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Abstrakt 

Tato bakalářská diplomová práce se zabývá mediálním obrazem umělecké 

skupiny Ztohoven v českém tisku, konkrétně v deníku Mladá fronta Dnes, deníku Právo  

a týdeníku Reflex v letech 2003 - 2010. Byly vybrány a následně analyzovány všechny 

články tohoto období, které se týkaly skupiny Ztohoven. V empirické části práce byla 

provedena analýza příspěvků se zaměřením na četnost článků, jejich valenci a témata. 

Studie se dále zabývá otázkou, jaké role vybraná periodika skupině Ztohoven nejčastěji 

přisuzují a jaký prostor k vyjádření v jednotlivých článcích jí poskytují. V další části 

práce jsou prezentovány výsledky výzkumu veřejného mínění. Tento výzkum byl 

zaměřen na reakce veřejnosti na aktivismus skupiny Ztohoven. Poslední kapitola 

empirické části se věnuje mediálnímu obrazu umělecké skupiny Ztohoven  a jeho 

porovnání v analyzovaných periodikách. Cílem komparace bylo zodpovězení otázky, 

zda je obraz skupiny Ztohoven ve vybraných médiích totoţný, nebo se vyskytují nějaké 

odchylky. 

 

 

Abstract 

This thesis is focused on the media image of Ztohoven art group in the Czech 

press. Particularly it surveys MF Dnes and Právo daily newspapers and Reflex 

magazine within the years 2003 – 2010. The articles from this period were selected  

and analyzed with regards to Ztohoven art group . The empirical part  

of the thesis  analyzes articles with focus on their frequency, their valence, and topics. 



 

 

The study also aims to answer the question, which roles are attributed to Ztohoven 

group and what amount of space for expression is provided to the group by the Czech 

press. The next part of the thesis presents results of the public opinion research.  

This research was focused on public responses to the activism of Ztohoven art group.  

The last chapter compares the media image of Ztohoven group in the analyzed press. 

The aim of the comparison was to verify whether the media image in the selected 

newspapers and magazines is identical or whether there are some differences. 
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 Úvod 

Tato bakalářská diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu umělecké 

skupiny Ztohoven v českém tisku, konkrétně v deníku Mladá fronta Dnes, deníku Právo  

a týdeníku Reflex v letech 2003 - 2010. Skupina Ztohoven se ve svých projektech 

zaměřuje na média, reklamu a jejich vliv na člověka a společnost, upozorňuje  

na zaměňování mediálního obrazu světa za svět reálný či hrozbu zneuţití osobních 

údajů. Svá sdělení prezentují prostřednictvím médií, street artu a výstav svých děl. 

Skupina Ztohoven na sebe poprvé výrazněji upozornila v roce 2003, kdy proběhla akce 

Srdce nad hradem a Znásilněný podvědomí.  

Cílem bakalářské práce je zodpovězení otázky: Jaký mediální obraz umělecké 

skupiny Ztohoven vytvářejí vybraná česká periodika v letech 2003 - 2010? Zároveň 

bych chtěla zjistit, jaké role média skupině Ztohoven nejčastěji přisuzují a skrze jaká 

témata je mediální obraz formován. V neposlední řadě bych chtěla určit, jaký je názor 

veřejnosti na aktivismus této umělecké skupiny. 

Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, metodologické a empirické. V části 

teoretické se věnuji oblasti médií, zaměřím se také na problematiku mediální konstrukce 

reality, reklamy a mediálního aktivismu. Dále se práce zabývá charakteristikou 

umělecké skupiny Ztohoven, zmapováním uměleckého prostředí, českého  

i zahraničního, v jehoţ kontextu skupina působí, popisem jejích aktivit a výčtem 

fenoménů, proti kterým se ve svých dílech staví. V empirické části budou prezentovány 

výsledky provedeného výzkumu.  

Bakalářská práce je zaměřena na čtyři nejznámější akce skupiny Ztohoven,  

a to: Otazník nad hradem, Znásilněný podvědomí, Mediální realita a Občan K. V první 

části se věnuji popisu jednotlivých akcí a způsobu, jakým tuto akci prezentuje (nejen)  

na svých internetových stránkách skupina Ztohoven. Cílem druhé části bakalářské práce 

je zmapovat články v deníku Mladá fronta Dnes, deníku Právo a týdeníku Reflex 

věnované zmíněným akcím skupiny Ztohoven a uvést případné rozdíly v konstruování 

mediálního obrazu.  
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1.Teoretická část 

Pro zodpovězení otázky, jaký mediální obraz skupiny Ztohoven přináší média,  

je důleţité pochopit, jakou úlohu a vliv média mají. V následujících kapitolách se budu 

věnovat médiím a mediální komunikaci, coţ nám posléze pomůţe lépe pochopit jejich 

roli v procesu konstruování mediálního obrazu. Dále se zaměřím na mediální aktivismus 

a reklamu. Zmiňovaná témata jsou do této části práce zařazena proto, ţe úzce souvisí 

s aktivitami skupiny Ztohoven. Posléze si představíme umělecké směry a hnutí,  

které jsou předchůdci skupiny Ztohoven a také některá aktivistická a umělecká sdruţení, 

která působí v dnešní době. V závěru této části se zaměřím na představení umělecké 

skupiny Ztohoven, jejích projektů a také fenoménů, proti kterým se skupina staví.  

 

 

1.1 Média, Mediální komunikace 

Pojem médium, respektive média, má mnoţství významů a lze ho pouţít 

v mnoha souvislostech. Pro účely této práce ho definujeme jako „to, co zprostředkovává 

někomu nějaké sdělení“
1
. Média mají vliv na formování názorů jedince, ovlivňují,  

jaké informace se k němu dostanou a jakým způsobem jsou interpretovány. Pomáhají 

příjemci orientovat se v obrovském mnoţství faktů a událostí, které ho obklopují. 

Moderní společnosti prosazují pomocí médií své hodnoty a normy, podle nichţ se má 

jedinec chovat. Kromě vlivu na uvaţování a jednání lidí mají média také značný 

ekonomický vliv. Mediální průmysl má velké příjmy a výdaje, zaměstnává tisíce lidí, 

vysoké částky jsou vynakládány na reklamu. Média jsou navíc nejen významným 

zdrojem informací, ale i zábavy. Tom Kent v úvodu ke knize Bořivoje Čelovského píše: 

„Média plní především úlohu vrátných, kteří veřejnosti otvírají brány informací.  

Ze všeho, co se ve světě děje, ze všech názorů, které jsou vyslovovány o tom,  

co se stalo nebo by se stát mělo, média vyberou „zprávy“, o kterých se domnívají,  

ţe jsou pro jejich čtenáře, posluchače a diváky nejdůleţitější. Tento výběr je 

pochopitelně silně ovlivněn komerčními zájmy; média jsou většinou sama o sobě 

ekonomickými subjekty, jejichţ zisk pochází z uspokojování zákazníků.“
2
  

Média, která slouţí k předávání sdělení velkému počtu lidí, se nazývají masová. 

                                                
1 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál. s. 16. 
2 ČELOVSKÝ, Bořivoj. Konec českého tisku. Šenov: Tilia, 2002. s. 9.  
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Řadíme mezi ně například noviny, časopisy, knihy, rozhlas, film, televizi, internet  

a další. Jirák a Köpplová
3
 zmiňují podstatný rys masových médií, totiţ „skutečnost,  

ţe nepodporují vysílání a přijímání sdělení na obou stranách, nýbrţ svou podstatou staví 

jednoho účastníka do role vysílatele (podavatele) a druhého do role příjemce.“  Pojmu 

„masa“ se blíţe věnuji v kapitole 1.1.1. 

Komunikace je jednou z přirozených potřeb člověka. Kaţdá společnost se snaţí 

zajistit, aby v jejím rámci probíhala výměna informací. Tuto úlohu plní v moderní době 

z velké části média. Mediální komunikace má zásadní podíl v lidském ţivotě a zároveň 

je i předmětem různých vědních oborů. Podle Burtona a Jiráka
4
 „obecně platí,  

ţe studiem médií zvyšuje jedinec, skupina či celá společnost moţnost kontroly nad tím, 

jaké interpretace světa, lidí, dějů, vztahů a hodnot média nabízejí.“ Porozumění médiím 

zvyšuje schopnost orientovat se ve světě, jehoţ jsou média nedílnou součástí.   

Za médium povaţujeme i kódy (soustavy znaků a pravidel pro jejich pouţívání), 

které se při komunikaci pouţívají. Tyto kódy, například český jazyk, je moţné 

povaţovat za primární komunikační média, za zprostředkovatele sdělení mezi účastníky 

komunikace. Kromě primárních komunikačních médií rozlišujeme ještě sekundární 

komunikační média, která lépe vyhovují potřebě předávat sdělení v co nejkratším čase, 

na velkou vzdálenost a co největšímu počtu příjemců. Jirák a Köpplová
5
 do této skupiny 

řadí média, jejichţ prostřednictvím lze sdělení zaznamenávat a přenášet (například tisk, 

obrázek, fotografie) a také prostředky, které k tomuto přenosu slouţí.  

Média lze rozdělit i podle toho, jaké smysly s nimi spojená činnost zaměstnává. 

Na základě těchto kritérií rozlišujeme média, která se obracejí na sluch (rozhlas), zrak 

(knihy, noviny) hmat (sdělení psaná Braillovým písmem) a dále média,  

která zaměstnávají více smyslů zároveň, například zrak a sluch (televizní program). 

 

 

1.1.1 Masová média 

Původně byl slovem „masa“ označován prostý lid a toto označení bylo chápáno 

spíše jako negativní. Naopak v dobách socialismu byla masa prezentována jako 

„ztělesnění síly a solidarity pracujícího lidu.“
6
 V dnešní době pojmem masa rozumíme 

                                                
3 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál. s. 21. 
4 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister a Principal, 2001. s. 14. 
5 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál. s. 17. 
6 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2007. s. 58. 
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„početnou skupinu lidí, kteří mají navzájem slabé nebo ţádné sociální vazby (i kdyţ  

od ţivota jiných lidí nejsou nikterak odděleni) a většinou se neznají.“
7
 Masa je vnímána 

v závislosti na osobním úhlu pohledu a podle toho, zda se její členové chovají v rámci 

masy ukázněně, nicméně i tak převládá sklon chápat tento pojem jako cosi negativního. 

V této práci je pojem masa pouţíván v souvislosti s masovou společností, masovou 

kulturou a médii. Bell
8
 v souvislosti s masovou společností píše: „Přestoţe společnost 

v minulosti kulturu vyhledávala do značné míry pro její snobskou hodnotu, nesnaţila  

se ji pouze konzumovat, i kdyţ ji často zneuţívala či znehodnocovala a přetvářela 

„kulturní statky na společenské komodity.“ Masová společnost naopak neţádá kulturu, 

ale zábavu a zboţí nabízené zábavním průmyslem je společností skutečně konzumováno 

právě tak jako jakýkoli jiný druh spotřebního zboţí.“   

Jako masová chápeme média, která zprostředkovávají sdělení velkému počtu 

příjemců. Takový druh komunikace nazýváme komunikace masová. Podavatelem 

sdělení „bývají buď profesionální komunikátoři (novináři, producenti, baviči atd.) 

zaměstnávaní ustavenými mediálními organizacemi nebo jiné osoby (například 

inzerenti, výkonní umělci či politici), jimţ organizace umoţnila přístup do média.“
9
 

Podle McQuaila
10

 jsou „vztahy mezi podavateli a příjemci nutně jednosměrné  

a neosobní a většina masově komunikovaných sdělení pochází z centralizovaných 

průmyslových či byrokratických organizací, jeţ mají od svých předpokládaných 

„adresátů“ značný odstup.“ Na rozdíl od interpersonální komunikace (dorozumívání 

mezi dvěma jednotlivci), při které je obvyklé vysílání a přijímání sdělení na obou 

stranách, masová komunikace je jednosměrná a zpravidla neumoţňuje bezprostřední 

zpětnou vazbu. Podavatel sdělení nemá s příjemci přímý kontakt, zpětná vazba probíhá 

zprostředkovaně, například pomocí průzkumu sledovanosti, poslechovosti  

nebo prodaného nákladu. Dalším rozdílem oproti interpersonální komunikaci je podle 

Jiráka a Köpplové
11

 „zaznamenatelnost mediálního sdělení, tudíţ se stává trvalým  

a opakovatelným, coţ v nemediované mezilidské komunikaci není moţné.“ Publikum 

má navíc díky médiím moţnost zprostředkovaně přijímat sdělení bez omezení nejen 

v čase, ale i v prostoru. Tím rozumíme sdělení, která jsou mu prostorově vzdálená. Díky 

tomu můţeme sledovat dění na druhé straně planety nebo dokonce z vesmíru z pohodlí 

                                                
7 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál. s. 21. 
8 BELL, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: SLON, 1999. s. 67. 
9 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2007. s. 59. 
10 tamtéţ 
11 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál. s. 37. 
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vlastního obývacího pokoje. Dalším charakteristickým znakem médií je opakování 

sdělení. Hlavní vysílací stanice „nabízejí velmi podobná sdělení – a navíc je většinou 

mají ze stejných zdrojů (zpravodajské agentury, ustálená síť korespondentů a někdy  

i z velkých deníků).“
12

 Náklad tisku, tedy produkování mnoţství kopií, je rovněţ 

opakováním sdělení. Nejpatrnější je tento rys u filmů, které můţeme zpravidla 

shlédnout nejprve v kině, poté na DVD a po určitém čase i v televizi, mnohdy 

opakovaně. 

 Nabízí se otázka, jaká je role médií v dnešní společnosti. „Veřejné mínění má 

často tendenci vnímat média jako viníka, jemuţ jde na vrub řada negativních 

společenských jevů (nárůst zločinnosti, pokles kulturní úrovně, úpadek mateřského 

jazyka apod.). Média se naopak stejně často stylizují do postavení sluţebníka, který jen 

nabízí to, co si publikum přeje.“
13

  Podle McQuaila
14

 „lze noviny, filmy a další formy 

kultury určené širokým masám (hudbu, časopisy, kreslené seriály) pojímat jako faktory, 

jeţ potencionálně přispěly k individuální zločinnosti a úpadku morálky a také 

k vykořenění, odosobnění a nedostatku sounáleţitosti či pospolitosti.“  

 

 

1.1.2 Mediální konstrukce reality 

Mediální konstrukce reality a zvláště zaměňování mediální reality za realitu 

skutečnou je jedním z problémů, před nimiţ umělecká skupina Ztohoven 

prostřednictvím svých projektů varuje.  V této kapitole se zaměřím na teorii konstrukce 

reality, konstruování mediálního obrazu a také na stereotypizaci.  

Média se podílejí na utváření ţivota jednotlivce i společnosti. Tento jejich podíl 

však nelze přímo zkoumat, jelikoţ jsou provázána s dalšími společenskými institucemi, 

takţe jejich působení nelze zkoumat samostatně. Mediální konstrukce reality vychází 

z teorie sociální konstrukce reality. Ta je zaloţena především na knize Sociální 

konstrukce reality
15

 Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna. Tato teze vysvětluje moc 

médií tím, ţe „nabízejí sdělení, která nějakým způsobem vypovídají o společnosti, jejích 

normách, hodnotách a pravidlech. Významy, jeţ jsou v těchto sděleních vyuţity, vedly

                                                
12 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister a Principal, 2001. s. 20. 
13 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister a Principal, 2001. s. 22. 
14 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2007. s. 56. 
15 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 216 s.  
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ke zvýšenému zájmu o hledání zdroje těchto významů. Komunikace je tedy zaloţena  

na odkazování k významům symbolů, tedy ke světu, který je konstruován v dané 

společnosti jako společné pojetí reality. K této konstruované realitě se pak příslušníci 

daného společenství odkazují jako k platné.“
16

 Tato teorie je platná i pro mediální 

komunikaci, z čehoţ plyne, ţe média mají na konstruování reality značný podíl. Dle jiţ 

zmíněné teorie sociální konstrukce reality je „společnost výtvorem člověka. Společnost 

je objektivní realitou. Člověk je výtvorem společnosti.“
17

 Z toho můţeme usuzovat,  

ţe realita, tudíţ i její mediální konstrukce, obsahuje i naše myšlenky a představy. Vznik 

mediální konstrukce reality by však nebyl moţný bez účasti publika, které připisuje 

mediálním obsahům faktickou povahu. 

Jedinec si realitu nějakým způsobem vysvětluje, ale jiţ nevnímá, ţe jde  

o konstrukci reality. Realitu chápeme jako objektivní a danou nezávisle na nás  

a domníváme se, ţe ostatní jí rozumí a chápou stejně jako my. Vnímání reality je přitom 

subjektivní. Realitu totiţ tvoří jednak svět, sdílený s ostatními, ale zároveň také svět, 

který chápeme jako svůj vlastní, subjektivní. Subjektivní chápání reality se stane 

objektivním za předpokladu, ţe se subjektivní vnímání jedince stane skrze konkrétní 

sdělení přístupná i ostatním lidem jako součást reality. Tím vzniká svět, který  

„je konstruován v dané společnosti jako společné pojetí reality.“
18

  

Zpracováním komunikovaných obsahů se v rámci konstrukce mediální reality 

konstruuje také mediální obraz. Ten se podílí na formování prostředí, ve kterém se lidé 

pohybují, a zároveň z tohoto prostředí sám vychází. Mediální obraz je utvářen uţ ve fázi 

sbírání informací o tématu a při jeho zpracování. Důleţité je také to, v jakém kontextu 

příjemci sdělení podáváme, a v jaké části relace (či vydání, atp.) je zařazeno. Mediální 

obraz bývá zpravidla určován obecně přijímanými předsudky a tyto předsudky 

v příjemci sdělení dále posiluje. Metodou pouţívanou ke zkoumání mediálního obrazu 

je obsahová analýza textu. 

V souvislosti s mediálním obrazem se setkáváme se stereotypizací
19

, která bývá 

médii často podporována. K vzniku stereotypů dochází především u sdělení,

                                                
16 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál. s. 165. 
17 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. s. 64. 
18 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál. s. 165. 
19 Stereotypem se rozumí sociální klasifikace určitých skupin a jejich reprezentace pomocí zjednodušených, 
neověřitelných, zobecňujících znaků, jeţ výslovně (explicitně) či nepřímo (implicitně) představují soubor 
hodnot, soudů a předpokladů týkajících se chování takových skupin, jejich vlastností, minulosti a vývoje 
(zdroj: JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál. s. 145). 
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s jejichţ předmětem nemá publikum vlastní zkušenost. V této situaci pokládá sdělení 

předkládané médii za skutečnost. „Identifikace a výklad reprezentací a stereotypů 

pomocí sémiotické analýzy se při studiu médií často skrývá pod nejasným označením 

„obraz“ (obraz současné politiky, obraz cizince, obraz ekologického hnutí apod).“
20

 

Stereotypizace se ovšem neomezuje jen na „škatulkování“ lidí do skupin, zároveň jim 

přisuzuje různé vlastnosti a charakteristiky, na základě kterých jsou publikem,  

ale i společností, přijímány. Snadno tak dochází k vytváření předsudků. Jako příklad 

můţeme uvést hloupé policisty a ještě hloupější blondýny, „suché“ Brity, 

pořádkumilovné Němce či nepřizpůsobivé Romy.   

 

 

1.1.3 Reklama 

Dalším fenoménem, proti kterému se skupina Ztohoven ve svých dílech staví,  

je reklama a její vliv na lidské podvědomí. Pro účely této práce definujeme reklamu 

jako „komunikaci, při níţ jeden subjekt (komerční či nezisková organizace;  

popř. soukromá osoba) nabízí svůj produkt, sluţbu nebo ideu veřejnosti s cílem přimět  

ji ke změně postojů či nákupního chování. Tato nabídka se odehrává především 

prostřednictvím masových médií a její zadavatel za zvlášť označené místo v mediálním 

obsahu většinou platí.“
21

 Oproti tomu Burton s Jirákem
22

 říkají, ţe „reklamu nelze 

povaţovat za další typ komunikace, nýbrţ za způsob vyuţívání různých existujících 

forem komunikace k dosaţení vytčeného účinku.“  

V současné době se s reklamou setkáváme téměř na kaţdém kroku, je nedílnou 

součástí našeho ţivota. Ovlivňuje prostřednictvím televize, rozhlasu, internetu, 

billboardů, citylightů, letáků a mnoha dalšími způsoby. Reklama, jako produkt člověka, 

se vyvíjí zároveň se společností a technickými moţnostmi.  

V reklamním sdělení se, stejně jako u mediálního obrazu, často setkáváme  

se stereotypizací. Vzhledem k tomu, ţe reklama je omezená prostorem a časem, je třeba 

publiku nabídnout co nejsrozumitelnější sdělení, aby ho i přes tato omezení pochopil. 

Stereotypizace je prostředkem zjednodušujícím reklamní sdělení, zároveň ale můţe 

docházet k posilování předsudků. 

                                                
20 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. Praha: Portál. s. 144. 
21 REIFOVÁ, Irena, et al. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. s. 209. 
22 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister a Principal, 2001. s. 258. 
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Pro média je reklama důleţitá, neboť příjmy z ní pokrývají velkou část nákladů. 

Bez ní by nemohly fungovat komerční rozhlasové a televizní stanice a například 

časopisy by byly několikanásobně draţší. Získání finančních prostředků od inzerentů  

je tedy v zájmu médií. Základem nabídky plochy či času inzerentům je však zájem 

publika o příslušné médium, nikoliv zájem inzerenta o danou plochu či příslušný čas. 

Podle Burtona a Jiráka
23

 „média obchodují s předpokládanou pozorností svých čtenářů, 

posluchačů či diváků.“ Oproti tomu hlavními motivy inzerentů je vytvoření, případně 

posílení povědomí o nějakém výrobku či sluţbě, podpora prodej a získání, popřípadě 

udrţení si podílu na trhu.  

  Tvůrci reklam pouţívají k ovlivnění postojů a potřeb publika nejrůznějších 

prostředků. Osvědčené je například časté opakování sdělení, například název produktu 

nebo slogan. „Lidé mají sklon zaznamenat a pamatovat si sdělení, která se opakují,  

a současně věřit tomu, co si pamatují.“
24

  

Další metodou je nabídka odměny nebo naopak hrozba trestem. Tento způsob 

ovlivňování má za cíl přesvědčit potencionální zákazníky, ţe pouze díky koupi určitého 

produktu z nich bude dobrý rodič, chovatel nebo například správná hospodyňka.  

Druhá forma, tedy trest, jim „vyhroţuje“, ţe pokud si daný produkt nekoupí, budou 

jejich děti nemocné a prádlo uţ nikdy nebude tak bílé. Dalším způsobem ovlivnění 

publika je apelování na sdílené hodnoty, s nimiţ se většina z nás ztotoţňuje.  

Většina z nás si přeje, aby naši blízcí byli zdraví, s čímţ nám reklama asociuje daný 

produkt. Častá je také metoda ztotoţnění se s osobností či skupinou, která produkt 

prezentuje.  

Prostředkem k zapamatování reklamního sdělení bývá také provokace. Ta je  

„ve skutečnosti aktualizací prostředků, které se v reklamě automatizovaly, a opírá se  

o existující tendence ve vývoji sociálních norem.“
25

 Právě tento prostředek si  

pro prezentování svých děl vybrala skupina Ztohoven v rámci vernisáţe při příleţitosti 

akce Znásilněný podvědomí. Fotografie citylightů, do nichţ skupina umístila plakáty, 

které parodovaly reklamy známých značek, jsou zobrazeny v příloze k této bakalářské 

práci.  

 

 

                                                
23 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister a Principal, 2001. s. 259. 
24 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister a Principal, 2001. s. 270. 
25 BURTON, Graeme; JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister a Principal, 2001. s. 272. 
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1.1.4 Mediální aktivismus 

V této podkapitole se budeme věnovat tématu mediálního aktivismu a jedné 

z jeho forem, kulturní sabotáţi. Tato témata nám přiblíţí myšlenky a cíle aktivistických 

hnutí, mezi něţ se skupina Ztohoven řadí. 

 Petráčková a kol. definují aktivismus jako „koncepci různé povahy přisuzující 

velký význam činnému principu.“
26

 Aktivisté pořádají přímé a nápadné akce zaměřené 

na dosaţení výsledku, obvykle politického či společenského. „Základní cíl široce 

pojatého mediálního aktivismu spočívá v tom, aby média reprezentovala, slouţila  

a vyjadřovala zájmy všech občanů.“
27

 Na to, zda média tuto úlohu skutečně plní, 

dohlíţejí tzv. „media watchdogs, neboli hlídací psi médií. Ty můţeme rozlišit  

podle statutu, organizační struktury, politické orientace, cílů, členství, způsobu práce  

nebo tematického zaměření.“
28

 Témata, kterým se mediální aktivismus věnuje, jsou 

rozmanitá, například vlastnictví médií, komercialismus, internet, TV a kabel, rádio, 

ţurnalistika, nekomerční média, duševní vlastnictví, neustále však přibývají další.  

Další formou mediálního aktivismu je kulturní sabotáţ. Tu ztělesňují například 

„média-sabotáţisté Adbusters Media Foundation, dnes uţ celosvětová síť umělců  

a recesistů, produkujících v duchu kreativní rezistence kontra-mediální sdělení  

a organizujících kaţdoroční Týden bez televize či Den bez nákupu.“
29

 Hlavním cílem 

kulturní sabotáţe je vyjádření nesouhlasu komerční kulturou, zasahováním reklamy  

do veřejného prostoru a dalšími fenomény. Dery
30

 popisuje sabotéry jako umělecké 

teroristy a zároveň lidové kritiky, „kteří do signálu na jeho cestě z vysílače do přijímače 

zavádějí šum, čímţ povzbuzují osobité a nezamýšlené interpretace. Proniknutím mezi 

vetřelce dodávají reklamám, zpravodajství a jiným mediálním artefaktům subverzivní 

významy.“  

Nové moţnosti nabízí sabotérům internet a nové technologie. Videa z akcí  

je moţné umístit například na Youtube, pozvat podobně smýšlející jedince 

na happening zase prostřednictvím sociální sítě Facebook. Jako kulturní sabotéry 

můţeme označit i skupinu Ztohoven, která se v rámci projektu Mediální realita 

nabourala v roce 2007 do vysílání České televize. Tomuto projektu se blíţe věnuji

                                                
26 PETRÁČKOVÁ, Věra, et al. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1998. s. 36. 
27KOUŘIL, Vít. Media watchdogs: dohlíţet a nepřestat. Revue pro média. 18.1.2006, 26, s. 12. 
28 tamtéţ 
29 tamtéţ 
30 DERY, Mark. Iim.cz [online]. 2009 [cit. 2011-03-30]. Institut intermedií. Dostupné z WWW: 
http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Kulturni_samotaz. 
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 v kapitole 1.4.1. 

 

 

1.2 Předchůdci skupiny Ztohoven  

V této kapitole bych se chtěla věnovat vybraným uměleckým směrům a hnutím 

20. století. Umělci, kteří v rámci těchto směrů působili, prostřednictvím svých děl 

reflektovali okolní svět, vyjadřovali se k dobové společenské či politické situaci  

a snaţili se stejně jako umělecká skupina Ztohoven nabourávat zaţité postoje a názory 

veřejnosti.  

 

 

1.2.1 Umělecké směry 

Uţ koncem 19. století se vznikají umělecké směry, které mají společnou snahu  

o pohlíţení na umění jiným způsobem a odchýlení se od zaţitých tradic, zároveň se  

v dílech objevuje kritika společnosti. V návaznosti na ně se objevuje  

modernismus – široké hnutí, zahrnující veškeré avantgardní
31

 -ismy první poloviny  

20. století. Toto hnutí je doprovázeno ideologií, podle které „umění ukazuje cestu vpřed, 

slouţí jako předvoj, avantgarda. Tato metafora dává najevo, ţe moderní umění by se 

nikdy nesmířilo s úlohou pouze zrcadlit sociální strukturu, jeţ je jeho „základnou“, 

naopak chce razit cestu k čemusi zcela novému“.
32

  Umělecké směry této doby jsou 

rozdílné, ale všechny mají prvky experimentálního umění. Dalším společným znakem 

byla snaha „konfrontovat umění s jeho vlastní moderností“
33

. Ačkoliv významných 

směrů této doby bylo mnoho, představíme si krátce pouze dva z nich - dadaismus  

a surrealismus. Myšlenky těchto směrů se podle mého názoru nejvíce přibliţují cílům 

skupiny Ztohoven. 

Jako první si představíme dadaismus, který vznikl v období 1. světové války. 

„Klíčovou taktikou dadaistů, kteří doufali, ţe zbaví společnost nacionalismu  

a materialismu, jeţ vedly ke krveprolití první světové války, bylo šokovat.“
34

 

                                                
31 Avantgarda - původně vojenský předvoj, přeneseně skupina osob, směr, hnutí zasazující se o nové 
myšlenky, průkopníci (zdroj: PETRÁČKOVÁ, Věra, et al. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 
1998. s. 84). 
32 BELL, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: SLON, 1999. s. 58. 
33 LITTLE, Stephen . ... ismy : Jak chápat umění. Praha : Slovart, 2005. s. 98. 
34 LITTLE, Stephen . ... ismy : Jak chápat umění. Praha: Slovart, 2005. s. 111. 
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Výsledkem byly prvky jako nesmyslnost či náhoda a zároveň také „nové pojetí role 

podvědomí.“
35

    

Podvědomí mělo ústřední význam také pro představitele dalšího směru, 

surrealismu. „Surrealismus se zaměřil na roli nevědomí při zobrazování a snaţil  

se odstranit protiklad mezi skutečností a představivostí.“
36

 Tento směr „vyjadřoval 

touhu mladých umělců vytvořit něco reálnějšího neţ realitu jako takovou,  

něco významnějšího neţ pouhé napodobování toho, co vidíme.“
37

 Dalším záměrem 

surrealistů bylo změnit způsob, jakým lidé přemýšlejí.  

Společným znakem modernistických směrů bylo odmítání tradic v umění, 

hledání nových cest a kritika stávajících poměrů. Bell definuje avantgardního umělce 

jako ztotoţnění „odmítnutí, jehoţ se mu dostávalo, se svobodou a napětí ve vztahu 

k publiku bylo nezbytným podnětem pro jeho umělecký projev.“
38

 Cílem 

modernistických hnutí bylo zasahovat do zaţitých názorů a postojů, zpochybňovat 

obecně platnou pravdu. Odmítání zaţitých norem a kritika poměrů ve společnosti jsou 

společnými znaky, které můţeme nalézt při porovnání modernistických hnutí 

s uměleckou skupinou Ztohoven.      

 

 

1.2.2 Umělecká a aktivistická hnutí 

Na dadaismus a surrealismus navázala Situacionistická internacionála. Ta byla 

zaloţena 28. července 1957 jako „společenství umělců z různých evropských zemí,  

kteří sdíleli myšlenku, ţe umělecké přetváření kaţdodenního prostředí můţe vést  

k celkové přeměně společnosti.“
39

 Zakládajícími členy byli Asger Jorn a Guy 

Debord. Uměleckým cílem hnutí byla revoluce kaţdodenního ţivota. „Jediným 

zajímavým podnikem je osvobození kaţdodenního ţivota, ne pouze v historické 

perspektivě, ale teď a pro nás.“
40

 hlásali situacionisté.    

V 50. letech 20. století vznikl ve Spojených Státech pop art, coţ byl „směr 

moderního výtvarného umění vyuţívající předmětů všedního ţivota a pouţívající 

                                                
35 tamtéţ 
36 STURKEN, Marita; CARTWRIGHT, Lisa. Studia vizuální kultury. Praha: Portál, 2009. s. 449. 
37 GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. s. 483. 
38 BELL, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: SLON, 1999. s. 61. 
39 Institut intermedií [online]. 2011 [cit. 2011-05-12]. Iim.cz. Dostupné z WWW: 
http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Situacionalistická_internacionála. 
40 BARTOŠEK, Pavel. Nejradikálnější umělecká avantgarda. A2 [online]. 2008, 8, [cit. 2011-03-20]. 
Dostupný z WWW: http://www.advojka.cz/archiv/2008/8/nejradikalnejsi-umelecka-avantgarda. 
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nových technologických postupů.“
41

. Člověk je v pop artu vykreslen jako „pasivní oběť, 

která je zasycena konzumem, reklamou a médii.“
42

  

Od 70. let 20. století se začala v USA objevovat „aktivistická hnutí,  

jejichţ názvy byly odvozené od jejich oblíbených „technik“: commerce jamming 

(vyvolávání komerčního šumu), billboard alteration (změna billboardových sdělení), 

fake advertisement (parodická nápodoba reklamy), media activism (mediální 

aktivismus), adbusters (reklamní výtrţníci), billboard bandites (billboardoví banditi), 

media hoaxing (mediální balamucení), guerrila theater (gerilové divadlo), atd.“
43

  

Tato uskupení se zabývala uměleckým, politickým a mediálním aktivismem. 

Kritizovala danou situaci pomocí vtipu či nadsázky, ale jejich projekty měly zároveň 

myšlenku a hlubší smysl. V jejich dílech můţeme nalézt inspiraci jiţ zmíněnými 

uměleckými směry, jako jsou dadaismus nebo surrealismus. 

Umělecký aktivismus existoval před rokem 1989 i v českém prostředí, jednalo  

se především o umělecký odboj proti komunistickému reţimu. Ten se objevoval hlavně 

v prostředí undergroundu a disentu. Výraznou osobností výtvarného umění byl Milan 

Kníţák. V oblasti hudby můţeme zmínit například skupiny The Plastic People  

of the Universe a Aktual.  

Zhruba od poloviny 90. let začali aktivisté vyuţívat jako prostředek k vyjádření 

internet. Zároveň se objevily nové technické moţnosti. Díky nim nebylo například těţké 

uvěřit, ţe v Krkonoších vybuchla atomová bomba, přesto ţe se jednalo o mystifikaci  

ze strany skupiny Ztohoven. Prostředí internetu navíc umoţnilo aktivistickým skupinám 

informovat o svých akcích a názorech prostřednictvím internetové sítě, sdruţovat  

své příznivce, provozovat rádiové vysílání nebo sdílet videonahrávky. Jako příklad  

za všechny můţeme zmínit ilegální vernisáţ, kterou uspořádala skupina Ztohoven 

v prostorách vestibulu praţského metra. Příznivci skupiny byli o akci informováni  

jen pár hodin předtím prostřednictvím odkazu na internetových stránkách skupiny 

Ztohoven, coţ je věc v minulosti těţko představitelná. 

 

 

                                                
41 PETRÁČKOVÁ, Věra, et al. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1998. s. 608. 
42 MRÁZ,  Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 4. Praha: Idea Servis, 2002. s. 144. 
43 KERA, Denisa; KOČIČKA, Pavel. Svettisku.cz [online]. 2007 [cit. 2011-03-28]. Svět tisku. Dostupné z 
WWW: http://www.svettisku.cz/buxus/generate_page.php?page_id=1095. 
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1.3 Současná aktivistická sdružení  

V této kapitole se zaměřím na některá umělecká a aktivistická hnutí,  

které působí v České republice a v zahraničí. 

 

 

1.3.1 Aktivistická sdružení v zahraničí 

V zahraničí jsou projekty aktivistických skupin většinou povaţovány za umění. 

Jeden ze členů skupiny Ztohoven k tomu říká: „O subverzivních aktivitách tohoto typu 

tam lidi víc čtou, učí se o nich na školách. Lidi v Čechách nás tolik neberou jako umění, 

které má otevírat otázky, ale jako nějakou lumpárnu.“
44

 V zahraničí působí celá řada 

významných aktivistických skupin. Ráda bych představila alespoň tři z nich. Jednou 

z nejznámějších jsou jiţ zmínění Adbusters. Ti si berou na mušku reklamní tvůrce, 

nadnárodní korporace, hvězdy showbyznysu i vlivné politiky. „S cílovou skupinou  

si nedělají starosti, chtějí být otevřeni všem bez rozdílu. Fungují jako platforma,  

kde se setkávají lidé nejrůznějších oborů.“
45

  Skupina vydává časopis Adbusters,  

do kterého přispívají i renomovaní politologové, sociologové, teoretici designu,  

i samotní tvůrci reklam. Skupina paroduje reklamy, ale zároveň podotýká, ţe se jim 

v dnešním světě nelze vyhnout. Adbusters zaujali především svými antireklamami,  

které televizní stanice v USA odmítly odvysílat. Skupina zaţalovala jejich 

provozovatele, díky čemuţ se jí dostalo velkého mediálního zájmu. 

Další známou aktivistickou skupinou jsou The Yes Men. Jejich cílem  

je upozorňovat na aktuální problémy společnosti.   V rámci svých projektů se vydávají 

za různé osoby či společnosti. Na svých internetových stránkách o sobě tvrdí,  

ţe „napodobují největší zločince, aby je mohli veřejně poníţit“.
46

 Dále zde píší: „Našim 

cílem jsou vůdci a velké korporace, které daly před vším ostatním přednost zisku.“
47

 

Známý je jejich projekt, při němţ vydali přes jeden milion výtisků falešných The New 

York Times, které potom rozdávali na ulici. Článek na titulní straně informoval o konci

                                                
44 KOMÁNKOVÁ, Jana. Proti šedi [online]. 2011 [cit. 2011-03-14]. Protisedi.cz. Dostupné z WWW: 
http://www.protisedi.cz/article/ztohoven-zmena-je-mozna. 
45 Strategie.e15.cz [online]. 2007 [cit. 2011-03-28]. Adbusters střílí do reklamy. Dostupné z WWW: 
http://strategie.e15.cz/zurnal/adbusters-strili-do-reklamy. 
46 Theyesmen.org [online]. 2000 [cit. 2011-03-30]. The Yes Men. Dostupné z WWW: 
http://theyesmen.org/. 
47 Theyesmen.org [online]. 2000 [cit. 2011-03-30]. The Yes Men. Dostupné z WWW: 
http://theyesmen.org/. 
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války v Iráku a o tom, ţe vojáci se okamţitě vracejí domů. Na internetových stránkách 

této skupiny se můţeme setkat s dalšími falešnými zprávami, například ţe „Světová 

obchodní organizace WTO vyvíjí iniciativu za obnovení otroctví v zemích Afriky,  

které byly v uplynulých pěti sty letech nejhůře postiţeny volným obchodem  

se západním světem.“
48

   

Další známou aktivistickou skupinou je Guerrilla Girls. Členky tohoto sdruţení 

vystupují v gorilích maskách a pod jmény umělkyň, které jsou jiţ po smrti (například 

Frida Kahlo). Skupina „bojuje proti sexismu, rasismu a korupci v politice, umění, filmu 

a pop kultury, a to fakty a humorem.“
49

 Impulzem pro vznik tohoto sdruţení v roce 

1985 byla výstava, která probíhala v New Yorku pod názvem Mezinárodní průzkum 

malířství a sochařství. Ţena, která si říká Kathe Kollwitz, vysvětluje: „Mělo jít  

o výstavu nejvýznamnějšího světového umění. Ze 169 umělců bylo pouze 13 ţen  

a všichni umělci byli bílí, ať uţ z Evropy nebo USA. Bylo to dost špatné, a kurátor, 

Kynaston McShine, řekl, ţe umělci, kteří nebyli k vystavování svých děl přizváni,  

by měli přehodnotit kariéru.“
50

  To některé umělkyně a kurátorky vyprovokovalo 

k zaloţení sdruţení Guerrilla Girls. V dnešní době se situace zlepšila, počet 

vystavujících umělkyň je výrazně vyšší. Způsoby, kterými se skupina prezentuje, jsou 

různé, patří mezi ně například plakáty, nálepky, billboardy a happeningy. Guerrilla Girls 

na svých internetových stránkách vysvětlují, ţe pod maskami vystupují proto,  

aby se lidé „zaměřovali na otázky, ne na jejich osobnosti.“
51

  

 

 

1.3.2 Aktivistické skupiny v České republice  

Aktivistické skupiny působí i na našem území. Kromě sdruţení Ztohoven, 

kterému se samostatně věnuji v kapitole 1.4, patří mezi nejznámější skupina Rafani, 

Podebal a Guma Guar. Morganová popisuje rozdíl mezi českým a světovým akčním 

uměním takto: „Ve světovém umění jsou jednotlivé formy akčního umění, jako jsou 

happening, performance, body art, land art od sebe oddělovány. V českém umění  

                                                
48 tamtéţ 
49 Guerrillagirls.com [online]. 2011 [cit. 2011-03-30]. Guerrilla Girls. Dostupné z WWW: 
http://www.guerrillagirls.com/. 
50 tamtéţ 
51 Guerrilla Girls. Guerrillagirls.com [online]. 2005 [cit. 2011-03-31]. Guerrilla Girls. Dostupné z WWW: 
http://www.guerrillagirls.com/interview/faq.shtml. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gorila
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maska
http://www.guerrillagirls.com/interview/faq.shtml
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se pro tyto formy uměleckého projevu pouţívá souhrnný název akční umění nebo umění 

akce. Slovem „akce“ lze označit téměř veškeré formy akčního umění.“
52

  

Rafani jsou umělecká skupina, která se jiţ několik let prezentuje pouze obrazem, 

nikoli textem, takţe zrušila svou oficiální internetovou adresu www.rafani.cz  

a ani jejich výstavy nejsou nijak pojmenovány. Rafani se uvedli v roce 2000,  

kdy přemalovali „Lennonovu zeď“ na Malé Straně na zeleno. V rámci dalších projektů 

zapálili černobílou verzi české vlajky či utopili obraz zapůjčený z Národní galerie. 

Jejich nejznámější akce proběhla v roce 2004 ve Veletrţním paláci v Praze,  

kde se společně vykáleli v prostorách výstavy českého a slovenského umění  

60. let 20. století, a to blízko děl Milana Kníţáka a Zdeňka Berana. Umělci po vykonání 

potřeby v klidu odešli a jejich výkaly leţely v prostorách paláce další hodinu.  

Ve vyjádření Rafanů k této akci se píše: „Národní galerie by měla být jednou  

z nejprestiţnějších kulturních  institucí v České republice. Její nynější stav  

nás znepokojuje. Snaţíme se k němu nebýt lhostejní. Nesouhlasíme se způsobem jejího 

vedení, jak jej reprezentuje Milan Kníţák.“
53

 Skupině bývá vytýkáno, ţe jsou  

při svých akcích příliš opatrní, neboť při konání potřeby v Národní galerii byli schovaní 

za panelem, vlajka, kterou pálili, byla upravená, aby jim nehrozilo trestní stíhání,  

a i obraz, který utopili, byl bezpečně zabalen, aby se nepoškodil. 

Další českou uměleckou skupinou je Pode bal, jejíţ základ tvoří Michal Šiml, 

Antonín Kopp a Petr Motyčka. Skupina vznikla v roce 1998. Pode bal svými projekty 

reaguje na stav současné české politiky a společnosti, kromě uměleckého aktivismu  

se jedná i o aktivismus politický. Skupina věnuje drogové tématice (Větší mnoţství 

státní drogy), politickému extrémismu (Extrémní kampaň), problematickým obdobím 

české historie (Malík urvi, Zimmer Frei) a dalším tématům. Nejznámější akcí skupiny 

byla výstava Malík urvi v galerii Václava Špály v Praze. Zde byly představeny portréty 

komunistických funkcionářů a spolupracovníků StB. Na portrétech byli zobrazeni 

například Jan Kavan, Miroslav Plzák, Vladimír Dlouhý,  Jaromír Nohavica, Richard 

Falbr Jiří Komorous nebo Miroslav Grégr. Portrét posledně jmenovaného neměl být 

původně kvůli nedostatku místa vystaven. Poté, co bývalý ministr poţadoval po skupině 

omluvu za to, ţe se objevil v tiskových materiálech výstavy, se členové Pode balu 

rozhodli jeho portrét do expozice zařadit. Petr Motyčka k tomu říká: „Volal nám dost 

                                                
52 MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl, 2009, s. 16. 
53 Proculture.cz [online]. 2004 [cit. 2011-04-03]. ProCulture. Dostupné z WWW: 
http://www.proculture.cz/artsinfo/vizualni-umeni-a-nova-media/protestni-akce-umelcu-primo-v-expozici-
narodni-galerie-520.html. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Veletr%C5%BEn%C3%AD_pal%C3%A1c
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Kn%C3%AD%C5%BE%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Beran
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agresivní šéf Grégrovy kanceláře a chtěl, abychom se omluvili, tak jsme se začali 

omlouvat, ţe jsme uţ na pana ministra neměli v galerii místo, a ujistili ho, ţe kdyţ pan 

ministr tak naléhá, tak ho vystavíme.“
54

  

Poslední aktivistickou skupinou, které se chci v této kapitole věnovat, je Guma 

Guar. Skupina vznikla v roce 2003 a ve svých projektech kritizuje média, omezování 

svobody slova či komercializaci umění. Stejně jako Rafani se staví proti působení 

Milana Kníţáka v Národní galerii. Projekt s názvem Milan Kníţák: Podivný Kelt 

představila skupina v roce 2008 v praţské galerii Vernon. Jeden ze členů skupiny, 

Milan Mikuláštík, k tomu řekl: „Je nepřijatelné, ţe on, jako praktický umělec,  

je ředitelem Národní galerie a z těchto mocenských pozic poškozuje umělce, kteří mu  

z různých důvodů nevyhovují. To je střet zájmů, který by jinde nemohl projít. A jedna  

z nejskandálnějších věcí je jeho vlastní socha přímo před Veletrţním palácem. Jiná věc 

je, ţe jeho tvorbu a postoje z konce šedesátých let povaţujeme za zajímavé, dnes je ale 

jen člověk, který svou moc zneuţívá.“
55

 Mediální ohlas si skupina Guma Guar získala  

i v Polsku, kdyţ v rámci jedné tamější expozice vystavila plakát zobrazující papeţe 

Benedikta XVI., který drţí v ruce uříznutou hlavu Eltona Johna. Pod ním byl umístěn 

nápis „Wszycscy jestescie ciotami“, neboli Všichni jste buzeranti
56

. Den po vernisáţi 

byl plakát z výstavy odstraněn, přesto stihl vzbudit v Polsku pohoršení. 

Aktivistických skupin v rámci České republiky působí samozřejmě mnohem víc, 

ale i na takto omezeném vzorku si můţeme ukázat, jakými směry se česká aktivistická 

scéna ubírá. Zatímco některé skupiny se věnují především politickému aktivismu (Pode 

bal), další ve svých projektech spojují kritiku médií i politiky (Guma Guar),  

jiní se zaměřují hlavně na umělecký aktivismus (skupina Rafani). Všechny tři skupiny 

prezentují svá díla nejen v prostorách galerií, ale tvoří i ve veřejném prostoru, tedy blíţe 

veřejnosti. Ačkoliv tento druh aktivismu bývá částí veřejnosti chápán jako vandalismus 

(viz průzkum v kapitole 3.6 – Reakce veřejnosti), i tento druh tvorby je důleţitou 
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55 MACHALICKÁ, Jana. Skupina Kníţák se představuje. Lidové noviny. 2008, 36, s. 8. 
56 KOBZA, Ondřej. Pracujeme s šokem a provokací zcela vědomě. Lidové noviny. 2006, 26, s. 12. 
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součástí umění. 

 

 

1.4 Umělecká skupina Ztohoven 

Ztohoven je česká umělecká skupina, která na sebe poprvé upozornila v roce 

2003 akcí Otazník nad hradem. Této akci se blíţe věnuji v kapitole 1.4.1. Sdruţení 

Ztohoven tvoří podle dostupných informací kolem dvaceti mladých umělců.  

Svou identitu skrývají pod pseudonymy Roman Týc, Petr Olejka, Tomáš Jasný, Otto 

Horší nebo Sláva Svoboda
57

. Přesný počet členů tohoto uskupení není znám.  

Za zakladatele skupiny bývá povaţován Roman Týc, za mluvčího Zdeněk Dostál.  

Ten popisuje členy Ztohoven takto: „Jde o umělce z nejrůznějších oborů, ale ve skupině 

najdete i zaměstnance reklamních agentur, podnikatele, studenty nebo nezaměstnané.“
58

 

Další, nejmenovaný člen skupiny uvádí: „Býváme představováni jako gerilová skupina, 

ale skupiny mají hierarchii. My jsme spíš platforma, na které stojí několik lidí, kteří řeší 

konkrétní projekt. Ve skupině uţ bylo spousta lidí, dnes to je 12 + další, kteří nám 

nepřímo pomáhají. Nemáme vůdce a fungujeme na polořízené improvizaci. Na začátku 

projektu nevíme, jak dopadne, těţištěm jsou interakce jak mezi námi,  

tak mezi prostředím, ve kterém ţijeme. Víc lidí napadne víc věcí neţ jednoho.“
59

  

Sdruţení se ve svých projektech zaměřuje na média, reklamu a jejich vliv  

na člověka a společnost. Svá sdělení prezentují prostřednictvím médií, plakátů, street 

artu a výstav svých děl.  V roce 2007 získala skupina za projekt Mediální realita cenu 

udělovanou Národní galerií v prvním ročníku Ceny NG 333 pro mladé umělce do 33 let 

z České a Slovenské republiky. Kromě svých projektů se Ztohoven dostali do povědomí 

veřejnosti i svými problémy se zákonem, například v souvislosti se zásahem do obsahu 

programu České televize nebo úpravou fotografií v občanských průkazech. 

 

1.4.1 Projekty skupiny Ztohoven 

Jak jiţ bylo zmíněno, první významnější akcí skupiny Ztohoven byl projekt 

Srdce nad hradem. Neonové srdce, které bylo 17. listopadu 2002 instalováno  

                                                
57 RYCHETSKÝ, Jan. Ruda z Ostravy a další recesisté. Právo. 01.11.2008, 44, s. 18. 
58 tamtéţ 
59 KOMÁNKOVÁ, Jana. Proti šedi [online]. 2011 [cit. 2011-03-14]. Protisedi.cz. Dostupné z WWW: 
http://www.protisedi.cz/article/ztohoven-zmena-je-mozna. 
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nad Praţským hradem a jehoţ autorem je výtvarník Jiří David, bylo dne 14. ledna 2003 

večer z poloviny zakryto tak, ţe vznikl otazník. Akce byla po chvíli zastavena správou 

Praţského hradu, která upravené srdce zcela zhasla. Skupina Ztohoven na svém webu 

v souvislosti s tímto projektem uvedla: „Jestliţe se vytratí láska a porozumění, jestliţe 

lidstvo přestane vnímat významy sdělení těch, kteří jsou jejich součástí a bude zkoumat 

pouze formy a ne obsahy, zbudou jen otazníky, které se rozsvěcují spolu s diskursem  

o budoucnosti českého trůnu a směřování lidstva vůbec. Jsou vám tedy otazníky bliţší 

neţ jistota tepajících srdcí?“
60

 Nejmenovaný člen skupiny popisuje akci Otazník  

nad hradem takto: „Dorazili policajti a chtěli zasahovat, jenţe zrovna šel kolem ministr 

kultury Dostál a zajímal se, co se děje. Zavolal přímo Havlovi a zeptal se ho  

na jeho názor. Havel řekl, ţe pokud to rozpoutá debatu nad veřejným prostorem,  

je to v pořádku. Otazník, který tehdy vznikl, je pro nás typický - je obsaţen ve všech 

našich dílech, i kdyţ ne vţdy explicitně.“
61

 Nad Hradem se tak místo symbolu lásky  

a pravdy vznášela otázka.  

 Další akce skupiny Ztohoven je známá pod názvem Znásilněný podvědomí. 

Cílem projektu bylo upozornit veřejnost na nezanedbatelný vliv reklamy. Sdruţení 

Ztohoven přelepilo v rámci této akce 700 světelných vitrín společnosti euroAWK 

v prostorách metra. Reklamní plochy byly zakryty plakáty s velkým otazníkem  

a internetovou adresou skupiny. Součástí akce byla i ilegální vernisáţ ve stanici 

Dejvická. Zde byly ve vitrínách instalovány další plakáty, které parodovaly reklamy 

známých značek (Staropramen, Volkswagen…). Majitel citylightů následně podal 

trestní oznámení za poškozování majetku. Sdruţení na svých internetových stránkách 

upozorňuje na neblahý vliv reklamy: „Útočí na nás z televize, rádia, z internetu,  

ze stránek časopisů… Zahlcuje ulice, dopravní prostředky, poštovní schránky i veřejné 

záchodky. Nevyhnete se jí. I kdyţ zdánlivě nabízí různé zboţí, představuje stále tentýţ 

dokonalý svět, ve kterém se po sladkém hubne, kde ţvýkačky čistí zuby, cigarety 

chutnají a voní a auta jsou nejbezpečnějšími místy na světě. Hodnoty bez hodnot, krása 

bez krásy. Moţná si myslíte, ţe vás se to netýká. Reklama ale postupně a nenápadně 

znásilňuje podvědomí kaţdého z nás.
62

“ Prostřednictvím této akce členové Ztohoven 

                                                
60 Ztohoven [online]. 2003 [cit. 2011-03-14]. Ztohoven.cz. Dostupné z WWW: 
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podle svých slov
63

 zneuţili reklamu, která běţně vyuţívá naše podvědomí k prodeji 

zboţí. Na rozdíl od klasických reklam mluví jimi přetvořené reklamy řečí umění, nedají 

se přejít bez povšimnutí a nesnaţí se vplíţit do mysli člověka bočním vchodem 

podvědomí.  

Následoval asi nejznámější projekt skupiny Ztohoven, Mediální realita.  

Dne 17. 6. 2007 se členové Ztohoven „nabourali“ do ranního vysílání České televize. 

Následkem toho byl v pořadu Panorama na ČT2 odvysílán fiktivní výbuch atomové 

bomby na pozadí panoramatu Krkonoš
64

. Pointou této akce bylo zpochybnění 

mediálního prostoru, jeho pravdivosti a uvěřitelnosti. „Cílem bylo upozornit na moţnou 

záměnu mediálního obrazu světa za svět jako takový, reálný.“
65

 Přesto se sdruţení 

Ztohoven díky tomuto projektu dostalo do povědomí společnosti spíše jako skupina 

digitálních pirátů či hackerů (tímto výrazem byla skupina označována především 

v deníku MF Dnes
66

). Snaha o vyvolání debaty o tom, zda je vše, co je nám médii 

předkládáno za pravdu, opravdu pravdou, zapříčinila ţalobu za šíření poplašné zprávy.  

Paradoxem je, ţe za tento projekt byla skupina Ztohoven zároveň oceněna v soutěţi  

pro mladé umělce, kterou pod názvem NG 333 v roce 2007 poprvé vyhlásila Národní 

galerie v Praze. Projektu Mediální realita se věnovala nejen česká média, v článku  

„That Mushroom Cloud? They’re Just Svejking Around“ na ni upozornil i deník  

The New York Times
67

. V článku se mimo jiné uvádí, ţe incident zdůraznil starou 

českou tradici „šprýmování“, která je částí národní kulturní hrdosti.  

Zatím poslední akce skupiny Ztohoven, Občan K., proběhla v roce 2010. 

Dvanáct jejích členů si nechalo vystavit občanské průkazy s fotkami, které si byly velmi 

podobné, navíc pod jménem jiného člena skupiny. Po dobu šesti měsíců ţili pod cizí 

identitou, někteří se během této doby oţenili, účastnili voleb nebo cestovali  

do zahraničí. Průkazy se nakonec staly součástí výstavy v prostorách bývalého 

lahůdkářství v Praze. V manifestu k této akci Ztohoven uvádí: „Vrátil jsem se z míst, 

odkud jsem spatřil sebe a pochopil, ţe jde především o nás! My všichni jsme společnost, 

my všichni vytváříme systém a hlídáme se navzájem. Všichni se podílíme na strachu, 
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který nás drţí na uzdě. Kvůli nám všem jsem vstoupil tam, kam se ostatní bojí a viděl 

jsem tu marnost, tu absurditu poslušnosti. Jak křehké a lehce zneuţitelné je to,  

co by nám prý mělo slouţit. Nejsme čísla, nejsme biometrické údaje, tak tedy nebuďme 

ani figurkami velkých hráčů na herním poli této doby. Jestli se nechceme bát vlastního 

obličeje, musíme si zachovat svou tvář!“
68

  

Tento projekt navazuje na akci Mediální realita. Jak říká nejmenovaný člen 

skupiny: „Byli jsme anonymní, nikdo nevěděl, kdo jsme, ale na základě trestního stíhání 

kvůli Mediální realitě jsme byli odposloucháváni a odhalili nás. Vzniklo téma fízlování, 

které řešíme tímhle projektem. (…) Nešlo nám jen o občanku, ale o konstruování celé 

identity. Jak se podílíme na sbírání informací o nás, které mohou být bez našeho vědomí 

pouţívané směrem k nám a proti nám. Tohle velké téma dnešní doby je hodně spojené  

s internetem, nakupováním a konzumem, nicméně Občan K. a samotná občanka je spíš 

symbol, za kterým stojí několik problémů a praktik s touto problematikou spojených.“
69

 

I za tento projekt bylo na členy Ztohoven podáno trestní oznámení, tentokrát  

za poškození cizích práv spáchaného ve spolupachatelství. V médiích se v souvislosti 

s akcí Občan K. několikrát objevila informace, ţe fotografie na dokladech vznikly  

na počítači takzvaným morphingem, tedy počítačovým efektem, kdy „dochází k plynulé 

záměně jednoho digitálního obrazu za jiný.“
70

. K tomu jeden ze členů Ztohoven říká: 

„Dosud se neví, kdo jsou tváře na těch občansk ých průkazech a jediný a nepodloţený  

je názor novinářů, podle kterých došlo k nějakému morphingu. Takţe náš projekt 

pokračuje stále nezodpovězenou otázkou, kdo jsou vlastně ty osoby, jejichţ tváře byly 

na občanských průkazech.“
71

 

 

 

1.4.2 Fenomény, proti kterým se skupina ve svých dílech staví 

Pokud se podíváme blíţe na konkrétní akce skupiny Ztohoven, reagují převáţně 

na problémy společenské. Pouze projekt Otazník nad hradem se vyjadřuje k politické 

situaci. Tato akce proběhla den před volbou prezidenta. Nejmenovaný člen skupiny 

vysvětluje motiv akce: Havlovi končilo volební období a nad Hradem viselo srdce.  
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Nám přišlo, ţe tehdejší dobu vyjadřuje spíš otazník, tak jsme ho půlku překryli
72

. Srdce 

bylo přetvořeno v otazník a sdruţení Ztohoven ukázalo, jak jsou tyto dva symboly 

provázány. Dále svým projektem zdůrazňují, jak je důleţité vnímat obsahy, nikoliv 

formy, jak je v dnešní uspěchané době zvykem. Varují, ţe následkem toho zůstanou 

pouze otazníky nad směřováním lidstva. Toto varování „rozsvítili“ příznačně den  

před konáním prvního kola prezidentských voleb. 

Další akce, Znásilněný podvědomí, kritizuje vliv reklamy na lidské podvědomí. 

Tomu, jak je pro média reklama důleţitá, jsem se jiţ věnovala v kapitole 1.1.3, stejně 

jako o metodách, které jsou vyuţívány k ovlivnění publika. Kromě jiţ zmíněných 

způsobů ovlivňování jsou známy i případy reklamních sdělení, jejichţ cílem bylo 

působení na naše podvědomí. Podle zákona o regulaci reklamy je reklama zaloţená  

na podprahovém vnímání zakázaná. Takovou reklamou se pro účely tohoto zákona 

rozumí „reklama, která by měla vliv na podvědomí fyzické osoby, aniţ by ji tato osoba 

vědomě vnímala.“
73

 Taková reklama je zaloţena na předpokladu, ţe lidský mozek 

dokáţe přijímat omezené mnoţství informací.  Kdyţ je vědomí zahlceno, vjemy 

vstřebává podvědomí. A právě skrze něj je snadnější s lidmi manipulovat. Janda uvádí 

konkrétní příklad
74

: „Na filmovém plátně se během vteřiny přeţene 24 políček,  

ve videorekordérech dokonce 25. Lidský mozek je však nevnímá jako 24 fotografií  

za sebou, nýbrţ jako jeden celek. Do jednoho políčka se poté vloţí reklamní sdělení. 

Vědomí si tohoto sdělení nevšimne, protoţe lidské vnímání na to není uzpůsobeno. 

Jenţe podvědomí tuto informaci zachytit dokáţe, takţe nikdo nemůţe vědět,  

zda jeho následné chování není zaloţeno právě na nějakém vzkazu z takového 

„záludného“ políčka.“ Odhalení podprahového sdělení však není vůbec jednoduché.  

Je v podstatě neviditelné a člověk můţe jen stěţí odůvodnit, proč si koupil právě  

tento konkrétní produkt a ne jiný. Právě snaha reklamních tvůrců nenápadně „vpašovat“ 

reklamní sdělení do lidského podvědomí je to, co skupina Ztohoven prostřednictvím 

tohoto projektu kritizuje.  

Další projekt, Mediální realita, varuje před přijímáním mediální konstrukce 

reality jako reality samotné. Vzhledem k tomu, ţe člověk nemá moţnost být svědkem 

všech událostí, které se stanou, nezbývá mu, neţ se spoléhat na sdělení zprostředkovaná  
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médii. Pokud je sdělení zprostředkováno v rámci interpersonální komunikace,  

jsme si vědomi, ţe obsah nemusí zcela odpovídat realitě, ať uţ jde o pozměnění 

záměrné, či o způsobené subjektivním vnímáním. Pokud se ale jedná o sdělení,  

jejichţ podavatelem jsou média, zvláště ta s přívlastkem „seriózní“  

nebo „zpravodajská“, je publikum obvykle ochotné přijímat tato sdělení téměř 

nekriticky. Na tuto skutečnost skupina Ztohoven poukázala, kdyţ vpadla do vysílání 

České televize. Na svých internetových stránkách skupina uvedla: „Věříme,  

ţe i svobodný prostor veřejnoprávní televize takovouto akci a tedy i své vlastní 

zpochybnění snese, bude apelem pro budoucnost a připomínkou médiím pravdu dále 

prezentovat. Díky za svobodná média, svobodný prostor pro společnost.“
75

 Ztohoven 

děkovali předčasně, svobodná média, tedy Česká televize, na ně vzápětí podala trestní 

oznámení za šíření poplašné zprávy. Záběry atomového výbuchu v údolí Krkonoš  

„prý mohly vyděsit desítky tisíc diváků.“
76

 

V zatím posledním projektu, nazvaném Občan K., upozorňuje skupina Ztohoven 

na problematiku sběru a zneuţívání osobních dat. V dnešní době mnozí z nás běţně 

pouţívají internet, sdruţují se na sociálních sítích či prostřednictvím internetu nakupují. 

Při těchto činnostech prozrazujeme provozovatelům internetových stránek řadu 

osobních informací, zvyků a preferencí. Tyto informace jsou snadno zneuţitelné. 

Příklad toho, jak snadné je dostat se k osobním datům, přinesl deník Metro.
77

  

Ten se zaměřil na získání dat z Opencard. Stačí k tomu elektronická čtečka v ceně 

několika set korun, díky které je moţné zjistit jméno a e-mail majitele karty. V případě, 

ţe je člověk zároveň zaregistrovaný v Městské knihovně, lze zjistit i to, jaké jsou jeho 

oblíbené kniţní tituly. Petr Kučera ze sdruţení Iuridicum Remedium říká: „Díky pouţití 

čtečky jsme získali nejen informace o tom, co rád čtete, ale dostali jsme se i k vašemu 

knihovnímu kontu, kde vám můţeme škodit třeba tím, ţe vám zamluvíme dva tisíce 

knih a vy pak zaplatíte dvacet tisíc korun za rezervace. Mohli bychom  

vám naobjednávat knihy, s čímţ by vás pak knihovna minimálně obtěţovala.  

Dále máme informace pro přístup k internetovému rozhraní správy účtu, kde jsme  

se dostali aţ k vašim osobním údajům.“
78

 Skupina Ztohoven připomíná i příklady 

z minulosti, kdy byly zneuţity osobní údaje – například před 2. světovou válkou 

                                                
75 Ztohoven [online]. 2007 [cit. 2011-03-16]. Ztohoven.cz. Dostupné z WWW: 
  http://www.ztohoven.com/omr.html. 
76 Hackeři vpašovali do vysílání ČT 2 jaderný výbuch. Právo. 18.06.2007, 141, s. 1. 
77 BELICA, Tomáš. Metro.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-05]. Metro. Dostupné z WWW: 
http://www.metro.cz/domov/4043-opencard-znam-te-do-deseti-minut. 
78 tamtéţ 
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statistiky o etnicitě občanů
79

. V dnešní době naše osobní údaje neschraňuje pouze stát, 

ale informace jsou zpracovávány i pro marketingové účely. Na sbírání informací o nás 

samých se navíc podílí většina z nás.  

Skupina Ztohoven se prostřednictvím svých projektů snaţí reagovat na problémy 

dnešní doby, cílem jejich umění je pokládat otázky. Zároveň usilují o to, aby společnost 

nebyla k problémům lhostejná. Jak říká jeden ze členů Ztohoven: „Chceme apelovat  

na lidi: všechno záleţí na nás a nejhorší, co bylo, je a bude, je lhostejnost k prostředí,  

ve kterém ţijeme. Lidi jsou opilí konzumem, a za něj vyměňují svou identitu.“
80

 

                                                
79 KOMÁNKOVÁ, Jana. Proti šedi [online]. 2011 [cit. 2011-03-14]. Protisedi.cz. Dostupné z WWW: 
http://www.protisedi.cz/article/ztohoven-zmena-je-mozna. 
80 tamtéţ 
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2. Metodologická část  

Cílem výzkumu je zjistit, jaký je mediální obraz skupiny Ztohoven v českém 

tisku. Hlavní výzkumná otázka tedy zní: Jaký mediální obraz umělecké skupiny 

Ztohoven vytvářejí vybraná česká periodika v letech 2003 - 2010? Vybranými českými 

periodiky rozumíme pro tento účel deníky MF Dnes a Právo a týdeník Reflex. 

Výzkumná otázka bude zodpovězena na základě obsahové analýzy zmíněných médií. 

Zároveň budeme moci určit, které mediální „příběhy“ a konstrukce reality dominují. 

Dále nás bude zajímat, skrze jaká témata je mediální obraz formován, v jakých rolích 

skupinu Ztohoven zobrazuje a jaké vlastnosti ji přisuzuje. 

 

 

2.1 Výzkumná jednotka a výzkumný vzorek 

Základní výzkumnou jednotkou je článek. Pro účely analýzy byly vybrány 

články, uveřejněné ve zvolených periodikách, obsahující klíčové slovo „Ztohoven“. 

Zdrojem pro vyhledávání článků byla internetová databáze Anopress. Poté jsem vybrala 

články z let 2003 – 2010 uveřejněné ve výše uvedených periodikách. Dále byly 

vyřazeny články, které se přímo netýkaly skupiny Ztohoven a klíčové slovo zde bylo 

zmíněno pouze okrajově. Do výzkumu byly zařazeny nejen zpravodajské články,  

ale i komentáře, příspěvky expertů, sloupky a další. Mediální obraz tvoří podle mého 

názoru veškeré články, které byly redakcí otištěny. Konstrukci reality vytváří  

i fotografie, které souvisí s daným článkem. Ty jsem ale, vzhledem k vyuţití databáze 

Anopress, neměla k dispozici. Do výzkumu byly začleněny i články uveřejněné 

v regionálních mutacích. Články, které vyšly v regionech s totoţným obsahem (často 

pardubická a královehradecká mutace) byly do výzkumu zařazeny pouze jednou. 
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2.2 Metoda výzkumu 

V první fázi výzkumu bude vyuţita kvantitativní obsahová analýza. Předností 

této techniky je moţnost zpracovat velké mnoţství textů. Podle McQuaila
81

 je postup 

při vyuţití této techniky následující: 

 zvolit vzorek obsahu 

 vytvořit relevantní rámec kategorií vnějších referentů 

 zvolit „jednotku analýzy“ obsahu 

 pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu zmiňujících  

se o relevantních tématech umístit obsah do připraveného rámce 

 vyjádřit výsledky jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu  

podle frekvence výskytu hledaných referencí 

 

Proměnné byly vymezeny na základě níţe uvedených výzkumných otázek. 

Abychom mohli výsledky zkoumání zasadit do kontextu, bude zároveň vyuţita  

i hermeneutická analýza. Ta „vychází z literárně vědní textové interpretace. Pomocí 

subtilních interpretačních postupů se pod povrchem textu odhalují jeho skryté hlubší 

struktury. Odkrývají se autorské intence a poukazuje se na specifické argumentační 

struktury.“
82

   

Díky kombinaci těchto dvou metod můţeme pozorovat kvantitativní 

charakteristiky výzkumného vzorku a zároveň můţeme získané informace zasadit  

do kontextu.  

 

 

2.3 Výzkumné otázky a hypotézy 

Hlavní výzkumná otázka: 

Jaký mediální obraz umělecké skupiny Ztohoven vytvářejí vybraná česká periodika 

v letech 2003 - 2010? 

K zodpovězení hlavní výzkumné otázky byly stanoveny výzkumné otázky dílčí,  

pro tento účel nazývané vedlejší výzkumné otázky. 

                                                
81 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2007. s. 308. 
82 KONČELÍK, Jakub, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2005. s. 29. 
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Vedlejší výzkumné otázky: 

VV1: Je počet článků, týkající se umělecké skupiny Ztohoven, rozloţen rovnoměrně 

v jednotlivých letech zkoumaného období?  

Hypotéza: Články budou v jednotlivých letech daného období rozloţeny nepravidelně. 

Za účelem zodpovězení této výzkumné otázky bude zmapována četnost článků 

v jednotlivých letech zkoumaného období. Cílem je vysledovat, zda je rozloţení článků 

pravidelné či se objevují období, kdy je mnoţství článků s touto tématikou vyšší.  

 

VV2: Jaká bude valence článků, prostřednictvím kterých je prezentována umělecká 

skupina Ztohoven? 

Hypotéza: Valence článků bude převáţně negativní. 

Pro účely zodpovězení této výzkumné otázky bylo kaţdému článku přiřazeno hodnocení 

z hlediska jeho vyznění vůči sledovanému subjektu: 

 pozitivní 

 neutrální 

 negativní 

 ambivalentní 

 

VV3: Jaké jsou nejčastější role, které média přisuzují umělecké skupině Ztohoven? 

Hypotéza: Nejčastější rolí přisuzovanou médii je „umělecká skupina“. 

Tato výzkumná otázka bude zodpovězena pomocí zkoumání rolí skupiny Ztohoven 

v jednotlivých článcích. 

 

VV4: S jakými tématy je skupina Ztohoven v médiích nejčastěji spojována? 

Hypotéza: Skupina Ztohoven je v médiích nejčastěji spojována s kauzou „Mediální 

realita“. 

Tato výzkumná otázka bude zodpovězena porovnáním četnosti výskytu jednotlivých 

kauz, týkajících se skupiny Ztohoven. V případě, ţe se uvedený článek bude věnovat 

více tématům, týkajících se skupiny Ztohoven, budou do výzkumu zahrnuta všechna. 

 

VV5: Jaký prostor k vyjádření k jednotlivým kauzám poskytují skupině Ztohoven 

vybraná periodika? 

Hypotéza: Ve většině článků bude vyjádření skupiny Ztohoven chybět.  
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Tato otázka bude zodpovězena zkoumáním jednotlivých článků za účelem získání 

informace, zda článek obsahuje vyjádření členů skupiny Ztohoven.  

Díky těmto informacím budeme schopni určit, jakou měrou se skupina Ztohoven podílí 

na konstruování vlastního mediálního obrazu. Vyjádřením rozumíme prohlášení 

k danému tématu nebo například citace z internetových stránek skupiny Ztohoven. 

 

VV6: Jak reaguje na umělecký aktivismus skupiny Ztohoven veřejnost? 

Hypotéza: Veřejnost reaguje na aktivismus skupiny Ztohoven spíše negativně. 

Tato výzkumná otázka bude zodpovězena na základě provedeného výzkumu veřejného 

mínění. Dotazník pouţitý pro účely tohoto výzkumu je uveden v příloze  

k této bakalářské práci.  

 

VV7: Je mediální obraz skupiny Ztohoven ve vybraných médiích totoţný,  

nebo se vyskytují nějaké odchylky? Pokud ano, jak se tyto odchylky projevují? 

Hypotéza: Mediální obraz skupiny Ztohoven, prezentovaný deníkem MF Dnes  

a časopisem Reflex, bude podobný, obraz skupiny v deníku Právo bude  

oproti zmíněným periodikům více negativní. 

Tato výzkumná otázka bude zodpovězena na základě zhodnocení výsledků předchozích 

výzkumných otázek.  

 

 

2.4 Sledovaná média 

 Pro účely analýzy byly zvoleny deníky MF Dnes a Právo a týdeník Reflex.  

Pro uvedení do souvislostí je třeba znát kontext mediální organizace, ve které články 

vznikly. Podíváme se tedy na jednotlivá periodika jako na organizace s vlastní historií, 

publikem a vlastnickou strukturou. MF Dnes a Právo byly do výzkumu zařazeny, 

protoţe se jedná o nejčtenější nebulvární deníky u nás. Můţeme tedy předpokládat,  

ţe jejich čtenáři budou informace v nich obsaţené vnímat jako pravdivé a ne tak 

zkreslené jako u bulvárních periodik. Týdeník Reflex byl do výzkumu vybrán,  

protoţe na svých stránkách často přináší jiný úhel pohledu neţ ostatní média. Všechna 

tři periodika navíc vycházejí celostátně a jsou určena pro širokou veřejnost. 
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2.4.1 Mladá fronta Dnes 

 Mladá fronta Dnes je deník, který vlastní akciová společnost MAFRA. Ta je také 

majitelem hudebního kanálu Óčko, rádia Express a Classic a deníků Lidové noviny  

a Metro. Majoritním vlastníkem MAFRA, a. s.,  je od roku 1994 německý holding 

Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft GmbH.
83

 Šéfredaktorem deníku 

je Robert Čásenský. 

  Čtenářskou obec i redaktory převzala MF Dnes v roce 1990 od deníku Mladá 

fronta. Ta byla zaloţena bezprostředně po konci 2. světové války v květnu 1945.
84

   

V roce 1953 se Mladá fronta stala „účelovým zařízením při Ústřednímu výboru 

Československého svazu mládeţe, v roce 1964 se stala hospodářským zařízením  

a od roku 1970 byl deník oficiálně orgánem ÚV Socialistického svazu mládeţe. Deník, 

určený především „mladé generaci“, patřil mezi nejčtenější noviny s denním nákladem 

okolo 320 000 výtisků. V nákladu byla Mladá fronta mezi deníky na čtvrtém místě .“
85

 

Po revoluci, přesněji v srpnu 1990 byla Mladá fronta zapsána do obchodního rejstříku 

jako obchodní společnost MaF, a.s., a od září téhoţ roku začala vydávat deník MF 

Dnes. Dodnes se vedou spory o tom, zda privatizace Mladé fronty byla legální.
86

  

 Deník MF Dnes má průměrný náklad 239 646 výtisků denně a s průměrným 

počtem 847 000
87

 čtenářů denně je nejčtenějším nebulvárním celostátním deníkem 

v České republice. Vyšší náklad a počet čtenářů má pouze bulvární deník Blesk.  

Podle výzkumu společnosti Media Projekt
88

 je 65% čtenářů MF Dnes ve věku  

30 – 65 let, 60% čtenářů má příjem minimálně 30 000 Kč a 65% čtenářů má alespoň 

středoškolské vzdělání s maturitou. Deník vychází čtyřikrát týdně s přílohou,  

a to ONA DNES, DOMA DNES, Magazín TV a Víkend. 

 

 

                                                
83 Mfdnes.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-16]. O MF DNES. Dostupné z WWW:  
http://epaper.mfdnes.cz/o-mf-dnes/otazky-a-odpovedi#otazka-4. 
84 BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945–1948 [online]. Praha : Matfyzpress, 2004 [cit. 2011-04-16]. 
Dostupné z WWW: http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/385_bednarik_1945-1948.pdf.  
85 VILDOVÁ, Marta. O privatizaci deníku Mladá fronta [online]. Praha, 2005. Bakalářská práce. FHS UK. 
Dostupné z WWW: http://blisty.cz/art/23779.html. 
86 ČELOVSKÝ, Bořivoj. Konec českého tisku. 2. vydání. Šenov: Tilia, 2002. s. 30. 
87 Tyto a všechny následující údaje o průměrném nákladu jsou převzaty z dat Unie vydavatelů ČR za 
období 1. 1.2010 – 17. 12. 2010 (zdroj: http://www.uvdt.cz/Upload/875.pdf). 
88 Tyto údaje o věku, příjmu a vzdělanosti čtenářů MF Dnes jsou čerpány z dat průzkumu společnosti 
Media Projekt ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2010 (zdroj: 
http://data.idnes.cz/soubory/mafra_all/A110218_TVE_D1034.PDF). 

http://www.mafra.cz/
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2.4.2 Právo 

 Deník Právo vydává česká společnost Borgis, a.s. Právo je tak jedním ze dvou 

celostátních deníků v České republice, které mají českého majitele
89

. Právo dále spolu 

s portálem Seznam.cz vydává on-line magazín Novinky.cz. Šéfredaktorem deníku  

je Zdeněk Porybný. 

 Předchůdcem dnešního Práva byl deník Rudé právo, který vznikl v roce 1920. 

V roce 1938 byla jeho činnost úředně zastavena a po dobu 2. světové války vycházelo 

Rudé právo ilegálně. Po roce 1948 převzala KSČ kontrolu nad sdělovacími prostředky  

a Rudé právo získalo úlohu oficiálního tisku KSČ. Do roku 1989 se jednalo o noviny 

s nejvyšším nákladem. K přejmenování Rudého práva na Právo došlo roku 1995.
90

  

 Stejně jako v případě Mladé fronty, i privatizaci tehdy ještě Rudého práva 

provází pochybnosti o tom, zda byla legální. „V roce 1992 bylo proti šéfredaktorovi 

Porybnému vedeno trestní stíhání pro podezření, ţe zaloţením nové akciové společnosti 

Borgis měl v úmyslu získat sobě i dalším osobám zisk.“
91

 

Právo je s nákladem 128 404 výtisků a 419 000 čtenáři denně třetím 

nejčtenějším celostátním deníkem v České republice (po Blesku a MF Dnes). Deník  

na svých internetových stránkách
92

 uvádí, ţe mezi čtenáři deníku Právo převaţují muţi 

a lidé ţijící v manţelství. 46% čtenářské obce tvoří lidé ve věku 45-65 let. 40 % čtenářů 

Práva má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Deník ve svém výzkumu dále 

představuje typické čtenáře: „Právo čtou v nadprůměrné míře také přednostové 

domácností, tedy lidé, kteří jsou hlavami svých domácností – přinášejí do domácností 

největší část peněz a rozhodují o zásadních nákupech. Na druhou stranu Právo čtou  

i hospodyně – osoby, které zajišťují kaţdodenní chod domácnosti a mají na starosti 

běţné nákupy.“
93

 Deník Právo vychází třikrát týdně s přílohami: Magazín + TV, Styl 

pro ţeny, Dům & bydlení.  

 

 

                                                
89 Druhým periodikem jsou Haló noviny. 
90 ČELOVSKÝ, Bořivoj. Konec českého tisku. 2. vydání. Šenov: Tilia, 2002. s. 32. 
91 ČELOVSKÝ, Bořivoj. Konec českého tisku. 2. vydání. Šenov: Tilia, 2002. s. 33. 
92 Tyto údaje jsou čerpány z dat průzkumu společnosti Media Projekt ve 2. - 3. čtvrtletí roku 2009 (zdroj: 
http://pravo.novinky.cz/inzerce/profil.php. 
93 tamtéţ 
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2.4.3 Reflex 

Reflex je společenský týdeník, jehoţ vydavatelem je společnost Ringier ČR, a.s. 

Ta také vydává deníky Blesk, Sport a Aha!, dále například časopisy ABC a Svět 

motorů. Časopis vznikl krátce po Sametové revoluci, v dubnu 1990. Reflex 

má průměrný prodaný náklad 63 585 výtisků a 277 000 čtenářů týdně.
94

 Šéfredaktorem  

je Pavel Šafr. Na internetových stránkách týdeníku se uvádí: „Reflex se snaţí odhalovat 

stylizaci a předstírání. Proto nikdy nebyl časopisem mainstreamu. Vţdycky bude 

provokovat a vţdycky bude někomu nepohodlný. To je jeho příspěvek ke svobodě  

a k diskusi o váţných i neváţných věcech. Reflex je totiţ váţný i neváţný. Ale vţdycky 

mu jde na prvním místě o to, co je podstatné, třebaţe často i dost neváţnou formou.“
95

  

Mezi pravidelné rubriky časopisu patří například komiks Zelený Raul, Reflexe, 

Reportáţ, Portrét – rozhovor s osobností, Vandr s tématem cestování, Listy Cyrila 

Höschla, Labyrint kultury, Causa a další. Dále se objevují sloupky stálých přispěvatelů, 

jako jsou Michal Pavlata, Fefík či Miloš Čermák. Reflex také vyhlašuje fotografické 

soutěţe Akty X a Cannabis Cup. Čtenáři si mohou zakoupit i speciály Reflexu, 

například na téma Všichni naši prezidenti, Velcí Češi, Všechny naše republiky, a další. 

Na internetových stránkách časopisu ani jeho vydavatelství jsem nenalezla údaje 

o věku, příjmu a vzdělanosti čtenářů Reflexu.  Zaslala jsem tedy tento dotaz redakci.  

Na otázku, kdo jsou čtenáři časopisu Reflex, jsem bohuţel dosud neobdrţela odpověď, 

proto nejsou zmíněné informace v této práci uvedeny. 

                                                
94 Tyto údaje o průměrném nákladu jsou převzaty z dat Unie vydavatelů ČR za období 1. 1.2010 – 17. 12. 
2010 (zdroj: http://www.uvdt.cz/Upload/875.pdf). 
95 Reflex.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-17]. O Reflexu. Dostupné z WWW: 
http://www.reflex.cz/clanek/system-o-reflexu/36388/o-reflexu.html. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ringier_%C4%8CR,_a.s.
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3. Empirická část 

V této části bakalářské práce se pokusím analyzovat mediální obraz umělecké 

skupiny Ztohoven. Výzkumný vzorek, získaný z databáze Anopress, tvoří 71 článků 

obsahujících klíčové slovo Ztohoven. Kritéria pro zařazení do výzkumného vzorku jsou 

popsány v kapitole 2.1.  

 

 

3.1 Četnost příspěvků 

V první části výzkumu jsem se věnovala pokrytí tématu v jednotlivých letech 

sledovaného období. Počet příspěvků týkajících se skupiny Ztohoven v období  

2003 - 2010 je znázorněn v následujícím grafu: 

 

 

Graf č. 1 – Četnost článků v jednotlivých letech zkoumaného období 

 

Z grafu vidíme, ţe nejvyšší počet článků týkajících se umělecké skupiny 

Ztohoven vyšel ve zkoumaných médiích v roce 2007. V tomto roce bylo uveřejněno 

celkem 24 článků, tedy 34% všech článků s klíčovým slovem Ztohoven, které v období 

2003 – 2010 vybraná média publikovala. Zájem médií v tomto roce můţe být způsoben 

akcí skupiny Ztohoven Mediální realita, která v roce 2007 proběhla. Tuto hypotézu 

budu ověřovat v další části tohoto výzkumu. Druhý nejvyšší počet článků, 31%,  

byl zaznamenán v roce 2008. Oproti tomu v letech 2005 a 2006 nebyl ve zkoumaných 

médiích uveřejněn ţádný článek, týkající se skupiny Ztohoven.  



34 

Při porovnání jednotlivých sloupců uvedeného grafu vidíme rozdíly  

v systematičnosti pokrývání tématu. Důvod této nesystematičnosti můţeme vysvětlit 

zvláštním zájmem médií o Ztohoven v době, kdy proběhly akce skupiny, a dále  

po udělení ceny NG 333. Média se také věnovala trestním stíháním, která byla  

proti Ztohoven vedena.  Vzhledem k nerovnoměrnému rozloţení článků můţeme 

hypotézu týkající se první vedlejší výzkumné otázky přijmout. 

 

 

3.2 Valence článků 

V této části práce jsem zkoumala, jaká je valence článků, prostřednictvím 

kterých je prezentována umělecká skupina Ztohoven. Předpokládala jsem, ţe valence 

zkoumaných článků bude převáţně negativní.  

Za pozitivní hodnocení jsem při rozboru jednotlivých článků povaţovala 

příspěvky, které legitimizovaly akce Ztohoven, ztotoţňovaly se s názory členů skupiny, 

odsuzovaly trestní stíhání vedené proti umělcům či jinak vyjadřovaly sympatie autorů 

článků se skupinou Ztohoven.   

Jako negativní byly označeny příspěvky, které označovaly akce skupiny 

Ztohoven zápornými přívlastky, zpochybňovaly jejich uměleckou hodnotu, schvalovaly 

trestní stíhání členů skupiny či jinak negativně hodnotily sdruţení Ztohoven nebo jejich 

projekty.  

Články, v nichţ se objevily zároveň pozitivní i negativní prvky, popsané výše, 

byly označeny jako ambivalentní. Příspěvky, které nijak nehodnotily skupinu Ztohoven 

ani její projekty a pouze popisovaly nastalé události, jsou pro účely této práce označeny 

jako neutrální. Podíl hodnocení článků ve vybraných médiích je graficky znázorněn.  
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3.2.1 Valence článků v deníku MF Dnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 – Valence článků v deníku MF DNES 

 

Z tohoto grafu vidíme, ţe v deníku MF Dnes jednoznačně převaţují články 

s neutrální valencí. Ty zaujímají 66% z celkového počtu článků. Tuto převahu můţeme 

vysvětlit typem periodika, jedná se o deník, který se prezentuje jako seriózní  

a objektivní, tudíţ většina příspěvků z rubriky Zpravodajství pouze popisovala události 

týkající se skupiny Ztohoven s absencí jakéhokoli hodnotícího stanoviska.  

Většina článků, které byly označeny jiným přívlastkem neţ „neutrální“, byla uveřejněna 

v rubrikách Názory či Kultura. Nicméně i v některých zpravodajských příspěvcích  

se objevovala jiná neţ neutrální valence, o čemţ se ještě zmíním. Všechny články,  

u nichţ byla zaznamenána neutrální valence, byly součástí zpravodajské části deníku.  

Z hlediska jazykových prostředků byla ve všech článcích pouţita er-forma.  

Články s negativní valencí tvoří oproti vyslovené hypotéze pouze 16% 

z celkového počtu příspěvků. Velká část z nich se týká projektu Mediální realita  

či trestního stíhání skupiny Ztohoven v souvislosti s touto akcí. Členové skupiny jsou  

ve zpravodajské části deníku často označováni jako piráti
96

, několikrát se objevují 

nepodloţené spekulace o vyděšených divácích („Několik tisíc diváků pořadu České 

televize Panoráma si tak mohlo myslet, ţe v Česku opravdu vybuchla jaderná 

                                                
96 Policie obvinila piráty z televizní Panoramy. MF Dnes. 09.08.2007, 184, s. 2. 
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bomba.“
97

, „Podobné vniknutí do vysílání Česká televize ještě nepamatuje. Trvalo  

sice jen pár sekund, ale vystrašilo několik desítek tisíc lidí.“
98

). Autoři článků také 

zpochybňují uměleckou hodnotu akcí skupiny Ztohoven: „Za svůj "umělecký záměr" 

teď mohou členové skupiny skončit před soudem.“
99

 V rubrice Názory se setkáváme 

s ještě větší kritikou. Například v článku Odpalujte si atomovku, ale pořádně
100

 hodnotí 

autor vyjádření skupiny Ztohoven k myšlence projektu Mediální realita jako „účelový 

ţvást“, o samotné akci dále píše: „Technické provedení bylo dost ubohé. (…) Šmíra  

v provedení Ztohoven si zaslouţí jen pohrdání, v nejlepším případě lítost.“   

Články s pozitivní valencí tvoří 9% z celkového počtu analyzovaných příspěvků. 

Všechny tři články zařazené do této kategorie byly publikovány v jiné neţ zpravodajské 

části listu, konkrétně v rubrikách Kultura a Názory. V jednom z příspěvků se například 

autorka zamýšlí nad společenskou důleţitostí skupiny: „Kritizují oslovitost, společenské 

mašinerie, systém postavený na strachu. I přesto, ţe u nás vládne demokracie, můţeme 

sami sebe vnímat jako poslušné figurky a navzájem se hlídat, abychom nepřekračovali 

dané hranice. Ztohoven je překračují. A zaplaťbůh za to.“
101

 

Články s ambivalentní valencí mají stejný podíl jako ty pozitivní, tedy 9% 

z celkového počtu. Také v tomto případě byly všechny tři články publikovány v jiné  

neţ zpravodajské části deníku. Autoři povaţují akce skupiny Ztohoven za „vydařený  

a osvěţující vtip“102, případně „nadmíru vtipnou společenskou sondu“
103

.  

Zároveň ale kritizují vyjádření Ztohoven ke smyslu projektů či provedení akce Mediální 

realita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 KUBÁLKOVÁ, Pavlína . Jak piráti vyrobili atomový hřib v Krkonoších. MF Dnes. 18.06.2007, 141, s. 1. 
98 KUBÁLKOVÁ, Pavlína . Piráti poprvé ve vysílání ČT. MF Dnes. 18.06.2007, 141, s. 2. 
99 ŠŤASTNÝ, Ondřej. Vyděšeným k smrti se omlouváme. MF Dnes. 19.06.2007, 142, s. 5. 
100 JANDOUREK, Jan. Odpalujte si atomovku, ale pořádně. MF Dnes. 26.03.2008, 72, s. 10. 
101 KUBÍČKOVÁ, Klára. Falešné občanky od Ztohoven. Zaplaťbůh. MF Dnes. 18.06.2010, 141, s. 9. 
102 FILÍPEK, Štěpán. Dnes. MF Dnes. 21.04.2008, 94, s. 10. 
103 VITVAR, Jan H. Drsní diverzanti ze salonu. MF Dnes. 28.05.2003, 123, s. 10. 



37 

3.2.2 Valence článků v deníku Právo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 – Valence článků v deníku Právo 

 

Z tohoto grafu je patrné, ţe v deníku Právo převládají články s neutrální valencí. 

Podíl těchto příspěvků činil 57%. Důvodem je, stejně jako u MF Dnes, seriózní povaha 

deníku. Tak jako v předchozím případě, byly všechny články, u nichţ jsem zaznamenala 

neutrální valenci, součástí zpravodajské části deníku. Ve všech článcích byla téţ pouţita 

er-forma.  

Články s negativní valencí tvoří 32% z celkového počtu analyzovaných 

příspěvků. Analýza valence článků v deníku Právo tedy rovněţ nepotvrzuje vyslovenou 

hypotézu, nicméně oproti deníku MF Dnes zaznamenáváme dvojnásobný podíl 

příspěvků s negativní valencí. Členové Ztohoven jsou často označováni jako hackeři
104

, 

a to především ve zpravodajské rubrice listu. Dále je zpochybňována umělecká hodnota 

jejich akcí („tzv. umělecký počin“
105

, „Vítězství díla sporné hodnoty a kvality“
106

). 

Právo také utvrzuje své čtenáře o vystrašených divácích pořadu Panorama: „Diváky,  

i kdyţ je jich v tento časný nedělní čas u obrazovek velmi málo, to pochopitelně 

vyděsilo.“
107

 

Příspěvky s pozitivní valencí představují 7% z celkového počtu analyzovaných 

článků. První článek byl publikován v Magazínu deníku Právo a označuje skupinu 

umělců jako „veselou chasu.“
108

 V článku je dále citován ředitel sbírky moderního  

                                                
104 Hackeři vpašovali do vysílání ČT 2 jaderný výbuch. Právo. 18.06.2007, 141, s. 1. 
105 PROUZA, Vladimír. Skupina Ztohoven za výbuch osvobozena. Právo. 26.03.2008, 72, s. 5. 
106 FARNÁ, Kateřina. Jak Z toho ven?. Právo. 08.12.2007, 286, s. 12. 
107 Hackeři vpašovali do vysílání ČT 2 jaderný výbuch. Právo. 18.06.2007, 141, s. 1. 
108 RYCHETSKÝ, Jan . Ruda z Ostravy a další recesisté. Právo. 01.11.2008, 44, s. 18. 
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a současného umění Národní galerie v Praze Tomáš Vlček, který zde vystupuje  

jako autorita obhajující projekt Mediální realita. Druhý článek, v němţ byla kódována 

pozitivní valence, vyšel v rubrice Salon. Autor v něm kritizuje trestní stíhání skupiny 

Ztohoven za akci Mediální realita jako „jeden z nejhrozivějších útoků na občanskou 

svobodu v České republice. A taktéţ naší další ostudou v cizině.“
109

 

Příspěvek s ambivalentní valencí byl v daném období zaznamenán pouze jednou, 

a to v rubrice Kultura. V něm se autorka věnuje projektu Občan K. Ten hodnotí slovy: 

„myšlenka velmi slušná a aktuální, realizace velmi pochybná a prvoplánová.“
110

  

Dále se věnuje skupině Ztohoven, o nichţ píše, ţe „Zprvu byli trefní,“ vzápětí  

ale dodává. ţe „se stávají (jen) cennou mediální značkou.“
111

 

 

 

3.2.3 Valence článků v týdeníku Reflex 

 

Graf č. 4 – Valence článků v týdeníku Reflex 

 

Z tohoto grafu vidíme, ţe v týdeníku Reflex převládají články s pozitivní 

valencí. Ty tvoří 55% z celkového počtu příspěvků. Analýza tedy rovněţ nepotvrzuje 

vyslovenou hypotézu. V tomto časopisu je věnován velký prostor názorům redaktorů, 

čtenářů a lidí, kteří se v daném oboru pohybují. Ti, jejichţ příspěvky byly v Reflexu 

uveřejněny, s projekty skupiny Ztohoven většinou sympatizují. Při analyzování článků

                                                
109 ŠOFAR, Jakub. Volte Václava Švejnara!. Právo. 31.01.2008, 26, s. 2. 
110 FARNÁ, Kateřina . Jsou Ztohoven (jen) mediální značkou?. Právo. 18.06.2010, 141, s. 12. 
111 tamtéţ 
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v tomto týdeníku jsem nezaznamenala ani jeden článek s ryze negativní valencí.  

Do výzkumného vzorku byl zařazen například sloupek umělce Jiřího Davida,  

který se vyjadřoval k projektu Znásilněný podvědomí. Tu označil slovy: „jejich atak  

je konzistentní, legitimní a hodný následování.“
112

 Tento příspěvek byl do výzkumu 

začleněn i přesto, ţe Jiří David není redaktorem Reflexu. Na druhou stranu redakce 

oslovením tohoto umělce a zařazením jeho sloupku do časopisu téţ ovlivňuje mediální 

obraz skupiny Ztohoven. Podobným případem je příspěvek Milana Mikuláštíka 

z aktivistické skupiny Guma Guar. Ten v článku odsuzuje trestní stíhání sdruţení 

Ztohoven za akci Mediální realita.
113

 V dalších článcích je opět legitimizován projekt 

Mediální realita („nudný program získal nečekaný náboj“
114

) a objevuje se kritika České 

televize, „ jeţ se chová inu jako potrefená husa.“
115

 Zmíněn je také ohlas, který vzbudila 

akce Mediální realita v zahraničí: „Ţertík Ztohoven byl přitom v zahraničí oceněn 

mnohem víc neţ v Česku. Falešný atomový výbuch propašovaný do televizního vysílání 

byl jednou z mála českých událostí, kterých si povšimla renomovaná zahraniční média, 

včetně listu New York Times. Dostal se dokonce do anglického hesla internetové 

Wikipedie.“
116

 

Články s neutrální valencí tvoří 27% z celkového počtu. Jedná se o jednu 

reportáţ a dva rozhovory. Oba rozhovory jsou vedeny s umělcem, který je známý  

pod pseudonymem Roman Týc. Jeho odpovědi tvoří převáţnou většinu příspěvků. 

Redaktoři skupinu Ztohoven nehodnotí, jejich otázky jsou věcné. 

Články s ambivalentní valencí mají podíl 18% z celkového počtu.  

V jednom z nich je například zmíněn dobročinný kulturní projekt Cow Parade,  

do kterého se zapojil i člen skupiny Ztohoven Roman Týc. Ten je popisován slovy: 

„Autor krávy není na koksu, jen se tak chová (…) a povaţuje se za umělce.“
117

  

Dále je ale uvedeno, ţe „je na umělce a performera příčetný,“
118

 a je vyzdviţeno  

jeho angaţování v dobročinném projektu.  

 

 

                                                
112 DAVID, Jiří. MASÁŢ JIŘÍHO DAVIDA. Reflex. 13.11.2003, 46, s. 56. 
113 MIKULÁŠTÍK, Milan. SOUD S UMĚLCI?. Reflex. 21.06.2007, 25, s. 9. 
114 VOLF, Petr. Umělci jdou před soud. Reflex. 10.01.2008, 2, s. 14. 
115 tamtéţ 
116 ČERMÁK, Miloš . LÍBÍ SE MI ANGLICKÉ SLOVO " PRANK". Reflex. 27.03.2008, 13, s. 48. 
117 DOLEŢAL, Jiří X. BURANI ÚTOČÍ. Reflex. 17.06.2004, 25, s. 82. 
118 tamtéţ 
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3.2.4 Valence článků – shrnutí 

 

Graf č. 5 – Valence všech článků zařazených do výzkumného vzorku 

 

 Tento graf znázorňuje valenci všech článků, které byly do výzkumu 

zařazeny. Z něj vyplývá, ţe největší podíl (56%) mají články s neutrální valencí. 

Původní hypotéza, která předpokládala nejvyšší počet příspěvků s negativní valencí, 

tedy nebyla potvrzena. Jak jiţ bylo zmíněno, převahu článků s neutrální valencí 

můţeme vysvětlit typem prvních dvou zkoumaných periodik – deníků MF Dnes 

a Právo. Ty se prezentují jako seriózní a objektivní.  

Pokud se zaměříme na články, které nějakým způsobem hodnotí skupinu 

Ztohoven či její akce, zjistíme, ţe největší podíl mají příspěvky s negativní valencí.  

Ty tvoří 20% všech článků. Články s pozitivní valencí představují 15% a články 

s ambivalentní valencí 8% zkoumaných příspěvků.  

 

 

3.3 Nejčastější role 

V této části se budeme věnovat rolím, které zvolená média skupině Ztohoven 

nejčastěji přisuzují. Hypotéza předpokládá, ţe nejčastější rolí by mělo být označení 

„umělecká skupina“. Při analyzování článků bylo vymezeno 29 označení, které média 

skupině připisují. Ta jsem nejprve seřadila do tabulky (tabulka č. 1) podle počtu výskytů 

v analyzovaných článcích. Protoţe se některá pojmenování liší pouze nepatrně, rozdělila 

jsem je do několika skupin, které zastupují jednotlivé role. Jejich podíl je znázorněn 
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v grafu. Barvami, které v grafu znázorňují dané role, byly také označeny jednotlivé 

termíny v tabulce č. 1.  

 

Název Počet výskytů 

Umělecká skupina 37 

Umělci 13 

Piráti 6 

Parta studentů 4 

Hackeři 4 

Pachatelé 3 

Skupina performerů 3 

Obţalovaní 3 

Výtvarná skupina 2 

Sdruţení umělců 2 

Aktéři výbuchu 2 

Kontroverzní skupina 2 

Vysokoškoláci 2 

Diverzní skupina 2 

Skupina výtvarníků 1 

Diverzanti salónového typu 1 

Zatím neznámá skupina lidí 1 

Rozpustilí ţertéři se zvukomalebným názvem 1 

Parta mladých umělců 1 

Skupina mnohoznačně dráţdivého jména 1 

Filutové 1 

Šarlatáni 1 

Artteroristé 1 

Zlobivci 1 

Aktivističtí umělci 1 

Pranksteři 1 

Arogantní vysokoškoláci 1 

Týceho skupina 1 

Nejznámější skupina ve veřejném prostoru 1 

Tabulka č. 1 – Označení skupiny Ztohoven v analyzovaných článcích 
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Graf č. 6 -  Nejčastější role, které média připisují skupině Ztohoven 

 

Z grafu je patrné, ţe nejčastější rolí, kterou média přisuzují skupině Ztohoven,  

je „umělecká skupina“, coţ potvrzuje vyslovenou hypotézu. Podíl této role zaujímá 

57%, a to i přesto, ţe část analyzovaných příspěvků zpochybňuje uměleckou hodnotu 

projektů skupiny Ztohoven. Tato role v sobě zahrnuje nejen označení „umělecká 

skupina“, které se v analyzovaných článcích vyskytlo celkem 37 krát, ale například  

i pojmenování „performeři“ nebo „umělci“, doplněné v některých případech o přídavná 

jména „mladí“ či „aktivističtí“.  

Druhou nejčastější rolí (17% z celkového počtu) je „narušitelé“,  

jak jsem nazvala skupinu, v níţ převládají negativně zabarvená označení sdruţení 

Ztohoven. Je zajímavé, ţe pojmenování „piráti“ je uţíváno pouze v článcích MF Dnes, 

zatímco deník Právo je jediným z trojice analyzovaných periodik, který pouţívá 

označení „hackeři“. Do skupiny „narušitelé“ jsem dále zařadila například pojmenování 

„aktéři výbuchu“ či „artteroristé“. Většina termínů, zařazená v této skupině, se objevila 

v článcích s negativní valencí. Jedinou výjimkou je označení „kontroverzní skupina“, 

které bylo v jednom případě uţito v článku s pozitivní valencí. 

Podíl 7% z celkového počtu zaujímá shodně role „studenti“ a „filutové“.  

Prvně jmenovaná skupina v sobě zahrnuje označení „studenti“ a „vysokoškoláci“.  

Toto pojmenování je poněkud zavádějící, neboť podle jednoho ze členů Ztohoven  

„jde o umělce z nejrůznějších oborů, ale ve skupině najdete i zaměstnance reklamních 

agentur, podnikatele, studenty nebo nezaměstnané.“
119

  

                                                
119 KUBÁLKOVÁ, Pavlína. Jak piráti vyrobili atomový hřib v Krkonoších. MF Dnes. 18.06.2007, 141, s. 1. 
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Role, označená „filutové“, byla nazvána podle pojmenování skupiny Ztohoven 

v článku v MF Dnes. Do této kategorie bylo dále zařazeno například označení 

„Rozpustilí ţertéři se zvukomalebným názvem“ či „Skupina mnohoznačně dráţdivého 

jména.“ Termíny umístěné do této skupiny se vyskytovaly v článcích s pozitivní  

nebo ambivalentní valencí. 

Role nazvaná „obvinění“, která zaujímá podíl 6% z celkového počtu, v sobě 

zahrnuje označení „obţalovaní“ a „pachatelé“. Ta byla uţita v článcích, které se 

ve všech případech týkaly trestního stíhání členů skupiny Ztohoven. Tyto články měly 

vţdy neutrální či negativní valenci. 

Nejmenší podíl (3%) zaujímá zároveň role „výtvarníci“ a „jiné“. Do skupiny 

„jiné“ byla zařazena pojmenování, která nespadala do ţádné z jiţ zmiňovaných skupin. 

Pojmenování „výtvarníci“ či „výtvarná skupina“ je podobně jako označení „studenti“ 

zavádějící. Skupina Ztohoven se zdaleka neomezuje pouze na výtvarné aktivity, jejich 

projekty spadají zároveň do kategorií street artu, video artu, akčního umění a dalších. 

 

 

3.4 Témata článků týkajících se skupiny Ztohoven 

V souvislosti s touto výzkumnou otázkou byla vyslovena hypotéza,  

která přepokládala nevětší zájem vybraných periodik o akci skupiny Ztohoven Mediální 

realita. V následujícím grafu je znázorněno zastoupení jednotlivých témat týkajících  

se skupiny Ztohoven. 

 

 

Graf č. 7 - Témata komunikovaná médii v souvislosti se skupinou Ztohoven 
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Z grafu je patrné, ţe nejčastěji uveřejněným tématem bylo trestní stíhání skupiny 

Ztohoven. Toto téma zaujímá podíl 38% z celkového počtu. Výsledek analýzy  

tak vyvrací vyslovenou hypotézu, která předpokládala nejvyšší výskyt tématu Mediální 

realita. Trestní stíhání nicméně s tématem Mediální realita úzce souvisí, neboť 93% 

článků s tématem Trestní stíhání souviselo právě s tímto projektem. Pouze 3 články 

s touto tématikou se týkaly soudních procesů, které probíhaly z jiného důvodu. 

Druhým nejčastějším tématem je Mediální realita. Toto téma zaujímá podíl 29%. 

Je tak nejčastěji publikovaným tématem týkajícím se projektu skupiny Ztohoven. 

Druhým nejčastěji zmiňovaným projektem je Otazník nad hradem (8%), nejmenší 

zájem médií vyvolal projekt Znásilněný podvědomí (6%) a Občan K. (5%). 

Kromě jiţ zmiňovaných témat se média dále věnovala Cena NG 333, která byla 

skupině Ztohoven udělena. Toto téma zaujímá podíl 11% z celkového počtu. Nejmenší 

počet článků (2%) se věnuje tématům Film Mediální realita a Zahraniční média. 

Posledně zmiňované téma zastupuje články, které se věnovaly ohlasu akce Mediální 

realita v zahraničních médiích. 

 

 

3.5. Prostor k vyjádření 

V této části práce jsem se zaměřila na to, jaký prostor k vyjádření v jednotlivých 

článcích poskytují skupině Ztohoven vybraná periodika. Vyslovená hypotéza 

předpokládala, ţe ve většině příspěvků bude vyjádření skupiny Ztohoven chybět. 

Výsledek výzkumu je patrný z následujícího grafu: 
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Graf č. 8 - Prostor k vyjádření v jednotlivých článcích 

  

Články s absencí vyjádření skupiny Ztohoven tvoří 63% z celkového počtu. 

V těchto příspěvcích se vyskytují vyjádření k tématům, týkajících se skupiny Ztohoven, 

ze strany jiných, do různé míry zainteresovaných osob. Citovány jsou osobnosti 

z oblasti umění a kultury (Jiří David, Milan Kníţák, Pavel Dostál), dále například 

mluvčí České televize, mluvčí Dopravního podniku v Praze, expert na výbušniny,  

šéf trutnovských policistů, starosta obce Černý Důl a další.  

Příspěvky, ve kterých se objevují vyjádření členů skupiny Ztohoven, tvoří podíl 

24% ze zkoumaného vzorku. Největší prostor je věnován Romanu Týcovi (14%),  

se kterým byly také publikovány dva rozhovory. Zdeněk Dostál, který bývá označován 

za mluvčího skupiny Ztohoven, byl citován pouze třikrát. V ostatních případech média 

označila jako původce výroku celou skupinu Ztohoven, konkrétní autor nebyl 

jmenován. 

V devíti případech média pouţila v článcích citace z webových stránek skupiny 

Ztohoven. Nejčastěji tímto způsobem prezentovala záměry projektů a jejich hlavní 

myšlenky.  

Z výsledku tohoto výzkumu je patrné, ţe skupina Ztohoven se na konstruování 

vlastního mediálního obrazu v analyzovaných periodikách podílí v menší míře  

neţ novináři a další osoby, kterým byl dán v těchto článcích prostor k vyjádření. 

Výsledek této analýzy tak potvrzuje vyslovenou hypotézu, která předpokládala,  

ţe u většiny článků bude vyjádření členů skupiny Ztohoven chybět. 
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3.6 Reakce veřejnosti 

V této výzkumné otázce jsem se zabývala tím, jak reaguje na umělecký 

aktivismus skupiny Ztohoven veřejnost. Respondenti byli oslovováni prostřednictvím 

sociální sítě Facebook a v zaměstnání. Zpočátku se jednalo o mé přátele a kolegy, 

později se výzkumný vzorek rozšířil přes zmiňovanou sociální síť i na osoby  

mně neznámé. Celkem vyplnilo dotazník uvedený v příloze této práce 87 dotázaných. 

 Při oslovování respondentů mezi kolegy jsem se snaţila, aby byly zastoupeny 

osoby různého věku a aby byl vyváţen poměr mezi muţi a ţenami (to se nakonec 

nezdařilo – celkem odpovídalo 49 ţen a 38 muţů). Oslovení lidé byli většinou vstřícní, 

pouze jednou jsem byla odmítnuta a jeden respondent dotazník nedokončil  

kvůli nedostatku času (do výzkumu nebyl zařazen). 

Rozdělení respondentů podle věku je znázorněno v následujícím grafu: 

 

 

Graf č. 9 – Věk respondentů 

 

V dalším grafu je zobrazeno rozdělení respondentů do kategorie podle 

dosaţeného vzdělání: 
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Graf č. 10 – Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů 

  

 

V samotném výzkumu uvedlo 57 dotázaných, ţe znají skupinu Ztohoven. 

Záporně na tento dotaz odpovědělo 27 osob, 3 respondenti označili odpověď „nevím“.  

Na otázku, zda si respondent vybaví některé projekty skupiny Ztohoven, 

odpovědělo 48 dotázaných kladně a 39 záporně. Moţnost „nevím“ ţádný z respondentů 

nevyuţil. V případě, ţe dotázaný odpověděl kladně, následovala otázka: „Můţete uvést, 

které projekty skupiny Ztohoven znáte?“ 36 respondentů zmínilo projekt Mediální 

realita, 9 Otazník nad hradem, 3 dotázaní uvedli akci Znásilněný podvědomí  

a 2 zatím poslední projekt Občan K. Další 2 respondenti skupině Ztohoven mylně 

připisovali akci aktivistického sdruţení Rafani, při kterém se jeho členové vykáleli 

v Národní galerii. Jeden dotazovaný se také domníval, ţe Ztohoven jsou tvůrci 

neonového srdce nad Praţským hradem. Někteří respondenti vyjmenovali více akcí 

skupiny Ztohoven. V několika případech bylo sloţité určit, jakou akci měli dotázaní  

na mysli, protoţe si nepamatovali její název. V takových případech byly ke zjištění 

odpovědi vyuţity doplňovací otázky. 

V další části dotazníku byla respondentům popsána akce Mediální realita. 

Otázka zněla: „Jak tuto akci hodnotíte?“ Z moţností, uvedených v tabulce č. 2, vybírali 

vţdy jednu odpověď. Počet dotázaných, kteří si danou moţnost zvolili,  

je rovněţ uveden v této tabulce. 
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Hodnocení Počet respondentů 

Kladně 17 

Spíše kladně 21 

Nevím 7 

Spíše záporně 26 

Záporně 14 

Je mi to jedno 2 

Tabulka č. 2 – Hodnocení akce Mediální realita 

 

Další část dotazníku se také týkala projektu Mediální realita. Respondentům  

byla poloţena otázka: „Mohlo podle Vašeho názoru odvysílání fiktivního výbuchu 

atomové bomby diváky pořadu Panoráma vyděsit?“ Na tuto otázku odpovědělo  

43 dotazovaných kladně a 38 záporně. 6 respondentů zvolilo odpověď „nevím“. 

Cílem poslední otázky bylo zjistit, jak dotazovaní vnímají akci Mediální realita. 

Respondenti opět vybírali vţdy jednu odpověď. Výsledky jsou prezentovány v tabulce 

č. 3. 

 

Označení Počet respondentů 

Umělecké dílo 5 

Vandalismus 19 

Dobrý vtip 19 

Špatný vtip 22 

Provokace 3 

Snaha o poškození České televize 5 

Snaha o zpochybnění pravdivosti 6 
mediálního prostoru   

Nevím 6 

Jiné 4 

Tabulka č. 3 – Vnímání akce Mediální realita 

 

Z této tabulky je patrné, ţe nejvíce dotazovaných (25%) povaţuje projekt skupiny 

Ztohoven za „špatný vtip“. 22% respondentů ocenilo akci jako „dobrý vtip“,  

stejný počet hlasů získala moţnost „vandalismus“. Pouze několik dotázaných hodnotilo 

akci jako „snahu o zpochybnění pravdivosti mediálního prostoru“ (7%) či „umělecké 

dílo“ (6%). Dva respondenti si nevybrali z nabízených moţností, jako odpověď uvedli 

„teroristický útok“ a „trestný čin“. 

 Výsledky tohoto průzkumu potvrdily hypotézu, která předpokládala, ţe reakce 

veřejnosti na aktivismus skupiny Ztohoven bude spíše negativní. Vzhledem k tomu,  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fikce
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ţe většina respondentů nejspíš nemá se členy Ztohoven osobní zkušenost,  

můţeme předpokládat, ţe názor veřejnosti na skupinu Ztohoven je silně ovlivněn médii, 

která konstruují její mediální obraz. 

 

 

3.7. Srovnání mediálního obrazu  

 V této části bakalářské práce jsem se zaměřila na porovnání mediálního 

obrazu skupiny Ztohoven v denících MF Dnes a Právo a v týdeníku Reflex. Cílem  

bylo zjistit, zda je obraz skupiny Ztohoven ve vybraných médiích totoţný, nebo se 

vyskytují nějaké odchylky. Při zodpovídání této otázky jsem vycházela především 

z toho, jaká byla valence článků v jednotlivých médiích a kolik prostoru k vyjádření  

tato média skupině Ztohoven věnovala.  

 Z výsledků předchozích výzkumných otázek vyplývá, ţe největší podíl 

článků s pozitivní valencí byl shledán v týdeníku Reflex. Více neţ polovina článků 

v tomto periodiku vyjadřovala sympatie se skupinou Ztohoven a jejími projekty.  

Podle mého názoru je tento fakt způsobený tím, ţe je zde věnován velký prostor  

pro názory nejen redaktorů, ale i odborníků na danou tématiku a jinak zainteresovaných 

osob. Na rozdíl od deníků MF Dnes a Právo, které ve velké míře citovaly například 

zástupce policie a „poškozených“ (Česká televize, Dopravní podnik hlavního města 

Praha…), uveřejnil Reflex názor umělce Jiřího Davida či podobně zaměřené skupiny 

Guma Guar. Časopis také publikoval dva ze tří rozhovorů se členy Ztohoven,  

které v uvedených periodikách vyšly (třetí rozhovor byl publikován v deníku Právo). 

Tato skutečnost umoţnila členům Ztohoven podílet se na konstruování  

vlastního mediálního obrazu ve větší míře neţ v článcích, které pouze citovaly části 

manifestu skupiny, v některých případech vytrţené z kontextu. V týdeníku Reflex nebyl 

zaznamenán ţádný článek s ryze negativní valencí, coţ v kontextu předchozích 

skutečností potvrzuje pozitivní hodnocení skupiny Ztohoven v tomto periodiku. 

 Největší podíl článků s negativní valencí byl zaznamenán v deníku 

Právo. Ačkoli se deník snaţil plnit úlohu objektivního tisku a 57% článků mělo valenci 

neutrální, téměř třetina příspěvků vykazovala negativní hodnocení skupiny Ztohoven. 

V tomto periodiku se také nejčastěji objevovalo zpochybněné umělecké hodnoty 

projektů Ztohoven. V souvislosti s akcí Mediální realita byli členové skupiny nejčastěji 

nazýváni hackery. Deník také opětovně informoval o „vyděšených divácích“,  
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ačkoliv tato spekulace nebyla potvrzena ani soudem. Prostor pro vyjádření dostávali  

ve větší míře „odpůrci“ skupiny Ztohoven, kteří prezentovali negativní názor  

(74% z počtu citací v deníku Právo
120

).  

 V deníku MF Dnes se objevuje největší počet příspěvků s neutrální 

valencí. Články, ve kterých je vyjádřeno hodnotící stanovisko autora, mají  

pouze třetinový podíl ze všech příspěvků týkajících se skupiny Ztohoven v tomto 

periodiku. Podíl článků s pozitivní valencí tvoří 9% z celkového počtu, příspěvky 

s negativní valencí 16%. Hypotéza, která byla na začátku výzkumu vyslovena  

a která předpokládala podobný mediální obraz skupiny Ztohoven v deníku MF Dnes  

a týdeníku Reflex, nebyla tudíţ v tomto směru potvrzena. 

 Stanovená hypotéza předpokládala, ţe mediální obraz skupiny Ztohoven 

prezentovaný deníkem MF Dnes a časopisem Reflex bude podobný, obraz skupiny 

v deníku Právo bude oproti zmíněným periodikům více negativní. Jak jsem zmínila 

v předchozím odstavci, podobnost v konstruování mediálního obrazu v deníku MF Dnes 

a týdeníku Reflex se nepotvrdila, hodnocení skupiny Ztohoven v článcích Reflexu  

je oproti MF Dnes více pozitivní. Část hypotézy, která předpokládala, ţe mediální obraz 

skupiny Ztohoven v deníku Právo bude oproti ostatním analyzovaným periodikům  

více negativní, byla potvrzena. Byl zde zaznamenán největší podíl článků s negativní 

valencí a zároveň zde byly v největší míře prezentovány názory, které negativně 

hodnotily skupinu Ztohoven a její projekty. 

 

 

3.8. Shrnutí empirické části 

 V empirické části této práce jsem se věnovala výsledkům provedené 

analýzy. Pomocí sebraných dat jsem se pokusila potvrdit či vyvrátit vyslovené 

hypotézy.  

První část výzkumu sledovala pokrytí zvoleného tématu v jednotlivých letech 

sledovaného období. Při porovnání četnosti článků v jednotlivých letech jsou patrné 

rozdíly v systematičnosti pokrývání tématu. Tato nesystematičnost byla vysvětlena 

zvýšeným zájmem médií v době, kdy proběhly akce skupiny Ztohoven. Média se také

                                                
120 Do celkového počtu nebyla započítána vyjádření skupiny Ztohoven, ale pouze ostatních osob, jeţ byly 
v deníku Právo citovány. 64% tvořily výpovědi osob, které hodnotily skupinu Ztohoven negativně, 21% 
citací bylo pozitivních a 15% ambivalentních. 
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věnovala udělení ceny NG 333 a trestním stíháním, která byla proti Ztohoven vedena.  

Hypotéza, týkající se první vedlejší výzkumné otázky, byla na základě výzkumu 

četnosti článků vyvrácena. 

Další výzkumná otázka se týkala valence analyzovaných článků. Z výzkumu 

vyplynulo, ţe největší podíl (56%) mají články s neutrální valencí. Jak jsem jiţ uvedla, 

převahu příspěvků s neutrální valencí můţeme vysvětlit typem prvních dvou 

zkoumaných periodik, deníků MF Dnes a Právo. Ty se prezentují jako seriózní  

a objektivní tiskoviny. Mezi články, které nějakým způsobem hodnotí skupinu 

Ztohoven či její projekty, mají největší podíl ty s negativní valencí, které tvoří 20% 

všech článků. Články s pozitivní valencí představují 15% a články s ambivalentní 

valencí 8% zkoumaných příspěvků. Hypotéza, která předpokládala nejvyšší počet 

příspěvků s negativní valencí, tedy byla vyvrácena. 

V další části jsem se věnovala rolím, které zkoumaná média skupině Ztohoven 

nejčastěji přisuzovala. Výzkum ukázal, ţe nejčastější rolí je „umělecká skupina“.  

Podíl této role byl 57%, z celkového počtu. Vyslovená hypotéza, která předpokládala, 

ţe nejčastější rolí bude označení „umělecká skupina“, byla v tomto případě potvrzena. 

Následující část zkoumala nejčastější témata komunikovaná médii v souvislosti 

se skupinou Ztohoven. Z výzkumu vyplynulo, ţe nejčastěji uveřejněným tématem bylo 

trestní stíhání skupiny Ztohoven, které zaujímalo podíl 38% z celkového počtu. 

Výsledek analýzy vyvrátil vyslovenou hypotézu, která předpokládala nejvyšší výskyt 

tématu Mediální realita. Toto téma bylo druhým nejčastěji zmiňovaným. 

Cílem další výzkumné otázky bylo zjistit, jaký prostor k vyjádření v jednotlivých 

článcích poskytují skupině Ztohoven vybraná periodika. Podíl článků s absencí 

vyjádření skupiny Ztohoven byl 63% z celkového počtu. Příspěvky s vyjádřením členů 

skupiny Ztohoven tvořily podíl 24%, v devíti případech byly pouţity citace z webových 

stránek skupiny Ztohoven. Z výsledku výzkumu je zřejmé, ţe skupina Ztohoven  

se na konstruování vlastního mediálního obrazu v analyzovaných periodikách podílí 

v menší míře neţ novináři a další osoby, kterým byl dán ve zkoumaných článcích 

prostor k vyjádření. Výsledek této analýzy potvrdil vyslovenou hypotézu,  

která předpokládala, ţe u většiny článků bude vyjádření členů skupiny Ztohoven chybět. 

Další část výzkumu byla zaměřena na veřejné mínění. Cílem bylo určit,  

jak veřejnost reaguje na aktivismus skupiny Ztohoven. 38 dotázaných hodnotilo 

aktivismus skupiny Ztohoven na příkladu akce Mediální realita kladně či spíše kladně, 

40 respondentů vyjádřilo záporné či spíše záporné hodnocení. V další části dotazníku 
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označilo 25% respondentů projekt skupiny Ztohoven za „špatný vtip“, 22% dotázaných 

hodnotilo tuto akci jako „dobrý vtip“ a stejný počet hlasů získala moţnost 

„vandalismus“. Na otázku, zda mohlo odvysílání fiktivního výbuchu atomové bomby 

diváky pořadu Panoráma vyděsit, odpovědělo 43 dotazovaných kladně a 38 záporně. 

Výsledky průzkumu potvrdily vyslovenou hypotézu, která předpokládala, ţe reakce 

veřejnosti na aktivismus skupiny Ztohoven bude spíše negativní.  

Cílem poslední výzkumné otázky bylo ověřit, zda je mediální obraz skupiny 

Ztohoven ve zkoumaných médiích totoţný, nebo se vyskytují nějaké odchylky. 

Hypotéza předpokládala, ţe mediální obraz konstruovaný deníkem MF Dnes  

a týdeníkem Reflex bude podobný, zatímco obraz skupiny v deníku Právo bude oproti 

zmíněným periodikům spíše negativní. Výzkum ukázal, ţe konstruování mediálního 

obrazu v deníku MF Dnes a týdeníku Reflex je rozdílné, hodnocení skupiny Ztohoven 

v článcích Reflexu je v porovnání s MF Dnes více pozitivní. Část hypotézy,  

která předpokládala, ţe mediální obraz skupiny Ztohoven v deníku Právo bude  

oproti ostatním analyzovaným periodikům více negativní, byla potvrzena.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fikce
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaký mediální obraz umělecké skupiny 

Ztohoven konstruují deníky MF Dnes a Právo a týdeník Reflex. Analýze byly 

podrobeny články publikované v těchto periodikách v letech 2003 – 2010.  

V porovnání s tezí, která je připojena na začátku této bakalářské práce, zde nebyl 

vyuţit jeden kniţní titul. V ostatních bodech se teze s touto bakalářskou prací shoduje. 

Výzkum provedený v rámci této práce ukázal, ţe mediální obraz umělecké 

skupiny Ztohoven v jednotlivých periodikách je rozdílný. Obraz v deníku Právo byl 

oproti ostatním analyzovaným periodikům více negativní. Deník MF Dnes v největší 

míře dostál snaze o objektivitu a nestrannost, nicméně co do počtu článků, ve kterých se 

vyskytovalo hodnocení autora, i zde převaţovaly články, které prezentovaly spíše 

negativní obraz skupiny Ztohoven. Naopak nejvíce pozitivní mediální obraz byl 

konstruován v článcích týdeníku Reflex.  

Z výzkumu také vyplynulo, ţe velká část veřejnosti nevidí v akcích Ztohoven 

hlubší význam, vnímá je spíše jako pokus o vtip či vandalismus. Členové skupiny 

přitom chtějí podle svých slov „apelovat na lidi,“
121

 jejich snaha nicméně nemá velkou 

odezvu. Podle mého názoru by v tomto ohledu pomohlo, kdyby skupina Ztohoven 

zřetelněji vysvětlovala záměr svých projektů. Například manifesty Ztohoven, 

uveřejněné na jejich internetových stránkách, mohou být leckdy pro laickou veřejnost 

těţko srozumitelné. Díky tomu se můţe záměr - upozornit na problémy dnešní 

společnosti, minout účinkem. Další variantou, jak představit ideu jednotlivých projektů, 

by mohlo být častější vystupování členů Ztohoven v médiích
122

. Zde by měli moţnost 

oslovit publikum, které by tak mohlo lépe pochopit myšlenky projektů skupiny. 

Otázkou zůstává, zda Ztohoven o takovou moţnost stojí.        

 

 

                                                
121 KOMÁNKOVÁ, Jana. Proti šedi [online]. 2011 [cit. 2011-03-14]. Protisedi.cz. Dostupné z WWW: 

http://www.protisedi.cz/article/ztohoven-zmena-je-mozna. 
122 Vystupování v médiích se skupina Ztohoven zatím brání: “Nechceme být mediálně známí, 
chceme, aby naše projekty byly čisté a osobité. Pro nás je důleţitější sdělení projektu samotného, neţ aby 
byl spojovaný s někým nebo něčím známým.“ (zdroj: tamtéţ). 
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Summary 

This thesis is focused on the media image of art group Ztohoven art group  

in the Czech press, particularly in MF Dnes and Právo newspapers and in Reflex 

magazine in the years 2003 – 2010. The research showed that the media image  

of the Ztohoven art group  in the mentioned journals differs. The image in Právo  

is opposite to the other periodicals and is more negative. MF Dnes strives to keeps  

a more objective approach, but nevertheless in its articles about Ztohoven group  

it predominately presents the group in a rather negative image. The analysis found  

that the most positive media image was constructed in articles in Reflex magazine.  

The research also showed that a large part of the public does not comprehend 

a deeper meaning of the Ztohoven´s projects, but it rather perceives the group's 

performances as a kind of a joking or vandalism. The group's members aim  to appeal  

to the public, however their efforts do not bring a great response. In my opinion,  

it would be better, if the Ztohoven explained more clearly the intention  

of their projects. For instance, their manifests posted on their website, might  be quite 

difficult to understand for the public. Another option to introduce the idea  

of their projects could be more frequent appearance of Ztohoven in media. Better 

presentation and explanation of their projects to the  public, would enable the people  

to better understand  the ideas and messages behind these  projects. 
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Příloha č. 6: Výzkum veřejného mínění (Výzkum) 

 

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 

 

Teoretická hypotéza: Veřejnost reaguje na umělecký aktivismus skupiny Ztohoven spíše  

                                   negativně. 

 

Soubor pracovních hypotéz: 

 Respondenti znají uměleckou skupinu Ztohoven. 

 Respondenti zaznamenali v médiích akci skupiny Ztohoven Mediální realita. 

 Respondenti se domnívají, ţe narušení programu České televize v podobě 

projektu Mediální realita vyděsilo diváky, kteří pořad sledovali. 

 Respondenti nepovaţují projekty skupiny Ztohoven za umělecká díla. 

 

Dotazník: 

1. Jakého jste pohlaví?    

 a) ţena 

 b) muţ 

 

2. Kolik je Vám let? 

 a) méně neţ 18 let 

 b) 18 – 30 let 

 c) 31 – 40 let  

 d) 41 – 50 let 

 e) 51 – 60 let 

 f) více neţ 60 let 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání: 

 a) základní 

 b) střední bez maturity 

 c) střední s maturitou 

 d) vyšší nebo vysokoškolské 
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4. Znáte skupinu Ztohoven? 

 a) ano 

 b) ne 

 c) nevím 

 

5. Vybavíte si některé projekty skupiny Ztohoven?  

a) ano (v případě, že respondent odpoví na tuto otázku kladně, ptáme se na     

             otázku č. 6, v opačném případě pokračujeme otázkou č. 7) 

 b) ne  

 c) nevím 

 

6. Můţete uvést, které projekty skupiny Ztohoven znáte? 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

7. V rámci akce Mediální realita se skupina Ztohoven „nabourala“  

do pořadu Panoráma a odvysílala fiktivní výbuch atomové bomby na pozadí 

Krkonoš. Jak tuto akci hodnotíte? 

a) kladně 

b) spíše kladně 

c) nevím 

d) spíše záporně 

e) záporně 

f) je mi to jedno 

 

8. Mohlo podle Vašeho názoru odvysílání fiktivního výbuchu atomové bomby 

diváky pořadu Panoráma vyděsit? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fikce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fikce
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9. Akce Mediální realita byla podle Vás: 

a) umělecké dílo 

b) vandalismus 

c) dobrý vtip 

d) špatný vtip 

e) provokace 

f) snaha o poškození České televize 

g) snaha o zpochybnění pravdivosti mediálního prostoru 

h) nevím 

i) jiné (prosím uveďte) 

................................................................................................... 

 

Děkuji vám za Váš čas.  

 


