
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druhým nejzastoupen jším tématem kultura a um ní (13,06 %). Co se ale podstatn  liší, 

je zastoupení tématu cestování. V p ímé souvislosti s Novým Zélandem se téma 

cestování objevilo v 13,47 % lánk  a je tak t etím nejzastoupen jším tématem. 

Hlavním tématem lánk , jak m žeme vid t na p edchozím grafu, bylo ale v pouhých 

5,71 %. 

Paradoxn  pom rn  málo bylo zastoupené téma „p íroda a p írodní katastrofy“ 

(5,1 %), o kterém jsem p edpokládala, že bude jedno z nejzastoupen jších. Tato díl í 

hypotéza mé diplomové práce se tak nepotvrdila. 

 

 

íloha . 30: Rozložení témat v souvislosti s Novým Zélandem v jednotlivých 

denících (tabulka) 

 

Rozložení témat v souvislosti s Novým Zélandem v jednotlivých denících 

  Název periodika 

Celkem 
  

MF Dnes 
Hospodá ské 

noviny Lidové noviny Právo 

 Politika 1,8% 8,2% 21,8% 9,4% 7,1% 

Ekonomika 2,7% 3,5% 27,3% 2,4% 5,5% 

Sport 28,7% 16,5% 14,5% 33,9% 26,3% 

Kultura a um ní 16,1% 14,1% 5,5% 10,2% 13,1% 

Spole nost 3,1% 5,9% 9,1% 7,1% 5,3% 

da a vzd lání 4,0% 9,4% 1,8% 3,9% 4,7% 

íroda a p írodní 

katastrofy 

4,5% 7,1% 3,6% 5,5% 5,1% 

Cestování 20,6% 10,6% 1,8% 7,9% 13,5% 

Zdraví 8,1% 12,9% 7,3% 7,9% 8,8% 

Jídlo a pití 3,6% 1,2% - 1,6% 2,2% 

Média 2,7% 7,1% 7,3% 1,6% 3,7% 

Krimi 3,6% 3,5% - 7,9% 4,3% 

Ostatní 0,4% - - 0,8% 0,4% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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V jednotlivých denících se zastoupení témat velmi odlišuje. Rozložení t ch 

témat, která se p ímo týkají Nového Zélandu, sleduje tabulka v p íloze . 30. Téma 

sport, které je v souboru všech lánk  nejzastoupen jší, není nej ast jším tématem ve 

všech denících. Nejvíce ze všech deník  ho pokrývá Právo – sport tvo í t etinu (33,9 %) 

jeho tematické agendy v souvislosti s Novým Zélandem.  

Nejzastoupen jší sportovní disciplínou ve všech denících byl fotbal, jelikož 

v roce 2009 probíhaly kvalifika ní zápasy na mistrovství sv ta, které se konalo o rok 

pozd ji v Jihoafrické republice. Tým Nového Zélandu se dostal do kvalifikace a byl 

rozlosován do skupiny spolu s Bahrajnem, který vedl eský trenér Milan Má ala. 

Pom rn  hodn  se psalo také o tenise, a to v souvislosti s melbournským 

sv tovým šampionátem Australian Open, kde se na kurtu setkaly eská hrá ka Lucie 

Šafá ová s Novozélan ankou Marinou Erakovicovou.  

Zastoupeny byly dále „vodní disciplíny“ jako veslování, kajaking nebo 

kanoistika, které jsou na Novém Zélandu velmi populární. eské deníky o nich píší ale 

spíše v souvislosti s tréninky našich sportovc , kte í jezdí na Nový Zéland na 

soust ed ní. Ze stejného d vodu se psalo také o lyžování a snowboardingu. Vzhledem 

k tomu, že Nový Zéland leží na jižní polokouli a v dob , kdy je u nás léto, tam je zima, 

jezdí eští sjezda i a snowboardisté trénovat v letním období na druhou stranu 

zem koule, kde má pro zimní sporty práv  Nový Zéland ideální podmínky. 

Dalšími zastoupenými sportovními disciplínami jsou: atletika, desetiboj, hod 

koulí, cyklistika, box, motorismus, softball, lakros, triatlon, bikros, horolezectví, golf, 

hokej, taekwondo, ben press a nep íliš známé disciplíny jako dynamická apnoe nebo 

tzv. timbersport (sportovní d evorubectví). N kolik lánk  se také v novalo zorbingu, 

adrenalinovému sportu, který z NZ pochází, a to v souvislosti s tragédií, kdy p i jeho 

provozování v R zem el mladý muž. 

 

V Lidových novinách se o Novém Zélandu psalo nej ast ji ve spojení 

s ekonomikou (ve 27,3 % p ípad ), hojn  zastoupeným tématem je také politika (21,8 

%) a sport skon il se 14,5 % až na t etím míst . Kultura a um ní, témata s druhým 

nej ast jším zastoupením v celkovém souboru, byla v Lidových novinách oproti 

ostatním deník m zastoupena mén  (5,5 % v Lidových novinách oproti 16,1 % v MF 

Dnes, 14,1 % v Hospodá ských novinách a 10,2 % v Právu). 

Ekonomika však paradoxn  nebyla p íliš zastoupeným tématem 

v Hospodá ských novinách, jak by se podle jejich zam ení dalo p edpokládat. O 
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Novém Zélandu se v nich v souvislosti s ekonomikou psalo jen v 3,5 % lánk . Ani o 

politice se v souvislosti s NZ nezmi ovaly ostatní deníky tak asto, jako Lidové noviny. 

V Hospodá ských novinách inila 8,2 % témat spojených s Novým Zélandem, v Právu 

9,4 % a v MF Dnes pouze 1,8 %.  

etí celkov  nejzastoupen jší téma – cestování, je zárove  t etím 

nejzastoupen jším tématem v souvislosti s NZ v rámci deníku MF Dnes. Nový Zéland 

s ním spojuje ve 20,6 %. Již mén  zastoupené je v Lidových novinách (tam je s 10,6 % 

na tvrtém míst ) a v Právu 7,9 % zastoupení ho adí na tvrtou p ku spole  

s tématy zdraví a krimi). Téma cestování zahrnuje jednak rozhovory s eskými 

cestovateli, kte í byli na Novém Zélandu, pozvánky na p ednášky a cestovatelské 

ve ery, ale také téma emigrace našich ob an  na Nový Zéland, služební cesty, dopravní 

letectví (nap . ceny letenek) a okrajov  také cestování turist  z Nového Zélandu do R. 

Tématu zdraví se v rámci jednotlivých deník  v souvislosti s NZ nejvíce 

novaly Hospodá ské noviny. Psaly o n m ve 12, 9 % svých lánk . V ostatních 

denících se zastoupení tohoto tématu pohybovalo kolem 7-8 %. Nej ast jším d vodem 

pro zmínky o Novém Zélandu v souvislosti s tématem zdraví bylo vypuknutí epidemie 

prase í ch ipky v dubnu 2009. Nemoc, která se p vodn  objevila v Mexiku, se rozší ila 

hlavn  prost ednictvím letecké dopravy a zasáhla jako jednu z prvních zemí také Nový 

Zéland. Média pak pravideln  sledovala po et ob tí v jednotlivých zemích a 

upozor ovala na preventivní opat ení v souvislosti s cestováním do zasažených zemí. 

Téma média, které tvo í 7,3 % témat spojených s Nových Zélandem v Lidových 

novinách, 7,1 % v Hospodá ských novinách a mén  už v MF Dnes (2,7 %) a Právu (1,6 

%), se nej ast ji vztahuje k internetové služb  Street View od spole nosti Google. 

Jednou z prvních zemí, kde tato služba byla v roce 2009 zavedena, byl práv  Nový 

Zéland. Zmín na byla ale také n která novozélandská média: tisková agentura New 

Zealand Press Agency (NZPA), Radio New Zealand a deník New Zealand Herald.  

Jedním z okrajových témat lánk  je také téma jídlo a pití (v MF Dnes tvo í 3,6 

% témat, v Právu 1,6 %, v Hospodá ských novinách 1,2 % a v Lidových novinách není 

zastoupeno v bec). Nej ast ji se jedná o novozélandská vína, která jsou k dostání také v 

R.  

Do tématu v da a vzd lání jsem za adila lánky, které se bu  týkaly výsledk  

deckých výzkum , které prob hly na Novém Zélandu nebo lánky týkající se 

všeobecn  vzd lání, nap . studia v zahrani í. Nejv tší zastoupení pom rn  k ostatním 

témat m v deníku m lo téma v da a vzd lání v Hospodá ských novinách (9,4 %). V MF 
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Dnes a Právu se zastoupení tohoto tématu pohybovalo okolo 4 % a v Lidových 

novinách to byly jen necelé 2 %.  

 Krimi zprávám v noval ze všech periodik nejv tší prostor deník Právo (7,9 %). 

V MF Dnes a Hospodá ských novinách se zastoupení tohoto tématu pohybovalo okolo 

3,5 %, Lidové noviny krimi zprávy spojené s Novým Zélandem nepublikovaly v roce 

2009 v bec. 

Zpráv ze spole nosti bylo v pom ru k dalším témat m nejvíce ze všech deník  

v Lidových novinách (9,1 %). V Právu se toto téma objevilo v 7,1 % lánk , 

v Hospodá ských novinách 5,9 % a v MF Dnes 3,1 %. V n kterých p ípadech bylo 

obtížné s p esností ur it, zda lánek p adit k tématu Spole nost nebo Kultura a um ní. 

Obecn  jsem do kategorie Spole nost za azovala texty, které pojednávají o událostech 

ze života celebrit nebo ur itých skupin spole nosti. 

Jak jsem již zmínila u rozboru hlavních témat lánk , i v p ípad  témat, která se 

bezprost edn  týkají Nového Zélandu, bylo téma p íroda a p írodní katastrofy 

zastoupeno mén , než jsem o ekávala. V Hospodá ských novinách to bylo 7,1 %, Právu 

5,5 %, v MF Dnes 4,5 % a v Lidových novinách 3,6 %. 

 

Jaká byla nej ast jší témata lánk , které se bezprost edn  zabývají Novým 

Zélandem? 

 

Žádný z lánk , kde je Nový Zéland hlavním tématem, se nezabýval tématy 

ekonomika, jídlo a pití, média a nebylo zastoupeno ani žádné téma, které by spadalo do 

kategorie ostatní. A jaká témata jsou tedy nej ast ji zastoupena v t ch láncích, které se 

celé v nují jen Novému Zélandu? O n co více než tvrtina (25,5 %) t chto lánk  se 

zabývá  cestováním. Druhé nej ast jší téma je p íroda a p írodní katastrofy (21,8 %). 

etím tématem, o kterém se nejvíce píše v láncích o Novém Zélandu, je krimi. 

Témata spole nost a sport jsou shodn  zastoupena po 9,1 %, následuje kultura a um ní 

s 7,3%, zdraví s 5,5 % a politika a v da a vzd lání shodn  po 3,6 %.  

V tomto p ípad  se tedy hypotéza, že témata p íroda a p írodní katastrofy a 

cestování budou jedna z nejvíce zpracovávaných, potvrdila. 
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íloha . 31:  Rozd lení témat lánk , kde je Nový Zéland hlavním tématem, 

vedlejším tématem a zmínkou (tabulka) 

Témata lánk , kde byl Nový Zéland hlavním tématem 

  NZ jako hlavní / vedlejší téma 

Celkem   hlavní téma vedlejší téma zmínka 

 Politika 2 5 28 35 

3,6% 4,3% 8,8% 7,1% 

Ekonomika 0 1 26 27 

,0% ,9% 8,1% 5,5% 

Sport 5 31 93 129 

9,1% 27,0% 29,1% 26,3% 

Kultura a um ní 4 32 28 64 

7,3% 27,8% 8,8% 13,1% 

Spole nost 5 7 14 26 

9,1% 6,1% 4,4% 5,3% 

da a vzd lání 2 5 16 23 

3,6% 4,3% 5,0% 4,7% 

íroda a p írodní 
katastrofy 

12 6 7 25 

21,8% 5,2% 2,2% 5,1% 

Cestování 14 16 36 66 

25,5% 13,9% 11,3% 13,5% 

Zdraví 3 3 37 43 

5,5% 2,6% 11,6% 8,8% 

Jídlo a pití 0 2 9 11 

,0% 1,7% 2,8% 2,2% 

Média 0 1 17 18 

,0% ,9% 5,3% 3,7% 

Krimi 8 6 7 21 

14,5% 5,2% 2,2% 4,3% 

Ostatní 0 0 2 2 

,0% ,0% ,6% ,4% 

Celkem 55 115 320 490 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4.11 Žánry (žurnalistické útvary) 

 

Výzkumná otázka: Do jakého žánru (žurnalistického útvaru) se dají za adit lánky 

referující o Novém Zélandu, které v roce 2009 vyšly v denících MF Dnes, Lidové 

noviny, Hospodá ské noviny a Právo? 

 

Výsledek: 

 

íloha . 32:  Žánry všech zkoumaných lánk  (tabulka) 

 

Žánry zkoumaných lánk  

  
Po et lánk  % Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 Zpráva 215 43,9 43,9 43,9 

Komentá  119 24,3 24,3 68,2 

Analýza 28 5,7 5,7 73,9 

Rozhovor 36 7,3 7,3 81,2 

Reportáž 21 4,3 4,3 85,5 

Recenze 16 3,3 3,3 88,8 

Medailonek 20 4,1 4,1 92,9 

Sloupek 3 0,6 0,6 93,5 

Ostatní 32 6,5 6,5 100,0 

Celkem 490 100,0 100,0  

 

 

Tabulka v p íloze . 32 nám ukazuje rozložení zkoumaných lánk  podle jejich 

žurnalistického útvaru. Tém  polovina (43,9 %) ze všech lánk  byly zprávy. Necelá 

tvrtina (24,3 %) potom komentá e. T etím nejzastoupen jším útvarem byl rozhovor 

(7,3 %). Za analýzu bylo možné ozna it 5,7 % lánk , reportáží bylo 4,3 %, medailonk  

edstavující konkrétní osoby bylo v souboru všech lánk  4,1 %. Recenzí na filmy, 

výstavy nebo koncerty se mezi všemi lánky objevilo 3,3 %. Jen v n kolika málo 

ípadech se o Novém Zélandu psalo ve sloupcích (tvo ily 0,6 % z celého souboru). 6,5 

% lánk  nebylo možné za adit ani do jedné z t chto kategorií, proto tvo í kategorii 

ostatní. 
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íloha . 33: Žurnalistické útvary lánk , kde je Nový Zéland hlavním tématem 

(tabulka) 

 

Žurnalistické útvary lánk , kde je Nový Zéland hlavním 
tématem 

  NZ jako hlavní / vedlejší téma / zmínka 

Celkem   hlavní téma vedlejší téma zmínka 

 Zpráva 70,9% 46,1% 38,4% 43,9% 

Komentá  9,1% 22,6% 27,5% 24,3% 

Analýza - 5,2% 6,9% 5,7% 

Rozhovor 3,6% 5,2% 8,8% 7,3% 

Reportáž - 2,6% 5,6% 4,3% 

Recenze 3,6% 8,7% 1,3% 3,3% 

Medailonek 3,6% 1,7% 5,0% 4,1% 

Sloupek - ,9% ,6% ,6% 

Ostatní 9,1% 7,0% 5,9% 6,5% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabulka v p íloze . 33 ukazuje zastoupení žurnalistických útvar  v souboru 

lánk , kde byl Nový Zéland hlavním tématem. Více než dv  t etiny lánk  (70,9 %), 

kde je Nový Zéland hlavním tématem, byly zprávy. Dalším nejvíce zastoupeným 

útvarem v t chto 55 láncích je komentá  (9,1 %). Shodn  po 3,6 % bylo v souboru 

rozhovor , recenzí a reportáží. 9,1 % lánk  nebylo možné ozna it za žádný z útvar , 

proto jsem se za adila do kategorie ostatní. 

 

Rozložení žurnalistických útvar  v jednotlivých denících 

 

Podle tabulky v p íloze . 34 je z ejmé, že zpráva byla nej ast jším 

žurnalistickým útvarem lánk  ve všech analyzovaných denících. Druhým nej ast jším 

útvarem lánk  ve všech denících byl komentá . V MF Dnes a v Právu byl t etím 

nejzastoupen jším útvarem rozhovor, v Hospodá ských a v Lidových novinách analýza. 

Nejv tší podíl lánk , které se nedaly za adit ani do jedné z ur ených kategorií, má MF 
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dnes (11,7 %), do této kategorie naopak nebyly za azeny žádné lánky z Lidových 

novin. 

 

íloha . 34: Rozložení žurnalistických útvar  v souboru podle zastoupení 

v jednotlivých denících (tabulka) 

 

Rozložení žurnalistických útvar  v jednotlivých denících 

  Název periodika 

Celkem 
  

MF Dnes 
Hospodá ské 

noviny Lidové noviny Právo 

 Zpráva 37,2% 41,2% 43,6% 57,5% 43,9% 

Komentá  22,9% 24,7% 32,7% 22,8% 24,3% 

Analýza 4,5% 10,6% 9,1% 3,1% 5,7% 

Rozhovor 9,0% 7,1% 5,5% 5,5% 7,3% 

Reportáž 4,9% 5,9% 3,6% 2,4% 4,3% 

Recenze 3,6% 2,4% 1,8% 3,9% 3,3% 

Medailonek 6,3% 1,2% 1,8% 3,1% 4,1% 

Sloupek  1,2% 1,8% 0,8% ,6% 

Ostatní 11,7% 5,9%  0,8% 6,5% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4.12 Typy zpráv: hard news, soft news 

 

Výzkumná otázka: Jaký je v souboru zkoumaných lánk  podíl hard news a soft news 

podle teoretického konceptu Gaye Tuchmanové a jak se v tomto ohledu liší jednotlivé 

deníky? 

 

Výsledek: 

 

íloha . 35: Typy zpráv: „hard news“ a „soft news“ (graf) 

 
 

Graf v p íloze . 35 znázor uje, že tém  t i tvrtiny z celého souboru všech 

zkoumaných lánk  (72,4 %) pat í do kategorie soft news. Hard news byla ze všech 

lánk  o n co více než tvrtina (27,14 %). V necelém p l procentu p ípad lánk  

nebylo možné ur it, zda jde o hard news nebo soft news. 
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íloha . 36: Typy zpráv: „hard news“ / „soft news“ v jednotlivých denících 

(tabulka) 

 

Typy zpráv: „Hard news“ a „soft news“ v jednotlivých denících 

  Název periodika 

Celkem 
  

MF Dnes 
Hospodá ské 

noviny Lidové noviny Právo 

 Hard news 18,8% 35,3% 52,7% 25,2% 27,1% 

Soft news 80,3% 64,7% 47,3% 74,8% 72,4% 

Nelze ur it 0,9%    0,4% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Rozložení hard news a soft news v jednotlivých denících ukazuje tabulka 

v p íloze . 36. Ve všech denících, krom  Lidových novin, je více soft news než hard 

news. Nejvyšší podíl soft news v i hard news má MF Dnes – je jich tém ty ikrát 

více. Pouze v MF Dnes se objevily lánky, které nebylo možné za adit ani do jedné ze 

dvou kategorií. Byly to bu  popisky fotografií nebo tabulky a p ehledy informací. 

V Právu je pom r soft news v i hard news zhruba 3:1: t i tvrtiny všech lánk  

v Právu jsou soft news. V Hospodá ských novinách je tento pom r o n co menší – soft 

news je 64,7 % v i 35,3 % hard news. 

Pouze v Lidových novinách p evažovaly hard news nad soft news, by  jen o 5%.  

 

 Podle tabulky v p íloze . 37 je z ejmé, že lánky, kde byl Nový Zéland hlavním 

tématem, byly ve v tšin  p ípad  (v 83,6 %) soft news.  
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íloha . 37: Typy zpráv, kde je Nový Zéland hlavním tématem (tabulka) 

 

Typy zpráv, kde je Nový Zéland hlavním tématem lánku 

  NZ jako hlavní / vedlejší téma / zmínka 

Celkem   hlavní téma vedlejší téma zmínka 

 Hard news 16,4% 20,0% 31,6% 27,1% 

Soft news 83,6% 79,1% 68,1% 72,4% 

Nelze ur it  0,9% 0,3% 0,4% 

Celkem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

4.13 Akté i 

 

Výzkumná otázka: O jakých aktérech se v roce 2009 v eských denících psalo 

v souvislosti s Novým Zélandem? 

 

Výsledky: 

Ve zkoumaných textech jsem zaznamenala všechny aktéry, kte í v nich jsou 

v souvislosti s Novým Zélandem zmi ováni. Jsou to osoby, které p sobí v r zných 

oblastech lidské innosti a k jejich spojení s Novým Zélandem vedly r zné motivy. 

Rozd lila jsem tyto aktéry jednak podle oblastí, ve kterých p sobí, ale také podle toho, 

zda se jedná o Novozélan any i o echy nebo jiné národnosti. Sledovanými skupinami 

aktér  jsou tedy sportovci, akté i z oblasti kultury a um ní, cestovatelé, politi tí akté i a 

další akté i. 

Tém  v polovin  všech lánk  (42,9 %) byl Nový Zéland spojený s n jakým 

aktérem. Jednotlivých zmi ovaných aktér  bylo ve 210 láncích celkem 113, n kte í 

z nich byli zmín ni opakovan  v n kolika r zných láncích.  
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íloha . 38: Akté i zmi ovaní v souvislosti s Novým Zélandem podle oblastí 

jejich innosti (graf) 

Akté i podle oblastí innosti

32%

27%

17%

4%

2%

2%

4%

12% Sport
Kultura
Cestování
Politika

íroda
Ekonomika
Krimi
Ostatní

 
 

Zmi ované osoby jsem rozd lila do skupin podle oblasti jejich innosti, ve které 

sobí. Graf v p íloze . 38 ukazuje rozložení aktér  do t chto skupin: nejvíce jsou 

v láncích zastoupeni sportovci (32 % z aktér ) a um lci (27 %). T etí nejzastoupen jší 

skupinou aktér  jsou cestovatelé (17 %). Po 4 % jsou ve skupin  zastoupeny osoby 

spojené s politikou a zlo inem, po 2 % osoby spojené s p írodou a ekonomikou. 12 % 

tvo í ostatní akté i. 

 

4.13.1 Sportovci 

 

Nejv tší skupinu aktér  (36 lidí, což je 32 % ze všech zmi ovaných aktér ) tvo í 

sportovci. 15 z nich jsou novozélandští sportovci, kte í nap íklad stanuli jakou soupe i 

eských sportovc  nebo ve svých disciplínách dosáhli výjime  dobrých výsledk . 

Nej ast ji zmi ovanou novozélandskou sportovkyní (v 10 láncích) byla tenistka 

Marina Erakovicová, se kterou se na šampionátu Australian Open utkala eška Lucie 

Šafá ová. V textech byla Erakovicová prezentována jako velmi silná soupe ka, které 

australské publikum vyjad ovalo velkou podporu. P esto ji však naše tenistka porazila. 

V 5 láncích byla zmín na další novozélandská sportovkyn , skifa ka Emma 

Twiggová. eští tená i mohou z tisku znát také novozélandského motoristu Ivana 

Maugera nebo bikrosa e Marca Willerse. Jako „jeden z nejlepších vesla  planety“ je 
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prezentován Novozélan an Mahe Drysdale, se kterým v londýnském závod  „Head of 

River“ sdílel osmiveslici eský vesla  Ond ej Synek. 

V souvislosti s nešt stím p i zorbingu, p i kterém se v echách zabil mladý muž, 

inesly noviny zprávu o tom, že tento adrenalinový sport vznikl práv  na Novém 

Zélandu. Za jeho vynálezce bývají ozna ováni Andrew Akers a Dwan van de Sluis.  

V souvislosti s ragby, které je novozélandským národním sportem, byl zmín n 

hrá  Haiden Roche, Novozélan an, který hraje za eský národní ragby tým a jehož 

prarodi e pocházejí z ech. V lánku byl nazván „naturalizovaným“. Psalo se také o 

ragbyovém teamu All Blacks, a to v souvislosti s tradi ním maorským bojovým tancem 

haka, který hrá i p edvádí p ed zápasem. 

Dalšími novozélandskými sportovci, o kterých se ve zkoumaných láncích 

psalo, byli nap . taekwondista Logan Campbell, který se rozhodl vyd lat si na p ípravu 

na mistrovství sv ta provozováním nev stince, desetiboja  Brent Newdick, golfista 

Frank Nobilo, atlet Nicholas Willis, koula ka Valerie Viliová nebo „jeden z 

nejtvrdších rana  planety“, boxer David Tua. O Novozélan anovi Davu Mullinsovi 

se psalo v souvislosti s tím, drží rekord v dynamické apnoe116. Novozélandský cyklista 

Julian Dean se do zpráv dostal zase proto, že po n m p i závodu Tour de France n kdo 

vyst elil ze vzduchovky. 

 eští sportovci byli v souvislosti s Novým Zélandem zmi ováni zejména proto, 

že se ú astnili n jakého závodu, který se tam konal, i se na Novém Zélandu na n který 

závod p ipravovali. Vzhledem ke geografické poloze Nového Zélandu využívají toho, 

že když v echách za íná léto, za íná na Zélandu zima a naopak. eští lyža i a 

snowboardisté, jako nap . Martin erník, Šárka Pan ochová, Olga Charvátová-

ížová, Robin Kaleta, Valentina Volopichová, tedy jezdí v lét  trénovat práv  na 

Zéland. Naopak vesla i, kajaká i a kanoisté (Ond ej Synek, Václav Chalupa, 

Vav inec Hradílek, Tomáš Slovák) nebo atleti, desetiboja i a triatlonisté (Jan 

Kubí ek, Petr Vabroušek) jezdí na Zéland provozovat své disciplíny v zim .  

 V 11 láncích byl zmín n fotbalový trenér Milan Má ala, který p i 

kvalifika ních zápasech na mistrovství sv ta v JAR vedl tým Bahrajnu, který hrál ve 

skupin  proti Novému Zélandu. Z ostatních sportovních disciplín byl zastoupen nap . 

ben pres (v souvislosti s Michalem Sekotem, který se zú astnil mistrovství sv ta 

v tomto sportu na Novém Zélandu), nep íliš známý „timbersport“ neboli sportovní 

                                                
116 Plavecká disciplína, kde se m í vzdálenost uplavaná na jeden nádech. 
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evorubectví, které na Novém Zélandu provozoval Martin Komárek nebo 

automobilový závodník Martin Prokop. Zmín na byla také postižená motoristka Jana 

Fesslová, která se chystala jet na mistrovství sv ta ve své disciplín  na Novém Zélandu. 

V souvislosti se závody, které se konaly na Novém Zélandu, byli zmín ni ješt  

rakouský automobilový závodník Franz Wittmann a pilot Formule 1 Kimi 

Räikkönen. 

 

4.13.2 Akté i z oblasti kultury a um ní 

 

I v eském tisku se mohou tená i seznámit s novozélandskými um lci. 27 % 

všech zmi ovaných aktér  pat í práv  do oblasti kultury a um ní. V tšinou se o nich 

píše, když navštíví R nebo v souvislosti s prestižními sv tovými festivaly nebo cenami 

ud lovanými v oblasti hudby nebo filmu.  

Nový Zéland je neodlu iteln  spojený s Tolkienovou ságou Pán prsten , protože 

ji  práv  na zde zfilmoval zdejší rodák, režisér Peter Jackson. Soundtrack k t mto 

film m zkomponoval Howard Shore, který ho ve form  symfonie o šesti v tách 

s názvem Pán prsten  p edstavil živ eskému publiku na festivalu Pražské jaro 2009. 

Psalo se ale nejen o klasické hudb . Letní festival v Poli ce navštívila v lét  2009 

novozélandská skupina Gerda Blank. Bylo možné p íst si recenzi na album popové 

zp va ky Ladyhawke nebo se dozv t, že na koncertu zp va ky Pink 

„p edskakovala“ novozélandská skupina Evermore. 

Zmín no bylo také hudební duo The Topp Twins a to v souvislosti s úsp šným 

snímkem, který o n m nato ila novozélandská dokumentaristka Leanne Pooleyová. 

Vyhrála s ním dokumentární sekci filmového festivalu v Torontu. Dalším 

z novozélandských filmových tv rc , kte í se dostali i do eských novin, je režisérka 

Jane Campionová, která byla v Cannes nominována na Zlatou palmu za film Bright 

star. Zmín n byl také herec novozélandského p vodu Chris Rankin, jenž si zahrál 

Rona Weasleyho v sáze o arod jnickém u ni Harry Potterovi. 

V Hradci Králové vystavoval jednu ze svých soch Donald Buglass, proto se 

jeho jméno v této souvislosti objevilo i v regionální p íloze MF Dnes pro Hradecký kraj. 

V souvislosti s projektem výstavby komplexu budov u Ústí nad Labem na konci 20. let 

20. století se v severo eské mutaci MF Dnes mohli lidé do íst o „p edním architektovi 

Nového Zélandu“, Rakušanovi Ernstu Plischkem, který se v té dob  se svým návrhem 
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astnil architektonické sout že.117 Další architekt, Novozélan an Doug Johnson, zase 

pro MF Dnes napsal lánek o tom, jak se na Zélandu slaví Vánoce.118 

Ze sv tových hudebník  byli v tisku zmín ni nap íklad ti, kte í a Novém Zélandu 

vystupovali. V této souvislosti se psalo nap íklad o skupinách Status Quo, The Eagles 

a Simply Red, objevila se také jména francouzského hudebníka Jeana Michela 

Jarreho, DJ Paula Oakenfolda nebo houslisty a dirigenta Victora Yampolského. 

Filmovou branži zastupuje režisér Martin Scorsese, o kterém noviny psaly, že 

chce natá et sv j nový film, drama Silence (Ticho) z Japonska 17. století, na Novém 

Zélandu.119 Na ú et nového Zélandu zavtipkoval australský herec Hugh Jackman, když 

uvád l p edávání Oscar . Druhým dílem úsp šného filmu Austrálie podle n j prý má 

být Nový Zéland. 120 

Z eských um lc  jsme se v souvislosti s NZ mohli nej ast ji do íst o 

fotografech, kte í vystavují své snímky po ízené v této zemi. Jsou to nap . fotografové 

írody Horst Bauer, Martin Kubín nebo sportovní fotograf rallye Petr Lusk. Dále to 

byli eští um lci, kte í se na Novém Zélandu usadili nebo zde delší dobu pobývali a 

tvo ili. Zde je t eba uvést výtvarníka Bed icha Vychodila, který n kolik let žil 

v novozélandském Dunedinu a vystavoval ve zdejší galerii spole  s tamní um lkyní 

Nicoll Gibbon. jaký as na Novém Zélandu pobývala také eská malí ka Radu 

Tesaro Kirby a výtvarník Ond ej Kopal, který na cestách po Novém Zélandu a 

Austrálii vytvo il jedenáctimetrovou malbu. Z eských hudebník  se na Novém Zélandu 

proslavil klarinetista eské filharmonie Zden k Drholecký, který dostal angažmá 

v Symfonickém orchestru v Christchurchi (Christchurch Symphony Orchestra).  

Koncertovala tu také eská harfenistka Kate ina Englichová.  

Lidové noviny otiskly úryvek z románu echo-novozélan anky Jindry Tiché. 

V roce 2009 jí vyšel v nakladatelství Akropolis román Stín buše vypráv jící o osudech 

dvou žen, které odešly do emigrace na Nový Zéland.121  

 

                                                
117 KRSEK, Martin. Zálezly mohly být v u ebnicích. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 58, s. 3. 
 
118 JOHNSON, Doug. Pere Noël, Sinterklaas a ti druzí. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 282, s. 27. 
 
119 ( tk). Scorsese chce do filmu Day-Lewise a Del Tora. Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53, . 24,  s. 24. 
 
120 ZEMANOVÁ, Irena. Hugh Jackman, mág oscarové zábavy. Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53, . 38, 
s. 24. 
 
121 KVA KOVÁ, Radka. Emigrace byla zoufalství. Lidové noviny, 2009, ro . 52, . 208, s. 2. 
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4.13.3 Cestovatelé 

 

 Další výrazn  zastoupenou skupinou aktér  (17 % z celkového po tu 

zastoupených aktér ) jsou cestovatelé a osoby, které se zmi ují o tom, že byli na 

Novém Zélandu. Do této skupiny jsem ale za adila i Novozélan ana Edmunda 

Hillaryho, prvního lov ka, který v roce 1953 vystoupil na nejvyšší horu sv ta Mount 

Everest. Noviny ho p ipomínaly v souvislosti s výro ím tohoto výstupu. Dalším 

zmi ovaným novozélandským cestovatelem byl Rob McCallum, jenž se ú astnil 

expedice pátrající po troskách Amundsenova hydroplánu na dn  Barentsova mo e. 

 Z eských cestovatel , kte í se vydali na Nový Zéland, psaly deníky o Ladislavu 

Kamarádovi, Miroslavu Holubovi, Martinu Kuldovi, Leoši Šimákovi, manželech 

Vozábových, Ev  Palátové, Vít zslavu Dostálovi, Davidu Rektorysovi, Ilon  

Füzékové a dalších. Mezi dalšími bych cht la vyzdvihnout zejména n které, kte í byli 

zmín ni hned v n kolika láncích: Ji ího Máru, který procestoval Zéland i p es sv j 

handicap, kv li kterému je upoután na invalidní vozík, a napsal o této cest  knihu a také 

Annu Johanu Nyklovou, d chodkyni p ezdívanou „Babka apka“, která se na Zéland 

vypravila sama ve dvaasedmdesáti letech a napsala o tom knihu. 

 Cestování na Nový Zéland bývá v tisku prezentováno jako „spln ný sen“. 

Každý, kdo byl na Novém Zélandu, se se svými zážitky rád pochlubí. Cestovatelé 

po ádají p ednášky, vypráv ní a promítání fotografií z cest, píší o svých cestách knihy. 

To jsou také d vody, pro  se objevují v tisku – v souvislosti s pozvánkou na n jaký 

cestovatelský ve er, nej ast ji v regionálních mutacích deník , nebo v recenzích na 

jejich knihy. 

 

4.13.4 Politi tí akté i 

 

Jedním ze zmín ných novozélandských politik  v souboru lánk  je ministr pro 

vyjednávání s Maory Chris Finlayson. V tom samém lánku, který eší zachování 

kulturního d dictví Maor  a vyrovnání se s nimi, se objevuje také jméno 

novozélandského premiéra Johna Keye.122 

                                                
122 (sla). »Ragbyový« tanec haka pat í výlu  Maor m. Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53, . 31, s. 7. 
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V souvislosti s politikou se ve láncích o Novém Zélandu objevilo také jméno 

Ivety Chmielové Dalajkové, manželky bývalého velvyslance R v Austrálii Juraje 

Chmiela. Zneužívala údajn  údaje z databáze krajan  v Austrálii a na NZ, aby je získala 

pro volební kampa .123 O „protiú ednické“ vyhlášce starosty Jind ichovic pod Smrkem 

Petra Pávka se prý dozv li lidé i v novozélandských médiích.124  

 Ze sv tových politických aktér  se v novinách psalo o návšt  britského prince 

Williama na Novém Zélandu a o novém americkém velvyslanci na Novém Zélandu 

Davidu Huebnerovi, a to hlavn  v souvislosti s jeho odlišnou sexuální orientací.  

 

4.13.5 Další akté i  

 

V souvislosti s tématem p íroda byli zmín ni dva Novozélan ané: ochránce 

velryb a delfín  Malcolm Smith, ve lánku popisujícím uvíznutí velryb na 

novozélandské pláži a Rob Jewell, šéf spole nosti, která po ádá výpravy na ledovec 

Fox Glacier, v souvislosti s úrazem dvou ech , kte í se na tento ledovec vypravili 

tak íkajíc na vlastní p st. Do tématu p íroda a zárove  také krimi spadá p ípad dvou 

eských botanik , estmíra íhalíka a Jind icha Šmitáka, kte í byli na Novém 

Zélandu vyšet ováni v tzv. orchidejové kauze. Byli stíháni kv li sb ru chrán ných 

druh  orchidejí a noviny spekulovaly o tom, že je novozélandským ú ad m udal bývalý 

ministr životního prost edí Ladislav Miko.125  

V souvislosti s dalšími kriminálními p ípady padlo také jméno recidivisty 

Vladimíra Cve ka, o n mž policie p edpokládala, že se skrýval na Novém Zélandu.126  

Z novozélandské erné kroniky se do našeho tisku dostalo n kolik kuriózních 

ípad . Manžel m z m sta Rotorua omylem banka Westpack poslala na ú et 

tisícinásobek toho, co m la. Ti si peníze nechali a utekli. Kv li krachu americké banky 

Lehman Brothers spáchal sebevraždu novozélandský investi ní poradce Kirk 

Stephenson. HIV pozitivní Novozélan an zám rn  nakazil svou manželku, aby s ním 

                                                
123 (rsk). Füleho náhradníkem by mohl být Chmiel. Právo, 2009, ro . 19, . 270, s. 2. 
 
124 ŠEBELKA, Jan. Jind ichovic pod Smrkem. MF Dnes, 2009, r . 20, . 278, str. 1. 
 
125 KRÁLOVÁ, Stanislava ; VOTRUBOVÁ, Andrea. Zelení: Ministr poškodil v dce. MF Dnes, 2009, 
ro . 20, . 107, str. 1. 
 
126 ( tk). Recidivista dostal 13 let. Jenže uniká. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 277, s. 4.  
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stala. P i tragické autonehod  se musel Novozélan an Stacy Horton rozhodnout, zda 

zachrání manželku nebo syna. Margit Christensenovou zase na Novém Zélandu 

pokousala sme ka ps . Krom  zmín ných botanik  v tzv. orchidejové kauze se 

s novozélandským zákonem potýkal další ech, který ukradl v obchod  kalhoty a proto 

ho ú ady vyhostily ze zem . 

Ve láncích byly v souvislosti s Novým Zélandem zmi ovány také sv tové 

celebrity z oblasti sportu i showbusinessu. Fotbalista David Beckham zde trávil 

dovolenou a skákal tu bungy jumping, here ka Pamela Anderson zde po ádala módní 

ehlídku. Objevily se však i spiklenecké teorie, že Michael Jackson nezem el a žije 

údajn  na Novém Zélandu, nebo že naopak here ka Natalie Portmannová na Zélandu 

spáchala sebevraždu. 

Další Novozélan ané, které mohou eši znát z tisku, jsou nap íklad dva 

kosmi tí nadšenci Peter Beck a Mark Rocket, výrobce d l proti kroupám Mike 

Eggers, caddy Tigera Woodse Steve Williams, hospodá ský komentátor v britském 

list  Sunday Herald Selwyn Parker nebo mladá mo eplavkyn , která na své jacht  

obeplula sv t, Laura Dekkerová.  

 

4.14 Jiné zem  

Výzkumná otázka: O jakých zemích se v roce 2009 v eských denících psalo 

v souvislosti s Novým Zélandem? 

 

Výsledky: 

vodním zám rem této ásti analýzy bylo zjistit, s jakými zem mi je v láncích 

spojován nebo porovnáván Nový Zéland. P estože p edvýzkum p ípadné problémy 

s tímto bodem analýzy nenazna il, v jejím pr hu jsem zjistila, že v každém lánku, 

zejména v t ch láncích, kde je Nový Zéland pouze zmín n (a ty tvo í v tšinu souboru), 

je spojen s mnoha r znými, pokaždé jinými zem mi. Souvislosti t chto spojení jsou 

v mnoha p ípadech ist  náhodné, proto by ani detailní zaznamenání každé zem  nebylo 

vypovídající. Zaznamenala jsem však alespo  ty zem , se kterými byl Nový Zéland 

spojován nej ast ji. 

 Vzhledem k tomu, že v mnoha láncích bylo v souvislosti s NZ zmín no více 

zemí najednou, p evyšuje po et t chto zmínek celkový po et zkoumaných lánk . Jak 

uvádí tabulka v p íloze . 30, pr rn  vychází 2-3 zmín né zem  na jeden lánek. Ze 
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zaznamenávaných zemí byl Nový Zéland nej ast ji spojován s Austrálií. Ta je jeho 

nejbližším geografickým i kulturním sousedem. Pokud se z eské republiky n kdo vydá 

na Nový Zéland, spojí svou cestu asto také s návšt vou Austrálie, proto o t chto dvou 

zemích bývá mnohdy referováno spole .  

asto byl Nový Zéland zmi ován také v souvislosti s USA, Kanadou a Velkou 

Británií. Všechny tyto zem  spojuje spole ný jazyk – angli tina. Dohromady v této 

souvislosti bývají uvedené zem  v eském tisku spojovány, když se píše o zahrani ních 

jazykových kurzech, studijních programech nebo o programu Working holiday pro 

mladé lidi do 30 let. Nový Zéland, Austrálie a Kanada jsou sou asn  s Velkou Británií 

také leny Commonwealthu, spole enství národ , které jako svou hlavu státu uznávají 

britského panovníka, v sou asnosti královnu Alžb tu II. Spojuje je britská koloniální 

minulost a v sou asné dob  stále ješt  i n které zákony. Co se tý e spole né legislativy, 

objevilo se toto téma v láncích ve spojitosti se zm nou nástupnického zákona ve Velké 

Británii, který zohled uje nástupnickou linii také u žen. Aby tento zákon mohl být 

zm n, musí s ním souhlasit všechny zem  Commonwealthu, které za svou hlavu státu 

uznávají britského panovníka.127 Zda se zm nou zákona Nový Zéland, Austrálie nebo 

Kanada souhlasily, nebylo v tisku dále reflektováno. 

Dalšími zem mi spojovanými v tisku s Novým Zélandem jsou asijské zem  a 

ostrovní státy ležící v Tichém oceánu – mezi nimi nejvíce Japonsko, ína a Thajsko a 

ostrovy v Tichomo í jako Srí Lanka, Tuvalu, Vanuatu, Papua - Nová Guinea, 

Cookovy ostrovy nebo Samoa. Tyto zem  sdílí s Novým Zélandem p edevším 

ekonomickou blízkost, obchodují spolu a vym ují si také pracovní sílu, p emž 

nej ast ji proudí p ist hovalci z ekonomických d vod  sm rem z t chto zemí (vyjma 

Japonska) na Nový Zéland. Spojují je ale také p írodní podmínky. Všechny tyto zem  

leží v oblasti tektonických zlom , kde asto dochází k zem esením a jejich následkem 

i k vlnám tsunami. Spole  tak sdílejí ur ité mechanismy v asného varování. 

S tichomo skými ostrovy má Nový Zéland také spole né kulturní ko eny – kmen 

Maor , považovaný n kdy myln  za p vodní obyvatele Nového Zélandu, do této zem  

išel práv  z Polynésie asi p ed tisíci lety. 

Samostatnou kapitolou této ásti analýzy je spojení Nového Zélandu 

s Bahrajnem v eském tisku v roce 2009. Tyto zem  spolu byly v láncích spojovány 

z toho d vodu, že v kvalifika ních zápasech na mistrovství sv ta ve fotbale, které se 

                                                
127 (afp, gaa). Revoluce v monarchii. Lidové noviny, 2009, ro . 52, . 74, s. 12.  
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konalo v roce 2010 v Jihoafrické republice, vedl tým Bahrajnu eský trenér Milan 

Má ala. Do skupiny se dostal práv  s Novým Zélandem a noviny psaly o zápasech, 

které tyto zem  mezi sebou odehrály.  

Jak jsem již psala výše, ostatní zmín né zem , a koliv jejich po et inil více než 

polovinu ze všech zmínek o jiných zemích, byly s Novým Zélandem spojovány spíše 

náhodn  a pokaždé v jiných konotacích. V souvislosti s epidemií prase í ch ipky to bylo 

ohnisko nákazy Mexiko, dále pak USA, Kanada, Francie, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, 

Tchaj-wan, Izrael, Brazílie a další zem . V souvislosti se sportovními zápasy to byly 

zase zem , ve kterých je daný sport provozován.  

 

íloha . 39: Zem  zmín né v souvislosti s Novým Zélandem (tabulka) 

 

Jiné zem  

  Po et zmínek 

v % z po tu 

lánk  

  

po et 

v % ze 

všech 

ípad  

 Austrálie 121 12,3% 34,6% 

Thajsko 3 ,3% ,9% 

Japonsko 19 1,9% 5,4% 

USA 86 8,7% 24,6% 

Srí Lanka 1 ,1% ,3% 

ína 15 1,5% 4,3% 

ostatní 620 62,9% 177,1% 

Bahrajn 15 1,5% 4,3% 

Velká Británie 46 4,7% 13,1% 

Kanada 60 6,1% 17,1% 

Celkem 986 100,0% 281,7% 
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4.15 Hodnocení Nového Zélandu 

 

Jak si m žeme všimnout v grafu v p íloze . 40, byl Nový Zéland v polovin  

lánk  hodnocen neutráln  nebo tento fakt nebylo možné posoudit. Podíváme-li se však 

na modrou a zelenou výse  tohoto grafu, je z ejmé, že v ostatních láncích pozitivní 

hodnocení p edm tu analýzy z velké ásti p evyšuje to negativní. V 38,57 % všech 

lánk  byl Nový Zéland hodnocen pozitivn , kdežto jen v 11,22 % negativn . Tyto 

údaje by však bez dalšího vysv tlení byly jen pouhými ísly, proto je pot eba podrobit 

hodnocení Nového Zélandu ve zkoumaných láncích zejména kvalitativní, jazykové 

analýze. V této ásti p ihlédneme k hodnotícím p ívlastk m, které bývají Novému 

Zélandu v láncích p ipisovány i k celým výpov dím, na základ  kterých jsem 

pozitivitu nebo negativitu vyzn ní posuzovala. 

 

íloha . 40: Hodnocení Nového Zélandu ve láncích (graf) 

 
 

 

 

 

Hodnocení Nového Zélandu vychází z rozboru p enesených a obrazných 

vyjád ení (metafory, metonymie, synekdochy, ironie). Dále pak hodnotících p ívlastk  

(pozitivních a negativních), normativních a stereotypních tvrzení, modalizátor , 
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ípad , kde byl Nový Zéland uvád n pouze jako p íklad i porovnání Nového Zélandu 

s jinými zem mi. V p ípadech, kde pozitivní nebo negativní hodnocení vyplývá 

z porovnání Nového Zélandu s jinými zem mi, je t eba uvést kontext tohoto porovnání. 

Krom  samotných hodnotících výraz   a volby slov z množiny všech možných 

synonym je d ležité p ihlédnout také k tomu, kdo je v jejich p ípad  mluv ím, potažmo 

kdo je autorem výpov di. Zda toto hodnocení pronesl n jaký aktér a noviny ho v lánku 

pouze citují (i když již samotný výb r aktér  a jejich výpov dí, který provádí noviná , 

toto vyzn ní ovliv uje) nebo zda je zkoumaná výpov  nebo výraz sou ástí textu, který 

napsal samotný autor lánku. V rozhovorech hraje d ležitou roli zp sob kladení otázek, 

které mohou zám rným výb rem slov navád t tázaného k vy ení preferované 

odpov di. 

 

4.15.1 Pozitivní hodnocení 

 

Pozitivní hodnocení Nového Zélandu ve zkoumaných textech se dotýká hlavn  

témat p íroda a cestování. Cesty na Nový Zéland jsou popisovány jako „nejv tší životní 

zážitek“ nebo „spln ní životního snu“. A to hlavn  v souvislosti p írodou. V tomto 

sm ru zde zaznívají nap íklad sousloví „krásy p írody“, „krásy národních park “, 

„nádherné pláže“ atd. Objevuje se také ve spojení s adjektivy „rozmanitá“, „panenská“ 

nebo „exotická“. ím p esn   je novozélandská p íroda výjime ná, se ale v tšinou 

v textu nedozvíte. Snad jen v jednom p ípad  zazn lo v textech p irovnání 

novozélandských hor k Alpám. 

asto bývá novozélandská krajina zmi ována v souvislosti s filmovou trilogií 

Pán prsten , filmem, který se zde natá el. Triatlonista Vabroušek v rozhovoru pro MF 

Dnes nap íklad ekl: „(...) letos se zase t ším. Novozélandská krajina je opravdu krásná. 

To m že potvrdit každý, kdo vid l Pána prsten , který se tam natá el.“ 128 P irovnání 

k tomuto filmu použil nap . také deník Právo v souvislosti s fotografiemi Ladislava 

Kamaráda: „Tentokrát p idal novinky z Bílé poušt  v Egypt  a záb ry z Nového 

Zélandu, jaké ani Peter Jackson s celým týmem Pána prsten  nenašel.“129 

                                                
128 SKÁCEL, Petr. Chci zaúto it na evropské zlato. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 266, s. 6.  
 
129 MÍŠKOVÁ, V ra. Kamarád zve do Peru i na Sn žku. Právo, 2009, ro . 19, . 158, s. 9. 
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Hudebník Moby zase Nový Zéland ozna il za „inspirativní místo pro tvorbu.“130 

V recenzi na cestovního pr vodce po Novém Zélandu z britské ady Rough Guides se 

doslova píše:  

„Nový Zéland se t ší pov sti jedine né zem  s úchvatnou, drsn  

nádhernou krajinou, výjime nou flórou a faunou. Zájem o Nový Zéland roste, 

ale stále tu najdete ješt  mnoho míst, kde lze vychutnat klid a samotu.“131 

 

 Pozitivn  byla hodnocena nejen p íroda, ale také chování místních obyvatel. 

„Jako doma“ se na Zélandu cítí fotografka Jana Tržilová.132 Cestovatelé Zuzana a 

Jaroslav Vozábovi popisují Novozélan any jako vst ícné, zv davé a ochotné a považují 

tyto jejich vlastnosti za p ekvapivé, což vypovídá, jak na tom jsme v t chto ohledech 

v eském prost edí. 

 

 „Hned po p íletu nás p ekvapilo, že jsme se na Novém Zélandu cítili jako 

doma, a vst ícnost a zv davost tamních obyvatel byla ob as také p ekvapující. 

Pokladní v jednom supermarketu se s námi dala sama od sebe do i a vítala 

nás ve své zemi nehledíc na frontu za námi. Po chvíli se k ní dokonce ješt  

idali další lidé místo toho, aby si st žovali, že zdržujeme. Další milou p íhodu 

jsme zažili, když jsme shán li bombu na va ení, která by se hodila k našemu 

va i. Ochotná paní prodava ka kv li nám obvolávala nejprve n kolik výrobc  

a pak dokonce konkuren ní obchody ve m st .“133 

 

 Pozitivn  hodnoceni byly také konkrétní novozélandské osobnosti, zejména 

z oblasti kultury a sportu. To dokazují nejen p ídavná jména, která jsou jim p isuzována, 

ale také volba ostatních výraz  p i jejich popisu. Podle deníku Právo „sout ž dokument  

ovládla Novozélan anka Leanne Pooleyová s portrétem hudebního dua The Topp Twins 

(...).“134 Tentýž deník hodnotí pozitivn  také práci novozélandské režisérky: „Výborn  

                                                
130 (jaš). Moby: Sta í laptop. Právo, 2009, ro . 19, . 179, s. 9. 
 
131 (autor neuveden). P te si Nový Zéland. MF Dnes, 16. 1. 2009, str. 6, Cestování.  
 
132 TRŽILOVÁ, Jana. Auckland o ima fotografky Jany Tržilové. Lidové noviny, 2009, ro . 52, . 80, s. 
35. 
 
133 FRYŠAROVÁ, Eva. Nový Zéland nemá žádné typické jídlo. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 31, s. 5. 
 
134 PROCHÁZKA, Michal. V Torontu vyhrála ernošská teenagerka. Právo, 2009, ro . 19, . 221, s. 10. 
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si stojí také romantický historický film Novozélan anky Jane Campionové Bright Star o 

lásce mezi básníkem a jeho mladou sousedkou.“135 Jako „hv zda“ a „plochodrážní 

drs ák“ bývá popisován motorista Mauger136, za „nejv tšího favorita“ ozna uje vesla e 

Mahe Drysdala jeho eský kolega Synek.137 

 

4.15.2 Negativní hodnocení 

 

koliv je ve zkoumaných láncích Nový Zéland hodnocen spíše pozitivn , 

v ur itých souvislostech se objevuje i negativní hodnocení. Nej ast ji se týká 

sportovních kvalit novozélandského fotbalového týmu v souvislosti s kvalifika ními 

zápasy na nadcházející mistrovství sv ta v JAR 2010. V pr hu asu se ale obraz 

novozélandského fotbalového týmu prom uje k lepšímu. Nejd íve bývají 

Novozélan ané ve fotbale prezentováni jako „outside i“ a „slabí soupe i“. Milan 

Má ala, trenér bahrajnského týmu, který se s Novým Zélandem utkal, se dokonce 

radoval z toho, že Nový Zéland vylosovali do stejné skupiny, protože ho považoval za 

snadného soupe e. Tvrdí o n m, že „nemá naši kvalitu“ nebo že „by bylo fajn dostat ho 

do skupiny.“ 138 Klasický fotbal nepat í na Novém Zélandu mezi nejprovozovan jší 

sporty. Když už Novozélan ané hrají fotbal, pak up ednost ují jeho americkou 

variantu. Typi jšími sporty jsou pro tuto zemi spíše ragby, baseball nebo cricket. 

esto byl ze všech sportovních disciplín ve sportovních rubrikách našich deník  

v souvislosti s Novým Zélandem klasický fotbal zmi ován nej ast ji, což jen potvrzuje 

myšlenku, že mediální obraz cizí zem  nevypovídá tolik o této zemi samotné, jako spíše 

o naší zemi. 

Negativnímu hodnocení elí také potraviny, které z Nového Zélandu do eské 

republiky dovážíme. A to zejména proto, že poškozují eské zem lské výrobce a 

nejsou tak erstvé jako ty naše, které se nemusí dovážet z takové dálky. Tyto výtky se 

                                                
135 MÍŠKOVÁ, V ra. Brad Pitt a Angelina Jolie stále spolu. Právo, 2009, ro . 19, . 118, s. 20. 
 
136 PROCHÁZKA, Václav. Plochodrážní drs ák p išel o peníze, ale do kal se dcery. Právo, 2009, ro . 
19, . 96, s. 23. 
 
137 FELTOVÁ, Veronika. Skifa  Synek upravil lo  a p ed MS znovu zrychlil. Právo, 2009, ro . 19, . 
193, s. 18. 
 
138 SAIVER, Filip. Po losu šampionátu slovenský fotbal jásá: P jdeme dál! MF Dnes, 2009, ro . 20, . 
283, s. 12. 
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týkají zejména masa a ovoce. Novozélandské víno naopak bývá našimi someliéry a 

restauratéry velmi vysoce hodnoceno. Na p íklad uvedu toto porovnání z úst Michala 

Götha z brn nské restaurace U Kastelána, které bylo publikováno v MF Dnes: 

 

 „Snažíme se vymýšlet v ci, které nejsou úpln  b žné, a soust edili jsme 

se na nejkvalitn jší produkty. To je náš sm r. Jehn í nemáme z Nového 

Zélandu, ale jezdíme si pro n j do Beskyd. Kastelán nikdy nebude obrátkový 

podnik. Je pro zákazníky, kte í mají vysoké nároky na kvalitu a servis.“139  

 

Dalším p íkladem m že být tento výrok z reportáže publikované v Lidových 

novinách: 

 „ íšník nám s hrdostí v hlase oznámil, že jde o moravské jehn í z 

biofarmy, ne o maso, které p icestovalo odn kud z Nového Zélandu.“140 

 

O novozélandské kuchyni se v jednom lánku dokonce psalo jako o „tragédii“. 

Automobilový závodník Martin Prokop, který tuto zemi navštívil p i p íležitosti závodu, 

porovnával jeho nízkou kvalitu s britskou gastronomií. O novozélandském jídle 

prohlásil:  

„Ale t eba Nový Zéland je na jídlo doslova tragédie, tam se nedá najíst. 

To je ješt  horší než v Anglii.“141  

 

Jeho výrok „to je ješt  horší než v Anglii“ implikuje, že ani o anglickém 

kuliná ském um ní nemá valné mín ní.  

 O novozélandském jídle se vyjad uje také cestovatelský manželský pár 

Vozábových. Jejich tvrzení, že Nový Zéland nemá žádné typické jídlo, se dokonce stalo 

titulkem celého lánku.142 Na otázku noviná ky Evy Fryšarové, jaká je novozélandská 

kuchyn  a co jim nejvíce chutnalo, odpovídá Zuzana Vozábová:  

 

                                                
139 KALODOVÁ, Julie. V dobré hospod  to musí von t. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 289, s. 3. 
 
140 BARANIK, Laura. Kulinární zážitek u Ginger a Freda. Lidové noviny, 2009, . 52, . 125, s. 3. 
 
141 SALICHOV, Jan. Prokop: eští fanoušci jsou nejlepší. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 169, s. 8. 
 
142 FRYŠAROVÁ, Eva. Nový Zéland nemá žádné typické jídlo. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 31, s. 5. 
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 „Nový Zéland p ekvapiv  nemá žádné vyložen  typické jídlo. Vzhledem k 

tomu, že je to ostrovní zem , hodn  se tam jedí ryby. Také jsme ochutnali 

tradi ní maorské jídlo hangi, což je speciáln  p ipravená sm s masa. Velmi nám 

chutnalo jehn í maso p ipravované na lávovém kameni.“ 

 

Toto normativní tvrzení, stejn  jako názor Martina Prokopa, vytvá í stereotypní 

obraz špatné novozélandské kuchyn . Je t eba oba tyto výroky chápat z pozice 

mluv ích, tedy ech , kte í Nový Zéland navštívili a vidí ho „zven í“. Novozélan an 

by m l na svou tradi ní kuchyni jist  jiný pohled.  

 

4.15.3 Nový Zéland jako následováníhodný p íklad  

 

 Podíváme-li se na srovnání Nového Zélandu s jinými zem mi, vychází 

z n j Nový Zéland velmi pozitivn  v mnoha aspektech. Mnohdy bývá používán jako 

vzorový p íklad pro ostatní zem , ale hlavn  pro eskou republiku, a to zejména 

v oblasti v dy, pé e o životní prost edí nebo prevence.  

Co se tý e výstražného systému proti zem esení a tsunami, je spolu 

s Japonskem, Spojenými státy a Austrálií za azován mezi státy, kde je tento systém 

propracovaný a funguje velmi dob e, narozdíl t eba od Srí Lanky nebo Indonésie. 

Viliam Buchert ve své reportáži z Thajska pro MF Dnes píše:  

 

 „(...) Naopak velmi pružný, ozkoušený a pom rn  dokonalý varovný 

systém proti tsunami funguje v Tichém oceánu. Japonsko, Spojené státy, 

Austrálie i Nový Zéland do n j investovaly stovky milion  dolar  a v této 

seizmicky neklidné oblasti se dá po ítat s tím, že lidé budou skute  upozorn ni 

as na p ípadné nebezpe í.“143 

 

 bec nejlépe je na tom Nový Zéland v porovnání s ostatními zem mi v otázce 

korupce. V každoro  zve ej ovaném žeb ku organizace Transparency International, 

který adí zem  z hlediska míry korupce od „ istých“ po „špinavé“, je na prvním míst . 

„Nejlépe jsou hodnoceny Nový Zéland a Dánsko s indexy p es dev t (jsou " istí"), na 

                                                
143 BUCHERT, Viliam. Tsunami. Utíkejte! Ale kam? MF Dnes, 2009, ro. 20, . 294, s.  2. 
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posledním míst  jsou Afghánistán a Somálsko s indexem t sn  nad jedním bodem.“144 

eská republika je podle tohoto žeb ku až na 52.-53. míst , což znamená oproti 

edchozímu roku zhoršení. 

 Další pozitivní hodnocení vycházejí z porovnání pé e o p írodu. V p ípad  

ochrany p írody p i výstavb  cyklistických stezek je práv  Nový Zéland prezentován 

jako následováníhodný p íklad, spolu s USA, Kanadou a Velkou Británií. Postupy 

Novozélan an  p i vytvá ení cyklostezek oproti t m v R vyzdvihuje Tomáš 

Kvasni ka z eské mountainbikové asociace: „Tam (pozn.: na Novém Zélandu) 

pochopili, že je to nejlepší zp sob jak vytvá et trasy v p írod , aniž by ji 

poškozovali.“145 

 Další z oblastí, kde bývá Nový Zéland uvád n jako pozitivní p íklad pro ostatní, 

je zavedení volebního práva žen mezi prvními zem mi na sv . V novinách se toto 

téma objevilo v zahrani ním zpravodajství v souvislosti se vstupem prvních žen – 

poslanky  do parlamentu Kuvajtu v roce 2009.146 Na vysokou emancipaci 

novozélandských žen poukazují i statistiky o podílu žen v ele vysokých firem, které 

zve ejnily Hospodá ské noviny v souvislosti se zavedením kvót pro zastoupení žen 

v norských podnicích. Podle nich je Nový Zéland s 15,4 % na pátém míst .147 

 Tisk také vyzdvihuje p ístup Nového Zélandu k prevenci drogové závislosti. 

Opat ení proti možné domácí výrob  drog, které spo ívá v nahrazení ú inné látky 

v b žn  prodejných lécích jinou, ze které drogy vyráb t nelze, je prezentováno jako 

vzor pro ostatní zem : 

 

 „Výrobci lék  se také mohou p izp sobit a rizikový pseudoefedrin v 

kombinovaných preparátech nahradit t eba fenylefrinem, který ú inkuje 

podobn , ale k výrob  pervitinu se nehodí. Na Novém Zélandu se tato zm na 

osv ila.“148 

 

                                                
144 (iDNES.cz, tk). Korupce v esku je horší než loni. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 268, s. 4. 
 
145 (os). Terénní cyklisté mají mezinárodní sdružení. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 121, s. 3. 
 
146 (vas, Reuters). Kuvajt má první poslankyn . Lidové noviny, 2009, ro . 52, . 114,  s. 8.  
 
147 LU ÁKOVÁ, Zuzana. eské manažerky kvóty v tšinou odmítají. Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53, 
. 203, s. 10. 

 
148 KOUBEK, Milan. Jde o pervitin nebo špiclování? Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53. . 83, s. 9. 
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 Další pozitivní hodnocení v porovnání s ostatními zem mi se týká nejv tšího 

novozélandského m sta Auckland. Ten se v každoro  zve ej ovaném žeb ku míst 

s nejlepší kvalitou života ocitl v roce 2009 spolu s kanadským Vancouvrem na 4. míst , 

po Vídni, Curychu a Ženev .149   

 Jako pozitivní p íklad pro ostatní zem  byl v jednom komentá i týkajícím se 

zavedení státních maturit v R uveden Nový Zéland také v souvislosti se systémem 

vysokého školství. Výpov  autorky však soud  podle použitých modalizátor  (nap . 

„prý“) nazna uje, že si sama není v cnou správností svého tvrzení úpln  jistá: 

 

 „Na Novém Zéland  prý berou na univerzity od ur itého v ku, myslím že 

25 let, každého bez ohledu na p edchozí vzd lání. T eba jen s pár t ídami 

obecné. Prost  p edpokládají, že v p tadvaceti už je lov k dost zkušený a 

soudný, aby v l, na co sta í a na co ne. Pokud sta it nebude, vyhodí ho b hem 

prvního ro níku. Mn  se to zdá velice moudré.“150 

  

4.16 Reprezentace ekonomiky Nového Zélandu 

 

Z n kterých výrok  obsažených ve zkoumaných textech je také možné dovodit 

charakter mediální reprezentace ekonomiky Nového Zélandu. V ironickém komentá i 

Pavla Párala v MF Dnes se nap . dozvídáme, že na Novém Zélandu je mléko dvakrát 

levn jší než u nás: 

  

„Nakonec traktor stojí u nás stejn  jako na Novém Zélandu, kde je mléko 

dvakrát levn jší, tak s ím má mít sedlák problém?“151 

 

Seriózn jším popisem ekonomické situace Nového Zélandu se zabývaly 

Hospodá ské noviny. Z porovnání rizikovosti státních dluhopis  podle nich vychází 

Nový Zéland jako jedna z nejbezpe jších zemí v tomto ohledu:  

 

                                                
149 (gaa, tk). Nejlíp se žije ve Vídni. Lidové noviny, 2009, ro . 52, . 100, s. 14. 
 
150 KVA KOVÁ, Radka. Zrušte maturitu úpln , vykukové. Lidové noviny, 2009, o . 52, . 197, s. 3. 
 
151 PÁRAL, Pavel. U nás, p ed karlínským viaduktem. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 144, s. 8. 
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„K nejmén  rizikovým zemím pat í dlouhodob  Norsko a Finsko. Do 

desítky nejbezpe jších stát , pokud jde o dluhopisy, se nov  dostaly Austrálie 

a Nový Zéland, a to hlavn  kv li r stu cen komodit a zvyšující se poptávce 

spot ebitel .“152 

 

Nový Zéland bývá v Hospodá ských novinách z ekonomického hlediska 

popisován jako „malý otev ený trh“ nebo „zem , která je závislá na vývozu komodit“ i 

dokonce jako „milá ek globalizace“. Pro popis ekonomických prom n Nového Zélandu 

byla také v jednom z lánk  použita metafora „lodi ky na rozbou eném mo i“ 

mezinárodního obchodu. Podle odhadu analytik  pro agenturu Bloomberg je v ele 

zemí, které p istoupí jako první ke zvýšení úrok  a tím ke zdražení pen z spolu 

s Norskem a Švédskem práv  Nový Zéland.153 Z porovnání rozdíl  mezi pr rnými 

platy a výší vyplácených d chod  se také dozvídáme, jak na Novém Zélandu funguje 

chodový systém. Spolu s Kanadou, Spojenými státy, Mexikem a Jižní Koreou pat í 

podle komentátorky Lidových novin Nový Zéland ke stát m, kde „jsou státní d chody 

jen sociální penzí, platí se na n  nízké pojišt ní a lidé tam žijí ze soukromých úspor.“154 

 

4.17 Nový Zéland jako metafora dálky a exotiky 

 

Skute nost, že Nový Zéland je eské republice vzdálený, bývá v mediálních 

textech velmi zd raz ována. Sv í o tom nap íklad metafory, které jsou v souvislosti 

s touto zemí používané. O Novém Zélandu se v eském tisku mluví z naší perspektivy 

jako o „kraji sv ta“, „druhém konci sv ta“, jako o „zemi ostrov  na konci sv ta“.  

Atribut „dálky“ bývá asto nepodložen  automaticky spojován s atributem 

„exoti nosti“. Tento stereotypní pohled na vzdálené zem , které jsou kv li své 

vzdálenosti zárove  považovány za exotické, se projevuje i v analyzovaných textech. 

Záleží samoz ejm  na tom, co si kdo p edstavuje pod slovem „exotický“. Pohlížíme-li 

                                                                                                                                          
 
152 PET EK, Martin. Státní bankrot hrozí nejvíc Ukrajin . Hospodá eské noviny, 2009, ro . 53, . 213, 
s. 24. 
 
153 PET EK, Martin. Investo i opoušt jí dolar a jdou do rizika. Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53, . 
190, s. 27. 
 
154 ZLÁMALOVÁ, Lenka. Paroubkova perverze. Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53, . 164, s. 8. 
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však na Nový Zéland jako na západní zemi, vycházející z britských koloniálních vliv , 

se západním ekonomickým a politickým systémem a zp sobem života, není možné ho 

z tohoto hlediska za exotický považovat. Mediální spojování dálky a exotiky nejlépe 

dokládá tato ást rozhovoru s automobilovým závodníkem Martinem Prokopem: 

 

„Která ze t í exoticky zn jících zemí - Argentina, Mexiko, Nový Zéland - 

vás zaujala nejvíce? 

Samoz ejm  nejv tší zážitek byl Nový Zéland, protože je to daleko. Snad 

nejdál, co pro nás z eské republiky m že být. Nicmén  místní p íroda je hodn  

podobná t eba alpským zemím. Tím, že tam nežijí n jaká nebezpe ná nebo 

nezvyklá zví ata, to zas tak úplná exotika není. Ale dálka a mezip istání v Soulu, 

kde jsme strávili n jaký as, to jsou fakt neobvyklé v ci.“155 

 

Samotná otázka noviná e Jana Salicha je položena návodným zp sobem. O 

Novém Zélandu tvrdí, že je to „exoticky zn jící zem “, což je možné považovat za 

modalizátor, který má upustit od ur itosti tvrzení, že je „exotická“. Dotazovaný Martin 

Prokop nejd íve na tuto interpretaci p istupuje, když odpovídá „Samoz ejm  nejv tší 

zážitek byl Nový Zéland, protože je to daleko.“ Poté však p edkládané zdání exoti nosti 

áste  vyvrací, když argumentuje p írodními podmínkami podobnými alpským 

zemím. P itom však také používá modalizátoru, když tvrdí, že „zas tak úplná“ exotika to 

není. Tím p ipouští, že z ásti to exotika je. A touto ástí je podle následující v ty práv  

dálka. 

V souvislosti s atributem exoti nosti bývá dále zmi ováno zejména jiné klima, 

asový posun p i cestování a obrácená ro ní období vzhledem ke geografické poloze. 

Noviná i Zélandu p isuzují p ízviska jako „zemi kiwi“, v jednom lánku byl zmín n také 

její maorský název „Aotearoa“. Spolu s Kanadou a Austrálií byl Nový Zéland ozna en 

za „osadnickou kulturu“. V souvislosti s reportáží z Aucklandu, jenž zde byl nazván 

„ stem jachet“, se objevilo také ozna ení pro celý Nový Zéland jako „zemi lodí“, kde 

svou lo  vlastní tém  každý ob an.156 Mén  lichotivé ozna ení získal Zéland 

v komentá i Zde ka Petrá ka o uhlíkové neutralit , v souvislosti s intenzitou živo išné 

                                                
155 SALICHOV, Jan. Prokop: eští fanoušci jsou nejlepší. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 169, s. 8. 
 
156 TRŽILOVÁ, Jana. Auckland o ima fotografky Jany Tržilové. Lidové noviny, 2009, ro  52, . 80. s. 35. 
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zem lské výroby, když byl ironicky nazván „zemí, kde polovinu emisí vytvá í bzd ní 

dobytka.“157  

V n kterých p ípadech bývá Nový Zéland uvád n jako metafora dálky a 

exoti nosti, aniž by se mluv í cht l zmi ovat p ímo o této zemi, ale používá ji jen jako 

íklad. Takové výpov di bývají spojovány s výrazy jako „t eba“, „ i“, „nebo“, které 

dokazují nahodilost výb ru. Typickým p íkladem je nap . toto tvrzení: 

 

„Když tete New York Times, The Wall Street nebo Financial Times, 

nebo posloucháte nositele Nobelovy ceny za ekonomii, tak n kdy máte pocit, že 

bychom m li jít od toho a založit si novou banku kde daleko, t eba na Novém 

Zélandu.“158 

 

Nový Zéland bývá kv li své odlehlosti používán také ve slovních spojeních 

využívajících kombinaci p edložek „od“ – „po“, která nahrazují ozna ení „celý sv t“, 

nap .:  

  

 „Stejn  jsou na tom lidé od Kanady po Nový Zéland, od Japonska po 

Oh ovou zemi. A v tšina z nich víru neztrácí.“159 

 

„Od konce 80. let jsou aukce na prodej ástí elektromagnetického spektra 

žnou sou ástí praxe regula ních orgán , a to prakticky ve všech zemích – od 

Nového Zélandu p es Indii, Evropu až do Ameriky.“160 

 
 
 

                                                
157 PETRÁ EK, Zden k. Uhlíková neutralita. Lidové noviny, 2009, r . 52. . 61, s. 2. 
 
158 LAVI KA, Václav ; SKALKOVÁ, Olga. Zm níme p ístup ke klient m. Budou p esn  v t, co jim 
prodáváme. Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53, . 75, s. 16. 
 
159 ŠTECOVÁ, Kristýna. Všichni jsme lidé a máme stejný úkol: být na Zemi lov kem. MF Dnes, 2009, 
ro . 20, . 76, s. 3. 
 
160 ZAJÍ EK, Miroslav. Hernajs, lidi, on ješt  žije? Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53, . 248,  s. 9. 
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4.18 Autostereotypy: Novozélan ané pohledem 
Novozélan an  

 

Jak Nový Zéland hodnotí z jeho pohledu „cizí“ akté i jsme si popsali výše. 

V textech se však vyskytovala také stereotypní tvrzení o Novém Zélandu, jejichž autory 

jsou sami Novozélan ané. Sami sebe hodnotí veskrze pozitivn . Studie zabývající se 

výzkumem mezinárodních stereotyp , zve ejn ná v Lidových novinách, zmi uje i 

které charakteristiky, které sami sob  p isoudili také Novozélan ané.161 Autorky 

lánku zde píší, že  

 

„jako nejvíce psychicky vyrovnané posuzovali typické p edstavitele své zem  

studenti na Filipínách, v Kanad  a na Novém Zélandu“ a že „posouzení 

typického p edstavitele své zem  korespondovalo s posouzením reálných lidí 

pouze v Polsku, Libanonu, Austrálii a na Novém Zélandu.“ 162 

 

Charakteristika Novozélan an  se objevuje také v lánku novozélandského 

itele a architekta Douga Johnsona, který otiskla MF Dnes v rámci svého váno ního 

speciálu.163 Johnson zde popisuje typické váno ní zvyky Novozélan an . O váno ních 

tradicích íká, že „zdejší svátky mají sice spole né tradice s britskými i americkými, ale 

ece jen se musely p izp sobit místním podmínkám.“164 koliv podle n j 

Novozélan ané zdobí klasický váno ní strome ek, symbolem Vánoc je zde myrtovitý 

strom pohutukawa. Sou ástí váno ní tabule je ovocný dort zvaný „Pavlova“. Vyjad uje 

se také k televizním po ad m, p emž tvrdí, že lidé spíše tráví svátky venku, než u 

televize: 

 „Televize nevysílá mnoho tematických po ad , lidé jsou v lét  p ece jen 

více venku. Každý rok se v Aucklandu odehrává zábavný po ad Christmas in the 

                                                
161 H EBÍ KOVÁ, Martina ; KOU ILOVÁ, Sylvie. Evropa národních stereotyp . Lidové noviny, 2009, 
ro . 52, . 32, s. 24. 
 
162 H EBÍ KOVÁ, Martina ; KOU ILOVÁ, Sylvie. Evropa národních stereotyp . Lidové noviny, 2009, 
ro . 52, . 32, s. 24. 
 
163 JOHSON, Doug. Pere Noël, Sinterklaas a ti druzí. MF Dnes, 2009, . 20, . 282, s. 27. 
 
164 JOHSON, Doug. Pere Noël, Sinterklaas a ti druzí. MF Dnes, 2009, . 20, . 282, s. 27. 
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Park (Vánoce v parku), kde se zpívají i koledy. Navíc m žete potkat pr vod se 

Santy Clausy.“165  

 

Tvrzení, že Novozélan ané tráví u televize málo asu, potvrzují také 

Hospodá ské noviny:  

„Obrazovky nep itahují lidi na Novém Zéland , tráví u p ijíma  jen 

tvrtinu svého volna.“166 

 

Mezi tvrzení, charakterizující Novozélan any z pohledu zú astn ného 

pozorovatele je možné za adit také kulturní srovnání eské emigrantky Jany Tržilové, 

která si vzala za muže Novozélan ana a na Zélandu žije již dlouhou dobu. Ta tvrdí, že 

„kulturní rozdíly jsou mezi echy a Novozélan any tém  nulové.“167 

 

5. Fotografie 
Pro výzkum mediální reprezentace ur itého jevu je d ležitá nejen kvantitativní 

analýza a jazykový rozbor, ale také semiotická analýza vizuálních prvk , které se 

v tisku objevují. I výb r fotografií nabízí tená i ur itou interpretaci události. Stejn  

jako televizní kamera, i fotoaparát dokáže vytvo it rámec vnímání snímku tím, že 

zobrazenou osobu sejme z podhledu, nadhledu, zleva nebo zprava. Fotografie dokáže 

zachytit aktuální emoce a výb r fotografie politika, kde se usmívá se skleni kou 

šampa ského má dozajista jiné vyzn ní, než když toho samého politika média zobrazí 

mra ícího se nebo se sklopenou hlavou. Stejn  d ležitý je ale i výb r témat fotografií. 

 

Výzkumná otázka: Jaké fotografie se v souvislosti s Novým Zélandem v tisku 

objevily? 

 

Výsledek: 

V p ípad  Nového Zélandu byla nej ast jším nám tem fotografií p íroda, která 

byla zárove   hlavním atributem jeho pozitivního hodnocení a jedním z hlavních prvk  

                                                
165 JOHSON, Doug. Pere Noël, Sinterklaas a ti druzí. MF Dnes, 2009, . 20, . 282, s. 27. 
 
166 SLÁDEK, Ji í. Nejdéle si ráno p ispí Francouzi. Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53, . 88, s. 8. 
 
167 TRŽILOVÁ, Jana. Mám za muže cizince. Lidové noviny, 2009, ro . 52, . 160, s. 1. 
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stereotypního vyobrazení. Pro interpretaci takových fotografií je d ležité všímat si 

edevším jejich kompozice – co je v pozadí, co v pop edí, jaké je na snímku použito 

sv tlo a z jakého pohledu jsou foceny.168 

Fotografie pojící se s Novým Zélandem asto vyobrazují oceán, hory a 

neobvyklé p írodní úkazy. Všemi deníky koncem prosince 2009 prob hla fotografie 

evzatá z agentur TK, Reuters nebo AP, která zobrazovala hromadný úhynu velryb 

na novozélandských plážích. Tuto fotografii je možné prohlédnout si v p íloze . 41 této 

diplomové práce. Hospodá ské noviny ji dokonce ozna ili jako „foto dne“.169 MF Dnes 

navíc nabídla i odkaz na své internetové stránky, kde je k vid ní videozáznam z místa 

ní, který už však v dob  psaní této diplomové práce není na dané webové adrese 

k dispozici. Snímek zachycuje adu mrtvých velryb, vyskládaných na blíže 

nespecifikované pláži Nového Zélandu. První z nich je zabrána v detailu v pop edí 

fotky. V pozadí za nimi je vid t rozložené stany záchraná , n kolik p ihlížejících lidí i 

stroj, který pravd podobn  slouží k manipulaci s nejv tšími savci naší planety. 

Smutnému charakteru události p idává i zamra ené po así.    

Fotografie Ladislava Kamaráda, tvo ící p ílohu . 42, znázor uje mystické 

kulovité kameny Moeraki Boulders na pláži Jižního ostrova p i východu slunce. Byla 

ipojena k rozhovoru s tímto fotografem a cestovatelem, který vyšel v MF Dnes. 

V pop edí zobrazuje jeden z t chto kamenných útvar , v rudé zá i slunce vycházejícího 

skrze mraky ženoucí se nad oceánem, které se odráží také v odlivovém jezírku kolem 

kamene. Stín kamene dopadá do vody kolem n j v takovém úhlu, že dopl uje jeho 

kulovitý tvar. Toto zvláštní sv tlo vytvá í až mystickou atmosféru, která má umoc ovat 

výjime nost tohoto místa, které je maorskými kmeny považováno za svaté. P vodn  

nebyla fotografie ur ena pro využití v mediálním diskurzu, ale vznikla jako um lecký 

snímek pro výstavní ú ely. Vzhledem k tomu, že autor této fotografie v rozhovoru 

popisuje podmínky jejího vzniku, byla k tomuto rozhovoru také p ipojena.  

 

„Na pláži jsem p ipravoval fotografii velkých kamen  Moeraki Boulders. Už v 

t ráno tam byli turisté a všechno mi tam pošlapali. Se val jsem je a pak b hal s 

lavorem do mo e, abych ty jejich stopy spláchnul. V l jsem, že mám dvacet minut do 

                                                                                                                                          
 
168 VAN LEEUWEN, Theo ; JEWITT, Carey. Handbook of Visual Analysis. London, Thousand Oaks, 
New Delhi : Sage Publications Inc, 2002. 210 s. ISBN 0-7619-6476-2. s. 61 – 91.  
 
169 (Reuters). Foto dne. Hospodá ské noviny, 2009, ro . 53, . 250, s. 24. 
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východu slunce. Jenže pak tam op t vlezli, tak jsem po nich ze zoufalství házel vším, co 

mi p išlo pod ruku. Kv li té fotce bych se i popral.“170 

 

Najdou se ale také fotografie z m st, a to zejména z nejv tšího m sta Auckland 

nebo hlavního m sta Wellington. Na nich jsou zachyceny typické budovy, jako je nap . 

jedna z turistických atrakcí, televizní v ž Sky Tower v Aucklandu, která je zárove  

symbolem tohoto m sta nebo budova novozélandského parlamentu stojící v hlavním 

st  Wellington, která je p ezdívaná podle svého tvaru „Beehive“ (V elí úl). Ta byla 

dokonce vyhodnocena jako t etí nejoškliv jší stavba sv ta. 171 Znázor uje ji fotografie 

v p íloze . 43. Porovnání nejoškliv jších budov sv ta se do eského tisku dostalo 

v souvislosti s tím, že druhou nejoškliv jší budovou sv ta byla v roce 2009 vyhlášena 

pražská Žižkovská v ž. 

Reportáž z Aucklandu, dopln nou fotografiemi, p ipravila pro Lidové noviny 

fotografka Jana Tržilová, která v tomto m st  dlouhodob  žije. V cestopisném lánku, 

který m sto Auckland popisuje, vedle sebe prezentovala dv  r zné fotografie, které ho 

znázor ují. Ob  p ikládám k této práci jako p ílohu . 44. Na jedné z nich vidíme tzv. 

„sky line“ m sta, tedy pohled na profil jeho typických, vysokých budov z m stského 

ístavu, ve kterém kotví jachty. Na druhé je naopak znázorn na liduprázdná pláž, která 

ilustra  odkazuje na tuto v tu v textu: „Nejen liduprázdné bílé pís ité pláže, bujná 

vegetace a vzácné druhy ptactva iní z tohoto místa ráj na zemi.“172 Kompozice této 

fotografie je zvolena tak, aby ukazovala nejen onu pláž a mo e samotné, ale v kontextu 

s kopcovitou travnatou krajinou, vlnící se v pozadí. Kontrast t chto dvou fotografií má 

zd raz ovat všestrannost života v popisovaném velkom st . Auckland je na nich 

prezentován na jedné stran  jako rušné velkom sto s vysokými mrakodrapy a luxusními 

jachtami, ale zárove  také jako tichý kout nedot ené p írody.  

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
170 EISENHAMMER, Milan. Cestuju sám, parta zdržuje. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 155, s. 2. 
 
171 ( tk). Sv tový Žižkov – vysíla  je druhou nejoškliv jší stavbou na Zemi. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 
271, s. 4. 
 
172 TRZILOVÁ, Jana. Auckland o ima fotografky Jany Tržilové. Lidové noviny, 2009, o . 52, . 80, s. 35.  
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íloha . 41: Fotografie velryb uhynulých na b ezích Nového Zélandu. (fotografie) 

Zdroj: Reuters, http://zpravy.idnes.cz/na-novozelandske-plazi-zahynulo-sto-velryb-na-zachranu-

bylo-pozde-1df-/Foto.aspx?r=zahranicni&foto1=IPL2a06d3_MDF39406.JPG  
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íloha . 42: Moeraki Boulders. (fotografie) 
Foto autor: © Ladislav Kamarád.  

Zdroj: http://www.horydoly.cz/foto/stityheckel_2007_vysledky/ipage00014.htm  
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íloha . 43: The Beehive. (fotografie) 

Foto zdroj: MF Dnes, http://cestovani.idnes.cz/zizkovska-vez-je-2-nejosklivejsi-stavbou-sveta-

rozhodla-anketa-ps0-/igcechy.aspx?c=A091120_133854_igcechy_tom 

 

 
 
 
 
 
 

íloha . 44: Auckland o ima Jany Tržilové. (fotografie) 

Foto autor: © Jana Tržilová 

Zdroj: http://cestovani.lidovky.cz/aktuality.asp?c=A090406_104036_ln-cestovani_glu  
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V souvislosti s objevením nového p írodního úkazu, mraku zvaného asperatus, 

byla v MF Dnes otišt na fotografie zachycující tento neobvyklý oblak v m ste ku 

Hanmer Springs na Novém Zélandu s popiskem „NOVÝ MRAK POPRVÉ... Asperatus 

nad barem v m ste ku Hanmer Springs na Novém Zélandu. Barevné tóny vznikají 

lámáním slune ního sv tla procházejícího skrz oblak.“ 173 Z kompozice této fotografie, 

která tvo í p ílohu . 45 této diplomové práce, je zjevné, že krajina v pop edí, tedy to, co 

z ní vidíme (vrcholky st ech a koruny strom ), není nositelem hlavního významu. Na 

snímku zabírá pouze spodní první tvrtinu a padá na ni tmavý stín, který nám 

znemož uje rozpoznávat jednotlivé detaily. Je však d ležitým rámcem toho, co je na 

této fotografii podstatné: nov  objevený mrak, který dramaticky zabírá skoro celou 

plochu fotografie. Pozadí této fotografie je tedy z hlediska významu d ležit jší než její 

pop edí. Tomu ješt  nahrává osvícení mraku, zd raz ující jeho záhyby, které jsou pro 

j typické. P ipomínají hladinu rozbou eného mo e.  

Vyobrazení mraku má pro Nový Zéland speciální význam, nebo  první 

obyvatelé z kmenu Maori, kte í na Nový Zéland p išli, ho pojmenovali „Aotearoa“, což 

v maorštin  znamená „Zem  dlouhého bílého mraku“. 

 

                                                
173 KOM RKOVÁ, Kristina. Nová ek mezi mraky. MF Dnes, 2009, ro . 20, . 143, s. 6. 
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íloha . 45: Mrak asperatus nad m stem Hanmer Springs. (fotografie) 

Foto autor: Cloud Appreciation Society 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/britove-chteji-uznani-noveho-mraku-z-ceska-ale-zni-skepse-pzt-

/foto.aspx?foto1=JW2b8f38_cloud2.jpg  

 

 
 

 
 

Dalším z kuriózních nám  fotografií je dopravní zna ka upozor ující na 

možný výskyt tu ák  ve vozovce. Stejn  jako nap íklad trojúhelníková zna ka losa ve 

žlutém poli s erveným ohrani ením, kterou je možné potkat na skandinávských 

silnicích, i tato zna ka ur itým zp sobem charakterizuje danou zemi a je také nám tem 

mnoha turistických suvenýr  a pohlednic. V našem p ípad  byla fotografie této zna ky, 

znázor ující tu áka, p ipojena ke lánku, který m l lákat na zahrani ní jazykové kurzy, 

s popiskem „I s takovými dopravními zna kami se setkáte na Novém Zélandu.“174 

Jedním z typických vyobrazení Nového Zélandu je také zachycení maorských 

tane ník  haka. Tanec haka je p vodn  bojovým tancem maorských vále ník , ale 

v pr hu asu tuto p vodní funkci ztratil a získal nový význam ve sportovním 

diskurzu. Namísto pok ik  má p ed zápasem povzbudit sportovce k lepšímu výkonu. 

Výsada tan it ho pat í pouze muž m maorského etnika, kte í p i n m nosí typický od v 

i zastrašující vále né malování (tetování) obli eje. Jeho rituální podstata se v dnešní 

                                                
174 ÁKIOVÁ, Julie. Za angli tinou na Nový Zéland i do Austrálie. Právo, 2009, ro . 19, . 61, s. 16. 
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dob  projevuje nejen p ed zápasy novozélandského ragbyového týmu All Blacks, ale i 

v dalších sportech p ed zápasy národního týmu, jako to bylo nap . na mistrovství sv ta 

v hokeji, které se v roce 2009 na Novém Zéland  konalo. Z n j pochází i fotografie 

s popiskem „P edzápasový rituální tanec Haka v podání reprezentant  Nového 

Zélandu,“ p ipojená k lánku v Lidových novinách.175  

 

6. Výsledky výzkumu a jejich porovnání s hypotézami 
 

V této ásti práce bych cht la porovnat záv ry, které vzešly z vyhodnocení 

kvantitativní i kvalitativní obsahové analýzy, s p edpokládanými hypotézami, které 

jsem p edest ela v tezích a úvodu této diplomové práce. 

 

1. Hypotéza: Nový Zéland, coby zem eské republice geograficky vzdálená, 

se ve zpravodajském diskurzu eských deník  nebude vyskytovat p íliš 

asto. 

 

Výsledek:  

Vzhledem k tomu, že ze všech 490 lánk , které se v roce 2009 v MF Dnes, Lidových 

novinách, Hospodá ských novinách a deníku Právo o Novém Zélandu zmi ovaly, se 

jich pouze 55 z nich v novalo Novému Zélandu jako hlavnímu tématu, je možné tuto 

hypotézu potvrdit. Jak ukazuje graf v p íloze . 15, byl Nový Zéland hlavním tématem 

ze všech zkoumaných lánk  pouze v 11,22 % lánk , vedlejším tématem ve 23,47 % 

lánk  a ve v tšin  p ípad  (65,31 %) byl v lánku pouze okrajov  zmín n. 

 

2. Hypotéza: O novém Zélandu bude referováno spíše ve spojitosti 

s p írodními katastrofami a ne ekanými mezinárodn  - politickými 

událostmi. 

 

Výsledek: 

Pokud tuto hypotézu vztáhneme k celému souboru zkoumaných lánk , musíme 

konstatovat, že ji není možné potvrdit. Nej ast ji zastoupeným tématem lánk  (ve 

                                                
175 GIBIŠ, Vojt ch. Hokej v Austrálii? Nic zvláštního. Lidové noviny, 2009, ro . 52, . 97, s. 17. 
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27,76 %  p ípad ), ve kterých se referovalo o Novém Zélandu, bylo v roce 2009 téma 

sport. P edpokládané nejzastoupen jší téma p íroda a p írodní katastrofy bylo naopak 

jedno z nejmén  zastoupených témat v celém souboru. V po adí všech témat skon ilo až 

na 10. míst  s pouhými 4,08 %. V kontextu mezinárodn -politických událostí byl Nový 

Zéland zmín n v 8,57 % lánk , což adí téma politika v souboru všech zkoumaných 

lánk  na 3. místo. 

Pro nesoulad hypotézy s výsledky obsahové analýzy se nabízí vysv tlení, že 

hlavní témata lánk asto nekorespondovala se skute nými tématy, se kterými v nich 

byl NZ spojován. D vodem je, že ve v tšin lánk  byl NZ pouze vedlejším tématem 

nebo byl dokonce jen okrajov  zmín n. Proto je t eba zam it se blíže jen na tu ást 

lánk  z celého souboru, které se v novaly pouze Novému Zélandu. Jaká témata jsou 

v nich nej ast ji zastoupena? Nejzastoupen jším tématem v tomto výb rovém vzorku (s 

25,5 %) je cestování. Téma p íroda a p írodní katastrofy, které hypotéza p edpokládá 

jako jedno z nejzastoupen jších, je hned v záv su za ním, se zastoupením 21,8 % 

z tohoto výb rového souboru lánk . Je tedy možné tvrdit, že tato díl í hypotéza se do 

jisté míry potvrdila. 

 Co se tý e tématu politika, to bylo se 3,6% jedno z nejmén  zastoupených. Je 

tedy nutné hypotézu, že se Nový Zéland bude v novinách objevovat ve spojení se 

zahrani -politickými událostmi, vyvrátit. 

 

3. Hypotéza: O Novém Zélandu bude v novinách referováno spíše ve láncích, 

které lze podle teorie Gaye Tuchmanové176 ozna it jako soft news. 

 

Výsledek:  

Tuto hypotézu je možné bezvýhradn  potvrdit. Soft news, tedy zprávy spojené 

s „leh ími“, mén  závažnými tématy z hlediska obsahu i podání, tvo ily v tšinu jak 

v celém souboru zkoumaných lánk  (72,45 %), tak ve výb rovém souboru lánk , kde 

je Nový Zéland hlavním tématem (83,6 %). 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 
176 Viz podkapitola 2.4 této diplomové práce. 
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4. Hypotéza: P edpokládám, že Nový Zéland bude v textech celkov  hodnocen 

spíše pozitivn . 

 

Výsledek:  

Jazyková analýza text  se zam ila na identifikování pozitivního a negativního 

hodnocení Nového Zélandu pomocí hodnotících p ídavných jmen, metafor, porovnání a 

dalších jazykových prost edk . Z analýzy výrok  o Novém Zélandu vyplynulo, že 

pozitivním zp sobem bývá reprezentován zejména v souvislosti s p írodou a 

cestováním, ale v n kterých p ípadech bylo zd raz ováno také p ív tivé chování 

obyvatel i kvality konkrétních osobností z oblasti kultury a sportu. P írodní krásy 

Nového Zélandu tisk asto spojuje s filmovou trilogií Pán prsten , která se tam natá ela. 

Nový Zéland byl tiskem asto p edkládán ostatním zemím, zejména pak eské 

republice, jako p íkladná zem  hodná následování zejména v oblasti ochrany životního 

prost edí, prevence drogové závislosti a míry korupce. 

V textech se objevilo také n kolik tzv. autostereotyp , tedy zevšeobec ujících 

tvrzení, kterých se dopoušt jí Novozélan ané sami na sob . Sami sebe jako národ 

v eském tisku charakterizují jako psychicky vyrovnané. Dozv li jsme se také, jaké 

dodržují tradice a že netráví tolik asu u televize.  

Z analyzovaných výrok  je možné dále popsat, jakým zp sobem je v tisku Nový 

Zéland prezentován z ekonomického hlediska. Dozvídáme se, že je Nový Zéland malý 

otev ený trh, závislý na dovozu, ale také bezpe né místo z hlediska odkupu státních 

dluhopis .  

Negativní hodnocení si NZ vysloužil hlavn  díky svému fotbalovému týmu, 

který je v našem tisku prezentován jako outsider a slabý soupe . Negativn  hodnocen 

byl z našeho pohledu také dovoz novozélandských potravin (hlavn  masa a ovoce) do 

eské republiky, vyjma kvalitního vína. Jako špatná je echy, kte í na Zélandu 

pobývali, popisována také novozélandská kuchyn .  

 

5. Analýza text  nám také pomohla nalézt odpov  na otázku, zda se v textech 

s tematikou Nového Zélandu dají vysledovat n jaké pravidelné stereotypy o této 

zemi. 

 

Na základ  analýzy výrok  o Novém Zélandu je možné vysledovat n kolik 

astých stereotyp , které eský tisk tená i p edkládá. Nej ast jší z nich souvisí 
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s vypichováním vzdálenosti této zem  od R. Atribut „dálky“ bývá automaticky 

spojován s atributem „exoti nosti“, což postuluje, že Nový Zéland musí být kv li své 

dálce zárove  zemí exotickou. 

 Druhý ze stereotyp  se týká reprezentace novozélandské p írody. Zmi ovány 

bývají pouze p írodní krásy a ochrana p írody v národních parcích, ale nikde se nepíše 

nap . o kácení p vodních les  za ú elem t žby surovin nebo využívání plochy pro 

pastviny ovcí a dobytka. Noviny tak p ispívají ke zdání, že na celém Novém Zélandu je 

pouze krásná, panenská a nedot ená p íroda. Reprezentaci cestování na Nový Zéland je 

pak možné shrnout do metafory „spln ní životního snu“. Práv  tak v tisku popisují cestu 

do této zem  lidé, kte í ji navštívili.  

 Další stereotyp, který jsem v textech objevila, se týká novozélandského jídla a 

gastronomie všeobecn . Z text  vyplývá, že Nový Zéland nemá žádné typické národní 

jídlo a že se tamní kuchyn  „nedá jíst“. Potraviny, které z Nového Zélandu do R 

dovážíme, jsou pak popisovány jako nekvalitní. 

 

5. Hypotéza: Nový Zéland bude asto zmi ován spolu s Austrálií, jakožto 

svým geograficky, kulturn  i obchodn  nejbližším sousedem. 

 

V práci jsem také sledovala, s jakými zem mi byl v textech Nový Zéland 

nej ast ji spojován a v jakých souvislostech. P edpoklad, že nej ast ji byl Nový Zéland 

spojován s Austrálií, tedy zemí, která mu je nejbližší, se potvrdil. Dalšími zem mi byly 

Kanada a Velká Británie, jelikož jsou spole  s Novým Zélandem leny Britského 

spole enství národ  (Commonwealthu) a sdílí spole ný jazyk. Spolu s USA se spojení 

všech t chto zemí objevilo v láncích o jazykových kurzech v zahrani í. 

 

Shrnutí 

Na základ  výsledk  výzkumu, které se snažily odpov t na jednotlivé 

výzkumné otázky, je možné potvrdit nebo vyvrátit jednotlivé díl í hypotézy této 

diplomové práce.  

Výzkum potvrdil, že se Nový Zéland, coby zem eské republice geograficky 

vzdálená, vyskytuje ve zpravodajském diskurzu eských deník  jen z ídka. Také bylo 

dokázáno, že tyto zprávy o Novém Zélandu jsou v tšinou charakterizovatelné jako soft 

news, tedy jsou spojeny s mén  závažnými tématy, což se odráží i ve zp sobu jejich 
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prezentace. Hypotézu, že o novém Zélandu bude referováno spíše ve spojitosti 

s p írodními katastrofami a ne ekanými mezinárodn  - politickými událostmi, lze 

potvrdit jen áste . V p ípad  témat všech lánk , ve kterých se NZ objevuje, tento 

edpoklad neplatí. Zam íme-li se ale na témata v láncích bezprost edn  spojených 

s p edm tem výzkumu, dojdeme k záv ru, že první ást hypotézy, tedy spojení 

s tématem p íroda a p írodní katastrofy, se do velké míry potvrdila. V p ípad  tématu 

politika však musíme tuto hypotézu vyvrátit. 

Poté, co jsme si kriticky rozebrali jednotlivé hodnotící výroky o Novém 

Zélandu, je možné potvrdit, že Nový Zéland hodnotil eský tisk v roce 2009 spíše 

pozitivn . Našly se ale také negativní výroky, které jsem v této ásti práce také uvedla. 

V mnoha láncích byl podle p edpokládání Nový Zéland nej ast ji spojován se 

sousední Austrálií. 

Potvrdilo se, že noviny nabízí tená i do jisté míry stereotypní obraz Nového 

Zélandu. Hodnoty a stereotypy vyplývající z text  se projevily i ve výb ru fotografií, 

které je doprovázely. Jejich nej ast jším nám tem byla novozélandská krajina jako 

celek nebo její ur itý výsek v podob  neobvyklých p írodních útvar  nebo klimatických 

jev . Krom  fotografií podtrhujících pozitivní vyzn ní lánk  se objevily také snímky 

s negativním nádechem – nap . snímek zobrazující údajn  jednu z nejoškliv jších budov 

sv ta, novozélandský parlament nebo adu mrtvých velryb, které uvízly na pláži. 

Všechny snímky spojovala ur itá dramati nost a nevšednost. 
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Záv r 
 

Cílem této diplomové práce, který jsem p edstavila v jejím úvodu, bylo popsat, 

jakým zp sobem byl v roce 2009 v eském tisku reprezentován Nový Zéland. Jaký je 

onen „mediální obraz“ Nového Zélandu, m žeme postihnout pomocí shrnutí záv  

kvantitativní a kvalitativní analýzy lánk , které se tímto tématem zabývaly v denících 

MF Dnes, Lidové noviny, Hospodá ské noviny a Právo. Na tomto míst  bych cht la 

souhrnn  p edstavit nejd ležit jší poznatky, ke kterým jsem v této diplomové práci o 

reprezentaci Nového Zélandu v eském tisku dosp la a co z nich vyplývá. Nakonec se 

ješt  krátce zamyslím nad možnostmi dalšího výzkumu tématu. 

O Novém Zélandu psaly všechny deníky v jednotlivých m sících v pr hu roku 

2009 rovnom rn . Kvantitativn  nejvíce se o Novém Zélandu zmi oval deník MF Dnes. 

Tém  polovina všech lánk , které se ve zkoumaných denících v roce 2009 této zem  

jak týkaly, vyšla práv  v MF Dnes. A to nejen v jejím celostátním vydání, ale 

z poloviny také v jejích regionálních mutacích, nejvíce pak v Královéhradeckém a 

Pardubickém kraji, ale také v Brn  a na jižní Morav . Nejmén  naopak téma pokrývaly 

Lidové noviny. Co se tý e d ležitosti, kterou deníky tématu p isuzovaly tím, že ho 

zve ejnily na titulní stran , p evyšuje ostatní periodika deník Právo.  

Hlavním tématem lánku byl Nový Zéland pouze v 11, 22 % všech p ípad . 

V ostatních láncích mu byl v nován menší prostor nebo pouze zmínka. lánky, které 

se zabývaly Novým Zélandem jako svým hlavním tématem, byly ve více než 70 % 

krátké zprávy. 

Autory t chto lánk  byli nej ast ji noviná i z jednotlivých redakcí. 

Z agenturních zdroj  využívaly všechny deníky nej ast ji TK, alespo  jednou pak 

agenturu Reuters. Další zpravodajské sít  se u jednotlivých deník  mírn  liší. MF Dnes 

jako jediná p ebírala zprávy od tiskové agentury AP, Právo z DPA a Hospodá ské 

noviny z AFP a agentury Bloomberg. Žádný z deník  nem l p ímo na Novém Zélandu 

svého zvláštního zpravodaje. 

Jedním ze st žejních výstup  kvantitativní analýzy je zjišt ní témat, která bývají 

v našem tisku s Novým Zélandem spojována. Ve v tšin  p ípad  se jedná o tzv. leh í 

témata, za aditelná do kategorie soft news. Nej ast ji se zmínky o Novém Zélandu 

objevovaly v souvislosti s tématy sport a kultura a um ní. Do sportovních rubrik spadá 

tém  t etina zkoumaných lánk . Nový Zéland bývá jak v oblasti sportu, tak kultury a 

um ní, zmi ován hlavn  v souvislosti s konkrétními aktéry. N kolik osobností 
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novozélandského sportu, zejména pak disciplín, které se v této zemi hojn  p stují, jako 

nap . veslování nebo atletika, p edstavuje eský tisk v pozitivním sv tle. Naopak 

fotbalový tým Nového Zélandu, o kterém se v roce 2009 psalo v souvislosti 

s nadcházejícím mistrovstvím sv ta v JAR, je vždy zmi ován jako slabý. eští 

sportovci zase asto využívají geografické polohy Nového Zélandu tak íkajíc na opa né 

stran  zem koule, která zajiš uje, že zde ro ní období probíhají opa  než u nás. To 

umož uje nap íklad lyža m a snowboardist m trénovat na NZ, když je v R léto a 

naopak t eba vesla m, když je v R zima.  

lánky, které celé pojednávají pouze o Novém Zélandu, tedy kde je Nový 

Zéland hlavním tématem, se týkají nej ast ji cestování a p írody. Oba tyto atributy 

vyznívají podle analyzovaných výrok  o Novém Zélandu velmi pozitivn . Cesta na 

Nový Zéland bývá prezentována jako „životní sen“. Lidé si podle výrok  v novinách 

Nový Zéland p edstavují jako nedot enou zemi s p ekrásnou p írodou. Vzdálenost této 

zem  od eské republiky ješt  více p iživuje stereotyp o její exoti nosti.  

Vedle n kolika p ípad , kdy se téma p íroda týká p írodních katastrof jako je 

zem esení nebo tsunami, se píše o krásách novozélandské p írody, která je 

prezentována stereotypním zp sobem jako „panenská“ a „nedot ená“. Novozélandská 

íroda je také hlavním nám tem fotografií, které se k lánk m pojí. Mnohdy jsou v 

souvislosti s p írodou p ipomínány záb ry z  filmové trilogie Pán prsten , která se na 

Novém Zélandu natá ela. eši si tak v souvislosti s ní p edstavují, jak p íroda Nového 

Zélandu vypadá a do ur ité míry si ji i díky médiím idealizují. Už z toho d vodu, že 

negativní informace nap . o jejím zne iš ování i využívání k hospodá ské innosti, se 

do našeho tisku nedostanou. Ve skute nosti má i tato idyla svá bolavá místa, nap . 

v podob  kácení p vodních kapradinných les , které ustupují t žb  surovin a 

pastevectví, hromadného zabíjení p emnožených druh  zví at (nap . va ic) nebo 

bakterií „dydimo“ zne iš ujících novozélandské vodstvo. 

 Další pozitiva, vyzdvihovaná v souvislosti s Novým Zéladem, vycházejí z jeho 

porovnání s ostatními zem mi. V tisku byl prezentován jako zem  s nejnižší mírou 

korupce, s bezpe ným finan ním trhem, ú innou drogovou prevencí, ale také jako 

zem , která se stará o své životní prost edí. Novozélandští v dci bývají uvád ni jako 

auto i významných objev , zejména v oblasti biologie. Obyvatelé Nového Zélandu jsou 

popisováni jako p átelští, ochotní a vst ícní. Maorská menšina byla n kolikrát zmín na 

v souvislosti s tradi ním tancem haka a to jak ve sportovních rubrikách, protože tento 
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tanec má p ed zápasem hrá e povzbudit, tak v kulturních i politických rubrikách, 

v souvislosti s vyrovnáním za zabrané pozemky na posvátné p .  

 Objevilo se také množství zpráv, které by se daly klasifikovat jako kuriozity 

nebo zajímavosti. V tšinou to byly zprávy z erné kroniky nebo ne ekané události, jako 

nap . hromadný úhyn velryb na novozélandských plážích nebo p ekvapivá sn hová 

nadílka. Hypotéza, že zprávy tohoto charakteru budou pokrývat nejv tší ást 

zkoumaného vzorku, se však ukázala jako mylná, nebo  jak jsem napsala výše, nejv tší 

ást lánk  se v nuje sportovní tematice i p írod  a cestování.  

 Shrneme-li všechny tyto poznatky v jeden celek, dojdeme k tomu, že stereotypní 

vyobrazení Nového Zélandu v eských denících by mohlo vypadat zhruba takto:  

 

Nový Zéland je zem  na druhé stran  polokoule, ležící vedle Austrálie. Oplývá 

nádhernou p írodou, kterou každý zná z filmu Pán prsten . Proto sem také jezdí 

eští dobrodruzi a fotografové nebo studenti, kte í se cht jí nau it anglicky a 

když p ijedou zp t do ech, po ádají o Novém Zélandu p ednášky, promítání 

fotografií nebo o své cest  dokonce napíšou knihu. Zdejší obyvatelé jsou 

ív tiví a žije tam také etnická menšina Maor , kte í tan í bojový tanec haka. 

Když je u nás zima, mají na Novém Zélandu léto, což dodává i jistou exoti nost 

jejich oslavám Vánoc. Naši sportovci ale díky tomu, že na Nový Zéland mimo 

sezónu odcestují, mohou ve svých disciplínách trénovat celoro . Vysoké hory 

využijí lyža i a snowboardisté, oceán a rozlehlé vodní plochy zase vesla i a 

kajaká i. Mohou se ale obávat zem esení, která s sebou p inášejí riziko vln 

tsunami. Nový Zéland má sice n kolik sv toznámých sportovc , kte í ve svých 

disciplínách podávají výborné výkony, ale jejich fotbalový tým je velmi slabý. 

Novozélandské jídlo není p íliš chutné a ani suroviny jako je nap . maso nebo 

ovoce, které se odtud do R dováží, nemají valnou kvalitu.  

 

Domnívám se, že kdybychom zkoumali aktuální mediální reprezentaci Nového 

Zélandu, tedy v období leden až kv ten roku 2011, došli bychom k o trochu jiným 

záv m. A to zejména díky ni ivému zem esení, které koncem února 2011 tém  

srovnalo se zemí druhé nejv tší m sto Christchurch, ležící na Jižním ostrov . Událost se 

stala na n kolik dní zahrani ní zprávou íslo jedna a média sledovala i její další vývoj, 

dokud nezaplavila Japonsko vlna tsunami. Po átek kv tna letošního roku zase zasáhlo 

okolí m sta Auckland nebývale silné tornádo. P írodní katastrofy by se s nejv tší 
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pravd podobností ukázaly v této dob  jako nejzastoupen jší téma v souvislosti s Novým 

Zélandem. 

Bylo by jist  zajímavé porovnávat reprezentaci tématu nejen v r zných asových 

úsecích, ale také rozší it zkoumaný vzorek o jiné typy mediálních obsah  a porovnávat 

pak obraz Nového Zélandu, jak ho prezentují nejen eské deníky, ale také televize, 

rozhlas nebo internetové portály. Je z ejmé, že analýza provedená v této diplomové 

práci nabízí jen jistý výsek mediální reprezentace tématu, která je sama o sob  mnohem 

komplexn jší. V dob  internetu a sí ových médií již není denní tisk jediným zdrojem 

informací, ale pouze jedním z mediálních segment , ze kterých lidé erpají informace o 

sv  - málokdo v dnešní dob  získává informace pouze z novin. Rozší ení analýzy o 

další typy mediálních obsah  by mohlo p inést komplexn jší poznatky o reprezentaci 

Nového Zélandu eskému publiku. 

I v rámci analýzy denního tisku se nabízejí další teoretické postupy, které je 

možné využít. Je možné provést  nap . demonstraci konceptu framingu a primingu 

v jednotlivých láncích, hlubší sémiotickou analýzu fotografií nebo dotazníkové šet ení 

i hloubkové rozhovory s reprezentativním vzorkem publika, které by zkoumaly 

pov domí o tématu nap . z hlediska nastolování agendy. Rozší ení výzkumného vzorku 

o delší asový úsek i jiné typy mediálních obsah , jakožto i použití dalších postup  

proto z stává jako možnost pro další rozpracování tématu. 
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Summary 
 

The aim of this thesis is to show how New Zealand has been represented in the 

Czech press in 2009. What does the image of New Zealand look like? We can describe 

it by the summary of the findings of quantitative and qualitative analysis of articles 

dealing with this topic.  

Czech newspaper had been writing about NZ during the year 2009 quite evenly. 

MF Dnes concentrated on the issue the most of them. And not only in its national 

edition but also in its regional variants. Lidové noviny covered the topic the least.  

New Zealand has been the main subject of the articles surveyed only in 11,22 %. In 

other articles it has been given less space or just mentioned. Articles dealing with New 

Zealand as their main theme are mostly short news.  

The authors of these articles have been mostly editorial. TK has been the most 

frequently used agency resource in all of the newspapers, they all have also used 

Reuters. The other press agency resources vary slightly in every newspaper. None of the 

newspapers had sent its special reporter directly to New Zealand.  

One of the key outcomes of content analysis is the identification of topics 

associated with New Zealand. Acording to the topics mentioned we can classify the 

news in most cases as „soft news“. The most common references to New Zealand 

occurred in connection with the themes of sport, culture and art, often in relation to 

specific actors. Several New Zealand sports personalities, especially the ones of the 

disciplines that are grown widely in this country (e.g. rowing, rugby, athletics) are 

pictured in a positive light. On the contrary, New Zealand football team, mentioned in 

connection with the forthcoming World Cup in South Africa, has always been shown as 

weak. Czech athletes often use the advantage of New Zealand's geographical location, 

so to speak on the opposite side of the globe, which ensures that the seasons there are 

oppositely placed than in our country.  

Articles where New Zealand is the main topic are usually related to travelling 

and nature. New Zealand is largely idealised in this way. Trip to New Zealand, country 

with beautiful unspoiled nature, has been presented as a "dream". The distance of the 

country from the Czech Republic supports the stereotype of its exotic atmosphere. 

Scenes from The Lord of the Rings trilogy, which was filmed in New Zealand, have 
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often been remembered in this context. New Zealand´s  wilderness is the main theme of 

photographs linked to some of the articles, as well. 

Other positive aspects of New Zealand are based on its comparison to other 

countries. The press has shown New Zealand as a country with the lowest level of 

corruption, safe financial market and effective drugs prevention but also as a country 

that cares about its environment. Residents of New Zealand are described as friendly 

and helpful. The Maori minority has been repeatedly mentioned in connection with their 

traditional customs (such as the haka dance).  

There has also been a number of reports that could be classified as a curiosity or 

attraction. Most of these are reports from the criminal or unexpected events, such as 

mass mortality of whales on New Zealand beaches or surprising snowfall.  

Overall, one might say that New Zealand in the Czech press is generally 

positively represented as a country with excellent conditions for sports, natural beauty 

and friendly people. To travel there means to fulfill a lifelong dream. Negative 

references occured in connection with NZ products imported to the Czech Republic, NZ 

cousine and national football team. 
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Regiony    11 
Ostatní    12 
Názory   13 
Víkend   14 
Missing    99 
 
15.B Rubriky Lidové noviny 
 
Titulní strana   1 
Domov   2 
Sv t     3 
Téma    4 

da a výzkum  5 
Kultura   6 
Horizont   7 
Orientace   8 
Byznys a trhy   9 
Sport    10 
Akademie   11 
Relax    12 
Zajímavosti   13 
Ostatní    14 
Regiony    15 
Missing      99 
 
 
15.C Rubriky Hospodá ské noviny 
 
Titulní strana   1 

esko     2 
Sv t     3 
Téma    4 
Názory   5 
Sport    6 
Kultura   7 
Finance   8 
Moje HN   9 
Business Class  10 
Podniky a trhy   11 
Finan ní noviny  12 
Regiony   13 
Ostatní    14 
Missing    99 
 
15.D Rubriky Právo 
 
Titulní strana   1 
Zpravodajství   2 
Ze zahrani í   3 
Sport    4 
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Publicistika   5 
Hudba    6 
Film    7 
Auta     8 

da a technika  9 
Na cestách   10 
Studium   11 
Firma     12 
Salon     13 
Regiony   14 
Ostatní    15 
Kultura   16 
Trhy a ekonomika  17 
Missing   99 
 

16. Regiony 
 
16.A Regiony MF Dnes 
 
Celostátní   1 
St ední echy   2 
Severní echy   3 
Jižní echy   4 
Vyso ina   5 
Brno a Jižní Morava  6 
St ední Morava  7 
Východní Morava  8 
Kraj Moravskoslezský 9 
Kraj Hradecký  10 
Kraj Karlovarský  11 
Kraj Liberecký  12 
Kraj Pardubický  13 
Kraj Plze ský   14 
Benešovsko   15 

íbramsko   16 
Kolínsko   17 
Kutnohorsko   18 
Praha     19 
Jihovýchodní Morava  20 

eskomoravská vrchovina 21 
Missing   99 
 
 
16.B Regiony Lidové noviny 
 
Celostátní   1 
Morava a Slezsko  2 
Missing   99 
 
 



  

 

146

  

16.C Regiony Hospodá ské noviny 
 
Celostátní   1 
Missing   99 
 
 
16.D Regiony Právo 
 
Celostátní   1 
Region echy   2 
Praha – st ední echy  3  
Východní echy  4 
St ední a východní Morava 5 
Severní echy   6  
Západní echy  7 
Severní Morava a Slezsko 8 
Severní echy   9 
Jižní Morava – Vyso ina 10 
Missing    99 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


