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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá prezentací kriminality a pachatelů trestných 

činů v médiích. Média mají významnou informativní úlohu, jsou hlavním aktérem, 

který vytváří veřejné mínění, ovlivňuje postoje a názory veřejnosti a to především 

v zásadních otázkách, které se soudobé společnosti dotýkají. Ve spojitosti s nastolenou 

mediální svobodou po roce 1989 a rozvojem komerčního mediálního sektoru jsme byli 

svědky markantního nárůstu zpráv o kriminalitě a trestných činech. Zvýšila se také 

jejich bulvarizace včetně referování o brutalitě a výjimečnosti těchto činů. Laická 

veřejnost získává své poznatky o stavu a vývoji kriminality ve svém regionu a v celé 

republice téměř výlučně z médií. Média tak mohou recipientovi podávat  zkreslené 

informace a napomáhat k vytváření falešného vědomí o kriminalitě jako takové, jejím 

vývoji, specifikaci, nárůstu počtu zločinů a podobně. V  této diplomové práci se 

zabývám především mediální produkcí ve spojitosti s kriminalitou a ţurnalistikou, 

normativními poţadavky na zpravodajství a mediální sdělení včetně jejich porušování, 

sociální konstrukcí reality a mediální reprezentací. V kvalitativních analýzách sleduji 

mediální reprezentace vybraných čtyř pachatelů trestných činů (Jiří Kajínek, Petr 

Zelenka, Václav Novotný-Urban a Pavel Peca) v denících Mladá fronta DNES a Právo. 

Zajímá mě také, nakolik byly tyto případy ve sledovaných denících bulvarizovány a 

jaká byla v rámci referování o těchto případech preventivní či osvětová role vybraných 

médií.  

 

 

 

 



 

Abstract 

 Diploma thesis „Criminality and its presentation in media – media representation 

of four chosen criminals in the Czech Republic after 1993” deals with presentation of 

criminality and criminals in mass media. Mass media play an important role, they are 

the main actor that creates public opinion and influences attitudes and opinions of the 

public within the basic themes that are important for contemporary society. After 1989, 

in connection with beginning media freedom and development of commercial media 

sector we could observe remarkable growth of news related to criminality and crime. 

We could also realize an increase of their tabloidization and brutalization. Unqualified 

public gains its knowledge of criminality in the region it is staying in and also in the 

whole republic particularly from the media. Media may although report to the recipients 

incorrectly about the involvement of criminality, number of crimes etc. The themes of 

this diploma thesis are as following: media production related to criminality and 

journalism, normative demands for journalism and media products including their 

infringements, social and media construction of reality and media representation. 

Within the qualitative analysis I am observing the media representations of the 

criminals, named Jiri Kajinek, Petr Zelenka, Vaclav Novotny-Urban and Pavel Peca, 

concretely in journals Mlada fronta DNES and Pravo. I also tried to realize how far 

there was the tabloidization included and how was the preventive and enlightenment 

role of these media concerned to the observed criminals and criminal cases. 
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (rozsah do 1800 znaků): 

S prezentací kriminality, zejména té nejzávažnější násilné, mravnostní a drogové, 

se setkáváme ve všech médiích. Vliv médií na celý průběh objasňování trestných 

činů a jejich následné zveřejňování je významný, ale bývá také často podceňován. 

Média se málokdy zabývají prevencí kriminality a zvyšováním právního vědomí 

občanů. Po změně politického systému, i v souvislosti s nastolenou mediální 

svobodou, se zprávy o trestné činnosti začaly vyskytovat stále častěji. Postupem 

času, i díky konkurenčnímu boji o divákovu pozornost, začaly být tyto události 

výrazně dramatizovány a bulvarizovány. Mnohdy se setkáváme s "mediálním 

odsouzením" ještě před pravomocným rozhodnutím soudu a s porušováním 

tzv.presumpce neviny, jindy i po takovém odsouzení některá média vinu pachatele 

zpochybňují, ovlivňují mínění veřejnosti a vytvářejí obraz o nevině odsouzeného. 

Laická veřejnost získává své poznatky o stavu a vývoje kriminality ve svém 

regionu a v celé republice téměř výlučně z médií.  Největší pozornost pak média 

dlouhodobě věnují především těm nejzávažnějším zločinům, vymykajícím se z 

běžné kriminality velkou brutalitou, zvlášť surovým způsobem provedení, anebo 

zvlášť zavrženíhodnou pohnutkou (především sexuální), a to včetně nových forem 

trestné činnosti, jakou je např. mezinárodní drogový zločin. Takovéto zprávy 

zaručují zvýšení sledovanosti a trvalou pozornost po delší dobu. Média však také 

mohou recipientovi podávat i zkreslené informace a napomáhat k vytváření 

falešného vědomí o kriminalitě jako takové, o nárůstu počtu zločinů apod. A tím se 

také zvyšují obavy obyvatelstva ze zločinu. To bývá často uváděno do souvislosti 

právě se vzestupem zpravodajství o kriminalitě v médiích. Na druhou stranu 

média výrazně napomáhají při objasňování trestných činů, při dopadení a 



 

usvědčení pachatele a mohou také působit preventivně i „osvětově“. Jejich 

možnosti a vliv na veřejnost jsou v poslední době diskutovány, a to nejen v rámci 

postavení médií jako tzv. „Sedmé velmoci“. 
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se staly v ČR po roce 1993, názorně ukázat to, jak média o těchto případech 

referovala a vytvářela jejich mediální reprezentaci. Mým dalším cílem bude 

charakterizovat, jak se vyvíjel v postupném časovém vývoji přístup médií k 

informování o trestné činnosti - opět se zaměřením na tyto případy, které se udály 

v ČR v rozmezí let 1994-2008. V neposlední řadě bych také ráda prokázala, zda se 

zvýšila četnost zpráv, které se týkaly trestných činů a zároveň jakých výrazových 

prostředků média užívala. Dalším cílem mé magisterské práce bude také 

kvalitativně vyhodnotit jazykové prostředky využívané médii v souvislosti s 

kriminálními delikty a snaha označit příznaky bulvarizace, senzacechtivosti nebo 

nadsazování. 

Média by podle mého názoru měla působit především preventivně, poskytovat 

skutečně relevantní informace a ponaučení, byť mohou být tyto předkládány 

populární (nikoliv populistickou) formou a jazykem, používaným cílovou 

skupinou. Jedním z mých cílů bude také vyhledat potenciální pozměňování reality 

ve srovnání s úředními trestními spisy k daným případům.  

1) Jaké výrazové prostředky používala média při referování o vybraných 4 

trestných činech a změnily se tyto v průběhu sledovaných 14 let? 

2) Pozměnila média realitu a zkreslila nějak informace ve srovnání s oficiálními 
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3) Jaká byla preventivní role médií a vyplývalo z jejich zpravodajského stylu pro 

veřejnost nějaké ponaučení?  
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vybraných kriminálních deliktů) 
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Empiricko-analytické metody 

Pomocí zkoumání vybraných analytických jednotek a použití výzkuných otázek 
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Pavel Peca - trojnásobný brutální (domácí) vrah, 1994,  

Jiří Kájínek - dvojnásobný (mediálně nejznámější a nejvíce diskutovaný) vrah, 

1998,  

Václav Novotný-Urban - dosud největší případ v historii ČR z oblasti 

mezinárodního drogového zločinu, 2001,  

Petr Zelenka -  heparinový vrah, 2008 

Dostupné články a reportáže budou analyzovány vždy za období 1 roku po 

spáchání trestného činu. 

Základní literatura (nejméně 10 nejdůleţitějších titulů k tématu a metodě jeho 

zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

Surette, R.: Media, crime and criminal justice: Images and realities. Belmont, CA, 

1998: Kniha se zabývá interakcí mezi masmédii, kriminalitou a kriminální 

spravedlností. Rozebírá mj. tato témata: média a sociální konstrukce kriminality, 

média jako příčina kriminality, vztah médií a kriminologických teorií aj. 

Reiner, R.: Media Made Criminality: The Representation of Crime in the Mass 

Media. In: Maguire, M. - Morgan, R. - Reiner, R. (Eds.), The Oxford handbook of 

criminology. Oxford, Clarendon Press, 2nd Edit., 1997: Kniha, která se zabývá 

zkoumáním otázky, jak dalece média ovlivňují a vytváří názor společnosti na 

kriminální dění, najdeme zde rozdílné postřehy a názory na prezentaci kriminality 

v médiích. Kniha také řeší otázku, nakolik média ovlivňují a utvářejí veřejné 

mínění, kriminální povědomí. 

Novotný, O. - Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha, Codex Bohemia, 2001: 

Publikace pojednává o pojmu, předmětu a úkolech kriminologie, o stavu, 



 

struktuře a dynamice kriminality. Popisuje majetkovou, násilnou, mravnostní a 

organizovanou kriminalitu, kriminalitu a návykové látky, kriminalitu mládeže a 

proti mládeži. Text je doplněn grafy, schématy a tabulkami.  

Jirák, J., Köpplová, B. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003:Média stále 

významějším způsobem ovlivňují podobu společenského, politického i kulturního 

života současné společnosti. Ústředním zájmem knihy je mediální komunikace 

jako obecný pojem, který zahrnuje institucionalizovanou symbolickou interakci 

jako společenský proces a složky, které se na ní podílejí (média, publikum, 

společenský kontext) 

Trampota, T. Zpravodajství, 1. vyd. Praha, Portál, 2006 

Lunde, P. Organizovaný zločin -- Zasvěcený průvodce nejúspěšnějším odvětvím 

světa, Praha, Mladá Fronta, 2004 

Válková, J.: Výzkum obětí trestného činu v České republice. Praha, Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 1997 

Lašek, J. Kapitoly ze sociální psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003 

Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: ISV, 1997 

Ondrejkovič, P. a kol. Sociálna patológia. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 2000 

Giddens, A. Sociologie. Praha, Argo, 2000: Kniha rozebírá sociologická témata, 

věnuje se i vymezení pojmu zločin. O tom, co bude považováno za zločin, 

rozhodují společenské instituce – je proto důležité zohledňovat sociální kontext – 

"typické" delikty jednotlivých skupin (subkultur a vrstev společnosti) 

Spurný, J. Psychologie násilí, EUROUNION Praha, spol. s r.o, 2006: V knize je 

popsána rozmanitost forem násilného jednání, jako jsou bullying, mobbing, 

bossing nebo sexual harassment. Jsou zde uvedeny také příčiny existence šikany a 

jejího procesu. Zároveň jsou vysvětleny nejen motivy jednání útočníka, ale také 

některé obranné strategie proti různým projevům násilí.  

Chmelík, J. Zločin bez hranic, Praha, 2008 

Kroupa, J. Zločin jako profese, Praha, Daranus, 2006: Kniha Zločin jako profese 

přináší  svědectví o českém podsvětí a fakta staví do mnohdy až netušených 

souvislostí. Je psána jako beletrizovaná literatura faktu a vypráví ve třech 

dějových rovinách o velkém zločinném spolčení, o loupežích, hospodářské 

kriminalitě, násilnostech a vraždách. S většinou aktérů příběhu Janek Kroupa 

osobně mluvil a nahrával jejich výpověď.   

Klíma, J., Kroupa, J. Jiří Kájínek: vrah, nebo oběť?, Praha, Plejáda, 2000: Jiří 

Kajínek - jméno, které vyvolává u lidí celou řadu emocí a činů od sympatií, obdivu 

a pomoci na straně jedné, k odporu, negaci a možná i strachu na straně druhé. 

Kniha rozebírá možnou nevinu Jiřího Kájínka   

Antl, M. Gaunery nemám rád!, 1. vyd. Praha, Plejáda, 2001: Judr. Miroslav Antl, 

státní zástupce z Hradce Králové vypráví o zločinu. O vrazích, kteří se dostali za 

mříže, i o těch, na které je u nás zatím spravedlnost krátká. Otevřeně popisuje 

práci orgánů činných v trestním řízení i o vztazích v soudobé společnosti. 

Hallin, D. C., Manciny, P. Systémy médií v postmoderním světě. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2008:  Autoři rozlišují tři základní typy mediálních systémů – polarizovaně 

pluralitní, demokraticko-korporativní a liberální – přičemž srovnávají fungování 

politických a mediálních systémů ve třech geograficky a zároveň politicky 

spřízněných oblastech. Kniha dává nahlédnout do příčin zásadních rozdílností v 

přístupu médií k politice a komercionalizaci médií, k profesionalitě mediálních 

pracovníků a k jejich roli vzhledem k veřejnému mínění a veřejné sféře. 

Vágnerová, M. Základy psychologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004 

Kraus, B. Základy sociální pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008 



 

Douchová,  J., Komárková, R., Mejtská, D., Rymeš M., 

Vysekalová, J. Základy psychologie trhu. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1993 

Francek, Jindřich. Zločin a trest v českých dějinách. 1. vyd. Praha : Rybka: 
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Úvod 

Masová média jsou povaţována za hlavního aktéra vytváření sféry veřejné 

komunikace. Ovlivňují významně hodnocení a interpretaci témat, která v nich jsou 

prezentována. Podle určitých pravidel podávají svědectví o světě, s nímţ jejich 

konzumenti nemají či nemusejí mít vlastní zkušenost. (Jirák, Köpplová 2009) Mohou 

hrát důleţitou vzdělávací, osvětovou i preventivní roli, která by měla být akcentována 

především v zásadních otázkách a tématech dnešního světa, coţ se týká bezesporu také 

kriminality. Média v podstatě utváří povědomí široké veřejnosti o stavu a vývoji 

kriminality v České republice i ve světě. Neodborná veřejnost získává informace o 

kriminálním dění téměř výhradně z médií. Média však divákovi mohou poskytovat 

značně zkreslený obraz o pachatelích trestných činů, stavu a vývoji kriminality, 

zvyšování počtu trestných činů, jejich specifikaci a podobně. 

Kriminalita je sociálně patologický jev, který širokou veřejnost velice zajímá. 

Patří mezi jevy, které svou škodlivostí ohroţují společnost, její uspořádání jako celek i 

jednotlivce. Ve spojitosti s nastolenou mediální svobodou po roce 1989 a rozvojem 

komerčního mediálního sektoru jsme byli svědky markantního nárůstu zpráv a dalších 

mediálních produktů, které se týkaly kriminality, trestných činů a jejich brutalizace. Je 

zřejmé, ţe média i v rámci zpravodajství zastávají také vlastní, především ekonomické 

zájmy. Témata, která se týkají nejzávaţnějších zločinů, jsou často vyuţívána 

v konkurenčním boji o divákovu pozornost. Charakteristikou soudobého zpravodajství, 

které se věnuje kriminalitě, je tendence soustřeďovat se na nejzávaţnější a nejméně 

časté typy zločinů, například vraţdy, znásilnění, loupeţe. Média referují přednostně o 

„zajímavých“ případech a výjimečných trestných činech a skutečný stav kriminality tak 

můţe být medializací těchto případů značně deformován.  

V  této diplomové práci se zabývám především mediální produkcí ve spojitosti 

s kriminalitou a ţurnalistikou, normativními poţadavky na zpravodajství a mediální 

sdělení včetně jejich porušování, sociální konstrukcí reality a mediální reprezentací. 

Sleduji mediální reprezentaci vybraných čtyř pachatelů trestných činů (Jiří Kajínek, Petr 

Zelenka, Václav Novotný-Urban a Pavel Peca) v denících Mladá fronta DNES a Právo. 

Zajímá mě také, nakolik byly tyto případy ve sledovaných denících bulvarizovány a 

jaká byla v rámci referování o těchto případech preventivní či osvětová role vybraných 

médií.  
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Média by podle mého názoru měla působit také preventivně a poskytovat 

skutečně relevantní informace a ponaučení o kriminálních deliktech a jejich pachatelích. 

Zvláště při referování o kriminalitě, která se dotýká nezřídka velice citlivých oblastí 

lidského ţivota a vyznačuje se velkou dávkou emocionality, by měla média dodrţovat 

legislativní normy a zohledňovat vhodnost mediální prezentace zveřejňovaných případů 

i aktérů do nich zapojených.  

Původně jsem v rámci této diplomové práce chtěla analyzovat i kvantitativní 

atributy, konkrétně nárůst počtu zpráv o kriminálních deliktech ve sledovaném období. 

Jelikoţ jsem se však po poradě s vedoucím práce a odbornými konzultanty zaměřila 

především na mediální reprezentace vybraných čtyř pachatelů a prvky bulvarizace ve 

sledovaných mediálních sděleních, povaţuji v tomto případě kvantitativní část za 

irelevantní. Podobně jsem upustila od komparace mediální reprezentace vybraných 

kriminálních deliktů s oficiálními soudními spisy, coţ by se mohlo stát náplní 

samostatné diplomové práce. V průběhu zpracování této práce jsem také zjistila, ţe 

nebude moţné analyzovat všechna mediální sdělení, která se vybraných čtyř pachatelů 

trestných činů týkají, jak bylo původně v tezích uvedeno. Takový výzkum by výrazně 

přesáhl rozsah, který je pro diplomovou práci stanoven. Zaměřila jsem se tedy na 

konkrétní dva deníky a ohraničená sledovaná období, která byla pro popis mediální 

reprezentace nejvhodnější, viz kapitola 4. 1. Obsah práce byl upraven adekvátně k těmto 

změnám.  

 

 

 

1. Mediální produkce a kriminalita 

Masová média jsou dnes zvláštní společenskou institucí, která se specializuje na 

to, ţe do našeho bezprostředního kontextu dodává nejrůznější zprostředkovaná sdělení. 

(Jirák, Köpplová 2009) Abychom mohli tato mediální sdělení správně interpretovat, 

musíme porozumět různým faktorům, které ovlivňují jejich tvorbu a také pochopit širší 

souvislosti, které se týkají mediální produkce jako takové. „Výzkum mediální produkce 

začal popisem jednotlivých povolání, zejména ve filmu a novinách, ale postupně 

rozšiřoval záběr a začal se zabývat také profesní kulturou a dalšími aspekty práce médií, 

které by mohly ovlivnit výsledný produkt.“ (McQuail 2009: 284) O mediálních 

produktech můţeme uvaţovat jako o výsledcích působení celkového kulturního 
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prostředí, vzájemného působení médií na institucionální rovině, „nastavení“ celého 

mediálního odvětví, činnosti a uspořádání mediálních organizací a tvořivé či rutinní 

práci jednotlivých lidí. (Jirák, Köpplová 2009) Média jako instituce vytvářejí svébytné 

odvětví- celý mediální průmysl, který má své charakteristické ekonomické, politické a 

kulturní rysy. Fungují na dvojím trhu: prodávají své produkty a zároveň sluţby 

inzerentům, mediální produkce se dále vyznačuje poměrně vysokými fixními náklady a 

vysokým stupněm nejistoty, chod mediální komunikace se opírá o sloţité a finančně 

náročné moderní technologie a mediální produkty je zapotřebí vyrábět stále znovu. 

(Jirák, Köpplová 2003) „Masová média si postupem času vytvořila výrobní postupy, 

které jim dovolí produkovat obsahy aktuálně, tedy rychle, v krátkých, pravidelných 

periodách (jako denní tisk), nebo dokonce průběţně (jako rozhlas a televize či 

internetová média) a s důrazem na to, co je bezprostředně podstatné či zajímavé.“ 

(Jirák, Köpplová 2003: 21) A příjemci se naučili bez výhrady na tuto nabídku reagovat. 

Dle Denise McQuaila dále vykazují mediální instituce následující rysy: Hlavní činností 

mediálních institucí je produkce a distribuce symbolických obsahů, operují ve veřejné 

sféře a jsou podle toho regulovány, odesílatelé i příjemci mediálních sdělení jsou 

zapojeni dobrovolně, organizace mediálních institucí je svou formou profesionální a 

byrokratická a tyto instituce jsou svobodné a současně nejsou nadány ţádnou mocí. 

(McQuail 2009: 69) Mediální organizace jsou pak struktury lidí, kteří určitou činnost 

přímo provádějí a podílejí se různou měrou na konečné podobě produktu a na výrobních 

postupech, jeţ ke zhotovení výrobku vedou.“ (Jirák, Köpplová 2003: 74) Kromě těchto 

mediálních organizací musíme při úvahách o tvorbě a výsledné podobě mediálních 

produktů brát v potaz i tzv. mediální komunikátory, například PR manaţery, tvůrce 

webových stránek, scénáristy, moderátory a další pracovníky médií, kteří nemusí patřit 

k ţádné konkrétní výrobní organizaci, a přesto mediální produkty, jejich formu, obsah a 

intenci mohou ovlivňovat. (McQuail 2009) Je zřejmé, ţe takto pestré sloţení aktérů, 

kteří se mohou na tvorbě různých mediálních sdělení podílet, přináší nejen moţnou 

variabilitu a pestrost názorů či rozmanitost tvůrčí činnosti, ale také mnohé komplikace. 

 Masová komunikace se vyvíjí pod tlakem rozličných vnějších „mocenských 

rolí“, mezi něţ patří klienti (například inzerenti), konkurenti (hlavně ostatní média), 

autority (zejména právní a politické), odborníci, ostatní instituce a publikum.“ (McQuail 

2009: 289) „Informace se stala klíčovým strategickým zdrojem a její zpracovaná forma- 

ţurnalistický text- se stala produktem nesmírného politického, kulturního a 

ekonomického významu.“ (McNair 2004: 114) Existují tedy různé tlaky a poţadavky, 
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které na mediální organizace a mediální komunikátory působí. Jedná se především o 

tlaky ekonomické, společenské a politické. To, aby výsledný produkt odpovídal 

poptávce publika a byl pro něj atraktivní, je podmiňováno především tlaky 

ekonomickými. Nejjednodušší způsob, jak maximalizovat naděje na obchodní úspěch 

v mediální produkci, je dosáhnout co největší kontroly trhu, tedy co největší 

koncentrace vlastnictví.
1
 Pro příjemce by pak mělo být důleţité pochopit způsoby 

financování mediálních organizací, pravidla a regulační opatření, jimţ se počínání 

organizací podřizuje a jeţ musí všichni zaměstnanci akceptovat a dodrţovat. (Jirák, 

Köpplová 2003) 

V rámci ţurnalistické tvorby ovlivněné ekonomickými vlivy pouţívá McManus 

(1994) příznačný pojem „trţně řízená ţurnalistika“. „Trţně řízená ţurnalistika podle něj 

představuje výběr a zpracování témat tak, aby především vyhovovala potenciálním 

příjemcům a získala a udrţela si jejich pozornost.“ (McManus 1994)
2
 Mediální 

produkty, které jsou publiku nabízeny, jejich forma i obsah pak těmto tlakům a 

tendencím odpovídají. Stejně jako všechno ostatní zboţí, musí pro potenciální 

zákazníky mít hodnotu uţitnou a směnnou. „Musí být funkční a ţádoucí. To mělo 

v nedávných desetiletích zásadní vliv na obsah, styl a podání ţurnalistických výstupů.“ 

(McNair 2004: 103) „Skutečnost, ţe se zprávy staly komoditou, která se musí prosadit 

na stále zaplněnějším mediálním trhu, má řadu důsledků jak pro způsoby produkce 

zpráv, tak pro podobu mediálních obsahů samotných.“ (Trampota 2006: 159) Vytrácejí 

se tradiční funkce ţurnalistiky, jako například upozorňovat na sociálně závaţné jevy, 

plnit osvětovou a preventivní roli, být hlídacím psem demokracie
3
. Témata, která jsou 

závaţná, nezábavná a seriózní, tak mohou být vytlačována či upozaďována. Naopak 

eskapistické formáty, kuriozity, skandály a další bulvárně laděná neseriózní sdělení jsou 

upřednostňovány.
4
 „Nepřímým důsledkem ekonomických tlaků a snahy zpravodajských 

médií prosadit se na trhu informací je bulvarizace a snaha prezentovat informace 

                                                 
1
„Pro současnou situaci v českých médiích je příznačná především převaha nadnárodních nebo 

zahraničních vlastníků, rozdělení sfér vlivu a koncentrace uvnitř jednotlivých segmentů trhu. /…/ V 

oblasti současného českého denního tisku patří jeho vlastníci k menším či středně velkým zahraničním 

vydavatelstvím.“ (Jirák, Köpplová 2003: 69) 
2
 McManus, J. H. (1997) Market Driven Journalism: Let the citizen Beware. In Berkowitz, D., Social 

Meanings of News: a Text Reader 
3
 Ţurnalistika by měla podporovat demokratické uspořádání společnosti tím, ţe občanům poskytuje 

informace, které potřebují vědět. Do této představy spadá i pojetí médií jako „hlídacího psa demokracie“, 

coţ mj. znamená, ţe média by měla kriticky reflektovat politiku a nabízet pluralitu názorů. 
4
 „Debata o těchto otázkách začala na sklonku 19. století, ale pokračovala i ve 20. století, kdy komerční 

tlaky hnaly noviny ještě do větší senzacechtivosti a lascivnosti. Někteří kritikové tvrdí, ţe informační, 

vzdělávací a propagační funkce tisku jsou dnes jiţ jen matným stínem původních ideálů.“ (McNair 2004: 

116, 117) 
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zábavnou cestou (infotainment)“, podrobněji viz kapitola 3. 1. 3. (Trampota 2006: 160) 

„Komerční tlak a snaha získat a udrţet si pozornost příjemce přišel se sklonem obcházet 

váţné problémy ve prospěch zločinů, sexu a skandálů. (McNair 1998: 114) Právě 

tématika jako je kriminalita, je pro konzumenty médií velice atraktivní, a referování o 

kriminalitě a pachatelích trestných činů v médiích tak můţe být, v rámci konkurenčního 

a ekonomického boje o divákovu pozornost, snadno zneuţito. Důkazem toho jsou časté 

komentáře o „brutálnosti“ a výjimečnosti trestných činů včetně prvků personalizace, 

popisování různých, i intimních detailů těchto skutků, emocionální rozhovory 

s dotčenými osobami, dále konstrukce mediálních obrazů některých zločinců, které 

mohou být nepravdivé či zkreslené a pro příjemce zavádějící. 

 Denně se můţeme setkat se zachycováním kriminálních technik, zobrazovaným 

násilím (na internetu třeba i v přímém přenosu), melodramatickými scénáři, dětskou 

pornografií, prostitucí atd. Rozvoj nových „síťových“ médií rozšířil a změnil celé 

spektrum společensko-ekonomických moţností komunikace. S tímto rozvojem a 

novými moţnostmi se také vytvořil nový prostor pro šíření různých ilegálních a 

násilných obsahů. Příkladem toho je markantní rozmach sociálních sítí v posledních 

dvou letech, které jsou mj. ideálním prostředím a ţivnou půdou pro takové potenciálně 

či skutečně nebezpečné obsahy. 

 

 

 

2. Žurnalistika, zpravodajství a kriminalita 

Ze sociologického i ekonomického hlediska je ţurnalistika podstatnou součástí 

moderních a postmoderních společností.  „Pod pojmem ţurnalistika se především 

rozumí svébytný typ veřejné komunikace zaloţený na systematickém vyhledávání, 

zpracování a distribuování sdělení, jeţ informují o významných, důleţitých, nebo 

alespoň zajímavých událostech; nebo sdělení, která analyzují, vysvětlují či doplňují 

informace o událostech; popřípadě sdělení, jeţ nabízejí nějaký názor na svět kolem nás, 

poučení o významných jevech tohoto světa, nebo alespoň přinášejí rozptýlení a 

zábavu.“ (Jirák, Köpplová 2009: 78) Ţurnalistika má roli klíčového sociálního a 

kulturního faktoru. Podle představ o uspořádání společnosti můţeme označit několik 

významných rolí ţurnalistiky v soudobém světě. Zajišťuje zprostředkování poznatků o 

světě a událostech, které se nacházejí mimo naši bezprostřední zkušenost. Bez hlubší 
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analýzy jsou tyto poznatky příjemcem povaţovány za „pravdivé“ a to dává ţurnalistice 

význačné společenské postavení a důleţitost. Podporuje demokratické uspořádání 

společnosti tím, ţe občanům poskytuje informace, které potřebují vědět. Má ovšem i 

prostředky k tomu, aby ovlivňovala představy veřejnosti o tom, co je důleţité a jak jsou 

různé události prezentovány, viz kapitoly 2. 1 a 2. 2. (Jirák, Köpplová 2003) 

 Ţurnalistika můţe být vnímána také jako ukazatel rovnováhy společenských sil 

ve společnosti. (McNair 2004) Tato představa upozorňuje na to, ţe ţurnalistika slouţí 

především sociální reprodukci stávajících mocenských poměrů, neslouţí tedy 

společnosti jako celku, nýbrţ jen dominantním skupinám a třídám a případně v něčí 

prospěch. (Jirák, Köpplová 2003: 58, 59) V této souvislosti se budu podrobněji věnovat 

pojmům „objektivita“ a předpojatost viz kapitoly 3. 1. 1 a 3. 1. 2. Ţurnalistika 

podporuje stávající rozloţení sil a status quo. Jinými slovy ţurnalistika „prezentuje 

stávající uspořádání sil jako přirozené, a tím vede své příjemce k tomu, aby ho 

povaţovali za dané.“ (Jirák, Köpplová 2003: 59) Teorie sociální konstrukce reality pak 

staví ţurnalistiku do role aktivního činitele v konstruování sociopolitického prostředí, 

jeţ dává veřejnosti výkladový rámec událostem, o nichţ se referuje. Podle tohoto 

konceptu ţurnalistika přímo vypovídá o společensky akceptovatelné struktuře světa- 

tedy ţe pro příjemce svět „konstruuje“. Tím, co nám sděluje, a tím, co vynechává, 

definuje ţurnalistika náš obzor společensko-politického chápání, viz kapitola 3. 4. 

Součástí ţurnalistiky, pravděpodobně tou nejsledovanější a nejzkoumanější, je 

zpravodajství. „Zpravování o významných, zajímavých, překvapivých, úspěšných, 

tragických či jinak atraktivních událostech patří k nejstarším projevům společenského 

ţivota.“ (Trampota 2006: 9) Zpravodajství je úzce spojeno s politickou sférou, veřejným 

ţivotem a veřejným míněním, a tak se stalo předmětem nejrůznějších oborů, které 

zkoumají vliv médií na společnost. (Trampota 2006) „Zpravodajství a také politická 

komunikace obvykle zahrnují oblast masové komunikace, v níţ jsou tradiční média 

nejotevřenější vůči konkurenci a výzvám ze strany nových médií, zejména internetu.“ 

(McQuail 2009: 518) To má také bezesporu vliv na zpracování zpráv s ohledem na 

atraktivnost pro publikum. Zpravodajství si většinou neklade za cíl učit diváka, nýbrţ 

příjemcům zajišťuje různé informace, ze kterých si mohou dle svých zájmů vybírat. 

V rámci této práce, která se věnuje kriminalitě a její prezentaci v médiích, se však 

přesto snaţím postihnout jistou osvětovou a preventivní roli, kterou by podle mého 

názoru média měla v tomto případě závaţného sociologicky patologického jevu 

zastávat. „Celkový cíl zpravodajství je však informativní a jeho obsah je posuzován 
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podle určitých kritérií informační hodnoty.“ (McQuail 2009: 519) Typickým rysem 

zpravodajství je uvádění specifických a konkrétních případů, které ilustrují obecnější 

témata a ospravedlňují všeobecné závěry. Dalšími jevy, se kterými se ve zpravodajství 

denně setkáváme, jsou například mediální reprezentace a sociální konstrukce reality viz 

kapitoly 3. 2 a 3. 4. 

  V následujících kapitolách se věnuji tématům, která přímo souvisejí 

s ţurnalistikou, kriminalitou a její prezentací v médiích. Nejprve popisuji, jaké 

socioekonomické faktory mohou mediální produkty ovlivňovat před tím, neţ jsou 

příjemci předloţeny. 

 

 

2. 1 Zpravodajské hodnoty 

 „Zpravodajské hodnoty se popisují jako témata, o nichţ se ví, ţe zaujmou 

publikum sdělovacích prostředků.“ (Burnsová 2004: 63) Předpokládáme, ţe lidé se 

všeobecně více zajímají o události, které se jich přímo týkají, coţ odpovídá jedné ze 

základních zpravodajských hodnot, a tou je blízkost. Dalšími hodnotami, například 

podle Burnsové
5
, jsou dopad, časový rozměr, konflikt, naléhavost, novost a relativita. 

Uvedu příklad. V této práci sleduji mediální reprezentaci pachatelů trestných činů. 

Jedním z nich je Jiří Kajínek. Po jeho útěku z Mírovské věznice v listopadu roku 2000 

doslova zaplavily veškerá média zprávy, které se této události týkaly. Tato událost totiţ 

splnila hned několik kritérií, díky nimţ byla tak často v médiích prezentována: Pro 

obyvatele Mírova a později celé České republiky jednoznačně splňuje hodnotu 

blízkosti. Zřejmý je dále dopad zprávy. Někde kolem nás či mezi námi se pohybuje 

nebezpečný zločinec, který můţe spáchat další trestný čin. Dále můţeme brát v potaz i 

hodnotu naléhavosti. Jedná se o dvojnásobného, doţivotně odsouzeného vraha, který se 

momentálně pohybuje na svobodě. Událost splnila i kritérium novosti, útěk mediálně 

známého recidivisty z nejpřísněji střeţené věznice je opravdu ojedinělý a mimořádný.  

Galtung a Rugeová
6
 popsali dvanáct faktorů, které mají určující vliv na to, která 

událost se zprávou stane a která nikoliv. Těchto 12 faktorů dělí na 8 faktorů kulturně 

nespecifických a 4 kulturně specifické. Kulturně nepodmíněnými faktory jsou četnost, 

                                                 
5
 Burnsová, L., S.: Ţurnalistika (2004) 

6
 Galtung, J. a Rugeová, M.: Structuring and selecting of news. In Cohen, S a Young, J. The manufacture 

of news: Social Problems, deviance and the Mass Media (1973) 
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velikost, jednoznačnost, srozumitelnost, soulad, překvapení, kontinuita a kompozice, 

kulturně specifickými faktory jsou hodnoty elitních národů, elitních osob, 

personalizace a negativity. 

 „Nesmírně zajímavé je cokoli, co se týká sexu a také zločinu, přičemţ 

kombinace obojího je dvojnásob zajímavá (sexuální zločiny, zločiny z vášně).“ (McNair 

2004: 80) Zpravodajsky atraktivní je také konání elit ze všech oblastí ţivota, ale 

zejména z politiky, zábavního průmyslu a sportu a zprávy, které se týkají celebrit a 

politických i morálních autorit, čímţ jsem doplnila hodnoty další. Můţeme-li 

zpravodajské hodnoty povaţovat zároveň za vyjádření společenských hodnot, potom 

tyto hodnoty odkazují ke světu, který je etnocentrický, orientovaný na elity a 

soustředěný na negativní události (dobré zprávy nejsou zprávy). McNair dále uvádí 

příklad z Velké Británie, který se udál roku 1993
7
, ale přesto ho povaţuji za relevantní 

uvést, neboť si myslím, ţe je aplikovatelný i na současnou dobu a mediální diskurs. 

Jednalo se o případ, kdy britský moderátor vyvolal veřejnou debatu, jejímţ obsahem byl 

poţadavek, aby novináři kladli menší důraz na špatné zprávy, které se týkaly především 

přehnaného líčení zločinnosti a dalších společenských problémů. Po mnohých diskusích 

byl jeho kolegy tento poţadavek označen za naivní a závěrem debat bylo, ţe „z 

teoretického hlediska neexistují dobré nebo špatné zprávy, ale jenom fakta, která 

publikum a novináři mohou interpretovat v závislosti na svém hledisku pozitivně či 

negativně.“ (McNair 2004: 81) V tomto kontextu se McNair dále zmiňuje o pozitivní 

závěrečné části hlavního zpravodajství BBC „nakonec něco na pohlazení“, coţ ostatně 

známe i z našeho mediálního diskursu, konkrétně například ze zpravodajství TV Nova, 

které bývá často završeno tzv. „zvířátkem na konec“. Tyto milé zprávy mají „vyváţit 

příběhy plné konfrontace, dramatu a tragédií, jeţ většinou tvoří náplň celé zpravodajské 

relace.“ (McNair 2004: 82) 

 „Zpravodajské hodnoty jsou dnes mnohem sloţitější a přímo svázané 

s demografickým profilem cílového publika. Úloha zpravodajství a ţurnalistiky je 

povaţována za mnohem sloţitější činnost neţ pouhé „otevírání oken do světa“, protoţe 

výhled z okna záleţí na tom, zda je okno velké nebo malé, zda má málo nebo mnoho 

okenních tabulek, zda je sklo průsvitné nebo čiré.“ (Koch 1990: 20)
8
 Dalším kritériem, 

které ovlivňuje mediální produkt a jeho tvorbu, jsou nezpravodajské hodnoty. Jedná se 

především o morálku a etické normy pracovníků médií. (Burnsová 2004) 

                                                 
7
 Moderátor, který výše zmíněnou debatu vyvolal, se jmenoval Martyn Lewis  (McNair 2004: 81, 82) 

8
 Koch, T.: The news as myth: Fact and Context in Journalism. New York: Greenwood Press (1990) 
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2. 2 Agenda setting, rámování a gatekeeping 

 „Média zpracovávají a vybírají události, které zařazují do svých obsahů 

víceméně konzistentním způsobem.“ (Trampota 2006: 112) Dle teoretického konceptu 

zvaného agenda setting mají média schopnost nastolovat témata ve společnosti, a to i ta 

dlouhodobá. „Média nemusejí být schopna určovat, co si lidé mají myslet, ale jsou 

úspěšná v určování, o čem mají přemýšlet.“ (Cohen 1963, Trampota 2006: 113) Podle 

tohoto konceptu jsou tedy média schopna (nezáměrně, ale i záměrně) exponovat určité 

události a současně určovat pořadí důleţitosti těchto událostí, jeţ tvoří součást 

veřejného prostoru. (Reifová a kol. 2004: 16)  

Zpravodajství se (spolu s publicistikou) na prezentaci aktuálních témat podílí ze 

všech mediálních ţánrů nejintenzivněji. Výzkum nastolování agendy pak vychází ze 

dvou základních premis, a to, ţe zpravodajská média realitu filtrují a vytvářejí, a ţe 

kladený důraz médií na vybraná témata způsobuje, ţe veřejnost tato témata vnímá jako 

důleţitější, neţ témata ostatní. (Trampota 2006) Média určitá témata ovšem nejen 

vybírají a zveřejňují, ale také různým způsobem zpracovávají. Při zpracování určité 

události mohou některé vlastnosti zdůraznit a jiné potlačit či vynechat. Stejná událost se 

tak dá zpracovat s různým „zarámováním“.
9
 (Trampota 2006) „V širším pojetí lze 

zarámování vnímat jako organizační principy, které jsou sociálně sdílené a časově 

setrvalé, které fungují symbolicky a významově strukturují sociální svět. (Reese 2001: 

11) Zarámováním mohou média zdůrazňovat některé aspekty, čímţ se posiluje určitá 

definice problému, interpretace dané události a její hodnocení. „Řada aktérů událostí se 

pak snaţí prosazovat zarámování událostí a témat tak, aby souzněla s jejich potřebami. 

Jednotliví aktéři disponují rozdílným potenciálem zarámování událostí.“ (Trampota 

2006: 123) Rámování provádí nejen média, ale i příjemci sdělení. Dalším atributem, 

který můţeme v rámci nastolování témat zkoumat, je priming. „V obsazích se priming 

můţe projevovat určitými vodítky usměrňujícími vnímání významu příjemcem. 

Představuje například zdůraznění určitých podrobností k události, zdůraznění vlastností 

aktéra a podobně. Při zkoumání primingu si můţeme všímat, jakými prostředky a co 

médium zdůrazňuje při reportování o události.“ (Trampota 2006: 124)  Pro úplnost 

uvádím také stručný popis funkce gatekeepra („vrátného“) a jeho vlivu na produkci 

zpráv. „Při zkoumání zpravodajské produkce se stávají předmětem odborného zájmu 

také konkrétní rozhodovací procesy konkrétních lidí pracujících v médiích a motivy, jeţ 

                                                 
9
 Pro tento pojem se v mediálním diskursu pouţívá termín „framing“ (rámování). 
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je k rozhodnutím vedou.“ (Trampota 2006: 38) Tito „vrátní“ jsou vlastně „drţitelé pozic 

v rámci mediálních organizací, kteří rozhodují o výběru témat a událostí, které budou 

zpracovány na mediální obsahy (rozhodují o tom, co projde „branou“ média, a co 

nebude do procesu mediace zařazeno).“ (Reifová a kol. 2004: 70)  

 

 

2. 3 Kriminalita a násilí v médiích  

O stavu kriminality v našem okolí i ve světě se dozvídáme především 

prostřednictvím médií. Pomineme li lokální (hyperlokální) charakter toho, jak tyto 

informace můţeme získat či bezprostřední a přímé setkání s kriminálním jevem, 

celkový obraz kriminality je pro širokou a laickou veřejnost utvářen výhradně médii. 

Kriminalita je sociálně podmíněný jev hromadné povahy. Jeho příčiny spočívají 

v rozporech a nedostatcích kaţdé společnosti a v osobních rysech pachatelů viz kapitola 

3. 5. Pro sociálně nezdravé, nenormální či obecně neţádoucí společenské jevy, které 

poškozují subjekt deviace, objekt deviace popřípadě obojí, se pouţívá pojem sociální 

patologie.
10

  „Pod pojmem kriminalita (zločinnost) rozumíme výskyt trestného nebo 

kriminálního chování, který vyjadřuje souhrn trestných činů, spáchaných ve společnosti 

v určitém časovém období. Je vymezena platným trestním právem, které stanoví, jaké 

protispolečenské chování se vzhledem ke své nebezpečnosti povaţuje za trestné činy, 

případně za další kategorie deliktů stíhaných soudními orgány.“ (Kolektiv autorů SÚ 

AV ČR 1997: 83, 96, 97)  

Kriminalitu můţeme rozlišit na kriminalitu zjevnou, která je statisticky 

registrována a kriminalitu latentní
11

, na které se podílí mnoho faktorů, mezi které patří 

například nízká důvěra občanů v bezpečnostní orgány, obavy ze msty pachatelů, z 

medializace případů a tedy i reakce okolí. „Míru latentní kriminality ovlivňuje zejména 

intenzita formální a neformální kontroly, tolerance poškozených a úroveň právního 

vědomí občanů.“ (Novotný, Zapletal 2008: 47, 48) Markantní úlohu v problematice 

                                                 
10

 Podstatnou část sociální patologie tvoří zjevné deviantní chování. Mezi takovéto sociálně patologické 

fenomény patří například kriminalita, alkoholismus, drogová závislost, sexuální deviace, prostituce, 

sebevraţednost. (Urban a kol. 2004: 150, 151) 
11

 Tj. jaká část skutečné kriminality nevyjde najevo, a tedy není registrována. Někteří autoři hovoří v této 

souvislosti o tzv. černých a šedých číslech. „Černými čísly rozumějí trestnou činnost, o níţ se orgány 

činné v trestním řízení nedozvěděly, za šedá čísla pak povaţují trestné činy, o nichţ se sice dozvěděly, ale 

nepodařilo se jim vypátrat jejich pachatele. Někdy se od černého čísla charakterizovaného jako přirozená 

latence odlišuje tzv. umělá latence, která zahrnuje trestné činy, které jsou z nějakého důvodu 

neregistrovány/zatajeny.“ (Novotný, Zapletal 2008: 47) 
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nahlašování trestných činů občany, a celkově v prevenci trestných činů, by měla hrát 

média, podrobněji viz kapitola 2. 4. 

O násilí a kriminalitě zobrazovaných v médiích se vedou četné diskuse a 

polemiky jiţ mnoho let. „Zvláště mediální produkty distribuované televizním vysíláním, 

v sítích kin, půjčoven a prodejen videonahrávek a počítačových her podléhají v řadě 

zemí regulaci podle toho, zda obsahují násilné výjevy, projevy psychického či 

fyzického násilí vůči druhým osobám a podobně.“ (Jirák, Köpplová 2009: 314) Vývoj 

médií doprovázejí obavy z toho, ţe násilné obsahy mohou mít negativní dopad na 

uţivatele, především děti a mládeţ. Zvláště moţný negativní vliv obsahů s explicitně 

násilnickými a sexuálními prvky bývá nejrůznějším způsobem regulován.
12

 Pozornost 

se soustřeďuje především na zobrazování fyzického násilí. Rozlišit můţeme násilí 

implicitní, pouze naznačené, dále explicitní, tedy předvedené či podrobně popsané a 

především ve zpravodajství násilí faktické, inspirované skutečnými událostmi nebo 

násilí fiktivní, coţ je násilí předváděné ve filmech či kriminálních seriálech. „Zvláště 

rozdíl mezi „faktickým“ a „fiktivním“ násilím je významný, neboť dětem například 

připadá smrt ve zpravodajství daleko více znepokojující neţ smrt v televizní fikci.“ 

(Jirák, Köpplová 2009: 315) Menší důraz je pak kladen na psychické násilí. 

„S rozvojem internetových her vystupuje do popředí také rozdíl mezi násilím 

předváděným a násilím v interaktivním prostředí.“ (Jirák, Köpplová 2009: 315) 

Kriminalita je v soudobém mediálním diskursu všudypřítomná. Zaměříme-li se 

přímo na denní tisk, jímţ se tato diplomová práce zabývá, zjistíme, ţe zpráva 

s kriminální tématikou se objevuje opravdu kaţdý den. Nejsou li tyto zprávy zařazeny 

v samostatné rubrice „Kriminalita“, s jistotou je najdeme v rubrice „Z domova“ a 

samozřejmě často také v rámci zahraničního zpravodajství. O kriminálním dění 

(současném, i z minulosti) nás informují i další zpravodajské zdroje (internetové 

portály, televizní zpravodajství včetně samostatných rubrik, které se tématice 

kriminality věnují, například Krimi zprávy nebo Krimi plus na TV Prima), dále pak 

samostatné webové portály a televizní formáty, například Na stopě, Policie pátrá a jiné.  

Během jednoho všedního dne, uvedu konkrétní příklad pondělí 2. května 2011, můţe 

                                                 
12

 „Česká legislativa zakazuje vysílat v době od 6:00 do 22:00 pořady, které by mohly ohrozit psychický 

nebo morální vývoj dětí a mladistvých.“ (paragraf 5 odst. Zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. /…/ Snaha regulovat násilné a další potenciálně škodlivé obsahy se 

projevuje i v rovině evropských ustanovení, např. ve směrnici Rady 2007/65/ES z roku 2007 se praví, ţe 

dostupnost škodlivého obsahu v audiovizuálních mediálních sluţbách je nadále předmětem obav 

zákonodárců, mediálního průmyslu i rodičů. /…/ Tatáţ směrnice pak ukládá členským státům, aby 

zavedly a rozvíjely „filtrační systém“, který by ztěţoval dětem a mládeţi přístup k rizikovým obsahům, 

zvláště násilným.“ (Jirák, Köpllová 2009: 315) 
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divák zhlédnout aţ 23 pořadů s kriminální tématikou, především seriálů, a to byly 

počítány pouze pořady na ČT1, ČT2, TV Nova a TV Prima. 

Co se týká mediálního zpravodajství, těţké zločiny jsou v něm, také díky 

kritériím selekci zpráv, například zpravodajským hodnotám, viz kapitola 2. 1 

prezentovány příliš často. (Kunczik 1994) Z příkladů zahraničních analýz, například 

Graber (1979)
13

 nebo Reuband (1998), jiţ před lety vyplynulo, ţe obraz páchání 

nejsurovějších a nejtěţších zločinů je přemrštěný, zatímco výskyt méně závaţných 

porušení zákona je minimalizován. Ze „zločinecké skutečnosti“ jsou vybírány pouze 

některé části, a to nejen bulvárním tiskem, ale i seriózními deníky. Kriminálním 

chováním se v podání tisku převáţně rozumí násilné kriminální chování, převaţují tedy 

určité trestné činy, násilnosti.“ (Kunczik 1994: 145) Ostatní kriminální případy se téměř 

nikdy neobjevují. „Předimenzovaná reprezentace těţkých zločinů určuje zpravodajství 

tisku o kriminálních případech; převládají tedy také násilníci, oběti násilí, těţké škody a 

vysoké tresty.“ (Kunczik tamtéţ) Z dalších výzkumů, například Fishman (1978) bylo 

patrné, ţe masová média konstruují realitu také ve vztahu ke kriminalitě.
14

 Jak uţ jsem 

se výše v textu zmiňovala, masová média hrají rozhodující úlohu při definování 

sociálních problémů. „Ke zprávám o násilí je třeba podotknout, ţe zpravodajství o 

kriminalitě se v denících těší největší pozornosti čtenářů.“ (Kunczik 1994: 146) Jak dále 

autor uvádí, recipienti mají o informace tohoto druhu jednoznačně velký zájem a ti, 

kteří konzumují média (v tomto případě denní tisk), v němţ je referování o kriminalitě 

věnován značný podíl, jsou také tímto více psychologicky ovlivněni a kriminalitu 

povaţují za závaţnější problém.
15

 „Podle výzkumů bylo dále prokázáno, ţe zprávy o 

násilí si recipienti déle pamatují. Obrazy násilí, zničeného ţivotního prostředí, hladu a 

bídy vyvolávají u pozorovatelů emocionální reakce.“ (Kunczik 1994: 146) Podle 

Kunczika můţe mít násilí v médiích mimo jiné i následující manipulativní aspekty: 

„Brutální programy jsou integračními obsahy bez kritiky stávajících sociálních a 

                                                 
13

 Graber, D. A., Kriminalität in den Medien (Erscheinungsformen, Nutzungsstruktur und Auswirkungen) 

In Baker, R., Meyer, F.(Hrsg.), Evaluating Alternative Law Enforcement Policies (1979) 
14

 „Fishman ukázal, ţe domnělá vlna kriminality (v tomto případě údajná vlna zločinů na starších lidech) 

byla pouze produktem mediálního zpravodajství, jehoţ aktéři se vzájemně podceňovali, jedno médium 

přineslo téma a další reagovalo tím, ţe se ho ve svém zpravodajství chopilo téţ.“ (Kunczik 1994: 145)  
15

 Viz například výsledky šetření Wolfganga Donsbacha z roku 1991 nebo výzkum provedený 

v Holandsku. (Kalma 1993) Mezi čtenáři bulvárního listu s obsáhlým kriminálním zpravodajstvím, 

konkrétně listu Telegraaf a čtenáři seriózních novin Volkskraant, ve kterém bylo zastoupení zpravodajství 

o kriminalitě podstatně niţší. Výzkum ukázal, ţe čtenáři oněch bulvárních novin míru kriminality 

přeceňují, častěji a intenzivněji mají pocit, ţe jsou ohroţeni a povaţují za nutné přijmout individuální i 

společenská preventivní opatření proti kriminalitě daleko více neţ čtenáři tisku, ve kterém kriminalitě 

takový prostor věnován nebyl (Kunnzik 1994: 146) 
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politických poměrů, schází v nich zařazení individuálních osudů do společenského 

rámce a díky mnoha dobrodruţným a akčním pořadům se politicky relevantní informace 

stávají kvantitativně bezvýznamnými.“ (Kunczik 1994: 56) Je také nutné podotknout, ţe 

rozdíly mezi informací a zábavou se stále více stírají. (Kunczik, tamtéţ) Násilí 

předváděné v médiích je moţné analyzovat podle toho, jakou roli sehrává v kontextu, 

v němţ je předváděno. Je li do děje zakomponováno jako krajní řešení, zpestření, 

nepřijatelný způsob jednání a podobně. (Jirák, Köpplová 2003) 

 

2. 4 Osvětová a preventivní role médií ve vztahu ke kriminalitě 

Nemalou, či dokonce markantní úlohu v problematice nahlašování trestných 

činů občany, hrají, respektive by mohla lépe hrát, média. Obecně je známo, ţe hlásit a 

oznamovat případy trestné činnosti, je občanskou povinností, ale málokdy se z médií 

dozvíme, ţe samo neoznámení trestného činu je trestné (adekvátní přečin v § 368 TrZ) a 

ţe toto ustanovení přesně vymezuje, jaké trestné činy je nutno co nejdříve oznamovat 

orgánům činným v přípravném řízení trestním, tj. státnímu zástupci a policejnímu 

orgánu. Upozornění na trestní odpovědnost a na moţný trestní postih, s uvedením 

trestních sazeb a nejlépe i s konkrétními (pravomocnými) případy, se jeví jako 

významná součást trestně právní prevence. A ta by měla působit na všechny občany, 

včetně dětí. Média zveřejňují většinou pouze informace o vlastním činu, chybí však 

poučení a vysvětlení konkrétního ustanovení trestního zákoníku, které bylo porušeno.  

Zásadní je dále například ustanovení § 201 v trestním zákoníku, tedy přečin 

„ohroţování výchovy dítěte“, kdy je trestný pachatel, který byť i z nedbalosti „ohrozí 

rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, ţe ho svádí k zahálčivému nebo 

nemravnému ţivotu“. Z médií se o takovém trestním postihu a odsouzení dozvídáme 

především v případech, kdy je toto jednání spojeno s brutálním jednáním vůči dětským 

obětem, jako je tomu u vraţdy, znásilnění, pohlavního zneuţití, týrání svěřené osoby, 

zbavení osobní osoby atd.  

Součástí prevence je i právní osvěta, a tou je zejména znalost těch 

nejdůleţitějších právních norem, tj. Ústavy České republiky, respektive Listiny 

základních práv a svobod, základů občanského zákoníku a správního práva. Často se 

setkáváme s tím, ţe média informují o závaţném zločinu, mnohdy se liší v informaci o 

hrozící sankci, málokdy však působí preventivně, například sdělením, zda někdo další 
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nese trestní odpovědnost za způsobenou škodu na majetku, zdraví, ţivotním prostředí 

apod. Ve zprávách o těchto trestných činech anebo přečinech však redaktor / novinář/  

ţurnalista maximálně uvede, jaká pokuta hrozí pachateli, ale nezmíní se uţ o tom, jaké 

konkrétní trestné činy byly spáchány, jaká je u nich stanovena trestní sazba, a ţe u 

některých těchto trestných činů stačí orgánům činným v trestním řízení prokázat 

pachateli tzv. nevědomou nedbalost, tj. ţe pachatel sice nevěděl, ţe můţe ohroţení nebo 

následek způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům 

(včetně platných právních předpisů) vědět měl a mohl. Je to proto, ţe většina 

mediálních pracovníků vůbec o této trestní odpovědnosti neuvaţuje, a proto také občany 

vůbec neinformuje o tom, jak skončilo případné trestní řízení, kdo a jakým způsobem 

byl potrestán atd. Přitom i to je součást zásadní prevence a moţné osvěty. 

         Zajímavé a relevantní je také téma trestně právní odpovědnosti masových médií. 

Dovolím si uvést alespoň několik málo poznámek k této problematice: V trestním 

zákoníku je uveden přečin pomluvy (v § 184 TrZ), který spočívá ve sdělení 

nepravdivého údaje, který je schopen značnou měrou ohrozit váţnost poškozeného u 

spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo 

způsobit mu jinou váţnou újmu. Ještě přísněji trestaný je přečin pomluvy spáchaný 

tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí (masovými 

médii) nebo jiným obdobně účinným způsobem. Trestné je samozřejmě také zveřejnění 

údaje nepravdivého, který můţe mít někdy „existenčně-likvidační“ následek, coţ je 

ostatně i prostředek v projevu organizovaného zločinu a mnohdy bývá účinnější neţ 

likvidace fyzická. Poměrně časté bývá je i porušování tzv. presumpce neviny, kdy 

postačí soustavné (mediální) tvrzení o tom, ţe je někdo podezřelý ze zločinu, a okolí 

tomu uvěří, jelikoţ nerozlišuje (procesní) postavení podezřelého, obviněného, 

obţalovaného a pravomocně odsouzeného. Přes to jsou však známy případy, kdy 

policejní orgán vedl šetření několik let a pak bylo podezření odloţeno, přičemţ dotyčná 

osoba, ale i příslušníci její domácnosti, jiţ měli nevratně zničenou dobrou pověst, 

moţnost profesního uplatnění atd.   
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3. Mediální produkt a jeho obsah  

V této kapitole se věnuji obsahu mediálních produktů s důrazem na atributy, 

které sleduji ve výzkumné části této práce. Mediální produkt, či stylisticky podle autorů 

knihy Masová média Jana Jiráka a Barbary Köpplové méně přesné označení „mediální 

sdělení“ je snadno dostupným předmětem zkoumání. „Mediálním produktem rozumíme 

to, co je uţivateli nabídnuto jako jednorázově zveřejněný či opakovaně zveřejněný 

celek, popř. součásti tohoto celku, pokud jsou identifikovatelné. /…/ Mediální produkt 

je vnitřně uspořádaný a hierarchizovaný celek tvořený v několika vzájemně 

provázaných rovinách.“ (Jirák, Köpplová 2003: 119) „Kaţdý mediální produkt má 

poznatelný a popsatelný „obsah“ a přisuzuje se mu nějaký „význam“. (Jirák, Köpplová 

2003: 117, 118) V kaţdém mediálním sdělení jsme schopni rozeznat nějaké jeho téma a 

prvky, které si asociujeme s jinými svými (mediálními i mimomediálními) zkušenostmi 

a proţitky. Mediální produkty se podílejí na formování prostředí, v němţ ţijeme, 

nabízejí řadu podnětů k úvahám, rozšiřují hranice poznání za naše bezprostřední okolí. 

Studium mediovaných obsahů je proto významným zdrojem poznání společnosti, v níţ 

média působí. (Jirák, Köpplová 2003) Obsahem pak rozumíme úplný kvantitativní a 

kvalitativní rejstřík verbálních i vizuálních prvků, které v rámci mediálního sdělení 

můţeme identifikovat. Obsah je tedy popsatelný, smyslově dostupný a jeho popis je 

moţné uspořádat tak, ţe se vyloţí prvky, z nichţ je sestaven i pravidelnosti v jejich 

výběru a uspořádání. Při zkoumání obsahu pak zjišťujeme „co se předvádí“ a „jak se to 

předvádí“. (Jirák, Köpplová 2003: 120) Obsahové zaměření mediálních produktů je 

pevně společensky zakotvené. Zpravodajské příspěvky se většinou seskupují do šesti 

základních oblastí: politika, ekonomika, zahraničí, zprávy z domova (široký rejstřík 

zpráv obsahově se vztahujících k několika výraznějším oblastem, zvláště ke kriminalitě, 

veřejným projevům nespokojenosti, veřejné agendě aj.) dále zprávy z kultury a sport. 

(Jirák, Köpplová 2003) Nejvíce analyzovaných jednotek v denících MF DNES a Právo, 

kterými se ve své diplomové práci zabývám, jsem vyhledala v rubrikách „Zprávy 

z domova“, popřípadě v samostatné rubrice „Kriminalita“ nebo ve starších ročnících 

deníku Právo „Kronika dne“. 

Způsoby uspořádání mediálního obsahu se řídí ustálenými pravidly, coţ platí i 

pro zpravodajství a obsahovou náplň zpráv, kde můţeme rozeznat hlavní postavy, 

například zločince, typické zápletky, situace a danou ikonografii. Všechny mediální 

produkty tak lze rozdělit do typů, které se v mediální komunikaci v nejrůznějších 
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obměnách opakují. Můţeme tedy „snadno rozlišovat mediální produkty, které vykazují 

rysy podobnosti ve vnitřní výstavbě, stylu, rejstříku výrazových prostředků a jejich 

uţití, tematickém zaměření a způsobu prezentace. Tak je moţné identifikovat mediální 

produkty různých ţánrů, tedy rozlišitelných textových vzorců či narativních témat.“
16

 

(Jirák, Köpplová 2009: 254) Identifikace textových vzorců a jejich opakování také 

můţe vést k tomu, ţe opakovaný obsah publikum akceptuje a uvěří mu jako platné 

výpovědi o skutečnosti.  „Důleţitým aspektem významu mediálních produktů je 

skutečnost, ţe se vyrovnávají se vztahem svého obsahu ke skutečnosti, ţe jsou součástí 

sociální konstrukce reality a nesou i posilující stereotypy“, viz kapitoly 3. 2 a 3. 4. 

(Jirák, Köpplová 2003: 148) Z provozně výrobního hlediska zjednodušují ustavené 

ţánry běţný provoz mediální produkce, dochází k rutinizaci výroby a tím také ke 

sniţování nákladů. (Jirák, Köpplová 2009)  

 Mediální produkty můţeme rozlišit podle komunikačního média, v němţ se 

objevují. V rámci určování mediální reprezentace vybraných čtyř pachatelů trestných 

činů jsem analyzovala deníky Právo a Mladou Frontu DNES. Tištěná média se snaţí 

stále více vyrovnat se televizi nabídkou vizuálně pojatého zpracování obsahu. 

Setkáváme se tedy se stále pestřejší grafickou úpravou periodik, coţ jsem snadno a 

jednoznačně rozpoznala také v průběhu zpracování analýz v této práci, kdy nejstarší 

vzorky pocházely z roku 1993, nejnovější pak z roku 2010. Všimla jsem si mimo jiné 

markantního nárůstu počtu barevných fotografií, různých karikatur a kreseb, vizualizací, 

podstatně větších titulků a dalších prvků bulvarizace mediálních sdělení, které popisuji 

v kapitole 3. 1. 3. Předností tištěných médií je moţnost horizontálního strukturování 

produktu prostřednictvím titulků a mezititulků, velikosti a typu písma, odstavců, díky 

čemuţ jsou také vhodným analytickým materiálem. Čtenář se můţe v textu vracet, 

promýšlet ho a archivovat. „V praxi posledních desetiletí se však ve světě i v českém 

prostředí tištěná média této přednosti vzdávají ve prospěch klipovitosti projevující se 

krátkými texty, graficky neklidnými tematickými stranami, dvojstranami a podobně.“ 

(Jirák, Köpplová 2009: 251) Kaţdé masové médium disponuje sice výrazovými 

prostředky pro něj typickými, digitalizace a technologická konvergence médií ale 

způsobuje, ţe tyto rozdíly se rozplývají. „Noviny v procesu vizualizace sdělení přinášejí 

daleko více sdělení zpracovaných jako obrazová sdělení, na internetových stránkách se 

                                                 
16

 V mediální produkci se setkává několik skupin či typů textových vzorců. Některé se blíţí literární 

produkci, jiné se ustavují v kontextu kinematografie a televizního či rozhlasového vysílání. Zvláštní typ 

textových vzorců představují tzv. novinářské ţánry, tedy slohové útvary, které spojujeme s ţurnalistickou 

produkcí. (Jirák, Köpplová 2009: 254) 
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kombinují obsáhlé psané texty se zvukovými a obrazovými nahrávkami a podobně.“ 

(Jirák, Köpplová 2009: 252) S ohledem na moţné účinky médií jsou některé mediované 

obsahy předmětem zvláštní pozornosti a legislativní regulace.
17

 Důleţitými a často 

vyslovovanými poţadavky na obsah mediálního produktu a jeho podobu jsou 

objektivita, vyváţenost, nestrannost a rozmanitost. Podrobněji se těmito normami a 

jejich porušováním zabývám v následujících kapitolách. 

 

 

3. 1 Normativní požadavky a mediální produkty 

Současná společnost spoléhá na zpravodajství zprostředkované médii. Kromě 

osobních proţitků a proţitků zprostředkovaných nám blízkými lidmi čerpáme veškeré 

informace o dění v naší blízkosti, ale i ve světě, z médií. „Klasifikace mediálních 

produktů má i normativní rovinu, jeţ vykrystalizovala uţ v průběhu vývoje 

periodického tisku a která rozlišuje mediální produkty podle jejich relevance, respektive 

důleţitosti pro společnost a veřejný a politický ţivot a podle jejich věrohodnosti a 

spolehlivosti.“ (Jirák, Köpplová 2009: 257) V rámci tohoto hlediska se často setkáváme 

s rozdělením médií na média „seriózní“ a média „bulvární“. Povětšinou ţijeme v 

přesvědčení, ţe se k nám dostávají informace, které více či méně odpovídají reálnému 

dění, a snaţíme se v nich orientovat. Normativně určená společnost očekává, ţe 

zpravodajství, které se k nám dostává, by mělo být objektivní, vyváţené a nestranné.  

Tyto normy, tedy objektivita, vyváţenost a nestrannost se „na rozdíl od základních 

principů legitimizujících fungování mediálních systémů (jako je svoboda projevu) 

netýkají podmínek fungování zpravodajství, ale jejich konkrétních projevů, respektive 

výstupů,“ tedy i mediálních produktů. (Trampota 2006: 144)  

 

 

3. 1. 1 Objektivita 

 „Jedním z očekávání, která ovlivňují uspořádání mediálních produktů (zvláště 

zpravodajství) v liberálnědemokratických společnostech, je poţadavek objektivity jako 

                                                 
17

 Především zákony upravující existenci a fungování médií přinášejí celou řadu nároků na to, co se můţe 

stát mediovaným obsahem a jak má takový obsah vypadat. Předmětem zájmu bývá především násilná a 

erotická tématika nebo poţadavek na objektivní a vyváţené informace nezbytné pro svobodné vytváření 

názorů. 
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zvláštní formy mediální činnosti a zvláštního postoje k úloze shromaţďovat, 

zpracovávat a rozšiřovat informace.“ (McQuail 1999: 285) Informace vyprodukované a 

předkládané médii by měly být věcně co nejpřesnější, nejúplnější, závaţné a pokud 

moţno neutrální. (Jirák, Köpplová 2009) Objektivita se v souvislosti se ţurnalistikou a 

médii objevovala v různých obdobích a s rozdílnou intenzitou. „Filozoficky otevřel 

moţnost úvah o objektivitě ţurnalistiky v 19. století pozitivistický výklad světa.
18

 

„Objektivní zpravodajství“, které vzniklo jako „vedlejší produkt“ komerčního trhu a 

obchodovatelný artikl pro co nejširší a neuzavřenou skupinu konzumentů, se dnes staví 

jako hodnotově neutrální. „Proklamace moţné objektivity fakticky sugeruje- 

jednoznačně klamnou- představu, ţe novináři jsou nadáni schopností vystoupit 

z kontextu, v němţ se nacházejí, a umístit se mimo samo dění, tedy zaujmout postavení 

nezúčastněného pozorovatele.“ (Jirák, Köpplová 2009: 312)  

K objektivitě lze podle některých mediálních teoretiků nalézt přinejmenším 

dvojí způsob přístupu. „Z hlediska ţurnalistické profese je artikulován názor, ţe 

objektivita je moţná prostřednictvím dodrţení určitých profesních (novinářských) 

postupů. V rámci mediálních studií je ale silně artikulován názor, ţe objektivita má 

charakter nedosaţitelného ideálu a jako pojem fakticky zastírá subjektivní povahu 

zpravodajství, protoţe realitu jsme nuceni poznávat vţdy prostřednictvím nějakého 

subjektu.“ (Trampota 2006: 144) Podle Westerstahla
19

 lze objektivitu rozloţit na dvě 

základní sloţky: faktičnost a nestrannost. Faktičnost se podle tohoto konceptu skládá 

z kritérií pravdivosti a kritérií relevance. Nestrannost si všímá spíše toho, jak jsou 

obsaţené informace zpracovány, jestli zpravodajství poskytuje rovný a nezkreslený 

pohled a zda li mají moţnost vyjádřit se k události všichni relevantní aktéři v obdobném 

rozsahu. „Nestrannost v tomto konceptu sestává z kritérií vyváţenosti a kritérií neutrální 

prezentace.“ (Trampota 2006: 146) Z pohledu příjemce mediálního sdělení a jeho 

zkoumání se objektivita skládá z toho, jaké informace jsou do zprávy zahrnuty a jaký je 

jejich vztah k reálnému stavu situace a jak si zpravodajské zpracování dokáţe udrţet 

odstup od události a poskytnout všem adekvátním stranám významově rovnocenný 

přístup. (Trampota 2006 : 146) Ale ani dodrţování těchto základních postupů nemusí 

                                                 
18

 „Pozitivismus staví na moţnosti oddělit pozorovaný jev od pozorovatele a na moţnosti odhalit 

„pravdu“ jako součást pozorované skutečnosti. Objektivita zpravodajství tuto moţnost rovněţ 

předpokládá.“ (Jirák, Köpplová 2009:311) 
19

 Westerstahl, J., Johansson, F.: Foreign news, News Values and Ideologies. In European Journal of 

communivation. (1994) 
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zaručit zpracování zpráv, které by vyhovělo ustáleným poţadavkům na objektivitu. 

Objektivita zpráv je tedy vţdy jen relativní.  

Jak jsem zmínila výše, v rámci mediálních studií lze zaznamenat silné 

zastoupení názorů, které jsou ke konceptu objektivity velice kritické.  Jedním 

z argumentů je, ţe samotný proces selekce zpráv nutně obsahuje subjektivní rozhodnutí, 

všechna mediální sdělení jsou pak vloţena do širšího kontextu, který jim můţe propůjčit 

jiný či pozměněný význam. Zprávy jsou produkovány pod vlivem četných externích i 

interních tlaků a faktorů, které zpravodajství a tvorbu mediálních produktů ovlivňují, 

viz kapitoly 1., 2. 1 a 2. 2. 

Nejvíce relevantní námitkou podle McQuaila pak je premisa, ţe existuje nějaká 

objektivní realita „tam venku“. Existují názory, ţe „koncept objektivity a vyţadování 

jejího naplňování lze vnímat jako součást ideologie novinářské profese, která slouţí 

k ospravedlnění role novinářů v liberálnědemokratických společnostech.“ (Trampota 

2006: 148) Pod vlivem práce Winfrieda Schulze o „Konstrukci reality ve 

zpravodajských médiích“ (1976) bylo upuštěno od představy, ţe by ţurnalisté byli 

schopni objektivně znázorňovat realitu. Schulz hovoří o konstituci, dokonce o 

konstrukci reality masovými médii. Kritéria, podle kterých se tyto konstrukce tvoří, jsou 

podle něj například hodnoty zpráv. “ (Kunczik 1997: 124, 125)  

 

 

3. 1. 2 Předpojatost a stranění 

„Běţným projevem porušení normativního poţadavku objektivity je 

předpojatost/stranění (bias) zprávy.“ (Trampota 2006: 150) „Předpojatostí se v politické 

a mediální praxi rozumí například opakující se pravidelnost ve zkreslování reality 

(jdoucí nad rámec konstituování mediální reprezentace, které vyplývá ze samé podstaty 

příslušného mediálního produktu, například zpravodajství), negativní zobrazování 

nejrůznějších menšin, přehlíţení či nesprávná interpretace role ţen ve společnosti nebo 

preferování či očerňování politické strany nebo směru.“ (Jirák, Köpplová 2009: 313)  

„Zprávy mají určitý „sklon“ daný historickým, sociálním, ekonomickým a 

kulturním kontextem společnosti, v níţ vznikají.“ (Trampota 2006: 147) Je logické, ţe 

zprávy také jistým způsobem „straní“ ve smyslu podpory a uchování základních hodnot 

a sympatií populace. „Ve všech zpravodajských příbězích jsou skryty jisté latentní 

nevyřčené hodnoty kultury, v níţ (a pro niţ) jsou zprávy produkovány. /…/ Jejich 
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interpretace je vţdy vkládána do hodnotového rámce domácí kultury, který je 

prezentován jako daný a samozřejmý.“ (Trampota 2006: 147) Některé typy 

zpravodajských příběhů dokonce vylučují moţnost „objektivního“ zpracování. Uveďme 

příklad tzv. lidsky jímavých příběhů či osobních tragédií, které bývají mj. často spojeny 

s kriminalitou. Stejně tak je přirozené, ţe o kriminalitě, jako o sociálně patologickém 

jevu, a pachatelích trestné činnosti, bude referováno převáţně v negativním kontextu. 

Naopak o obětech těchto činů spíše s účastnickou sounáleţitostí. Existují ovšem 

výjimky, kdy zločinci mohou být glorifikováni a v médiích prezentováni jako 

„hrdinové“. V této práci jsem takový jev identifikovala například v rámci mediální 

reprezentace Jiřího Kajínka. Specifickými příklady, kdy nelze dále „objektivní“ 

zpravodajství očekávat, jsou situace, kdy by mohla být ohroţena stabilita společnosti 

nebo případ válečného konfliktu, jde li o zpravodajství účastnické země.  

Dle McQuaila rozlišujeme několik forem předpojatosti. Ve výzkumné části této 

diplomové práce nejčastěji identifikuji „propagandu“, coţ je „skrytá forma intenčního, 

záměrného stranění, které můţe být prezentováno určitými jazykovými a výrazovými 

prostředky. Jelikoţ ale slovo „propaganda“ povaţuji za zprofanované a náleţící spíše 

politickému diskursu, pouţívám tedy v tomto kontextu výraz „stranění“. Další formou 

předpojatosti je „nezáměrná předpojatost“. Ta je otevřená a projevuje se při selekci 

témat, událostí a zpravodajských úhlů pohledu. „Můţe být rozpoznána jako 

systematický vzorec preferenční pozornosti, nebo naopak vyhýbání se něčemu, co není 

ospravedlnitelné reálnou situací.“ (Trampota 2006: 150)  

Pro úplnost doplňuji další formy předpojatosti, kterými jsou dle McQuaila 

„ideologie“, tedy skrytá, ale neintenční předpojatost zakotvená ve zpravodajských 

textech. Odkrýt ji je však moţné pouze podrobnou interpretací a argumentací. 

Záměrným a otevřeným straněním je pak „angaţovaná podpora“, se kterou se můţeme 

setkat například ve stranickém tisku, často také ve formě komentářů, placené inzerce 

nebo v dopisech čtenářů. Předpojaté zpravodajství, shodující se se zaměřením 

příslušného listu, bývá také někdy označováno jako „synchronizace“. To znamená, ţe 

„často dochází k zaměňování zpráv a názorů a často se stává, ţe komentáře fakta 

neinterpretují, nýbrţ ţe fakta jsou vybírána tak, aby podporovala komentáře.“ (Jirák, 

Köpplová 2003: 131) K synchronizaci můţe také docházet prostřednictvím vyuţívání 

„oportunních svědectví“ osob nebo skupin, které argumentují v souladu s redakčním 

zaměřením.  
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 „Podobně jako předpojatost i vyváţenost představuje významný problém při 

posuzování kvality mediálních obsahů.“ (Jirák, Köpplová 2003: 129) Vyváţeností se 

rozumí poţadavek prezentovat událost z pohledů více stran, nenechat promluvit pouze 

jednu stranu. Obecně lze vyváţenost chápat jako cílevědomé „vyvaţování“ 

nejrůznějších předpojatostí, ke kterým se média a jejich pracovníci uchylují. „Při 

dosahování vyváţenosti vstupují do hry takové faktory, jako je mediální i 

mimomediální kontext zprávy (jak se o daném tématu referovalo dříve, jaká je 

hodnotová orientace publika a jeho momentální naladění apod.)“ (Jirák, Köpplová 

2003:129)  

 

 

3. 1. 3 Bulvarizace 

„Jednou z nejdramatičtějších epizod ve vývoji tisku bylo období tzv. „ţluté 

ţurnalistiky“. /…/ Obsah listů nabýval na senzacechtivosti, aby dokázal přilákat další 

čtenáře bez ohledu na povrchnost a nestydatost zpráv.“
20

 (Ballová-Rokeachová, DeFleur 

1989: 70) Mediální sdělení, která se zaměřují převáţně na senzace, zábavnost a 

povrchní sdělení vzbuzující v čtenáři pocit informovanosti, jímavé příběhy, soukromí 

celebrit a podobně, jsou označována jako bulvární. „Vyznačují se jednoduššími a 

kratšími texty, hojným uţíváním obrázků, fotografií a velkými titulky. (Jirák, Köpplová 

2009: 257) Kromě výše zmíněných aspektů se ve výzkumné části této práce snaţím 

označit i další prvky bulvarizace, které sledované deníky v rámci mediální reprezentace 

vybraných čtyř pachatelů trestných činů pouţívaly, například bulvární příznakový 

slovník, vulgarizaci, personalizaci příběhů a zdůrazňování osobních a emocionálních 

stránek zpráv. „Bulvarizace zpráv se nejčastěji definuje jako trend charakteristický 

kladením důrazu na soukromý ţivot aktérů a na tak zvané soft news (lehčí příběhy). 

(Trampota 2006: 160) Podle McLachlana a Goldinga
21

 bulvarizaci zpravodajství 

můţeme sledovat na třech různých ukazatelích zpravodajských obsahů: rozsahu, formě 

a způsobu oslovení. Z hlediska rozsahu se bulvarizace projevuje věnováním méně místa 

informacím, seriózním zprávám a závaţným tématům. Z hlediska formy zpracování 

                                                 
20

 Autoři popisují mj. vývoj tzv. „ţluté ţurnalistiky“ ve Spojených státech amerických v období 

konkurenčního boje tiskových magnátů Williama Randolpha Hearsta a Josepha Pulitzera. Dále se 

zabývají trendem bulvarizace tisku a na počátku 90. let minulého století. 
21

 McLachlan S., Golding, P.: Tabloidization in the British Press. In Sparks, C., Tulloch, J.: Tabloid 

Tales: Global debates over Media Standards. (2000) 
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obsahu lze bulvarizaci u tištěného zpravodajství nalézat ve věnování více prostoru 

vizuálním prvkům a sniţování podílu textu, jak jiţ bylo zmíněno výše v textu. Na 

úrovni stylu se bulvarizace projevuje nárůstem personalizace zpravodajských příběhů a 

zdůrazňováním příběhu konkrétního jednotlivce.  

Za jeden z projevů bulvarizace můţeme označit také tzv. infotainment, coţ je 

snaha podávat informace zábavnou formou. „U tištěného zpravodajství jde například o 

výběr fotografií, které zachycují aktéra zprávy v úsměvné (někdy aţ dehonestující) 

situaci, způsob vyprávění zpravodajského příběhu od překvapujícího a nedůleţitého 

detailu po jádro události (které můţe být někdy dokonce zcela vypuštěno), 

zdůrazňování překvapivých informací a kuriozit.“ (Trampota 2006: 161) „Vznik a 

vyuţívání moţností „infotainmentu“ bývají spojovány především s rozvojem 

kabelových televizí v USA ve třetí třetině 20. století a s potřebou upoutat pozornost 

publika.“ (Reifová a kol. 2004: 89) Prostředky infotainmentu jsou spojovány především 

s bulvárními listy a komerčními médii. U „seriozních“ médií by tyto prostředky měly 

být povaţovány za nedostatek. S postupující komercializací médií a jejich produkce 

v poslední čtvrtině 20. století v zemích západní Evropy (a po roce 1989 i v českém 

prostředí) se však hranice mezi „seriózními“ a „bulvárními“ médii do značné míry 

mění.“ (Jirák, Köpplová 2009: 258) „Nebulvární“ média postupně přejímají prvky 

bulvarizace, vyuţívají výrazové prostředky, které byly dříve spojovány s bulvárními 

médii, zpracovávají podobná témata a mají tendenci ke zjednodušování a 

emocionalizaci. Obsahy typické pro bulvární média se proto stále více objevují i 

v médiích, která se za bulvární nepovaţují. (Jirák, Köpplová 2009)  

V rámci práce ţurnalistů bulvarizace odpovídá odklonu od snahy prezentovat 

hlubší analytické zpravodajské příběhy k cílenému vyhledávání skandálních a 

šokujících informací. „To můţe být doprovázeno i menší úctou k faktům a věrnému 

popisu reality a k přizpůsobování si informací za účelem vytvoření opravdu atraktivního 

a překvapivého příběhu.“ (Trampota 2006: 161) 

 

 

3. 2 Mediální reprezentace 

  Reprezentací se v mediálních studiích rozumí proces, jímţ jsou abstraktním 

ideologickým pojmům dávány konkrétní podoby. Podle Richarda Dyera
22

 (1985) 

                                                 
22

 Dyer, R.: Taking popular television seriously. In Lusted, D., Drummond, P.: TV and schooling. (1985) 
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odkazuje slovo „reprezentace“ (doslova „znovu-předvedení“) především k uţívání 

výrazových prostředků, tedy ke zvyklostem, které platí při zobrazení, předvádění či 

znovu-předvádění světa publiku. Kaţdý mediální produkt něco představuje, vykládá, 

zobrazuje, tedy reprezentuje, ať jiţ pomocí přirozeného jazyka či pomocí nějakého 

zobrazovacího kódu. „Mediální obsahy je moţné chápat jako odvozené (sekundární) 

smyslově vnímatelné manifestace (reprezentace), jeţ jsou zobrazením primární 

(nemediální) reality.“ (Jirák, Köpplová 2009: 318) „Základním principem kaţdé 

reprezentace je opakování, které ústí v posilování ustavené reprezentace a případně 

k jejímu postupnému upravování.“ (Trampota 2006: 94) To bylo mj. dokázáno také v 

analytické části této práce, jelikoţ mediální reprezentace pachatelů byly, s novými 

důkazy a okolnostmi, deníky Mladá fronta DNES a Právo průběţně upravovány anebo 

konstruovány. 

 „Média mají sklon některé aktéry zpravodajských příběhů znázorňovat určitým 

ustáleným způsobem, čímţ vytvářejí jejich mediální reprezentace. Ty se mohou různým 

způsobem odlišovat od reálné charakteristiky aktérů, a proto je důleţité jejich 

medializovanou podobu zkoumat a sledovat.“ (Trampota 2006: 91) Tento proces 

probíhá v kaţdém textu. Koresponduje s teorií sociální konstrukce reality. Při analýze 

zpráv a jiných mediálních sdělení zjistíme, ţe „kaţdá reprezentace je zároveň 

rekontextualizací sociální praxe, kdy jsou vybrané aspekty a atributy vyňaty ze svého 

přirozeného kontextu do kontextu nového, zbaveny některých vztahů a vlastností.“ 

(Trampota 2006: 92) Uvést lze například záběr kamery, provedení fotografie, sestříhaný 

záznam aj. Vše můţe, ať uţ negativně či pozitivně ovlivnit mediální reprezentaci 

zobrazovaného. Reprezentace se vztahují jak k médiím (způsob předvedení), tak 

k publiku (způsob přijetí).“ (Burton a Jirák 2001: 187)  

Podle ustálenosti způsobu zobrazení a podle vztahu k realitě můţeme rozlišit 

různé úrovně reprezentace, například typ, archetyp a stereotyp (Burton, Jirák 2001) Typ 

představuje opakovanou prezentaci jeho konkrétního projevu s důrazem na posílení 

určité vlastnosti s dalšími představiteli tohoto typu. Jmenujme například pro tuto 

diplomovou práci příznačný příklad typu, a tím je zločinec. Můţeme si všimnout, ţe 

zločinci jsou povětšinou zobrazování v poutech, sedíce v soudní lavici, pod dozorem 

vězeňské sluţby nebo za mříţemi. U některých případů se v rámci různých fází jejich 

mediální reprezentace dále dozvídáme o zločincích jako o „útěkářích“, zločincích 

„supermanech“, zločincích „bossech“, „nevinných“ zločincích apod., o čemţ jsem se 

v analytické části této práce přesvědčila. 
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Stereotyp představuje zjednodušenou a zkreslenou reprezentaci, která se 

objevuje kontinuálně po delší dobu. Svým způsobem deformuje původní předlohu, 

neboť je nejen zjednodušením, ale současně zjednodušené rysy přehání. (Burton, Jirák 

2001: 189) Většinou o stereotypech smýšlíme v dlouhodobějším časovém horizontu, ve 

kterém jsou tyto ustavovány a přijímány (vědomě či nevědomě) společností. Uveďme 

stereotyp politika – v obleku- v prostorách Parlamentu České republiky či před 

hloučkem novinářů. Posledním způsobem reprezentace, tedy podle způsobu zobrazení a 

vztahu k realitě, je archetyp. Ten představuje opakující se reprezentaci, která je v dané 

kultuře hluboce zakořeněna a pohybuje se na úrovni hlubší struktury zpravodajského 

příběhu. Nejčastěji se týká základních hodnot a principů společnosti a má mytický 

rozměr. Příkladem jsou třeba pojmy dobro a zlo.  (Burton, Jirák 2001)  

  „Podstatným aspektem reprezentace je, v rámci jakého typu událostí se určité 

subjekty do zpráv dostávají, v jakých rolích a situacích se objevují“ a v jakých 

kontextech a konotativních výrazech je o nich referováno. (Trampota 2006: 98) Budeme 

li například delší dobu číst články či komentáře, ve kterých je bagatelizována vina 

anebo pomocí prvků reprezentace a mediální konstrukce reality naznačována nevina 

některého odsouzeného, můţeme si utvářet názor nejen o této jeho nevině, ale také o 

nekompetenci justičních orgánů, špatné práci policie a podobně. 

 

 

3. 3 Interpretace mediálních produktů 

Podle některých autorů (například Fiske 1990) text nevzniká jen jeho psaním 

nebo produkcí, ale aţ jeho čtením - interpretací. Mediální sdělení z tohoto hlediska 

označujeme jako polysémické, coţ znamená, ţe nabízí mnoho významových potenciálů. 

Je důleţité uvědomit si, ţe samotná mediální sdělení nemají pevný význam. Kaţdý 

mediální produkt má polysémický potenciál a příjemce pak můţe různými způsoby 

předloţený text interpretovat. Pro rozhodování o tom, jak jsou ţurnalistické výstupy 

interpretovány a jaké budou jejich účinky, je důleţitá jejich kvalita, podobně jako další 

socioekonomické faktory, které ţurnalistickou tvorbu provázejí, 1., 2. 1 a 2. 2. 

Jakou „realitu“ média předvádějí? „Při odpovědi na tuto otázku musíme vyuţít 

poznatků, které se vztahují k významu mediálních produktů. Lidé proţívají svět, v němţ 

se pohybují, díky znakům a kódům, které nesou určité významy. /…/ Tyto významy 

jsou kulturně a společensky zakotvenými výklady světa.“ (Jirák, Köpplová 2003: 140) 
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Rozlišujeme primární a sekundární znakové kódy. Primárním kódem je například 

přirozený jazyk, sekundárním kódem pak způsoby uţívání kódů primárních, například 

výrazové prostředky, příznakový slovník nebo konotativní významy. V tištěných 

médiích, na která se tato práce zaměřuje, zkoumám nejen jazyk a výrazové prostředky, 

ale i vizuální kódy, nejčastěji fotografie, dále umístění textu, které svědčí o jeho 

důleţitosti, barevné provedení, grafické zpracování, velikost titulku a další atributy, 

které jsou podstatné pro identifikaci a označení mediální reprezentace. „S reprezentací 

souvisí i představa realističnosti nabízeného obsahu. Součástí vytvářeného významu 

v procesu mediální komunikace je i to, do jaké míry je publikum schopno (a ochotno) 

rozeznat, co se mu předvádí jako součást jemu známé skutečnosti, a ztotoţnit se s tím.“ 

(Jirák, Köpplová 2003: 141) 

   

 

3. 3. 1 Preferované čtení, uzavřené a otevřené texty 

Uţití mediálních produktů je tedy individuální, situační a kontextově proměnné. 

Na kaţdé zpravodajské sdělení můţeme nahlíţet jako na text, který se nabízí ke čtení. 

„Důleţitým aspektem významu mediálních produktů je skutečnost, ţe se vyrovnávají se 

vztahem svého obsahu ke skutečnosti, ţe jsou součástí sociální konstrukce reality a 

nesou i posilující stereotypy.“ (Jirák, Köpplová 2003: 148) V rámci zkoumání 

mediálních produktů se mediální studia zabývají spíše neţ otázkou „co tato sdělení 

znamenají“ otázkou „proč mediální sdělení znamenají pro určité publikum to, co 

znamenají“. Důleţitost autora je však nezpochybnitelná. „Autor totiţ do sdělení vkládá 

prvky, jimiţ se snaţí vést průběh interpretace sdělení uţivatelem.“ (Jirák, Köpplová 

2003: 147) Ve sdělení je přítomna představa o jeho významu, kterou podavatel 

preferuje. Ovšem nabízená interpretace je jen jednou z potenciálních interpretací 

mediálního produktu. Označení „preferované čtení“ zavedl do mediální teorie i praxe 

Stuart Hall
23

 Publikum podle Stuarta Halla není pouze pasivním příjemcem obsahu 

textu, ale je při jeho čtení aktivní. Jedinec při čtení textu vyjednává jeho význam v 

závislosti na svém kulturním původu, prostřednictvím kterého lze objasnit jeho 

individuální chápání těchto významů. Stuart Hall tuto koncepci dále rozpracoval ve 

                                                 
23

 Stuart Hall se stal jedním z hlavních zastánců recepční teorie, která se prostřednictvím textuální analýzy 

zabývá vztahem publika k textu, zejména pak jeho vyjednáváním a opozicí vůči zakódovaným 

významům.  (Hall 1991) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reception_theory
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svém modelu kódování a dekódování. (Hall 1991) Prvky, či „orientátory“, signalizující 

v mediálním produktu představu podavatele o ţádoucí konkretizaci mohou být 

nejrůznější povahy: volba úhlu při záběru, volba slov, uveďme výraz „ochránce 

ţivotního prostředí“ v porovnání s výrazem „ekoterorista“, nebo „připustil“ či 

„zdůraznil“. V těchto výrazech se míra jednoznačnosti liší a příjemci je více či méně 

předkládán určitý význam či nabízena určitá představa. (Jirák, Köpplová 2009: 319) 

„Preferované čtení“ by čtenář v zásadě měl v textu rozpoznat a zaujmout jeden ze tří 

moţných postojů.
24

 

Uţití mediálního produktu je individuální, situační a kontextově proměnné. „V 

tomto smyslu je mediální produkt sdělením, které nese potenciál celé řady různých 

konkretizací a interpretací, tedy procesy dobírající se smyslu sdělení/textu. (Jirák, 

Köpplová 2009: 316) Konkretizací pak je rozuměno to, „jaká je podoba díla v mysli 

vnímajícího“, coţ vychází ze základního předpokladu, ţe mediální dílo je 

mnohovýznamové. Mediální produkty, na rozdíl od zmíněných literárních děl, jsou 

konkretizacím otevřenější, jiné se snaţí nepřipouštět je. Umberto Eco
25

 v této 

souvislosti rozlišuje „uzavřené“ a „otevřené“ texty, přičemţ otevřené texty jsou na 

rozdíl od uzavřených ty, které „podporují několik různých interpretací, a kaţdá společná 

shoda o nich by se měla týkat jen jejich otevřeného charakteru.“ (Eco 2004: 49) 

„Interpretací rozumíme vysvětlení či výklad textů a jejich porozumění ve správném 

kontextu.“ (Jirák, Köpplová 2009: 316) Interpretace mediálního sdělení je důleţitou a 

významnou sloţkou mediální komunikace.  McNair například tvrdí, ţe „zprávy, které 

čteme v novinách nebo sledujeme v televizi, na nás nemají vůbec ţádný vliv. 

Neovlivňují nás samotné zprávy, ale to, jak je interpretujeme.“ (McNair 2004: 41) 

 

 

3. 3. 2 Denotace, konotace a mýtus 

 V této diplomové práci sice nevyuţívám hlubší sémiotickou analýzu, přesto 

povaţuji za předmětné popsat stručně následující stupně semiózy, kterými jsou 

denotace, konotace a mýtus, jelikoţ především na druhý z nich se ve svých 

                                                 
24

 Čtenář můţe nabízenou konkretizaci přijmout, přistoupit tedy na dominantní pozici sdělení, nebo čtenář 

nabízenou konkretizaci vyuţije, ale aplikuje v rámci ní i svůj přístup, třetí moţností pak je, ţe čtenář 

preferované čtení textu zcela odmítne a k nabízené interpretaci zaujme opoziční postoj.  
25

 Eco, U.: Meze interpretace. (2009) 
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kvalitativních analýzách několikrát odkazuji a konotativní významy v různých 

případech označuji.  

 Vztah mezi fyzickou podobou znaku a tím, co znak označuje
26

, můţe být 

uspořádán ve třech rovinách označování (signifikace): v rovině denotace, v rovině 

konotace a v rovině mýtu. Denotace se týká prostého, resp. doslovného vztahu 

k označovanému. Pouţívání znaků a porozumění jejich významům však na úrovni 

denotace nekončí. „S řadou znaků jsou spojeny další významy, které tyto základní 

významy zabarvují a které si uţivatel je schopen s příslušným znakem spojit, tzv. 

konotace.“ (Jirák, Köpplová 2003: 135) V rámci jazykové komunikace a porozumění 

významům sdělení obvykle rozlišujeme význam referenční, coţ znamená, ţe znak 

vztahujeme k mimojazykové skutečnosti (denotátu). „Vůči referenčnímu denotativnímu 

významu se klade do protikladu význam konotativní, coţ je soubor představ (asociací), 

které se s bezprostředním významem spojují. Konotací se obvykle rozumějí všechny 

významy, které slovo (nebo obecněji znak) v příjemci díky jeho znalostem nebo 

zkušenosti vyvolává.“ (Kraus 2008: 59) Podle Rolanda Barthese pak na denotaci a 

konotaci navazuje tvorba mýtu. Mýtus je „systém komunikace, sdělení, nikoli pojem či 

idea. Je to určitý modus signifikace, určitá forma. Nedefinuje se předmětem svého 

sdělení, ale tím, jakým způsobem toto sdělení vyslovuje.“ (Barthes 2004: 107) 

 

 

3. 4 Sociální a mediální konstrukce reality 

Teorie sociální konstrukce reality čerpá z podnětů sociálních teoretiků, kterými 

jsou například: Max Weber, Herbert Mead, William Isaac Thomas
27

 nebo Alfred 

Schütz. Při popisu obsahu mediálních produktů stojí na jedné straně mediální 

skutečnost, tedy vše, co se objevuje v médiích a co se stává součástí naší zkušenosti, a 

na druhé straně sociální skutečnost, tedy to, co kaţdému svému příslušníkovi nabízí 

společnost jako představu o světě.“ /…/ Obě tyto skutečnosti jsou neustále opravované 

společenskou praxí, vytvářené, potvrzované, jsou to vlastně sociálně určené konstrukce 

                                                 
26

 Znakem se rozumí vše, co můţe v mezilidské komunikaci odkazovat k něčemu jinému. Kaţdý znak 

musí být smyslově vnímatelný, odkazovat k nějaké skutečnosti a současně k nějaké představě. Tyto 

představy- významy znaků, spolu lidé komunikující v daném prostředí sdílejí díky tomu, ţe mezi 

objektem, významem a označujícím existuje nějaká podobnost nebo ţe se uţivatelé daného znaku na jeho 

významu shodli, ţe si jejich uţití mnohokrát ověřili v praxi. (Jirák, Köpplová 2003: 134) 
27

 Thomasův teorém tvrdí, ţe jestliţe je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, je reálná i ve svých 

důsledcích. Thomasův teorém tak patří k předzvěstem interpretativní sociologie, která se v 70. letech 20. 

století radikalizovala do podoby teorie sociální konstrukce reality. (Reifová a kol. 2004: 262) 
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reality, které vznikají v závislosti na dalších hodnotách, postojích a soudech. (Jirák, 

Köpplová 2003: 140) Tyto dvě skutečnosti se neustále prolínají, doplňují, konkurují si a 

ve svém spojení tvoří zkušenosti lidského jedince a jeho postoje k okolnímu světu.  

Základem konstruktivistického paradigmatu v sociologii se stal koncept Petera L. 

Bergera a Thomase Luckmanna, který byl publikován v roce 1966: Sociální konstrukce 

reality. Pojednání o sociologii vědění. Byl úspěšně aplikován na prostředí médií a 

vznikl tak samostatný termín, a to mediální konstrukce reality. Podle konceptu sociální 

konstrukce reality je základem našeho chápání světa vědění. Toto vědění je utvářeno 

pod vlivem společnosti, je tedy sociálně konstruováno. Socializace je tedy 

nejdůleţitějším faktorem, který formuluje naše vnímání a poznání světa. „Proces stávání 

se člověkem se odehrává ve vzájemném vztahu s prostředím. Toto prostředí je jak 

přírodní, tak lidské. To znamená, ţe vyvíjející se jedinec si vytváří vztahy nejen 

k určitému přírodnímu prostředí, ale téţ ke zcela zvláštnímu kulturnímu a sociálnímu 

řádu, jenţ je mu zprostředkováván pro něj významnými druhými.“ (Berger, Luckmann 

1999: 52) Za významné druhé povaţují autoři konceptu především instituce a těmi jsou 

i masová média, jak jiţ bylo výše zmíněno, která jsou nedílnou součástí společnosti a 

s dalšími jejími institucemi koexistují. Média institucemi, které zasahují do všech pěti 

základních sociálních institucí (rodina, školský systém, náboţenství, ekonomické a 

politické instituce), které se na socializaci podílejí největší měrou. Socializační role 

médií a jejich funkce jsou následující: „Média řeší nejednoznačnost a odstraňují 

nejistotu (zuţují škálu výkladů jednotlivých situací), formulují postoje, nastolují témata, 

rozšiřují soustavu „pravd“, o jejichţ platnosti jsou lidé přesvědčení, a tím, ţe předvádějí 

hodnotové střety, objasňují platnost hodnot ve společnosti.“ (Jirák, Köpplová 2007: 

104) „Základním principem vzniku konstruované skutečnosti ve zprávách je princip 

selekce, jmenovitě selekce témat, událostí a aktérů.“ (Reifová a kol. 2004: 107) 

„Mediální realita znamená onen obraz světa, který pro recipienta vznikl na základě 

kritérií ţurnalistického výběru zpráv“. (Kunczik 1997: 125) Winfried Schulz
28

 dále 

uvádí, ţe vykonstruovaný svět se pro recipienta stává faktickou realitou, neboť ke 

většině věcí, o nichţ je zpravován, přímý přístup nemá. (Schulz 1976: 29) 

Dále bych ráda uvedla příklad, který se také zabývá kriminalitou a její prezentací 

v médiích. Problém násilí uvnitř rodiny, zvláště pak násilí vůči ţenám, byl v USA 

masovými médii vystavěn jako sociální problém a jako takový byl předloţen široké 

                                                 
28

 Schulz, W.: Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien. Analyse der aktuellen 

Berichterstattung (1976) 



31 

 

 

veřejnosti. Příslušné instituce na tento problém reagovaly teprve poté, kdy jej masová 

média definovala. (Kunczik 1997: 127) Konstruování reality ve zprávách vychází 

z konstruktivistické teorie reprezentace reality. „Realita z tohoto pohledu zpravodajské 

obsahy nepředchází a neodráţí se v nich, ale vzniká (je konstruována) teprve ve chvíli, 

kdy je definována. Realita jako sociální fakt do sociální komunikace vstupuje jedině 

jako interpretace reality. Dokud není skutečnost interpretována či definována, je 

z hlediska sociální interakce neuchopitelná, resp. vlastně neexistuje.“ (Reifová a kol. 

2004: 107) „Vznik reality v masových médiích a jejich zpravodajských obsazích potom 

probíhá za účasti publika tak, ţe masová média nekoordinují své významy s realitou na 

nich nezávislou, ale naopak na straně publika dochází ke koordinaci skutečnosti 

s mediálními významy“, dále viz kapitola 3. 3. (Reifová a kol. 2004: 107)  

„Mnoţství toho, co je povaţováno za sociálně konstruované, se v současnosti 

dramaticky zvětšuje a „zkonstruovanost“ je často chápána spíše v metaforickém smyslu. 

Gender, třída, rasa, stát, zločinnost, sexualita, racionalita, pokrok, emoce, láska, 

normalita, perverze, nemoc, to vše je dnes analyzováno jako sociální konstrukce.“ 

(Reifová a kol. 2004: 279) „Sociální konstrukce reality naznačuje, ţe ţurnalistika přímo 

vypovídá o společensky akceptované struktuře světa- ţe pro příjemce svět „konstruuje“ 

a naznačuje mu, co je „normální“ a co „úchylka“, co je „extrémní a co „přijatelné“.“ 

(Jirák, Köpplová 2003: 59) 

 

 

3. 5 Kriminalita a pachatelé trestných činů 

Analytická část této práce se zabývá mediální reprezentací čtyř zločinců, a proto 

povaţuji za uţitečné věnovat se stručně kriminalitě a pachatelům trestných činů také 

z psychologicko-sociologického hlediska. Ostatně, v rámci mediálních obrazů 

vybraných pachatelů trestných činů, které jsem se snaţila postihnout, se často vyskytují 

citace psychologů a dalších soudních odborníků, které se popisem vlastností zločinců 

z tohoto hlediska zabývají. 

Existuje více odborných teorií, které se zabývají příčinami a vznikem 

kriminality. Teorie biologické patří mezi ty nejstarší. Zaměřují se především na studium 

kriminálního chování a analýzu zločinu. V jejich kontextu je kriminální deviant 

povaţován za abnormálně biologicky a sociálně vyvinutého jedince, který setrval na 

raných stádiích vývoje, coţ se můţe projevovat mj. patologickým a kriminálním 
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chováním. Kriminální chování je dle těchto teorií determinováno vrozenými dědičnými 

vlastnostmi. Hlavním představitelem těchto teorií byl italský soudní lékař Cesare 

Lombroso, který ţil v 19. století. „Byl přesvědčen, ţe tzv. kriminální typy lze 

identifikovat podle tvaru lebky. Uznával sice, ţe se dá rozvoj kriminálního chování 

ovlivnit sociálními podněty, ale podstatnou část zločinců povaţoval za biologicky 

degenerované nebo zaostalé.“ (Giddens 1999: 190) Souvislostem mezi biologickou 

přirozeností a kriminalitou se znovu věnoval ve 40. letech 20. století také americký 

doktor William A. Sheldon. „Rozlišil tři hlavní typy lidské fyziognomie a jeden z nich 

prohlásil za přímo spojený s delikvencí. Svalnatí, atletičtí jedinci (mezomorfní typy) 

jsou podle něj náchylnější ke zločinnému jednání neţ lidé hubení (ektomorfní) nebo 

tělnatější (endomorfní).“ (Giddens 1999: 190) Nelze zcela vyloučit, ţe mezi určitými 

typy zločinců a jejich biologickými faktory existují určité souvislosti. Novější 

biologické teorie tvrdí, ţe klíčem k vysvětlení kriminality se můţe stát genetika. 

Neexistují však přesvědčivé důkazy, ţe by osobnostní rysy spojené s pácháním trestné 

činnosti byly dědičné.  

Dalšími teoriemi, které se zabývají vznikem kriminality, jsou teorie 

psychologické. Tyto teorie spojují kriminalitu s určitým typem osobnosti. Vysvětlují 

deviantní chování na základě vlastností osobnosti devianta a zkoumají příčiny rozvoje 

těchto vlastností. Značný význam pro tyto teorie měl rakouský lékař a psychiatr 

Sigmund Freud a jeho průlomová metoda psychoanalýzy a především hledání zdrojů 

deviantního chování ve zkušenostech z dětství a dospívání. Pozdější autoři, kteří na 

Freuda navázali, dospěli k názoru, ţe u některých jedinců se v oidipovské fázi vývoje
29

 

rozvíjí amorální či psychopatická osobnost. „Tito psychopaté jsou povaţováni za 

uzavřené, bezcitné jedince, kteří mají potěšení ze samoúčelného násilí. Jedinci 

s psychopatickými sklony se skutečně občas dopouštějí násilných činů, ale celé pojetí 

psychopatie zůstává velice problematické.“ (Giddens 1999: 191) Psychologické teorie 

dokáţí kaţdopádně vysvětlit jen některé aspekty zločinu. „Existuje mnoho různých 

trestných činů a nelze předpokládat, ţe by všichni jejich pachatelé sdíleli určité 

psychologické rysy.“ (Giddens 1999: 192) 

Podle britského sociologa Anthonyho Giddense dále musí mít kaţdý uspokojivý 

výklad povahy zločinu sociologickou povahu, protoţe o tom, co bude povaţováno za 

                                                 
29

 Fáze vývoje jedince - chlapce, která následuje dle Freuda po fázi narcisistní a je nahrazena fází 

„normální“. „Chlapec se zamiluje do své matky. Vzniká klasický oidipovský komplex. Syn chce odstranit 

otce a postavit se na jeho místo. Sexuálním objektem jiţ není jeho vlastní Já, nýbrţ naopak: objekt se 

nachází ve vnějším světě. Tam jiţ bude v celém jeho pozdějším ţivotě.“ (Freud 1990)  
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zločin, rozhodují společenské instituce. Média pak vytvářejí mediální obraz zločinců 

trestných činů a referují o jejich deliktech. Sociologické teorie spojují kriminalitu a jevy 

s ní provázené s různými druhy sociálních a společenských kontextů. Giddens dále bere 

v potaz vznik a vývoj různých subkultur. „Navíc ve společnosti existují velké majetkové 

a mocenské rozdíly, které významně ovlivňují příleţitosti, jeţ se otevírají jednotlivým 

skupinám. Jistě nás nepřekvapí, ţe trestné činy jako krádeţe či vloupání jsou obvykle 

dílem příslušníků chudších vrstev.“ (Giddens 1999: 192) Mezi základní sociologické 

teorie vysvětlující deviace, které se vztahují do oblasti kriminality, patří strukturální a 

funkcionální teorie deviace, konfliktní teorie deviace a interpretativní teorie deviace. 

Strukturální a funkcionální teorie vycházejí z hypotézy, ţe zločin je normálním a 

nevyhnutelným aspektem sociálního ţivota a je přítomen ve všech společnostech a 

kulturách. Konfliktní teorie se zabývají problematikou sociálního řádu, zdůrazňují 

hodnotu konfliktu a zaměřují se na analýzu vztahu mezi deviací a mocí. Podle 

interpretativní teorie se jedinci, kteří ţijí ve společnosti sloţené z mnoha kultur a dílčích 

subkultur, stávají pachateli trestných činů proto, ţe přijímají normy skupin, jejichţ jsou 

členy, přičemţ tyto normy jsou vzhledem k normám celospolečenským posuzovány 

jako kriminální. (Urban a kol. 2004: 152). K doplnění uvádím výklad interpretace 

kriminality jako racionální volby, coţ znamená, ţe jedinec se pro kriminální činnost 

rozhodne ze své svobodné volby a výklad interpretace kriminality jako situačního 

rozhodnutí. Dle těchto výkladů se jedná o kriminalitu jedinců, kteří neradi „zahodí“ 

moţnost spáchat trestný čin za účelem vlastního obohacení, poţitku a podobně. Tyto 

pojmy se objevují v rámci sociologických teorií vysvětlujících deviace od 80. let 20. 

století.  

Ze sociologického úhlu pohledu, tedy z pohledu toho, jak byly spáchány trestné 

činy a jak na ně pohlíţí společnost, rozlišujeme pět základních typů zločinů: indexové 

zločiny, tedy závaţná trestná činnost jako jsou vraţdy, loupeţe, znásilnění aj.; dále 

profesionální zločiny, které jsou páchány jako „kaţdodenní zaměstnání“, např. drobné 

krádeţe či vloupání; organizované zločiny, tedy například obchod s drogami nebo bílým 

masem; zločiny bílých límečků, např. korupce, neplacení daní aj. a zločiny bez obětí. 

Toto označení pouţívají sociologové k označení dobrovolné směny velmi ţádaného, 

avšak ilegálního zboţí nebo sluţeb. Do této kategorie bychom mohli zařadit kuplířství, 

ale také distribuci tvrdých drog, kde není ţádná jiná oběť neţ konzument. Podle tohoto 

členění se budu v mé práci zabývat zločiny indexovými (Pavel Peca, Petr Zelenka, Jiří 

Kajínek) a organizovanými (Václav Novotný-Urban, Jiří Kajínek). (Bártlová 1998) 



34 

 

 

4. Kriminalita a mediální reprezentace 4 pachatelů 
v MF DNES a Právu 
 

 

4. 1 Stručný popis pachatelů trestných činů a sledovaných 

období 

Jiří Kajínek 

 Dne 23. 6. 1998 byl Jiří Kajínek odsouzen k doţivotí za dvojnásobnou vraţdu a 

pokus o vraţdu v roce 1993. Pro analýzu mediální reprezentace Jiřího Kajínka v tomto 

období jsem zvolila období června a července téhoţ roku, kdy jsem analyzovala 

všechny dostupné články v MF DNES, které se Jiřího Kajínka a jeho odsouzení týkaly. 

29. 10. uprchl Jiří Kajínek z Mírovské věznice. Analyzovány byly články v říjnu, 

listopadu a prosinci, kdy byl Kajínek dopaden. 5. 8. 2010 byla uvedena premiéra filmu 

Kajínek, který reţíroval Petr Jákl. Analyzovala jsem všechny články, které byly 

uveřejněny v denících MF DNES a Právo v červnu a červenci 1998, tedy po 

pravomocném odsouzení, dále v říjnu, listopadu a prosinci roku 2000, po Kajínkově 

útěku z věznice Mírov aţ do prosince roku 2000, kdy byl dopaden. Posledním 

analyzovaným obdobím byl srpen 2010, tedy období před a po premiéře filmu Kajínek. 

 

Pavel Peca 

 Dne 19. května 1993 zavraţdil Pavel Peca (sekerou) svou manţelku, 

devatenáctiletou dceru Petru a čtrnáctiletou dceru Radku. Jedná se o jeden 

z nejbrutálnějších případů české kriminalistiky. Za trojnásobnou vraţdu byl Pavel Peca 

dne 13. 7. 1994 odsouzen k doţivotí. Analyzovány byly články v denících MF DNES a 

Právo v období května a června roku 1993, tedy po spáchání výše uvedeného trestného 

činu. 

 

Václav Novotný-Urban 

 Obchodník s kokainem, kterého české soudy poslaly v roce 2001 za pašování 

drog z Kolumbie na čtrnáct a půl roku do vězení. (V Opočně byl tehdy zadrţen náklad 

čtyř tisíc pěti set plechovek firmy Urban, ve kterých měla být kolumbijská káva. 

Celkem sto devatenáct plechovek však obsahovalo čistý kokain).  Po odpykání dvou 

třetin trestu poţádal Novotný-Urban o podmínečné propuštění a soud mu vyhověl. Od 
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17. června 2009 je tento muţ na svobodě. Analyzovala jsem období po převozu 

Novotného-Urbana z Kolumbie do České republiky, tedy srpen 1999 a taktéţ období po 

jeho propuštění na svobodu, tedy červen a červenec roku 2009. 

 

Petr Zelenka 

 Za sedm vraţd a deset pokusů o vraţdu v havlíčkobrodské nemocnici byl Petr 

Zelenka, často zvaný jako „heparinový vrah“ odsouzen k doţivotí. Analyzovala jsem 

články v denících MF DNES a Právo v období ledna, února a března 2008, tedy 

v průběhu soudního řízení a pravomocného odsouzení Zelenky. 

 

 

4. 2 Výzkumné otázky a principy kvalitativního výzkumu 

 V rámci kvalitativních analýz vybraných kriminálních případů a jejich pachatelů 

v denících Mladá fronta DNES a Právo jsem si stanovila následující výzkumné otázky: 

 

 - Jaká byla mediální reprezentace čtyř vybraných pachatelů trestných činů v denících 

Právo a MF DNES? 

- Nakolik byly tyto případy v denících bulvarizovány? 

- Objevovaly se v rámci mediální reprezentace vybraných pachatelů prvky předpojatosti 

a stranění? 

- Splňovaly vybrané deníky také preventivní a osvětovou roli v rámci referování o 

vybraných pachatelích trestných činů? 

 

V samotném výzkumu jsem postupovala podle teoretické části této práce, v níţ 

jsou zkoumané atributy popsány a zasazeny do širšího kontextu. Konkrétně se jedná o 

kapitoly Mediální produkt a jeho obsah, Předpojatost a stranění, Bulvarizace, Mediální 

reprezentace, Interpretace mediálních produktů, Denotace, konotace a mýtus, Sociální 

a mediální konstrukce reality.  

V rámci určení a popisu mediálních reprezentací vybraných čtyř pachatelů 

trestných činů jsem sledovala tyto výrazové prostředky: titulky článků, které jsou níţe 

v textu označeny kurzívou, výpovědi, výroky a citace uvedené v textech článků, které 

jsou označeny uvozovkami, některé příslušné fotografie, grafickou úpravu mediálních 
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sdělení, jejich umístění v denících a na stránkách těchto deníků. Dále jsem se zabývala 

příznakovým slovníkem a konotativními významy v těchto sděleních, které dohromady 

tyto mediální reprezentace také utvářely. Zajímaly mě prvky předpojatosti a stranění viz 

kapitola 3. 1. 2.  

Při analýzách textů jsem také vyhledávala prvky bulvarizace mediálních sdělení, 

viz kapitola 3. 1. 3.  Opět jsem sledovala tyto výrazové prostředky: titulky článků, které 

jsou níţe v textu označeny kurzívou, výpovědi, výroky a citace uvedené v textech 

článků, které jsou označeny uvozovkami, některé příslušné fotografie, grafickou úpravu 

mediálních sdělení, jejich umístění v denících a na stránkách. Dále jsem se zabývala 

příznakovým slovníkem a konotativními významy, které analyzovaná mediální sdělení 

bulvarizovaly. Jedná se především o výše zmíněné prvky, které se zaměřovaly na 

personalizaci příběhů, zdůrazňování emocionálních stránek zpráv aj. Při analyzování 

textů jsem se snaţila postihnout také vícekrát zmiňovanou osvětovou a preventivní roli, 

viz kapitola 2. 4, kterou podle mého názoru deníky Mladá fronta DNES a Právo měly 

v rámci referování o výše zmíněných kriminálních případech a jejich pachatelích, 

zastávat. V následujících kapitolách uvádím výsledky kvalitativních analýz. 

 

 

4. 3 Mediální reprezentace Jiřího Kajínka 

 

Mladá fronta DNES 

 

Kajínek jako recidivista, „útěkář“ a vrah odsouzený k doživotí 

Den po pravomocném rozsudku byla na titulní straně MF DNES zveřejněna 

fotografie Jiřího Kajínka s popisem: „Kajínek dostal doţivotí“. Jiří Kajínek je 

vyfotografován v poutech, pod přísným pohledem vězeňské ostrahy. Autor článku 

„Kájínek bude za vraţdy pykat ve vězení do konce ţivota“ se zabývá jeho útěkem 

z věznice v Českých Budějovicích a také tím, ţe v minulosti jiţ jednou nenastoupil 

k výkonu trestu. Článek „Odsouzený uţ toho má na svědomí víc“ popisuje kriminální 

minulost Jiřího Kajínka, označuje ho za recidivistu: „Vyloupil dvacet bytů, a kdyţ ho 

přistihli policisté, tři z nich zranil, přičemţ jako zbraň pouţil ţeleznou tyč.“ „Další 

setkání s policisty, kteří ho přišli zatknout za jiný delikt, skončilo tím, ţe stráţce zákona 

odzbrojil, a navíc jim sebral auto, s nímţ odjel do Německa.“ „Dle odborných posudků 



37 

 

 

je jeho resocializace vyloučena.“ Kajínek je prezentován jako recidivista, chronický 

„útěkář“ a vrah odsouzený k doţivotí.  

 

Kajínek jako vysoce inteligentní pomstychtivý zločinec a ješitný „superman“ 

V článku „Vrah Kajínek uprchl“, který vyšel na titulní straně dne 30. 10. 2000, 

je vyfotografován Jiří Kajínek s úsměvem na rtech. MF DNES píše, ţe „podle 

pracovníků věznice je Kajínek v mimořádně dobré fyzické kondici.“ „Je to velký 

průšvih, ţe utekl. Kajínek byl ve velmi dobré kondici. Podle některých dozorců dělal 

1600 kliků denně a říkali o něm, ţe je mistr bojového umění, tvrdí pracovník věznice.“ 

„V Mírově přestala existovat noc“. „Strašně se bojím, řekla jedna ţena v Mírovské 

hospodě.“ „Poslouchám rádio, co se děje a mám trochu strach, uvedl další muţ.“ Podle 

psychologického posudku je Kajínek označen za „vysoce inteligentního, ale bezcitného 

jedince, bez výčitek svědomí. Má svou vlastní, pokřivenou mravnost. Kajínek by měl 

být trvale izolován od společnosti.“ Autor jednoho z článků, které byly uveřejněny dne 

31. 10. 2000 na stranách 2 a 3, cituje soudce, který Kajínka odsoudil k doţivotí: „Říkal 

jsem, ţe pokud někdo z Mírova uteče, pak to bude vzhledem k vysoké inteligenci i 

fyzické kondici právě Kájínek.“ MF DNES cituje dalšího psychologa: „Svým způsobem 

je geniální, má velmi slušnou sociální inteligenci, umí si získat lidi a respekt.“ „Dával si 

pozor, aby se mu psychologové nedostali pod kůţi, Kajínkovo citlivé místo spočívá 

v jeho dětství. Tam bude nějaká citová frustrace.“ Autor jednoho z dalších uveřejněných 

článků na této dvojstraně přímo píše, ţe „Kajínek je nesrovnatelně inteligentnější neţ 

ostatní vězni.“ V textech článků ze dne 1. 11. 2000, kdy MF DNES věnuje Kajínkovu 

útěku celou stranu, se objevují další výroky o Kajínkově osobnosti a jeho povahových 

rysech: „Je ješitný, pedantský, pomstychtivý, důsledný a trpělivý.“ „Dělá mu dobře, 

kdyţ budí pozornost a myslím si, ţe mu dělá radost, jak se média o jeho případ zajímají, 

řekl soudce Polák.“ „Nedá se vyloučit, ţe se bude chtít pomstít třeba jen kvůli tomu, 

aby se ještě více zviditelnil. A to je nebezpečné, upozorňuje západočeský vyšetřovatel.“ 

MF DNES se věnuje potenciální Kajínkově pomstě těm, kteří přispěli k jeho 

doţivotnímu odsouzení, a moţným způsobům jejího provedení: „Chce to dokončit, pak 

teprve zmizí.“  V článku „Policie chrání ohroţené, ale ne věčně“ se píše: „Kdo se má 

nejvíce obávat toho, ţe je Jiří Kajínek na svobodě? Korunní svědek, vyšetřovatelé, 

ţalobce, nebo soudce? Uprchlý vězeň odsouzený na doţivotí bude mít zřejmě nejvíce 

spadeno na svého bývalého kamaráda Jaroslava Ďurčiho.“ „Vţdy se začal okamţitě 

shánět po zbraních a automobilu, aby si mohl vyřídit účty s těmi, které pokládá za 
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nepřátele, říká expert.“ „Vrah Jiří Kajínek, kterému se podařilo před jedenácti dny 

překonat důmyslnou ochranu pevnosti Mírov, nahání hrůzu policistům, soudcům a 

dozorcům slibem pomsty.“ Kajínek je přirovnáván k „hráči šachů s pověstí osamělého 

běţce“ nebo k „precizní pečlivce“. V článku „Uprchlík mi volal, tvrdí novinář“ 

popisuje pardubický redaktor zmíněný rozhovor a vztah k uprchlému vězni. „Opakoval, 

ţe je nevinný. Ti, kteří ho do vězení dostali, to prý odnesou.“ Kajínka dále označuje za 

„kavárenskou známost“ a dodává, ţe Kajínek „vţdy chtěl být středem pozornosti.“ 

Mediální reprezentace Kajínka v tomto období je stále stejná: uprchlý inteligentní 

zločinec s vynikající fyzickou kondicí, který je samolibý a bude se chtít pomstít lidem, 

kteří mají souvislost s jeho odsouzením.  

 

Kajínek jako mladý talent a člověk, který byl možná nespravedlivě odsouzen 

7. 11. uveřejnila MF DNES článek s titulkem „Kájínek vţdy vynikal, říká jeho 

známý z dětství,“ ke kterému je přiřazena fotografie fotbalového druţstva, kde Kajínek 

asi ve věku 14 let výrazně vyniká nad ostatními. Je nejvyšší, stojí uprostřed horní řady a 

hrdě dme hruď. „Jiří Kajínek převyšoval i o dva roky starší chlapce“ je napsáno 

v popisu fotografie. Článek podle mého názoru obsahuje prvky předpojatosti a stranění 

v Kajínkův prospěch, které přispívají k utváření mediálního obrazu Kajínka jako 

výjimečného člověka. Jsou zde uveřejněny výroky Kajínkova spoluţáka: „ţeny po něm 

letěly, oceňovaly galantnost a gentlemanství, ale vadila jim jeho přílišná sebejistota. 

Muţi mu záviděli, od 15 let měl milenky o deset let starší.“ „Šlo mu všechno, hlavně 

pak matematika a fyzika, vůbec se nemusel učit.“ „Ţil prostě jako ve filmu Bony a 

klid.“ „Všechno musel mít „nej“.“ „Kajínkův známý redaktorovi MF DNES dále říká:  

„Nevěřím, ţe by v 90. letech vraţdil za sto tisíc, kdyţ stejné peníze měl uţ o deset let 

dříve.“ A také: „Nevěřím, ţe to udělal, neměl potřebu vraţdit za sto tisíc, jeho cena je 

jistě mnohem vyšší.“  Dále píše o příhodě, která se stala: Mladý Kajínek „ze 75 metrů 

dokázal kamaráda ze vzduchovky trefit do bambule u kulicha, tak si byl jistý. Ale i 

tehdy si počkal, aţ se otočí, aby ho náhodou netrefil do oka.“  

8. 11. 2000 uveřejnila MF DNES článek s titulkem „Kajínkův advokát ţádá 

nový proces“. Na stejné straně MF DNES píše: „Ministr prověří práci soudů“. Článek 

se sice nezabývá případem Jiřího Kajínka, ale minimálně jeho umístění (nad článkem o 

zmíněné ţádosti o nový proces) můţe vypovídat nejen o avizované prověrce, ale 

v konotativním významu také o moţných pochybeních v procesu Kajínka, coţ můţe 

přispět k utváření mediální reprezentace Kajínka jako nevinně odsouzené osoby. 
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V článku „Snad všichni rychle spěchali do hospody“ jsou uveřejněny názory 

obyvatel Mírova, konkrétně návštěvníků  místní hospody, po Kajínkově zadrţení. 

„Občas se objevily pochybnosti o Kajínkově vině“, píše autor. „Je to moc čerstvé, sám 

jsem se přišel zeptat do hospody, co na to lidé říkají. Ani za sebe nemohu říct, zda jsem 

rád či nikoli“, uvedl starosta Mírova. 11. 12. se objevuje článek „Policie: Kajínek nebyl 

superman“. „Doplatil dvojnásobný vrah na upovídanost či pomstu někoho z podsvětí? 

Nebo to není takový superman a jeho dopadení je výsledkem několikatýdenní práce 

desítek policistů, kterým nakonec přálo i štěstí?“ V MF DNES se objevila také anketa 

na téma, jestli bude Kajínek dopaden. Valná většina respondentů (1311 : 310) 

neočekávala, ţe Kajínek dopaden bude. Výsledek můţe v konotativním významu 

znamenat, ţe policie a vězeňská sluţba neobhájily/neobhájí své poslání (uhlídat vězně, 

dopadnout uprchlého vězně). Stejně tak toto sdělení můţe být v konotaci pozitivní pro 

Kajínka, například ţe je dostatečně schopný a policii utíká, dovedně se skrývá a 

podobně. Další článek s titulkem „Věří mu, říká psycholoţka“ se týká paní Černé, u 

které Kajínek přebýval v době svého útěku. Z kontextu článku vyplyne, ţe paní Černá 

věří svému manţelovi a jeho nevině, z umístění na stránce vedle dalšího článku o 

výpovědích paní Černé týkajících se Kajínka ovšem spíše vyplývá, ţe se jedná o důvěru 

Černé ke Kajínkovi, coţ podle mého názoru mohl být úmysl MF DNES přispět k 

vytvoření pozitivního obrazu Kajínka jako důvěryhodné osoby a stranit mu anebo prvek 

nezáměrné předpojatosti. 

 

Kajínek jako chrabrý hrdina, bojovník a oběť prohnilé justice 

6. 8. 2010, den po premiéře filmu Kajínek, byl v MF DNES na straně A4 

uveřejněn článek s titulkem: „Kříţová výprava za důkazy o nevině Jiřího Kájínka“. Na 

jedné z fotografií, které ke článku patří, je vyobrazen Jiří Kajínek ve své cele za 

mříţemi. Před mříţemi stojí herci Vilhelmová a Lavroněnko, kteří se drţí přes mříţe 

s Kajínkem za ruce a mají zarputilý výraz. Tato fotografie, na které herci demonstrovali 

svou podporu Kajínkovi, podle mého názoru můţe přispívat k utváření mediálního 

obrazu Kajínka jako nevinně odsouzené oběti a oblíbenci populárních osobností. V 

rozhovoru s tehdejším ministrem vnitra, Radkem Johnem, s názvem: „Ministr: teď uţ je 

pozdě bycha honiti“ se píše o moţném obnovení procesu s Kajínkem, dále o tom, ţe 

John přišel k novému důkazu, podle něhoţ by měli vraţdit v Plzni v roce 1993 místo 

Kajínka policisté. Podle Johna „má veřejnost pocit, ţe proces s panem Kajínkem 

spravedlivý nebyl“ a ţe „u tohoto případu zůstala jistá pachuť.“ Tehdejší ministr vnitra 
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John je podle tohoto článku pak tím člověkem, který by rád provedl nápravu, ovšem 

obnova procesu podle něj není jistá. 5. 8. MF DNES uveřejnila články: „Jánošík 

Kajínek“, „Nový film Petra Jákla upozorňuje na nesrovnalosti v kauze doţivotně 

odsouzeného vězně Jiřího Kajínka“ anebo „Obnova soudu by byla zatím riziko, ale ať 

koná ministr“. Následuje komentář redaktora, který začíná takto: „Pokud bude Jiří 

Kajínek číst následující text a opravdu nikoho nezastřelil, asi mě bude proklínat, ţe mu 

málo pomáhám. Pokud je vrahem, asi se bude v duchu ďábelsky smát. Ale to, co napíšu, 

je drsná realita.“  Dále mě v rámci utváření mediální reprezentace Kajínka Mladou 

frontou DNES zaujaly následující výroky: „Plzeňský soud zjevně nemá Kajínka rád“ 

nebo „odfláknutá soudní mašinerie.“ Myslím si, ţe přes avizovanou snahu autora o 

nestranný pohled na celou kauzu vypovídají výše zmíněné titulky i výroky naopak o 

stranění v Kajínkův prospěch a pomáhají vytvářet mediální obraz Kajínka opět jako 

nespravedlivě odsouzené osobě a oběti justice. Film Kajínek je dále některými autory 

MF DNES chápán jako prostředek k moţné obnově procesu: „Je pravda, ţe film, který 

jde dnes do kin, znovu vyvolá zájem o pozadí Kájinkovy kauzy a měl by právníky 

ponouknout k tomu, aby se nad ní znovu zamysleli. Pokud rovnou nevypuknou pouliční 

demonstrace za propuštění Kajínka.“ V rozhovoru pro MF DNES s Petrem Jáklem jsem 

analyzovala hodně prvků předpojatosti, konkrétně stranění v Kajínkův prospěch a 

utváření mediálního obrazu Kajínka jako „oběti prohnilé justice“ a „chrabrého hrdiny“. 

Některé výroky Jákla, které níţe uvádím, vypovídají explicitně anebo v konotacích o 

Jáklově fascinaci Kajínkem, obdivu k němu a jeho otevřené podpoře. Myslím si, ţe tyto 

všechny prvky přispívají ke glorifikaci Jiřího Kajínka a tvorbě jeho mediálního obrazu 

jako hrdiny a oběti prapodivných praktik justice, policie i podsvětí. Redaktor píše o 

Jáklovi: „Ke Kajínkovi získal přátelský vztah. Kdyby seděl v porotě amerického soudu, 

hlasoval by pro „nevinen“.“ „Film není obhajoba Kajínka, ale obţaloba systému, který 

v tom případu nadělal spoustu chyb a podivných kroků a odmítá s tím něco dělat“, říká 

pak Jákl. „Lavroněnko dělal spoustu kaskadérských věcí sám- rvačky, utíkal po 

hradbách z vězení, natrhl si stehenní sval, spadl do ostnatého drátu, ošklivě si pořezal 

ruku. Stal se z něj Kajínek. I proto dělal kaţdý den tisíc kliků jako on.“ O Kajínkově 

útěku nadále hovoří Jákl v rozhovoru takto: „Je neuvěřitelné, ţe se nezabil, ţe ho 

nezastřelili. To není jen o fyzické konstituci. Prokázal obrovskou vůli.“ Jákl dále na 

otázku redaktora, zda by se pokusil utéct z vězení podobně jako Kajínek, uvádí: 

„Kdybych byl v jeho situaci a cítil potřebu utéct, určitě bych to zkusil“, čímţ podle 

mého názoru mimo jiné legitimizuje Kajínkův poslední útěk. Jákl dále mluví o údajných 
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zákulisních informacích, které získal od Kajínkovy advokátky: „Klára Slámová mi 

podala informace ze zákulisí, které nikde nebyly zveřejněné. Jaká byla propojení, jak se 

snaţili policisté a soudci o dohody.“ Tím explicitně napadá orgány činné v trestním 

řízení a přímo vzbuzuje nedůvěru čtenářů v jejich konání, konotativní význam tohoto 

výroku pak ospravedlňuje Kajínka. A opět Petr Jákl, tentokrát přímo o filmu: 

„Neděláme z něj (z Kajínka) hrdinu. Několikrát jsme ukázali, ţe je zloděj. Vězení si 

zaslouţil a odpykal si spoustu let.“ Zde jsem vyčetla, ţe Kajínek je nevinný. Za 

protiprávní jednání – krádeţe - jiţ byl potrestán. „Kajínek tvrdí, ţe o té vraţdě nic neví, 

protoţe tam nebyl.“ „Svou verzi máme ve filmu.“ Zde si Jákl protiřečí, jelikoţ tvrdil, ţe 

Kajínka neobhajuje a případem byl pouze inspirován. „Zbraně má kvůli hobby, 

adrenalinu.“ „Působí jak postavička z Divokýho západu.  A navíc abstinent a nekuřák- 

zvláštní člověk.“ „Dokáţe mluvit zajímavě, je inteligentní.“ „Šéf URNA řekl, ţe nikdy 

nezaţil nikoho, kdo by s nimi při dopadení takhle bojoval, ţe si ho váţí jako soupeře. 

Kajínek se rval jako o ţivot. Pět lidí ho nemohlo dostat. Aţ kdyţ ho srazili na zem, řekl: 

O. K. kluci, vzdávám se.“ Zde se pravděpodobně jedná o nepravdivou mediální 

konstrukci MF DNES s přispěním Jákla na oslavu Kajínka jako udatného hrdiny, neboť 

v ostatních zdrojích, i v jiných článcích MF DNES, se píše, ţe Kajínek byl dopaden a 

přemoţen leţíc v posteli a zprávy o jakémkoli boji nebyly nikde zveřejněny.  

Další titulky MF DNES, které pomáhají utvářet výše zmiňovanou mediální 

reprezentaci Kajínka: „Kajínek má rekord: 119 tisíc diváků za víkend“, „Vinen či 

nevinen, Kajínek vítězí“, „Kajínka vítaly vyprodané sály, některá kina přidávají 

představení.“ Ve vydání MF DNES ze dne 12. 8. 2010 dostává také prostor samotný 

Kajínek a jeho dopis, ve kterém mimo jiné píše, ţe „naloţili svědka a vyrobili důkaz“ 

(myslí policii). Dopis je v MF DNES naskenovaný. „Je to ještě tvrdší a drsnější, neţ si 

myslíte“, píše dále Kajínek a vysvětluje, ţe byl usvědčen zmanipulovaným svědkem. 

Autor v článku dále popisuje pochybení v procesu a odposlechy, které by Kajínka 

nejspíše zbavily viny. U fotografie a profilu Kajínkovy advokátky, Kláry Slámové, je 

tučně vyznačena věta: „Slámová je bytostně přesvědčena o nevině Jiřího Kajínka.“ 

Výše zmíněné výrazové prostředky utvářejí Kajínkovu mediální reprezentaci jako oběti 

justice. 

 

Kajínek jako „milionovej“ „nevinnej“ kluk od vedle 

MF DNES dále píše o reakcích obyvatel na film Kajínek v krajích, kde Jiří 

Kajínek vyrůstal. „Emotivní promítání u Kajínka doma: Jirka je milionovej kluk“. Na 
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fotografii u článku je vyobrazen starosta Třemošnice, v popisu se píše: „Místostarosta 

Třemošnice říká, ţe lidé z Kajínkovy obce svého Jirku milují. Postaví Kajínkovi sochu?“ 

Redaktoři pak zveřejnili také výpovědi místních: „Myslím si, ţe je nevinen, je v tom 

nějaká korupce a do případu jsou namočený i policajti. Rodiče i další lidé tady ho znali 

a říkali, ţe je to hodný kluk.“  „Tady se o něm mluví pořád a to jako o kamarádovi.“ 

„Kaţdý jsme byli někdy v průšvihu, ale ţe on by vraţdil, to ani náhodou. Nájemného 

vraha z něj udělala justice a zkorumpovaná Plzeň, míní například hostinský Jaromír 

Mlejnek.“ „Pořadatelé počítají s tím, ţe projekce bude velmi emotivní a areál kina bude 

určitě přeplněn. Proto film Kajínek uvedou během večera dokonce dvakrát.“  

12. 8. 2010 byl v MF DNES uveřejněn článek „Buďte Kajínkovou porotou“, 

který zabírá celou stranu, a kde autor sumarizuje důkazy svědčící v Kajínkův prospěch i 

neprospěch, a „vyzývá čtenáře, aby si zahráli na členy poroty z amerických filmů a sami 

si odpověděli na otázku: Vinen či nevinen.“ V textu se objevují například tyto výroky:  

„Fatální selhání policie“, „Podivná role policistů“, „Svědci, kteří změnili výpověď“, 

„Nízký „honorář“. V dalším článku pak dostává prostor Kajínkova advokátka a na 

otázku „Proč má být proces obnoven? sype jeden argument za druhým: Protoţe Jiří 

Kajínek ty vraţdy nespáchal a nebyl na ději nijak účasten.“ 14. 8. se MF DNES píše 

opět o promítání filmu Kajínek v rodném kraji jeho hrdiny. „Kajínek se vrátil domů, na 

film se stály fronty“ „Mnoho místních si na Jiřího Kajínka pamatuje jako na „jejich“ 

Jirku.“ „Lidi mají o Kajínka zájem a věřím, ţe případ nebude leţet. Věřím Johnovi, ţe 

to dotáhne.“ Redaktor dále uvádí, ţe „doţivotní vězeň je ve svém kraji nesmírně 

populární a při projekci se podepisovala petice za jeho propuštění na svobodu.“ „Jednou 

z hlavních celebrit večera byla Kajínkova sestra Miluše, která seděla v publiku.“ 

„Myslím, ţe film je udělaný dobře, jsem překvapená a dojatá.“ MF DNES informuje 

také o promítání filmu Kajínek v karvinské věznici. „Kajínek byl dojatý, tvrdí Jákl, 

který vězni promítl svůj film.“ „Takhle dojatého jsem Kajínka ještě neviděl, řekl 

reţisér.“ „Řekl nám, ţe jsme nic nepřitáhli za vlasy nebo nenafoukli, ţe ta realita byla 

ještě mnohem horší.“ „Ani se nesnaţil dojetí moc skrývat, měl skleněné oči a bylo 

vidět, ţe pro něj nebylo lehké sledovat svůj příběh.“  
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Deník Právo 

 

  

Chladnokrevný zločinec  

Den po pravomocném rozsudku byla v Právu na titulní straně uveřejněna 

fotografie s popisem: „Soud poslal Kajínka za mříţe na doţivotí“, kde je Kájínek 

vyobrazen v poutech, mezi stráţníky vězeňské ostrahy, coţ výrazovými prostředky 

odpovídá mediální reprezentaci zločince. V tomto článku autor cituje soudce Poláka: 

„Dohoda zněla zastrašit, o střílení nebyla řeč. To udělal Kájínek nad rámec úmluvy.“ 

„Je to psychopatická osobnost, jeho resocializace je vyloučena, násilí páchá 

chladnokrevně, bez skrupulí, promyšleně, chybí mu morální i etické normy“, cituje dále 

deník Právo jeden ze znaleckých posudků, které popisují Kajínkovu osobnost.  

 

Inteligentní a nebezpečný zabiják na útěku 

Den po Kajínkově útěku se v deníku Právo objevila na titulní straně fotografie 

usmívajícího se Kajínka a článek s titulkem „Vrah Kájínek uprchl“. O mediálním 

obraze Jiřího Kajínka jako o inteligentním a nebezpečném „útěkáři“, který je 

v mimořádně dobré fyzické kondici, vypovídají následující titulky: „Chytrý zločinec bez 

soucitu a svědomí“, „Inteligentní a nebezpečný“, „Nezastavilo ho vůbec nic“. Autoři 

článků se několikrát zmiňují o Kajínkově mimořádně dobré fyzické kondici, píší, ţe ve 

věznici byl nazýván „mistrem bojového umění“, dělal 1600 kliků denně a podobně. O 

tom, jak velice je svému okolí nebezpečný, vypovídají také následující titulky a výroky: 

„můţe znovu pouţít násilí k uspokojení svých potřeb, vše má dobře promyšlené“, 

„Strach má i státní zástupce“. Článek vypovídá o tom, ţe „o ochranu poţádal téţ 

královéhradecký státní zástupce Miroslav Antl, který zároveň přiznal, ţe u sebe z obavy 

o svou bezpečnost neustále nosí střelnou zbraň.“ „Muţ, který odsoudil vraha, je 

rozrušen“. V článku jsou popsány obavy soudce Poláka, který kvůli útěku Kajínka 

nemohl v noci spát. Polák také vypověděl, ţe si myslel, „ţe pokud se někomu z věznice 

Mírov podaří utéct, bude to Kajínek.“ A to právě kvůli jeho dobré fyzické kondici a 

vysoké inteligenci. „Valdičtí přijali zabijáka bez děsu“. Kajínek je na všech 

fotografiích, které doplňují články o jeho útěku, vyobrazen s úsměvem na tváři, 

v konotativním významu to podle mne značí Kajínkův úspěch při vydařeném útěku a 

unikání policii. 
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Sígr, ale také anděl a frajer 

Článek ze dne 4. 11. 2000 s titulkem „Kajínek je sígr, ale prý i anděl“, popisuje 

vztah obyvatel obcí Prachovice a Třemošnice k osobě Jiřího Kajínka, který tam v době 

svého dětství a dospívání ţil. „Lidé v Prachovicích ho znají jako ďábla, v Třemošnici 

nemá daleko do anděla.“ Právo uveřejnilo některé výpovědi zmíněných obyvatel, které 

níţe v textu cituji: „Byl to pěknej sígr. Jak je to moţné, ţe ho noviny vykreslily jako 

chytrého kluka, který neměl problémy.“ „Lidé o tom, co prováděl, raději nemluví.“ 

Autor článku dále píše, ţe „o tom, ţe budoucí těţký zločinec projevoval svou pravou 

povahu uţ jako dítě například tím, ţe týral zvířata, se v Prachovicích mluví zcela běţně, 

ale nikdo z oslovených to nechtěl Právu přímo potvrdit. Ţe by se Kajínka báli?“, 

zamýšlí se autor článku. „Od pondělka paní zástupkyně důsledně kontroluje, zda jsou 

dveře zamčené, tvrdí další z obyvatel Prachovic.“ „My jsme jej obdivovali. Byl to silák, 

ale rád měl jenom prachy.“ „Kajínek měl asi smůlu, ţe mu umřela brzy matka, a ţe otec 

to asi sám nezvládl. Kluk měl tehdy podíl i na vykrádání chat.“ Obyvatelé Třemošnice 

pak na Kajínka vzpomínají rádi a v dobrém: „Kdyţ se rodina Kajínkova odstěhovala do 

blízkého města, do Třemošnice, jako by se kluk uklidnil. Učil se v místním 

strojírenském učilišti a ne špatně. Měl takový cit v prstech, ţe v rukavicích točil šroubek 

pětku, vzpomíná jeho bývalý mistr.“ „Kdyţ jsme šli po utkání do hospody na pivo, on 

pil limonádu, tvrdí spoluhráči.“ „U nás se choval dobře a měl pověst skromného a 

tichého kluka. Neměl ţádný delikt, to jako tehdejší předseda komise veřejného pořádku 

musím vědět.“ O moţných dobrých morálních vlastnostech Kajínka, jeho oblibě a 

podpoře u obyvatel včetně obdivu k jeho vydařenému útěku vypovídá také článek 

s titulkem „Kajínek se zřejmě vrátí-v legendách“. Kajínkovu mediální reprezentaci v té 

době, tedy především po jeho útěku a před jeho dopadením, popisuje v tomto článku 

psycholog Slavomil Hubálek: „Od nepaměti se stávají hrdiny ti, kterým se podaří 

odněkud uprchnout. Je to prastarý archetyp, který je ve všech lidech.“/…/ „Nesmírná 

mediální koncentrace na Kajínkův případ spolu se starou potřebou identifikovat se s 

někým, kdo je na útěku, s někým, komu se tento útěk podařil bezesporu bizarním 

způsobem, vytváří základ pro Kajínkovu popularitu. Zároveň se začíná zpochybňovat i 

jeho vina, takţe má šanci stát se lidovým hrdinou, mýtem, podobně jako se jím kdysi 

stal Nikola Šuhaj nebo Jánošík, byť by byl zločincem.“  

O oblibě Kajínka u obyvatel referuje také další článek Práva „V Mírově je Jirka 

mučedník“, kde z výpovědí obyvatel Mírova cituji: „Je mi ho líto. Myslím si, ţe nic 

neudělal. Vycházím z toho, co jsem viděla v televizi a četla v novinách. Jeho kauza by 
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se měla znovu prošetřit.“ „V kaţdém případě je to machr. Pokud ho sem znovu 

přivezou, měli bychom ho pořádně uvítat.“ Analyzovala jsem také článek ze dne 11. 12. 

2000 „Choval se jako frajer“. Zde se píše, jak Kajínek přijal své dopadení a převezení 

do věznice: „Přijímal to velice profesionálně vzhledem k jeho postavení, tedy k tomu, 

co okolo něj bylo rozpoutáno, řekl ředitel věznice Pankrác Jaroslav Gruber.“ 

 

Kajínek vinen – nevinen a „v očekávání“ 

  V posledním sledovaném období, v srpnu 2010, deník Právo reflektoval nejen 

ohlasy na film, ale také znovuotevření Kajínkova případu, ţádost jeho advokáta o 

obnovení soudního procesu a přihlášení nového svědka v tomto případu.  

  V článku „Inspekce znovu otevřela Kajínkův případ“ se píše, ţe „inspekce 

policie podle zjištění Práva znovu uţ několik měsíců prověřuje, zda za dvojnásobnou 

vraţdou z roku 1993 ve skutečnosti nestáli policisté. Právě to totiţ údajně vyplývá z 

odposlechů, které v den vraţdy pořídili policisté.“ V dalším článku „Příleţitost 

Kajínek“ autor cituje tehdejšího ministra vnitra Radka Johna: „Střelba – hrůza! Jeden 

střelec – divný! Mrtvola zavraţděná z druhý strany, neţ stojí vrah!“ a autor dodává, ţe: 

podivná je i „zabejčilá neochota soudů ten případ znovu otevřít, i kdyţ se v Kajínkův 

prospěch angaţoval někdejší vicepremiér Pavel Rychetský, ministři spravedlnosti 

Jaroslav Bureš a Pavel Němec a další lidé, kteří do toho měli  co mluvit.“ V článku „Na 

premiéru filmu přivedli policisté i Kajínka. Byl to ale jen dvojník“ pak cituje autor 

vzkaz herce Lavroněnka, který ve filmu ztvárnil postavu Jiřího Kajínka:  „Jiří, věřím, ţe 

si brzy budeme moci potřást rukou na svobodě“ a herec dále dodává: „Byl jsem za ním 

ve vězení a na to setkání nikdy nezapomenu. Vyzařuje z něho velká bolest, ale i velká 

naděje.“ Petr Jákl v tomto článku pak říká o svém filmu: „Není to obhajoba Jiřího 

Kajínka, ale oţaloba systému.“ Další titulek, který by podle mého názoru mohl 

v konotativním významu znamenat Kajínkovu nevinu, je „Tipsport vypisuje sázky na 

obnovení Kajínkova procesu“. Michal Peterka z Tipsportu se v tomto článku vyjádřil 

takto: „V souvislosti s nedávno uvedeným filmem o Kajínkovi se objevily nové 

skutečnosti a indicie, které napovídají tomu, ţe by soudní proces mohl být obnoven. 

Kajínek je prostě kauza, která zajímá všechny.“ Film „o sobě“ zhlédl i Jiří Kajínek. 

V článku „Kajínka film o jeho případu dojal“ byla parafrázována jeho výpověď: 

„Kajínek prý byl překvapený, jak film odpovídá realitě, i kdyţ ta je údajně v některých 

případech ještě drsnější.“ „Proţil si vše na vlastní kůţi, takţe ví, jak to chodí v českém 

podsvětí.“ V článku „Řeknu vše, ale chci anonymitu“ s podtitulkem „Právo mluvilo 
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s novým svědkem v případu Kajínek“ je tento svědek citován: „Z inspekce mi slíbili, ţe 

mě nikdo nenajde. Jestli mě objeví i ti, proti kterým bych mohl svědčit, tak létám v 

pěkném průseru.“ Dále je v tomto článku uveřejněn citát z rozhovoru mezi příznivcem 

Kajínka a anonymním volajícím: „Jsem přesvědčen, ţe to byl někdo z těch policajtů, 

kdo vraţdil. V té době prakticky nemohlo dojít k tomu, ţe by odsoudili policajta. To 

bylo prostě nemyslitelné, říká neznámý muţ na nahrávce.“ Autor článku tohoto svědka 

cituje: „Já jsem dal více méně jen popud k tomu, aby se v tom začal někdo rýpat.“ 

V posledním článku tohoto analyzovaného období „John o kauze Kajínek: Inspekce 

čeká na důkazy“ se píše: „Ty materiály uţ totiţ byly po pěti letech skartovány, uvedl 

John.“ „Jiţ dříve se nechal slyšet, ţe doufá, ţe nové svědectví bývalého policisty 

povede ke znovuotevření případu.“  

 

 

4. 4 Prvky bulvarizace   
  

Mladá fronta DNES 

 Den po pravomocném rozsudku se objevil na první straně článek s titulkem 

„Kajínek dostal doţivotí“. Autor článku píše o procesu: „Kajínek byl u soudu silně 

nervózní a otíral si čelo vězeňským kapesníkem.“ „S rachotícími řetězy u nohou včera 

usedl na lavici obţalovaných a řekl: Bude to pro mne asi tragédie.“ 30. 10. 2000 MF 

DNES uveřejnila článek „Vrah Kájínek utekl z vězení, uprchlíka hledá po střelbě 100 

policistů“. Autor píše: „Byla to velice dramatická situace jako z filmu, střílelo se, řekl 

asi dvě hodiny po útěku náměstek Ministerstva spravedlnosti.“ „Potemnělou krajinu 

pročesával světlomet vrtulníku, vězňové volali: „Kajínku vem mě s sebou!“ 

31. 10. 2000 je v MF DNES Kajínkovu útěku věnována celá strana č. 2 a 3. 

Čtenáři je nabídnuta rekonstrukce útěku v podobě komiksového nákresu. Titulky 

vypovídají o senzačním útěku: „Dobře promyšlený útěk“ a „ÚTĚK VĚZNĚ: pevnost i 

ostraha selhaly, policie Kájínka marně hledá a moţná ani nenajde“. „Šéfka věznic: ani 

psi by nepomohli“. Redaktoři MF DNES pak spekulují: „Chytil by inspektor Columbo 

Kájínka?“ MF DNES se také v článku „Aţ přijde, nebojím se ho, říká svědek“ zabývá 

osobní výpovědí svědka v Kajínkově případu. 3. 11. je v MF DNES čtenáři nabídnuto 

pět vtipů, které o Jiřím Kajínkovi v té době kolovaly. Uvedu příklad: „Hledám 
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ubytování, 2 prostěradla mám. Kájínek“ Prvky silné personalizace a emocionalizace 

příběhu Jiřího Kajínka jsem registrovala také v článku „Kájínek vţdy vynikal, říká jeho 

známý z dětství“ kdy redaktor MF DNES píše o osobních a někdy aţ dojemných 

příbězích ze ţivota mladého jinocha Kajínka. Tomuto článku jsem se věnovala výše 

v textu, viz kapitola Kajínek jako neobyčejný člověk, který mohl být nespravedlivě 

odsouzen, uvedu ale přesto další citaci z tohoto článku: „Kdyţ mu bylo deset let, někdo 

z kluků ho zmlátil a on si šel stěţovat k tátovi. Ten mu řekl, ať neţaluje a ubrání se sám. 

Jirka začal posilovat, koupil si pruţiny a za dva roky byl ze všech nejsilnější, říká jeho 

kamarád.“ Dalším příkladem personalizace ţivotního příběhu Jiřího Kajínka a dalších 

prvků bulvarizace- výrazný je příznakový slovník, je článek „Kajínkova jedenáctka“ ze 

dne 28. 12. 2000. Zde autor píše o Kajínkovi a fotbalové sestavě, ve které 

v Prachovicích jako ţák základní školy hrál. Autor článku zpovídá všechny členy 

„Kajínkovy jedenáctky“ po místních hospodách: „No, jemu šlo od sportu všechno 

ohromně. Třeba i volejbal nebo basket, s ním to Prachováci vţdycky natřeli všem. Ale k 

fotbalu jsme ho zlomili aţ v pátý třídě. My hráli uţ od třetí, otírá čtyřicátník Jirotka 

pěnu z pátého pivka.“ „Ale nejdál to z toho našeho muţstva dotáhl Rosťa Macháček.“ 

„Jak se tehdy hrálo takovýma těma lepenýma míčema, no já stěţí překopnul vápno a 

Jirka dal ránu aţ na půlku. Nebo kdyţ jsme na tréninku běhali, my oběhli hřiště třikrát a 

Jirka zatím pětkrát.“ /…/ „Von ale nekouřil a ani pivo nepil. Nikdy. Tak byl pořád v 

kondici a kaţdýho útočníka uběhal, tvrdí Zdenek Vojáček a pokračuje: Jirka byl spíš 

kliďas. Ale pamatuju taky jeden zápas, kdy jeden protihráč Jirku sloţil a ještě ho nějak 

seknul loktem. Jirka to nechal bejt. Ale po zápase šel za ním do kabin, jednu mu třepnul 

a zase klidně odešel. Nikdo tamtoho kluka ani nezkoušel bránit. Dyť Jirka byl nejmíň o 

půl hlavy větší neţ ty největší z nás.“ 

9. 12. 2000 MF DNES na titulní straně píše: „Policisté dopadli Kajínka“ Text 

krátkého článku doplňuje velká fotografie z policejního zásahu, na které je vyobrazen 

zaskočený, polonahý Kajínek mezi členy komanda. Titulek této fotografie: „Ještě 

jednou řekněte na kameru své jméno“, nařizuje policista. „Jiří Kajínek“ odpovídá 

zatčený vrah“. „Členové komanda proskočili oknem bytu a překvapili uprchlého vězně 

v posteli.“ Na titulní straně se objevily také upoutávky na další články, které se uvnitř 

listu dopadení věnují: „Výpověď přímých svědků zásahu speciálního komanda“, 

„Kajínkovy osudy“, „Nebezpečí pomsty trvá, myslí si svědek v případu Kajínek“, 

„Soudce, který vynesl rozsudek doţivotního trestu, cítí úlevu“, „Co dělal Kajínek při 

akci“. V článcích se vyskytují následující výroky: „Je to hráč a poznal, ţe spadla klec.“ 
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„S lehkým úsměvem na rtech protestoval, ţe nemá slipy, a to ve chvíli, kdy mu 

ozbrojenci navlékali kalhoty.“ V článku „Soudce: přivolal jsem to“ je uveřejněna 

osobní výpověď soudce, který nechal odvolat policejní ochranu, jelikoţ jiţ nemohl dále 

snést ztrátu soukromí a „hochy“ z ochranky, kteří ale byli zlatí, odvolal. „A tím 

pravděpodobně přivolal dopadení Kajínka.“ 

Dne 13. 12. MF DNES uveřejnila výpověď Marie Černé o Jiřím Kajínkovi, který 

u ní v době svého útěku pobýval. „Byl bezmocný, byl odsouzený nevinně, proč nechtějí 

otevřít jeho případ? Vţdycky říkal: Maruško, ty jsi jiná. Ty věříš ve spravedlnost, tady 

ale neexistuje spravedlnost. A já to nakonec vidím, ţe ta spravedlnost neexistuje.“ 

(plačící Marie Černá hovořila s redaktorkou za zavřenými dveřmi svého bytu). 

„Emotivní promítání u Kajínka doma: Jirka je milionovej kluk“ V popisu 

fotografie se píše: „Místostarosta Třemošnice říká, ţe lidé z Kajínkovy obce svého Jirku 

milují. Postaví Kajínkovi sochu?“. MF DNES dále píše o promítání filmu:  „Pořadatelé 

počítají s tím, ţe projekce bude velmi emotivní a areál kina bude určitě přeplněn. Proto 

film Kajínek uvedou během večera dokonce dvakrát.“ „Jednou z hlavních celebrit 

večera byla Kajínkova sestra Miluše, která seděla v publiku.“ „Myslím, ţe film je 

udělaný dobře, jsem překvapená a dojatá.“ MF DNES informuje také o promítání filmu 

Kajínek v karvinské věznici. „Kajínek byl dojatý, tvrdí Jákl, který vězni promítl svůj 

film.“ „Takhle dojatého jsem Kajínka ještě neviděl, řekl reţisér“. „Ani se nesnaţil dojetí 

moc skrývat, měl skleněné oči a bylo vidět, ţe pro něj nebylo lehké sledovat svůj 

příběh.“  

 

Deník Právo 

 Den po pravomocném rozsudku zveřejnilo Právo článek „Soud poslal Kajínka 

za mříţe na doţivotí“. V tomto článku bylo popsáno, jak Kajínek usedl před soud 

v doprovodu „po zuby ozbrojených stráţců“. Autor článku dále píše: „Čekám tragédii“, 

řekl tiše Kajínek a po rozsudku pronesl: „Spravedlnost je zvláštní.“ Po Kajínkově útěku 

z věznice Mírov deník Právo napsal, ţe „stovky policistů se vrhly po stopách uprchlíka, 

pondělní ráno připomínalo v Mírově válečnou operaci.“ Po útěku se redaktoři Práva 

také zabývají výpověďmi osob, které přispěly k tomu, aby byl Kajínek odsouzen na 

doţivotí. V článku „Muţ, který odsoudil vraha, je rozrušen“ redaktor Práva popisuje 

osobní pocity soudce Poláka, který toho „onu noc příliš nenaspal“, a jak píše Právo, 

nevěděl, „zda li to bylo kvůli bolestem břicha anebo útěku Kajínka“ a soudcovým 
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obavám z něj. 31. 10. se na 3. straně objevila velká fotografie usmívajícího se Kajínka 

s fotografií věznice Mírov a nákresem jeho útěku. Článek s titulkem „Stal se na pár 

minut Kajínkem“ dále vypovídá o tom, ţe policisté si spletli na ulici jiného muţe 

s uprchlým vězněm. Vše ale dobře dopadlo a „veselý muţ byl dokonce zdarma odvezen 

domů.“ Den po dopadení Kajínka Právo uveřejnilo velkou fotografii, jak nahý leţí 

přitisknut k zemi. Titulek zní takto: „Kajínek dopaden v Praze: Nestihl ani povečeřet“. 

V článku „Valdičtí přijali zabijáka bez děsu“ jsou uveřejněny a popsány výpovědi 

obyvatel Valdic, uvádím příklady: „Přijeli s ním před obědem, ţádný velký humbuk 

nedělali, ale my uţ podle aut poznáme, ţe vezou nějaké eso, řekl Právu ve Valdicích 

starší muţ v bundě z popraskané koţenky. Jeho kamarád, který vedl kolo, pustil jednou 

rukou řidítka, aby se mohl přemýšlivě podrbat za ušima.“ „Udělali z něj supermana, ale 

ţádný Houdini to bejt nemůţe.“ „Zkusil to tady uţ jednou před čtyřmi lety, a jestli to 

má v hlavě trochu v pořádku, tak to víckrát neprubne, protoţe po tom mírovským 

průšvihu by ho bez váhání odstřelili jako tchoře, uvedl muţ v místní hospodě.“  „Blíţí 

se úplněk, to se nikdy neutíká. Švára ve Valdicich hlídá a tvrdil uţ před týdnem, ţe mají 

pro Kajínka připravené apartmá, dodal další „štamgast“.“ V článku „V Mírově je Jirka 

mučedník“ jsou opět uveřejněny více či méně relevantní výroky hospodských 

„štamgastů“. Pod titulkem „Kajínek v pancéřové cele Valdic“ byla zveřejněna 

fotografie zarostlé Kajínkovy hlavy vyňatá ze záznamu při dopadení, Kajínek na ní má 

smutný výraz a tato fotografie je vsazena před mříţe Valdické věznice. V  článku 

„Příleţitost Kajínek“ autor cituje tehdejšího ministra vnitra Radka Johna: „Střelba – 

hrůza! Jeden střelec – divný! Mrtvola zavraţděná z druhý strany, neţ stojí vrah!“ a 

dodává, ţe: podivná je i „zabejčilá neochota soudů ten případ znovu otevřít.“ /…/ 

V článcích, které se objevovaly po premiéře filmu Kajínek, jsem identifikovala 

další prvky bulvarizace. Herec Lavroněnko Právu řekl: „Byl jsem za ním ve vězení a na 

to setkání nikdy nezapomenu. Vyzařuje z něho velká bolest, ale i velká naděje.“ 

V článku s titulkem „Kajínka film o jeho případu dojal“ se dále píše o Kajínkově 

emocionálním proţitku a atmosféře ve věznici při promítání filmu. V dalších článcích 

pak byly uveřejněny například tyto výroky: „Od některých kinařů máme dojaté 

telefonáty, ţe lidé zůstávají sedět na svých místech nehnutě i během celých závěrečných 

titulků a v několika případech začal sál po představení dokonce tleskat. To je prý 

naprosto výjimečné.“ „Vstupné po něm chtít nebudeme, svými technickými 

připomínkami ke scénáři si ho odpracoval. Do návštěvnosti filmu ho tedy nebudeme 

počítat, směje se reţisér filmu Petr Jákl.“ V srpnu Právo uveřejnilo také článek „Řeknu 
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vše, ale chci anonymitu“ s podtitulkem „Právo mluvilo s novým svědkem v případu 

Kajínek“. Autor článku takto popisuje své setkání s oním svědkem: „U dveří malé dílny 

v suterénu rodinného domku mě vítá asi 40letý muţ. „Copak si přejete?“ ptá se srdečně. 

Úsměv na jeho tváři ale vzápětí vystřídá děs v očích. „Proboha, jak jste mě našli?“ 

vyhrkne v okamţiku, kdy se mu představím jako novinář.“ /…/ „Z inspekce mi slíbili, 

ţe mě nikdo nenajde. Jestli mě objeví i ti, proti kterým bych mohl svědčit, tak létám v 

pěkném průseru,“ řekl muţ a nervózně si přitom zapálil cigaretu. Pak zvedl mobil a 

zavolal detektivovi z policejní inspekce, který má jeho případ na starosti: „Tak uţ mě 

našli novináři, začal vyčítavě. Hned na to ale smířlivým hlasem dodal: „Je mi jasný, ţe 

za to nemůţete. Jen mi řekněte, jak se mám teď zachovat.“ Ze sluchátka se ozvala jasná 

instrukce: „Nekomunikovat s novináři. Příští týden se vám ozveme a domluvíme další 

postup.“ 

 

 

4. 5 Mediální reprezentace Petra Zelenky 

 

Mladá fronta DNES 

 

 

„Labilní“ a „duševně chorý“ „heparinový vrah“ Petr Zelenka 

Petr Zelenka před začátkem soudního líčení, které probíhalo 21. 1. aţ 25. 1. 

2008 opakovaně tvrdil, ţe je ve špatném fyzickém stavu: „Samotná hrozba sebevraţdou 

začátek ani průběh hlavního líčení neovlivní,“ řekl předseda senátu hradeckého soudu 

Jiří Vacek v článku ze dne 17. 1. 2008 „Vypovídat? Zelenka ještě neví“. „Otec 

obţalovaného Bohumil Zelenka opakovaně tvrdí, ţe jeho syn je ve špatném psychickém 

stavu, údajně má vidiny a má také strach, ţe ho zastřelí.“ Na fotografii ze dne 17. 1. 

2008 Petr Zelenka skrývá tvář. V popisu fotografie se píše: „V prosinci přišel Petr 

Zelenka k soudu v poutech, tvář ukázat nechtěl.“ I přes opakované Zelenkovo tvrzení o 

svém špatném zdravotním stavu „soudní znalci dospěli k závěru, ţe je naprosto zdravý, 

má zachovalé rozpoznávací a ovládací schopnosti. Nezjistili u něj prý ani ţádnou 

poruchu.“ „Zelenku čeká veřejné líčení. Klient se rozhodne aţ podle toho, jak se bude 

zrovna cítit, jaký na něj bude vyvíjen tlak, vzkázal jeho obhájce Jan Herout.“ „V 

případě prokázání viny mu tak hrozí výjimečný trest: doţivotní vězení.“ Na fotografii ze 

dne 21. 1. 2008, u článku „Chceme slyšet, proč zabíjel“ Zelenka opět skrývá tvář. 
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„Jako vrah jsem se necítil“. „Nevím, proč jsem to dělal. Měl jsem sám psychické 

problémy, které jsem léčil léky. Říkal jsem si, ţe kdyţ dokáţu jako zdravotník pomáhat 

lidem, musím pomoci i sobě,“ uvedl dne 22. 1. 2008 deník MF DNES výpověď Petra 

Zelenky u soudu. 

 „Měl jsem strach, ţe mě umlátí či umučí, tvrdil dále Petr Zelenka o vyšetřování 

policie.“ „Má strach ze všeho a ze všech, k tomu se přidávají vidiny a slyšiny. Motiv 

vyplývá z jeho zdravotního stavu, řekl Zelenka senior, který chce sledovat kaţdý den 

hlavního líčení.“ 22. 1. 2008 píše MF DNES: „Čeká ho doţivotí či léčebna?“ 4. 2. byl 

v MF DNES uveřejněn článek „Znalci: Zelenka můţe jít do vězení“. V tomto článku 

píše MF DNES mj. ţe, „heparinový vrah“ podle psychologů zabíjel, protoţe chtěl mít 

moc nad lékaři. Po skončení procesu hrozí sebevraţdou.“ „On uţ teď říká, ţe se zabije, 

jakmile proces skončí. Já uţ na to nereaguju. Vykládá mi, jak se oběsí, řekl advokát 

Petra Zelenky pro MF DNES.“ 

 

Deník Právo 

 

Vrah kvůli depresím, aktivní pracovník ARO a fajn kolega, labilní, znuděný a 

vyhořelý příležitostný vrah, přitom však duševně zdráv 

17. 1. 2008 uveřejnil deník Právo rozhovor s otcem Zelenky, kde se objevily 

následující jeho výroky: „Řekl mi, ţe kolem Vánoc 2005 začal mít problémy, 

spočívající v tom, ţe míval časté záchvaty nepředstavitelného, všeobjímajícího strachu. 

Byl například sám doma a měl pocit, ţe za dveřmi chodí někdo, kdo ho chce zabít.“ 

„Měl prý děsivé deprese.“ „Heparin dával pacientům ne proto, aby je zabíjel, ale proto, 

aby intenzívní činností v práci zahnal ten svůj totální strach.“ „Po podání heparinu se 

stav nemocných zhoršil, coţ znamenalo zvýšené úsilí lékařů, on jim mohl pomáhat a tak 

potlačit nebo úplně zapomenout na své problémy, tlumočil Zelenka, s čím se mu syn 

svěřil.“ „Vţdyť si i kopíroval chorobopisy, nosil je domů a probíral se jimi.“ „Všichni se 

shodují na tom, jak výjimečný je tento případ v historii kriminalistiky i zdravotnictví. 

Není v něm ani stopy po klasickém kriminálním motivu,“ cituje Právo Zelenkova 

advokáta.  

Dne 22. 1. 2008 zveřejnilo Právo článek s titulkem „Zelenka: Chtěl jsem, aby se 

něco dělo“. „Potřeboval jsem činnost, akci, věděl jsem, ţe kdyţ podám heparin, přijde 

lékař a bude se něco dít, řekl Zelenka v první den procesu.“ „U soudu vypovídal hodinu 
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o svém ţivotě.“ „Občas se mu zlomil hlas.“ „Na otázku proč nemocným heparin 

podával, odpověděl: Nedokázal jsem se tomu ubránit, jako by mi někdo podsouval, 

abych to udělal. Stav pacientů se pak zhoršil a já jsem měl hodně práce, mohl jsem 

pomáhat je zachraňovat. Dělat tu práci mi přinášelo potěšení a radost. Nechtěl jsem jim 

ubliţovat.“ /…/ „Byl jsem v takovém psychickém stavu, ţe uţ kdyţ jsem šel do práce, 

věděl jsem, ţe to udělám.“ „Kdyţ jsem v práci v lednici uviděl načatý heparin, věděl 

jsem také, ţe to udělám.“ „Byl jsem fyzicky i psychicky unavený a potřeboval jsem 

ještě víc pracovat, abych na to zapomněl. Otrávený jsem byl jen z dojíţdění, to byla 

ztráta času.“  

V následujících článcích je Zelenka popsán také jako dobrý a šikovný 

zdravotník. „Primář: Zelenka byl k pacientům vstřícný“, píše Právo dne 23. 1. 2008. 

V článku Práva ze dne 25. 1. 2008 „Lidé z ARO Zelenkův motiv neobjevili“ je citována 

zdravotní sestra, která se Zelenkou pracovala. „Byl šikovný, ráda jsem s ním slouţila. 

Kdyţ jsem nastoupila jako nová, vţdy mně ochotně poradil. Pamatuji se, ţe byl vţdy 

velmi aktivní, řekla.“ V článku „Odhalení je ohromilo“ hovořili další lékaři, ale i sestry 

shodně o Zelenkovi jako o „pracovitém, aktivním, ochotném a stále veselém kolegovi.“ 

Soudní znalci u soudu o Zelenkovi uvedli: „Zelenka je duševně zdráv.“ „Rozpoznávací 

a ovládací schopnosti měl zachovány. Lze u něho pozorovat některé projevy syndromu 

vyhoření.“ „Lákalo ho to, protoţe nepočítal s tím, ţe bude přistiţen. Kdyby věděl, ţe se 

na to přijde, přestalo by jej to lákat“ nebo „obţalovaný je průměrně inteligentní s 

narcisistními rysy osobnosti.“ Znalec pouţívá k popisu Zelenkovy osobnosti také termín 

„pasivní agresor.“ „Škodí jen tam, kde má prostor.“  

 

 

4. 6 Prvky bulvarizace 

 

Mladá fronta DNES 

„Chceme slyšet, proč zabíjel“. Ve dne 21. 1. 2008 se v tomto článku objevily 

výpovědi rodiny jedné z obětí Petra Zelenky: „Určitě přijedeme, říká Lenka, snacha 

zavraţděné Marie Šimůnkové. Setkat se Zelenkou tváří v tvář se však nechce: 

„Nestojím o to. Ten člověk je mi naprosto ukradený, říká.“ „Kvůli jednání soudu 

manţelé dnes nepůjdou do práce a jejich malý obchůdek na náměstí v Golčově Jeníkově 
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zůstane zavřený.“ 22. 1. 2008 MF DNES píše: „Psal se květen roku 2006, kdy Petra 

Zelenku popadla šílená „touha po akci“.“ „Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

píchl neordinovanou dávku prvnímu bezmocnému pacientovi. Během několika vteřin se 

zrodil jeden z největších sériových vrahů v českých dějinách.“ V článku MF DNES ze 

dne 22. 8. 2008 dále autor píše: „Přiznání nemůţe být policií vynuceno, můj klient by 

měl být zproštěn, hřímal včera při závěrečné řeči v soudní síni obhájce „heparinového 

vraha“ Jan Herout.“ „V přeplněné soudní síni to zašumělo, i soudce se nervózně pohnul 

a škoda, ţe novináři neviděli do tváří pozůstalým v první řadě.“ MF DNES se v článku 

„Věřím, ţe můj syn není zvrhlý a bestiální vrah“ dále věnuje osobní výpovědi otce Petra 

Zelenky: „Narodil se v sedmi měsících, často stonal. Nedávali jsme ho ani do školky, 

vzpomíná v rozhovoru pro Magazín DNES na doby, kdyţ byl jeho syn ještě malý.“ 

„Trvale mě bolí ţaludek z toho, ţe Petr ublíţil cizím lidem. Co můţe být horšího neţ 

poškodit bezmocné nemocné nebo děti?“ 

 

 

Deník Právo 

„Vzpomíná na mamánka“. V tomto článku ze dne 17. 1. 2008 uvádí deník Právo 

výpovědi otce Zelenky: „Byl hrozně hodný, citlivý, trochu samotářský a takový 

pomalejší.“ 17. 1. 2008 Právo opět uveřejnilo výpovědi otce Zelenky: „Otec 

heparinového vraha Zelenky: nechápu, jak mohl zabíjet nemocné“. „Snad tisíckrát jsem 

se za Petra omluvil všem postiţeným a pozůstalým a můţu omluvy opakovat, ale co 

jiného můţu dělat, říká tiše a odevzdaně.“  22. 1. uvedlo Právo také výpověď příbuzné 

jedné ze Zelenkových obětí: „Nemám slov, je to hrozně těţké, všechno se mi to vrací. Je 

to mnohem těţší vyrovnat se s faktem, ţe vám někdo blízký zemřel, kdyţ víte, ţe to 

bylo zbytečné, ţe to bylo tímto způsobem, svěřila se Eva Nová, jejíţ manţel Václav 

zemřel 21. srpna 2006.“ Dne 12. 12. 2008 se v článku „K přiznání mě policisté 

donutili“ objevil mezititulek: „Ať se do pekla propadnou“ Jedná se o citaci Zelenkova 

otce. Do pekla se mají propadnout policisté, kteří jeho syna vyslýchali. 
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4. 7 Mediální reprezentace Václava Novotného – Urbana 

Mladá fronta DNES 

 

„Úspěšný“ drogový boss 

„Kolumbie vydá Praze drogového bossa“, píše 3. 8. 1999 na titulní straně MF 

DNES. V článku je uvedeno, ţe „Kolumbijské úřady dnes do Prahy eskortují Václava 

Novotného-Urbana - číslo jedna mezi českými obchodníky s narkotiky“.  „Nepochybně 

je to v hierarchii mezinárodních drogových gangů nejvýše postavený Čech. Byl to 

organizátor obchodů s kokainem, potvrdil šéf protidrogové jednotky Jiří Komorous.“ 

„Jako obchodník byl velmi úspěšný. Kromě obchodu s kávou v Čechách měl v 

Kolumbii nějaké restaurace a dostal se mezi vyšší vrstvy, uvedl státní zástupce Antl.“  

4. 8. 1999 MF DNES v titulku píše: „Drogového bossa úřady eskortovaly do Prahy“ 

„Po příletu na praţské letiště v Ruzyni jen zářil a na všechny strany rozdával úsměvy.“ 

„Novotný-Urban přímo řídil transakce s kokainem v České republice.” „Policie mu 

připisuje odpovědnost za několik zásilek kokainu za stovky milionů korun.“ 5. 8. 1999 

se v MF DNES označení „drogový boss“ opět objevilo: „Drogový boss, na kterého 

královéhradecký soud uvalil vazbu, je obviněn, ţe byl organizátorem dovozu 60 

kilogramů čistého kokainu za zhruba 350 milionů korun.“ V článku s titulkem 

„Drogový boss chtěl v Opočně sázet palmy“ ze dne 6. 8. 1999 MF DNES rozebírá 

podnikatelskou minulost „drogového bosse“.  

 

Vychytralý „drogový boss“ 

V roce 2009, kdy byl Novotný-Urban po odpykání dvou třetin trestu propuštěn 

na svobodu, se o něm spíše neţ jako o „bossovi“ píše jako o vychytralém podvodníkovi: 

V článcích s titulky: „Drogy pašoval v kávě, teď na ní vydělá“ a „Neobjednal si ani 

kávu ani kokain. Přesto musí platit“ je rozebrána snaha Novotného-Urbana získat 

peníze za kávu, se kterou před uvězněním – mimo kokainu-obchodoval. 22. 9. 2009 MF 

DNES uveřejnila články: „S ţalobou na úhradu dodávek kávy z Kolumbie neuspěl“ a 

„Pašerákovi kokainu obchodník platit nemusí“. 
 

 

Deník Právo 

 

Usměvavý kolumbijsko-český pašerák kokainu 
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 3. 8. 1999 Právo píše: „Kolumbie vydá svého občana do rukou české 

spravedlnosti“. „Počátkem června loňského roku byl Novotný na základě 

mezinárodního zatykače v Bogotě zatčen a uvězněn.“ 4. 8. 1999 Právo o Novotném-

Urbanovi opět píše jako o člověku, který po příletu do Prahy byl „nad věcí“: „Jsem 

nevinný a moc rád, ţe jsem zase konečně v Praze, zněla první slova eskortovaného 

muţe.“ „Vypadá velice spokojeně a usměvavě. Tvrdí, ţe má spoustu důkazů, které 

budou svědčit v jeho prospěch a potvrzují jeho nevinu.“ Právo dále popisuje pašeráckou 

minulost Novotného–Urbana. 5. 8. 1999 uveřejnilo článek s titulkem „Novotný tvrdí, ţe 

není občanem ČR“, ve kterém se píše o snaze Novotného-Urbana obejít české zákony. 

V roce 2009, po propuštění Novotného-Urbana, se Právo v článku „S ţalobou na 

úhradu dodávek kávy z Kolumbie neuspěl“ věnuje zamítnuté ţalobě Novotného-Urbana. 

 

 

4. 8 Prvky bulvarizace 

Mladá fronta DNES 

 „Za doprovodu po zuby ozbrojených policistů včera odpoledne přiletěl do Prahy 

Václav Novotný-Urban.“ V článku „Drogový boss chtěl v Opočně sázet palmy“ MF 

DNES mj. píše o zkušenostech obyvatel Opočna s „drogovým bossem“ Novotným-

Urbanem. „Vzal s sebou i opočenskou švadlenu, matku dvou dětí, která se kvůli němu 

rozvedla. Vzpomínám na ni, co s ní asi je.“ „Teď moţná Novotného-Urbana čeká 

vězení a ona zůstane v Jiţní Americe sama, dodává starší ţena po zatčení Novotného-

Urbana.“ 

 

Deník Právo 

 Ve článcích, které se Novotného-Urbana týkaly, jsem neobjevila ţádné prvky 

bulvarizace. 

 

 

4. 9 Mediální reprezentace Pavla Pecy 
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Mladá fronta DNES 

Slaboch a žárlivý alkoholik  

V článku MF DNES ze dne 21. 5. 1993 s titulkem „Ţárlivý muţ ubil manţelku i 

vlastní dcery sekyrou“ je popsán tento skutek a labilní osobnost trojnásobného vraha: 

„Provaz, který přinesl, aby se na něm oběsil, si neměl odvahu uvázat kolem krku.“ „Čin 

nepopřel a jako motiv uvedl ţárlivost.“ „Litoval však spíše sebe. Při odběru krve měl 

dokonce obavy, aby mu jí nevzali moc a zbytečně ho nepíchali.“ „Na osobnosti 

obviněného se pravděpodobně podepsal alkohol.“ V dalším článku MF DNES „Muţ, 

který zabil manţelku a děti, u výslechu pláče“ ze dne 28. 5. 1993 je Peca citován: „Co 

jsem to jen udělal, vyčítá si.“ „Všechny tři prý měl velmi rád a nechtěl o ně přijít.“ „V 

den vraţdy vypil Peca před návratem domů šest piv.“ „Poté, co sekerou ubil svou 

bývalou manţelku a starší dceru, zamkl dům a s lahví kořalky čekal na druhou dceru.“ 

„Pavel Peca měl při zadrţení tři promile alkoholu a nic nezapíral.“ 

 

  

Deník Právo 

 V deníku Právo vyšel dne 21. 5. 1993 na 4. straně článek s titulkem „Rozvod 

dovršil sekerou“. Krátký článek vypovídá o průběhu těchto vraţd. 

 

 

4. 10 Prvky bulvarizace 

 

Mladá fronta DNES 

 V článku „Muţ, který zabil manţelku a děti, u výslechu pláče“ ze dne 28. 5. 

1993 je Peca citován: „Co jsem to jen udělal, vyčítá si.“ „Všechny tři prý měl velmi rád 

a nechtěl o ně přijít.“ MF DNES dále cituje výpověď plotišťského starousedlíka: „Občas 

se pořádně pohádali. Ona měla pořád známost jinde.“ „Obvyklou slovní potyčku údajně 

zakončila bývalá manţelka slovy: Stejně odejdu k jinýmu chlapovi!“ „Mladší dcera 

před tím, neţ byla zavraţděna, volala: Tatínku, nezabíjej mě, vţdyť já tě mám tak ráda!“ 
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Deník Právo 

 V článku „Rozvod dovršil sekerou“ se neobjevily prvky bulvarizace. 

 

4. 11 Preventivní a osvětová role médií deníků MF DNES a 
Právo 

 

 

Mediální reprezentace Jiřího Kajínka 

„Doţivotí se uděluje jen po splnění tří podmínek, které senát v tomto případě 

shledal. Kájínek zabil dva lidi a jednoho postřelil, znalci připustili moţnost recidivy a 

schopnost resocializace označili za zcela zaniklou“, uvedla Mladá fronta DNES v 

článku „Kájínek bude za vraţdy pykat ve vězení do konce ţivota“, ve dne 24. 6. 1998. 

Deník Právo informoval občany po útěku Jiřího Kajínka dne 30. 10. 2000 v článku 

„Vrah Kajínek uprchl“ o vzhledu Jiřího Kajínka, jeho oblečení, dále o tom, ţe 

„v případě identifikace uprchlého zločince by měli volat na číslo 158 a v ţádném 

případě by neměli brát stopaře.“ 

 

 

5. Zobecnění výsledků kvalitativních analýz 
  

 V této diplomové práci jsem analyzovala články Mladé fronty DNES a deníku 

Práva. Tyto články se týkaly čtyř pachatelů různých trestných činů v rozdílných 

obdobích. Nejstarší články, týkající se trojnásobného vraha Pavla Pecy, pocházely 

z roku 1993, ty nejnovější, vypovídající o mediální reprezentaci Jiřího Kajínka, pak 

z roku 2010. V rámci sledování mediálních reprezentací všech čtyř zločinců a popisu 

prvků bulvarizace jsem analyzovala ve výše zmíněných denících různé články v těchto 

obdobích: květen, červen 1993, červen, červenec 1998, srpen 1999, říjen, listopad, 

prosinec 2000, leden, únor, březen 2008, červen, červenec 2009, srpen, září 2009 a 

srpen 2010. Podle kapitol v teoretické části této práce (viz kapitola 4. 2) jsem popsala 

mediální reprezentace vybraných čtyř pachatelů. U Jiřího Kajínka jsem popsala 

mediální obrazy, které deníky MF DNES a Právo postupně, v průběhu vývoje 

Kajínkova případu a událostí, které do něj vstupovaly, vytvářely: Kajínek jako 
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recidivista, „útěkář“ a vrah odsouzený k doţivotí, Kajínek jako vysoce inteligentní 

pomstychtivý zločinec a ješitný „superman“, Kajínek jako mladý talent a člověk, který 

byl moţná nespravedlivě odsouzen, Kajínek jako chrabrý hrdina, bojovník a oběť 

prohnilé justice, Kajínek jako „milionovej“ „nevinnej“ kluk od vedle (MF DNES), 

Chladnokrevný zločinec, Inteligentní a nebezpečný zabiják na útěku, Sígr, ale také 

anděl a frajer, Kajínek vinen-nevinen a v očekávání (Právo). V rámci sledování 

mediální reprezentace Petra Zelenky jsem postihla tyto jeho mediální obrazy: „Labilní“ 

a „duševně chorý“ „heparinový vrah“ Petr Zelenka (MF DNES) a Vrah kvůli 

depresím, aktivní pracovník ARO a fajn kolega, labilní, znuděný a vyhořelý příleţitostný 

vrah, přitom však duševně zdráv (Právo). Václav Novotný-Urban byl popsán jako 

„Úspěšný“ drogový boss a Vychytralý drogový boss (MF DNES) a Usměvavý 

kolumbijsko-český pašerák kokainu (Právo). O Pavlu Pecovi, nejstarším případu 

sledovaného zločince, jehoţ mediální reprezentaci jsem se snaţila postihnout, bylo 

referováno jako o Slabochu a ţárlivém alkoholikovi (MF DNES). V deníku Právo jsem 

ve sledovaném období analyzovala pouze jeden článek, který vypovídal o Pecovi jako o 

vrahovi své vlastní rodiny. To však nepovaţuji za mediální reprezentaci, nýbrţ za 

označení faktu. Další výzkumnou otázkou, kterou jsem si před samotnými 

kvalitativními analýzami stanovila, byla míra bulvarizace sledovaných případů. Nejvíce 

byl jednoznačně bulvarizován případ Jiřího Kajínka, a to především v období jeho útěku 

z věznice Mírov a pohybu na svobodě a dále pak v období po premiéře filmu Kajínek. 

Výraznější byl tento trend u MF DNES. Tento deník byl v rámci prvků bulvarizace 

progresivnější i u případů Pavla Pecy a Novotného-Urbana (v deníku Právo jsem u 

těchto dvou případů v rámci analyzovaných jednotek prvky bulvarizace nevyhledala). 

Překvapila mě nízká míra bulvarizace případu Petra Zelenky. I zde jsem postihla více 

prvků, které o tomto trendu vypovídají (viz kapitola 3. 1. 3) u deníku MF DNES.  

Jistým překvapením pro mě bylo sledování nejstarších analyzovaných jednotek 

z roků 1993 a 1994. Zde byl totiţ trend opačný. Deník Právo se v té době vyznačoval 

výraznější bulvarizací neţ MF DNES. V rámci rubriky Kronika dne, která se pravidelně 

objevovala na straně 4, a která se věnovala především kriminalitě, se objevovaly 

například tyto titulky: „Uţ se tam zase vraţděj“, „Dej mi ten magneťák, nebo tě 

zabiju!“, „Znásilňoval a loupil po půlnoci“, „Okno za pět tisíc prolili hrdlem“, 

„Příleţitost nedělá jen chmatáka“, „Úchylný šmátral v Třešňovce“ aj. 

 Co se týká prvků předpojatosti a stranění, nejčastěji se objevovaly opět v případu 

Jiřího Kajínka a referování o něm jako o nevinně odsouzené osobě. Především MF 



59 

 

 

DNES v období po Kajínkově útěku a po premiéře filmu Kajínek konstruovala mediální 

obraz Kajínka jako oběti prohnilé justice atd. a výrazně mu stranila, viz kapitola 4. 3.  

 Preventivní a osvětovou roli viz kapitola 2. 4 sledovaná média opomíjela. 

 

 

 

Závěr 
  

 Masová média jsou společenskou institucí, která do našeho bezprostředního 

kontextu dostává různá, povětšinou zprostředkovaná sdělení. Abychom mohli tato 

sdělení správně interpretovat a analyzovat, musíme znát faktory, které jejich tvorbu 

ovlivňují. Na mediální organizace a jejich pracovníky působí mnohé, především 

ekonomické, tlaky, které ovlivňují výsledné mediální produkty. Ty jsou také v rámci 

konkurenčního boje co nejvíce přizpůsobovány poptávce publika.  

Cílem mé magisterské práce bylo postihnout především faktory, které mohou 

ovlivňovat prezentaci kriminality a reprezentaci pachatelů trestných činů v médiích. 

Zabývala jsem se socioekonomickými aspekty, které ovlivňují mediální produkty, 

normativními poţadavky na média a formami jejich porušování. Zajímalo mě, jakými 

způsoby byla utvářena mediální reprezentace pachatelů trestných činů.  To jsem se 

snaţila rozpoznat v rámci kvalitativních analýz, které se těmito otázkami zabývaly. 

Důleţitým aspektem této práce je také popis a sledování prvků bulvarizace, které se 

v mediálních sděleních často vyskytovaly. Díky prvkům předpojatosti a stranění mají 

média moţnost významně ovlivňovat názory recipientů a utvářet jejich mínění o stavu a 

vývoji kriminality v jejich okolí a hlavně v prostředí, se kterým nemají osobní 

zkušenosti. Tím, ţe média (včetně sledovaných deníků, kterými se v této diplomové 

práci zabývám) upřednostňují referování o „zajímavých“ a výjimečných trestných 

činech, utvářejí nepřesný a zkreslený obraz o kriminalitě a násilí v našem okolí i mimo 

něj. Dalším faktem je, ţe osvětová a preventivní role, kterou by média podle mého 

názoru měla zastávat, se objevovala jen zcela výjimečně.  Snaţila jsem se popsat také 

násilí, které se v médiích objevuje a zasadit tento fenomén do širšího kontextu. 

Kriminalitou a pachateli trestných činů jsem se zabývala také ze sociologicko-

psychologického hlediska. 

 Očekávala jsem, ţe v rámci kvalitativních analýz budu schopna identifikovat 

mnohé prvky bulvarizace (často se objevovala například personalizace zpráv), 
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předpojatosti a také stranění, coţ se ve výsledcích výzkumu prokázalo. Jak jsem uvedla 

výše, prokázala jsem dále, ţe média v rámci sociální a mediální konstrukce reality 

mohou utvářet různé, mnohdy zmanipulované a nepravdivé obrazy mediálních aktérů, 

v tomto případě pachatelů trestných činů.  

 

 

Summary 

 Mass media are social institution that brings into our close context different, 

mostly mediated messages. To interpret and analyze these messages correctly, we have 

to know the factors that influence their creation and production. Media organizations 

and their workers are under many, above all economical, pressures that influence 

basically the final media products. These are within the competition modified to the 

demand of recipients. The goal of my diploma thesis was to describe the factors that 

may influence the presentation of criminality and criminals in media. I dealt with socio-

economical aspects that influence the media products, normative demands for media 

and their infringements. I wondered how the media representation of the criminals was 

created. I tried to realise this by the use of qualitative analysis. An important aspect of 

this diploma thesis is also description and observing elements of tabloidization that 

were often included in the media messages. Media thanks to the biases have the 

possibility to influence basically opinions of their recipients and create their meanings 

of development of criminality in their surroundings and also from places they have none 

personal experience with. The media prefer reporting of “interesting” and extraordinary 

crimes so that they can build incorrect and biased view of criminality and violence in 

our surroundings and out of it. Another fact is that the enlightenment and preventive 

role that, next to my opinion, media should play appeared only very rarely. I tried also 

to describe the phenomenon of violence in the media and implement it into wider 

context. I dealt also with the criminality and criminals by sociological-psychological 

view.  

 I expected that within the qualitative analysis I will be able to identify many 

elements of tabloidization (often there was for example the personalization of the news) 

and biases. These presumptions were confirmed. I also managed to demonstrate that 

media are able (within the theories of social and media construction of reality) to 
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construct media representations- in this diploma thesis concretely media representations 

of criminals.  
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Kajínek při výslechu hájil dozorce z Mírova, Vlastní zpráva, Právo, 13. 12. 2000, str. 4 

Pohled z okna stál Kajínka svobodu, Martin Zeman, Právo, 13. 12. 2000, str. 1 

S prací na Kajínkovi počkáme, neţ se dá psychicky dohromady, Martin Zeman, Právo, 

12. 12. 2000, str. 4 

Choval se jako frajer, ajo, Právo, 11. 12. 2000, str. 3 

Kajínek v pancéřované cele Valdic, Jana Kalinová, Martin Zeman, Právo, 11. 12. 2000, 

str. 1 
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Komando nešlo úplně najisto, mez, Právo, 11. 12. 2000, str. 3 

Nejbezpečnější cely jsou ve Valdicích, Jana Kalinová, Právo, 11. 12. 2000, str. 3 

V Mírově je Jirka mučedník, Petr Marek, Právo, 11. 12. 2000, str. 3 

Valdičtí přijali zabijáka bez děsu, Zdeněk Seiner, Právo, 11. 12. 2000, str. 3 

Kajínek dopaden v Praze, Martin Zeman, Právo, 9. 12. 2000, str. 1 

Nejznámější zločinec unikal policii plných čtyřicet dní, (ČTK), Právo, 9. 12. 2000, str. 4 

Rychetský nevidí důvody pro obnovení kauzy Kajínka, Jana Kalinová, Libor Tomica, 

Právo, 23. 11. 2000, str. 4 

Policie dostala stovky oznámení, ale na Kajínkovu stopu nenarazila, (ČTK), Právo, 15. 

11. 2000, str. 4 

Kajínek se zřejmě vrátí – v legendách, red., Právo, 11. 11. 2000, str. 4 

Advokát chce dostat vraha Kajínka znovu před soud, (ajo, pab, pem), Právo, 8. 11. 

2000, str. 4 

Šéfka věznic zůstává ve funkci, přišla ale o 6,5 tisíce Kč měsíčně, Jana Kalinová, Právo, 

8. 11. 2000, str. 2 

Deset dnů po útěku Jiřího Kajínka je policie bezradná, (ajo, mhr, pem, ČTK), Právo, 7. 

11. 2000, str. 4 

Doţivotní ţalář Martina Vlasáka je podle jeho otčíma justiční omyl, Vladimír Fořt, 

Právo, 4. 11. 2000, str. 4 

Kajínek je sígr, ale prý i anděl, Bohumila Krčová, Právo, 4. 11. 2000, str. 19 

Kajínek s Vlasákem místo šachů řezali mříţ, red, Právo, 4. 11. 2000, str. 4 

Černého Petra má Rychetský, Pavel Verner, Právo, 3. 11. 2000, str. 6 

Oddělení, z něhoţ utekl Kajínek, bylo nově zbudováno, jr, zst, ajo, Právo, 3. 11. 2000, 

str. 2 

Exšpión soudí, ţe zločinec zmizí v Brazílii či na východě, Vlastní zpráva, Právo, 2. 11. 

2000, str. 2 

Za útěk Kajínka finančně potrestán šéf Mírova, ajo, jbs, mez, Právo, 2. 11. 2000, str. 2 

Vrah Kájínek uprchl, ČTK, zr, Právo, 30. 10. 2000, str. 1 

Kajínek červenec, srpen 2010 MF DNES 

Vězeň Kajínek je gentleman, Mirka Spáčilová, Mladá fronta DNES, 12. 7. 2010, str. 4 

Bitva o film Kajínek oţila, obě strany hrozí soudem, Mirka Spáčilová, Mladá fronta 

DNES, 30. 7. 2010, str. 10 
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Cítil jsem Kajínkovu bolest a uvěřil jsem mu, Tereza Spáčilová, Mladá fronta DNES, 4. 

8. 2010, str. 5 

Kajínek utekl do kina. A právničky za ním, Hana Rojková, Mladá fronta DNES, 5. 8. 

2010, str. 5 

Na představení přijel Kajínkův dvojník s eskortou, (roj), Mladá fronta DNES, 5. 8. 

2010, str. 1 

Ministr: Teď uţ je pozdě bycha honiti, Antonín Viktora, Mladá fronta DNES, 5. 8. 

2010, str. 4 

Kříţová výprava za důkazy o nevině Jiřího Kajínka, Jakub Pokorný, Mladá fronta 

DNES, 5. 8. 2010, str. 4 

Kajínek, konečně česká krimi, která není k smíchu, Mirka Spáčilová, Mladá fronta 

DNES, 5. 8. 2010, str. 1 

Kajínek v Plzni zase frčí. Tentokrát ve filmu, Jaroslava Šašková, Mladá fronta DNES, 6. 

8. 2010, str. 2 

Kajínek má rekord: 119 tisíc diváků za víkend, Mirka Spáčilová, Mladá fronta DNES, 

10. 8. 2010, str. 6 

Kajínek láme rekordy letošního léta, (obr), Mladá fronta DNES, 12. 8. 2010, str. 4 

„Tady bude mít jednou sochu“ říká o Kajínkovi místostarosta, Jaroslav Hubený, Mladá 

fronta DNES, 12. 8. 2010, str. 3 

Kajínek se vrací domů. Na plátně, Jaroslav Hubený, Mladá fronta DNES, 12. 8. 2010, 

str. 1 

Kajínku, řekni, ţes tam byl, a proces se obnoví, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 12. 

8. 2010, str. 10 

Buďte Kajínkovou porotou, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 12. 8. 2010, str. 10 

Emotivní promítání u Kajínka doma: Jirka je milionovej kluk, Jaroslav Hubený, Mladá 

fronta DNES, 12. 8. 2010, str. 3 

Slohové cvičení, které si ani Kajínek nazaslouţil, Alice Horáčková, Mladá fronta DNES, 

12. 8. 2010, str. 3 

Naloţili svědka a vyrobili důkaz, píše Kajínek, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 12. 

8. 2010, str. 3 

Luštění dopisu českého vězně číslo jedna, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 12. 8. 

2010, str. 2 

Právnička ţádá nový soud s Kajínkem, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 12. 8. 

2010, str. 1 
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Kajínek doma vyprodal kino, Stanislava Králová, Mladá fronta DNES, 14. 8. 2010, str. 

2 

Film Kajínek uţ vidělo přes čtvrt milionu lidí, (spa), Mladá fronta DNES, 17. 8. 2010, 

str. 6 

Reţisér Jákl dnes přiveze film Kajínkovi do vězení osobně, (kas), Mladá fronta DNES, 

18. 8. 2010, str. 1 

Kajínek byl dojatý, tvrdí Jákl, který vězni promítl svůj film, (baď), Mladá fronta DNES, 

19. 8. 2010, str. 4 

Kajínek  červenec, srpen 2010 Právo 

John o kauze Kajínek: Inspekce čeká na důkazy, Jakub Troníček, Právo, 21. 8. 2010, str. 

1 

Řeknu vše, ale chci anonymitu, Patrik Biskup, Právo, 20. 8. 2010, str. 1 

Kajínka film o jeho případu dojal, Denisa Telaříková, Právo, 19. 8. 2010, str. 5 

Film Kajínek je nadále úspěšný, (kul), Právo, 18. 8. 2010, str. 13 

Tipsport vypisuje sázky na obnovení Kajínkova procesu, (ČTK), Právo, 14. 8. 2010, str. 

10 

John: Svědka bych mlčenlivosti zbavil, Radim Vaculík, Právo, 13. 8. 2010, str. 4 

Rekordní Kajínek, ČTK, Právo, 11. 8. 2010, str. 9 

Kajínek není ani akční hit, ani propadák, Stanislav Dvořák, Právo, 5. 8. 2010, str. 9 

Na premiéru filmu přivedli policisté i Kajínka. Byl to ale jen dvojník, Vladimír Říha, 

Právo, 5. 8. 2010, str. 2 

Ministerstvo nezasáhne do sporu o film Kajínek, (cg, far, ČTK), Právo, 4. 8. 2010, str. 3 

Příleţitost Kajínek, Jiří Franěk, Právo, 30. 7. 2010, str. 6 

Inspekce znovu otevřela Kajínkův případ, Jakub Troníček, Právo, 29. 7. 2010, str. 1 

Novotný - Urban 1999, 2009 MF DNES   

Pašerákovi kokainu obchodník platit nemusí, Vladimír Bílek, Mladá fronta DNES, 22. 

9. 2009, str. 1 

Drogový boss je opět na svobodě a soudí se, Tomáš Kučera, Mladá fronta DNES, 30. 6. 

2009, str. 1 

Pašoval drogy v kávě. Teď na ní chce vydělat, Zuzana Doušová, Mladá fronta DNES, 2. 

6. 2009, str. 2 
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Neobjednal si ani kávu ani kokain. Přesto musí platit, (ik), Mladá fronta DNES, 13. 2. 

2009, str. 2 

Drogy pašoval v kávě, na ní teď vydělá, Ivana Kučerová, Mladá fronta DNES, 22. 1. 

2009, str. 4 

Drogový boss chtěl v Opočně sázet palmy, Marie Kavalírová, Mladá fronta DNES, 6. 8. 

1999, str. 4 

Drogového bossa úřady eskortovaly do Prahy, (ina), Mladá fronta DNES, 4. 8. 1999, 

str. 3 

Kolumbie vydá Praze drogového bossa, Sabina Slonková, Mladá fronta DNES, 3. 8. 

1999, str. 1 

 

Novotný-Urban 1999, 2009 Právo 

Kolumbie vydá svého občana do rukou české spravedlnosti, (ţan), Právo, 3. 8. 1999, str. 

2 

S ţalobou na úhradu dodávek kávy z Kolumbie neuspěl, (ČTK), Právo, 22. 9. 2009, str. 

10 

Novotný tvrdí, ţe není občanem ČR, Ludmila Ţlábková, Právo, 5. 8. 1999, str. 2 

Obviněný z obchodu s kokainem převezen z Kolumbie do Prahy, Ţaneta Horáková, 

Právo, 4. 8. 1999, str. 1 

Zelenka leden, únor, březen 2008 MF DNES 

Ať jsou pacienti náročnější, Radek Laudin, Mladá fronta DNES, 11. 1. 2008, str. 3 

Vypovídat? Zelenka ještě neví, (ČTK), Mladá fronta DNES, 17. 1. 2008, str. 2 

Kauza Heparin míří k soudu, (ČTK), Mladá fronta DNES, 19. 1. 2008, str. 4 

Soudní spis o Zelenkovi má 1 700 stran, (ku), Mladá fronta DNES, 21. 1. 2008, str. 4 

Chceme slyšet, proč zabíjel, Martin Vokáč, Mladá fronta DNES, 21. 1. 2008, str. 4 

Jako vrah jsem se necítil, (vok, ČTK), Mladá fronta DNES, 22. 1. 2008, str. 1 

Čeká ho doţivotí, či léčebna, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 22. 1. 2008, str. 4 

Zelenka: Oběti byly jako děti, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 22. 1. 2008, str. 1 

Heparin: na injekci stačí pár vteřin, Mladá fronta DNES, 23. 1. 2008, str. 1 

Primář si porovnal sluţby a našel vraha, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 23. 1. 

2008, str. 2 

Nemocnice teď evidují léky mnohem přísněji, (fry), Mladá fronta DNES, 24. 1. 2008, 

str. 4 
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Stačil test a vraha by našli dřív, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 24. 1. 2008, str. 4 

Kolegové o Zelenkovi: Byl to dobrý pracovník, (ČTK), Mladá fronta DNES, 25. 1. 2008, 

str. 1 

Zelenka můţe být odsouzen 21. února, (ČTK), Mladá fronta DNES, 26. 1. 2008, str. 1 

Znalci: Zelenka můţe jít do vězení, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 4. 2. 2008, str. 

4 

Proces se Zelenkou pokračuje, Martin Vokáč, Mladá fronta DNES, 11. 2. 2008, str. 1 

Zelenka: k přiznání mě policisté donutili, Jiří Bednář, Ludmila Ţlábková, Právo, 12. 2. 

2008, str. 1 

U soudu se Zelenkou vypovídali policisté i jeho spolupracovnice, Tomáš Kučera, Mladá 

fronta DNES, 12. 2. 2008, str. 1 

Zelenka: Policisté lţou, Tomáš Kučera, Mladá fronta DNES, 12. 2. 2008, str. 1  

Zelenka můţe příští týden slyšet rozsudek, (ČTK), Mladá fronta DNES, 14. 2. 2008, str. 

1 

Touţil po akci, z vězení uţ nevyjde, Martin Vokáč, Mladá fronta DNES, 22. 2. 2008, str. 

3 

Zelenkovu omluvu nepřijímám, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 22. 2. 2008, str. 3 

Primář Longin: K odhalení vraha tři úmrtí nestačí, Jakub Pokorný, Mladá fronta 

DNES, 22. 2. 2008, str. 3 

Mírnější trest by byl výsměch, Tomáš Kučera, Jakub Pokorný, Mladá fronta DNES, 22. 

2. 2008, str. 3 

Neví, proč vraţdil. Má doţivotí, Jakub Pokorný, Tomáš Kučera, Mladá fronta DNES, 

22. 2. 2008, str. 1 

Věřím, ţe můj syn není zvrhlý a bestiální vrah, Ivana Karásková, Mladá fronta DNES, 

28. 2. 2008, str. 1 

Nemocnice čelí ţalobám pacientů, Ilona Muselová, Mladá fronta DNES, 1. 3. 2008, str. 

4 

Brit zabíjel pacienty, dostal doţivotí, (kro), Mladá fronta DNES, 5. 3. 2008, str. 6 

 

Zelenka leden, únor, březen 2008 Právo 

Vzpomíná na mamánka, (jbs), Právo, 17. 1. 2008, str. 5 

Otec heparinového vraha Zelenky: nechápu, jak mohl zabíjet nemocné, Jiří Bednář, 

Právo, 17. 1. 2008, str. 1 

Přeţil a na Zelenkovu omluvu nevěří, Ludmila Ţlábková, Právo, 24. 1. 2008, str. 7 
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Primář: Zelenka byl k pacientům vstřícný, Jiří Bednář, Ludmila Ţlábková, Právo, 23. 1. 

2008, str. 1 

Vraţdy v nemocnici vstoupí do historie, (lh), Právo, 22. 1. 2008, str. 3 

Zelenka: chtěl jsem, aby se něco dělo, Jiří Bednář, Ludmila Ţlábková, Právo, 22. 1. 

2008, str. 1 

Zelenka se omlouval pacientům a pozůstalým, Jiří Bednář, Ludmila Ţlábková, Právo, 

24. 1. 2008, str. 7 

V kauze heparin budou svědčit i policisté, Jiří Bednář, Právo, 7. 2. 2008, str. 7  

Znalci: Zelenka je duševně zdráv, Jiří Bednář, Právo, 13. 2. 2008, str. 5 

Lidé z ARO Zelenkův motiv neobjevili, Jiří Bednář, Ludmila Ţlábková, Právo, 25. 1. 

2008, str. 4 

Po prvním týdnu otazníky zůstaly, Jiří Bednář, Právo, 26. 1. 2008, str. 4 

Heparinový vrah – rozsudek zítra, Ludmila Ţlábková, Právo, 20. 2. 2008, str. 1 

Ze závěrečné řeči advokáta Herouta, Právo, 22. 2. 2008, str. 4 

Ze závěrečné řeči Zelenky, Právo, 22. 2. 2008, str. 4 

Průběh procesu v roce 2008, Právo, 22. 2. 2008, str. 4 

Heparinový vrah dostal doţivotí, Vlastní zpráva, Právo, 22. 2. 2008, str. 1 

 

 

  

 

 

 

 

 


